
južnom okraji územia. Bol viazaný na prudký zdvih južnej zdrojovej oblasti 
a začínal sa po období ílovcovej sedimentácie. Vek okrajových litofácií zod
povedá vrchnému eocénu a spodnému oligocénu. Prechodný flyš, ktorý pred
stavuje vzdialený ekvivalent okrajových litofácií v panve, je vrchnoeocénne
ho veku. Dôležitý moment zvratu vo vývoji okrajových litofácií nastal vo 
vrchnej časti vrchného eocénu. 

Rekonštrukcie paleoprúdenia a paleosklonu (obr. 3) sa robili na základe 
orientovaných primárnych a sekundárnych textúr. Poukázali na pozdĺžne za
pĺňanie po osi flyšovej panvy od JV na SZ z oblastí, ktoré dnes nemožno 
študovať, na bočný vstup najmä hruboklastického materiálu od juhu (kon
glomerátový a divoký flyš), ktorý sa v osi panvy stáčal na SZ a Z. V krát
kom čase sa odohral vstup klastík od SV na JZ v prechodnom flyši v období 
vrchného eocénu. V porovnaní s predošlými prúdovými systémami má po
sledný systém menší význam v severnej časti panvy. Hlavné smery zapĺňania 
predstavujú aj sklony dna panvy, čo dokázalo najmä štúdium vzťahu defor
mačných textúr k prúdovým lineáciám (R. M a r s c h a l k o 1963, 1966). Sklon 
v blízkosti zdrojovej zóny musel byť značný. Menil sa podľa toho, ako na
rastali podmorské náplavové kužele hrubých klastík. Výskum dokázal, že 
okrem náplavových kužeľov existovala na okraji zdrojovej zóny kontinentálna 
terasa. Z nej sa občas zosúvala štrková masa prinesená riekami. Sklon konti
nentálnej terasy, po ktorom sa štrková masa zosúvala, bol erodovaný a ne
mohla na ňom nastať depozícia klastík. Musel byť prudký a prerezávalo ho 
hlboké kaňonovité podmorské údolie, ktorým vstupovala hlavná masa klastík. 
Zdvíhaním zdrojovej oblasti, rýchlym výnosom klastík zosuvmi a kalovými 
prúdmi rýchlo nerastali náplavové kužele, primárny sklon dna sa zväčšoval, 
a tým sa utvárali vhodné podmienky na vznik rozličných typov zvrstvenia 
flyša. Ak bolo zapĺňanie rýchlejšie ako subsidencia okrajových litofácií, pri
márny sklon dosiahol hranicu normálnych trakčných prúdov, ktoré ho mode
lovali. 

1. Víťaz — bazálna transgresívna litofácia, stredný eocén 

(R. Marschalko) 

Styk bazálneho súvrstvia paleogénu so žulorulami tatroveporidného kryš
talinika je odkrytý v kameňolome pri ceste Krompachy—Široké. Bazálne 
vrstvy v spodnej časti lomu sú zložené prevažne zo zlepencových telies (hru
bých 20 — 30 cm) plochošošovkovitého tvaru. Báza zlepencových telies je ostrá 
a miestne nerovnosti vznikli eróznym rozmyvom. Vo vyšších častiach lomu sa 
zmenšuje veľkosť obliakov aj hrúbka vrstiev a zlepence prechádzajú postupne 
do hrubozrnných drobových pieskovcov alebo náhle vypadávajú z cyklu. Pies
kovce sú homogénne alebo šikmo zvrstvené. Šikmé zvrstvenie s oblúkovým 
tvarom lamín (obr. 4) (Festoon cross bedding) vytvára 1 — 5 súborov nad 
sebou. Vo vrchnej časti lomu ojedinelé nachádzame v pieskovcoch šošovky 
zlepencov s náznakmi šikmého zvrstvenia. V zložení zlepencov je prítomný 
materiál kryštalinika (hybridné granodiority, migmatity. ruly. svory), staršieho 
paleozoika gemeríd (fylity, kremité porfýry). Menej sú zastúpené mezozoické 
báziká a triasové vápence. 
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Výskum orientácie dlhých osí obliakov (obr. 5b) ukázal prednostnú orien
táciu — kolmú na prúdový smer. Prúdový smer, s tanovený meran ím sklonu 
šikmo zvrstvených lamín, postupoval v spodnejších sériách od J na SZ a stá-
čal sa na SV vo vrchnej časti bazálnych súvrství , kde sa stal prevládajúcim. 
Látkové zloženie klastík (pochádzajúcich z južného zdroja) a smer t ranspor tu 
(obr. 1) sa dobre dopĺňajú. Vo vrchnej časti lomu našla J. V o l f o v á (1962) 
faunu mäkkýšov s týmito druhmi : Pholadomya puschi Goldf., Meretrix in-

crassata, Panopea heberti (Bosquet), Thracia bellardsi Picket, Modiola (Amyg-

dalum) incopta Roveretto, Cardium aralense, Cardium cingulatum, Mactra sp. 
Su to prvky známe z európskeho paleogénu od eocénu až po oligocén. Zloženie 
fauny poukazuje na kolísanie biotopu od spodného litorálu až po vrchné ner i -

t ikum a na normálnu alebo mierne zníženú salinitu. Prehlbovanie sedimentač-

nej oblasti oslabovalo mechanizmus erózie, malo vplyv na prenos klastických 
častíc a regulovalo aj prínos klastického materiálu. Prechod z hrubozrnných 
do jemnozrnných drobových pieskovcov až siltovcov možno v lome vidieť 40 
— 50 m nad bázou. V jemnozrnných siltovcoch zanikajú morfologické znaky 
vrstvovitosti a nastáva prechod do ílovcov. Granulometr ickým zjemňovaním 
zŕn a prechodom do ílovcov zaniká makrofauna a začína sa pelagický biotop 
s asociáciou foraminifer. Tým sa t ransgresívny cyklus končí. 

ssz J-iv JZZ svv 

ssz JJV 

Obr. 4. Plankovexný tvar telesa zrezaný plošnou eróziou v hornej polohe. Rez 
kolmý na rovinu súmernosti telesa s oblúkovitým tvarom lamín; Víťaz. 
Fíg. 4. Plano-convex shape of a body cut down by lateral erosion in the upper 
part. Section normal to the plane of symmetry with an arcuate shape of lami-
ne; Víťaz. 

2. Križovany — konglomerátový flyš okrajových litofácií, vrchný eocén 

(R. Marschalko) 

V záreze cesty Križovany—Chmiňany vystupuje konglomerátavý flyš. 
Tvorí tu rozsiahle prstovi te zanikajúce súvrstvie uložené v netypickom divo-
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