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Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti 
Košickej kotliny 

JURAJ JANOČKO 
Geologický ústav D. Štúra, pracovisko Košice. Garbanova 1. 040 11 Košice 

t Doručené 22. 12. 1989. revidovaná verzia doručená 16. 2. 1990) 

Sedimentation environment of the Varhaňovce gravels in the northern part of the Košická kotlina basin 
(Eastern Slovakia) 

The paper gives results of sedimentological investigation of the Varhaňovce gravels in the Košická kotlina 
basin, which are the part of the Klčov Member (Upper Badenian  Lower Sarmatian). The original sedimentary 
environment of these gravels was determined by the above study. The question is the environment of fan 
delta in which there was possible to distinguish the environment of delta plain, front of a delta and prodelta 
and limnic environment. 

Uvod 

Varhafiovské štrky reprezentujú hrubodetritické sedi

menty klčovského súvrstvia, ktoré po prvý raz definoval 
Čverčko, Ďurica a Rudinec v roku 1969 ako klčovské 
vrstvy, neskôr ich v rámci rekategorizácie a redefinície 
neogénnych sedimentov Vass a Čverčko (1985) preradili 
do vyššej kategórie (súvrstvie). Toto súvrstvie predsta

vuje litostratigrafickú jednotku vrchného bádenu a naj

spodnejšieho sarmatu v brakickom a sladkovodnom, 
resp. suchozemskom vývoji (Kaličiak et al., 1988). 
V Košickej kotline vystupuje na povrch v okolí Varha

ňoviec, medzi Opinou. Kecerovcami a Rozhanovcami, 
tiež západne od Torysy medzi Lemešanmi a Ťahanovca

mi. Objavuje sa aj na východnej strane Slanských 
vrchov, kde na povrch vystupuje medzi Čaklovom, Se

čovskou Poliankou. Nižným Hrušovom. Topoľanmi 
a Zbudzou. Vrchnú časť klčovského súvrstvia (cca 2/3) 
tvoria pelity. kým spodnú časť detritické sedimenty. Ma

ximálna hrúbka tohto súvrstvia v severnej časti Košickej 
kotliny presahuje 600 m (vrt Drienov XX.). V Košickej 
kotline je bázou súvrstvia horizont kráľovských ryolito

vých tufov, nad ktorým sú vyvinuté pelity postupne pre

chádzajúce do ílov so štrkom, na ktorých spočíva hlavná 
masa hrubých detritov  varhaňovských štrkov. Na vyso

kých kryhách v kotline sa tieto štrky nachádzajú nad 
kráľovskými tufmi. Najvyššie časti súvrstvia sú opäť pe

lity (Kaličiak et al.. 1988). 
Varhaňovské štrky v minulosti opisovali viacerí auto

ri. Svagrovský (1950,1952) a Mišík (1955) ich považovali 
za bazálne štrky spodného bádenu. Mišík už v roku 1954 
na základe analýzy ťažkých minerálov predpokladal znos 
materiálu zo Spišskogcmcrského rudohoria a Čiernej 
hory. Buday (in Matéjka et al., 1964) ich pokladá za 
fáciu bádenu viazanú na okraj panvy medzi Varhaňovca

mi a Budimírom. Podľa Čverčka (1973) predstavujú je

den z typických vrstevných úsekov, ktoré možno vyčleniť 
v klčovskom súvrství, tvoria bázu toho súvrstvia. Pri zos

tavovaní základných geologických máp v mierke 
1 : 25 000 sa varhartovskými štrkmi zaoberal Karoli et 
al. (1986. 1987) a Kaličiak et al.. (1984). Podľa týchto 
autorov vznikali tieto sedimenty prudkými splachmi a po 
uložení vytvárali piedmontné fácie, v distálnejších oblas

tiach boli transportované vo vodnom prostredí a vytvá

rali rozsiahle ..mokré" náplavové kužele (wet fans). Li

tologicky ich rozčleňujú na polymiktné s podstatným za

stúpením obliakov karbonátov a polymiktné zvetrané, 
bez obliakov karbonátov. 

Metodika štúdia 

Na území, kde vystupujú varhaňovské štrky. sme de

tailne študovali 7 lokalít tvorených prirodzenými od

kryvmi a štrkoviskami; BeniakovceI. Beniakovce2, 
Chrastné1. Chrastné2. Kráľovce1, Kráľovce2 a Ortá

še (obr. 1). Podrobne sme vyhodnotili sedimentárne tex

túry, typy zvrstvenia, hrúbku jednotlivých vrstiev, prie

mernú veľkosť klastov v jednotlivých vrstvách a tenden

ciu hrúbky vrstiev a veľkosti klastov vzrastať či klesať 
smerom do nadložia. Zrnitosť sme merali metódou od

beru 10 najväčších klastov vo vertikálnom smere v prie

mere každých 20 cm. Zaznamenávali sme typ kontaktu 
jednotlivých vrstiev (gradačný. ostrý, erózny) a typ eróz

nych kontaktov. Pri výskyte korýt sme merali ich šírku, 
výšku, určovali vzájomný pomer týchto dvoch hodnôt 
a symetriu koryta. Pri šikmých zvrstveniach sme merali 
ich azimut a sklon, graficky, v Lambertovej pólovej sieti. 
sme počítali skutočnú hodnotu smeru a sklonu spádovej 
priamky sledovanej roviny. Po opise litofácií vyskytujú

cich sa na jednotlivých odkryvoch sme na základe ich 
zastúpenia, vývoja, vzájomnej spätosti, ako aj z tenden

cie zmeny zrnitosti a hrúbky vrstiev po vertikále vyčlenili 



540 Mineralia slovaca. 22 (1990) 

1 \ 'r 
T 
S 

*ysak 

< 
I 
\ 

P . I 
(Lemešany *••■} 

I 

a/ 

o / 

- , l \ 

\ 

i V 
I 

I \ 

Obr. I. Študované lokality varhaňovských štrkov a smer paleoprúdov 
na študovaných lokalitách. Na väčšej kružnici sú znázornené smery zis

tené zo šikmých zvrstvení, na menšej smery korýt. 1  toky. 2  hranice 
geologických oblastí. 3  študované lokality. 
Fig. 1. Studied localities of the Varhaňovce gravels and the direction 
of palaeocurrents on them. Ascertained directions from cross bed

dings are depicted on larger circle, directions of stream beds are depic

ted on smaller circle. 1  streams. 2  boundaries of geological areas. 
3  studied localities. 

základné litofaciálne asociácie. Každej litofaciálnej aso

ciácii zodpovedá určité sedimentačné prostredie, ktoré

ho interpretáciu podávame ďalej. 

sle Readinga (1986) vyskytujúce sa na študovaných od
kryvoch označujeme indexom. 

Štrky s nevýrazným horizontálnym zvrstvením, masív
ne štrky  Gm: Sú to štrky s podopretou obliakovou 
štruktúrou (obr. 2). Podľa zrnitosti sú to štrky polymo
dálne a predstavujú zmes frakcie stredných a hrubých 
obliakov i frakcie balvanov. Ich medzernú hmotu tvorí 
piesok, zriedka drobný štrčík (priemer menej ako 1 cm). 
Báza vrstiev je erózna. ojedinelé sú vyvinuté aj ostré 
hranice zvýraznené náhlou zmenou granulometrie sedi
mentov. Časté je pozitívne gradačné zvrstvenie. Hrúbka 
skupiny vrstiev sa pohybuje od 2 do 4 m. V štrkoch sa 
ojedinelé vyskytujú šošovky piesku a siltu. Táto fácia 
zodpovedá v zmysle klasifikácie Mialla (1977) sedimen
tačnému prostrediu divočiacich riek fácii Gm (massive 
or crudely bedded gravel). Na študovaných lokalitách sa 
vyskytuje v Beniakovciach2, Chrastnom1, Chrastnom
2 a v Kráľovciach2. 

Korytovo zvrstvené štrky  Gt: Majú podopretú oblia
kovú štruktúru, zrnitostne sú polymodálne so zastúpe
ním gravelitovej frakcie a frakcie stredných až hrubých 
obliakov. Ich medzernú hmotu predstavuje stredno až 
hrubozrnný piesok. Štrky obyčajne tvoria výplň plyt
kých, symetrických a asymetrických korýt šírky do 
660 cm a výšky do 100 cm. Báza štrkov je vždy erózna, 
korytá sa často laterálne aj vertikálne zarezávajú navzá
jom do seba. Táto fácia ojedinelé obsahuje šošovky pies
kov a siltov i občasné závalky ílov. Časté je pozitívne 
gradačné zvrstvenie. V zmysle klasifikácie Mialla (l.c.) 
zodpovedajú fácii Gt (troughcrossbedded gravel) a tým
to indexom túto litofáciu aj označujeme, hoci, ako vy
plynie z ďalšieho, sa nevyskytuje len v prostredí divočia
cich riek. Na študovaných lokalitách sa zistila v Chrast
nom1. Královciach2 a Ortášoch. 

Planárne šikmo zvrstvené štrky  Gp: Majú podopretú 
obliakovú štruktúru, podobne ako korytovo zvrstvené 

Všeobecná charakteristika študovaných sedimentov 

Hrubodetritické sedimenty zaraďované k varhaňov
ským štrkom sú reprezentované štrkmi s podopretou ob
liakovou štruktúrou, v menšej miere jemno, stredno až 
hrubozrnnými pieskami, málo prachovcami a ílmi. Hor
ninové zloženie štrkov tu študoval v roku 1955 Mišík. 
ktorý stanovil vápenec  26 %, kremitý porfýr  20 %, 
žilný kremeň  15 %, kremenec  13 %, fylit, svor, rulu 
 10 %, lydity, droby  8 %, rohovec  2 %, žulu, peg
matit  2 %, arkózu  1 %, bridlice  1 %, báziká  1 %. 
Horninové zloženie na jednotlivých odkryvoch sa podľa 
makroskopického pozorovania nelíši. Výnimku tvorí za
stúpenie karbonátov, ktoré v horných polohách štrkov 
podľahli zvetraniu. 

Charakteristika jednotlivých litofácií 

Jednotlivé litofácie (termín litofácia používame v zmy

Obr. 2. Odkry* v Kráľovciach2. V spodnej častí vidiet planárne šikmo 
zvrstvené štrky. končiace polohou siltov  sedimenty čela delty. V nad

loží masívne zvrstvené štrky fácie Gm akumulačnej plošiny. 
Fig. 2. Outcrop in the Kráľovce2 locality. Planar cross bedded gra

vels can be seen in the lower part, which close the bed of silts  sedi

ments of the front of delta. Massive bedded gravels of Gm facies of 
delta plain are in overlaying beds. 
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Obi. 3. Planárnc šikmo zvrstvené štrk) Kráfovce2. 
Rg. 3. Planar cross bedded era vols  the Kráfovce2 locality. 

Obr. 4. Korytovo zvrstvené pie.sk) s valúnikmi štrku Kráfovce1. 
Fig. 4. Trough bedded sands with pebbles of gravel  the Kráľovcc 
I locality. 

Ohr 
RK. : 

Horizontálne zvrstvené piesky facie Sh  Kráfovce1. 
Halbedded sands of Sh faciei  the Kráľovcc1 locality. 

Obr. 6. Sedimenty prodelty a jazera  horizontálne zvrstvené picskv. 
prachovee a íl). 
Fig. 6. Sediments of prodelta and lacustrine sediments  flatbedded 
sands, silts and clays. 

Štrky sú po zrnitostnej stránke zastúpené gravelitovou 
frakciou a frakciou stredných až hrubých obliakov. Sú 
zreteľne zvrstvené, hrúbka skupiny vrstiev sa pohybuje 
od 7 do 100 cm. Sklon šikmého zvrstvenia dosahuje až 
35s (obr. 3). Časté je pozitívne gradačné zvrstvenie, na 
lokalite Kráľovce2 bolo pozorované aj pensymetrícké 
zvrstvenie. Okrem tejto lokality sa vyskytujú na lokali

tách Chrastné1. Kráiovce1. Beniakovce2 a Ortáše. 
Korytovo zvrstvené piesky  St: Tvorí ich stredno až 

hrubozrnný piesok, niekedy piesok s obliačikmi štrku 
(obr. 4.). Báza vrstiev je erózna, obyčajne sa korytá 
navzájom zrezávajú. Najväčšia nameraná šírka koryta 
má 200 cm, výška 80 cm, hrúbka skupiny vrstiev kolíše 
od 10 do 50 cm. Usporiadanie štrkov vo vrstve je často 
pozitívne gradačné zvrstvené, niekedy možno pozorovať 
striedanie jemnozrnnejších a hrubozrnnejších polôh 

cyklický vývoj gradačného zvrstvenia. Občas sa v nich 
vyskytujú súvislejšie polohy Fe konkrécií. Túto fáciu 
možno korclovať s fáciou St (troughcrossbedded sand) 
Mialla (1977) a s théta a pi zvrstvením Allena (1963). 
Vyskytuje sa na lokalitách Bcniakovce1. Chrastné1 
a Kráfovce1, 2. 

Planáme šikmo zvrstvené piesky  Sp: Sú jemno až 

hrubozrnné, trnza vrstiev je ostrá, na lokalite Ortáše aj

gradačná. Sklon vrstiev je 825ť, hrúbka skupiny vrstiev 
2(1 až 120 cm. Fáciu možno korelovať s Miallovým (1977) 
Sp (planarcrossbedded sand) a Allenovým (1963) alfa 
a omikron zvrstvením. Vyskytuje sa na lokalitách Krá

ľovce1, Ortáše, Chrastné1 a Beniakovce2. 
Šikmo laminované piesky  Sr: Je to jemno až stred

nozrnný piesok s ostrou bázou vrstiev, hrúbkou skupiny 
vrstiev 1050 cm, sklonom 625ť. Fáciu možno korelovať 
s Sr (ripplecrosslaminated sand) zvrstvením Mialla 
(1977) a lambda zvrstvením Allena (1963). Na predmet

nom území sa vyskytuje len na lokalite Chrastné2 
a Beniakovce2. 

Horizontálne zvrstvené a masívne piesky  Sh: Jemno

až strednozrnné piesky tvoria vrstvičky s hrúbkou cca 
1 cm. ktorých báza je ostrá alebo gradačná. Laterálne 
môžu prechádzať do šikmo laminovaných pieskov. Toto 
zvrstvenie možno korelovať s fáciou Sh (horizontally

bedded sand) Mialla (1977). Vyskytuje sa na lokalite 
Chrastné2 a Kráľovce1, 2 (obr. 5). 

Horizontálne zvrstvený prachovec  ti: Zvrstvenie 
tvoria laminky prachovca hrubé 0,30,5 cm. Skupiny 
vrstiev majú mocnosť až 150 cm. Báza vrstiev je gradač
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ná i ostrá. Zvrstvenie možno porovnať s Miallovou Fl 
fáciou (laminated sand, silt and mud). Vyskytuje sa len 
v odkryve Chrastné2. 

Masívne prachovité íly až pruchovce  Fm: Fáciu tvo
ria prachovité íly až prachovce. Bázu majú gradačnú, 
ostrú aj eróznu, hrúbka vrstvy je 30 až 35 cm. Laterálne 
rozšírenie fácie je malé, vyskytuje sa na lokalitách Krá
ľovce1, 2 a Ortáše. 

Horizontálne zvrstvené piesky, prachovce a íly  SI: 
Zvrstvenie je tvorené cyklickým opakovaním pozitívne 
gradačné zvrstvených vrstiev pozostávajúcich z jemného 
piesku na báze, ktorý postupne prechádza do prachov
cov (obr. 6). Hrúbka vrstiev je cca 35 cm, ich báza je 
ostrá. Piesok je svetložltý, prachovce sú sivé. Na odkry
ve v Kráľovciach vidno v pieskoch deformačné textúry, 
ďalší ich výskyt je zaznamenaný v Beniakovciach1. 

Horizontálne zvrstvené íly  Cl: Vždy sa vyskytujú 
spoločne s fáciou SI. Ich báza je gradačná, hrúbka vrstvy 
je cca 35 cm, priebeh vrstiev horizontálny až subhorizon
tálny. 

Litofaciálne asociácie 

Termín litofaciálna asociácia používame v zmysle Rea
dinga (1986) ako skupinu fácií so spoločným výskytom, 
ktoré možno vzťahovať na jedno sedimentačné prostre
die. V tab. 1 uvádzame prehľad výskytu jednotlivých 
litofácií na študovaných lokalitách a ich približné percen
tuálne zastúpenie. Z ich zastúpenia, vývoja, vzájomnej 
spätosti, ako aj z tendencie zmeny zrnitosti a hrúbky 
vrstiev vo vertikálnych profiloch (obr. 7. 8, 9) možno 
vyčleniť tri základné litofaciálne asociácie, z ktorých kaž
dá zodpovedá rôznemu sedimentačnému prostrediu. 
Prvú litofaciálnu asociáciu (litofaciálna asociácia A) tvo
rí predovšetkým fácia Gm, podradné Gt, St, Sp, druhú 
(litofaciálna asociácia B) predovšetkým Gp, menej Gt, 
Sp, St, Sh, SI. Fm, tretiu asociáciu (C) tvoria fácie SI 
aCl. 

Interpretácia sedimentačného prostredia 

Štúdiom fácií a faciálnych asociácií na jednotlivých 
odkryvoch, sledovaním vytriedenia sedimentov, pomeru 
piesok  štrk, trendu zrnitosti a hrúbok vrstiev po verti
kále, ako aj porovnaním vyskytujúcich sa fácií a faciál
nych asociácií s analogickými recentnými sedimentami 
možno dôjsť k záveru, že celý sledovaný depozičný sys
tém (v zmysle Fishera a McGowena. 1969) je systém 
kužeľovej delty (fan delta). Kužefová delta je definova
ná ako náplavový kužeľ (proluviálny kužeľ v zmysle 
Havlenu et al., 1979) progradujúci do vodného bazénu 
z priľahlých hôr (McGowen in Wescott a Ethridge, 
1980). Podľa výskytu faciálnych asociácií na študovaných 
územiach možno v systéme kužeľovej delty vyčleniť pro
stredie akumulačnej plošiny (delta plain), čela delty 
(delta front) a prostredie prodelty a jazera. 

V prostredí akumulačnej plošiny, ktorá je charakteris
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Obr. 7. Litológia. textúry, priemerná veľkosť zŕn a hrúbka \rstiev na 
študovaných odkryvoch. 1  štrky. 2  piesky. 3  silty. 4  íly. 5 Fe

konkrécie. 6  závalky ilov, 7  horizontálne zvrstvenie. S  planárne 
šikmé zvrstvenie, sklon vrstiev. 9  šikmo laminované zvrstvenie, 10 
 nevýrazne horizontálne a masívne zvrstvenie, 11  výmoľové zvrstve

nie. 12  pozitívne gradačné zvrstvenie. 13  ímbrikácia. 
Fig. 7. Lithology. structures, mean size of graines and thickness of beds 
on studied outcrops. 1  gravels. 2  sands, 3  silts. 4  clays. 5  Fe 
nodules. 6  rolls of clays, 7  flatbedding. 8  planar cross bedding, 
dip of beds. 9  cross lamination. 10  diffuse flat and massive bed

ding. 11  trough bedding. 12  positive graded bedding. 13  imbrication. 

tická faciálnou asociáciou A, možno vyčleniť sedimenty 
uložené v korytách divočiacich riek a povodňové sedi

menty. 
Sedimenty uložené v korytách divočiacich riek charak

terizujú štrky s nevýrazným horizontálnym zvrstvením 
a masívne štrky (litofácia Gm) a korytovo zvrstvené 
štrky (litofácia Gt). Vývoj litofácie Gm sa obyčajne spá
ja s depozíciou klastov na plochej vrstve so silným trans
portom zŕn. aký sa môže vyskytovať na povrchu po
zdĺžnych barov alebo na dne koryta (Collinson in Rea
ding, 1986). Výskyt takejto fácie indikuje transport ma
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Obr. 8 a 9. Litológia, textúry, priemerná veľkosť zŕn a hrúbka vrstiev na študovaných odkryvoch. Vysvetlivky ako pri obr. 7. 
Fig. 8 and 9. Lithology. structures and mean size of grains and thickness of beds on studied outcrops. Explanations see Fig. 7. 
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Sedimentation environment of the Varhaňovce gravels in the northern part of the Košická kotlina basin 
(Eastern Slovakia) 

Individual lithofacies and lithofacial associations have been 
identified by sedimentological investigation of the Varhaňovce 
gravels in the Košická kotlina basin, which are the part of the 
Klčov Member (Upper Badenian  Lower Sarmatian). On the 
basis of this investigation the original sedimentation environ

ment of fan delta could be identified. On the basis of the occur

ence of certain lithofacial associations (Tab. 1) it was possible 
to define the environment of delta plain front of delta, prodclta 
and limnic environment in the deposition system of fan delta. 
The environment of delta plain (Fig. 2) is characterized by facies 
of alluvial fans, in which sediments deposited in beds of braided 
streams facies of massive gravels, gravels with undistinct horizon

tal bedding and flood sediments can be defined. Trough bedded 
aravcls form the filling of channels and trough bedded gravels 
(Tab. 2). Flood sediments are formed predominantly by flat

bedded siltstones and cross laminated sandstones. 

For the environment of front of delta (Fig. 2. 4. 5) steeply 
dipping beds of gravels (up to 36") are typical. They are formed 
predominantly by cross bedded planar gravels, in small extent 
trough bedded gravels are present, which form the filling of 
channels (Tab. 3). 

Both prodclta sedimentation environment and limnic 
sedimentation environment form flatbedded sands, siltstones 
and clays (Fig. 3. 6). 

The development of the whole deposition system indicates 
progradation of the delta towards the basin (the development 
of upwards getting more coarse grain cycle  Fig. 7. 8. 9). Ho

wever, progradation was not gradual, it changed with periods of 
relative inactivity (occurenee of limnic sediments). 

The analysis of palaeocurrents on investigated localities 
(Fig. 1. Tab. 4) points out their direction from the west and 
northwest  from the area of the Čierna hora Mts. 


