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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Seminár Metódy paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané 
karpatské formácie 

Témou seminára konaného 24. marca 1988 
v Bratislave boli tri okruhy otázok týkajúce 
sa paleogeografického výskumu sedimentár
nych panví Západných Karpát. 

1. Paleoprúdová analýza panví objasňuje 
zložité vzťahy medzi sedimentáciou a tek
tonikou. Bazény mobilných zón a tempo ich 
zaplňovania závisia od aktivity a rýchlosti 
zdvihu mobilných okrajov, ktoré často pro
dukujú detrit s katastrofickou drenážou 
a akumuláciou v priľahlých depresiách. Pa
leoprúdové techniky umožňujú presne spoz
nať miesta po obvode bazénu, z ktorých pre
biehalo zaplňovanie, kde ležali zdvíhajúce sa 
zdroje, kde boli najhlbšie miesta alebo mies
ta maximálnej akumulácie, a aký bol pri
márny sklon týchto sedimentárnych nápla
vov. Ukazuje sa, že význam a sila paleoprú
dovej analýzy bazénov narastá, ak ju dopĺňa
jú petrologické údaje a najmä údaje o lát
kovom zložení. Klasická opisná petrografia 
náhodne odohraných vzoriek sa opúšťa 
a prechádza sa na štúdium proveniencie, za
ložené na paleoprúdovej mape a cielenom 
odbere vzoriek. Tak paleoprúdové mapy zauj
mú dôležité miesto vedľa štruktúrnych, izo
pachových a faciálnych máp a stanú sa zá
kladným pilierom pri integrovanej sedimen
to logické j analýze bazénov. Tejto problema
tiky sa dotýkali príspevky J. Hoka: Paleo
prúdová analýza a genéza ortokvarcitov luž
nianskeho súvrstvia juhovýchodnej časti Trí
beča, J. Jablonského: Faciálny a paleoprú
dový rozbor porubského súvrstvia (alb) a pa
leogeografické aplikácie v tektonike, M. Ko
váča, I. Barátha, J. Marka, J. Tunyiho: Pa
leogeografia egenburgu juhozápadnej časti ZK 
a J. Lexu a V. Konečného: Paleogeografické 
rekonštrukcie starých údolí vo vulkanických 
terénoch. 

2. Výskum petrografie klastických sedi
mentov ukazuje, že metódy tohto štú
dia a klasifikácia hornín sú významné 
z hladiska novodobých poznatkov hlavne 
globálne tektonických úvah. Skutočnosť, 
že tektogén má hlavný vplyv na petro
grafické zloženie pieskovcov, je zjavná 
zo štúdia geosynklinálnych formácií posled
ných desaťročí. Petrografia je klúčom k ob

jasneniu proveniencie, nepriamo indikuje re
liéf, klímu a dobre odráža vzťah detritu ku 
kôre a sedimentácie k tektonike. Stopovanie 
zón subdukcie nás núti opustiť tradičné spô
soby petrografického výskumu klastík, za
vádzať a preferovať štúdium látkového zlo
ženia zlepencových klastík, preferovať mi
neralógiu iba jednotlivých zŕn ultrabázic
kých, bázických hornín a ich metamorfných 
fácií, porovnať trend zmien v petrografickom 
zložení nielen jednotlivých faciálnych cel
kov, ale aj hlavných geosynklinálnych cyklov. 
Touto problematikou sa zaoberala A. Vozá
rová (Petrofácie mladopaleozoických pies
kovcov Západných Karpát), M. Sýkora (Vý
znam detritických spinelov pre rekonštrukcie 
zdrojových oblastí mezozoika Karpát), M. Mi
šík (Materiálové zloženie strihovských zle
pencov odvodených z juhomagurskej kordi
léry) a R. Mock (Melanžový charakter meliat
skej jednotky — paleogeografické dôsledky). 

3. Určenie presnej hĺbky sedimentárnych 
panví v určitých etapách vývoja má význam 
pre poznanie povahy a prejavov ich podlo
žia, ktoré môže byt zachované (napr. podložie 
terciérnych panvi centrálnych Karpát), ale 
vo väčšine karpatských panví alpínskeho 
typu bolo pohltené. Predpokladá sa to o tých 
panvách, ktorých substrát bol oceánsky a kto
rých sedimentárna výplň v dôsledku krus
tálnej konvergencie íeží alochtónne na cu
dzom podloží. Dôkazy o hĺbke vychádzajú 
z litotypov (pestré silicity alebo nevápnité 
pelagity) alebo biofácií (aglutinované foramini
féry, rádiolárie, resedimentované plytkomorské 
organizmy, alodapické vápence v pelagickom 
prostredí), ktoré sa utvárajú hlboko pod hla
dinou kompenzácie karbonátov (CCD). 

Z toho hladiska je významné poznať i pro
stredie utvárania plytkomorských karbonátov 
triasu, ktoré predstavujú najväčší objem se
dimentov v západokarpatskom segmente 
alpíd. Tejto problematike sa venoval referát 
R. Marschalka, Z. Straníka, L. Svábenickej: 
Prostredie vzniku paleocénneho flyšu Magu
ry, bielokarpatská jednotka a referát P. Ma
saryka: Modely karbonátovej sedimentácie 
a sedimentárnych prostredí v triase (JZ časť 
západných Karpát). 
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