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I ťd.loi IľlťlK.lH OIIt'HKa CKBaxCHHU ľaH\ IllnlllU'-l 

OnopHaa CKBaHCMKa raHymoBU.e-1 npoBepajia B03MOJKHOCTb HaKonjiemm 
npHpo^Hbix yr^eBOflopoflOB Ha npnno,iuMTOií nacrH npwyTécoBoň 30Hfai 
BOCTOHHOM ÓiOBaKMH B paíioHe ropo/ja TaHyinoBite Ha/J, Tomieň. CKBa>KM
HOM OM.IH ycraHOBJíeHM ycnOBHa 3aneraHH» M jíHTOcrpaTHrpacpHMCCKoe 
CJIOJKCHMe yTČCOBMX M MarypCKHX TeKTOHMieCKMX eAMHHII. Ao rJlyÔMHM 
4000 MeTpoB CKBa>KHHa npo6ypnjia MCJiOBbie M najieoreiiHMe CJIOH >Téco
Boro noaca TeKTommeCKH OKaTbix B accMMerpn^ecKMe neuiyn M „ B ÔJIOK" 
naflBMHyrbix B ceBepHOM (50—55°) HanpaBJíeHHM Ha MarypcKHň noKpoB. 
ľjiy6>Ke 4000 MCTPOB ÄO rjjySMHbi 6003 MeTpa Sunn npoSypeHW SenoBOK

CKHC, CTpHrOBCKHe H 3JIHHCKMe CJIOH KpWHHIJ,KOH H paHHHHCKOÍÍ ejJHHHU,. 
nojiyMeHHbíc pe3yjibTaTbi yKa3WBaioT Ha HecorjiacMe yonoBníi 3aJieramiH 
MeiK/sy BHyTpeHHHM cTpoeHMeM OTjjeJibHbix e/jMHHU, M MX reoMeTpimecKMM 
paCllOJIOJKCHHeM B npOCTpaHCTBe. AHaJIH30M 3TMX HBJíeHHM B03M05KHO CHH
TaTb, mo MarypcKMe TeKTOHHHecKHe eflHHimw rjiy6>KC 5000 MeTpoB 3aJic
rawT nojioro K ceBepy M HaflBMHyTM Ha BiieuiHMií (pjiHiiieBOH noac MJIM 
Ha TCKTOHMHecKMH KOMnjieKC KpaeBoii MacTM ceBcpoDBponeHCKOM njiai
cbopMbi. 

Geological eva lua t ion of the Hanušovce 1 dr i l l ho le d a t a (Eas te rn Slo 

v a k i a ) 

T h e goal of the Hanušovce1 wildca t w a s to test the presence of n a t u r a l 
h y d r o c a r b o n s in t h e elevated por t ion of the P e r i  K l i p p e n zone in E a s t e r n 
Slovakia . T h e dr i l l ing a l lowed the discovery of s t r u c t u r e s a n d l i tho lo 
g ica l  s t r a t ig raph ica l conten t of Pien iny K l i p p e n Belt a n d M a g u r a f lysch 
un i t s . D o w n to 4,000 m depth , Cre taceous to P a l e o g e n e rocks of the 
K l i p p e n Belt h a v e been pierced w h i c h a re piled u p t ec ton ica l ly in to 
a s s y m e t i i c a l slices a n d t h ru s t "en bloc" to t he n o r t h (50°—55°) ove r t he 
M a g u r a n a p p e . B e n e a t h t he former , d o w n to t he 6,003 m f inal d e p t h , 
t h e dr i l l ing t r ave r sed the Beloveža, St r ihovce a n d Zlin m e m b e r s of t h e 
K r y n i c a a n d Rača uni t s . Data obta ined poin t to d i sc repancy b e t w e e n 
t he i n t e rna l s t r u c t u r e of par t i a l uni t s and t he i r geomet r i c spa t ia l d i s t r i 
bu t ion . A n ana lys i s of these fea tures led to t he conclus ion t h a t p a r t i a l 
un i t s of t h e M a g u r a n a p p e are , in d e p t h s over 5,000 m, t h r u s t a long 
a f la t  ly ing surface to t he no r th over t he ou te r flysch u n i t s or t ec ton ic 
u n i t s of t h e Nor th E u r o p e a n pla t fo rm m a r g i n . 
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Oporný v r t Hanušovce-1. ktorý dosiahol 
h ĺbku 6003 m. sme založili v bradlovom 
pásme, geologicky najkomplikovanejšej 
j ednotke Západných Karpát , a to v jeho 
priečne elevovanej časti — v hanušov

skom hraste. Vrtný bod je asi 1 k m na 
JZ od severného okraja povrchových vý

chodov vrchnej kr iedy púchovského vý

voja a približne 3 k m od severného okra

ja nasunut ia beňat inského flyšu (Leško — 
Samuel . 1968) na magurský príkrov. Pre 

tože výsledky vr tu Lipany1 (4000 m) v ša

rišskom úseku bradlového pásma boli 
z hlad i ska roponosnost i pribradlovej ob

lasti povzbudivé (Leško et al.. 1974: Leško. 
1980). rozhodli sme sa sledovať t ieto ciele 
aj ďalej smerom na V a JV a súčasne zis

ťovať úložné pomery, ako aj genetickú 
funkciu bradlového pásma v tektonike 
Západných Karpát . 

Hanušovský hras t 

Hanušovský hrast (Buday. 1964) pôvod

ne označoval územie v neogénnej panve 
východného Slovenska v priestore medzi 

kokošovskopavlovským zlomom na SZ a 
zlatníckym zlomom na JV. Do t ak to vy

medzenej š t ruk tú ry patr i la elevovaná časť 
spodnomiocénnych sedimentov na V od 
Prešova a vulkanický andezitový apará t 
(Kaličiak et al., 1981) v Slanských vrchoch 
pri Zlatej Bani. Neskôr pri hodnotení geo

logických a ropných otázok pribradlovej 
oblasti východného Slovenska (Leško. 
1969. 1973. 1976). ako aj na základe a n a 

lýzy povrchovej s tavby a aplikácie geofy

zikálnych meraní sme zistili, že elevovaná 
časť územia z neogénnej panvy pokračuje 
aj smerom na SV do bradlového a flyšo

vého pásma. Konštatoval i sme (Leško. 
1960: Leško — Samuel , 1960, 1968), že 
enormný vývoj paleogénnych a kr iedo

vých sedimentov bradlového pásma pri 
povrchu s náznakom , .prechodu" do cen

t rá lnokarpatského paleogénu, ako aj vy

znievame rozmeru v skoku zlomového 
systému pri vnú to rnom (južnom) okraji 
bradlového pásma by mohli pod bradlo

vým a magurským flyšovým pásmom 
signalizovať re la t ívne malú hĺbku podlož

ných jednotiek spodného tektonického 
plánu. 
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Povrchové a hĺbkové vymedzenie hras tu 

Z Bouguérových izoanomál inhomogenít 
možno pod bradlovým a flyšovým pás

mom pri Hanušovciach a v severovýchod

nom 'pokračcrv'a'ní pozorovať rozšírenie 
podložných, od flyšových sedimentov ťaž

ších horninových komplexov. Opt imum 
týchto más je pri východnom úpätí Slan

ských vrchov pri Pavlov ciach, Hermanov

ciach a Hanušovciach s výbežkom smerom 
na SV do flyšového pásma. 

Hrastovú stavbu územia pri Hanušov

ciach dokresľuje aj seizmický výskum 
reflexnou a refrakčnou metódou (profil 12 
R 75 12 76 a 16,75; obr. 1. 2). Napríklad 
v pozdĺžnom reze na profile 12 R, 75 mož

no v priestore hras tu sledovať plochu 
rýchlostného rozhrania s rýchlosťou 
VH = 6300 m s už v hĺbke 1600 m. Má 
tvar klenby s tendenciou poklesu smerom 
na Z do kapušianskej depresie a smerom 
na V do depresie v doline rieky Tople. 
Podobne aj seizmickoreflexný profil 12 76 
pri južnom okraji bradlového pásma 
medzi Pavlovcami a Čiernym regis t ru

je na čase 0.8 a 2.3 s výrazné zoskupenie 

ref lexných plôch klenbovitého tvaru. 
Vrchné časové rozhranie v hĺbke 1200 až 
1600 m, overené v oblasti Lipian, patr í 
báze paleogénnych a reliéfu karboná to 

vých sedimentov mezozoika. Spodné ref

lexné plôšky v hĺbke asi 4600—5000 m 
pravdepodobne odrážajú bázu mezozoic

kých príkrovových jednotiek a litologicky 
odlišný reliéf penninských tektonických 
jednotiek. Pok ladáme za málo pravdepo

dobné, aby v podloží vrchných austroal

pínskych príkrovov (chočského a kr ížňan

ského) do týchto oblastí pokračovalo t a 

tr ické pásmo (Leško — Varga, 1980) ako 
spodný príkrov austroalpinika. 

Spodné reflexné rozhranie či zoskupe

nie reflexov na čase okolo 2.0 m s v ha

nušovskom hras te má smerom na V vzo

s tupnú tendenciu a ucelený fyzikálny pre 

jav v čase 1,8—1.9 s do úrovne hĺbky 
3800 m aj napr iek tomu. že vrchné roz

hranie n a čase 1,0 s asi v hĺbke 1200 m 
klesá na úroveň 2200 m aj nižšie. To zna

mená, že seizmický obraz v profile 12 76 
odráža dve časové a geneticky odlišné zo

skupenia jednotiek, a to reliéf spodného 
š t ruk tú rneho plánu, s odlišným litologic

VJV 

0 1 2 3 km 

Obr. 1. Refrakčný seizmický rez 12 R/74—76 medzi Plavcom a Hanušovcami nad 
Toplou vedený južne od bradlového pásma 

Fíg. 1. Refraction seismic profile No 12 R/74—76 between Plavec and Hanušovce 
nad Toplou situated southernly from the Pieniny Klippen Belt 



Obr. 2. Seizmický hlbkový rez 16 75—76 (Kadlečík). 1 — výrazné reflexné plochy, 2 — menej výrazné a predpokladané reflexné 
plôšky, 3 — prešmykové a tektonicky narušené litologické plochy, 4 — trasa a situácia vrtu Hanušovce-1 
Fíg. 2. Deep sesmic profile N" 16,75—76 (J. Kadlečík). 1 — reflexion surface, pronounced, 2 — the same, less pronounced, 
3 — thrust surface and tectonically disturbed horizon, 4 — site and profile of the Hanušovce 1 wildcat 
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kým obsahom, ako majú povrchové jed
notky, a reliéf podpovrchových jednotiek, 
s rozličným stupňom tektonického prepra

covania, v našom prípade jednotiek kríž

ňanského a chočského príkrovu s nadlož

nými paleogénnymi sedimentmi. Obraz 
hlbinnej stavby hanušovského hrastu do

kresľuje aj priečny karpatský reflexný 
profil 16, 75, vedený od východného úpätia 
Slanských vrchov vnútrokarpatským pa

leogénom smerom na SV cez bradlové 
pásmo do priestoru magurského flyšového 
pásma. V južnej časti profilu na km 5—6.5 
plôšky reflexov svedčia o úklone litolo

gických komplexov podpovrchových jed

notiek smerom na SV a od vertikálnej 
zóny, reprezentujúcej zlomový systém 
karpatského smeru, majú plôšky reflexov 
tendenciu prudkého vzostupu smerom na 
SV až na úroveň 1 a 2 km od povrchu 
reliéfu. Zlomový systém, badateľný v ce

lom hĺbkovom priereze do úrovne 12 km, 
je asi západnou vetvou pokračovania top

lianskeho zlomu z neogénnej panvy, ktorou 
rozdeľuje hanušovský hrast na dve samo

statné čiastkové štruktúry: južnú, s vý

vojom a tektonickou účasťou od povrchu 
smerom do hĺbky s paleogénnym súvrst

vím. mezozoickými príkrovmi a jednotka

mi penninika (ekvivalenty inačovskej jed

notky, bradlové pieninské a magurské 
flyšové jednotky), a severnú, s bradlovým 
a flyšovým pásmom pri povrchu s kore

ňovými komplexmi vonkajšieho flyšového 
pásma alebo komplexmi tektonicky anga

žovanej severoeurópskej platformy. 

Geologické výsledky vrtu 

Analýzou povrchových úložných pome

rov a seizmologickým výskumom potvrde

né elevačné tendencie podložných jedno

tiek, ako aj regionálne vyvinutá zlomová 
tektonika pôvodného príkrovového štruk

túrneho plánu tvorili základňu na prie

skum potenciálnych akumulácií prírod

ných uhľovodíkov. Preto, ako aj pre priaz

nivé ložiskové podmienky na výskyt 
uhľovodíkov zistených aj v oblasti Lipian 
sme v elevovanej časti bradlového pásma 
v severnej časti profilu 16,75 na východ

nom Slovensku uskutočnili hlboký oporný 
vrt Hanušovce1, ktorý dosiahol hĺbku 
6003 m (obr. 3). 

Na základe kvantitatívnych údajov zís

kaných z ílovcov a pieskovcov sme skú

mané horniny z vrtu porovnávali so zná

mymi súvrstviami flyšového pásma na vý

chodnom Slovensku z povrchových odbe

rov (Ďurkovič in Leško et al., 1964; Ma

téjka — Leško, 1953: Leško — Samuel. 
1968; Cabalová — Ďurkovič, 1978). Ako 
základ poslúžil mikroskopický výskum a 
klasifikácia klastických hornín v rámci 
kvantitatívnych údajov. Pri štúdiu ílovca 
sa použila rtg analýza, silikátová analýza 
a kvantitatívna spektrálna analýza. V bio

stratigrafickom smere sa skúmali mikro

fosílie z oblasti foraminifer, kokolitoforíd 
a zvyšky fosílnej flóry. Na základe takto 
získaných dát a poznatkov sme prevrtá

vané sekvencie sedimentov do hĺbky 
6003 m komplexne charakterizovali petro

grafickolitologicky a biostratigraficky a 
zhrnuli, či začlenili sme ich do súvrstvi 
známych z povrchových geologických po

merov. 

Hĺbkový interval 0—600 m 

Oporný vrt sme lokalizovali v južnej 
časti bradlového pásma s prevažne peli

tickým vývojom sedimentov vrchnej krie

dy, a to v tektonickej šupine Grodina 
(Leško — Gašpariková —■ Samuel. 1966). 
kde mástricht a kampán z povrchových 
odberov hornín preukázala fauna globo

trunkán s prevahou Globotruncana area 
(Cushman). Ale podľa analýzy vrtných 
úlomkov a niekoľkých vrtných jadier 
usudzujeme, že vrt tam prerazil takmer 
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výlučne slieňovcovoílovcové sedimentačné 
prostredie, lebo získané horninové vzorky 
reprezentuje svetlosivý slieň. vápni tý ílo

vec až slieňovec s ojedinelými 2—5 cm 
vložkami jemnopiesčitého vápenca a sil

tovca. V priestore medzi Ďurďošom a Re

meninami asi 1 km smerom na S od vrtu 
súvrstvie koňaku vystupuje na povrch 
v mocnosti asi 50—80 m. Ide o sivý, sivo

modrý, fialový a tehlovočervený slieň a 
slieňovec v rozličnej vzájomnej alternácií . 
Iba ojedinelé sú v nich lavice (5—10 cm) 
modrosivého jemnozrnného silne vápni té 

ho pieskovca až piesčitého vápenca. 
V h ĺbkovom intervale 70—80 m toto pre 

važne pelitické súvrstvie obsahovalo 
pestrý červený vápni tý ílovec s asociáciou 
foraminifer Globotruncana coronata Bolli. 
Gtr. linneiana (d'Orb). V populácii týchto 
druhov sa sporadicky nachádza aj druh 
Globotruncana angusticarinata Gandolfi. 
Vekový diapazón prvého z druhov je po

dľa l i tera túry a našich výskumov zo Zá

padných Karpát koňak — santón, kým 
druhý sa uvádza v rozsahu celého senónu. 
Najužší stratigrafický rozsah má druh 
Globotruncana angusticarinata Gandolfi. 
ktorého prvé objavenie sa v celosvetovom 
meradle uvádza viacmenej jednotne, t. j . 
od bázy koňaku. J. Sálaj — O. Samuel 
(1966) pokladajú ten to druh za významnú 
indexovú formu rovnomennej karpatskej 

biozčny — Globotruncana angusticarinata 
a z chronostrat igrafického hľadiska ho dá

vajú do vzťahu s koňakom, a to napriek 
tomu. že niektorí autori pripúšťajú mož

nosť vymret ia tohto druhu až na báze san

tčnu. Podľa skúseností z mikrobiost ra t i 

grafického výskumu bradlového pásma 
Západných Karpát možno konštatovať, že 
spomenutá asociácia indikuje koňacký 
vek. 

O niekoľko desiatok metrov nižšie sa 
v hĺbke 125—145 m našlo spoločenstvo 
kriedových foraminifer s Globotruncana 
area (Cushman). Gtr. cf. stuartij'ormis 
Dalbiez. Gtr. bollie Gandolfi. Z kvant i ta

t ívnej s t ránky a podľa spôsobu zachovania 
je spoločenstvo foraminifer v podstate 
identické s predchádzajúcou asociáciou 
z hĺbky 70—80 m. ale rozdielne je dru

hové zloženie. Relat ívne najhojnejšie sa 
vyskytuje Globotruncana area (Cushman). 
s ktorou sa sporadicky vyskytuje pomer

ne nízko klenutá forma prejavujúca 
najväčšiu afinitu s druhom Globotruncana 
stuartiformis Dalbiez. Okrem nich bol ešte 
identif ikovaný d r u h Globotruncana bnllii 
Gandolfi. Strat igrafické rozpätie posled

ných dvoch druhov je kampán — mástricht . 
V tejto súvislosti t reba poznamenať, že 
pri fylogenetickom vývoji druhu Globo

truncana stuartiformis Dalbiez možno po

zorovať postupné zväčšovanie klenutosti 

Obr. 3. Oporný vrt Hanušovce1 (Krištek — Leško. 1981). 1 — sivý slieň a slieňovec, 
2 — pestrý slieň a slieňovec (púchovská fácia). 3 — pieséitý vápenec. 4 — tmavo
sivý vápnitý ílovec 5 — červený a pestrý vápnitý ílovec (3. 4, 5 — flyš bradlového 
pásma — vrchná krieda paleogén), 6 — hrubolavicovitý vápnitý pieskovec (stri
hovské vrstvy), 7 — vápnitý a kremitý pieskovec sivozelenkastý ílovec (zlínske 
vrstvy). 8 — pestrý íl a ílovec s vložkami muskovitického pieskovca (belovežske 
vrstvy). 6—8 — magurské flyšové pásmo, 9 — presunové plochy prvého a druhého 
radu 
Fíg. 3. Profile of the Hanušovce 1 wildcat (Krištek — Leško. 1981). 1 — grey marl 
and marlstone, 2 — variegated marl and marlstone (Puchov facies), 3 — arenaceous 
limestone. 4 — darkgrey calcareous claystone. 5 — red and variegated calcareous 
claystone (3—5 — flysch beds of the Pieniny Klippen Belt. Upper Cretaceous to 
Paleogene). 6 — thick tabular calcareous sandstone (Strihovce member). 7 — cal
careous and siliceous standstone. greyishgreen claystone (Zlin member). 8 — va
riegated clay and claystone with micaceous sandstone intercalations (Beloveža 
member, 6—8 — Magura nappe), 9 — thrust surface 
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dorzálnej strany. Podľa tejto zákonitosti 
ancestrálne — nízkoklenuté formy tohto 
druhu sú vývojovo staršie a spravidla in

dikujú kampánsky vek. Tento fakt je v sú

lade aj s najnovšími náhľadmi o rozšírení 
druhu Globotruncana area (Cushman), 
ktorý podľa väčšiny autorov hranicu 
kampánu nepresahuje, a teda patrí medzi 
indexové formy kampánu. Podľa toho opi

sovaná asociácia foraminifer indikuje vek 
skúmanej vzorky. 

Kampánske vrstvy zachytené ryhou pri 
Ďurďoši sa biologicky od slieňovcového 
vývoja mástrichtu v ničom neodlišujú. 
Dajú sa odlíšiť iba paleontologickou ana

lýzou. Z úlomkových vzoriek vrtu nebolo 
možno túto paleontologickú charakteristi

ku podchytiť a v hĺbkovom intervale 
0—600 m dokumentovať prítomnosť 
mástrichtu. 

Ďalší odber vzoriek z pelitického krie

dového súvrstvia okrem úlomkov schrá

nok po globotrunkanách neposkytol nija

ké dáta na stratigrafické začlenenie pre

vrtávaných hornín, ale predpokladáme, že 
analogicky ako na povrchu v severnom 
(okrajovom) pásme pri Prosačove je v po

litickom súvrství vrchnej kriedy zastúpe

ný senón s podložným turónom a ceno

manom. ktorý spracovala V. Gašpariko

va — O. Samuel (in Leško, 1966). 
Zo sivého slieňa a slieňovca bolo mož

no zhodnotiť iba 2 vzorky, a to z hĺbky 
210 a 270 m. V mikroflórovej asociácii sa 
našli druhy rozšírené v kampane až 
mástrichte. Sú to: Suemegipollis triangu

laris Góczan. Oculopolis minoris W. Kr., 
Interporopollenites proporus Weyl. et. 
Krieg., Pseudooculopollis principallis (Weil, 
et Krieg.) W. Kr., Papilopollis regulus Pf. 
Nedostatok fosílií týchto obzorov kriedy 
spôsobili skôr technické obmedzenia pri 
vŕtaní ako ich skutočná neprítomnosť 
v profile vrtu. 

Hĺbkový interval 600—1290 m 

Smerom do hĺbky pod 600 m sa lito

logická skladba prevrtávaných hornín po

stupne, ale nápadne mení v prospech 
pieskovcovej zložky na úkor pelitu. Sil

tovec až jemnozrnný piesčitý vápenec 
okrem 5—12 cm vložiek tvorí aj lavice 
hrubé 40—80 cm. Časté sú sklzové telesá 
v pieskovcovom až piesčitovápencovom 
prostredí. Ílovec. prevažne vápnitý a jem
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nopiesčitý. je sivomodrý. zriedkavo pestrý 
a v tomto flyšovom súvrství má podradné 
zastúpenie. 

Stratigrafické zaradenie tohto flyšového 
súvrstvia určuje niekoľko kritérií, pričom 
najdôležitejšie je paleontologické krité

rium. Isté rozhranie signalizujú aj fyzi

kálne vlastnosti prevŕtaných hornín už 
v hĺbke 800 m medzi jadrom č. 5 a 6. Roz

diely v inak petrografickomineralogicky 
monotónnom zložení flyšových sekvencií 
celého profilu vrtu sa v tejto hĺbke pre

javujú v objemovej hustote, pórovitosti 
a rýchlosti šírenia pozdĺžnych elastických 
vín (Pichová. 1983). Keby sme na strati

grafické rozčlenenie flyšových súvrství 
bradlového pásma nemali paleontologické 
kritériá, použili by sme. prirodzene, na 
stanovenie hranice medzi kriedou a p^i

leogénom aj toto fyzikálne kritérium. Ale 
vo vzorkách z hĺbky 1200—1240 m sa zis

tila vrchnokriedová asociácia, ktorá z hľa

diska druhového zloženia patrí medzi naj

pestrejšie asociácie zo skúmanej časti 
vrtu. pričom známky redepozície nepreja

vuje. V populácii druhu Globotruncana 
area (Cushman) sa veľmi vzácne vysky

tuje Globotruncana elevata Brotzen, Glo

botruncana tricarinata (Qvereau). Globo

truncana ventricosa White. Globotruncana 
fornicata Plummer, Globotruncana rosseila 
(Carsey) a Stensioeina exculpta (Reuss). 
Okrem druhu Globotruncana tricarinata 
(Quereau) a Globotruncana fornicata 
Plummer sa všetky uvedené formy začí

najú v rozličnom stratigrafickom nivó ob

javovať už v priebehu spodného senónu 
(koňak — santón) a prechádzajú do kam

pánu (hlavne spodného), kde vymierajú. 
Iba druh Globotruncana area (Cushman) 
sa prvý raz začína objavovať na rozhraní 
santónu a kampánu. čo vylučuje možnosť 
identifikovať túto asociáciu ako staršiu, 
ako je kampán. Vzhľadom na prítomnosť 
druhu Globotruncana elevata Brotzen. 
ktorý sa už z vrchného kampánu vše

obecne neuvádza, možno konštatovať, že 
táto asociácia indikuje spodnokampánsky 
vek. 

V spoločenstve kokolitoforíd sme obja

vili taký vápnitý nanoplanktón. ktorý po

dobne ako foraminifery charakterizuje 
vrchnú kriedu a zložením zodpovedá hlav

ne kampánu. Murlhasterites furcatus Def

landre. veľmi výrazný koňacký druh 
hlavne v bradlovom pásme, sa vo vrte ne

zistil. V hĺbke 615—620 m sme našli druh 
Broinsonia sp. cf.. B. pajca (Stradner) 
Bukry. Ten sa začína objavovať v spod

nom kampane a charakterizuje spodno

kampánsku zónu Broinsonia parca. Okrem 
tejto vedúcej formy sme v celom uvede

nom hĺbkovom rozpätí, t. j . do 1290 m 
zistili druhy: Ahmuellerella ex. gr. ocío

radiata (Gorca) Reinhardt. Creíar/iabdiís 
conieus Bramlette et Kartini. Cretarhabdns 
crenulatus Bramlette et Martini. Crt

brosphaera ehrenbergi Arkhangelskij. 
Eiffelitus ex gr. eiámius (Stover) Perch

Nielsen. Gartnerago ex gr. obliquum 
(Stradner) Reinhardt. Micula decussata 
Vekshina. Praediscosphaera eretacea (Ark

hangelskij) Gartner. Wcízn a u e ria barnesae 
(Black) Perch — Nielsen. Zygolíthus ex 
gr. compactus Bukry. Vrchnokampánsky 
druh Tetralithus aculeus (Stradner) Gart

ner, ktorý charakterizuje vrchnokampán

sku zónu Tetralithus aculeus. sme v spolo

čenstvách nenašli. Podobne sa nevyskyto

val rod Arkhangelskiella, zastúpený dru

hom Arkhangelskiella symbiformis Vekshi

na. ktorého hojný výskyt je charakteris

tický pre mástricht. Nezistili sme ani ve

dúce druhy spodného a vrchného mástrich

tu Lithraphidites quadratus Bramlette et 
Martini a Nephrolithus frequens Gorka. 
ktoré charakterizujú spodnomástrichtskú 
zónu Lithraphides quadratus a vrchno

mástrichtskú zónu Nephrolithus frequens, 
a preto sa prítomnosť mástrichtu na zá

klade vápnitého nanoplanktónu nedala 
potvrdiť. 
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Výskyt mikroflóry (tab. I—VIII) sa zis
til v hĺbke 1010, 1135 a 1340 m s najbo

hatšou asociáciou v hĺbke 1240 m. Nájde

né druhy Oculopolhs minoris W. Kr.. 
Oculopollis pertrudoides W. Kr.. Plicapollis 
conserta Pf. charakterizujú vrchnú kriedu, 
hlavne mástricht. Ostatné peľové zrnká 
sme pre zlé zachovanie mohli určiť iba 
podľa rodu. Sú to: Pseudotrudopollis Com-

plexiopollis, Minorpollis sp. Trudopollis a i. 
Podobne ako vyššie sa aj v tejto hĺbke 
našlo veľa organických tmavých zuhoľ

natených zvyškov a úlomkov sporomorC. 
Aj druhy Plicapollis serta Pf. a Pseudo-

plicapollis maastrichtiensis W. Kr.. náj

dené v hĺbke 1135 m. charakterizujú 
vrchnú kriedu. Z hĺbky 1010 m a 1340 rn 
sme určili iba rody, a to Plicapollis, Ci-

catricosisporites, Complexiopollis, Inter-

poropollenites sp.. a spóry húb. Aj napriek 
nedostatku niektorých vedúcich stratigra

fických druhov z biostratigrafického roz

boru vychodí. že sa v hĺbkovom intervale 
0—1290 m okrem vrchnokriedových fo

riem nijaké staršie ani mladšie biostrati

grafické prvky nevyskytujú. Evidentne 
teda ide o vrchnú kriedu (senón) a v rám

ci nej možno na základe foraminifer roz

líšiť podľa veku tri rozdielne typy asociá

cií. Prvý reprezentuje koňak (70—80 m), 
druhý spodný kampán (1200—1240 m) a 
tretí (125—145 m) sa zdá byť v porovnaní 
s prechádzajúcim typom mladší, najskô.

strednokampánsky. Z toho možno usudzo

vať, že vo vrte nejde o sukcesívny sled 
sedimentov vrchnej kriedy, ale o tekto

nické nahromadenie niekoľkých šupín za 
sebou. S podobnou situáciou sme sa 
stretli v priečnej ryhe medzi Prosačovom a 
Ďurďošom (Leško et al.. 1966) smerom na 
SV od vrtu. 

Hĺbkový interval 1290—2900 m 

Tento interval sa v litologických črtách 
od intervalu nad ním takmer neodlišuje. 

Vyznačuje sa prítomnosťou flyšových 
sekvencií s prevahou psamitických ulože

nín nad pelitmi v pomere 1:2 až 1:3 
(ílovec — pieskovec). Ale nález zvyškov 
numulitov v spoločenstve kriedových glo

botrunkán nás upozornil na na to, že aj 
v nezmenenej litologickej skladbe súvrst

via nadloženého (600—1290 m) hĺbkového 
intervalu vrt asi do hĺbky 1290 m pre

vrtával paleogénne súvrstvia „obalu" krie

dy bradlového pásma, v našom prípade 
pročské vrstvy. 

Vzorky odobraté na mikrobiostratigra

fickú analýzu boli v skutočnosti bezfosíl

ne. Iba v hĺbke 2700—2707 m sa vysky

tovali 2—3 úlomky druhovo neidentifiko

vateľných dvojkýlových globotrunkán. To 
je nesporne odraz výraznej faciálnej zme

ny, pretože ani jedna z kriedových fácii 
bradlového pásma nie je na obsah mikro

fosílií chudobná, resp. bezfosílna. Nie sú 
známe prípady, aby sa aspoň vo výbruso

vom materiáli sporadicky nezachytili prie

rezy foraminifer (alebo iných mikrofosil

nych skupín) z ktorejkoľvek stratigrafic

kej úrovne alebo ktorejkoľvek fácie. To. 
ako aj ojedinelé výskyty dendrofryí nás 
vedú k presvedčeniu, že ide o litofáciu 
viažucu sa na flyšové pásmo. Zrejme je to 
typ asociácie vyskytujúcej sa pod kom

penzačnou zónou, ktorá je z kriedy a pa

leogénu známa iba z flyšových sekvencií 
vonkajších Karpát. 

V hĺbke 1390—2100 m boli skúmané 
vzorky prevažne sterilné, iba ojedinelé sa 
v nich našli problematické formy, pri kto

rých sme pre ich silné porušenie nemohli 
riešiť ich príslušnosť do vápnitého nano

planktónu. V hĺbke 1403 a 1984 m sa našli 
ojedinelé kokolity. Išlo o druh Coccolithus 
pelagicus (Wallich) Schiller so širokým 
diapazónom. na základe ktorého nemožno 
stratigrafickú príslušnosť sedimentu spres

niť. V hĺbke 2206 m sme zistili pomerne 
bohaté paleogénne spoločenstvo charakte

ristické pre vrchnú časť spodného eocénu 
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až spodnú časť stredného eocénu. Sú to : 
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, 
Cyclococolithus formosus Kamptner . Dis-

coaster barbadiensis Tan Sin Hok. Disco-

aster distincus Martini . Discoaster ex gr. 
lodoensis Bramlet te et Riedel. Podľa š tan

dardného zónovania E. Martiniho (1970) 
druhy Discoaster lodoensis a Discoaster 
distincus sa začínajú objavovať už v zóne 
Marthasterites tribrachiatus NP12. ktorá 
charakter izuje vrchnú časť spodného eocé

nu. Podobné zloženie má i nadložná zóna 
Discoaster lodoensis NP13. reprezentujú

ca rozhranie medzi spodným a s t redným 
eocénom. Preto s tanovené spoločenstvo 
z h ĺbky 2206,20 m môže zodpovedať nano

planktónovej zóne NP12 a NP13. 
Do konečnej hĺbky tohto intervalu sme 

ojedinelé našli a stanovili paleogénne for

my, hlavne druh Coccolithus pelagicus 
(Walich) Schiller. Cyclococcolithus for-

jnosus K a m p t n e r a problematický druh 
Coccolithus cf. eopelagieus (Bramlette et 
Riedel) Bramlet te et Sullivan, dalej 
Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok a 
druh Discoaster ex gr. sublodoen<;is Bram

lette et Sullivan. Tento druh sa začína ob

javovať v zóne NP13 Discoaster lodoensis 
— rozhranie medzi spodným a s t redným 
eocénom — a zasahuje až do zóny NP15 
Chiphragmalitus alatus — do strednej časti 
s t redného eocénu. 

Ale aj mikroflóra, aj keď druhovo veľ

mi chudobná, dokumentuje , že p r e v r t i v a 

né súvrstvie v tomto hĺbkovom intervale 
je paleogénneho veku. Tak sme v hĺbke 
2792—2796 m našli druhy, ktoré sú výsky

tom známe v paleocéne až spodnom eocé

ne. Sú to : Interpollis suppligensis (Pf) 
W. Kr.. Laeviporopollis cf. laevigatus W. 

Kr.) Pentaporoites belgicus W. Kr. Ostatné 
sporomorfy sme určili iba podľa rodu: 
Toroisporis sp.. Triatriopollenites sp., Pi-

tyosporites sp. V hĺbke 2810 m sme popri 
hojnom výskyte organických zvyškov, 
rozličného pletiva a ťažko určiteľného 
mikroplanktónu zistili iba veľmi málo 
mikroflóry. Druhy Oeulopollis minoris 
W. Kr. a Trudopollis fossulotrudens Pf. sú 
charakteris t ické pre mástr icht a druh 
Tetrapollis validus (Pf) Pf. pre paleocén. 

Opísané vrstvy reprezentujú spodnú 
časť pročských vrstiev, ktoré v povrchovej 
stavbe bradlového pásma východného Slo

venska tvoria bazálnu časť paleogénu be

ňat inského flyšu (Leško, 1980: Leško — 
Samuel. 1968). 

Hĺbkový interval 2900—4000 m 

Tento interval sa vyznačuje prí tomnos

ťou vrchnej časti pročských vrstiev, tak 
ako v povrchovej stavbe bradlového pás

ma, so zvyčajným str iedaním pestrej peli

tickej zložky s lavicami drobnozrnného 
pieskovca, piesčitého vápenca a siltovca. 
Prevr távaný interval, ako aj nad ním nad

ložný. bez prí tomnost i pestrého ílovca a 
ílu. je intenzívne tektonicky prepracova

ný. Podľa analógie úložných pripovrcho

vých pomerov predpokladáme, že tvorí 
synklinálne a vrcholové časti boňat inské

ho flyšu. Každá poloha pestrého (červe

ného, sivomodrého a zeleného) ílovca by 
sa mohla pokladať za násunovú (a preto 
drvenú) plochu čiastkových šupín beňa

t inského paleogénneho flyšu bradlového 
pásma. Od hĺbky 1290—4000 m sa vo vr t 

nom profile preukázateľne vyskytujú 
aspoň štyri tektonicky nahromadené šupi

Tab. I. 1 — spóra húb, hĺbka 2795 m. 2—3 Botryocucus sp. hĺbka 4300 m, hĺbka 
4280 m. 4—5 — Leiofriíetes microadriennis W. Kr., 4300 a 4360 m. tí — Toroisporis sp., 
hĺbka 2795—2796 m, 7 — Cicatricosisporites sp., hĺbka 4350 m, 8 — Echinatisporis 
sp., hĺbka 2810 m, 9 — Toroisporis sp.. hĺbka 4600 m, 10 — Cicatricosisporites sp., 
hĺbka 1240. 11 — Trilites sp., hĺbka 1010 m 
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ny vytvorené z paleogénnych súvrství . 
Zauj ímavé sú sedimentárno-pet rogra-

fické poznatky z p revr távaných flyšových 
sekvencií do 4000 m, a to bez ohľadu na 
ich vrchnokr iedovú alebo paleogénnu prí 

slušnosť a psamit ickú zložku. 
ílovec vo vr te Hanušovce1 je polymi

nerálnou horninou. Na jeho zložení sa zú

častňujú: 1. minerá ly klastických prímesi. 
2. ílové minerály. 3. aut igénne minerály. 
Minerály klastických prímesi tvorí pre

važne kremeň siltovej až pieskovej veľ

kosti. Menej hojný je muskovit . živec, bio

tit a akcesorické minerály (zirkón). Obsah 
klastických prímesi sme v ílovci sledovali 
na základe hodnoty pomeru SiOj AI..O i 
(Kukal. 1962). Tento pomer označuje 
množstvo volného klastického kremeňa . 
Ak je hodnota pomeru nad 3. obsah klas

t ického minerálu — kremeňa je vyše 2 5 % . 
Na porovnanie s ílovcom magurskej jed

notky na východnom Slovensku slúžia 
údaje z tab. 1. 

Ako vidieť z tab. 1. získané údaje 
z vrtu Hanušovce1 presahujú hodnotu 3. 
t. j . klastická primes v ílovci v obidvoch 
sledovaných h ĺbkových intervaloch (800 až 
3873 m a 4048—5921 m) presahuje 25 %. 
V obidvoch prípadoch ide o piesčitý ílo

vec. 
Pomer Al G:1 NajO podľa F. J. Pet t i 

johna (1957) vyjadruje stupeň chemickej 
zrelosti ílovca. Podľa tohto autora je hod

nota uvedeného pomeru pri najzrelších 
horninách až 125, pri nezrelom ílovci kle

sá až pod hodnotu 10. Hodnoty získané 
v ílovci sú pomerne nízke. 

Najhojnejšia je aleuritickopelitická a 
psamitickopeli t ická š t ruktúra . Sú aj prí 

pady, že klastickú primes v ílovci tvoria 
úlomky, resp. sklzové závalky. najčastej

šie siltového charak te ru . Častá je prí tom

nosť redeponovanej mikrofauny. Z inter

ných sedimentárnych t ex tú r je pre ílovec 
charakter is t ická laminácia. í lovec je pre 

važne sivej farby. 
Podľa rtg analýzy (obr. 4. 5. 6) z ílových 

minerálov dominuje illit a kaolinit . ktoré 
sa v ílovci nevyskytujú priebežne v celom 
profile vrtu. Menej hojný je chlorit. Z au

t igénnych minerálov dominuje kalcit a do

lomit. Intenzita difrakčných čiar kalcitu 
dobre korešponduje s obsahom CaO 
v ílovci. 

Zauj ímavé je konšta tovanie , že v celom 
profile vr tu v hĺbkovom in tervale vr tu 
Hanušovce1 nevidieť podstatné zmeny 
v zastúpení ílových a aut igénnych mine

rálov. 

Chemické zloženie ilovca z hĺbkového 
intervalu 800—3873 m 

Z porovnania pr iemerného chemického 
zloženia ílovca v obidvoch hĺbkových in

tervaloch (tab. 1). t. j . ílovca pročských 
vrstiev (800—3879) a ílovca z hĺbkového 
intervalu 4048—5921 m (magurská jed

notka), vidieť, že ílovec pročských vrstiev 
m á oveľa nižšie zastúpenie SiOo a pod

s ta tne vyššie zastúpenie CaO (tab. 1. 
obr. 7). Z mikroprvkov je zaujímavé za

stúpenie Sr a Ba. V pročských vrstvách 
(800—3873 m) je oveľa vyššie zastúpenie 
stroncia a nižšie zastúpenie bár ia v po

rovnaní s ílovcom hĺbkového intervalu 
4048—5921 m. 

Chemické zloženie ílovca z hĺbky 4048— 

Tab. II. 1 — Baculatisporites quintus (Th 
podiaceisporites sp., hĺbka 4270 m. 3—4 — 
W. Kr.. hĺbka 4300 m. hĺbka 4350 m. 5 
Pityosporites microalatus (R. Pot.) Th. et 
hĺbka 4290 m, 8 — Classopollis sp.. hĺbka 
4300 m. 10 — sporá húb, hĺbka 2810 m, 1 
et Krieg) hĺbka 210 m 

et Pf.) W. Kr., hĺbka 4250 m. 2 — Poty
cf. Baculatisporites quintus (Th. et Pf.) 

— Ephedripites sp., hĺbka 2850 m. 6 — 
Pf.. hĺbka 2810 m. 7 — Cijcadopites sp., 
4350 m, 9 — Fusiformisporites sp., hĺbka 
1 — Pseudoplicapollis principallis (Weyl. 
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Priemerné chemické zloženie ílovca vo vrte Hanušovce-1 (H-l) a jeho porovnanie 
s priemerným zložením ílovca magurske) jednotky na východnom Slovensku 

Average chemistry of claystone in the Hanušovce 1 u-ildcat in relation to average 
chemistry of claystone in the Magura nappe 

Tab. 1 

SiO, 
TiO-, 
AljOj 
F e 2 0 3 
FeO 
MgO 
CaO 
N a , 0 
K.O 
PiiOs 
MnO 
Ga p p m 
V 
Zr 
Co 
Cr 
Sr 
Ba 

SiO, A I - 0 3 
A 1 . 0 : l N a . O 

Vrt H - l 

800—3873 m 

39,34 
0.62 

11,22 
1,35 
2,84 
4,44 

15,32 
0,72 
2,47 
0,12 
0,04 

11,3 
74,3 
65,8 
13,1 
71,6 

264.8 
165,6 

3,5 
15,5 

1048—5921 m 

51,21 
0.84 

15,68 
1,59 
3,65 
4,80 
5,83 
1.09 
3,75 
0,13 
0,04 

22,8 
87,8 
60,4 
18.6 
81.6 

148,2 
379.8 

3.2 
14,3 

m a g u r s k á j e d n o t k a 
(povrchové vzorky) 

t":10" pes t ré vr . 
vezske vr. 

51.73 
0,37 

17,62 
6,21 
1,37 
2,78 
3,71 
1,39 
2,83 
0.13 
0.03 

14,7 
133.2 
217.5 

15,7 
57,2 
94.2 

378.0 

2.9 
12.6 

54,14 
0.57 

18.85 
5,60 
1,82 
2,90 
2.40 
0.68 
2.98 
0,16 
0.05 

17.7 
147.4 
406.0 

15,7 
136.7 

97.2 
179.4 

2,8 
27,7 

z l inske vr. 

59,06 
0.52 

12.03 
3.93 
1,57 
1,76 
7,29 
0,45 
1,88 
0,09 
0,05 

10.0 
87.6 

244,4 
12,1 

129,4 
109,0 
274,4 

4.9 
25,5 

5921 m sme porovnali s p r iemerným che
mickým zložením ílovca súvrství magur -
skej jednotky na východnom Slovensku. 
Chemické zloženie ílovca zo skúmaného 
h ĺbkového intervalu vo vr te Hanušovce1 
najskôr zodpovedá chemickému zloženiu 
ílovca z belovežských vrstiev magurskej 
jednotky. V obidvoch sledovaných celkoch 
je blízke zastúpenie SiOj. Al^Oa, CaO. 
Na^O, P^05 , MnO. Sr. Ba. ako aj hodnota 
pomeru SÍO2/AI2O3 a A l 2 0 3 ' N a 2 0 (tab. 1). 

Na grafických t rojuholníkových diagra

moch sme sledovali vzťahy medzi istými 
prvkami z ílovca belovežských pestrých 
a zlínskych vrstiev magurskej jednotky a 
porovnávali sme ich s hodnotami z ílovca 
z hĺbky 4048—5921 m. V diagramoch sme 
sledovali vzťahy medzi Ba — Sr — Ga, 

V — Sr — Zr. V — Co — Cr. CaO — 
K 2 0 — NA 2 0 . Na uvedených diagra

moch vidieť istú afinitu ver t ikálneho 
rezu skúmaného hĺbkového intervalu n a j 

skôr k ílovcu belovežských vrstiev. 
Vápencový pieskovec sa vyskytuje pr ie

bežne v profile vr tu do hĺbky 4000 m a 
je charakter is t ickým l i totypom pročských 
vrstiev. Najčastejšie vytvára súvislé 
vrstvy. Ojedinelo sa vyskytuje v podobe 
sklzových útržkov v ílovci. Gradačné 
zvrstvenie je vo vápencovom pieskovci 
sporadické. Dominujúcim typom zvrstve

nia je laminácia (T c_ e in tervaly Boumu). 
Granulometr ické zloženie sa pohybuje od 

0.05 do 0.6 mm. Dominuje siltovec a j em

nozrnný pieskovec. Hrubozrnný pieskovec 
sa vyskytuje sporadicky. Pri klasifikácii sa 
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pr idrž iavame názvoslovia J. Kontu (1973; 
obr. 8). 

Zastúpenie kremeňa v skúmaných hor

ninách j e 16—46 %. Kremeň býva nepra 

videlného tvaru, zvyčajne ost rohranný. 
Živce (0—5 %) zastupuje ortoklas a pla

gioklas. Častá j e kalcifikácia živcov. 
Muskovit sa vyskytuje sporadicky. V sle

dovaných sedimentoch prevládajú úlom

ky vápenca a tie sú ovefa lepšie opraco

vané ako úlomky kremeňa. Dominujú 
zrni té var ie ty nad kalovým vápencom. 

Percentuá lne zastúpenie vápencových 
úlomkov v profile vr tu Hanušovce1 gra 

ficky znázorňuje obr. 7. Úlomky kremenca 
a pieskovca sú zastúpené od 1—17 %. 
Rohovec sa vyskytuje sporadicky a tvorí 
ho mikrokryš ta l ický kremeň. Vek je n a j 

skôr ju rský . Úlomky bázických hornín sú 
sporadické (diabázy) a zriedka možno 

c 
1027 

1i, 75° 

Obr. 4. Rtg analýza ílovca: I — illit, K — kaolit, Q — kremeň. D — dolomit. C — 
kalcit, Ch — chlorit, 2 — živec (hĺbka 3873 m 
Fig. 4. Xray difraction record of claystone (3,873 m depth). I — illite, K — kaolinite, 
Q — quartz, D — dolomite, C — calcite, Ch — chlorite, 2 — feldspar 

Obr. 5. Rtg analýza ílovca (hĺbka 3708 m) 
Fig. 5. Xray diffraction record of claystone 
(3,708 m depth). Explanations as in fig. 4 
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nájsť aj úlomky žuly a fylitu. Fosílie sú: 
Siderolites vídali, Numviulites sp. (1293 m). 
■Operculina sp.. orbitoidy. l i totamniá. Zá

kladná hmota pieskovca je karboná tová 
s ílovitou prímesou. Tmel je výlučne kal 

citový. 
V tomto h ĺbkovom in tervale sme zistili 

n á p a d n ú sterilitu mikrofosilií v odobra

tých vzorkách, a to aj napriek tomu. že 
sa na ich separovanie použili rozličné m e 

tódy. Z kvant i ta t ívneho hfadiska sme zis

tili nápadné pr ibúdanie úlomkov dendro

fryi. ale na ich základe nebolo možno 
určiť presné vekové zaradenie. Jed iný roz

diel oproti predchádzajúcemu typu den

drofryí je v jemnejšej s tavbe stien 

schránky. Z toho možno azda usudzovať 
o miernom type sedimentačnej substancie 
s hojnou pelitickou zložkou a jemnejšou 
psamit ickou frakciou ako pri predchádza

júcej fácii. 
V hĺbke 3951 m sme našli mikroflóru, 

ktorej druhy sú rozšírené najmä v eocéne. 
Sú t o : Platycaryapollenites. sp.. Spinulae— 
pollis sponosus W. Kr. — Lenk. Montipites 
guietus (R. Pot.) Nichols. Multiporopolle-

nites pusztamaroti Rakosi. TriatriopoUe-

nites sp. A. Alnipollenites sp. a Laeuiporo-

pollis cf. laevigatus (W. Kr.) W. Kr.. ako 
aj Interpollis suppligensis (Pf.) W. Kr. Sú 
rozšírené v paleocéne až spodnom eocéne. 
Okrem toho vzorky z hĺbky 3410. 3530, 

Obr. 6. Rtg analýza ílovca (hĺbka 5584 m) 
Fig. 6. Xray diffraction record of claystone 
(5.584 m depth). Explanations as in fig. 4 

Tab. III. 1—2 — Sciadopityspollenites eocaenicus W. Kr.. hlbka 4350 m. hlbka 4300. 
3 — cf. Ovalipollis. hlbka 2792—2796 (preplavené z vrchného triasu). 4 — cf. Classo-
pollis. hlbka 210 m. 5 — Ovalipollis sp.. hlbka 4350 m (preplavené z vrchného triasu). 
6—7 — Complexiopollis sp.. hlbka 5790 m. 8 — Vacuopoliis minor W. Kr.. hlbka 
1240 m. 9 — Trudopollis fossulotrudens Pf.. hlbka 2810 m. 10 — Trucíopoíiis pertrudens 
Pf., hlbka 2810 m. 11 — Oculopollis minoris W. Kr. — Mibus. hĺbka 2810 m. 12 — 
Pseudotrudopollis sp.. hlbka 5880 m (preplavené), 13 — Pseudotrudopollis sp.. hlbka 
270 m (korózia) 
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'/o CaO v ílovcoch 

'/o úlomkov karbonátov 
v psamitoch 

Obr. 7. Zastúpenie CaO V ílovci a úlomkov 
karbonátov v psamite 
Fig. 7. Content of CaO in claystone and car
bonate fragments in psammite 

3541 a 3575 m boli veľmi bohaté na kero-

gén. ale neobsahovali spóry a peľové 
zrnká. 

H ĺbkový interval 4000—6003 m 

Od 4000 m do konečnej hĺbky 6003 m 
oporný vrt Hanušovce1 overil flyšové 
sekvencie patriace do magurského flyšo

vého pásma. Podlá litologických a petro

grafickosedimentárnych analýz v ňom 
možno vyčleniť niekoľko navzájom sa od

lišujúcich sedimentárnych zoskupení fly

šových usadenín. Vertikálne opakovanie 
tých istých flyšových súvrství svedčí 
o tektonickom nahromadení a úložných 
pomeroch magurského príkrovu pod 
bradlovým pásmom. 

Interval 4000—4080 m sa vyznačuje prí

tomnosťou pestrého vápnitého pelitu. vá

pencového pieskovca z bezprostredného 
podložia pročských vrstiev a flyšových 
sedimentov zložených zo sľudnatého pies

kovca, tmavosivého piesčitého ilovca so 
sľudou z podložných strihovských a belo

vežských vrstiev krynickej jednotky ma

gurského príkrovu. Ak možno odobraté 
j adrá č. 37 a 38 z tohto intervalu považo

vať za reprezentujúce flyšové prostredie, 
potom ho tvorí tmavosivý ílovec s boha

tou sieťou kalcitových žiliek, jemnozrnný 
vápnitý pieskovec až siltovec so žilkami 
kalcitu do 1 cm. polohy brekcií s úlom

kami ílovca a sľudnatého drobnozrnného 

Tab. IV. 1 — Papilopollis regulus Pf.. hlbka 270 m. 2 — cf. Krutzschipolis hlbka. 
5790 m (preplavené). 3 — Oculopollis minoris W. Kr.. hlbka 4290 m (preplavené). 
4 — Oculopollis minoris W. Kr. hlbka 1240 m. 5 — Interporopollenites cf. proporus 
Weyl. et Krieg, hlbka 1010 m, 6 — Interporopollis microsuppligensis Pf. hlbka 
2792—2796 m, 7 — Normapolles. hlbka 4290 m (korózia, preplavené). 8 — Compíe
.riopoilis sp., hlbka 1010 m. 9 — Complexiopollis sp., hlbka 1010 m. 10 — ? Penta-
pollenites pentangulus (Pf.) W. Kr.. hlbka 4280 m. 11 — Momipites quietus (R. Poh.) 
Nichols, hlbka 4280 m, 12 — Triporopollenites microcoryloides W. Kr.. hlbka 4290 m. 
13—14 — Plicapollis pseudoexcelucus (W. Kr.) W. Kr.. hlbka 4360 m. hlbka 4600 m. 
15 — Triatriopollenites bituites (R. Pot.) Th. et Pf.. hlbka 4350 m. 16 — Momipiíe.s 
quietus (R. Pot.) Nickols. hlbka 4310 m, 17 — Triatriopollenites bituites (R. Pot.) 
Th. et Pf., hlbka 4300 m. 18—21 — Minorpollis sp.. hlbka 4400 m. hlbka 4880 m. 
hlbka 4290 m, hlbka 4280 m 
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pieskovca. V hĺbke 4065—4069 m bol 
v červenom íle — ílovci objavený disko

aster spodnoeocénneho veku Mathasteritcs 
tribranchiatus. To potvrdzuje prítomnosť 
belovežských vrst iev v tejto zóne. plne 
rozbitej a drvenej v dôsledku nasunut ia 
bradlového pieninského pásma na magur 

ský príkrov smerom na S—SV. 
V podloží tektonicky drveného pásma 

s prevahou ílovca nad pieskovcom do hĺb

ky 5070 m vrt overoval prevažne pieskov

cové flyšové sekvencie v pomere 1 : 3 až 
1 : 5 (ilovec — pieskovec). Pieskovec pre

važne j emnozrnný až s t rednozrnný a 
s vytr iedením zrna smerom na povrch do 
siltovcového typu. je mierne drobnosľud

natý. čo sme v pieskovci pročských vrstiev 
v hĺbke 1290—4000 m nespozorovali. 
Vzorky z hĺbky často vynášali ílovcovo

pieskové brekcie. v ktorých boli ostro

hranné úlomky pieskovca a odolného pies

čitého ílovca chaoticky roztrúseného a ná

sledne potopené v bahnitoílovcovej zmesi. 
Tento ilovec je na rozdiel od nadložného 
ílovca z pročských vrstiev menej vápnitý, 
sivozelený až čierny, j emne sľudnatý a 
j emne piesčitý. Vo vr tnej drvine sa spo

radicky vyskytovali aj úlomky červeného 
ílovca — ilu. Tie v povrchových úlož

ných pomeroch vo vrchnej časti str ihov

ských vrstiev tvoria 10—30 cm vložky. 
Smerom do podložia v hĺbke 5080 m 

prešiel vr t z prevažne pieskovcového fly

šového prostredia do flyšových sekvencii 
s prevahou ílovca nad pieskovcom v po

mere 2 : 1 až 3 : 1 . Navyše v hĺbke 

5240—5290 m vrt overil pestrý červený a 
sivozelenavý nevápni tý ilovec belovežské

ho typu s neveľkým podielom lavičiek 
(3—10 cm) jemnozrnného pieskovca. Na 
základe litologickej povahy pokladáme 
toto súvrstvie v hĺbke 5070—5300 m za 
belovežské vrstvy južnej (krynickej). jed

notky magurského príkrovu. V opísanom 
hĺbkovom intervale sú mikrofosílie veľmi 
vzácne. Vyskytujú sa úlomky alebo aj cele 
jedince dvojkýlových globotrunkán. z kto

rých bolo možno podľa druhu určiť iba 
Globotruncana area (Cushman) a Globo

truncana fornicata (Plummer) z hĺbky 
4130 m a 4220 m. Podľa spôsobu zacho

vania a vert ikálneho rozšírenia ide na j 

skôr o pseudoasociáciu. pretože vekovým 
diapazónom sa uvedené druhy vôbec ne

prekrývajú. Prvý z druhov patri za inde

xovú formu kampánu . kým stratigraficke 
rozšírenie druhého druhu sa všeobecne 
uvádza zo spodného senónu (koňak — 
spodný santón). 

Po tomto intervale (od 4270—4731.30 m) 
nasleduje veľmi nápadná sterilita vzoriek. 
J e zaujímavé, že ani po použití rozličných 
metód sme nijaké zvyšky mikrofosílii ne

získali. Výnimkou bol jediný exemplár 
dvojkýlového globotrunkana z hĺbky 
4585 m a 5—6 ihlíc húb a 1 rybacieho 
zúbka z hĺbky 4600 m bez užšej s t ra t igra

fickej hodnoty. 
Najbohatšiu mikroflórovú asociáciu sme 

získali v hĺbke 4145. 4280. 4290, 4300. 4310. 
4320. 4350 a 4360 m. Má rovnaký charak

ter a bežne sa vyskytuje v eocénnych se

Tab. V. 1 — Plicapollis pseudoexcelsus (W. Kr.) W. Kr.. hlbka 4600 m. 2 — Tria
triopollenites sp., hlbka 4280 m, 3 — Triatriopollenites bituites (R. Pot.) Th. et Pf., 
hlbka 4240 m. 4 — Triatriopollenites lubomirovae (Glad.) Kds., hlbka 4290 m, 5 — 
Triporopollenites cf. balinkense Kds., hlbka 4280 m. 6—8 — Pompeckjoidaepollenites 
subhercynicus (W. Kr.) W. Kr.. hlbka 4290 m, hlbka 4280 m, 7 — Intratriopollenites 
cf. ceciiiensis W. Kr., hlbka 4280 m. 9 — Pentaporoites belgieus hlbka 1240 m, 
10 — Retiosoipollis loburgensis W. Kr., hlbka 4280 m. 11—12 — Poíycoípites sp., 
hlbka 4360 m. 13 — Spinulaepollis spinosus W. Kr. — Lerk., hlbka 4360 m, 14 — 
Pseudospinaepollis pseudospinones W. Kr., hlbka 4600 m. 15 — Polycolpites etzdor
fensis W. Kr., hlbka 4300 m, 16 — Laeviporopollis laevigatus (W. Kr.) W. Kr., hlbka 
2792 m, hlbka 2796 m 
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dimentoch. Skoro v každej vzorke sa našli 
aj druhy charakterizujúce hlavne spodný 
až stredný eocén. Sú to: Subtriporopolle-
nites urkutensis Kedves. Subtripollenites 
constcms Pf. subsp. constans, Plicapollis 
pseudccxcelsus (W. Kr.) W. Kr.. Labrapollis 
globosus W. Kr. Druhy Sciadopityspolle-
nites eocaenicus W. Kr.. Pseudospinaepollis 
pseudospinosus W. Kr.. Polycolpitcs 
etzdorfensis W. Kr.. Alnipollenites verus 
R. Pot. a Revesiapollis eocaenicus W. Kr. 
sú rozšírené hlavne v s t rednom až vrch
nom eocéne. Okrem eocénnych peľových 
zrniek sa našli aj vrchnokriedové až pa

leocénne druhy, ako Oculopollis minoris 
W. Kr.. Trudopellis sp.. Vacuopollis minor 
Paclt. — Góczan. Tetrapollis validus W. 
Kr., ale pretože sa vyskytli mladšie eocén

ne formy, sú viac ako pravdepodobne 
preplavené. Vo vzorke z h ĺbky 4350 m sa 
našli aj vrchnotriasové sporomorfy (Ovali-

pollis sp.. Classopollis sp.). 
Z paleogénnych kokolitov sme v hĺbke 

4048 m zistili hlavne druh Coccolithus pe-

lagicus (Wallich) Schiller. V hĺbke 4065— 
4069 m sme našli nanoplanktón v úlom

koch ružovej farby s druhom Marthasteri-

tes tribrachiatus (Bramlette et Riede). 
Diskoastery veľmi pripomínajú druh Dis-

coaster ex gr. binodosus Martini . Nižšie 
v hĺbke 4071 m. tiež v úlomkoch ružovej 
farby, sme zistili Discoaster ex gr. bino-

dosus Martini a Discoaster ex gr. multi-

radiatus Bramlet te et Riedel. Tieto druhy 
sú rozšírené vo vrchnom paleocéne a 
spodnom eocéne. V hĺbke 4075—4100 m sa 
v červenom ílovci opäť objavili ojedinelé 
druhy Coccolithus pelagicus (Wallich) 
Schiller a Coccolithus sp. a vápni tý na

noplanktón sa vyskytoval v hĺbke 4619 a 
4620 m. 

Z biostratigrafických analýz vyplýva, 
že v hĺbke od 4000 do 5300 m sme pre

vrtával i najprv tektonicky drvenú zónu 
(do 4080 m) z pestrého ílovca pročských 
a belovežských vrstiev spodného a stred

ného eocénu, nižšie do hĺbky 5070 m str i 

hovské vrstvy (stratigraficky určené ako 
s t redný a spodná časť vrchného eocénu. 
Leško — Samuel, 1968). Napokon do hĺb

ky 5300 m v podloží str ihovských vrstiev 
boli odkryté belovežské vrstvy. 

V podloží opísaných súvrství krynickej 
jednotky až do konečnej hĺbky vrtu sme 
zistili flyšové súvrstvie. v ktorom sa na 
úrovni s t redného eocénu objavili aj polo

hy pieskovca sklovitého vzhľadu s glau

konitom. ktoré pripomínajú prechod do 
zlínskych vrstiev severnejších čiastkových 
jednotiek magurského príkrovu. V tomto 
súvrství v intervale 5300—5600 a 5700— 
6003 m sme overili flyšové vrstvy s pre

vahou pieskovca nad ílovcom v pomere 
asi 2 : 1 až 3 : 1. Prieskovec je j emnozrnný 
až s t rednozrnný. vápnitý, s roztrúsenou 
sľudou, pri prechode do ílovcovej polohy 

Tab. VI. 1 — Intratriporopollenites eocaenicus W. Kr.. hlbka 4400 m, 2—3 — 
Spinulaepollis cf. spinosus W. Kr. — Leuk., hlbka 4300 m, hĺbka 4360 m, 4 — 
Spinulaepollis sp., hlbka 5870 m 5—7 — Revesiapollis eocaenicus W. Kr., hlbka 
4300 m, hlbka 4360 m, 8 — Revesiapollis sp., hlbka 5790 m. 9 — Revesiapollis 
eocaenicus W. Kr., hlbka 4280 m, 10—11 — Chenopodipollis multiplex, hĺbka 5890 m, 
12 — Dicolpopollis middendorfi W. Kr., hlbka 4300 m, 13 — cf. Alnipollenites, hlbka 
4290 m 14—15 — Subtriporepollenites constans (Pf.) W. Kr., hlbka 4290 m, hlbka 
4330 m", 16 — cf. Caryapollenites, hlbka 4290 m, 17 — cf. Alnipollenites, hlbka 
4310 m, 18 — Alnipollenites verus (R. Pt.) R. P t , hlbka 5870 m, 19 — cf. LobrapoUis 
globossus W. Kr.. hlbka 4600 m. 20 — Nyssapollenites kruschi R. Pot., hlbka 4290 m. 
21 — Monocolpopollentes tranquillus (R. Pot.) Pf. et Ph.. hlbka 4290 m, 22 — 
Tricolporopellenites microhenrici (R. Pot.), W. Kr., hĺbka 5870 m, 23 — Trocolporó-
pollenites eocaenicus W. Kr., hlbka 4350 m, 24 — Tetracolporopollenites sp., hlbka 
4310 m, 25 — Cupuliferoidaepolleniles liblarensis (Thons, in R. Pot.) Thoms et Thg., 
hlbka 4400 m 
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Obr. 8. Klasifikačný diagram vápencového 
pieskovca (Konta. 1973) z vrtu Hanušovce1. 
1 — Vápencový pieskovec. 2 — kalcitovokre
menný pieskovec. 3 — litoklastickokremenný 
pieskovec. 4 — litoklastický pieskovec, 5 — 
hlbka odberu vzorky (1000—6003 m) 
Fig. 8. Classification plot of calcarenites 
(Konta, 1973) in the Hanušovce1 wildcat. 
1 — calcareous arenite. 2 — calcic to siliceous 
arenite. 3 — lithoclastic to siliceous arenite. 
5 — lithoclastic arenite. 5 — sample depth 
(1000—6003 m) 

je vyvinutý tv rdý málo vápni tý siltovec. 
Niektoré lavice pieskovca sa vyznačujú 
lomnými plochami sklovitého vzhľadu, 
ílovec býva nevápni tý sivozelenkastý. 
hnedastý, sivomodrý a s j emne roztrúse

nou sľudou. V spoločenstve pieskovca tvo

rí hrubory tmický až s t rednorytmický flyš. 
V h ĺbke 5600—5700 m vrt opäť odkryl 

pestré červené a sivozelené ílovcové po

lohy s prevahou nad pieskovcom, ktorý 
tam tvorí iba 3—5 cm vložky. Súvrstvie 
je silne tektonicky porušené, prevrásnené 
a bohaté na kalcitové žilky. Podľa litolo

gických znakov ho zaraďujeme do belo

vežských vrstiev severnejších čiastkových 
jednotiek magurského príkrovu. 

Petrografickú a mineralogickú pelitic

kú zložku sme už podrobne charakter izo

vali pri analýze a korelácii ílovca z brad

lového pásma pročských vrstiev. Treba 
azda ešte dodať, že hodnotu pomeru 
A120;,, Na 2 0 ílovca z tohto hĺbkového in

tervalu 14.3 možno najskôr porovnávať 
s hodnotou 12.6. ktorú sme zistili v ílovci 
povrchových vzoriek v belovežských 
vrstvách magurskej jednotky na východ

nom Slovensku (tab. 1). Podobné hodnoty 
tohto pomeru z ílových sedimentov geo

synklinálnych oblastí uvádza aj A. B. Ro

nov et al. (1965). 
Petrograficky a mineralogický je pre 

psamity charakter is t ická droba, drobovy 
a arkózový pieskovec a arkóza. 

Podľa granulometr ických rozborov patr ia 
skúmané horniny v prevažnej väčšine do 
kategórie jemnozrnných pieskovcov (Md 
0.05—0.25 mm). Ojedinelé sa vyskytuje 
s t rednozrnný pieskovec (tab. 2: 4346 m, 
4831 m. 5921 m) a v skúmanom materiái i 
je hojný aj siltovec. P r e horniny tejto 
granulometr ickej kategórie je vo vr te Ha

nušovce1 charakter is t ický typ zvrstve

nia — laminácia. Dominujú Tc_,, interval 
Boumu. Laminácia býva najčastejšie hori

zontálna, resp. mierne sprehýbaná. Zvý

razňuje ju ílovitá primes, resp. prí tom

nosť muskovitu. Gradačné t ex túry sú 
zriedkavé. 

Podľa klasifikačnej schémy J. Pe t rán 

ka (1963) v sledovanom hĺbkovom in terva

le dominujú droba (obr. 9), menej častý je 

Tab. VII. 1 — IlexpoUenites margaritatus (R. Pot.) Thg., hlbka 4280 m, 2 — 
Areoipites sp. (korózia), hlbka 4350 m, 3 — Arecipites sp.. hlbka 4260 m, 4 — 
Cupuliferoipollenites isleyanus (Traverse) R. Pot., hlbka 4290 m, 5 — Triatriopolle
nites lubomirovae (Glad.) Kds., hlbka 4300 m, 6 — Triporopoííeniťes minimus Kds.. 
hlbka 4290 m, 7 — Plicapollis sp., hlbka 4350 m. 8 — Cupanieidites cf. eucalyptoides 
W. Kr., hlbka 5890 m. 9—10 — Pentapollenites sp., hlbka 4310 m, hlbka 4310 m, 
11 — Polycolpites sp.. h''bka 210 m, 12—13 — cf. Deflandrea, hlbka 210 m 
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drobový pieskovec, arkózový pieskovec a 
arkóza. Podľa klasifikačnej schémy F. J. 
Pet t i johna et al. (1972) je v prevahe li

t ická droba nad arkózovou drobou (obr. 
10). 

Modálne zloženie skúmaných hornín je 
v tab. 2. Dominujúcim minerá lom v pies

Obr. 9. Klasifikačný diagram pieskovcov 
podlá J. Petránka 1963. 1 — drobový piesko
vec, 2 — kremenný pieskovec, 3 — arkózový 
pieskovec, 4 — arkóza, 5 — droba 
Fig. 9. Classification diagram of sandstones 
(J. Petránek 1963). 1 — subgraywacke, 2 — 
quartzose sandston, 3 — arkosic sandston. 4 — 
arkose, 5 — graywacke 

kovci a siltovci je kremeň (27—69 % ) . 
Býva subangulárncho tvaru , zaoblené 
zrná sú sporadické. Prevláda polykryšta

lický kremeň. Obsah živcov sa pohybuje 
od 1.2—11,8 "d. Pomer ortoklasu k pla

gioklasu je zhruba 1 : 1 . Plagioklas bazi

city oligoklas — andezín je často kalci

fikovaný. Mikroklín sa vyskytuje spora

dicky. Zo sľúd v pieskovci dominuje mus

kovit (maxim, obsah 7.4 " o). Biotit je spo

radický. Úlomky kremenca a pieskovca 
(maximálne zastúpenie 2 " n) sú v sledo

vanom materiál i zriedkavé. Úlomky pies

kovca sú neurčitej príslušnosti, kremenec 
je najskôr spodnotriasového veku. úlom

ky vápenca (maxim. 16.8 " u) sú oveľa lep

šie zaoblené ako zrná kremeňa a v pro

file vrtu sa vyskytujú priebežne. Domi

nuje mikrokryštal ický vápenec nad kalo

vým, ojedinelé s kalpionelami. Úlomky 
ílovca (maxím. 4 "y) sú časté a sú prav

depodobne dvojakého pôvodu: istá časť je 
zo zdrojových zón, ktoré neboli z flyšo

vých sedimentov, kým druhá pochádza 
z erodovaných starších flyšových sedimen

tov. Úlomky rohovca (maximálne 3 n o) sa 
vyskytujú sporadicky, tvorí ich mikrokryš

talický kremeň a sú to najpravdepodob

nejšie horniny jurského veku. Úlomky 
bázických hornín (najskôr diabáz) — žuly 
a fylitov — sú sporadické. 

Z aut igénnych materiálov sa ojedinelé 
vyskytuje glaukonit . Základnú hmotu 
pieskovca tvorí ílovitý mater iá l a karbo

nátovou prímesou a tmelom je iba kal

cit. 
Skúmaný vzorkový mater iá l neposkytol 

informácie dostačujúce na kvant i ta t ívne 
hodnotenie ťažkých minerálov. Tie sa vy

skytujú sporadicky, a to iba v istých in

tervaloch. Najväčšiu frekvenciu má zir

kón. granát , apati t . rúti l a turmal ín . me

nej častý je hypers tén a hojný je pyrit. 

Tab. VIII. 1—2 
210 m 

Mikroplankton. hlbka 1240 m, hlbka 1280 m. 3 — pletivo, hlbka 
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Modálne zloženie pieskovca magurskej jednotky (vrt Hanušovce-1) 
Modal composition of sandstone in the Magura unit (Hanušovce 1 wildcat) 

10 

-

Tab. 2 

m e t r e 

K r e m e ň % 
živce 
study 
kremence + piesk. 
vápence 
ílovce 
rohovce 
báziká 
základná hmota 
tmel 
Md zrnitosti v mm 
index zrelosti 
index proveniencie 

4045 

27,0 
4,0 
6,0 

3,0 

38,0 
22.0 
0,08 
3,85 
1,33 

4050 

49,4 
6,2 
5,6 

12,3 

11.1 
15,4 
0,11 
2,66 
0,5 

4130 

35,0 
1,2 

0,8 
8.3 
2,0 
2,0 

12,6 
38.2 

0.18 
2,47 
0,10 

4131 

19,2 
1,7 
4,2 

4,2 

66,7 
4,2 
0,04 
3,28 
0,40 

4160 

68,9 
4,2 
2,4 

1.4 

16,4 
8,5 
0,16 

12,1 
3.0 

4210 

52.2 
3,7 
2,2 

10,4 

9.7 
21,6 

0,20 
3.68 
0,35 

4340 

46,3 
6,1 
2,4 

6.7 

7.3 
31,1 

0,16 
3,61 
0,90 

4342 

34,1 
4,8 

2,0 
7.9 
0,8 

12,7 
37.7 

0,22 
2,20 
0,44 

4346a 

46,3 
7,4 
2,0 

9,4 

16,1 
18,8 
0,09 
2,40 
O.lil 

4346b 

59,0 
4,0 

11.(1 

16,0 
10,0 
0,28 
3,93 
0,36 

4346c 

44,0 
10,0 

2,0 

6,0 

26,0 
12,0 
0,10 
2,75 
1,66 

4615 

34,0 

5,0 

53.0 
8,0 
0,08 

4616 

39,8 
3,9 
3,1 

2,3 

41.4 
9,4 
0,16 
6,37 
1,66 

4729 

49,5 
8,6 
2,3 

9,1 
1,4 
0.5 

15,9 
12,7 
0,12 
2,53 
0,79 

4734 

51,4 
4,3 
3,6 

6,3 

21,7 
12,6 
0,16 
4,81 
0,68 

m e t r e 

K r e m e ň ''\, 
živce 
sľudy 
kremence + piesk. 
vápence 
ílovce 
rohovce 
báziká 
zák ladná hmota 
tmel 
Md zrnitosti v m m 
index zrelosti 
index proveniencie 

4831 

54,9 
8,9 
2,4 

2,8 

0,8 
28,0 

2,0 
0,32 
4,35 
2,44 

4895 

30,7 
4.1 
0,4 

8.7 
0,8 

16,6 
38,6 
0,21 
2,24 
0,43 

4898 

64,8 
4.9 
7,4 

1,6 
0,8 

18,9 
1,6 
0,18 
8,77 
2,0 

5115 

49,0 
4,5 
1,5 

12,0 
0,5 

8,2 
24.5 

0,14 
2,98 
0,36 

5343 

47,7 
11,8 
1,3 

13.1 

5,2 
20,9 

0,12 
1,92 
0,90 

5348 

53,3 
7,1 
2,8 

6,6 

0,5 

19,8 
9,9 
0,16 
3,76 
1,00 

5461 

40,8 
8,8 
3,2 

16.8 
1.6 

12,8 
16,0 

0,12 
1.50 
0,47 

5691 

42,3 
4,9 

2,4 

13.8 
36,6 

0.10 
5,77 
2,00 

5847 

32,0 
2,0 

3,0 
2,0 
3,0 

25,0 
33.0 

0,17 
3,20 
0,25 

5921 

41,1 
6,0 

0,7 
13,2 
4,0 

19,8 
15,2 
0,28 
1,72 
0,33 

5999 

52,3 
9,1 

3,8 

3,8 

13.0 
17,4 

0,20 
4,05 
2,40 

6001a 

38,0 
1.3 
2,5 

4,1 

31,3 
22,5 

0.08 
6.7 
0,28 

6001b 

41.7 
3,8 
1,3 

8,3 
0,6 
0,6 

14.7 
28.8 

0,11 
3,03 
0,40 

6002 

45,0 
1,0 
4,0 

6,0 

24,0 
20,0 

0,10 
6,4 
0,16 

6003 

41,3 
3,7 
2,6 

5.6 
19,5 
27,3 

0,12 
4,4 
0,6 

= 
■^ 
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Pri interpretáci i h ĺbkového intervalu 
4000—5000 m s prevahou pieskovca sme 
na základe pr iemerného mineralogického 
zloženia skúmaných hornín vo vrte Hanu

šovce1 porovnali ich projekčný bod 
v t rojuholníkovom diagrame (obr. 10. 11) 

kremeň 

50 40 30 
úlomky hornín 

1
° úl ľimky 

vápencov 

Obr. 10. Klasifikačný diagram drob (Petti
john — Potter — Siever, 1972) z vrtu Hanu
šovce1. 1 — kremenné droby, 2 — arkózové 
droby, 3 — živcové droby. 4 — litické droby, 
5 — (1000—6003) hlbká odberu vzorky 

Fig. 10. Classification plot of lithic arenites 
(Pettijohn et al., 1972) from the Hanušovce1 
wildcat. 1 — subarcose, 2 — arcosic graywac
ke, 3 — feldspathic graywacke, 4 — lithic 
arenile, 5 — sample depth 

s pr iemerným zložením pieskovcov zlín

skych vrstiev račianskej jednotky (Caba

lová — Ďurkovič. 1978). Pr iemerné zlože

nie pieskovca zo š tudovaného hĺbkového 
intervalu spadá do poľa drob podobne ako 
pr iemerné mineralogické zloženie pieskov

cov zlínskych vrstiev. Z biostrat igrafické

ho hľadiska je zaujímavé, že na rozdiel od 
predchádzajúcich metrov t akmer všetky 
analyzované vzorky, napr . od 5459 do 
5844 m. boli pozitívne. Aj to podľa nášho 
názoru signalizuje zmenu faciálneho pro

stredia. Zloženie malých foraminifer je 
monotónne : skladá sa výlučne z hrubo 

stenných dendrofryí patriacich najmä do 
druhu Dendrofrya robusta Grzybowski. 
Ale tento druh nemá užšiu strat igrafickú 
hodnotu. Podľa indexovej hodnoty veľ

kosti schránok možno iba konštatovať, že 
v porovnaní s formami z predchádzajúcich 
metrov majú v pr iemere väčší rastový 
index schránky. Ak t ieto hodnoty porov

náme s asociáciami z povrchových vzo

riek, najväčšiu afinitu prejavujú s ras to

vým indexom druhov viažucich sa napr . 
na vrchnokriedové až paleocénne asociácie 
z tzv. inocerámových vrstiev, resp. pod

menilitových alebo spodných belovežských 
vrstiev (paleocén — spodný eocén). 

Asociácie malých foraminifer z hĺbky 
5690 až 6003 m sú veľmi chudobné a 
monotónne. Aj ony sa skladajú výlučne 
z dendrofryí (D. robusta Grzybowski a 
D. latissima Grzybowski) , ale na rozdiel 
od predchádzajúcich majú re la t ívne hlad

šiu stenu schránky, čo azda svedčí o vý

raznejšom uplatnení sa pelitickej zložky 
pri sedimentácii . Sporadicky sa v takej to 
hĺbke vyskytujú aj pyri tové zrnká, čo sme 
pri predchádzajúcom type dendrofryových 
asociácií nepozorovali . 

V sivom až tmavosivom vápni tom ílovci 
sme v hĺbke 5588 m objavili niekoľko 
druhov diskoasterov, ktoré poukazujú na 
stredný eocén. Ide o d r u h y Discoaster bar-

badiensis Tan Sin Hok. Discoaster cf. 
sublodoensis Bramlet te et Sullivan — úlo

mok Discoaster ex gr. tani nodifer Bram
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lette et Riedel. Discoasteroides Keupper i 
(Stradner) Bramlet te et Sull ivan. Spolo
čenstvo podobného zloženia sa vyskytovalo 
aj v h ĺbke 5844 m. a to s druhom Cyclo-

coccolithus formosus Kamptner . Discoaster 
barbadiensis Tan Sin Hok a Discoaster sp. cf. 
Discoaster ex gr. tani nodifer Bramlet te et 
Riedek. V tejto hĺbke sme našli aj globi

ger iná veľmi pripomínajúce strednoeocén

ny druh Globigerina ex gr. boiveri Bolli. 
Nájdené spoločenstvá kokolitoforíd majú 
charakter strednoeocénnych spoločenstiev 
a zodpovedajú nanoplanktónovým zónam 
od NP14 Discoaster sublodoensis až po 
NP16 Discoaster tani nodifer. 

Obr. 11. Porovnanie priemerného zloženia 
pieskovca v intervale 4000—5000 m vo vrte 
Hanušovce1 s priemerným zlož.ením pies
kovca zlínskych a strihovských vrstiev ma
gurskej jednotky na východnom Slovensku. 
1 — zlínske vrstvy. 2 — strihovské vrstvy 
Fig. 11. Comparison of average composition 
of sandstone in the 4.000—5.000 m interval 
of the Hanušovce1 wildcat with average 
composition of sandstone in the Zlin and 
Strihovce members of the Magura flysch unit 
in Eastern Slovakia. 1 — Zlin member. 2 — 
Strihovce member 

Z mikroflóry sa v tejto hĺbke vyskytli 
iba spóry a peľové zrnká. Napriek zlej 
zachovanosti možno konštatovať jej po

dobné zloženie ako v predchádzajúcich 
metroch v nadloží. Tak v hĺbke 5880 a 
5890 m sú určené druhy Monocolpopolle-

nites tranquillus R. Pot.. Revesiapollis 
eocaenieus W. Kŕ., Plicapollis pseudoexcel-

sus W. Kŕ., Baculatisporites quintus (Wolf) 
W. Kr.. Alnipollenites sp. rozšírené pre

važne v strednom až vrchnom eocéne. Zá

roveň tam bolo veľa vrchnokriedových a 
paleocénnych foriem. Krutzchipo'.lis, Szo-

erenyipollis elegans Góczan. Oculopollis sp., 
Pseudotrudopollis sp., Tetrapolis sp. V hĺb

ke 5870 m sa druhy, ako je Alnipollenites 
verus R. Pot., Fususpollenites fusus (R. Pot.) 
Kds..Tricolporopollenites microhenrici (R. 
Pot.) W. Kr.. Cupuliferoipollenites ovifor-

mis (r. Pot.) R. Pot., bežne vyskytujú 
v eocéne až oligocéne. 

Zái;er 

Vrt Hanušovce1 prešiel dvoma tekto

nickými j ednotkami — bradlovým pás

mom a magurským príkrovom. Spoločen

stvá malých foraminifer a vápni tého nano

planktónu sa v týchto dvoch jednotkách 
prejavovali odlišne. Kým v bradlovom 
pásme boli spoločenstvá pomerne dobre 
zachované a ich formy identifikovateľné, 
v magurskom príkrove boli v dôsledku 
hojnej piesčitej prímesi vo veľkej miere 
sterilné. 

Sedimenty navŕ tané do hĺbky 4000 m 
patr ia do vrchnej kriedy a paleogénu 
bradlového pásma. Vrchnú kriedu repre

zentuje pelitická púchovská a flyšová fa

cia. Paleogénne sedimenty reprezentujú 
pročské vrstvy. Tvoria ich turb id i tné sek

vencie hlavne distálneho flyšu. reprezen

tované najmä j emnozrnným. redšie stred

nozrnným vápencovým pieskovcom (ob

sah vápencových úlomkov 20—63 " n). Ilo

vec pročských vrstiev má zvýšený obsah 
CaO. Pročské vrstvy reprezentujú karbo

nátový flyš bradlového pásma. Sedimenty 
v hĺbke 4000—6000 m sa od pročských 
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vrstiev odlišujú nižšou vápnitosťou v ílov-

ci aj v pieskovci. ílovec tohto hĺbkového 
intervalu chemickým zložením zodpovedá 
najskôr ílovcu belovežských vrstiev ma

gurskej jednotky. Pieskovec v intervale 
4000—5000 m má afinitu blízku pieskov

com zlínskych vrstiev, prip. k pieskovcu 
vnútornej časti magurskej jednotky na 
východnom Slovensku. 

Štruktúrnotektonické výsledky 

Oporný vrt Hanušovce1 má pre veľkú 
hĺbku (6003 m) a preto, že je v dominant

nej jednotke Západných Karpát v pienin

skom bradlovom pásme, pre interpretáciu 
stavby celého západokarpatského oblúka. 
a tým aj hodnotenie perspektívy vývoja a 
výskytu prírodných uhľovodíkov mimoriad

ny význam. Jednoznačne vysvetlil mecha

nizmus a smerové tendencie nasunutia 
bradlového pásma, ako aj južných a cen

trálnych jednotiek na flyšové pásmo Kar

pát. 
V geologickej literatúre veľmi často sle

dovaná otázka genetickej spätosti bradlo

vého pásma a magurského flyšového pás

ma je na základe získaných paznatkov do 
hĺbky 6003 m rozriešená. Mezozoikum pie

ninského bradlového pásma sa nemôže 
pokladať za organické podložie paleogén

nych sedimentov magurského flyšového 
pásma, ako to predpokladal D. Andrusov, 
A. Matéjka. Z. Roth a i. 

Napokon oporný vrt Hanušovce1 po

skytol alebo potvrdil poznatky niektorých 
autorov o paleogénnomiocénnej tektonike 
bradlového a magurského flyšového pás

ma. Vrt pomohol vysvetliť chronologickú 
postupnosť ich štruktúrneho vývoja. 
Oporný vrt sme umiestnili do vrchno

kriedových vrstiev czorsztynskej jednotky 
bradlového pásma a necelý 1 km od ich 
severného okraja na povrchu. Podľa lito

logického profilu, ktorý sme vo vrte do 

hĺbky 1290 m získali, jednotlivé šupiny 
vrchnej kriedy hrubé 100—300 m tekto

nicky veľmi rýchlo vyznievajú vertikálne 
a laterálne. Tak si predstavujeme aj bez

prostredný výskyt pelitickej fácie koňaku 
v pripovrchovej polohe vrtu aj napriek 
tomu. že svahy doliny rieky Tople (vzdia

lené 100—150 m) tvorí flyšový vývoj vrch

nej kriedy. Pročské vrstvy, paleogénny 
..obal" kriedy bradlového pásma, vrt ove

roval od hĺbky 1290 do 4000 m a podľa 
opakovaných flyšových sekvencií predpo

kladáme, že boli prevŕtané štyri šupiny 
pročských vrstiev, z ktorých spodné ob

sahujú aj pestrý červený íl a ílovec. Vzťah 
kriedových súvrství k pročským vrstvám 
je tektonický. Ale na základe niekoľkých 
výskytov vrchnokriedových pelitických 
súvrství v pročských vrstvách usudzujeme 
o možnosti ich tektonického zavlečenia 
pozdĺž plôch nasunutia čiastkových šupín. 

Úklon kriedových a paleogénnych 
vrstiev bradlového pásma v profile vrtu 
je vcelku veľký. Väčší (75—85°) majú pe

litické polohy, nižší (55—75°) flyšové 
vrstvy kriedy aj paleogénu. Napriek ta

kémuto úklonu vrstiev plochy nasunutia 
čiastkových šupm (štruktúr), ako aj cel

kové nasunutie bradlového pásma na ma

gurský príkrov je miernejšie 45—55°. 
Na základe geometrie povrchovej časti 

stavby územia a rozmiestnenia čiastko

vých jednotiek a ich litológií vo vzťahu 
k situácii vrtu možno konštatovať, že 
úklon plochy nasunutia bradlového pás

ma smeruje na J a JZ na magurský prí

krov v hodnote 50—55° (obr. 12, 13). 
V magurských čiastkových jednotkách 

sme zvyčajne namerali o niečo nižšie hod

noty úklonu (45—65°) ako v bradlovom 
pásme. Ale ani takýto úklon nie je v sú

lade s povrchovým rozložením prevrtáva

ných litologických typov a celých flyšo

vých sekvencií, lebo vrstvy z hĺbky 4000— 
6003 m sú na povrchu nepomerne ďalej, 
ako je uhol sklonu vrstiev zistený vo vrte. 
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Obr. 12. Geologický profil širšieho územia vrtu Hanušovce1. 1— vulkanity miocénu (zlatobanský aparát). 2 — miocén Prešov
skej kotliny, 3 — vnútrokarpatský paleogén s bazálnymi konglomerátmi, 4 — karbonáty chočského (?) a krížňanského prí
krovu, 5 — paleogén — krieda a 6 — paleozoikum — kryštalické bridlice penninskej jednotky, 7 — paleogén a 8 — mezo
zoikum pieninského bradlového pásma, 9 — strihovské vrstvy a 10 — belovežské vrstvy magurského prikrovu 
Fig. 12. Geological profile of wider surroundings of the Hanu šovce1 wildcat. 1 — volcanite. Miocene (Zlatá Baňa edifice), 
2 — sediment of the Prešov basin, Miocene, 3 — Central Carpathian Paleogene development with basal conglomerate, 4 — 
carbonate, Choč (?) and Krížna nappe, 5 — Paleogene to Cretaceous, 6 — crystalline schist of the Penninic unit, Pa
leozoic, 7 — Paleogene, 8 — Mesozoic (7—8 — the Pieniny Klippen Belt), 9 — Strihovce member, 10 — Beloveža member 
(9—10 — the Magura nappe) 
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Obr. 13. Geologická mapa okolia vrtu Hanušovce-1. 1 — malcovské vrstvy — pestrý 
íl. globigerinové sliene, menilitové bridlice (vrchný eocén — oligocén), 2 — strihovské 
vrstvy (stredný až vrchný eocén), 3 — belovežské vrstvy (paleocén — časf stredného 
eocénu), 4 — zlínske vrstvy (stredný — vrchný eocén), 5 — pročské vrstvy — pestrý 
ílovec, exotické bloky, zlepenec (paleocén — stredný eocén). 6 — slieň a slieňovec — 
púchovská fácia (vrchná krieda), 7 — flyšové vrstvy (vrchná krieda), 8 — paleogénne 
flyšové vrstvy (str. eocén, oligocén), 9 — zlepencové polohy v paleocéne (5—9 — 
bradlové pásmo), 10 — situácia geologického profilu a seizmických rezov, 11 — 
situácia oporného vrtu Hanušovce 
Fig. 13. Geological sketch map of the Hanušovce1 wildcat site. 1 — Malcov member, 
variegated clay, Globigerina marl, Menilite shale — Upper Eocene to Oligocene, 
2 — Strihovce member — Middle to Upper Eocene, 3 — Beloveža member, Paleocene 
to Middle Eocene (pro parte), 4 — Zlin member, Middle to Upper Eocene, 5 — Proč 
member, variegated claystone, exotic boulders, conglomerate, Paleocene to Middle 
Eocene, 6 — marl and marlstone, Puchov facies, Upper Cretaceous, 7 — flysch 
beds, Upper Cretaceous, 8 — flysch beds, Middle Eocene to Oligocene, 9 — conglo
merate layers in the Paleocene (5—9 — the Pieniny Klippen Belt), 10 — geological 
profile and seismic profile, 11 — site of the Hanušovce 1 wildcat 
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Napr. zlínske a belovežské vrs tvy z h ĺbky 
5300—6003 m sú v povrchovej s tavbe šir

šieho územia rozšírené až asi 11—13 km 
severne od vr tného bodu (v pásme Mar

haň — Lomné). Z toho vychodí. že plochy 
nasunut ia čiastkových jednotiek (štruk

túr) magurského pr íkrovu majú iba úklon 
20—25° na J, smerom do podložia je do

konca ešte miernejší . Ďalším ich znakom 
je aj ich stenčovanie smerom do podložia 
a naopak naras tan ie ich mocnosti smerom 
na povrch do roviny dnešného morfologic

kého zrezu (obr. 13). 
Nie menej dôležité je, že napr iek tomu. 

že vr t overil s t redné páslaa magurského 
príkrovu, nezachytil v hĺbke malcovské 
vrs tvy synklinálnych pásiem magurského 
pr íkrovu rozšírených pri Giraltovciach a 
Raslaviciach. Predpokladáme, že je to dô

kaz o dvojfázovosti tektonického vývoja 
bradlového a magurského flyšového pás

ma (Leško — Samuel , 1968). pretože kým 
paleogénne súvrstvia magurských členov 
sú do vrchného lu té tu intenzívne zvrás

nené, priabónske a oligocénne súvrstvia 
(globigerínové sliene, menili tové a malcov

ské vrstvy), rozšírené na povrchu v širo

kých synklinálnych pásmach, sa na mio

cénnych orogénoch akt ívne nezúčastňujú. 
Tie sa ako t r anspor tná masa k starš iemu 
paleogénnemu š t ruk tú rnemu plánu brad

lového a magurského pr íkrovu správajú 
pasívne, čo sme konštatoval i aj pri ana

lýze povrchovej stavby územia (Leško — 
Samuel , 1969). 

Napokon t reba uviesť, že sa n á m v pro

jektovanom zámere vr tu do 6003 m nepo

dari lo overiť prítomnosť koreňových (tylo

vých) častí krosnianskeho pásma ako re 

prezentanta epiplatformnej sedimentácie 
ani sedimenty oligocénu (spodného mio

cénu) až mezozoika, okraja tektonicky ak

tivizovanej severoeurópskej platformy. Za 
predpokladu, že t ieto elementy vo východ

nej časti Karpá t pokračujú v podloží pod 
komplexom príkrovových jednot iek sme

rom na J. ako je to vo východných Alpách 
potom sa vyskytujú v hĺbke 7000 m a 
nižšie. Napriek tomu vrt Hanušovce1 po

tvrdil , že pieninské bradlové pásmo je 
v Západných Karpatoch jednou z hlav

ných migračných ciest uhľovodíkov do 
podpovrchových a technickými prácami 
dosiahnuteľných l i tologickoštruktúrnych 
pascí. 

Recenzoval R. Marschalko 
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Geological evaluation of the Hanušovce 1 drillhole data 
(Eastern Slovakia) 

BARTOLOMEJ LESKO — TIBOR ĎURKOVlC 
ONDREJ SAMUEL — PAVLÍNA SNOPKOVA 

VIERA GAŠPAR í KOVÁ — 

Based on results of broader geological and 
geophysical investigations in the PeriKlip
pen zone in Eastern Slovakia, the Hanušov
ce1 deep drilling has been realized (6.003 m). 
The wildcat was located into the Pieniny 
Klippen Belt proper, namely in its transver
sal hoist structure near Hanušovce nad Top
ľou. The Klippen Belt represents typical and 
most extensively discuted part o£ the West 
Carpathian structure. On the one hand, the 
aim was to investigate the function of the 
Pieniny Klippen Belt within tectonics of the 
whole West Carpathian arc, on the other 
also its role in the migration and accumu
lation of hydrocarbons into subsurface and 
buried units. With this in mind, the drilling 

has been situated in Upper Cretaceous sedi
ments in the southern part of the Pieninv 
Klippen Belt, some 3 km southernly from its 
northeastward thrust surface over the Ma
gura flysch nappe. 

The following lithological and stratigraphi
cal rock units have been ascertained by the 
drilling. 

A pelitic Upper Cretaceous sequence pre
vails in the 0—600 m interval. In variegated 
marl and calcareous claystone (70—80 m), 
a foraminifera assemblage containing Glo-
botruncana coronata Bolli, Grt. linneiana 
(d'Orb.) has been identified. Depthwards, in 
the 125—145 m interval, the assemblage with 
Globotruncana area (Cushman), Gr. cf. stuar-
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tiformis Dalbie, Grt. bollie Gandolfi has been 
.established. The results may point to the 
presence of Coniacian beds with Globotrun-
cana coronata bolli in the overlier of Cam-
panian variegated pelites (125—145 m). It 
was impossible to prove the presence of 
Maastrichtian beds from the fragmented 
samples available. Campanian and Maastrich
tian beds have similar lithological aspect in 
surficial occurrences and their discrimination 
is possible only on paleontological grounds. 

The lithology of drilled rocks gradually 
changed in the 100—600 m interval in favour 
of arenaceous constituent whereas the 
amount of pelitic one diminished. Siltstone 
and fine-grained arenaceous limestone create 
5—12 cm thin intercalations or up to 40— 
80 cm thick banks in the sequence. Claystone 
varieties are calcareous, finely arenaceous, 
grey to greyish-blue and only rarely of va
riegated colour. Their stratigraphical position 
is given by Upper Cretaceous foraminifera 
assemblages with Globotruncana area 
(Cushman) a o. From the coccolithoforids, 
species in the sequence point, similarly, 
mainly to Campanian age (Broinsonia parca). 
Microflora species present there are even 
characteristic for Upper Cretaceous, e. g 
Ocuíopoiiis minoris W. Kr.. O. pertrudoides 
W. Kr., Plicapollis conserta Pf. and others. 

The flysch sequence in the 1,290—2,900 m 
interval almost does not differ from the 
above sequence. The suite reveals flysch beds 
where the psammitic constituent prevails 
over the pelitic one in 1:2 to 1:3 rates. 
However, the occurrence of Nummulites asso
ciating with Upper Cretaceous Globotruncana 
drew attention to the Paleogene age of the 
drilled development. Generally, the sequence 
is poor in fossils and but sporadic Coccoiites 
have been found in 1,403 m and 1.984 m 
depths: Coccolithus pelagicus (Wallich) Schil
ler, Cyciococcolitfius formosus (Kampter), 
Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok, D. dts-
tinctus Martini a. o. that point to the lower 
part of the Middle Eocene. The sequence 
pierced represents lower part of the Proč 
member in the Pieniny Klippen Belt of 
Eastern Slovakia. Upper parts of the Proč 
member have been traversed in the 2,900— 
4,000 m depth interval with common alter
nation of variegated pelitic constituent and 
banks of finegrained sandstone, arenaceous 
limestone and siltstone. Layers of red and 
green claystone occur in several levels in 
the member, hence it is supposed that the 

Proč member is present at least in four, 
tectonically piled up, slices. The microfloristic 
assemblage found in the lowermost slice 
contains species indicative mostly of Eocene 
age. The member is also rich in kerogene. 

Flysch sequences have been drilled in the 
4.000—6,003 m interval representing the Ma
gura flysch nappe. Calcareous pelite and 
limestone from the immediate overlier of the 
Proč member, together with flysch beds 
composed of micaceous sandstone, arenaceous 
and micabearing claystone and rocks of the 
underlying Strihovce and Beloveža member of 
the Krynica unit in the Magura nappe, occur 
between 4,000 and 4,080 m. Mostly arena
ceous flysch sequences have been drilled 
between 4,080 and 5,070 m depths with red 
claystone intercalations and claystone breccia 
levels. The sequence is attributed to the 
Strihovce member representing middle to lo
wer parts of the Upper Eocene. 

Near to the underlier and to a 5.300 m 
depth in the drilling, variagated and mainly 
claystone flysch sequences of the Beloveža 
member (Lower Eocene) have bean traversed. 
In the underlier of the former, till to the 
final depth of the wildcat, flysch sequences 
containing even glauconitebearing layers of 
glassy aspect have been found resembling 
the transition from the Strihovce to the Zlin 
member in partial units occurring in 
northernly positions from the Krynica unit 
of the Magura flysch nappe. Red and 
greyishgreen claystone in the member 
prevails over sandstone in the 5,600—5.700 m 
depth interval. The entire sequence is strongly 
tectonically affected, but. on both lithological 
and facial grounds, it is attributed to the 
Beloveža member of more northernly partial 
units in the Magura nappe. 

A striking sterility on microfossils has been 
found between 4.080 and 6.003 m in the 
drilling despite of several methods of sample 
treatment. A conspicuous increase of Den-
drophrya fragments, some fragments of 
Nummulites and washed Globotruncana frag
ments represent the whole paleontological 
content. 

Richest microflora was found in the 4.145— 
4.360 m interval where abundant assembla
ges are representative of Lower to Middle 
Eocene (e. g. Subiriporopoiienites urkutensis 
Kedves, a. o.). Coccolithus pelagicus (Wallich) 
Schiller occurs in the nanoplankton. 

Using the results of the Hanušovce1 
wildcat and assuming also data from the 
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previous Lubina-1 drilling, a solution is for
warded in the problem of genetic coherence 
between the Pieniny Klippen Belt and the 
Magura flysch discussed so extensively in 
the Carpathian literature. It has been proved 
that Mesozoic complexes of the Pieniny 
Klippen Belt may not be explained as the 
normal underlier to Paleogene beds in the 
Magura flysch belt. To the contrary, the 
Pieniny Klippen Belt has, in the sense indi
cated formely (Leško — Samuel. 1968), its 
own younger sedimentary cover different by 
lithology from the Paleogene beds in the 
Magura unit. A tectonic boundary has been 
proved between both units of whole West 
Carpathian meaning and representing a 
thrust surface of first order. Nowhere strati-
graphical nor lithological transitions are 
known between Paleogene developments of 
both units. In spite of the recent erosional 
level in the Pieniny Klippen Belt and the 
adjacent southern partial units of the Ma
gura flysch nappe, disclosing in some places 
southvergent structural forms along the sur
face, it is clear that the Pieniny Klippen 
Belt occurs thrust over the Magura nappe 
in northern to northeastern directions and 
the thrust surface dips at an average of 
45—50" south to southwestward whereas the 
dip values in single slices and partial 
sequences are by 15—25° higher. Similar tec
tonic pattern occurs in the Magura flysch 
nappe as well, but the dip values fluctuate 
between 45—65°. Such dips are contradictory 
to the geometry of surficial partial units as 
surficial pendants of the units drilled occur 
farther than their site may be expected if 
extrapolated from the inclinations found in 
the drilling. Hence the Zlin and Beloveža 
members traversed in the 5,300—6,003 m in
terval are correlated with their occurence on 
the surface between Marhaň and Losviná 
villages situated some 11 km northernly from 
the drilling site. Consequently, single thrust 
surfaces of the Magura nappe have only 

20—25° dip values becoming even more flat
lying in the depth southwards. 

A predominance of orogenic movements 
during Paleogene and Miocene times over 
Cretaceous and older manifestations has been 
proved for the PeriKlippen zone in agre
ement with previous data (Ksiazkiewicz — 
Leško, 1959; Leško — Varga 1980). Older 
PrePaleogene manifestations have been 
overprinted by the results of Upper Eocene 
(Illyrian, PreOligocene) and Miocene (Pre
Sarmatian) movements due to the harmonic 
folding of Upper Cretaceous and Paleogene 
sediments into anticlinal and synclinal slices 
(similarly as are the PreMiddle Eocene se
diments of the Magura flysch) and thrust, as 
a whole, over the Magura nappe. To the 
contrary, beds of Priabonian and Oligocene 
age (Globigerina marl, Menilite and Malcov 
beds) creating the broad and but moderately 
undulated synclinoria on the surface, do not 
participate actively on the movements dur
ing the Miocene but, as a passive mass, are 
transported together with the older Paleo
gene tectonic pattern in the Pieniny Klippen 
Belt and the Magura nappe. Neither the 
Malcov nor the Menilite beds have been 
drilled down to the final 6,003 m depth of 
the Hanusovcel wildcat although flysch 
sequences of Lower to Middle Eocene age, 
typical for more northernly partial units of 
the Magura nappe, have been clearly proved. 

The project of the wildcat was also the 
intention to discover rear (roofnear) portions 
of the Krosno flysch belt together with 
remnants of the North European epiplatform 
sedimentary cover, but the wildcat did not 
reach this goal. On the contrary, the Ha
nušovce1 drilling proved that the Pieniny 
Klippen Belt creates one of active migration 
channels for natural hydrocarbons into sur
facenear levels within the reach of further 
drilling in suitable lithological and structural 
traps in the Western Carpathians. 

Preioii! I. Varga 


