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abstract Karren on the granitoids in the High Tatra (Vysoké Tatry) Mountains, Slovakia –
Complex information about small surface forms on the granitoids (granodiorites and tonalites)
of the High Tatra Mountains (Vysoké Tatry) has been missing until now. This article presents
geomorphological characteristics of the rock microforms, which can be described as karren.
Five types of karren (rinnenkarren, kamenitzas, trittkarren, wabenkarren or cavernous karren
and pointed karren) have been documented primarily on the rocky surface of glacial cirques.
The described karren developed due to chemical weathering (corrosion) and mechanical processes (e.g. erosion and gelivation) controlled by the lithology and structure of the granitoids.
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1. Úvod
Geomorfologické práce věnované reliéfu nejvyššího karpatského pohoří – Vysokých Tater – se zaměřují především na velké a střední povrchové tvary (makroa mezoformy), které jsou výsledkem pleistocenních glaciálních procesů a následných holocenních kryogenních, fluviálních, svahových a jiných procesů (viz např.
Lukniš 1973; Kalvoda 1974; Klimaszewski 1987 aj.). Drobným tvarům reliéfu ve
Vysokých Tatrách dosud systematická pozornost věnována nebyla. Předložený
příspěvek upozorňuje na skalní mikroformy, které byly autorem registrovány ve
slovenské části Vysokých Tater. Vzhledem k jejich morfogenetické analogii s některými typy škrapů v krasových (zejména vápencových) oblastech, jsou zjištěné
mikroformy rovněž označeny jako škrapy.

2. Přehled geologických a geomorfologických poměrů
Vysoké Tatry vrcholící horou Gerlach (2654,4 m) jsou nejvyšším pohořím nejen
na Slovensku a v Polsku, ale i v celých Karpatech. V rámci regionálního geomorfologického členění Slovenska (Mazúr, Lukniš 1986) jsou řazeny do subprovincie
Vnitřní Západní Karpaty, Fatransko-tatranské oblasti, celku Tatry a podcelku
Východní Tatry (spolu s Belianskými Tatrami).
Tatry jsou typickým příkrovovým, respektive jaderným pohořím, vzniklým
během několika fází alpínského vrásnění v průběhu křídy a terciéru (Gorek, Kahan 1973). Celé pohoří náleží tektonickému komplexu, souhrnně označovanému
tatrikum, jehož příkrovovou část tvoří jednak krystalické jádro, zahrnující podstatnou část Vysokých Tater, jednak relikty sedimentárních „obalových“ jednotek
v severní, východní a částečně západní části Tater (Klimaszewski 1987; Nemčok
ed. 1993).
Předložený příspěvek je zaměřen na skalní výchozy granitoidů, které jsou
součástí krystalického jádra. Na poměrně složité stavbě krystalinika Vysokých
Tater se kromě magmatitů uplatňují v menší míře též metamorfované horniny
(ruly, svory, migmatity, amfibolity aj.), které jsou produktem především variských
tektonometamorfních procesů (Nemčok ed. 1993). Magmatické těleso (harpolit)
pochází z mladší fáze variského vrásnění a tvoří jej několik typy granitoidů
(Gorek, Kahan 1973). Převažujícím typem je biotitický granodiorit až křemenný
diorit (tonalit). Jde o horninu s šedým až zelenavým zbarvením, se středně zrnitou (případně jemnozrnnou nebo porfyrickou) strukturou a všesměrně zrnitou
(případně nevýrazně paralelně usměrněnou) texturou. V minerálním složení
převažuje plagioklas (zejména oligoklas) nad draselnými živci (s převažujícím
mikroklinem), křemen, biotit a v menší míře i muskovit. V důsledku orogenetických procesů je granitoidní masív místy tektonicky porušený a prostoupený
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mylonitovými a puklinovými zónami, které obvykle představují polohy hornin
s menší geomorfologickou hodnotou. Hlavní směry puklin jsou SZ–JV (s úklonem
k JZ) a SV–JZ (s úklonem k JV), pukliny byly na mnoha místech druhotně vyplněny
hydrotermálními roztoky několika generací (Gorek, Kahan 1973, Nemčok ed. 1993).
Tímto způsobem vznikly též četné pegmatitové (křemeno-živcové) žíly, dosahující
mocnosti až několika centimetrů, jejichž přítomnost je spolu s průběhem puklin
významným faktorem při vzniku některých níže uvedených skalních mikroforem.
Současný vysokohorský reliéf Vysokých Tater je výsledkem zejména kvartérních geomorfologických procesů (Lukniš 1973; Kavoda 1974; Hreško a kol. 2008;
Boltižiar 2010 aj.). Na modelaci povrchových tvarů se v průběhu pleistocenních
graciálů uplatnila zejména činnost ledovců, která s následnou erozí vodních toků,
nivačními procesy, kryogenními a dalšími zvětrávacími procesy (např. exfoliací)
a gravitačními svahovými pochody vedla k rozčlenění reliéfu do skalnatých štítů,
hřebenů a rozsoch, oddělených karovými kotly a trogovými údolími. Skalní dna
karů jsou mnohde zaplněna soustavou oblíků, na jejichž povrchu místy vznikly
drobné povrchové tvary, včetně škrapů.
Předložený příspěvek, věnovány vybraným lokalitám škrapů na granitoidech
ve Vysokých Tatrách, vznikl na základě dokumentace těchto tvarů v několika časových etapách, zejména v srpnu 2015. Topografické údaje byly převzaty z mapy
Vysoké Tatry 1 : 25 000, VKÚ, Harmanec 2002.

3. Dosavadní literární údaje
Škrapy patří k typickým povrchovým tvarům krasového reliéfu a jsou významnou součástí vápencových oblastí. Za škrapy jsou považovány (např. Panoš 2001)
konkávní a konvexní tvary (mikroformy, vzácněji mezoformy), rozčleňující skalní
povrch vápenců, případně jiných hornin. (Obdobné tvary na „nekrasových“ horninách bývají někdy označovány jako pseudoškrapy, např. Rubín, Balatka a kol.
1986). Vzniku a typologii škrapů je v karsologické literatuře věnována poměrně
velká pozornost, v nedávné době např. v souborných monografiích Ginés a kol.
(2009) a Veress (2010).
Na území Tater byly škrapy dosud studovány zejména v prostředí vysokohorského krasu, a to v mezozoických vápencích Belianských Tater (Sekyra 1954), Vysokých Tater (Ksandr 1956) a Červených vrchů v Západních Tatrách (Mazúr 1962).
Mikroformám reliéfu (včetně škrapů) na skalních výchozech hornin tatranského
krystalinika dosud větší pozornost věnována nebyla a o jejich spíše sporadickém
výskytu jsou v literatuře jen dílčí zmínky. Např. Ksandr (1956) upozorňuje na
„žlábky podobné obecným škrapům“ na žulových plochách ohlazených ledovcem
a zmiňuje se též o malých jamkách vytvořených egutací. Rudolský (1967) popisuje
ojedinělý výskyt voštiny na žulovém balvanu a drobnou miskovitou prohlubeň
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Obr. 1 – Přehledná mapa Vysokých Tater s vyznačením popisovaných lokalit škrapů. Vysvětlivky:
A – horské hřebeny a vrcholová kóta štítu, B – pleso a vodní tok, C – vyznačení lokality. Přehled lokalit: 1 – Mlynická dolina nad vodopádem Skok (žlábkové škrapy, kamenice), 2 – Dolinka pod Váhou
(žlábkové škrapy), 3 – Velická dolina (voštinové a žlábkové škrapy), 4 – Velká Studená dolina (hrotité
škrapy), 5 – Malá Studená dolina (šlépějovité škrapy). Zdroj: Topografické údaje převzaty z mapy
Vysoké Tatry 1 : 25 000 (VKÚ, Harmanec 2002).

(mylně ji označuje jako tafone). Lukniš (1973) uvádí rýhy a drobné jamky na ohlazených plochách oblíků; rýhy považuje za stopy po ledovcové činnosti, jamky za
výsledek „leptání srážkovou vodou, obohacenou o humusové látky“. Také Kalvoda
(1974) píše o jamkách a nepravidelných rýhách na povrchu oblíků a považuje je
za výsledek působení vody a sněhu. Zmínka o výskytu škrapům podobných zvětrávacích mikroforem (karren – like features, kamenitza – like pans) je i v práci
Gaál, Bella (2008). O ledovcových ohlazech s rýhami (polished rock with grooves)
se zmiňuje též Engel a kol. (2015).

4. Typy škrapů na granitoidech ve Vysokých Tatrách
Škrapům na granitoidech i jiných krystalických horninách, byla v různých částech
světa věnována už poměrně velká pozornost (viz např. Twidale 1982; Demek a kol.
1964). Nejčastěji jsou uváděny žlábkové škrapy (např. Czudek a kol. 1964; Demek
1982), jakožto výsledek erozního a korozního působení stékající srážkové vody.
Na základě moderní klasifikace krasových škrapů ve vápencích (např. Ginés a kol.
2009; Veress 2010) lze také škrapy v krystalických horninách analogicky rozdělit
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do několika typů. Na granitoidech ve Vysokých Tatrách (obr. 1) tak bylo vyčleněno
pět morfogenetických typů škrapů – žlábkové, kamenice, šlépějovité, voštinové
a hrotité.

4.1 Žlábkové škrapy
Pod pojem žlábkové škrapy jsou zahrnovány konkávní tvary na skloněných skalních plochách, tvořené žlábkem nebo soustavou žlábků. Dosahují délky několika
metrů a hloubky od několika centimetrů do desítek centimetrů, obvykle jsou protáhlé ve směru sklonu skalní plochy a je tedy zřejmé, že se na jejich vzniku uplatňuje stékající voda. Žlábkové škrapy, registrované na granitoidech ve Vysokých
Tatrách, náleží k typu rinnenkarren a podle způsobu vzniku je lze ještě dělit do tří
skupin – puklinové, litologicky podmíněné a na odlučných exfoliačních plochách.
Významnou lokalitou z hlediska výskytů žlábkových a dalších typů škrapů
(viz 4.2) je skalní povrch na dně karu Mlynické doliny (v 1 803 m n. m.), bezprostředně nad vodopádem Skok. Partie mezi Plesem nad Skokom a hranou vodopádu
je na ploše asi 130 × 130 m téměř holá, jen řídce porostlá klečí a travinami. Mírně
se sklání k J až JJV a je zvlněná soustavou oblíků, převyšujících bezprostřední okolí
až o několik metrů. Tyto oblé elevace jsou výsledkem ledovcové deterze, ale jejich
mírně skloněný povrch je mnohde přetvořený vodní erozí, gelivací a exfoliaci.
Místy se do něho zahlubují žlábkové škrapy.
Nejhojnější skupinou jsou puklinové žlábkové škrapy – více či méně výrazné
žlábky, predisponované přítomností puklin. Tvoří se erozní i rozpustnou činností
srážkové a tavné vody, která při svém odtoku využívá přítomnosti puklin, zejména
těch, jejichž průběh je souhlasný se sklonem skalní plochy. Příkladem je soustava
škrapů na povrchu nízkého oblíku jz. od hrany vodopádu Skok, kde sklon skalní
plochy je 10–30°. Souběžně jdoucí žlábky (obr. 2) zde sledují pukliny v rozmezí
směrů 60–70°, jsou 1–3 m dlouhé (výjimečně až 6 m), 5–12 cm hluboké a 3–11 cm široké; v příčném profilu se klínovitě zužují a přecházejí do více či méně zřetelných
puklin. Jejich podélný průběh není zcela lineární, sousedící žlábky se vzájemně
spojují, některé jsou přerušeny příčně jdoucími žlábky nebo trhlinami. V širších
žlábcích se hromadí detrit nebo půda s nízkými travinami. Hustá síť puklinových
škrapů brázdí též skalní plochu přímo nad hranou vodopádu Skok. Na střetech
puklin (v rozmezí směrů 65–92°, 160–175°, 35–40°) došlo k rozčlenění plochého
oblíku do škrapové dlažby. Podobné puklinové žlábkové škrapy se do skalního
povrchu oblíků nebo jiných skalních ploch samozřejmě zahlubují i na mnoha
dalších místech ve Vysokých Tatrách.
Poměrně běžné jsou též litologicky podmíněné žlábkové škrapy. Jejich vznik
a vývoj většinou souvisí s přítomností a průběhem pegmatitových žil, prostupujících granitoidy a obvykle představujících odolnější polohy v hornině. Pokud je
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Obr. 2 – Puklinové žlábkové škrapy na mírně
skloněném skalním povrchu v Mlynické dolině
nad vodopádem Skok. Foto: J. Vítek.

Obr. 3 – Žlábkové škrapy vymezené průběhem
pegmatitových žil v Mlynické dolině u vodopádu
Skok. Foto: J. Vítek.

průběh žil, vystupujících až několik cm nad skalní povrch, souběžný, odtok srážkové a tavné vody se soustřeďuje mezi ně, čímž dochází k prohlubování žlábků. Ty
se v příčném profilu vyznačují konkávním, případně plochým dnem. Příkladem
je západní část skalního stupně vodopádu Skok (při výstupové turistické trase),
kde na ploše skloněné až 40° k JJV vznikl mezi výstupky pegmatitových žil (mocných 2–4 cm), soubor několika žlábkových škrapů (obr. 3). Nejvýraznější žlábek
vznikl mezi dvojicí souběžných žilek (směrů 160° a 145°), je 75 cm dlouhý, až 23 cm
široký a 9,5 cm hluboký; ostatní žlábky mezi členitějšími žílami jsou kratší a mají
nepravidelný průběh.
Podobné žlábkové škrapy mezi tenkými pegmatitovými žílami byly registrovány i jinde. Např. v jz. uzávěru Dolinky pod Váhou (v 2 130 m n. m., při výstupové
cestě od řetězů k Chatě pod Rysy) se do hladké skalní plochy se sklonem 40–60°
k JZ zahlubuje několik žlábků. Jsou dlouhé 0,7–1,8 cm, široké 8–15 cm a hluboké
4–12 cm. Místy jimi prostupují příčné pegmatitové žilky, což se projevuje i na tvaru
konkávních prohlubní.
Za žlábkové škrapy lze považovat také protáhlé, částečně rozšířené mezery
mezi odlučnými plochami exfoliačních desek na konvexním povrchu některých
oblíků. (Analogické tvary, vzniklé však na bázi odlučnosti a strměji skloněném
povrchu, jsou označovány jako basis-tafoni nebo basal tafoni, viz např. Demek
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Obr. 4 – Žlábkové škrapy vzniklé na odlučných
exfoliačních plochách na oblíku v Mlynické dolině. Foto: J. Vítek.

Obr. 5 – Skupina kamenic na povrchu oblíku nad
vodopádem Skok s trogem Mlynické doliny v pozadí. Foto: J. Vítek.

a kol 1964; Twidale 1982.) Např. vrcholovou části nízkého, exfoliací modelovaného oblíku nad vodopádem Skok prochází několik žlábkových škrapů (obr. 4).
V příčném profilu jsou asymetrické a nejvýraznější dosahují délky 80 cm, šířky
8 cm široké a hloubky 6 cm.

4.2 Kamenice
Kamenice jsou nevelké miskovité prohlubně na vodorovných nebo mírně skloněných skalních površích. Byly vyčleněny jako samostatný typ škrapů (kamenitzas)
a vyskytují se hlavně v oblastech vysokohorského a planinového krasu, vzácněji
středohorského krasu (např. Panoš 2001; Ginés a kol. 2009; Veress 2010). Rozměry kamenic obvykle nepřesahují několik desítek cm, jsou mělké, se svislými až
převislými, často členitými stěnami a s téměř plochým dnem, pokrytým jemnými
klasty. Liší se tak od skalních mís (weather basins, solution pans) známých i z žulových oblastí České republiky (Czudek a kol. 1964; Demek a kol.), které bývají
rozměrnější, hlubší a jejich dno je často konkávní. Kamenice na nekarbonátových
horninách označují někteří autoři (Cucchi 2008) jako pseudo-kamenice.
Škrapové mikroformy kamenice se vyskytují též na výchozech granitoidů ve
Vysokých Tatrách. Jejich patrně největší koncentrací se vyznačuje dno karu Mlynické doliny nad vodopádem Skok v 2 103 m n. m. (tato partie je podrobněji charakterizovaná v úvodu kapitoly 4.1.). V prostoru mezi Plesem na Skokom a hranou
vodopádu se do plochého nebo mírně zvlněného povrchu nízkých oblíků zahlubuje
několik desítek miskovitých prohlubní v různém stadiu vývoje. Většinou jsou dokonale okrouhlé (obr. 5) – kruhové případně eliptické – průměrně 10–35 cm velké
a 3–7 cm hluboké, s plochým nebo mírně konkávním dnem, částečně pokrytým detritem anorganického i organického původu, případně ještě přehloubeným menší
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Obr. 6 – Skupina kamenic v Mlynické dolině mezi
Plesem nad Skokom a vodopádem Skok (v pozadí je Štrbský štít). Foto: J. Vítek.

Obr. 7 – Šlépějovité škrapy u Prostredného plesa
v Malé Studené dolině.
Foto: J. Vítek.

miskou. Po dešti nebo při tání sněhu bývají zaplněné vodou, která odtéká málo
zřetelnými odtokovými žlábky, místy vzniklými na puklinách. Za iniciální stadium
vývoje kamenic lze považovat drobné a mělké jamky na skalním povrchu, vzniklé
odzrněním nebo na střetech mikropuklin. Mnohé misky se postupně vzájemně
spojují a získávají tak lalokovitý, srdcovitý či měňavkovitý tvar; jejich délka pak
výjimečně dosahuje až 1 m, ale hloubka zůstává i v tomto případě stejná (tj. do
7 cm). Běžné jsou též skupiny kamenic, „seřazených“ dle sklonu skalního povrchu,
tj. ve směru odtoku vody (obr. 6). Příkladem je partie nad hranou vodopádu Skok se
skupinou sedmi kamenic, sledující směr k JJV; ve stejném směru došlo i ke spojení
několika misek do jednoho tvaru (např. kamenice s délkou 52 cm, šířkou 36 cm
a hloubkou 7 cm).
Je zřejmé, že stejně tak jako při vzniku kamenic ve vápencových oblastech hraje
hlavní roli při vývoji analogických tvarů na granitoidech ve Vysokých Tatrách
srážková a tavná voda, která v miskách po určitou dobu stagnuje. Její účinky jsou
hlavně korozní, k čemuž přispívá i agresivita huminových kyselin, vyplavovaných
z mělkého půdního pokryvu (napovídá tomu rezivé zbarvení stěn i dna některých
kamenic) a patrně též přítomnost stélkatých organizmů, zejména lišejníků, a jejich úlomků. Nelze vyloučit ani vliv mikrogelivace v regelačním období a evorze
proudící vodou unášející drobné klasty.
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4.3 Šlépějovité škrapy
Jako šplépějovité škrapy (trittkarren) jsou označovány půlkruhovité prohlubně
podkovovitého nebo šlápotovitého tvaru na mírně ukloněném skalním povrchu.
Ojedinělý výskyt těchto mikroforem byl registrován v Malé Studené dolině, a to
v Kotlině Piati Spišských ples. Asi 15 m j. od břehu Prostedného plesa (směrem
k Téryho chatě) se do skloněného povrchu oblíku zahlubuje známý obří hrnec,
vytvořený evorzí suglaciálního toku (např. Lukniš 1973), a v jeho sousedství
vznikly též malé šlépějovité škrapy. Výrazná je především dvojice stupňovitě
na sebe navazujících prohlubní „podpatkovitého“ tvaru (obr. 7), jejichž jz. okraj
vymezuje puklina směru SV–JZ. Destrukce horniny dle této pukliny vedla k téměř úplnému rozrušení obdobných prohlubní nad dvojicí škrapů, příčně jdoucí
pukliny (směrů ZSZ–VJV až V–Z) se na modelaci těchto mikroforem uplatňují jen
částečně. Horní šlépějovitá prohlubeň je dlouhá 26 cm, nejvíce 24 cm široká, při
zadní stěně 27 cm hluboká a její dno je ještě prohloubeno mělkou miskou s drobnými úlomky horniny. V sv. části přechází do nižšího stupně, tvořeného prohlubní 28 cm dlouhou, 22 cm širokou a 11–24 cm hlubokou, s mírně konkávním
dnem, pokrytým vrstvičkou alochtonního štěrku a písku. Z morfogenetického
hlediska lze tyto tvary považovat za kombinaci žlábkových škrapů a kamenic,
na jejichž současném vývoji se uplatňuje především tekoucí voda. K abrazi dna
a stěn, které jsou holé, bez pokryvu lišejníků, jistě přispívá i splach drobných
úlomků hornin.

4.4 Voštinové škrapy
Voštiny (honeycombs) – drobné jamky až mřížky na svislém nebo příkře skloněném skalním povrchu – patří k běžným tvarům zvětrávání a odnosu zejména pískovců a jiných klastických sedimentů (Rubín, Balatka a kol. 1986; Adamovič a kol.
2010 aj.). V krasových oblastech jsou řazeny k voštinovým, případně dutinovým
škrapům (cavernous karren, wabenkarren, cellular karren), ale v krystalických
horninách, včetně žul, jsou mnohem vzácnější (viz např. Czudek a kol. 1964; Demek 1964; Twidale 1982 atd.).
Voštinové škrapy se celkem výjimečně vyskytují i na granitoidech ve Vysokých
Tatrách. Registrovány byly např. ve Velické dolině na stěně skalního stupně,
známého jako Stena večného daždě (asi v 1 750 m n. m.). V této partii jsou granitoidy prostoupeny muskovitickou až dvojslídnou rulou (Gorek, Kahan 1973).
Do jihovýchodní (granitoidní) části skalní stěny, se na ploše asi 4 m dlouhé a 2 m
vysoké zahlubuje soustava voštinových škrapů – malých dutin s rozměry 7–15
(obvykle převažuje výška nad šířkou) a hloubkou až 8 cm. Některé jsou ve svislém směru spojeny více či méně výraznými žlábky (obr. 8) a místy je vymezují
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tenké pegmatitové žíly nebo pukliny (např. směrů SV–JZ a VJV–ZSZ). Významnou
roli při vzniku těchto mikroforem hraje voda, téměř neustále stékající po skalní
stěně.

4.5 Hrotité škrapy
Za hrotité škrapy (pointed karren, spitzkarren) jsou považovány konvexní tvary
s ostrými vrcholky (např. Panoš 2001) – drobné skalní břity, vystupující ze subhorizontálního nebo skloněného skalního povrchu. Kromě vápencového krasu byly
popsány např. z pískovcových skal (Vítek 1982).
V granitoidech ve Vysokých Tatrách lze jejich morfologickou obdobu nalézt
v partiích výrazně destruovaných oblíků. Příkladem je oblík v Kotlině Sesterského
plesa v horní části Velké Studené doliny (v 2 000 m n. m., asi 150 m s. od Zbojnické chaty), jehož sz. část byla na ploše asi 15 × 5 m rozčleněna do soustavy úzkých
hřebínků a hrotovitých břitů (obr. 9), převyšujících okolí až o 0,5 m. V podélném
směru sledují průběh puklin, respektive puklinové zóny SV–JZ až VSV–ZJZ, příčně
je protínají pukliny směrů SSV–JJZ, V–Z aj. Hlavní roli při destrukci povrchu oblíku
do miniaturního škrapového pole sehrála gelivace v hornině hustě prostoupené
puklinami. Žlábky a mezery mezi hřebínky a břity jsou zčásti vyplněny zvětralinami, vyplavovanými srážkovou a tavnou vodou.

5. Závěr
Strukturní, litologické a klimatické podmínky vývoje vysokohorského granitoidního reliéfu Vysokých Tater byly zcela odlišné od vývoje povrchových tvarů
v žulových oblastech Českého masívu (např. Migoń 2007), což se odráží i na tvorbě
mikroforem zvětrávání a odnosu. Zatímco na granitoidech Českého masívu vznikl
poměrně pestrý soubor drobných povrchových tvarů, např. dokonale vyvinuté
skalní mísy, žlábkové škrapy, skalní dutiny (včetně tafoni), voštiny aj. (např.
Czudek a kol. 1964; Demek a kol.; 1964, Rubín, Balatka a kol. 1986), na glaciálně
a kryogenně výrazně modelovaném povrchu tektonicky porušených tatranských
granitoidů vhodné podmínky pro jejich tvorbu nebyly. Přesto i zde byly zjištěny
skalní mikroformy, které lze pro morfogenetickou podobnost s příslušnými tvary
krasového reliéfu považovat za škrapy.
Většina z nich je součástí skalních výchozů na dně někdejších ledovcových
karů, kde vznikly zejména na konvexním povrchu oblíků, případně na stěnách
skalních stupňů. Podle výsledků šetření stáří deglaciace jižních svahů Vysokých
Tater metodou beryliového datování (¹⁰Be) došlo k odlednění Velké Studené
doliny v rozmezí 18.8–14.9 ka a Malé Studené doliny 13.9–10.7 ka (Engel a kol.
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Obr. 8 – Voštinové a žlábkové škrapy na Stěně
večného daždě ve Velické dolině.
Foto: J. Vítek.

Obr. 9 – Hrotité škrapy na destruovaném okraji
oblíku v Kotlině Sesterského plesa ve Velké Studené dolině. Foto: J. Vítek.

2015). Vzhledem k tomu, že povrch oblíků a skalních stupňů byl do značné míry
přetvořen postglaciální exfoliací, gelivací a erozí, je zřejmé, že zdejší škrapy jsou
holocenního stáří.
Na jejich tvorbě se uplatňují především chemické a mechanické účinky srážkové a tavné vody, včetně vody dekantované z mělkého půdního pokryvu a obohacené o huminové kyseliny. Určitou roli při zvětrávání skalního povrchu má zřejmě
i přítomnosti organizmů, zejména lišejníků a tlejících úlomků jejich stélek. Za
pozornost stojí i skutečnost, že většina zjištěných škrapů se nachází na skalním
povrchu s jižní expozicí, kde v důsledku insolace dochází, k poměrně rychlému
výparu vody; např. po letní bouřce voda v konkávních mikroformách vysychá už
během několika hodin. Vznik a vývoj některých škrapů byl významně kontrolován
strukturními a litologickými poměry granitoidů, např. průběhem puklin (puklinové žlábkové škrapy a hrotité škrapy), přítomností odolnějších pegmatitových
žil (některé žlábkové škrapy, šlépějovité a voštinové škrapy). Významnou skupinu
škrapů představují kamenice – miskovité prohlubně zahloubené do mírně skloněného skalního povrchu. Jejich největší koncentrací se vyznačuje dno karu nad
vodopádem Skok v Mlynické dolině a výsledky dlouhodobějšího sledování těchto
mikroforem by mohly přispět k interpretaci současného vývoje povrchových tvarů
vysokohorského reliéfu Vysokých Tater.
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