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The age of variegated sandy shales from the area of copper deposit in the Spania dolina Valley, 
Middle Slovakia 

The paper is aimed for solution of the age of variegated sandv 
shales in the geologically complicated area of the Spania dolina 
copper deposit. Palynological investigation of sediments of the 
Spania dolina Member (in the sense of Vozárová and Vozár 
1988) has enabled more detail analysis of studied sediments. We 
have ascertained, by the evaluation of microfloral assemblages 
and their correlation with assemblages from the Harmanec loca

lity, the Lubietová locality (LU1, 2, 3 boreholes) and the Choc

Upper Permian, following facts: 
a) Assemblages of sporomorphs from variegated Permian 

shales have Lower to Middle Permian age with dominated Cor

daites, but the Upper Permian species of Lueckisporites genus 
are also present. 

The main composition of sporomorphic assemblages is the fol

lowing: Punctatisporites sp., Osmundacidites wellmani Couper. 
Nuskoisporites klausi Grebe, Lueckisporites virkkiae Pot. 

Klaus. Marsupipollcnitcs striatus (Balme et Henn.) Foster. Spe

cies of the Cordaitalés order are present, e.g. Potonieisporites 
novicus Bharadw., Latensina triletus Alp. 

The above assemblage of sporomorphs points out unambigu

ously the Permian age of sediments. 
b) We assume, from the standpoint of sedimentation environ

ment, lagoon or lake environment in alluvial lowlands with oscil

lation of dry and wet periods, but with predominant arid to 
semiarid climate. 

c) Microflora from the Spania dolina Valley (Cordaites flora) 
can be correlated, in main features, with microflora of the Pre

dajná formation (Lubietová). 
d) The upper part of the Spania dolina Member has different 

microfloristic composition (Lueckisporites. Klausipollcnitcs. 
Karpatisporites) and it can be correlated with the uppermost 
Choč Permian. 

ZO Ž I V O T A SGS 

Seminár Nové poznatky vo flyši Západných Karpát 

Seminár usporiadala sedimentologická sekcia SGS 5. decem

bra 1989 na počesť 75. narodenín doc. RNDr. Zdenka Rotha. 
DrSc. 

V úvodnom príhovore sa stručne načrtli životné osudy jubilan

ta s osobitným zreteľom na jeho vedeckú činnosť, ktorá prispela 
k výskumu Slovenska a poznaniu Karpát takou mierou ako prá

ca máloktorého iného geológa. 
Z odborných prednášok na seminári prinášame stručné ab

strakty: 

Z . R o t h , D . P r o c h á z k o v á : Neotektonické pohyby ve 
strední Evropé a jejich vztah k seismogenezi 

Neotektonické pohyby zahrnuj í mladoterciérní vývoj epiva

riské tabule v závislosti na vývoji Alp a Karpát, které pŕcnášejí 
do tabule africké tangenciální napčtí (Bcrgcrat, 1987). První 
hlavní udalostí neotektoniky alpid ve strední Evropé byla pyre

nejská komprese alpid (4036 Ma) provázená výrazným napé

tím i v jejich pŕedpolí. Nasledovalo pyrenejské uvolnení (35

22 Ma) s pŕíkrovovými pohyby alpid (Roth a Procházková, 
1988b). V tabuli byl založen rýnský, podkrušnohorský a j . pŕíko

py (Bcrgcrat, 1. c ) . Druhou hlavní udalostí je sávskostaroštýr

ská diferenciace v alpidách (1817 Ma): Karpaty  Dinaridy od

delila od Alp pf íčná zóna Kvarnerský záliv  VídeňKroméŕíž, 
postupné rozevíraná k J. Podel ní se méné stlačovaný karpatsko

panonský blok začal sinistrálné vysouvat vúči Alpám k SV 
a vlevo pootáčet (Roth, 1980). Diferenciaci vyvolal zesílený 
coupling (spŕažení) Alp s pŕedpolím po eggenburgu. Pri anexi 
časti tabule Alpami (vznik helvetid) se fundament molasové 
pánvc k pohybu Alp pripojil a došlo k výzdvihu kerných pohorí 
Českého masívu (Roth a Procházková, 1, c ) . Již za sávskosta

roštýrské diferenciace alpid narazil centrálni blok Západních 
Karpát na podsouvající se sudetskomalenický prah tabule 
a začalo mírné levé pootáčení bloku charakteristické pro mla

doštýrskomoldavský vývoj Západních Karpát (14 Ma až re

cent). Sunutí čela Alp a Moravských Karpát spojeného s tabuli 
se zastavilo. Pokračuje odlepování platformního pokryvu (,,pŕí

krov Jury") a vzdouvání vogézskoschwarzwaldského dómu 
(Laubscher, 1987). Sudetskomalenický prah se pod náporem 
Karpát, který na sv. Morave a v Polsku pokračuje (Žebera 
a Ambrož, 1955; Liszkowskí, 1982). ohýbá (Krs, 1982) aposou

vá k SV (Thurm et al., 1977) za vzniku s prahem rovnobežných 
poklesu (Hornomoravský úval; Roth a Procházková, 1988; Cou

bal, 1989) a bazaltových výlevu (Nízky Jeseník, Zeleznobrod

sko; Shrbený et al., 1986). Levým pootáčením karpatskopa

nónskeho bloku klesá vídeňská a podunajská pánev (Roth, 
1980). Sunutí Jižních Alp k S pŕcchází z drávskč linie na diago

nálni posuny MurLcithaŽilina a rábskou linii  revúckozá

zrivské zlomy. Východné od Žiliny ústí do podčlné stavby vnčj

ších Karpát (Roth a Procházková, I. c . Procházková a Roth. 
1989).Spŕažení (coupling) centrálního bloku Západních Karpát 
s podsunutým sudetskomalenickým prahem se projevuje vý

zdvihem a klopením jaderných pohorí (Grecula a Roth, 1978). 
Seismogenní jsou zlomové kraje kerných polí. 

Z. S t r a n í k . O. K r c j č í , R. M a r s c h al k o . E. M e n é í k . 
M. V u j t a: Základní rysy geológie bélokarpatské jednotky a její 
postavení v rámci magurského flyše 

Belokarpatská jednotka je týlovou faciálnétektonickou štruk

túrou magurského flyše. Na JZ mezi Sobotištčm a Skalici se 
vynoŕujc zpod neogénu vídeňské pánvc a na SV končí mezi 
údolím Biele Vody a Marikovského potoka. Na SZ se stýka 
s vnéjšími jednotkami magurského flyše, na JV s bradlovým 
pásmem. V bélokarpatské jednotce jsou vymezovány litofaciální 
vývoje hlucký a vlárský, spojené prechody. Nove vymezený vý

voj kopanický (Straník, Mcnčík. Krcjčí. 1988) pŕiŕazujeme 
k bradlovému pásmu. Belokarpatská jednotka pokračuje smč
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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 


