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Correlation oí Prevanscan and Vanscan 
events of the Alpine-Medi ter ranean 

mounta in belt 

Ce.»i.MenTOJioiimecKaji oueHxa MJia.iuiero na;ieoion 3eMiuiiiHCKOu B03BM-
mei i HOCTII . 

J\nsi oueHKM ncnojib30BaJincb MaKpoTeKcrypHbie 3JieMCHTM, jiMTOJiorMHec-
KHM aHajiM3 cjioeB M aHaJiH3 KOHrcioMepaTOB. Pe3yjibTaTM paoerrw CBMfle-
TejibCTByioT o TOM, MTO pa3BHTwe Mjia^iiiero naJieo3oa nponcxo,n;H.no ojs, 
BecTCpaJia \\J\ no py6e5Ka HJOKHeň H BepxHew nepMM. 3aMereH nocreneHHwii 
nepexofl M3 JIKMHHMCCKHX cpjiyBMajibHo 03cpHwx AO KOHTHHeHTajibHbix dwiy-
BMajibHwx rbaumi BcpxHeii nepMit. Bca nocneflOBaTejibHOCTb cnoeB xapaK-
TepHa fljia MOJiacoBoň crpyKTypM c TcnaMM KHCJIMX ByjiKaHHTOB HMCHHO 
Ha py6e>Ke nepMM M Kap60Ha. 

Scdimentology of Upper Paleozoic strata in the Zemplínske vrchy Mts. 
(SE Slovakia) 

Macrostructural features, lithological analysis and analysis of pebble 
composition were used to depict the sedimentology of Upper Paleozoic 
beds in the Zemplínske vrchy Mts. Results revealed that the devolopment 
from the Westphalian C—D to the Lower Upper Permian boundary was 
characterized by gradual transition from limnic and fluviatile-limnic 
facies into a continental-fluviatile one of the Upper Permian. The whole 
lithological sequence is a typical molasse with acid volcanite bodies 
namely at the Carboniferous Permian boundary. 

Mladopaleozoické vrs tvy Zemplínskych ostrov urobili sedimentologické bádania 
vrchov sa sedimentologicky ešte nehôd- zamerané na celkovú charakter is t iku vý-

notili. voja sedimentačnej panvy permokarbónu, 
V ostatnom čase sa v rámci projektu vyčlenenie a charakterist iku jednotlivých 

vyhľadávacieho prieskumu Zemplínsky vývojových stupňov. 
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Spracovali sa najmä výsledky vrtných 
prác, pretože te rén je v sledovanom území 
odkrytý iba minimálne. Najväčší dôraz sa 
kládol na poznatky hlbokého orientačného 
vrtu ZO3, 9. 10. ktoré poskytli východis

kové profily mladopaleozoického súvrstvia, 
a tak pomohli stratiľikovať horninové sú

bory permokarbónu. Zo všetkých vrtov sa 
urobilo biostratigrafické hodnotenie (Plan

derová et al., 1931) a na jeho základe sa 
súvrstvia zaradili stratigraficky. 

Okrem uvedených vrlov sa sedimentolo

gicky spracovali aj krá tke orientačné vrty 
ZO2a až 7. Lokalizácia sedimentologicky 
hodnotených vrtov je na obr. 1. 

Stručná geologická charakteris t ika oblasti 

Medzi najdôležitejšie staršie práce 
o zemplínskom ostrove patrí štúdia 
B. Boučka a A. Pŕ ibyla (1959), ktorí mlad

šie paleozoikum rozčlenili na karbónske 
(tŕňanské, kašovské) a permské (cejkovské 
a černochovské) vrstvy. 

V ostatnom období nové náhľady na za

radenie zemplínskeho ostrova, ako aj geo

logickú stavbu územia podali P. Grecula — 
K. Egyúd (1977). Vyčlenili samostatný 
zemplínsky príkrov, a to s opačnou ver

genciou, ako je známa z iných jednotiek 
Západných Karpát , a zároveň zaradili 
Zemplínske vrchy k iným tektonickým 
jednotkám a paralelizovali vývoj zemplín

skeho ostrova s vývojom vrchov Mecsek 
v MĽR a s getickým prikrovom v Rumun

sku. 
P. Grecula a K. Egyud (1982) vymedzili 

tieto nové l i tostratigrafické jednotky: 
a) čerhovské súvrstvie — vestfál CD. 
b) veľkotŕňanské súvrstvie — produktívny 
Stefan AB, c) malot ŕňanské súvrstvie — 
neprodukt ívny stefan AB, d) súvrstvie Si

monovho vrchu — stefan CD, e) kašovské 
súvrstvie — spodný perm, f) barské sú

vrstvie — vrchný perm. 

Z regionálnych prác hodnotiacich vývoj 
mladšieho paleozoika v Západných Kar

patoch sa problematiky zemplínskeho 
ostrova dotýka príspevok A. Vozárovej — 
J. Vozára (1975). Autori ho zaraďujú do 
centrálnej sedimentárnej oblasti a spájajú 
s vývojmi známymi v Západných Karpa

toch. 

Použité sedimentologické metódy 

Pri sedimentologických prácach sa pozornosť 
sústredila na opis väčších súvislých hornino
vých celkov, v nich sa zisťovali makrotex
túry hornín a podrobne sa opisovala zmena 
zrnitosti (s udaním triedy zrnitosti a moc
nosti v rámci tried). Tieto údaje sa detailne 
zakreslovali podľa vrtov do profilov, ktoré 
boli definitívne upravené až po zhodnotení 
palinologického, fytopaleontologického, ako aj 
petrografického výskumu v mierke 1 :200. 
Z podrobných profilov sa zostavili súhrnné 
profily a na nich sa sumarizovali 5 m úseky 
s udaním priemernej hodnoty zrnitosti v mm, 
charakteristické makrotextúry, zastúpenie 
vulkanitov, tektonické poruchy, vekové zatrie
denie, ako aj charakter gradačných zvrstvení 
s vyznačovaním normálnej alebo inverznej 
gradácie. Veľká pozornosť sa venovala zlože
niu obliakového materiálu zlepencov (Hoder
manský — Fabian, 1981). Na základe pro
filov spracovaných z vrtu ZO2a až ZO10 

Obr. 1. Mapka sedimentologicky hodnotených 
vrtov 
Fig. 1. Location of boreholes for sedimen
tological research in the area 
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možno podrobne charakterizovať stupne vý
voja permokarbónu zo sedimentologickolito
logickej stránky a vyčleniť sedimentačné 
cykly vyššieho radu, ako aj samostatné cyklo
témy. Okrem toho sa v jednom odkryve 
vrchnopermských zlepencov vykonali morfo
metrickogranulometrické merania. 

V ostatných vývojových stupňoch sa pre 
úplný nedostatok vhodných odkryvov morfo
metrickogranulometrické merania neurobili. 

Sedimentologicko l i to logická c h a r a k t e 

r i s t ika p e r m o k a r b ó n u 

Cerhovské súvrstvie (vestfál C —D) 

Cerhovské súvrstvie sa zistilo vo vr te 
ZO7 až ZO9 (obr. 2, 3, 4). Vyznačuje sa 
veľmi charakteris t ickým zlepencovým vý

vojom. Zlepence sú polymiktné, bez vý

raznejšieho usmernenia a obliaky (z vr t 

ného jadra) sú polozaoblené a zaoblené. 
Veľmi časté sú tu polohy zlepencov s pre

vahou poloostrohranných obliakov (tab. la, 
e). Skoro vždy ide o ortozlepence s ílovi

topiesčitým tmelom. Štatistické zhodno

tenie zlepencových polôh vestfálu C — D 
(obr. 7) ukazuje na pomerne rovnomerné 
zastúpenie zrnitostných tried, pričom pri 
všetkých triedach prevláda mocnosť polôh 
maximálne do 2 m. Svedčí to o veľmi ne

pokojnej sedimentácii a o častých zme

nách jej podmienok. Najčastejšia časť zle

pencových polôh patrí do t r iedy nad 
20 mm. Zloženie obliakov zlepencov je veľ

mi rôznorodé, prevládajú úlomky gran i 

toidov a kremeňa nad úlomkami meta

morfitov, najmä v spodnej časti vestfálu 
CD. Smerom do stefanu granitoidov rapíd

ne ubúda a pribúda metamorfitov, ako aj 
kremeňa. Z uvedených zlepencov boli opí

sané nasledujúce horniny: pararuly, 
feldspatitizované pararuly, migmatity, 
synkinematické granity, fylonity, kremeň, 
arkózy, droby, ryolity a ignimbrity (Ho

dermanský — Fabian, 1981). Okrem zle

pencov sú vo vestfáli zastúpené aj pies

čité horniny v arkózovitom vývoji a 
s menším zastúpením drob a drobových 
pieskovcov. Zastúpenie pelitických vývo

jov je podradné, a tak väčšinou ide o tenké 
ostro ohraničené polohy slabo piesčitých 
bridlíc sedimentujúcich na rozmyvoch 
(tab. Ib, e). Gradačné zvrstvenie je ojedi

nelé. V ostro ohraničených pelitických vý

vojoch možno veľmi často pozorovať la

mináciu, tenkolavicovité str iedanie bridlíc 
a arkóz, a to v nepravidelných intervaloch 
od mm až do 5—6 cm mocnosti. Okrem 
opísaných makro tex túr sú veľmi časté in

traformačné brekcie (tab. Ig) a sklzové 
tex túry (tab. Ic). Krížové zvrstvenie je veľ

mi ojedinelé a presne ho identifikovať po

mocou uhla nebolo možno, lebo všetky po

zorované zvrstvenia sa zachytili len vo 
vrtoch. 

Podľa modelu delty R. Sut tona a G. R. 
Ramsayeroveý (1975) na základe hornino

vých druhov a t ex túr ide o plytkovodnú 
sedimentáciu rozvetveného ústia. Mocnosť 
súvrstvia je cca 600 m. Farba je veľmi 
monotónna, prevažuje sivá a tmavosivá. 
Všeobecne možno hovoriť o bazálnych zle

pencoch zemplínskeho permokarbónskeho 
sedimentačného makrocyklu. Vo vrchných 
častiach súvrstvia badať ubúdanie zlepen

cov a pr ibúdanie arkóz, drob a bridlíc. 
Charak te r sedimentácie možno veľmi dob

re sledovať na sedimentologických profi

loch vrtu ZO9, 8 a 7 (obr. 2, 3, 4). 

Veľkotŕňanské a malot ŕňanské súvrstvie 
(stefan A  B ) 

Oproti čerhovskému súvrstviu prebiehala 
sedimentácia v steíane A—B v odlišných 
podmienkach. Prechod do stefanu A—B 
je pozvoľný, ale veľmi rýchly. Zlepencov je 
menej ako vo vestfáli C—D. Sú lepšie 
vytr iedené a výrazne prevláda zrnitostná 
tr ieda od 2 do 6 m m (obr. 7) a v prevahe 
sú v nich obliaky kremeňa a metamorfitov. 

Prevládajúcou horninou tohto podstúp
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ňa sú čierne ílovite bridlice s prechodom tých bridlíc. Okrem pelitov sú tu podradné 
do sľudnatých slabopiesčitých až piesči zastúpené droby a arkózy. väčšinou po

b 

Tab. 1 
a — polymiktné zlepence. Vrt ZO7 121,20 m. Vestfál C—D. t — rozmyv. Vrt 
ZOSU226 m. Vestfál C—D. c — sklzová textúra. Vrt ZO7,270.3 m. Vestfál CD. 
d — laminácia. Vrt ZO9 1583 m. Stefan AB. e — rozmyv. Vrt ZO7,243 m. 
Vestfál CD. f — intraformačná brekcia. Vrt ZO9 429 m. Stefan CD. g — intrafor
mačná brekcia. Vrt ZO!< 1733.5 m. Vestfál CD. h — intraformačná brekcia. Vrt 
ZO9 178.0 m. Spodnv perm 
Plate I 
a — polymict conglomerate, core sample ZO7 121.20 m. Westphalian C—D, b — 
flute cast, core sample ZO9 1,226 m. Westphalian C—D, c — slump structure, core 
.sample ZO7 276.30 m, Westphalian C—D. d — lamination, core sample ZO9,1.583 m. 
Sttphanian A—B. e — flute cast, core sample ZO7 243 m, Westphalian C—D, f — 
intraformational breccia, core sample ZO9 429 m, Stephanian A—B. g — intrafor
mational breccia, core sample ZO9/1,733.5 m, Westphalian C—D, h — intraforma
tional breccia, core sample ZO9 178.0 m, Lower Permian 
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Obr 2. Sedimentologicky prohl vrtu ZO7. Vysvetlivky k sedimentologickým pro
filom (obr. 2—6). 1 — tuíiticke bridlice, 2 — pelity + antracit, 3 — pieskovce, 4 — 
zlepence. 5 — tufy a tufity, 6 — dolomitické vápence. 7 — Dovité dolomitické vá
pencu. 8 — vápence. 9 — dolomity, 10 — ryodacit a bostonit, 11 — ryolit, 12 — 
sklzová textúra. 13 — intraformačné brekcie. 14 — krížové zvrstvenie. 15 — porucha. 
115 _ smer zjemňovania gradačnvch textúr. 17 — laminácia. 18 — rozmyv 
Fig. 2. Sedimentological column of the ZO-7 borehole. 1 — tuffitic shale, 2 — pelite 
and anthracite. 3 — sandstone. 4 — conglomerate, 5 — tuff and tulfite, 6 — dolomitic 
li mi stone, 7 — dolomitic limestone, argillaceous, 8 — limestone. 9 — dolomite, 10 — 
thvodacite and bostonite. 11 — rhyolite, 12 — slump structure, 13 — intraformational 
breccia. 14 — crossbeddir.g. 15 — dislocation. 16 — direction of graded bedding 
(fining). 17 — lamination, 18 — flute cast 

zvoľne gradačne prechádzajúce do zlepen

cov a bridlíc. Spodná časť veľkotŕňanské

ho súvrstvia má ešte zlepencovoarkózo

vitý charakter , stredná a vrchná časť je 
drobevobridličnatá. Dajú sa tu vyčleniť via

ceré sedimentačné cykly, v ktorých sa opa

kujú rovnaké horninové tvpy. ale nie kaž

dý sedimentačný cyklus začínajúci sa zle

pencami alebo arkózami sa končí vývojom 
uhoľného sloja. Len pri niekoľkých sedi

mentačných cykloch možno hovoriť o ty

pických cyklotémach v zmysle W. C. 
Krumbeina a L. L. Slossa (1958) a vyčle

niť sedem neúplných cyklotém. v ktorých 
sa vznikom uhlia a usadenín nadložného 
ílu cyklotéma skončila. Pritom nasledujúca 
cyklotéma sa nezačínala vždy zlepencom, 
ale arkózami alebo drobami. Rovnako nie 

je zákonitosťou, že by v nadloží sa na

chádzajúci čierny kalový dolomitický vá

penec tvoril vedúci horizont pre istú 
cyklotému, pretože plošné rozšírenie ta

kýchto karbonátov je veľmi malé. V ste

fane A—B sa sedimentačný priestor istým 
spôsobom rozčlenil na menšie, čiastkové 
depresie a elevácie. v ktorých cyklotémy 
vznikajúce bližšie pri pobreží boli bez kar

bonátov, ale so zlepencom. Cyklotémy. 
ktoré vznikali ďalej od pobrežia, neob

sahujú zlepence, ale karbonáty. V takýchto 
karbonátoch sa nepodarilo nájsť nijaké 
organické zvyšky. Uhoľné sloje vzniknuté 
v stefane A—B nemajú kompaktný, ho

mogénny vývoj, ale ide o množstvo ten

kých slojov antraci tu mm až cm mocnosti 
s vrstvičkami uhoľného ílu. 
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Obr. 3. Sedimentologicky profil vrtu ZO8. 
Vysvetlivky ako na obr. 2 
Fíg. 3. Sedimentological column of the ZO8 
borehole. Explanations as in fig. 2 
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Všeobecné ubúdanie bridlíc a zlepencov 
smerom do stefanu C—D a pribúdanie 
rovnomerne zrnitých pieskovcov veľkej 
mocnosti svedčí o postupnom prechode 
sedimentácie z l luviálnojazerného do ja

zerného prostredia. K podobným výsled

kom dospela v paleoekologickej rekon

štrukcii E. Planderová et al. (1981) podľa 
prítomnosti rozdielnych sporomorf v sú

vrství. Z makrotextúr . ktoré sú charak

teristické pre stefan A—B. sú najčastejšie 
sklzové textúry, krížové zvrstvenia, oje

dinelé intraformačné brekcie a čerinové 
textúry. Laminácia (tab. Id) tohto typu 
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vývoja je dosť charakterist ická, väčšinou 
sú laminované podložné bridlice, kým 
nadložné sú bez laminácie. 

Presnejšie definovať cyklotémy s uhoľ

nými slojmi a charakterizovať modálny 
cyklus pokladáme za predčasné, pretože 
v oblasti prebiehajú prieskumné práce a 
až na ich základe bude možno takéto cha

rakterist iky urobiť. 
Sedimentačne prostredie patr í do pásma 

s nízkou energiou vodnej hladiny a do 
oblasti sedimentácie jemnozrnných sedi

mentov. Podlá modelu delty R. Sut tona 
a G. R. Romsayerovej (1975) patrí tento 
typ do oblasti estuária max. vnútornej 
plošiny delty. Mocnosť produkt ívneho kar 

bónu je veľmi premenlivá (od 500 do cca 
800 m). Charakter vývoja stefanu A—B je 
znázornený na sedimentologických profi

loch vrtu ZO2a až 6, 8 a 9 (obr. 3. 4, 5). 
Farba sedimentov je výrazne tmavosivá 
až čierna. 

Súvrstvie Simonovho vrchu (stefan C —D) 

Vývoj najvrchnejších častí karbónu bol 
od predchádzajúcich vývojov v podstate 
odlišný, pretože sa zmenili sedimentačne 
podmienky. Zlepence sa v obmedzenom 
množstve vyskytujú v spodnej a čiastočne 
vo vrchnej časti súvrstvia. Zastúpenie 
zlepencových polôh, ich stratifikácia, ako 
aj zastúpenie pieskovcov a ilovcov sú zná

zornené v sedimentologických profiloch 
z vrtu ZO9 a 8 (obi. 3, 4). Zlepence sú 
zastúpené v jemných frakciách, najviac 
v tr iede od 6 do 20 mm, s prevládajúcou 
mocnosťou zlepencových polôh do 1 m 
(obr. 7). Podľa zloženia ide o polymiktné 
ortozlepence s prevládajúcimi polozaoble

nými obliakmi. 
Zlepence prechádzajúce do gradačných 

cyklov sa väčšinou končia laminovanými 
bridlicami. Prevládajúcim typom horniny 
sú j emne laminované až kompaktné pies

čité bridlice s väčším alebo menším zastú

pením vulkanickej zložky pochádzajúcej 
zo začínajúceho sa ryolitového vulkanizmu. 
V polohe výrazne prevládajú silne rekryš

talizované ignimbrity. V odkryvoch na J 
od Malej T ŕne možno pozorovať striedanie 
ignimbritov s polohami tufitických brid

líc. 
Vulkanický podiel v sedimentoch rastie 

smerom do permu, pričom okrem tufov 
a tufitov možno pozorovať aj polohy 
5—15 m mocných ryolitov. Sú to zelen

kasté veľmi jemnozrnné slabo premenené 
kompaktné horniny. Ryolity majú vý

raznú porfyrickopilotaxilickú š t ruk tú ru 
s prechodom do granoblastickoporfyric

kej štruktúry, čo je zrejme vplyv r ek ryš 

talizácie. Medzi polohami vulkanitov a 
vulkanosedimentov sú pozorovateľné vrs t 

vy hnedastých dolomitických vápencov 
malej mocnosti a so značným podielom 
ílovitej substancie. Tieto karbonáty sa vy

skytujú vždy s vulkanitmi vrchného kar 

bónu. Vo vulkanickosedimentárnom sú

vrství sú hojné rastl inné zvyšky vo forme 
silne prekremenených kmeňov Dadoxylon. 
V ílovitopiesčitom vulkanickosedimen

tárnom súvrství sú veľmi časté polohy 
s pelosideritovými závalkami. hľúzami a 
šošovkami. Pelosiderity často sledujú pô

vodnú vrstvovitosť. Ide o železité karboná

ty — Fe dolomity. Zlepence sa menia 
podľa zloženia obliakov, vo vrchnej časti 
pribúda obliakov granitoidov a ubúda ob

liakov kremeňa. Zastúpenie metamorfi tov 
je približne rovnaké. 

Zrnitostné vytriedenie v horninách sú

vrstvia je veľmi dobré. Išlo o pokojnú se

dimentáciu, takže úplne chýbajú rozmyvy 
a rovnomerne vytriedené polohy ílovito

piesčitých vrstiev dosahujú mocnosť de

siatok m (obr. 3. 4). Sedimenty sú jemne 
laminované. svetlejšie polohy petrografic

ky tvoria tuľity. tmavšie polohy piesčité 
bridlice až bridlice. Z ďalších makro tex tú r 
sú tu veľmi časté sklzové t ex túry a ojedi

nelé infraformačné brekcie (tab. If). Celý 



Vr; Z O - 9 

z 
Q 
O 
0_ 
t/> 
1 
rr 
tu 
a 

Q 
t!> 

z 
< 

t o 

a 
i 

, < ■ 

u 
71 
UJ 
> 

' 80C-

' 8 5 0 -

1900-

° o ° ° 

■ I *" í! 

fiS 
.*.* .i 
o°«%Jl 

AA 
S3 

Obr. 4. Sedimentologicky profil vrtu ZO-9. 
Vysvetlivky ako na obr. 2 
Fig. 4. Sedimentological column of the ZO-9 
borehole. Explanations as in fig. 2 



K. Egyiid: Sedimentologické zhodnotenie 393 

vývoj v stefane C—D svedčí o tom, že ide 
o limnický — jazerný vývoj. V modeli 
delty podľa R. Sut tona a R. G. Ramsaye

rovej (1975) na základe makro tex tú r a zlo

ženia sedimentov zaraďujeme tento vývoj 
do vonkajšej až strednej plošiny delty. 
Mocnosť súvrstvia je cca 700 m. Prevláda 
svetlosivá, sivozelená až svetlozelená farba. 

Kašovské súvrstvie (spodný perm) 

Prechod medzi karbónom a permom je 
veľmi pozvoľný, pribúda zlepencov, ktoré 
majú slabú prevahu v spodnej časti per

mu, ale postupne ich ubúda, a rastie za

stúpenie piesčitej zložky. Oproti karbónu. 
ktorý je väčšinou sivý až sivočierny, majú 
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Obr. 5. Sedimentologicky profil vrtu I — ZO-2a, Fig. 5. Sedimentological columns of the 
II —ZO-3, III —ZO-4, IV — ZO-5. V —ZO-ti. I — ZO-a2, II —ZO-3, III — ZO-4, IV — ZO-5 
Vysvetlivky ako na obr. 2 and V — ZO-fi boreholes. Explanations as in 

fig. 2 
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sedimenty spodného permu sivozelenú 
farbu. Aj vulkani ty sú v spodnom perme 
hojne zastúpené, ale zdá sa. že vulkaniz-
mus nemal pri explóziách takú intenzitu, 
pretože zastúpenie tufov a tufitov v po
rovnaní s v rchným karbónom je malé. ale 
častejšie sú ryolity. Zloženie zlepencov je 
veľmi pestré, najmä na hranici vrchného 
karbónu a permu možno badať pribúdanie 
granitoidov a postupne aj kremeňových 
obliakov (obr. 8). Zlepence sú vytriedené 
stredne, prevládajú zrnitostné t r iedy do 
6 m m a zlepencové polohy mocné do 1 m 
(obr. T). V spodnom perme sú v prevahe 
polozaoblené až dokonale zaoblené oblia

ky. Oproti sedimentom karbónu, v ktorom 
sľuda vo vývoji zákonite sleduje plochu 
vrstvovitosti , v perme možno konštatovať 
všesmerné usporiadanie sľudy. Zo sľúd má 
prevahu muskovit . Charakterist ická je aj 
odlučnosť permských drob. Výrazná je 
tzv. hrbolcovitá odlučnosť. ktorá sa preja

vuje najmä pri drobách s vysokým obsa

hom sľudy. Vo vývoji stefanu aj permu 
možno badať priestorové rozdiely. Dá sa 
hovoriť o čiastkovom vývoji, v ktorom 
limnický — jazerný vývoj prechádza do 
fluviálnojazerného. nastalo miešanie fácií. 
pričom v spodnom perme postupne slabol 
vplyv jazerných fácií a začal sa prechod do 
fluviálnojazerného vývoja a vo vrchnej 
časti spodného permu až do suchozemské

ho fluviálneho vývoja. Rozdielnym vývo

jom sa dajú vysvetliť výrazné odlišnosti 
v horninovom zastúpení spodného permu. 
Okrem opísaných zlepencov sú v spodnom 
perrne hojné slabo piesčité silne sľudnaté 
bridlice — piesčité bridlice s veľmi rých

lym prechodom do rozličných horninových 
typov. Z makro tex tú r v spodnom perme 
prevláda gradačné zvrstvenie a veľmi oje

dinelé sú in t raformačné brekcie (tab. Ih) 
a laminácia. Gradačné zvrstvenia sú ne

úplné vyvinuté a ich zrnitostné zloženie sa 
veľmi rýchlo mení. Mocnosť súvrstvia 
spodného permu je cca 450 m. 

V spodnom perme sa postupne zvyšo

vala sila energetickej hladiny sedimentač

ného prostredia, kým vo vrchnej časti 
spodného permu energetická hladina vý

razne poklesla a celá sedimentácia dostala 
charakter vývoja rozvetveného ústia. resp. 
až čela delty (v zmysle delenia delty Sut to

na — Ramsayerovej . 1975). V spodnom 
perme sa vyskytujú aj ojedinelé polohy 
hnedastých dolomitických vápencov s veľ

kým podielom ílovitej substancie. Zrejme 
vznikali v najpokojnejšom sedimentačnom 
prostredí spodného permu. Práve po sedi

mentácii týchto karbonátov nastal vo vý

voji sedimentačného prostredia zlom a se

dimentácie postupne prešla do fluviálneho 
vývoja. Neúplný vývoj spodného permu 
znázorňuje sedimentologicky profil z vrtu 
ZO10, 9 (obr. 4. 6). 

Barské súvrstvie (vrchný perm) 

Vo vrchnom perme sú v prevahe zle

pencovopiesčité vývoje s podradným za

stúpením ryolitových tufov a bridlíc. 
Zlepence sú výrazne polymiktné. netr ie

dené, veľmi slabo opracované. Petrogra

fické zloženie je veľmi pestré, prevládajú 
obliaky metamorfitov a kremeňa (obr. 8). 
Granitoidy sú zastúpené slabo, ale grani ty 
vytvárajú v zlepencoch 10 až 50 cm veľké 
obliaky. 

Droby a drobové pieskovce sú vo vrch

nom perme zastúpené v menšej miere ako 
v spodnom perme. Droby sú pestré, červe

nohnedé až sivozelené. V odkryve vrchno

permských zlepencov pri Cernochove sme 
skúmali morfológiu a zaoblenie obliakov 
(50 obliakov kremeňa a 40 obliakov kryš

talických bridlíc). Ich morfológiu charakte

rizujú tieto údaje: sféricita. plochosť. izo

metria, tvar a zaoblenie. 
Hodnoty sféricity sa určovali metódou 

W. C. Krumbeina (1941). ktorou sa zároveň 
zaraďujú obliaky do tvarových tried 
Th. Zingga (1935). Na porovnanie údajov 
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Vrt ZO-10 sa obliaky zhodnotili aj pomocou max i 
málnej projekčnej sféricity podľa E. D. 
Sneeda a R. L. Folka (1958). Tak sa oblia

ky zaradili do 10 tvarových t r ied: C — 
CB — kompaktne čepelovitý, CE — kom

paktne pret iahnutý, P — doskovitý. B — 
čepelovitý, E — pret iahnutý . V P — veľmi 
doskovitý, VB — veľmi čepelovitý, VE — 
veľmi pret iahnutý obliak. 

Pri určovaní a klasifikácii celého súboru 
obliakov sme použili hodnotu vymedzenú 
predchádzajúcimi autormi, tzv. tvarový 
pomer. Pr iemerná hodnota maximálne 
projekčnej sféricity sa stanovila štatistic

ky. Zaoblenie obliaka sa stanovilo podľa 
vizuálnej škály W. C. Krumbeina (1941). 
ako aj pomocou hodnoty p určenej pomo

cou škály C. W. Samesa (1966), ktorý vy

členil šesť stupňov zaoblenia v percentách. 
Hodnota (<;) určuje stupeň predlženosti. 

Tvar obliaka sa okrem toho charakter i 

zoval aj indexom plochosti a koeficientom 
izometrie podľa T. Zingga (1935) a S. G. 
Sarkisjana a L. T. Klimovej (1955). 

Okrem obliakov kremeňa sa z toho isté

ho prostredia podrobne skúmali aj obliaky 
kryštalických bridlíc Na porovnanie uvá

dzame aj vypočítané a namerané hodnoty 
takýchto obliakov. lebo sa od údajov zís

kaných o obliakoch kremeňa diametrálne 
odlišujú. 

Tvarovú analýzu podľa Th. Zingga (1935) 
v percentách a s udaním priemernej sféri

city a zaoblenia podľa W. C. Krumbeina 
(1941) ilustruje tab . i. 

Na interpretáciu a zaradenie zlepenco

vého horizontu sme použili výhradne me

rania z obliakov kremeňa, pretože prie

merné údaje (spolu s kryštal ickými brid

licami) by boli velmi skreslené a nehodno

verné. 
Z tabuľkovitého spracovania výsledkov 

Obr. 6. Sedimentologicky profil vrtu ZO10. 
Vysvetlivky ako na obr. 2 
Fig. 2. Sedimerrtological column of the ZO(i 
borehole. Explanations as in tig. 2 



390 Mineralia slov., 14, 1982 

merania obliakov kremeňa vyplýva, že 
priemerná hodnota sféricity je vysoká a 
v percentovom zastúpení obliakov prevlá

dajú sférické plochodiskovité a čepeľovito

vretenovité obliaky sú zastúpené minimál

ne. Podobné výsledky udávajú aj hodnoty 
tvarovej analýzy podľa E. D. Sneeda a 
R. L. Folka (1958). Aj pri nej sa najväčšie 
percento obliakov koncentruje do kom

paktných čiže sférických tvarov. 
Vyjadrenie tvarovej formy, ktorej hod

nota 0.03 je veľmi blízka 0.00. hovorí 
o tom, že tu prevládajú čepeľovité oblia

ky. Aj priemerné hodnoty indexu plochos

ti a izometrie poukazujú na prevahu sfé

rického tvaru obliakov. 

Tvarová analýza 
podľa Th. Zingga 

Tab. 1 

Charakteristiky Obliaky 
kremeňa 

Obliaky 
kryštalic. 

bridlíc 

I. piochodiskovité 
II. sférické 

III. čepelovité 
IV. vretenoví té 

42 "„ 
44 % 
4 % 

10 \ 

60 " „ 
7,5 "„ 

25 % 
7,5 "„ 

Md. sféricity 0,69 
Md. zaoblenia 0,59 
index plochosti 1,73 
koeficient izometrie 1.02 

0,59 
0.84 
2,47 
0.94 

Tvarová analýza podľa E. D. Sneeda 
a R. L. Folka (1958) 

C 
C P 
C P 
CE 
P 
B 
E 
VP 
VB 
VE 

Tvarový pomer Fr, 
Md sféricity 

12 "„ 
6 "„ 

26 "„ 
16 "„ 
10 "„ 
28 "„ 

2 "„ 
— 
— 
— 

—0.03 
0,67 

— 
2 "„ 
9 % 

28 "„ 
33 "„ 

7 "„ 
5 "„ 

18 "„ 
— 

—0,31 
0,58 

Podľa š tandardného diagramu C. W. 
Samesa (1966) s použitím hodnoty p a a 
zaraďujeme skupinu obliakov do fluviál

neho prostredia (obr. 9). 
Pri porovnaní tabuľkovitých hodnôt 

S. G. Sarkisjana a L. T. Klimovej (1955) 
sa koeficient izometrie 1,02. ako aj koefi

cient plochosti 1,73 blížia k hodnote rieč

nych obliakov. 
Na diagrame početnosti a mocnosti zle

pencových polôh podľa veľkosti tried vo 
vrchnom perme výrazne prevládajú zle

pence nad 2 cm (obr. 7). Nekompletný vý

voj vrchného permu je znázornený na se

dimentologickom profile vrtu ZO10 (obr. 
6). 

Po zhodnotení uvedených faktov zara

ďujeme spracovaný materiál vrchného 
permu do riečnej kontinentálnej fácie 
s krá tkym t ransportom v strednom toku 
rieky. Namerané hodnoty svedčia o rých

lom t ransporte a o sedimentácii vo flu

viálnom prostredí z krátkych riek. pričom 
maximálnu hodnotu sféricity a tvarového 
pomeru dosahujú obliaky zodpovedajúce 
s t rednému toku rieky. Celý vývoj permu 
patrí do kontinentálnefluviálneho sedi

mentačného prostredia. 

Zhrnut ie 

Výsledky sedimentologických prác na j 

mä z vrtov zemplínskeho permokarbónu 
umožňujú podaf íaciálnu rekonštrukciu 
vývoja sedimentácie mladšieho paleozoika. 

Sedimentácia sa začala vo vestfáli C—D 
usádzanim netriedených a polymiktných 
ortozlepencov v limnickom plytkovodnom 
prostredí v type delty rozvetveného ústia. 
Sedimentačný bazén sa nasycoval z horni

nového komplexu staršieho paleozoika až 
prekambria . Obliakovy materiál je veľmi 
rôznorodého zloženia a obsahuje celú sku

pinu hornín charakterist ických pre staršie 
paleozoikum a prekambrium. Dnes je ta
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Obr. 7. Histogram početnosti zrnitostných tried a mocnosti zlepencových polôh v zá
vislosti od stratigrafickej pozície 
Fíg. 7. Frequency distribution of pebble size classes and thickness of conglomerate 
layers depending on lithostratigraphic position 

kéto podložie známe z oblasti Byšty, a to 
t ak na území SSR, ako aj MĽR. 

Vrt ZO8 zachytil v oblasti Zemplín

skych vrchov podložie vo vývoji muskovi

tických metakvarci tov. 
Predpokladáme, že v krušnohorskej fáze 

hercýnskeho zvrásnenia vrchného karbónu 
nastala tektonická remobilizácia územia, 
horniny staršie ako vrchný karbón boli 
denudované a sedimentovali do plytko

vodného bazénu vestfálu CD. Zloženie ob

liakového materiálu permokarbónu v ce

lej škále vývoja i lustruje obr. 8. Zrnitostné 
triedenie a zastúpenie zlepencových, pies

čitých a bridličnatých polôh v strat igra

fickom slede permokarbónu dokumentujú 
sedimentologické profily vr tu ZO2a až 10 
(obr. 2 až 6). Okrem zlepencov postupne 
pribúda psamitov a pelitov. Na hranici 
vestfálu a stefanu nastal relatívny tekto
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nický pokoj, a to pr iamo viedlo k vzniku 
a vývoju plytkovodných jazerných fácií 
s charakterist ickými makro tex túrami . Vy
vinulo sa produkt ívne súvrstvie stefanu 
A—B, sedimentačný priestor sa sčasti roz

delil na panvičky odlišujúce sa horninovou 
náplňou, obsahom rastl inných zvyškov a 
vznikom autochtónnej zuhoľnatenej ma-

kroflóry. 
Delením sedimentačného priestoru sa 

dajú vysvetliť aj polohy čiernych ílovitých 
bridlíc produkt ívneho karbónu, ktoré ne

obsahujú uholné sloje. Rozličné zloženie 
dnes nad sebou sa vyskytujúcich cyklotém 
dokazuje iba relat ívny pokoj v sedimen

tačnom priestore, pretože všeobecné záko

nitosti vývoja cyklotém sa porušili, vznikli 
neúplné cyklotémy, ktorých plošné rozší

renie je nerovnomerné. 
Presne odhaliť podmienky sedimentácie 

produktívneho karbónu je velmi ťažké, 
pretože dnešnú pozíciu sedimentárnych 
súvrství velmi skreslilo tektonické prepra

covanie a znásobenie jednotlivých horni

nových komplexov. Potvrdzuje sa pred

poklad, že mocnosť produkt ívneho vývoja 

smerom do tzv. mobilnej zóny sedimentač

ného priestoru rastie, t. z., že slojov pri

búda, ale ich mocnosť sa zmenšuje. Na zá

klade prieskumných prác možno v pro

dukt ívnom karbone vyčleniť sedem ne

úplných cyklotém. Celý vrstvový sled 
ideálnej cyklotémy má takéto zloženie: za

čína sa sedimentáciou jemných zlepencov 
až arkóz, tie postupne prechádzajú do 
bridlíc, vznikajú uhoľné bridlice spolu 
s uhoľným slojom, nadložné bridlice, dolo

mitické vápence a mocný komplex ílovi

tých bridlíc. Takýto typový vývoj patrí 
do deltovopiemontského typu cyklotém 
(v zmysle Krumbeina — Slossa, 1958). 

Medzi sprievodné znaky cyklotém patr í 
aj krížové zvrstvenie, laminácia (tab. Id) 
a náznaky čerinových textúr. O močiar

nom až lagunárnomočiarnom vývoji ste

fanu A—B svedči aj paleoekologické hod

notenie E. Planderovej et al. (1981) podľa 
rastlín nájdených v horizonte. Vo vrchnom 
stefane A—B sa sedimentačné podmienky 
zmenili a zvýšil sa vplyv l imnického ja

zerného vývoja. 
Sedimentácia bola typicky jazerná a vo 
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vrchnom stefane vznikli mocné rovnomer
ne zrni té piesčité horniny bez zlepenco

vých polôh. 
Vo vrchnom stefane sa uplatnili prvé 

prejavy vulkanizmu a ich produktom boli 
masy ignimbritov, ryolitových tufov a tu
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Obr. 9. Štandardný diagram v zmysle C. W. 
Samesa (1966). A — obliaky kryštalických 
bridlíc, B — obliaky kremeňa 
Fig. 9. Standard plot according to Sames 
(1966). A — pebbles of crystalline rocks, B — 
pebbles of quartz 

vulkanizmus. pribudlo piesčitých polôh a 
na hranici spodného a vrchného permu sa 
objavili kontinentálne fluviálne fácie s veľ

mi pestrými vývojmi v horninovej náplni 
aj vo farbe sedimentov. Vo vrchnej časti 
spodného permu sa skončil samostatný 
makrocyklus, ktorý možno charakter izo

vať ako neskorú l imnickú molasu. Vo 
vrchnom perme sa začal samostatný kon

t inentálny fluviálny vývoj a pravdepodob

ne trval až do spodného triasu. Vrchný 
perm má charakteris t ické znaky kont inen

tálneho vývoja a náznaky vulkanizmu 
permských ryolitov. Dôkazom kont inentál 

neho fluviálneho vývoja sú aj výsledky 
výskumu podľa š tandardného diagramu 
C. W. Samesa (obr. 9). Z opisovaného vý

voja vychodí, že sa sedimentácia mlad

šieho paleozoika začala vo vrchnom vest

fáli s deltovo pr íbrežným vývojom, ktorý 
postupne prešiel do deltového jazernomo

čiarneho vývoja a neskôr vo vrchnom per

me do kont inentálneho — fluviálneho vý

voja. 
Podľa zloženia a opracovanosti obliakov 

vývojových stupňov a súvrství t ranspor t 
materiálu do limnickej mladopaleozoickej 
panvy pravdepodobne prebiehal od Z na 
V a os sedimentačnej panvy mala smer 
S—J. Tieto smery boli súčasné, ale tým sa 
netvrdí, že sa pôvodná os sedimentačnej 
panvy v priebehu alpínskeho vývoja, resp. 
posledných fáz hercýnskeho vývoja, ne

mohla z pôvodného smeru vychýliť. 
Paleomagnetické merania z tejto oblasti 

ešte nie sú. 

Recenzovala A. Vozárová 

fitov. Jazernol imnické sedimentačné pro

stredie potvrdzujú aj polohy dolomitických 
vápencov zachytené vo vr te ZO10 (obr. 6). 

Sedimentácia pokračovala z karbónu do 
permu bez prerušenia, postupne slabol 
vplyv jazerného prostredia, aktivizoval sa 
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Sedimentology of Upper Paleozoic strata 
in the Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia) 

KAROL EGYUD 

Results of sedimentological investigations 
realized mainly using continuous core sampling 
from drillings of Upper Paleozoic lithologies 
in the Zemplínske vrchy Mts. allow the re
construction of facial development during this 
epoch. 

The lithostratigraphic sequence commences 
with unsorted polymict orthoconglomerate 
deposited into shallow limnic environment of 
a delta distributary mouth during the West
phalian CD. The sedimentary basin was 
filled by the detritus derived from a Lower 
Paleozoic to Precambrian source area. The 
pebble material is of highly variegated com
position containing a whole group of rocks 
characteristic for Lower Paleozoic to Pre
cambrian units the last known from NE Hun
gary. Similar rocks crop out near Byšta along 
the CzechoslovakHungarian frontier. 

The basement to the Upper Paleozoic de
velopment has been uncovered by the ZO8 
borehole in the Zemplínske vrchy Mts. 

(muscovite metaquacUite). 
It is supposed that, during the Upper Car

boniferous, the area became remobilized tec
hnically by the Erzgebirg phase of the Varis
can folding. Tectonic movements enforced the 
denudation of older rock complexes and sedi
ments derived into shallow limnic basin of 
the Westphalian CD. The composition of the 
pebble material for the entire Upper Paleo
zoic sedimentation is in fig. 8. The mecha
nical texture of the sediments and the amount 
of conglomerate, psammite and pelite layers 
in the lithostratigraphic sequence are shown 
in sedimentological columns of boreholes (figs. 
2 to 6). Besides decreasing amount of conglo
merate layers, the share of psammite and 
pelite layers increases upwards. At the West
phalian Stephanian boundary a relative tec
tonic stillstand resulted in the development 
of a shallow limnic facies represented by 
characteristic macrostructures. During this 
period, the "productive" layers of the Ste
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phanian A-B developed. Later on, the original 
unitary sedimentary basin disintegrated into 
partial sedimentary environments differing by 
filling, plant remnants and also by the origin 
of the autochtonous coalified macroflora. 
Such dissection of the original unitary sedi
mentary basin explains also the presence of 
black argillaceous shale layers in the "pro
ductive'' Carboniferous layers that do not 
contain coal seams. The different composi
tion of single cyclothemes occurring in mu
tual superposition is a proof for the relative 
stagnation of sedimentation caused by the 
absence of tectonic movements in the source 
area. These conditions disturbed the former 
general conditions for the development of 
unitary cyclothemes and, instead, incomplete 
cyclothemes of small areal extent originated. 

An accurate appreciation of sedimentary 
conditions during the ' productive" Carboni
ferous is strongly hindered by the recently 
apparent strong teconic disturbance resetting 
the original sedimentary relations between 
single sedimentary bodies. The increase of 
thickness of the entire "productive" develop
ment towards the so called mobile belt of the 
sedimentation area is proved together with 
the increasing number of coal seams at the 
expense of their thickness. Seven incomplete 
cyclothemes may be distinguished in the 
"productive'' Carboniferous beds according to 
drill-hole data. The entire sequence of an 
ideal cyclotheme has the following compo
sition. 

A fine conglomerate to arcose is typical 
for the beginning of sedimentation. This 
psammite passes upwards into shale. Coal 
seams originate together with coal shales 
whereas upwards the overlying shale, dolo-
mitic limestone and a huge complex of ar
gillaceous shale occurs. This typical sequence 
characterizes a deltaic to piedmont type of 
cyclothemes according to Krumbein — Sloss 
(1958). 

Cross bedding ana lamination represent 
concomitant symptoms of cyclothemes 
(plate I d) together with the indication of 
ripple marks. Also the paleoecological eva
luation by Planderová et al. (1981) based on 
plant association found in this horizon proves 
a swamp to lagoonal-and-swamp environment 
for the Stephanian A-B beds. The sedimen
tary conditions changed but during the Upper 

Stephanian A-B with an increasing influence 
of the limnic environment. 

Then the sedimentation was typically 
lacustrine and, during the Upper Stephanian, 
thick even-grained sandstone deposited being 
devoid of conglomerate intercalations. The 
first appearance of volcanite in the sequence 
is represented by huge masses of ignimbritic 
rhyolite tuff and tuffite during the Upper 
Stephanian. The lacustrine sedimentary en
vironment is proved also by the appearance 
of dolomitic limestone layers present in the 
ZO-10 borehole (fig. 6). 

The sedimentation continued without in
terruption from the Carboniferous into the 
Permian. The influence of lacustrine en
vironment ceased gradually due to the increa
sed volcanic activity. The transition into con
tinental conditions is indicated by the 
increased amount of psefitic beds. At the 
Lower.'Permian boundary the continental 
tluviatile environment prevailed with varie
gated rock composition and colours. In the 
upper part of the Lower Permian sequence 
this independent macrocycle accomplished 
which may be characterized as a late limnic 
molasse. An independent continental fluviatile 
development originated during the Upper 
Permian and persisted till to the Lower 
Triassic. Upper Permian beds hold charac
teristic signs of continental sedimentation 
with only subordinated influence of acid 
volcanic activity. The continental fluviatile 
environment is proved by the Somes' (1966) 
standard plot as well (fig. 9). 

Accordingly, the sedimentation of the entire 
Upper Paleozoic development starts in the 
Upper Westphalian by a deltaic to near-shore 
environment changing into a deltaic-limnic-
swamp environment. Later, during the Upper 
Permian, a continental fluviatile environment 
is characteristic for the sedimentation. 

The transport direction into the limnic 
Upper Paleozoic basin was, according to the 
composition and roundness of pebbles in 
single stages of development, probably from 
the west to the east. That means a N—S axis 
of the sedimentary basin. These recent direc
tions, however, do not exclude the subsequent 
tectonic phases as paleomagnetic data are, 
up to present, lacking. 

Preložil I. Varga 


