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dových spoločenstiev a napokon k novej krí

ze vo vývoji kmeňa. , 
V čase náhlych zmien brachiopodove niche 

rýchlo vypĺňali formy iných skupín, tolerant
nejšie a prispôsobivejšie zmenám prostredia. 
Ale podrobná interpretácia vyžaduje venovať 
viac pozornosti paleobiocenotickému smeru 
štúdia, ktorý môže pomôcť vysvetliť rad teo
retických paleontologických otázok, ale aj 
problémov mnohých príbuzných geologických 
odborov. 

R u d o l f R u d i n e c : Paleofaciálna rekon
štrukcia treťohorných panvi východného Slo
venska z hradiska výskytu uhlia, ropy a ply
nu (Košice 14. 12. 1983) 

Paleofaciálny vývoj terciérnych bazénov 
od vrchnej kriedy po pliocén na východnom 
Slovensku bol demonštrovaný súborom pa
leogeografických máp. 

Flyšovú sedimentáciu paleogénu prezento
vali mapy rozšírenia vrchnej kriedy, spod
ného a vrchného paleogénu. Pri rekonštruk
cii vývoja neogénneho bazénu na východnom 
Slovensku sa využili aj výsledky z karpat
ského vnútorného prehybu. lebo ten spolu 

s bazénom tvorí tzv. transkarpatskú depresiu. 
Molasovv vývoj transkarpatskej depresie de
monštrovali paleogeografické mapy egeru, 
egenburgu, karpatu, spodného bádenu. stred
ného bádenu, vrchného bádenu, sarmatu, pa
nónu a pliocénu. 

Pri každom bazéne sa analyzovalo jeho 
možné prepojenie s morom, znosové oblasti, 
smer transportu materiálu a litofaciálneho 
vývoja ako odrazu prebiehajúcich tektonic
kých udalostí. Pri neogéne sa zdôraznil bo
hatý podiel sopečných produktov na jeho vý
plni (až 25 %). 

Z pohľadu ložiskovej geológie sa urobila 
stručná analýza možných výskytov uhlia, 
ktorého relatívne väčšie koncentrácie sa via
žu hlavne na súvrstvia vyššieho sarmatu, pa
nónu a pontu. 

Z hľadiska výskytu živíc sa ukazuje, že aj 
predneogénne súvrstvia sú tu perspektívne — 
centrálnokarpatský paleogén sa javí ako 
nová ropnoplynová provincia. Ako perspek
tívne sa ukazujú aj sekvencie vonkajšieho 
flvšu — hlavne duklianskej jednotky. 

Z neogénu sú doteraz najperspektívnejšie 
súvrstvia vrchného bádenu a spodného sar
matu. aj keď v okrajových častiach s väč
ším podielom detritickej zložky možno za 
nádejné pokladať aj spodnejšie členy výplne. 
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