PŘÍRODOVĚDNÉ STUDIE MUZEA PROSTĚJOVSKA – SVAZEK 2
Monotematickým svazkem věnovaným jedinečné lokalitě siluru u Stínavy
je druhý svazek „Studií“, který nese podtitul „Geologický výzkum okolí
Stínavy na Drahanské vrchovině“. Výzkum oblasti podporovaný Grantovou
agenturou České republiky probíhal v letech 1997 - 1998 a podílely se na
něm kromě Muzea Prostějovska Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulty Karlovy univerzity v Praze.
Mimořádný význam stínavské lokality pro českou geologii tkví v tom, že
v Repešském žlebu u Stínavy byl popsán dosud jediný výskyt siluru na
Moravě a zároveň nejstarší geologický útvar doložený okem viditelnými zkamenělinami
(graptoliti). První dva články sborníku se zabývají paleontologickým obsahem silurských
hornin, další tři články prezentují výsledky geofyzikálního průzkumu jak vlastní lokality, tak
i širšího okolí. Další skupina se zabývá litologickými problémy paleozoických hornin
a jeden článek shrnuje historii těžby železné rudy na stínavském ložisku. Celý sborník je
doplněn novou barevnou geologickou mapou studované oblasti.
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