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rem k JZ v podloží neogčnu vídeňské pánve do rhenodanubika 
Wierncrwaldu (labský pri'krov). V Polsku a na v. Slovensku jí 
odpovídá krynická jednotka. 

Ve stratigrafickém sledu bélokarpatské jednotky byly proká

zány vrstvy spodní kŕídy až stŕedního eocénu. V hluckém 
a vlárskčm vývoji bylo provedeno nové litostratigrafické člene

ní. Stáfí jednotlivých vrstcvnich členu je doloženo nanoplankto

nem. Stavba bélokarpatské jednotky má charakter volných 
štruktúr, ktoré jsou typické pro oblasti nad subdukční zónou 
(Roth. 1980). Sedimentologickým vý/kumem byl zjištén pŕevlá

dající prínos materiálu od JV. Sedimentologická studia ukazují. 
že bazén bélokarpatské jednotky byl k SZ otevŕený. Tento po

znatek vysvétlujeme tektonickou amputací sv. časti bélokarpat

ského bazénu, s kterou souvisí t velký rozdíl v litofacii mezi 
vnéjšími jednotkami (račanská a bystrická jednotka) a vnitŕní 
(bélokarpatskou) jednotkou magurského pŕíkrovu. 

L. S v a b e n i c k á : Biostratigrafie v hluckém vývoji bélokar

patské jednotky (vápnitý nanoplankton) 

V sedimentech hluckého vývoje bélokarpatské jednotky byla 
vypracovaná biostratigrafie podlé foraminifer a vápnitého na

noplanktonu. Télíska nanofosilií byla zjišténa ve všech vápni

tých sedimentech pestrého i flyšového vývoje (TYTc) a jejich 
výzkum pfinesl nové výsledky. Jednotlivé litostratigrafické jed

notky múžeme vymezit následovné: 
 Hlucké vrstvy:? barrem až spodní alb. 
 Gbelské vrstvy: nanofosilie prozatím nezjišténv (vétšinou 

nevápnité sedimenty). 
 Púchovské sliny, svrchní kampaň až hranice kampan/maa

stricht CC22bCC23 (sensu Sissingh. 1977). 
 Svrchní kŕída od sv. Antonínka: spodní kampaň, otázka 

svrchního kampanu a maastrichtu zústává zatím otevfená. 
 Svodnické souvrstvi: 
a) filipovská facie: vymezeno 6 lokálních biozón od svrchního 

maastrichtu (CC25CC26) pfes bazálni sedimenty paleocénu 
s Cruciplacolithus primus a Lanternithus duocavus až po bioch

ron NP4NP5 (sensu Martini, 1971). 
b) suchovská facie: vymezeny 2 lokálni biozóny v rozsahu zón 

NP5 až NP8 (svrchní paleocén). 
 Nivnícké souvrstvi: svrchní paleocén až báze spodního eo

cénu; vymezeno 5 lokálních biozón v rozsahu NP5 až NP10. 
 Kuželovské souvrstvi: nejvyššť část svrchního paleocénu až 

spodní eocén NP9NP11 (až ? NP13). Na základe studia vzorku 
z výchozu vymezeno 5 lokálních biozón (NP9 až NP11). Ve vrtu 
Hluk V3 zjištčny sedimenty kuželovského souvrstvi biochronu 
NP12NP13. 

 Flyšové vrstvy z vrtu Blatnička1 a Hluk V3: strední eocén. 
bíochron NP15NP16. 

Pestré vrstvy byly študovaný v hluckém vývoji bélokarpatské 
jednotky v téchto stratigrafických úrovních: 

1. spodní část svrchního paleocénu NP6. 
2. nejvyšší paleocén. prípadné báze eocénu, biochron NP9

NP10, 
3. spodní eocén NP11. 
4. vyšší spodní eocén NP12 s Discoaster lodoensis (Hluk V3). 
5. spodní část stŕedního eocénu NP15. 
Sedimenty paleogénu bélokarpatské jednotky jsou charakte

ristické hojnými redepoziecmi zc svrchní kŕídy, a to i z nčkolika 
stratigrafických hladin. Jejich množství od paleocénu do spodní

ho eocénu klesá a náhle stoupá ve vyšším spodním eocénu 
(NP12). Ve stŕedním eocénu se redepozice z kŕídy téméŕ nevys

kytuj!'. V sedimentech hluckého vývoje bélokarpatské jednotky 

nebyl prozatím zjištén biochron vyšší časti zóny NP13 a NP14 
(vyšší spodní eocén až báze stŕedního eocénu). 

M . A d a m o v a : Geochémie pestrých vrstev flyšového pásma 
Západních Karpát 

Sedimenty pestrých vrstev flyšového pásma Karpát na Morave 
a západním Slovensku reprezentují svrchnokŕídovou a paleo

genní sedimentaci. která se vyskytuje téméŕ ve všech tektonic

kých jednotkách študované oblasti, t. j . slezské. podslezské. 
ždánické. račanské, pŕedmagurské a bélokarpatské jednotce 
a pŕíbradlovém vývoji. Sedimenty téchto vrstev. zastoupené 
prevažné jílovci. vápnitými jílovci až slínovci. mají polyminerál

ní složení. Vedie kŕemene. živcu a ev. kalcitu obsahují tyto 
horniny hlavné slídové minerály (zejména minerály skupiny illi

tu) a kaolinit. Ve svrchnokŕídových pelitech (pŕedevším ceno

manskoturonského stáŕí) jsou typické minerály skupiny chlori

tu. V nejvyšší časti kŕídové sedimentace (kampánmaastricht) 
a paleocénnoeocenních sedimentech jsou často prítomný mine

rály skupiny smektitu. 
Z hlediska chemické zralosti sedimentu jsou nejzralejší (stred

ní stupeň chemické zralosti) jílovce pestrých belovežských 
vrstev račanské jednotky, pestrých vrstev podmenilitového 
souvrstvi pŕedmagurské a slezské jednotky. 

Podlé geochemických údaju (hodnoty pomeru K/Rb. K/Cs. 
La/Th, Th/Yb, trojúhelníkové diagramy La  Th  Sc a Th  Hf 
 Co) jsou sedimenty študovaných pestrých vrstev odvozený 
z geochemický vyvinuté kontinentálni kury. 

Obsahy B jsou vždy podstatné vyšší ve svrchnokŕídových sedi

mentech všech tektonických jednotek ve srovnání se sedimenty 
paleogenního stáŕí a s nejvétší pravdepodobností indikují vyšší 
salinttu sedimentačního prostredí kŕídových sedimentu. 

Pro sedimenty svrchní kŕídy všech tektonických jednotek jsou 
charakteristické nízke obsahy Zr. které mohou byt vysvetlený 
bazičtéjší povahou zdrojového materiálu transportovaného do 
kŕídových sedimentačních bazénu. 

Na základé všech získaných geochemických dat je patrný urči

tý trend zvyšovaní podílu hornin kyselejšího charakteru ve zdro

jovém materiálu sedimentu pestrých vrstev ve smeru od bradlo

vého pásma (pŕíbradlový vývoj) k vnéjšímu okraji flyšového 
pásma (ždánická jednotka). 

P . O n d r a . J . H a n á k : Kortlace a členení flyšových sou

vrstvi na podklade štatistiky petrofyzikálnich parametru 

Autori se zabývají štatistickým zpracováním laboratorních 
méŕení fyzikálních vlastností hornin  mineralogické hustoty, 
strední magnetické susceptibility a parametru prirozené rádio

aktivity t. j . obsahu Th. U a K. Tyto parametre byly systematic

ky méŕeny na vzorcích z povrchových odkryvú jednotlivých 
souvrstvi magurského flyše východního Slovenska i Oravy a Ky

súc, paleogénu podtatranské skupiny Levočských vrchu a Skoru

šiny. Ke štatistickému zpracování použili multivariačních metód 
shlukové (clusterové) a lineárni diskriminační analýzy. Do cel

kového zpracování bylo dosud pojato asi 1 000 ks vzorku. Shlu

ková analýza dáva možnost rozčlenit pŕedem vymezeny soubor 
na soubory dílčí (tedy člcnit jednotlivá souvrstvi). Výsledkcm 
diskriminační analýzy je stanovení . .vzdálenostr (t. zv. Mahala

nobisova zobecnela ..vzdálenost" D :) mezi jednotlivými sou

vrstvími pro petrograheký typ. 
Shluková analýza, aplikovaná na vzorcích pískovcú odebra

nvch asi z 80 lokalít strihovského souvrstvi východoslovenského 
Pokračovanie na s. 435 


