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Ključne besede: Štalenskogorska formacija, Štalenska formacija
Schliisselworte: Magdalensberg Formation, Magdalens-Formation
Kratka vsebina
V prispevku je predlog, da se še naprej uporablja ustaljeni geološki pojem Štalenskogorska formacija, imenovana po Štalenski gori na avstrijskem Koroškem in ne Štalenska
formacija.
Auszug
Im Beitrag wird vorgeschlagen im Slowenischen den Begriff Štalenskogorska formacija weiter zu behalten und nicht den Namen Štalenska Formation einzufuhren.
Kopico neskladnosti v člankih 39. knjige
Geologija, ki prizadenejo pišoče geoloških,
še posebno stratigrafskih del in vnašajo
zmedo v geološko še nerazčiščeno terminologijo, bi bilo treba razrešiti in pisanje poenotiti. V tem prispevku benevolentno opozarjam na ime Štalenska formacija, ki ga
uvaja Pl a cer (1997, 290). Piše: »Geološke
razmere širšega mežiškega ozemlja so prikazane na sl. 1, kjer je razvidno, da gradijo
obravnavano ozemlje tri strukturne enote s
specifično notranjo zgradbo. To so: 1. enota
iz magmatskih in visokometamorfoziranih
kamnin Železnokapelske magmatske cone,
2. enota iz formacij visoko-, srednje- in
nizko metamorfoziranih kamnin, Štalenske
in »Permoskitske« formacije«.
V slovenski geologiji je že udomačeno ime
Štalenskogorska formacija. Ramovš
(1978, 100, 101 in isto 1983 in 1985) piše: Za
približno uvrstitev navedenih kamnin (= pas
zelenih kamnin z diabazi in njihovimi tufi,
večinoma značilno zeleni kloritno in kloritno-sericitni skrilavci, v njih leže diabazi in
njihovi tufi ... prehajajo v sivkasto zelenkaste skrilavce.... nam pomagajo ugotovitve v

štalenskogorski formaciji na severni strani
Celovške kotline Čeprav je štalenskogorska skladovnica
«
P. Mioč in M. Žnidarčič (1983, 19, 20) pišeta o štalenskogorski seriji.
Po Štalenski gori (Magdalensberg) je
imenoval F. Kahler kamnine Magdalensbergserie. Prof. H. Kallenbach imenuje tamkajšnjo skladovnico Diabase Magdalensbergfolge.
V Enciklopediji Slovenije (13, 144, 1999)
je ime Štalenska gora (tudi Štalenski vrh)
Magdalensberg, gorski osamelec med Krko
in Glino na avstrijskem Koroškem.
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