






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mezozoikum (druhohory)

Druhohorná éra zaberá casový úsek 160 mili-
. ónov rokov. Rozdeluje sa na tri útvary: trias, jura

a krieda. Ako už vyplýva z názvu (mezo = stredný,
zoon = živocích), vyznacuje sa výrazne odlišaou
faunou. Na konci paleozoika vyhynuli trilobity,
tetrakoraly (Rugosa), goniatity, z ostnatokožcov
vymizli skupiny Cystoidea a BJastoidea, z bra-
chiopódov zanikli významné paleozoické skupiny
Productida a Spiriferidae. Zaciatkom mezozoika
sa objavili amonity so zložitou sutúrou, belemnity
a hexakoraly (Sc1eractinia), z nich najmä amonity
sú charakteristickou skupinou v celom rozsahu
mezozoika; predstavujú vedúce skameneliny pr-
voradej dôležitosti, umožnujúce zónovanie mor-
ských sedimentov. V druhohorách nastal velký
rozvoj plazov, ktoré majú význam pre stratigrafiu
kontinentálnych súvrství. Vyvinuli sa aj ich známe
obrovité formy - mezozoikum sa obrazne ozna-
cuje za éru plazov.

Flóru vrchného pernm, triasu, jury a spodnej
kriedy charakterizujú nahosemenné rastliny (tzv.
mezofytikum). Uprostred kriedy nastala v rastlin-
stve nápadná zmena. Rýchle sa rozvinuli a pre-
vládli krytosemenné rastliny, znaciace nástup mo-
dernej flóry. Aj v tomto prípade vidíme, že cha-
rakteristické rozhranie vo vývoji rastlinstva pred- .
bieha zlom vo vývoji živocíšstva (rozhranie mezo-
fytika a kenofytika je uprostred kriedy, zatial co
rozhranie mezozoika a kenozoika predstavuje
hranica krieda - paleogén).

Druhohory sú obdobím vytvorenia rozsiahlej
mobilnej sústavy Tethys. Trias a jura znamenajú
pre Európu obdobie relatívneho tektonického
pokoja a malej vulkanickej cinnosti. V kriede
a terciéri nastali v oblasti geosynklinály Tethys
mohutné horotvorné pohyby - alpínsky orogén.

304

~

Vyvrásnila sa retaz mladých pásmových pohorí
zacínajúca v severnej Afrike AtIasom; jej súcast
tvoria Betická kordiIiera - Pyreneje - Alpy
- Karpaty - Apeniny - Dináre - Balkán
- Krym - Kaukaz, dalej pokracuje do Ázie až do
Himalájí. Táto posledná skonsolidovaná cast
Európy sa nazýva Neoeurópa.

Pre alpínsky orogén je charakteristická pn1cro-
vová stavba (alpinotypná tektonika) a rozsiahla
vulkanická cinnost. Horotvorné pohyby sa odo-
hrávali, resp. kulminovali vo viacerých fázach. Na
našom a susedných územiach sa fázy tradicne
oznacujú podla oblastí, kde vidiet príslušnú uWo-
vú diskordanciu, takto:
7. laramská (názov zo Sev. Ameriky): rozhranie

krieda - paleogén; silná
6- subhercýnska (v susedstve pohoria Harz):

v senóne; slabá
5. mediteránna (širšia stredozemnomorská ob-

last) : pred senónom; velmi silná
4. austrijská (Austria = Rakúsko) : pred cenoma-

nom; silná
3. mIadokimérska (Krym a okolie): rozhranie

jura - krieda; slabá
2. starokimérska: rozhranie trias - jura; slabá
1. labinská (riecka Laba v SZ Kaukaze) : v karne ;

slabá

Poznámka. Ich význam je tu uvedený vzhladom na
naše podmienky; ukazuje, ktoré termíny si treba doko-
nale osvojit pre pochopenie dalšieho textu.

Odraz horotvorných alpínskych tlakov sa na
prifahlých konsolidovaných celkoch, napr. na ces-
kom masíve, prejavil vznikom hojných zlomov
a iba podradne vrásovými poruchami (germano-
typná tektonika). Zhrnujeme ich pod názvom
saxónske "vrásnenie".
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" Tri as

VYMEDZENIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Zaberá interval zhruba 50 miliónov rokov. Ná-
zov trias - trojica zaviedol r. 1834 VONALBERTI
v Nemecku, kde sa tento útvar skladá z troch
litologicky odlišných oddelení: pestrý pieskovec
(Buntsandstein), lastúrnatý vápenec (Muschel-
kalk) a pestré sliene (Keuper). Ide o tzv. germán-
sky vývoj triasu, nezvrásnený súbor, súcast plat-
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Obr. 329. Mapa rozšírenia pevnín a morí v strednom
tríase v západnej casti Európy. Vindelický val oddeloval

epikontinentálne more germánskeho tríasu od mora
alpských oblastí (M. GIGNOUX, 1943).

1 pevniny, 2 moria, 3 oblast výchowv lastúrnatého vápenca
z germánskeho mora, 4 miesta prielivov, vyznacujúce sa mieša-
ním faun

'~I'~.....
.gR.~

~
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formového pokryvu tej casti Európy, ktorá bola
konsolidovaná hercýnskym vrásnením.

V geosynklinále Tethys v územiach mladých
pásmových pohorí Európy sa stretávame s odliš-
ným, tzv. alpínskym vývojom masu. Ide najmä
o karbonatické súvrstvia, ktoré boli silne zvrásne-
né pri alpínskom horotvornom procese. Ich roz-
clenovanie a korelácia s germánskym triasom boli
dlho problematické, kedže oddelenia pestrého
pieskovca a keupru sú prevažne v kontinentálnych
a lagunámych fáciách. Stredný trias má síce vobi-
dvoch oblastiach morský vývoj, ale s podstatne
odlišnou faunou, pretože boli navzájom oddelené
rozsiahlou pevninou - vindelickým valom (obr.
329, 330a). Súcastou tohto valu bol ceský masív
(jeho vynorenie a eróziu pocas triasu dokumentu-

6

1- 2~ ]1==-=-:=1 {SJ 50 6illIIJ]
Obr. 330a. Paleogeografia tríasu v Európe (podla
R. BRINKMANNA - K. KRóMMELBEINA, 1977).

1-4 vývoj pocas celého triasu: 1 morský geosynklinálny, 2
morský epikontinentálny, 3 kontinentálny s morskými ingresia-
mi, 4 výhradne kontinentálny; 5 vynorená a erodovaná pevnina,
6 geosynklinálny vývoj zacínajúci transgresiou pocas triasu
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je takmer úplné chýbanie triasových sedimentov).
Dalej sa tiahol cez priestor vonkajších alpských
masívov až po Korziku. V tomto vale jestvoval
prieliv, a to v oblasti Horného Sliezska v Polsku,
kam prenikli pocetné druhy morskej fauny a flóry
z geosynklinály Tethys. Takéto miesta so zmieša-
nou morskou faunou a flórou obidvoch provincií
umožnili presnejšiu stratigrafickú koreláciu. Pri-
bližne je takáto:

205 . 106r.

245 . 106r.
Poznámka. V skutocnosti keuper zahrna ešte aj naj-
vyššiu cast ladinu a anis zasahuje do najvyššej casti
Buntsandsteinu. Výslovnost: buntzandštejn, mušelkalk,
kojper.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA
A VEDÚCE SKAMENELlNY
TRIA SU

Základom podrobného clenenia triasu, tzv.
ortostratigrafie sú amonitové zóny (okolo 30,
ich pocet kolíše podla rôznych autorov - pozri
obr. 330b). Nálezy triasových amonitov v Západ-
ných Karpatoch sú však zriedkavé a obmedzujú sa
zväcša na pelagické sedimenty. V praxi sa preto
ovela viac opierame o mikropaleontologický vý-
skum: konodonty, skIerity holotúrií, rádiolárie
a ostrakódy (extrahujú sa z vápencov kyselinami),
foraminifery a Dasycladaceae (štúdium vo výbru-
soch; Dasycladaceae sú obzvlášt výhodné, preto-
že ich prítomnost zaregistrujeme už volným
okom), novšie aj palinomorfy, ktoré však vyžadu-
jú nárocné spôsoby extrakcie. Zónovanie pomo-
cou spomenutých skupín ukazuje obr. 330b.
Z makrofosílií poskytujú dobré výsledky pre stra-
tigrafiu ešte lastúrnikya brachiopódy.

Fauna. Podrobná stratigrafia triasu bola rozpra-
covaná na základe amonitov. Objavili sa zaciat-
kom triasu, pricom hned nastal ich búrlivý rozvoj,
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o ktorom svedcí viac ako 3000 opísaných triaso-
vých druhov. Je pre ne význacný ceratitový šev, no
hojne sa už vyskytuje aj fyloidná sutÚfa. Verfén
(kampil) charakterizuje Tirolites cassianus ;stred-
ný trias - Muschelkalk Ceratites nodosus, v alpín-
skej oblasti Paraceratites trinodosus (ilýr), Aplo-
coceras avisianus (rozhranie anis - ladin); pre
karn sú typické ozdobné schránky rodu Trachyce-
ras a takmer gulovitý Tropites. Koncom triasu
nastáva z neznámych prícin vývojová kríza; vy-
mierajú takmer všetky rody, schránky sa rozvinu-
jú (norický Rhabdoceras suessi, rétický Chonsto-
ceras).

Z dalších hlavonožcov sa v triase objavujú prvé
belemnity, majú ale podradný význam a odlišný
vzhlad - dlhú ortokónnu schránku bez typického
rostra (napr. Atractites). V triase hynú posledné
ortocerasy.

Z lastúrnikov majú úlohu vedúcich skamenelín
najmä Garaia clarai nachádzaná v seise (vrchný
griesbach), Costatoria costata (kampiI), Daonella
lommeli (Iadin), Cardita guembeli (karn). Pre
norik sú typické HaIobia stynaca, Monotis salina-
ria a ustricovitý Megalodon, v rétických lumache-
lách je hojná Rhaetavicula con torta. Pre hlboko-
vodnejšie vápence je príznacná "vláknová" mik-
rofácia; "vlákna" sú prierezy tenkých juvenilných
schránok zväcša halóbií (pozri obr. 391a).

Z brachiopódov spomenieme Decurtella decur-
tata, Piarorhynchia tnnodosi, Tetractinella trigo-
nella, ktoré charakterizujú anis a Oxycolpella
oxycolpos norik - rét. V réte je velmi hojný druh
Rhaetina (predtým Terebratula) gregana.

Krinoidy triasu ešte netvoria na našom území
súvislé krinoidové vápence. V karpatskom anise
sa vyskytujú drobné kolumnálie Dadocnnus;
väcšie clánky Encrinus liliiforffiÍs charakterizujú
vyšší anis a ladin; v pelagickej fácii karnu sú
clánky planktonických krinoidov Osteocnnus
(mikroskopické rozmery). Ostne ježoviek Cidaris
sa vyskytujú v biohermných fáciách.
Gastropódy majú lokálne význam najmä v spod-

nom triase: Turbo rectecostatus, Natiria costata.
Clánkované vápnité hubky - skupina Sphincto-

zoa (napr. rody Follicataena, Cryptocoelia - sa
podielajú na tvorbe rífov vo wettersteinských
fáciách (sfinktozoovo-tubifytové rífy). Naproti to-
mu koraly nemajú v triasových biohermách taký
význam (napr. rod Montlivaultia). V karpatskom
réte sa hojne vysky(uje korai Retiophyllia (pred-
tým Thecosmilia) clathra ta, kde však tvorí bio-
strómya nie biohermy.

Z foraminifer je pre spodnejšiu cast triasu ty-

c
a
...

t
!

germánsky alpínsky

vrchný Keuper rét
trias norik

karn

stredný Muschel- ladin
trias kalk anis

spodný Buntsand- skýt
trias stein (verfén)



Obf. 330b. Trias - amonitové, konodontové a foraminiferové zóny, vedúce lastÚfniky a Dasycladaceae.
Podla J. BYSTRICKÉHO - V ANDRUSOVOVEJ (1976); zónové amonity nájdené v Západných Karpatoch sú oznacené

hviezdickou.Konodontovézóny podla H. KOZURA(1980). Foraminiferovézóny podla J. SALAJA- K BORZU - o. SAMUELA
(1983). Podla niektorých autorov zóna Rhabdoceras suessi patrí rétu, zóna Himavatites co/umbianus sevatu, zóna Ap/ococeras
avisianus ladinu a zóna Protrachyceras arche/aus kordevolu

pická Meandrospira, pre vrchný trias napr. Invo-
lutina gaschei, Triasina hantkenL

Z mikropaleontologických objektov v posled-
nom case velmi vzrástol význam konodontov (naj-
mä rody Gondolel1aa Metapolygnatus),ostrakó-
dov (napr. Bairdia), skleritov holotúrií a rádio-
Iárií.

ZO stavovcov uvedieme najprv ryby. Domino-
vali Teleostei; nachádzajú sa zuby dvojdyšných
rýb Ceratodus. Z obojživelníkov vymiera v triase
významná skupina Stegocephali; posledné z nich
dosahovali velké rozmery (Mastodonsaurus
- 5 m dÍžky).

Plazy sa už zaciatkom mezozoika vyznacujú

bohatstvom foriem. V triase jestvovalo 14 radov,
z ktorých dodnes prežili 4 rady, z toho korytnacky
predstavujú archaické formy s minimálnymi zme-
nami. Z permu pokracuje skupina Therapsida,
ktorá podla zubov a stavby celuste sa považuje za
predchodcu cicavcov. Zástupcovia Sauromorpha
sa druhotne adaptovali na život v mori. Objavujú
sa dinosaury, ktoré ako prvé živocíchy prešli na
dvojnohý spôsob pohybu. Ich koncatiny už nevy-
chádzajú z boku trupu, ale sú výhodne umiestené
pod trupom. Triasové dinosaury nedosahovali eš-
te také velké rozmery ako jursko-kriedové formy.
Suchozemské plazy majú znacný význam pre pa-
leogeografické štúdiá o spojení kontinentov. Na-
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Obr. 331. Tirolites cassianus (QUENS1EDT).Spodný
!rias (kampiI)

Obr. 332. Paraceratites trinodosus (MOJs.). Anis

Obr. 333. Trachyceras aonoides MOJs. Kam

Obr. 334. Tropites subbulatus (HAUER). Kam
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Obr. 335. Choristoceras marshi HAUER.Rét

Obr. 336. Daonella lommeli (WISSM.).Ladín. Skalica,
Slovenský kras. Mierne zväcšené (l,4X, materiál M.
KOCHANOVEJ)

Obr. 337. HaJobia styriaca (MOJs.). Norik. SiIická
Brezová, Slovenský kras. Mierne zväcšené (l,5x, mate-
riál M. KOCHANOVEJ)



Obr. 338. Monotis salinana BRONN.v hallštattskom
vápenci. Norik. Silická Brezová, Slovenský kras. Mierne
zväcšené (1,4X, materiál M. KOCHANOVEJ)

Obr. 339. Tetractinella trigonella (SCHL01HEIM).Anis,
Plavecké Podhradie, Malé Karpaty (materiál M.
SmÚKA)

Obr. 340. Oxycolpella oxycolpos (SUESS).Rét. Hybe,
Nízke Tatry (materiál M. SmÚKA)

Obr. 341. Vápnitá hubka FolJicataena cautica orr
vo vápenci karnu (kordevoI). Donovaly, Nízke Tatry.
Výbrus, zväcš. 7 x

Obr. 342. Cryptocoelia zitteli STEINMANN - vápnitá
hubka. Raminský vápenec, kam chocského pn1crovu.
Biela Skala nad Hutami, Západné Tatry. Výbrus, zväcš.
4 x (materiál E. JABLONSKÉHO)

Obr. 343. Lystrosaurus ; rekonštruJccia triasového plaza
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Obr. 344. Riasa Oligoporel1a pilosa PIA var. varicans
PIA v steinalmskom vápenci (biosparite). Anis. Silická

Brezová, Slovenský klas. Výbrus. zväcš. 8 x

Obr. 345. Dolomit preplnený stielkami rias Diplopora
annulata (SCHAFIH.). Ladin ciemovážskeho vývoja,
chocský (šturecký) príkrov. Malý Sturec nad Harman-
com, Velká Fatra. Naleštená plocha, prirodzená velkost

príklad triasový rod Lystrosaurus, ktorý bol náj-
dený v Indii, Cíne, južnej Afrike a Antarktíde,
dokazuje jestvovanie superkontinentu Pangea.
Ovefa hojnejšie ako nálezy kostí plazov sa vysky-
tujú ich stopy. Trojprsté odtlacky nôh (štvrtý prst
bol zakrpatený) z pestrého pieskovca sa dlho
považovali za odtlacky nôh vtákov. Kedže velká
väcšina mezozoických plazov bola viazaná na súš
- na sedimenty kontinentálnych fácií, na našom
území chýbajú. Jedinou výnimkou je zatial nález
stôp opísaných ako Coelurosauruchnus tatricus
z rétu Západných Tatier.

Prvé cicavce vôbec sú známe z rétu Anglicka,
z výplní rozsadlín vo vápencoch, kam sa asi tieto
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Obr. 346. 1 - Teutloporella herculea (STOPPANI),
2 - Diplopora annulata (SCHAFIHÄun.), 3 - Poikilopo-
rel1a duplicata (PIA). Najcastejšie riasy wettersteinskej
fácie

~

f'

Obr. 347. Biohermný vápenec vytváraný hlavne riilsa-
mi Tubiphytes obscurus MAswv. Kam chocského prí-
krovu. Liptovská Osada, Nízke Tatry~ Výbrus, zväcš.
7x

prvé drobné formy hmyzoŽfavcov a vackovcov
ukrývali pred plazmí.

Flóra. V triase nastal výrazný rozvoj morských
zelených rias skupiny DasycJadaceae (miniatúrne
valceky, na priecnych prierezoch prstence prieme-
ru niekolko mm). Anis charakterizujú rody Oligo-
porella a PhysoPorella, v ladine sa vyskytuje naj-
hojnejšia z nich Dip/opora annu/ata a najväcšia
z nich Teutloperella herculea, v karne Poikilopo-
rella a pre norik je typická Heteroporella. Dasy-
c1adaceae v porovnaní s ich recentnými zástupca-



)

mi ukazujú na jestvovanie plytkých teplých morí
s hfbkami len do 10 až 20 m. Charakterizujú
najmä zarífové lagúny, ktorých dno pokrývali
v podobe "podmorských trávnikov". Na budovaní
triasových rífov sa významne podiefal Tubiphytes
(pravdepodobne agregáty sinic).

SDchozemská Dóraje charakterizovaná nahose-
mennými rastlinanD; z ihlicnatých je to napr.
VoUzia pokracujúca z permu, z cykasovitých
(resp. benetít - predchodcov krytosemenných)
Pterophyllum jaegen, z ginkgovitých sa objavuje
rod Baiera. Z výtrusných rastlín sa najcastejšie
vyskytujú praslicky rodu Equisetites. Na slaných
vodách rástol sukulentný (kaktusu podobný) pla-
vún Pleuromeia. Nálezy zvyškov suchozemskej
flóry v Západných Karpatoch sú ojedinelé;
v keupri sa vyskytol Equisetites arenaceus; z rétu
Vysokých Tatier (tomanovské vrstvy) bolo opísa-
ných niekolko druhov papradí a prasliciek. Spóry
takýchto rastlín sa bežne nachádzajú v morských
sedimentoch, kam boli naviate vetrami. Spodný
a stredný trias sa vyznacuje ešte spórami typu
"Saccites", vo vrchnom triase sa objavujú" Tn-
letes".

:/' REGIONÁLNY PREHLAD

TRIA S GERMÁNSKEHO VÝVOJA

Súvrstvia germánskeho triasu majú takmer vo-
dorovné uloženie, sú súcastou epihercýnskej plat-
formy. Spolu s permom tvoria panvu - syneklízu
orientovanú nezávisle od priebehu podložných
hercýnskych štruktúr. Táto syneklíza mala urcite
väcší rozsah; jej dnešné kontúry tvorí denudacná
hrana.

Spomenuté troj dielne clenenie odzrkadfuje aj
typ prevládajúcej fácie. V spodnom triase - pes-
trom pieskovci dominovali kontinentálne fárie,
v strednom triase - lastúmatom vápenci - najmä
morské fárie, vo vrchnom triase - keupri lagunár-
ne fárie. Celková mocnost v maximách presahuje
2000 m až 3000 m a prevyšuje aj mocnosti triasu
niektorých geosynklinálnych oblastí.

Pestrý pieskovec (Buntsandstein) má v spodnej
casti vložky nápadných pizolitických a oolitických
vápencov, v jeho strednej casti sa nachádzajú
hojné stopy dinosaurov (Chirothenum). Tieto
pieskovce cervených farieb sa využívajú najmä
v Nemecku ako d~koracný stavebný kamen (napr.

katedrála v Kolíne nad Rýnom). V najvyššej casti
spodného triasu - v rOte dochádza už k morskej
transgresii od východu z tethydnej oblasti (doku-
mentovanej napr. spolocným lastúmikom Costa-
tona costata), ktorá sa zakoncila sedimentáciou
solí.

V období stredného triasu (lastúrnatý vápenec
- Muschelkalk) bola podstatná cast tohto priesto-
ru zaliata plytkým polouzavretým epikontinentál-
nym morom. V okrajových castiach germánskeho
triasu, kam už transgresia nezasiahla, pokracuje
hromadenie kontinentálno-terestrických sedi-
mentov. V strednom "Muschelkalku" pri docas-
nom uzavretí mora nastal rozpad spomenutého
mora na lagúny. Usazovali sa evapority (anhydrity
s kavernóznymi dolomitmi - rauwackami, a tiež
kamenná sol). Vrchnú cast súboru tvorí hlavný
lastúmatý vápenec s hojnostou skamenelín; v je-
ho nižšej casti dominujú krinoidové vápence
s Encrinus liliiformÍs (Trochitenkalk - v staršom
názvosloví sa clánky krinoidov oznacovali ako
trochity). Jeho vyššiu cast tvorí ceratitový vápenec
s hojným Ceratites nodusus. Fauna tohto mora je
dost osobitá, ukazuje na znacnú izoláciu. Od
geosynklinálneho mora Tethys bola táto panva
oddelená spomenutým vindelickým valom a pre-
pojená hornosliezskou bránou a po jej zániku
burgundskou bránou od JZ.

KeDper (odvodené od nárecového výrazu
. koper =pestro sfarbený) sa ukladal za lagunárno-
terestrických podmienok po regresii strednotria-
sového mora. Tento súbor pestro sfarbených brid-
Hc s polohami pieskovcov a dolomitov obsahuje
v spodnej casti nevýznamné slojceky uhlia. Vyš-
šie, po krátkej morskej transgresii nasledujú zno-
vu polohy sadrovca ("Gipskeuper") a potom del-
tový "trstinový" pieskovec s hojnými zuhofnate-
nými úlomkami praslicky Equisetites arenaceus,
pripomínajúcej trstinové porasty dnešných mo-
ciarov. Najvyšší stupen germánskeho keupru sa
nazýva rét. Znací rozsiahlu novú morskú transgre-
SiDod priestoru Velkej Británie s napojením na
more Tethys, o com svedcí spolocná fauna s hoj-
ným lastúmikom Rhaetavicula con torta. Miesta-
mi obsahuje nahromadenia kostí a zubov, tzv.
bone-beds.

Z územia Nemecka možno sledovat germánsky
trias do Pofska, kde je v strednom triase doku-
mentovaný prieliv cez vindelický val v Hornom
Sliezsku, a to prienikom teplomilných organizmov
(DasycIadaceae, amonity napr. Balatonites).
V súvrství lastúmatého vápenca vystupuje pri
Bytomi rudonosný dolomit (Pb-Zn zrudnenie,

311



oMieroszów

I.-'
',-./o

Chvalec

Jeti'ichov
'O~o .

8oh~daší: Broumovo
Trutnov

o
o ~

o

'r=
, ~
Stórkov.=n,Met

Vel.Drev"

'--
11:.-:,.]
2~

o
b

5 10km

Obr. 348, Schematická mapka dnešného rozšírenia

spodného triasu v SV Cechách (R. TÁSLER, 1962).
1spodný trias vystupujúci na povrch, 2 spodný trias v podloží

vrchnej kriedy

azda aj syngenetické). Keuper sa v Polsku rozde-
luje na tri megacyklotémy.

Germánsky trias sa nachádza tiež v Anglicku,
kde však aj jeho stredná cast má kontinentálny
vývoj, lebo more lastúrnatého vápenca sem neza-
sahovalo. Dalej je vo Francúzsku, Španielsku a
v severnej Afrike v Atlase. Aj na okraji Sahary sa
nachádzajú diapíry triasových solí, stále pozvolna
vytlácané, takže sa morfologicky javia ako elevá-
cie. Germánsky vývoj presahoval aj do oblasti
Západných Álp, kde nastúpil geosynklinálny re-
žim až od jury.

)
/'

/ Trias
v ceskoslovenskej
ceského masívu

casti

Ceský masív bol v období triasu súšou. Takmer
na celej jeho ploche prebiehala erózia - odnos.
Poklesávala iba cast vnútrosudetskej a podkrko-
nošskej panvy, tvoriaca pocas spodného triasu
okraj germánskeho sedimentacného priestoru.
Malé denudacné relikty pestrého pieskovca
(Buntsandstein) ležia penekordantne (takmer

~

(

Obr. 349. Morská sústava Tethys so špecifickou faunou sa zacala individualizovat v perme; v triase a jure sa
postupne rozširovala západným smerom, až sa napojila na západnú cast Pacifiku a rozdelila predtým súvislý celok
spojených kontinentov - Pangeu (podla J. AUOOUINAet al., 1977 a A. TOUMANNA,1978)
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Obr. 350. Tektonický prehlad Západných Álp (podla J. DEBELMASA - M. LEMOINA, 1970 z M. LEMOINA, 1978).
Skratky: A.R. masív Aiguille Rouge, Su Suretta, S simplonské pn1crovy
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ObT. 351. Schematický profil západnou castou Álp na úzeflÚ Švajciarska a Talianska (podfa J. DEBElMASA - M.
LEMOINA,1964).

Paleogeograficko-faciálne pásma od SZ na JV: Na molase sú nasunuté predalpské pn'krovy, ub ultrahelvetský je najspodnejší
z nich. HeJ helvetidné príkrovy, aut autochtón helvetika na vonkajších kryštalických masívoch : AR Aiguille Rouge, MB Mont Blanc.
Príkrovy penninika: B Grand-Saint-Bernard, MR Monte Rosa, sú zložené hlavne z kryštalinicko-paleozoického podkladu. Ich
sedimentámy obal predstavujú: sch.J. V. schistes lustrés("lesklé bridlice") pásma Valais, sch./.Pschistes lustrés piemontského pásma.
K austriku patrí pn'krov Dent Blanche s predpokladanými korenovými zónami : SLSezia-Lanzo, C Canavese, l Ivrea. V zjednoduše-
nom profile: m molasa, ub ultrahelvetský pn'krov, Hhelvetikum, P penninikum, A austrikum
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Obr. 352. Prehladný tektonický nácrt Východných Álp (podfa A. TOLLMANNA, 1965, doplnené)

konkordantne) na zechsteine. Vyskytujú sa napr.
pri Cérvenom Kostelci (obr. 348). Ide o ružovkas-
té arkózovité pieskovce a zlepence, vyššie sa na-
chádzajú belavé kaolinické pieskovce s cerinamÍ
(bohdašínske súvrstvie). Maximálne mocnosti sú
okolo 100 m.
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TRIAS ALPfNSKEHO VÝVOJA

Zárodky Tethydy - teplého geosynklinálneho
mora ronobežkového priebehu, a teda aj zárodky
alpskej geosynklinály možno sledovat už od
karbónu a permu v juhoeurópskej oblasti (Paleo-



ii.-'«
.~ I
'~ I
..2 DIU!]9~:>IIIJPDlJdd ""'....
~ wn~lul\Dj~J~ ?~SlIDD-'
~o
d

t:
;i

4:>SIDJqOO'. ....

l-'v)
o

~

z
CL
-'
«
l--
v)
O
cr
UJ
aJ
O

(wn~IOZoaIDdI

d ~>tSl\1l>t!:ln!J

l--
v)
O

i wn~JU!IDt~>t
30 DUDZD~SlaJIOw
-;- T V>4SN3'8W~SO!J
~ ~ d A>tSNI3lS\f!J
UJ :!: d' A>tSZ!:IOlS,
CLz nloqO.?'IPlJq'd,
z d ~>tSONI33HJOH

<1

CL

-' d A>tS0l33HJSlN\11
« , . I I
~ d A>tSlO\1lS0\1!:l ~ I l.

°!:l>tl!:ld' A>tS!JNIlSI31dcr . ,
UJ
l--
z IIOtllÁj
::> ~JwaJ~ IIOJ~,lJd

(u,aIS4:>DO)
>-

z ~ (Vln>tIAVlII1rHJOH)- « AO!:I>tI!:ld.NI3lSHJ'i'O.
CL '

-'.UJ
>

«o

l-- ~ l~n>tIAVAnr~3Il)

v) ~ DU\>Z 9>tSHDtSIID4

o'~
cr

-UJ
UJZ

cr
aJUJ

>
OUJ

v)

(aDJ!qa!J satOl)

~n>tIlO!:l1l

,V)
~
LL

«
>-o
i=UJ>-'
UJ
:I:

(UJdlsunDJl)..""..
~n>tI!:lVAnrV8

DU\>Z 9I1O?ÁJj

«V)
«-'
o;;;

DU~Z r;w>SDlOW

VJ

tethys). V triase pokracuje roztváranie oceánu
Tethys od východu (obr. 349). Alpský sedimen-
tacný priestor sa zväcšuje a diferencuje, pricom
najmä v Južných Alpách a dinárskej oblasti sa
uplatnuje typický geosynklinálny vývoj s mocnos-
tami až do 4000 m, s hojnými pelagickými fáciami
a vulkanickou cinnostou.

V triase alpíriskeho vývoja rozoznávame tieto
stupne apodstupne :

V ceštine sa odlišne píšu stupne: werfen, carn, nor,
rhaet, Názvy stupnov v anglickej tenninológii pozri na
obr. 23b. Spodný trias sa rozdeluje aj na podstupne
griesbach, nama!, spat; iné jeho delenie je na ind
a olenek. Odvodenie názvov stupnov: Werfen - obec
v Rakúsku, skýt - podIa vymretého národa Skýtov,
ktorí kocovali v oblasti Astrachána, kde na hore Bogdo
je stratotyp, anis - latinský názov rieky Enns v Rakús-
ku, ladin - národ Ladini, ktorý obýva! južné Tirolsko,
kam - podIa Karnských Álp (Carinthia = Korutansko)
v Rakúsku, norik - podla rímskej provincie Noricum na
území Rakúska, rét - podla národnostnej skupiny
Rétov obývajúcich východné Svajciarsko (Rhaetikon).

Stavba Álp

Pokroky v skúmaní tohto pásmového pohoria
podstatne ovplyvnovali vývoj geológie. Do Álp sa
dodnes chodia zdokonalovat geológovia takmer
z celého sveta. Pre nás sú obzvlášt významné tým,
že niektoré tektonické jednotky a faciálne pásma
plynule prechádzajú z Álp do Karpát.

Z geografickej stránky rozdelujeme Alpy na
Západné (nachádzajúce sana území Francúzska,
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Švajciarska, scasti i Talianska), Východné (Ra-
kúsko, Bavorsko) a Južné (na území Juhoslávie,
scasti Rakúska a Talianska). Alpy sa skladajú zo
štyroch hlavných tektonických jednotiek: helveti-
dy (externidy Západných Álp, vonkajšia jednotka
vzhladom na oblúkovitý priebeh), pennidy (inter-
nidy Západných Álp), austridy (tvoria najväcšiu
caSt Východných Álp) a dinaridy (Južné Alpy).
(Tektonické nácrty a profily pozri na obr.
350-353.)

Poznámka. Novšie sa používa aj iná transkripcia
názvov: helvetikum, penninikum.

Vyvrásnenie alpskej geosynklinálnej sústavy
nastalo podla väcšiny autorov kolíziou posu-
nujúcej sa africkej platne s eurázijskou platnou.
Predpolie Álp tvoria Massif Central, Vogézy,
Schwarzwald a ceský masív.

Mohutné stIacenie, stesnanie pôvodnej šírky
azda až na jednu desatinu spôsobilo zvrásnenie
a rozsiahle nakopenie príkrovov. V priereze pred-
stavujú Alpy dvoj smerné pohorie, asymetrický
vejár, ktorého podstatná cast má smer sunutia
(vergenciu) všetkých jednotiek zvnútra k vonkaj-
šej casti oblúka, teda k Z a SZ. Iba Južné Alpy
(teda jednotka dinaridy) majú vergenciu vrás na
opacnú stranu, k juhu. Rozhranie medzi obidvo-
ma vetvami predstavuje periadriatická jazva (tiež
insubrická, gailská alebo drávska línia), ktorou
prenikali mladé granitoidy terciérneho veku - pe-
riadriatické eruptíva. Do tejto jazvy sa umiestujú
korene viacerých velkých alpských pn'krovov.

Západné Alpy

Helvetidy sú tvorené miogeosynklinálnym sú-
borom. Základom helvetíd sú vonkajšie kryštalic-
ké masívy Álp - enklávy hercyníd (napr. Argen-
tera, Mont Blanc, masív Aar-Gotthard). Helve-
tidné mezozoikum tvorí hlavne ich autochtonný
obal. Na francúzskej strane majú helvetidy po-
merne jednoduchú stavbu, sú sústredené v tzv.
subalpínskom pásme, nachádzajúcom sa na von-
kajšej strane spomenutých masívov. Vo švajciar-
skom úseku helvetidy vytvárajú vrásové pn'krovy
(odspodu nahor MorcIe - cítaj morkl, Diableret,
Wildhorn ), ktoré sú presunuté z južného na sever-
né ohranicenie masívu Aar-Gotthard.

Pennidy. Ako už možno predpokladat z nacrt-
nutého stavebného plánu Západných Álp, penni-
dy sú ako celok nasunuté na najbližšiu externejšiu
jednotku - na helvetidy. Na ich stavbe sa podiela-
jú vnútorné kryštalické masívy Álp. Pennidy vo
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francúzskom úseku tvoria podzóny valaiskú,
briansonskú (podla mesta Brian~n) a piemont-
skú. Táto najvnútornejšia piemontská jednotka
bola výrazne postihnutá alpínskou metamorfó-
zou, obsahuje metamorfované mezozoikum.
Predstavuje eugeosynklinálny súbor s ofiolitmi.

Pennidy na švajciarskej strane majú opät zloži-
tejšiu stavbu. Skladajú sa z pn'krovov (odspodu
nahor): simplónsko-tessinské, príkrov Velkého
Svätého Bernarda a Monte Rosa. V podstatnej
miere je v nich zastúpené kryštalinikum (sú to
teda príkrovy fundamentu). Rozpoznanie ich prí-
krovovej stavby umožnujú úzke pásy zavrásne-
ných mezozoických súvrství.

Predalpy. Na francúzsko-švajciarskom pohra-
nicí sa ešte nachádza rozsiahla tektonická troska
tvoriaca pohorie a jednotku Predalpy. Skladá sa
z príkrovov helvetíd, ale najmä penníd presunu-
tých až na perifériu Álp. Odspodu nahor obsahuje
tieto príkrovy: ultrahelvetský, niesenského flyšu,
Stredných Predálp (Préalpes Médiannes, cítaj
préalp median, najmohutnejší z nich), brekciovitý
(Breche, cítaj bréš) a simmeský pn'krov. Stanove-
nie sledu príkrovov stažuje ich casté vyvalcovanie
a vzájomné zavinovanie. Korenová oblast niesen-
ského príkrovu sa nachádzala na rozhraní helvetíd
a penníd (valaiský tróg - cítaj valeský). Najvyšší
- simmeský pn'krov je nasunutý z najväcšej
vzdialenosti, a to z južného ukoncenia penníd.
Príkrovy Predálp sú v podstatnej miere tvorené
z mezozoických vápencov odtrhnutých od kryšta-
Hnika (ide teda o superficiálne pn'krovy). Sú nasu-
nuté až na tretohornú molasu celnej alpskej prie-
hlbiny. Mladé neogénne súvrstvia podchádzajú
teda pod celá druhohorných súborov Álp až de-
siatky kilometrov dovnútra pohoria.

Austridy. za jedinú tektonickú trosku austríd sa
o považuje pn'krov Dent Blanche (cítaj dán blanš)

ležiaci na pennidách Švajciarska.
V Západných Alpách (na rozdiel od Východ-

ných Álp) sa pn'krovy zacali vytvárat až od
eocénu.
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Východné Alpy

Helvetidy pokracujú do Východných Álp v po-
dobe úzkeho pásu, ktorý postupne prechádza do
tzv. grestenského bradlového pásma. Na jeho
vnútornom okraji ako pokracovanie uItrahelvet-
skej zóny a pennidných flyšov sa postupne vyvíja

. nyšové pásmo a pri Viedni vystupujú prvé šošovky
pieninského bradlového pásma. Obidve tieto pás-
ma pokracujú neprerušene do Karpát.
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Pennidy vystupujú vo Východných Alpách spod
austríd v troch tektonických oknách: Engadin,
Vysoké Taury a rechnitzské okno na hranici s Ma-
darskom. Rozsiahle taurské okno sa nachádza
v jadre mohutnej klenby, preto obnažené pennidy
tvoria najvyššie konciare Východných Álp (Gross
Glockner).

Austridy. Podla koncepcie A. TOLLMANNA
(1959) sa rozdelujú na tri súbory: unterostalpin
(spodnovýchodoalpské príkrovy), mittelostalpin
(strednovýchodoalpské) a oberostalpin (vrchno-
východoalpské príkrovy).

"l

r

't
Poznámka. Kedže tieto termíny sa v slovenskej tenni-

nológii hojne používajú, budeme ich v texte písat malým
písmenom.

ci
T

Ako sme už spomenuli, austridy sú nasunuté na
pennidy, teda najnižší súbor - unterostaIpin bu-
deme na mape hladat v leme tektonických okien
penníd. Okrem toho unterostalpin sám tvorí tek-
tonické okno Semmering, obnažené pod vyššou
jednotkou.

Tektonická jednotka mittelostalpin sa skladá
najmä z mohutných súborov kryštalinika (Cen-
trálne kryštalické Alpy - v spomenutej koncepcii
sa predpokladá nasunutie centrálnoalpského
kryštalinika na mezozoikum unterostalpinu)
a z denudacných zvyškov zväcša metamorfované-
ho mezozoika.

OberostaIpin tvorí celé Severné Vápencové Al-
py. Je to sústava superficiálnych pn1aovov takmer
výhradne zložená zo súvrství mezozoika. Naj-
spodnejší súbor reprezentujú bavorské príkrovy
- bajuvarikum. Vyššie ležia príkrovy tirolika
a najvyššie tzv. superalpínske príkrovy (juvavi-
kum), a to hallštattský a dachsteinský (cítaj dach-
štajnský). Má na báze aj paleozoikum (tvorí dro-
bovú zónu - Grauwackenzone a oddelené trosky
grazskú a gurktalskú). Podla všetkého príkrovy
Severných Vápencových Álp (oberostalpin) po-
chádzajú z drávskej jazvy, to znamená, že boli
sunuté na sever na vzdialenost nad 160 km. Nasu-
nutie druhohorných súborov oberostalpinu na pa-
leogénne súvrstvia flyšu dokumentuje tektonické
okno flyšu pri Windischgarstene nachádzajúce sa
25 km od cela vnútri Álp.

Ako rozvediemev dalších kapitolách, pri formovaní
Východných Álp sa uplatnili najmä tieto tektonické
fázy: austrijská(predcenomanská),mediteránna (pred-
senónska), sávska (predneogénna), štajerská (v neogé-
ne). Vnútomejšie pásma boli vyvrásnovanéstaršími zo
spomenutýchfáz a vonkajšie postupne mladšími; vý-
chodnéAlpy ukazujú teda výraznútektonickú polaritu.
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Zatial co v tektonickej mape Západných Álp
dominujú spodnejšie jednotky - helvetidy a pen-
nidy s ojedinelou troskou austríd, podstatnú cast
Východných Álp tvoria najvyššie jednotky - aus-
tridy. Spod nich sa vynorujú pennidy v tektonic-
kých oknách a helvetidy pri severnom okraji.
Z toho vyplýva, že Západné Alpy predstavujú
osovú eleváciu, z ktorej najvyššie súbory boli
odstránené eróziou; vo Východných Alpách,
v osovej depresii sa zachovali.

Južné Alpy

Celé Južné Alpy vytvára jednotka dinaridy
(dinarikum). Patria sem napr. Kamské, Julské
a Savinské Alpy, pohorie Dolomity. Južné Alpy
plynule prechádzajú do dinárskej horskej sústavy.
Príkrovy v Južných Alpách chýbajú. Vergencia
vrás je na opacnú stranu než v doteraz uvedených
celkoch, teda na vnútornú stranu, na juh.

Trias v Alpách

Západné Alpy. Ako sme už spomenuli, do
Západných Álp presahuje germánsky vývoj tria-
su. Vo francúzskych helvetidách spodný trias
tvoria kremence, stredný najmä dolomity a vrchný
- keuper obsahuje aj sadrovec. V dôsledku väcšej
plasticity boli telesá sadrovca pri silnej alpínskej
orogenéze vtlacené do rôznych cudzorodých sú-
vrství, co v minulosti viedlo k ich mylnému strati-
grafickému zaradovaniu. Trias briansonského
pásma má niektoré cleny zhodné s triasom vyso-
kotatranskej sukcesie (napr. bazálne spodnotria-
sové kremence, v anise "cervíkovité" vápence).

Východné Alpy. Mnohé názvy litostratigrafic-
kých jednotiek a fácií zavedené v Severných Vá-
pencových Alpách (oberostalpin) sú používané aj
u nás v Západných Karpatoch. Severnejšie sedi-
mentacné zóny väcšinou zaberala rozsiahla mor-
ská plytcina s usadzovaním vápnitého bahna, s po-
dobnými podmienkami, aké panujú dnes na Ba-
harnskej platforme. Pri pozvolnom poklesávaní sa
neustále tvorili sedimenty (kompenzovaná subsi-
dencia), takže sa nahromadili až tisíce metrov
mocné súbory extrémne plytkovodných vápencov
a dolomitov. Miestami sa aj uprostred tejto plytci-
ny, ale najmä pri jej južnom okraji rozprestierali
nevelmi hlboké panvy s pelagickými sedimentmi.

Z viac rozšírených fácií spomenieme z bavor-
ských pn'krovov pestro sfarbené verfénske bridli-
ce, v anise tmavé kalové gutensteinské vápence.
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V ladine dochádza k laterálnym zámenám fácií
organodetritických až rífových bielych wetter-
steinských vápencov (velké hrúbky) s hlbokovod-
nejšími partnachskými lupkami (ich hrúbka je
osemkrát menšia než susedných wettersteinských
vápencov) a hluznatými rohovcovými reiflinskými
vápencami (lokalita Reifling). V reiflinských vá-
pencoch bývajú niekedy polohy bázických tufov
pochádzajúcich z vulkánov v juhoalpskej a dinár-
skej oblasti. V karne je významné vystupovanie
flyšoidných lunzských vrstiev so slojmi uhlia pri
Lunzi a mohutný až 3000 m hrubý komplex vrch-
notriasového hauptdolomitu (hlavného dolomitu)
s obsahom bitúmenov ; v réte sú na skameneliny
bohaté kossenské vrstvy.

Hallštattský príkrov so solnými ložiskami per-
mu - verfénu na báze (Salzkammergut) sa vy-
znacuje hojnostou cervených hluznatých vá-
pencov (pelagické fácie s amonitmi) ; v anise je to
schreyeralmský vápenec, v ladine - kame -
noriku hallštattský vápenec, v réte takisto hlbšia
fácia - zlambachské sfiene (cítaj clambachské).
Dachsteinský príkrov má v strednom triase ram-
sauské dolomity, v karne vystupujú karditové
vrstvy majúce vztah k rabeljským 'vrstvám Juž-
ných Álp a vo vrchnom triase sú dachsteinské
vápence velkej mocnosti, ktoré takisto predstavu-
jú spojovací clen s triasom Južných Álp. Ukazuje
to na to, že sedimentacná oblast tohto najvyššieho
príkrovu sa nachádzala najdalej na juh až v bez-
prostrednom susedstve s juhoalpsko-dinaridným
priestorom (obr. 354).

V príkrovoch oberostalpinika navrtaných pod
neogénom viedenskej panvy sa v hauptdolomite
nachádzajú významné ložiská ropy (Schonkir-
chen) a plynu (Aderklaa). Oberostalpínske prí-
krovy so zavrásneným senónom a paleocénom
pokracujú pod neogénom aj na územie CSSR; vo
vrtoch boli okrem iného zistené oponickévrstvy
vrchného triasu s hrubými polohami sadrovcov
a anhydritov. .

Južné Alpy (dinaridy). Spodný trias je znovu
klastický, stredný a vrchný karbonatický. Trias
tu predstavuje typický eugeosynklinálny vývoj
s hrúbkami až nad 3000 m, s výlevmi bázických
i kyslých vulkanitov najmä v ladine (buchenstein-
ské a wengenské vrstvy). Bázické vulkanity môže-
me považovat za iniciálny vulkanizmus typický
pre eugeosynklinálu. Podla niektorých autorov
signalizujú vznik novej oceánskej kôry, teda dal-
šie roztváranie Tethydy. Os alpínskej geosynkli-
nály sa v triase nachádzala práve v priestore
Južných Álp.
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Možno tu pozorovat aj znacnú diferenciáciu
morského dna, kedže hlbšie fácie stredného
i vrchného triasu laterálne prechádzajú do úteso-
vých fácií. Útesové (rífové) vápence boli v roz-
siahlej miere dolomitizované ; v strednom triase je
napr. útesový schlernský dolomit (cítaj šlernský),
vo vrchnom triase rabeljský dolomit s metasoma-
tickým ložiskom Pb-Zn rúd Rabelj.

Stavba Západných Karpát

Pred rozborom triasu v cs. Karpatoch je nevy-
hnutné oboznámit sa so základnými crtami stavby
Karpát. Toto pásmové pohorie s výrazným oblú-
kovitým priebehom plynule nadväzuje na Alpy.
Geografické rozhranie medzi Východnými Alpa-
mi a Západnými Karpatmi sa kladie do prielomu
Dunaja v Devínskej bráne. Z geologickej stránky
patria však ešte ku Karpatom aj Hainburské kop-
ce na rakúskom brehu Dunaja, ktoré sú súcastou
Malých Karpát. Hranica s Alpami prebieha šikmo
na pohorie, pretože v podloží neogénu Záhorskej
nížiny (cs. cast viedenskej panvy) boli navrtané
vrchnovýchodoalpské príkrovy so zavrásnenou
vrchnou kriedou a paleocénom. Rozhranie medzi
Západnými a Východnými Karpatmi sa kladie
bud na hornádsky zlomový systém, alebo do údo-
lia rieky ub (v tomto prípade by sa rozhranie
zhodovalo s hranicou CSSR a ZSSR). Rozhranie
medzi Východnými a Južnými Karpatmi sa nachá-
dza vo východnej Munténii v Rumunsku.

Západné Karpaty zaberajú cs. úsek Karpát (po-
dla druhého variantu celé územie Slovenska), cast
južného Polska a severného Madarska. Ide o po-
horie s príkrovovou stavbou, s výrazným zonár-
nym usporiadaním fácií apolaritou orogenetic-
kých procesov.

Schéma tektonického clenenia Západných Kar-
pát je na obr. 355. V zjednodušenej forme vyzerá
takto:
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1. celná priehlbina

2. flyšové pásmo
l. vonkajšia (kros-

Vonkajšie
nenská) zóna

externidy Karpaty
II. magurská zóna

3. bradlové pásmo
(pieninikum +
klapská jednotka)

4. manínska zóna
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o br. 355. Schéma tektonického rozclenenia csl. casti Západných Karpát (podla A. BIELEHo - O. FuSÁNA in P. D. GAMKREUDZE et al., 1978, mierne uprav~né).
1 neogén potektonických panví, 2 neovulkanity, 3 paleogén a senón Vnútorných Karpát, 4 celná priehlbiná (a nezvrásnená, b pouzdfanská jednotka), 5-8 fIyšové pásmo:

5 ždánicko-poc1sliezsky príkrov, 6 sliezsky pn1crov, 7 dukliansky príkrov, 8 magurský príkrov; 9 bradlové pásmo, 10 a 11 tatrikum: 10 mladšie pa1eozoikum a mezozoikum,
11 kryšta1inikum; 12 fatrikum (krížnanský a vysocký pn1crov), 13 a 14 veporikum: 13 mladšie pa1eozoikum a mezozoikum, 14 kryštaIinikum; 15 hronikum (chocský a šturecký
príkrov), 16 silicikum (silický, muránsky, strážovský.a veternícky pn1crov); 17 a 18 gemerikum: 17 paleozoikum, 18 meliatska sukcesia (perm - mezozoikum); 19 ceský masív

(predpolie Karpát), 20 línie nasunutia, 21 významnejšie zlomy
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Poznámka. V starších prácach boli internidy Západ-
ných Karpát oznacované synonyrnne raz ako Centrálne

Karpaty, inokedy ako Vnútorné Karpaty. V posledných
rokoch bola nápln týchto termínov spresnená.

Vzájomné vztahy týchto jednotiek ukazujú pro-
fily Západnými Karpatmi (obr. 356a, b).

. Predpokladáme takéto pôvodné usporiadanie
tektonických jednotiek v mezowickom sedimen-
tacnom priestore od severu k juhu (napr. obr. 67):

. . .k - corštynskájednotkaplernru um k k
. .

k ' .ed k- ysuc o-plenms a J not a
klapská jednotka
manínska jednotka
tatrikum (autochtónne mewzoikum jadrových
pohori)
fatrikum (krížnanský pn1crov)
veporikum (najmä struženická jednotka)
hronikum (chocský pn1crov)
silicikum (strážovský a silický pn1crov)
gemerikum (meliatska jednotka)
biikkikum

Poznámka. Sedimentacný priestor manínskej jednot-
ky sa niekedy urniestuje južne od tatrika a silickej

.jednotky južne od gemerika (M. MAHEL).Meliatska
jednotka je bud odtrhnutým "obalom" gemerika,alebo
samostatnoujužnejšou jednotkou (R. MOCK).

Intemidy boli zvrásnené pred senónom v medi-
teránnej fáze, extemidy boli zvrásnené v terciéri,
a to v laramskej fáze na rozhraní kriedy a paleogé-
nu (bradlové pásmo) a v miocéne pocas sávskej
a štajerskej fázy (bradlové pásmo, flyšové pásmo,
najvnútornejšia cast celnej priehlbiny).

1. Celná karpatská priehIbina. Vznikla v pred-
polí vyvrásnených flyšových Karpát. V jej podkla-
de sa nachádzajú súbory pokracujúce z ceského
masívu (severoeurópskej platformy). Vyplnená je
súvrstviami neogénnej molasy až do mocnosti

2000 m. Jej sedimentacný priestor sa postupne
presúval na vonkajšiu stranu, takže ide o tri
paralelné priehlbiny, z ktorých najexternejšia je
vyplnená najmIadšírni sedimentmi.

Takmer všetky tieto neogénne súbory sú ne-
zvrásnené, len uloženiny najvnútornejšej casti
priehlbiny boli zvrásnené, napr. pouzdianské šo-
šovky, ždánický pnKrov. Ždánická jednotka býva
zaradovaná bud k zvrásnenej casti celnej priehlbi-
ny (pretože jej paleogénne uloženiny majú scasti
molasový charakter a sedimentácia tu pokracova-
la na rozdiel od jednotiek flyšu až do spodného
miocénu), alebo k flyšovému pásmu (má úzke
vztahy k podsliezskej jednotke, podobnú pozíciu,
podobný vrstevný sled). Skutocná šírka celnej
priehlbiny je znacne väcšia než sa nám javí z mapy,
pretože jej vnútornejšie casti sú prekryté presunu-
tým fIyšovým pásmom.

Poznámka. Termíny vonkajší a vnútorný sa používajú
vzhladom na oblúk Karpát.

2. Flyšové pásmo. Tvori mohutnú zónu budo-
vanú súvrstviami kriedy a najmä paleogénu vo
flyšovom vývoji (striedanie ílovitých bridlíc a dro-
bových pieskovcov). Ojedinele v nom vystupujú
šošovky jurských vápencov (v starších prácach
oznacované ako "vonkajšie bradlové pásmo")
odtrhnuté z podložia pri prevrásnení flyšového
pásma.

V cs. úseku vytvára flyšové pásmo tieto ciastko-
vé pohoria: Ždánický les, Chfiby, Biele Karpaty,
Javorníky, Hostýnsko-vsetínsku hornatinu, Vizo-
vickú vrchovinu, Západné Beskydy, Oravskú Ma-
guru, Cergov, Nízke Beskydy (Ondavskú a Labo-
reckú vrchovinu), Bukovské vrchy.

Vo flyšovom pásme sa rozlišujú dve zóny:
I. von~ajšia (krosnenská), II. vnútorná (magur-
ská). Vonkajšia zóna obsahuje tieto jednotky:
a) pods6ezsku (prípadne ždánicko-podsliez-
sku), b) s6ezsky príkrov (nasunutý na podsliez-
sku jednotku), c) duk6ansku, d) predmagurskú.
V magurskej zóne rowznávame od vonkajšej
strany tieto podzóny: a) raciansku, b) bystrlckú,
c) bielokarpatsko-krynickú.

V súlade s celkovým stavebným plánom Západ-
ných Karpát sú vnútornejšie jednotky nasúvané
na externejšie, a to podzóny magurskej jednotky
na kratšie vzdialenosti, magurská zóna (magurský
pn1crov) na krosnenskú na východnom Slovensku
až nad 40 km a flyšové pásmo ako celok na neogén
celnej priehlbiny až nad 25 km. Hrúbka flyšového
pásma dosahuje podla geofyzikálnych údajov 5 až
7 km, jednak v dôsledku velkých primárnych
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5. pásmo jadrových
pohori (tatrikum +

Centrálne subtatranské

Západné pn1crovy)

Karpaty 6. veporské pásmo
(veporikum +

internidy chocský a murán-
sky príkrov)

7. gemerské pásmo

Vnútorné (gemerikum +

Karpaty
meliatska jednot-
ka, silický príkrov)

8. Biikk
. .
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mocností fIyšových súvrství a jednak v dôsledku
tektonického nakopenia jednotiek. Tieto jednot-
ky boli úplne odtrhnuté od svojho podkladu, ktorý
bol tvorený súbormi z pokr?covania ceského ma-
sívu (dosvedcuje to valúnový materiál z fJyšových
kordilier (napr. sliezskej kordiliery). Karpaty sú
ako celok nasunuté na platformové predpolie,
ktoré sa pod ne podsúvalo, takže súbory ceského
masívu pokracujú pod Karpaty. Flyšové pásmo
bolo vrásnené na konci paleogénu a uprostred
miocénu.

3-4. BradIové pásmo (tiež pieninské bradlové
pásmo) predstavuje úzku zónu s mimoriadne zlo-
žitou stavbou. Tiahne sa od Viedne stredným
Považím na Oravu, cez polské Pieniny na východ-
né Slovensko, Karpatskú Ukrajinu až do Rumun-
ska. Bradlá predstavujú šošovky jurských a spod-
nokriedových vápencov - odškrtené jadrá anti-
klinál - tektonicky odlúcené od plastickejších
súvrství hlavne slieDov strednej a vrchnej kriedy
("bradlový obal"). Vápencové šošovky selektív-
nym vyvetrávaním nápadne vycnievajú spomedzi
mäkších slieDov obalu. Z týchto terénnych tvarov
bol odvodený názov bradlové pásmo.

Podla vrstevných sledovacharakteru fácií mož-
no rozlišovat viacero jednotiek (predtým sérií)
bradiel, z ktorých hlavné sú: a) corštynská (podla
polskej lokality Czorsztyn), s plytkovodnou ju-
rou, b) kysucko-pieninská s hlbokovodnou jurou,
c) klapská a d) manínska. Prvé dve jednotky tvoria
tzv. pieninikum (názov od Pienín na cs.-polskom
pohranicí; nezamieDat s penninikom Álp !). Klap-
skú jednotku tvorí najmä kriedový fJyš.Manínska
jednotka sa väcšinou považuje za samostatné pás-
mo, ktoré má scasti bradlový tektonický štýl. Tieto
jednotky boli ciastocne na seba príkrovovo pona-

322

súvané (kysucko-pieninská na corštynskú, manín-
ska na klapskú a kysucko-pieninskú), a to ešte
pred roztrhaním do bradiel. Týmto možno vysvet-
lit zdanlivo chaotické "šachovnicovité" rozmies-
tenie bradiel s plytkovodnou jurou (corštynské)
a hlbokovodnou jurou (kysucko-pieninské), ktoré
vzniklo tak, že jednotlivé bradlá - šošovky sa pri
tektonickom stlacení tohto pásma pretlacili cez
plastický obal do rôznych výškových úrovní (obr.
357). Najviac corštynských bradiel sa však nachá-
dza pri vonkajšom okraji, co ukazuje na najexter-
nejšiu pozíciu corštynskej jednotky v pôvodnom
sedimentacnom priestore.

Bradlové pásmo bolo postihnuté viacerými fá-
zami vrásnenia (najsilnejšie po kriede a po paleo-
géne spolu s fJyšovým pásmom, preto zaradujeme
bradlové pásmo k extemidám Západných Kar-
pát). Má niektoré znaky subdukcných zón. M.
MAHEL(1980) umiestu je do podložia jeho južné-
ho okraja hypotetickú jednotku váhikum s pod-
statným zastúpením ultrabázik; považuje ju za ,

pokracovanie penninika Álp. Staršie cleny brad-
lového pásma (trias, paleozoikum, kryštalinikum)
boli odlúcené a pohltené; o ich charaktere posky-
tujú nám ciastkové informácie exotické valúny
pochádzajúce z tzv. pieninskej kordiliery. Mimo-
riadna tektonická zložitost bradlového pásma bo-
la asi predisponovaná hlbinnou poruchou - peri-
pieninským lineamentom, ktorý azda predstavo-
val plochu prvoradej diskontinuity na styku kar-
patského kryštalinika (slovenského bloku) s kryš-
talinikom okraja ceského masívu.

5. Pásmo jadrových pohorí zaberá najväcšiu
cast povrchu Slovenska. Jadrové pohoria predsta-
vujú megantiklinály, v ktorých osovej casti je
eróziou obnažené jadro kryštalinika a mezozoické
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súbory vystupujú na krídlach. Okrajové zlomy
dodávajú väcšine z nich charakter megantiklinál-
nych hrastL Niektoré jadrové pohoria sú asymet-
rické ; mezozoikum na ich vnútornej strane chýba,
bolo utaté zlomom (obr. 358).

Jadrové pohoria sú rozmiestené zhruba v dvoch
radoch. Do vonkajšieho radu patria Malé Karpa-
ty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Malá Fat-
ra, Tatry (Vysoké Tatry). Do vnútorného radu
zahrname Tríbec, Žiar, Velkú Fatru, Nízke Tatry
(scasti) a Branisko (scasti).

V mezozoiku jadrových pohorí viackrát sa opa-
kujú sledy triasu, jury a spodnejšej kriedy, co
prezrádza príkrovovú stavbu tohto pásma (napr.
obr. 359). Tvoria ich pri zjednodušení tieto jed-
notky: a) "obalová" (autochtónna, miestami
paraautochtónna), b) krížnanský, c) chocský,
d) strážovský príkrov.

a) "Obalový" sled predstavuje autochtónne
mezozoikum, prípadne pod ním aj mladšie paleo-
zoikum; usadzovali sa na kryštalickom jadre (po-
zri s. 321). Dovedna s kryštalinikom tvoria jed-
notku zvanú tatrikum (predtým nazývanú tatri-
dy). "Obalový" sled má zvycajne názov podla
pohoria, napr. malofatranský, žiarsky. Ojedinele
sa v rámci tatridného mezozoika objavujú velké
ležaté vrásy až šupiny, do ktorých bola pojatá aj
cast kryštalinika, napr. vo vysokotatranskej jed-
notke je to vlastný autochtónny tomanovský sled,
nad ním vrása Cervených vrchov a najvyššie vrása
Giewontu.

Poznámka. Namiesto staršieho termínu "séria" po-
užívame teraz pre stratigrafickú nápln jednotlivých tek-

tonických jednotiek termíny "sled" alebo "sukcesia";
napr. tomanovský sled alebo tomanovská sukcesia.

LUCENECKÁ
PANVA

I
I
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Príkrovy jadrových pohorí bývajú tradicne
oznacované ako subtatranské. Subtatranské prí-
krovy predstavujú pôvodne rozsiahle doskovité .

telesá, kízajúce sa po takmer rovnom alebo slabo
naklonenom podklade. V miestach miernych ele-
vácií podkladu došlo k odhoblovaniu spodnej šej
jednotky vyššou presúvajúcou sa jednotkou, tak-
že ojedinele môže napr. chocský príkrov ležat
priamo na obalovom mezozoiku alebo až na kryš-
talickom jadre. Subtatranské príkrovy sú superfi-
ciálnymi príkrovmi, skladajú sa takmer výhradne
zo súvrství mezozoika. Plochu odlepenia naj-
castejšie predstavovali ílovité bridlice spodného
triasu. Tieto príkrovy boli sunuté na vzdialenost
nad 50 km, takisto zvnútra na vonkajšiu stranu,
teda zhruba od juhu k severu.

b) Skupina spodných subtatranských pn1uo-
vov (fatrikum) obsahuje v niektorých pohoriach
dva ciastkové príkrovy: spodnejší vysocký a vyšší
- vlastný krížnanský. V niektorých pohoriach je
fatrikum reprezentované len krížnanským príkro-
vom. Domovskú oblast (korenovú zónu) krÍŽDan-
ského príkrovu treba najpravdepodobnejšie hla-
dat vo veporiku.

c) Skupina stredných subtatranských príkro-
vov (hronikum) sa v niektorých pohoriach, napr.
vo Velkej Fatre, skladá tiež z dvoch ciastkových
príkrovov, spodnejšieho štureckého a vrchnejšie-
ho vlastného chocského. Väcšinou sa rozlišuje len
chocský pn'krov s viacerými vývojmi a digitáciami.
Chocský príkrov vytvárajú zväcša len triasové
súvrstvia, zriedka je v nom zastúpené mladšie
paleozoikum (pozri s. 298); ojedinele sa pred
denudáciou zachovali aj jursko-kriedové cleny.
Korenová zóna chocského pn'krovu sa kladie na
styk veporika a gemerika. Z tohto sedimentacné-
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Obr. 356b. Schematický profil Západných Karpát zOstavený so zreterom na vyjadrenie vztahu pn1crovov k typu kôry (M. MAHEL, 1982).
1-4 kontinentálne typy kôry: 1 hrubá kôra masívu, 2 alpínskyaktivizovaná kôra s väcšími granitoidnými telesami, 3 "tažšia" kôra s bázikami, 4 hercýnsky clenitý typ kôry slabo

stabilizovaných oblastí; 5 paraoceánsky typ kôry, 6 oceánsky typ kôry, 7 alpínske granity, 8 komplexy postihnuté vysokotlakovou a nizkotermáInou metamorfózou, 9tektonické melanže,
10 - a obalové (autochtónne) mezozoikum, b pripovrchové príkrovy Vnútorných Karpát, 11 flyšové komplexy Vonkajších Karpát, 12 centráInokarpatský neskorotektonický fIyš,
13 molasy celnej priehlbiny
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Obr. 357. Schéma hlavných etáp vývoja bradlového pásma v Pieninách (podla K.BIRKENMAJERA, 1950 a D. ANoRUSOVA, 1968).
Hore - stav na zaciatku senónu, v strede - stav na zaciatku paleogénu, dolu - stav na konci paleogénu
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o br. 358. Schéma vzniku jadrových pohorí.
a "obalové" (auto chtón ne) mezozoikum, K mezozoikum križnanského príkrovu, CH mezozoikum chocského príkrovu, Ppaleogén,
N neogén. 1. V turóne prebiehalo presúvanie príkrovov po substráte zhruba vodorovnom alebo mierne uklonenom. V miestach
menších nerovností - elevácií dochádzalo k vyvalcovaniu (rabotáži) podložných jednotiek. II. Povrch bol vystavený predeocénnej
erózii. pri transgresii v eocéne sa súvrstvia uložili vodorovne a diskordantne na podložie. III. V spodnom miocéne zacalo
megantiklinálne vyklenovanie jadrových pohorí. Už v priebehu vyklenovania dochádzalo k súcasnej erózii vrcholu antiklinály (toto
nie je na obrázku znázornené). N. Na vnútornej strane vznikajúceho pohoria sa zvycajne vytvoril okrajový zlom, úpätie zacalo pozdlž
neho poklesávat. Vrchný miocén leží diskordantne na okrajoch megantiklinály, nebol už vychýlený z vodorovnej polohy. Erózia
obnažila kryštalické jadro megantiklinály, kryštalinikum tvorí najvyššie hrebene pohoria
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Obr. 359. Geologický profil krivánskou castou Malej Fatry (podla M. POLÁKA, 1979).
Otocský pnKrov: 1 vrchný kam - norik, masívne a vrstevnaté dolomity (Hauptdolomit), 2 spodný kam, pieskovce a bridlice (lunzské vrstvy), 3 stredný a vrchný trias, tmavosivé

vrstevnaté a masívne dolomity, 4 vrchný anis - ladin, sivé rohovcové vápence reiflinského typu, 5 vrchný anis, sivé vrstevnaté a masívne dolomity, 6 spodný anis, tmavé vápence
gutensteinského typu.

KrížDanský pnKrov: 7 alb, pieskovce a piescité vápence s vložkami bridlíc, 8 vyšší barém - apt, íIovité bridlice, piescité vápence, organodetritické vápence, 9 vyšší berlas - spodný barém,
slienité vápence a sliene s vložkami slienitých bridlíc, 10 titón - spodný berias, sivé celistvé slienité vápence typu "biancone" , 11 doger, kremité rádioláriové vápence a rádiolarity, 12toark,
sivé škvrnité slienité vápence a bridlice ("Fleckenmergel"), 13 domér - toark, netypický "Fleckenmergel", 14 hetanž, bridlice, pieskovce a piescito-krinoidové vápence, 15 najvyšší trias

(rét), sivé až cierne lumachelové, krinoidové a oolitické vápence (kossenská fácia), 16 norik, íIovité bridlice a kremenné pieskovce (keuper), 171adin, sivé lavicovité dolomity, 18 anis,
gutensteinské vápence.

Tatrikum (malofatranský "obalový" sled): 19 aIb, piescité vápence, pieskovce a íIovité bridlice, 20 apt, cierne slienité vápence a piescité rohovcové vápence s vložkami bridlíc, 21 titón
- neokóm, sivé slienité vápence s hfuzami ciernych rohovcov a vložkami bridlíc, 22 toark, sivé slienité škvrnité vápence a bridlice ("Fleckenmergel"), 23 hetanž - pliensbach (?), piescité
krinoidové vápence s vložkami bridlíc, 24 norik, kremenné pieskovce a zlepence s vložkami bridlíc (keuper), 251adin - kam (?), svetlosivé lavicovité dolomity, 26 anis, gutensteinské

vápence, 27 spodný trias, pestré íIovito-piescité bridlice s vložkami kremenných pieskovcov (verfénske bridlice), 28 spodný trias, kremence, kremenné pieskovce a zlepence s vložkami
bridlíc, 29 kryštalinikum.

Flyšové pásmo: 30 stredný eocén magurskej jednotky.
Centrálnokarpatský paleogén: 31 ilerd - kuis, hricovskopodhradský paleogén.
Manínska jednotka: 32 aIb - spodný santón, pieskovce a sliene.
Kysucká jednotka: 33 stredný bajok, nadposidóniové vrstvy, 34 titón, kalpionelové vápence, 35neokóm, škvrnité slienité rohovcové vápence, 36 santón - kampán, gbelianske vrstvy, 37

pnKrovové a prešmykové línie, 38 zlomy
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ho priestoru bol vytlacený chocský, strážovský
a silický pn'kfov. Stopou po tomto priestore zosta-
la lubenícko-margecianska jazva.

d) Skupina vrchných subtatranských príkrovov
(silicikum, presnejšie cast silicika). Reprezentuje
ju strážovský pn'krov v Strážovských vrchoch
a jeho ekvivalenty (napr. pn'krov DrieOka južne
od Nízkych Tatier, vetemícky príkrov v Malých
Karpatoch). Tieto najvyššie pn'kfovy sa nenachá-
dzajú vo všetkých jadrových pohoriach a tvoria
ich takmer výhradne len trosky triasu. Predpokla-
daná domovská oblast je tá istá ako v predchádza-
júcej skupine. Ide o severovergentnú cast silickej
jednotky (z juhovergentnej casti silickej jednotky
vznikol silický príkrov - pozri dalej v texte o tzv.
lubeníckom vejári).

Subtatranské pnKrovy sa presunuli vo vrchnom
turóne ; zaciatok presúvania však mohol nastat už
v spodnej kriede. Pn'kfovová stavba jadrových
pohorí sa teda vytvorila pred paleogénom, ale
vyklenutie do megantiklinál - vznik a vyzdvihnu-
tie jadrových pohorí sa odohralo až po paleogéne
(obr. 358).

Poznámka. Z povrchového štúdia sa nedá doložit
nasunutie pásma jadrových pohoó na ich predpolie - na
externidy, preto boli kryštalické jadrá pokladané za
autochtónne. Zákonité nasúvanie vnútomejšÍch jed-
notiek na extemejšie v celých Západných Karpatoch
dáva možnost predpokladat, že aj pásmo jadrových
pohoó môže byt nasunuté, že teda bradlové pásmo,
flyšovépásmo, ako aj okraj ceského masívuso svojím .

pokryvom a zvyškami najstaršej karpatskej molasy mô-
žu pokracovat až pod jadrové pohoria. Novšie geofyzi-
kálne štúdiá skutocne dokazujú pod kryštalickými jad-
rami pótomnost nejakých rahšÍch hmôt.

6. Veporské pásmo zaberá Veporské vrchy,
východnú cast Nízkych Tatier, južnú cast Branis-
ka, Ciernu Horu a podla niektorých autorov aj
zemplínsku hrast. V západnom pokracovaní sa
vynára spod neovulkanitov v štiavnickom "ostro-
ve" a bolo navrtané dalej v podloží neogénu.

V staršom clenení sa vo veporskom pásme od
vonkajšej strany rozoznávali tieto podzóny: fu-
bietovská, kraldovská, kráfovohofská a kohútska.
Novšie sa rozlišuje (A. KLINEC)hronský komplex
(hlavne fylity) kraklovského pn'krovu, na ktorom
je nasunutý kráfovohofský pn'krov (najmä mig-
matity a granitoidy) a na vnútornom okraji ešte
málo metamorfovaný komplex IDadomornej
doliny. ..

Vo veporskom pásme je dominujúcou jednot-
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kou veporikum. V nom je najviac zastúpené kryš-
talinikum (pozri s. 118), menej mladšie paleozoi-
kum (pozri s. 298) a mezozoikum. Mezozoikum
bezprostredne ležiace na starších súboroch
("obal" veporika) je postihnuté alpínskou meta-
morfózou. Reprezentuje ho struženická sukcesia
(predtým "séria Fôderata") ležiaca pri vnútornom.
okraji veporského pásma a sukcesia Velkého Bo-
ku, ktorá spocíva na královoholskom komplexe.
Sukcesia Velkého Boku patrí pravdepodobne už
krížnanskej jednotke, takže krížnanský pn'kfov
mal svoju domovskú oblast niekde pri južnom
okraji veporika. Na veporiku nachádzame ešte
trosky chocského príkrovu a rozsiahlu kryhu mu-
ránskeho príkrovu patriacu siliciku. Uvedené jed-
notky museli teda zakorenovat ešte južnejšie - na
rozhraní medzi veporikom a gemerikom, v tzv.
lubenícko-margecianskej línii, nazývanej aj ge-
merská jazva.

Veporikum (veporské kryštalinikum) je nasu-
nuté na tatridné kryštalinikum pozdÍž plochy,
ktorá sa v povrchovom priebehu nazýva certovic-
ká línia. Gemerikum je nasunuté na veporikum
pozdÍž lubenícko-margecianskej línie.

7. Gemerské pásmo zaberá Spišsko-gemerské
rudohorie a prilahlé pohoria. Jeho najväcšiu cast
tvorí rozsiahle antiklinórium gemerika, v ktorého
jadre vystupujú staropaleozoické, slabo meta-
morfované súbory (pozri s. 165) lemované mlad-
ším paleo~oikom (pozri s. 296) a dalej mezozoi-
kom(takmervýhradne trias). Spodnejší sled permu,
triasu a jury je metamorfovaný. Tvrí ho tzv. me-
liatska jednotka, ktorá sa vynára spod silickéhb
príkrovu v tektonických oknách. Silický príkrov
buduje podstatnú cast severogemeridného syn-
klinória (Stratenskú hornatinu, Galmus) a v juž-
nom leme takmer celý Slovenský kras.

Z porovnania triasových fácií vyplýva, že silický
príkrov bol nasunutý od severu, že mal opacnú
vergenciu než ostatné doteraz uvedené jednotky.
Predstavujeme si teda, že z priestoru, ktorý je
dnes zredukovaný na tzv. lubenícko-margecian-
sku jazvu, bolo mezozoikum vytlacené v podobe
velkého .vejára: chocský príkrov a cast silickej
jednotky (napr. strážovský pn'kfov) na severnú
stranu, väcšia cast silickej jednotky - silický
pnKrov na južnú stranu.

Na hranici s Madarskom sa nach,ádza ešte
jednotka Rudabanského pohoria, ktorá má pre-
chodný charakter. medzi silickým a meliatskym
triasom, ale aj urcité vztahy k Biikku.

8. Pohorie Biikk v severnom Madarsku obsa- .

huje súbory zvrásneného mezozoika scasti postih-
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nutého alpínskou metamorfózou. Ich podložím je
metamorfované staršie paleozoikum, vyšší karbón
a perm malých pohorí Szendrô a Uppon. Tento
celok dovedna oznacovaný ako biikkikum nepo-
chybne tvorí ešte súcast Západných Karpát.

V ostatných castiach Madarska vystupujú tek-
tonicky velmi málo postihnuté mezozoikum a ter-
ciér, co je charakteristické pre medzihorské stabil-
né bloky ("Zwischengebirge"). Z južnej strany je
toto medzihorie lemované druhou - južnou vet-
vou alpínskeho pohoria, dinaridmi.

9. Výpln potektonických panví a neovulkanic-
ké pohoria. Kedže v Centrálnych Západných Kar-
patoch hlavnou orogenetickou fázou spojenou
s presunom príkrovov bola mediteránna fáza,
budú potektonické panvy obsahovat senón, pa-
leogén, neogén (odhliadnuc od kvartéru). Z po-
dobného dôvodu majú potektonické panvy na
flyšovom pásme len neogénnu výpln, v priestore
celnej priehlbiny iba pliocénnu výpln.

Senónska výpln je známa iba z reliktov. Potek-
tonický paleogén vypÍna Liptovskú, Spišskú a Ži-
linskú kotlinu, dalej vytvára Levocské vrchy, Ša-
rišskú vrchovinu a Spišskú Maguru. Výpln v pod-
statnej miere z morského neogénu má viedenská
a podunajská panva, ako aj juhoslovenská a vý-
chodoslovenská neogénna oblast (dosahujú moc-
nosti až nad 5000 m). Sladkovodný neogén vypÍna
oravsko-novotargskú, turciansku, žiarsku, novác-
ku, handlovskú panvu a dalšie menšie.

Neovulkanity sú situované na vnútornej strane
Západných Karpát v dvoch rozsiahlych oblas-
tiach: stredoslovenskej a východoslovenskej.
V stredoslovenskej oblasti zaberajú Kremnické
a Štiavnické vrchy, Vtácnik, Pohronský Inovec,
Polanu, Javorie, Krupinskú planinu. Východoslo-
venskú neovulkanickú oblast tvoria Slanské vrchy
a Vihorlat, ktorý presahuje do Vonkajších
Karpát.

Trias v Západných Karpatoch

Trias znamená pre územie Západných Karpát
novú morskú transgresiu - zaciatok alpínskeho
geosynklinálneho cyklu. V spodnom triase sa usa-
dzovala tzv. spodná kIastická fonnáda, v stred-
nom a vrchnom triase karbonatická fonnáda (táto
pokracuje do jury a spodnej kriedy). Pre triasovú
cast karbonatickej formácie Západných Karpát je
príznacné silné zastúpenie dolomitov. Celkove
súbory triasu zaberajú znacné plochy z územia
Slovenska.

K poznaniu tohto triasu prispeli najmä práce D.
ANDRUSOVA,R. KETINERA,J. KOUfKA,A. MATEnru, J.
BYSTRICKÉHO(riasy, stratigrafia), M. MAHELA,J. MI-
OIALÍKA(brachiopódy, fácie), R. MOCKA(konodonty),
K. BALOGHA,J. Z. KOTANSKÉHO,J. SALAJA,O. SAMUE-
LA,O. JENDREJÁKOVEJ(foraminifery), M. KOCHANOVEJ
(lastúrniky), M. SmLÍKA(brachiopódy), E. JABLONSKÉ-
HO(hubky), E. PLANDEROVEJ(sporomorfy), V. ANDRU-
SOVOVEJ(amonity), A. BIELEHO,J. MELLU,M. MIšÍKA,
K. BORZU(mikrofácie, sedimentológia), A. BUJNovsKÉ-
HOa dalších.

V dalšom uvedieme systematický prehlad triasu
podla tektonických jednotiek v takom usporiada-
ní, v akom predpokladáme ich pôvodné umieste-
nie v sedimentacnom priestore. Pri štúdiu bude
však výhodnejšie sústredit sa najskôr na vrstevný
sled krížnanského príkrovu a porovnávat ho
s ostatnými jednotkami.

FIyšové pásmo. V jeho podloží bola pocas triasu
väcšinou súš, ktorú sme už uviedli pod oznacením
vindelický val. Usudzovalo sa tak podla chýbania
valúnov triasu v zlepencoch z niekdajších flyšo-
vých kordilier. Niekde však jestvoval cez túto
pevninu prieliv, o com svedcí spomenuté miešanie
asociácií skamenelín alpského a germánskeho
triasu v Hornom Sliezsku. V poslednom case sa
v moravskom flyši našli valúny vrchného triasu (J.
SOTÁK, 1985) ukazujúce na zásah mora do tejto
oblasti.

Bradlové pásmo. Jeho trias bol pri vyvrásnovaní
odtrhnutý spolu s paleozoikom a kryštalinikom od
jurských a kriedových clenov. Vyskytuje sa v hÍb-
ke a okrem ojedinelých výnimiek súcast bradiel
netvorí. Len z bradla Haligovce je známy kampil
a anis, dolomity z bradIa pri ManKovej, bioherm-
né vápence kamu pri Púchove, keuper a rét
z niekolkých bradiel pri Podbranci a Drietome
(ich príslušnost k pieniniku je však neistá). O cha-
raktere triasu bradlového pásma máme vela infor-
mácií zo štúdia valúnov z kriedových zlepencov,
ktorých materiál pochádza z niekdajšej pieninskej
kordiliery. Okrem monotónneho dolomitového
vývoja, ktorý lemoval vindelický val, jestvoval tu
aj hlbšísedimentacný priestor podobného charak-
teru ako v silickom pn'krove (porovnaj s. 398)
s fáciami "južnejšieho" typu, s vápencami panvo-
vých fácií podobnými reiflinským vladine, kame
a noriku s obsahom konodontov. Z valúnov je
odtialto známa aj wettersteinská fácia z rôznych
stratigrafických úrovni.

Tatrlkum. V obalových skupinách jadrových
pohorí sa stretávame s triasom podobným nasle-
dovnej jednotke - krížnanskému pn'krovu (tam
ho aj podrobnejšie opisujeme). Súhrnná schéma
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Obr. 360. Trias Centrálnych Západných Karpát (bez Biikku). Dolomitové súbory sú zvýraznené plnou šrafou,
súbory wettersteinskej fácie prerušovanou šrafou

triasu Centrálnych Západných Karpát je na obr.
360.

Na báze triasu obalových jednotiek (seis) sa
nachádzajú kremence nazývané bazálne kremen-
ce (obr. 361 až 363), najcastejšie hnedej farby. Ich
sedimentácia zacala ešte v prostredí súše, v režime
obcasných tokov. Miestami sa v nich objavujú
vložky "zlepencov" . Ide o vtrúsené, väcšinou os-
trohranné kIasty žiIného kremena, ale aj exotík,
ako kremenných porfýrov (ryolitov) a turmalinic-
kých hornín pochádzajúcich z predpolia Centrál-
nych Karpát, ako to ukazujú transportné smery
zistované zo šikmých zvrstvení (obr. 364). Po
kremencoch nasledujú verfénske bridIice.

Stredný trias zacína tmavými gutensteinskými
vápencami s nápadnými dolomitizaCllými javmi
(obr. 365) ; ladin a kam zastupujú lavicovité dolo-
mity. V noriku je súvrstvie pestrofarebných bridlíc
a pieskovcov keupro. V Malej a Velkej Fatre je
keuper reprezentovaný len kremencarni. Tieto
vrchnotriasové kremence boli predtým považova-
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né za tektonické opakovanie spodnotriasových
kremencov, a tak sa omylom v geologickej litera-
túre ocitol naviac jeden pn1crov nazývaný šip-
rúnsky.

Na rozdiel od krížnanského pn1crovu chýba
v tatriku vo viacerých pohoriach rét. Znací to
vynorenie tatridného priestoru casovo zodpove-
dajúce starokimérskej fáze. V priestore Vysokých
Tatier však dochádza k sedimentácii aj na tejto
súši - usadili sa kontinentálne tomanovské vrstvy

s odtIackami a spórami rastlín a so stopami dino-
saurov.

Krížnanský pnbov (fatrikum). Má trias plytko-
vodného charakteru, dokonca v noriku nastalo
docasné prerušenie morskej sedimentácie - usa-
dzoval sa lagunárny keuper.

Kremence na báze tohto sledu zvycajne chýba-
jú; zostali niekde v korenovej zóne krížnanského
pn1crovu, ktorý sa odtrhol v úrovni verfénskych
bridlíc a kÍzal po tomto plastickom súvrství. Vyš-
šiu cast verfénu - kampil - zaberajú verfénske
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Obr. 361. Sikmé zvrstvenie v kremencoch spodného
triasu (typ "megaripple cross-bedding"). Seis tatrika,
Kamenná brána pri Pezinku, Malé Karpaty

",

Obr. 362. Asymetrické longitudinálne ceriny v bazál-
nych triasových kremencoch. Seis (spodný verfén) tatri-
ka, Biela skala v Malých Karpatoch

~.

Obr. 363. Polohy "zlepencov" (brekcií, hlavne s úlom-
kami žilného kremena) v bazálnych spodnotriasových
kremencoch, ukladané v korytách obcasných tokov
v kontinentálnom aridnom prostredí

" Predné
Š isoretné I

Zrkodlisko

~ubek
Hor. dol

Bielo skola

fOkm

Obr. 364. IDavné transportné smery spodnotriasových
kremencov strednej casti Malých Karpát. Kruhové dia-
gramy znázornujú celkove 70 meraní z 22 lokalít zhrnu-
tých do troch segmentov; šípky vpravo znázornujú
dominujúci smer prínosu materiálu (podla M. MIšíKA
- J. JABLONSKÉHO,1978, upravené)

Obr. 365. Nepravidelná dolomitizacia-strednotriaso-
vých vápencov tatrika. IDúpy vrch, Belianske Tatry

Obr. 366. Gutensteinské vápence - anis, vysocký
prikrov. Vrchol Vysokej, Malé Karpaty
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Obr. 367. Ílovitá bridlica s odliatkami bahenných puk-
lin - stopa po vysýchaní sedimentu. Súvrstvie keupru
(norik) kóžnanského pn1aovu. Široké sedlo v Belian-
skych Tatrách. Mierne zmenšené

Obr. 368. Lumachelový vápenec. Fatranské vrstvy, rét
kóžnanského pn1aovu, Lubochnianska dolina, Vefka
Fatra

bridlice striedané Spieskovcami cervenej, prípad-
ne zelenkastej farby. V ílovitých bridliciach býva
poloha rauwackov (ide o bunkovité dolomity,
castejšie sú to však pórovité vápence, ktoré vznikli
ich dedolomitizáciou).

Anis predstavuje tmavé kalové guteosteinské
vápence (obr. 366), miestami "cervlkovité" (ta-
káto textúra vznikala z prúžkovaného vápnitého
sedimentu roztrhávanlm tmavých prúžkov pri
synsedimentárnom skÍzavanl). Gutensteinské vá-
pence bývajú ciastocne dolomitizované. Vyme-
dzenie tohto stratigrafického clena, ako aj pocet-
ných dalšlch je prevzaté z Východných Álp, kde
sme ich spomlnali pri opise tamojšieho triasu.

Ladin a kam zastupujú dolomity ekvivalentné
ramsaoskému dolomitu Álp. Casté sú v nich jem-
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ne laminované polohy - stromatolity s pórami
vysýchania, ktoré dokladajú extrémne plytkovod-
né prostredie vzniku (obr. 34, 35). V niektorých
pohoriach sa nachádza vložka podhradských vá-
pencov s konodontmi ladinu. Miestami sa v kar-
ne vyskytuje tenká poloha lunzských vrstiev (ich
charakteristiku pozri pri chocskej jednotke).
V noriku pri docasnej regresn sa usadzovalo pes-
trofarebné (cervené, zelenkasté) súvrstvie karpat-
ského keupm - ílovité bridlice (obr. 367) s vlož-
kami kremencov, pieskovcov a dolomitov. Vo
vrtoch boli v nom na mnohých miestach zistené
vložky sadrovcov. Kedže ílovité bridlice keupru
lahko zvetrávajú, podobne ako aj verfénske brid-
lice, bývajú na týchto súvrstviach vymodelované
depresie a sedlá.

-,

...

Obr. 369. Oolitický vápenec s úlomkami lastúrnikov
a prierezmi drobných gastropódov. Rét kóžnanského
pn1aovu. Kunerád, Majá Fatra. Výbrus, zväcš. 13 x

Rét tvoria fatranské vrstvy; predstavujú plytko-
morský súbor z tmavých lumachelových vápencov
(obr. 368) a ílovcov s vložkami oolitických vápen-
cov - obr. 369 (ojedinele aj hematitových a cha-
mositových oolitických rúd bez ekonomického
významu), miestami s vložkou biostrómových ko-
ralových vápencov (obr. 370). Je to jediné súvrs-
tvie z tohto triasového sledu, ktoré je bohaté na
skameneliny (najcastejšl je brachiopód Rhaetina
gregaria a lastúrnik Rhaetavic:ula contorta). Obr.
371 ukazuje, ako sa jednotlivé cleny triasu krlž-
nanského pnhovu uplatnujú v morfológii
uzemia.

C-
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Obr. 370. Blokdiagram paleogeografických pomerov (sedimentacné prostredia, topografia morského dna) v réte
krížnanskej jednotky Strážovských vrchov, Malej Fatry, Inovca a Tnoeca (podla J. MICHALÍKA, 1974).

1 dno v-panvovej oblasti, 2 svahy elevácie s pohyblivým organickým detritom, 3 spolocenstvá brachiopódov, 4 koralové
biostrómy, 5 lagunárne prostredie, 6 lokálne del1resie s nevetraným dnom v lagunárnych platformách.
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Veporikum. Trias tejto zóny je podobne ako aj
jura a krieda alpínsky metamorfovaný. Pomocou
konodontov je doložený stredný trias a kam (ro-
hovcové vápence a tmavé slienité vápence) v stru-
ženickej sukcesii.

Chocský pn'krov (hronikum). Rozlišujeme
v non monotónny ciemovážsky dolomitový vý-
voj, zložením pestrejší vývoj bielóvážsky, ktorý
rozoberieme dalej, a vývoj bebravský, charakteri-
zovaný prítomnostou wettersteinských vápencov
(M. MAHEL, 1979).

Spodnejší verfén zacína kremencami, nad kto-
rými sú cervené ílovce a pieskovce; tvorí najvyš-
šiu cast melafýrovej "série" (pozri pri opise per-
/rtÍu s. 298). Nasledujú žltkasté slieDovce kampilu
s Costatona costata a Tirolites cassianus doka-
zujúce morskú transgresiu.

Na mnohých miestach v. dôsledku bazálneho
utatia zacína chocský pnuov až stredným tria-
som. Spodnejší anis znovu predstavujú guten-
steinské vápence, vyšší anis tvorí "chocský" dolo-
mit s riasou Physoporella.
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Obr. 371. Vrstevný sled triasu, jury a spodnej kriedy križnanského pn'krovu na južných svahoch Ždiarskej Vidly,
Belianske Tatry

Ladinu (niekedy už i vyššiemu anisu) zodpove-
dá reiflinský vápenec, sivý, hfuznatý s tmavými
rohovcami. Ide o panvovú fáciu, na co poukazuje
aj castá prítomnost konodontov. Tieto lavicovité
vápence bývajú casto detailnejšie prevrásnené než
súvrstvia, ktoré ich obklopujú.

Strednú cast karnu zaberajú lunzské vrstvy. Ide
o súvrstvie flyšového charakteru, striedanie tma-
vých ílovcov a jemnozrnných pieskovcov (obr.
372). Jeho morský pôvod dosvedcujú lastúrniky
Halobia a ojedinelé amonity. Dosahujú maximál-
nu mocnost 300 m (Liptovský Hrádok). Lunzské
vrstvy predstavujú paleogeografickú záhadu. ZO
všetkých strán sú totiž obklopené karbonatickými
súvrstviami bez pieskových kremenných zrn; ich
klastický materiál pravdepodobne pochádza z po-
hltených kordilier (obr. 373). Ich vznik je možno
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Obr. 372 Lunzské vrstvy - súbor flyšového charakteru
v karne chocského príkrovu. Lom v Podturni pri Liptov-
skom Hrádku



" J/,\

';"'1 (- \
~,,,, f \...,J>

i ,:",.1'-'\ "",
, '-, ,-

,r - ,\...,.;::-" ~ '""\
,~eP ',J' ,,r.

'~~ ~, ~ \..

~~
''"''.J''\..,~

,.J

~ ..~ ./

~
°Koš;ce ,';

," , 'r """'-",r /"""\ (
. ' r

.l I r:;.;."'! . '

I ~ \ I

r'-".-. J'''''' 20 ',,J,J"-""

i v.,.J' ,
"","""''''- '/" -' \,..'

) . 3

Z. 41
I 5A

.

!

Obr. 373. Paleoprúdová mapka lunzských vrstiev (R. MARSCHALKO - M. PuLEC, 1967).
1 chocský pn'Krov, 2 obrysy ostatných mezozoických súborov Centrálnych Karpát, Paleoprúdové diagramy lunzských vrstiev: 3

v krížnanskej jednotke, 4 v chocskej jednotke, 5 vo veporiku,
Kordiliera poskytujúca materiál sa asi vynárala medzi krížnanským a veporidno-chocským priestorom (ak šípky reprezentujú

hlavne bocné vstupy do panvy pretiahnutej zhodne s karpatskými jednotkami - sedimentacnými pásmami). bist transportných
smerov zodpovedá pozdlžnemu prúdeniu, zhodnému s osou panvy. Treba rátat aj so skreslením, ktoré spôsobila prípadná rotácia
chocského príkrovu a dodatocné prehýbanie, resp. zvýraznenie karpatského oblúka

Obr, 374. Biohermy raminských vápencov - kam chocského príkrovu pri Liptovskej Osade, Nízke Tatry
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Obr. 375. Dolomity stredného a vrchného triasu chocského pnuovu vyvetrávajúce v podobe vežiciek. Vrátna
dolina v Malej Fatre

Obr. 376. Biohermný wettersteinský vápenec s krustifi-
kacným tmelom ("evinospongiová" štruktúra); predrí-
fová fácia. Ladin strážovského pnuovu (resp. bebrav-
ského vývoja chocského pn'krovu). Trebichava, Strá-
žovské vrchy. Naleštená plocha, zväcš. 1,5 x

odrazom horotvomých procesov vo vzdialenej
oblasti (labinská fáza).

Na niektorých miestach sa pod lunzskými vrs-
tvami nachádzajú biohermné raminské vápence
- obr. 374 (malé biohermy vytvárané z vápnitých
hubiek Spinctozoa - obr. 341, 342 a rias Tubi-
phytes - obr. 347). Je to jedna z mála fácií, ktoré
sú "radiálne" rozmiestené v páse kolmom na
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karpatskú zonámost (v danom prípade od Choc-
ských vrchov po Banskú Bystricu).

Najvyššiu cast kamu a norik tvorí hlavný dolo-
mit (hauptdolomit) s riasami Poikiloporella
a zriedkavými megalodontmi. V spodnejších po-
lohách hlavného dolonptu sa niekedy nachádzajú
tmavé oponické vápence. Ojedinele sa vo vyššej
casti noriku vyskytu je dachsteinský vápenec Qeho
charakteristiku pozri pri opise siIickej jednotky).

Rétu zodpovedajú hybské vrstvy s bohatou
faunou (lokalita Hybe), analogické kossenským
vápencom Álp.

Pre bielovážsky vývoj chocského príkrovu sú
teda príznacné dva horizonty dolomitov: "choc-
ský" a "hauptdolomit". Kedysi ich v Karpatoch
považovali za tektonické opakovanie a na zákla-
de toho bol nesprávne vyclenený ešte jeden prí-
krov. Najviac zastúpenými hominami v chocskom
pn1aove sú dolomity, casto vyvetrávajú v podobe
vežiciek (obr. 375).

Strážovský pn'krov a jeho ekvivalenty. Pn'Kro-
vové trosky vytvárané týmito jednotkami obsahu-
jú len trias. Podstatnou zložkou v nich je biely
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Obr. 377. Wettersteinské vápence (ladin silického pn'krovu) budujú podstatnú cast Slovenského krasu. Vchod
do kanonu Zádielskej doliny
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wettersteinský vápenec (obr. 376) charakteristic-
ký aj pre silický prikrov (s. 338); to poukazuje na
to, že obidve jednotky sa usadzovali v spolocnom
sedimentacnom priestore. Z pn'krova Drienka sa
z kampilu uvádzajú kyslé vulkanity, z najvyššieho
pnhovu Tatier z ladinu aj partnachské vrstvy
s amonitmi aDaonelIa lommeli. V niektorých
pohoriach nie je pozícia týchto trosiek dostatocne
preukázaná a v koncepcii M. MAHELA(1979) by
cast z nich patrila tzv. bebravskému vývoju choc-
ského prikrovu.

Silický príkrov. Rozsiahle masy triasu v širšom
okolí Spišsko-gemerského rudohoria sa v minu-
losti oznacovali ako mezozoikum gemeríd. Ku
gemeriku v užšom zmysle slova dnes rátame meta-
morfované mewzoikum - meIiatsku skupinu,
ktorá vytvára obal paleozoických súborov gemeri-
ka. Masy nemetamorfovaného triasu v úplne od-
chylnom vývoji tvoria rozsiahly silický pnhov.

Jeho pnhovová pozícia na meIiatskej skupine je
dobre doložená pre Slovenský kras a ciastocne aj
pre mezozoikum v severogemeridnej synklinále
(Stratenská hornatina, Galmus). Muránska plani-
na predstavuje tektonickú trosku silického mezo-
zoika spocívajúcu na veporiku. .

Seis v Slovenskom krase predstavujú cerven-
kasté a zelenkasté pieskovce a l10vces lastúrnikmi
Oaraia darai. Dokazuje to morský režim už v naj-
spodnejšom triase a svedcí o tom, že triasová
transgresia postupovala do Západných Karpát od
juhu (podobne ako predtým karbónska i permská
transgresia). Z kampilu sú známe sfieDovce s Co-
statoCia costa ta a Tirolites cassianus, takisto ako
v chocskom pnhove, z coho je pravdepodobné, '.

že obidve jednotky pôvodne ležali vedIa seba. Na
viacerých miestach nachádzame v kampile telesá
serpentinitov sazbestom (Dobšiná, JakIovce);
v menšom množstve sa však vyskytujú aj upro-
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o br. 378. Hallštattský vápenec, norik, Silická Brezová.
Narezaná plocha ukazuje, že tento cervený hfuznatý
vápenec má charakter sedimentárnej brekcie so znakmi
submarinného rozpúštania

Obr. 379. Hallštattské vápence, noriko Tažba mramoru
v Silickej Brezovej

stred stredného triasu a je pravdepodobné, že ich
vniknutie do týchto úrovní sa odohralo až vo
vrchnej jure - spodnej kriede.

V anise sa znovu stretávame s tmavým guten-
steinským vápencom a od vyššieho anisu miestami
až do noriku sú masy bielych nevrstvených orga-
nodetritických vápencov wettersteinskej fácie. Na
základe fauny a najmä flóry rias - dazykladáceí
(obr. 346) sa dá rozoznat ich príslušnost bud
k anisu (steinalmský vápenec s Oligoporella),
ladinu - kordevolu (wettersteinský vápenec
s Diplopora annulata), vyššiemu kamu (tisovecký
vápenec s Poikiloporella), alebo noriku (funna-
necký vápenec s Heteroporella). Sivé organogén-
ne vápence Bleskového pramena pri Dmave ob-
sahujú bohatú faunu brachiopódov, lastúrnikov, ,

amonitov ; patria rétu. Z uvedených clenov naj-
väcšie mocnosti dosahujú wettérsteinské vápence
- až 1200 m. Tvoria podstatnú cast Plešiveckej
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a Silickej planiny v Slovenskom krase (obr. 377).
Pri faciálnych rozboroch možno v nich vymedzit
biohermy s prevahou vápnitých hubiek od lagu-
námeho vývoja s diplopórami (chránené prostre-
die zarifových lagún s normálnou salinitou). Mies-
tami boli tieto sedimenty úplne dolomitizované
(Wettersteindolomit).

Na zložitom laterálnom zastupovaní fácií sa
hlbšie fácie podielajú zriedkavo. V anise a ladine
sú to cervené hluznaté schreyeralmské vápence,
ktoré miestami presahovali až do chocského sedi-
mentacného priestoru, a sivé hluznaté vápence
podobné reiflinským. V noriku Sloyenského krasu
je známy cervený hfuznatý vápenec hallštattský
(obr. 378) s Monotis sa/maria s hojnými kono-
dontmi; dobýva sa ako mramor pri Silickej Brezo-
vej (obr. 379). Nad ním sa ojedinele nachádzajú
zlambachské sliene rétu.

Panvovú fáciu norika reprezentujú aj tmavé
rohovcové aftenzské vápence v Stratenskej homa-
tine, ako aj tmavé vápence s konodontmi karnu
porovnávané s miirztálskymi vrstvami.

Zarífovú fáciu v noriku až réte predstavujú
dachsteinské vápence - sivé lavicovité vápence
s megalodontmi. Obsahujú nápadné dutinky vypl-
nené cerveným kalom; vyznacujú sa cyklickou
sedimentáciou.

Meliatska jednotka (gemerikum S. 1.). Tento
metamorfovaný súbor sa pôvodne celý pokladal
za perm a spodný trias. Súbor meliatskej jednotky
je zošupinovatený a má viacero vývojov. Na typo-
vej lokalite sled zacína svetlými kryštalickými
vápencami, v ktorých boli zistené konodonty ani-
su. Vyššie je súbor pestro sfarbených kremitých
bridlíc a rádiolaritov; podla konodontov ich mož-
no zaradit do ladiou až spodného kamu. Stredné-
mu karnu patrí súbor ílovitých bridlíc. Na lokalite
Hacava obsahuje súvrstvie kryštalických vápen-
cov s konodontmi kamu vložky bázických vul-
kanitov, ktoré boli pri metamorfóze zmenené
v glaukofanity. Pri Jaklovciach vystupujú v ladine
cervené rádiolarity s výlevmi bázických láv.

Rudabánske pohorie, vystupujúce na sloven-
sko-madarskom pohranicí, má trias prechodného
charakteru medzi silickým a meliatskym vrstev-
ným sledom. V niektorých štruktúrach obsahuje
steinalmské a hallštattské vápence, v iných rohov-
cové kryštalické vápence s konodontmi kamu
a norika alebo ílovité bridlice toho istého veku
s polohou kremenného porfýru (vztah k pohoriu
Biikk). Charakteristickým clenom sú cervené dos-
kovité vápence anisu (žamovské).

Biikk (Bukové hory - biikkikum). Toto poho-
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rie VMadarsku treba ešte považovat za na jvnútor-
nejšiu súcast Západných Karpát. Obsahuje meta-
morfované mezozoikum znacne podobné meliat-
skemu sledu, napr. ílovité bridlice karnu, rádiola-
rity. Diabázový vulkanizmus v karne je rozsiahle
zastúpený. Naviac je tu ešte v strednom triase
vložka kyslých vulkanitov. -

Súhrn. Pre trias Západných Karpát môžeme
zopakovat viaceré závery, ktoré sme uviedli pre
trias Álp. Jeho podstatná cast patrila karbonatic-
kej sedimentácii rozsiahlych plytcín subsidujúce-
ho šelfu (kompenzované poklesávanie ). Hojne sú
zastúpené vápence s riasami - dazykladáceami,
ktorých rozvoj je možný len v 'hÍbkach do 10 až
20 m. Rovné stromatolity, póry vysýchania, pseu-
domorfózy po kryštálikoch a drobných konkré-
ciách sadrovca a anhydritu (obr. 36) sú znakmi až
supralitorálnych podmienok najmä v dolomitoch,
ktoré do znacnej miery vznikali podobným me-
chanizmom, akým sa dnes tvoria dolomitové kôry
na okraji Perzského záliv"uv sebchách - obcasne
zaplavovaných plýtcinách s vápenatým kalom.

Spodná klastická formácia má hrubšie klastické
cleny rozmiestené v externejších zónach (tatri-
kum, bazálne triasové kremence) ; tu zacala spod-
no tria sová sediment ácia ešte v te res tri ckÝch pod-
mienkach. Morská transgresia prichádzala od ju-
hu, kedže. južnejšie jednotky (napr. silická) majú
už seis v morskom vývoji a v'Biikku je dokonca
pozvofný prechod z morského permu do seisu,
Najväcšie vyrovnanie fácií bolo zaciatkom anisu,
kedy vo všetkých jednotkách nachádzame tmavé
gutensteinské vápence. Už v strednom a vrchnom
triase sa zacala uplatnovat diferenciácia sedimen-
tacného priestoru, nie je to však ešte taká výrazná
diferenciácia dna geosynklinály v ciastkové trógy
a elevácie ako v jure. Hlbšie - panvové fácie
v triase predstavujú najmä hfuznaté rohovcové
vápence s konodontmi, a to cervené (anis a ladin
- schreyeralmský, norik - hallštattský) a sivé
(stredný tria s - reiflinský, vrchný trias - napr.
aflenzský). Epizódu klastickej sedil!1entácie
predstavujú lunzské vrstvy karnu, príznacné pre
chocskú jednotku - ich materiál pochádza z vnút-
rogeosynklinálnych zdrojov (kordilier). V sever-
nejších zónach (tatrikum, krížnanský pnla-ov) na-
stalo vo vrchnom triase docasné prerušenie mor-
skej sedimentácie; usadzovalo sa lagunárno-te-
restrické súvrstvie keupru. Možnosti paleogeo-
grafických rekonštrukcií si môžeme ilustrovat
napr. na faciálnom profile noriku (obt;. 380).

Treba pamätat na to, že spomínané litostrati-
grafické cleny (napr. reiflinské vápence) nemajú
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v celom sedimentacnom priestore Karpát rovnaké
stratigrafické rozpätie, ako sa to ukazuje pri de-
tailnom biostratigrafickom štúdiu.

Rozbor a porovnanie fácií triasu má velký vý-
znam pre objasnenie doteraz nedoriešených otá-
zok tektoniky Karpát: korenové zóny pn1crovov,
smery sunutia príkrovov, pôvodné usporiadanie
jednotiek v sedimentacnom priestore. Napnldad
susedstvo obalových jednotiek (tatrikum) a kríž-
nanského pn1crovu (fatrikum) dosvedcuje spoloc-
ný výskyt keupru. Susedstvo chocskej, strážovskej
a siIickej jednotky ukazujú spolocné cleny, ako
slienovce kampilu, wettersteinské, dachsteinské
vápence atd. Spätost meliatskej jednotky a triasu
Biikku dokumentuje spolocný výskyt rádiolari-
tov, vrchnotriasových ílovitých bridlíc a bázických
vulkanitov ; obidve jednotky sú alpínsky meta-
morfované.

Najhlbšie fácie triasu (napr. rádiolarity) sa na-
chádzajú v meliatskej jednotke a Biikku. Len
v týchto jednotkách vystupujú bázické vulkanity
(iniciáIny vulkanizmus, resp. vznik riftov s oceán-
skym typom kôry), trias ostatných jednotiek Zá-
padných Karpát je takmer úplne bez vulkanitov .
Tieto najvnútornejšie, najjužnejšie jednotky ma-
jú teda eugeosynklináIny charakter; prechádzala
nimi os karpatskej geosynklinály v triase. Tie isté
fakty sme konštatovali aj pre Južné Alpy. Zonár-
nost fácií triasu teda presahuje z Álp do Karpát:
1. juhoalpský vývoj do meliatskej a biikkskej
jednotky, 2. na oberostaIpin Severných Vápenco-
vých Álp nadväzujú chocská, strážovská a siIická
jednotka (spolocné vystupovanie dachsteinských,

. wettersteinských,haHštattskýchvápencov,haupt-
.dolomitu atd.). Severnejšiesedimentacné priesto-
ry alpského triasu tiež nadväzujú na severnejšie
jednotky Karpát.

Z nerudných snrovín triasu poskytujú naj-
významnejší zdroj vysokopercentných vápencov
wettersteinské vápence (velkolom Gombasek -
pre chemický priemysel, Turna nad Bodvou a Ro-
hožník na Záhorí pre cementárne).

Bohatstvo jaskýn na Slovensku je takmer úplne
viazané na skrasovatené triasové gutensteinské
vápence (napr. Demänovské jaskyne) a wetter-
steinské vápence (napr. jaskyna Domica).
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Trias
v ostatných územiach
alpínskej Európy

Východné Karpaty. O triase ukrajinských Kar-
pát zatial nemáme ucelený obraz. V externejších
zónach (Rachovský masív, Civcinské hory) je
klastický spodný trias. Stredný trias obsahuje do-
lomitové aj vápencové fácie a v nich ojedinele aj
koralové vápence zodpovedajúce asi wetterstein-
skej fácii. Miestami sled zacína až transgresiou
stredného triasu. V kame vystupujú pelagické
vápence s rádioláriami a halóbiami. Z pieninského
bradlového pásma sa uvádza šošovka keupru.Pod
neogénom Zakarpatského prehybu bol navrtaný
trias s vulkanitmi, podobný ako v najvnútornej-
ších zónach Álp a Západných Karpát.

Na území Madarska na rozdiel od Biikku sú
mezozoické súbory v pohoriach Mecsek a Villány
nezvrásnené a bez alpínskeho metamorfného po-
stihnutia. Trias týchto dvoch pohorí je zhodný so
severnejšími (externejšími) jednotkami Karpát.
Preto boli vyslovené domnienky, že Mecsek a VIl-
lány sú tektonickými útržkami, ktoré sa do dneš-
nej pozície dostali laterálnymi posunmi.

V Rumnnsku vystupuje v Severných Apuse-
noch trias velmi pripomínajúci vývoje v Centrál-
nych Západných Karpatc;>ch.V bihorskom auto-
chtóne je trias podobný tatriku. V pn'krovoch
codru sa nachádza aj keuper; trias a jura týchto
pn'krovov sú analogické krížnanskému pn'krovu.

Vo Východných Karpatoch sú v transylván-
skych pn1crovoch zaujímavostou cervené hluznaté
haHštattské vápence.

V znacnej casti Južných Karpát trias primárne
chýba. V Balkánskom pohorí sú prítomné pocetné
triasové fácie známe z Álp a Karpát.

Na Kryme je interval vrchný trias - lias tvorený
mocným flyšovým súborom - taurickou sériou;
nad ktorou spocíva doger s angulárnou diskordan-
ciou (starokimérska fáza). Vrchnotriasový flyš je
príznacný aj pre cast Kaukazu. .

Pre trias dinaríd je typické velké faciálne roz-
rôznenie a hojná vulkanická cinnost s maximom
v ladine a kame (bazalty, ryolity, spiIity, keratofý-
ry), dalej prítomnost rádiolaritov a miestami aj
výskyt flyšu v anise (Kotorský záliv). Spomenuté
javy svedcia o stencovaní kôry v triase a postup-
nom vytváraní oceánu Tethys. pri Sarajeve sa
nachádza lokalita Han Bulog s bohatstvom amo-
nitov v cervených hruznatých vápencoch anisu
a ladinu.



Rovn{k----

p - pieskovce púš{ovlfho pôvodu

C- tervenlf s~vrstv;o --- 30' - pa/eomarnetickéšírky
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Obr. 381. Rekonštrukcia zoskupenia kontinentov pocas triasu s vynesením paleokIimatických indikátorov (podla
C. K. SEYFERTA- L. A. SIRKINA,1973)'
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Obr. 382. Paleogeografia triasu (podla R. BRINKMANNA- K. KRÓMMELBEINA,1977).

1-4 vývoj od spodného triasu : 1 morský geosynklinálny, 2 morský epikontinentálny, 3 kontinentálny s morskými ingresiami,
4 výhradnekontinentálny; 5 vynorené a erodované oblasti na kontinentoch, 6 morský geosynklinálnyvývojzacínajúci trans-
gresioupocastriasu (najmä v kame - noriku)

Známy karrarský mramor (Carrara v Talian-
sku) tvoria alpínsky metamorfované triasové
vápence.

POZNÁMKY K TRIASU
INÝCH KONTINENTOV
A SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA

Trias sa vyznacoval vyrovnanou teplou klímou
bez polárnych ciapociek (obr. 381); mnohé koz-
mopolitické druhy fosílií sa nachádzajú aj vo vy-
sokých zemepisných šírkach. Výrazné subtropické
pásy s aridnou klímou až s púštovými podmienka-
mi reprezentujú cervené súvrstvia s evaporitmi:
na severnej pologuli Buntsandstein Nemecka, Ne-
wark v Appalacskej oblasti, cervené pieskovce
v Painted Desert - Arizona so známym "skame-
neným lesom" (silicifikované kmene) a na vtedaj-
šej južnej pologuli núbijský pieskovec Afriky.
Uhofné ložiská sú v triase ojedinelé (napr. Lunz
v Rakúskych Alpách kamského veku). V réte
a liase došlo k ciastocnému ochladeniu a zvIhceniu
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(humidite) ; ložiská uhlia z tohto obdobia sú o nie-
co hojnejšie.

Podla paleomagnetickýcb meraní sa pól v triase
nachádzal v oblasti Kamcatky. Krivky zdanlivého
pohybu pólov odvodené pre jednotlivé kontinenty
ukazujú, že vo vrchnom triase sa Gondwana zaca-
la VZDalovat od Severnej Ameriky. Predzvest ci
zaciatok roztvárania strednej casti Atlantiku sig-
nalizujú grabeny - rifty s cadicmi (diabázmi),
sprevádzajúce sedimentáciu molasy Newark na
zvrásnenom AppaIacskom pohori. Ich priebeh je
paralelný s priebehom pobrežia Atlantiku.

V celosvetovom meradle možno zaznamenat
rozsiahlu tl'ansgresiu v spodnom triase a dalšiu
v karne - noriku (obr. 382). Poznáme málo
oblastí s pozvofným prechodom permu do triasu
v morskom vývoji, napr. Arménsko, India (Spiti
a Salt Range v Himalájach); v týchto miestacb,
ako aj v Kanade (arktická oblast a Britská Kolum-
bia) boli vymedzené najspodnejšie amonitové zó-
ny triasu.

Z tektonickej stránky je trias obdobím pomer-



ného pokoja až na krymsko-kaukazskú oblast
(odtialto sú odvodené labinská a starokimérska
fáza) a JV Áziu (Vietnam, Cína, Japonsko), ktorú
pred vrchným triasom postihlo silné indocínske
vrásnenie.

S vulkanickou cinnostou sa stretávame v juž-
ných castiach alpínskej geosynkIinály (pohorie
Biikk v Madarsku, dinaridy). Nezvycajným javom
sú mohutné lávové pokryvy - trapy, na viacerých
platformách. Napríklad trapy sibírskej platformy
s prienikmi diamantonosných kimberlitov, vrch-
notriasové až jurské trapy Parany v Južnej Ameri-
ke, ktoré zaberajú plochu viac ako 1 milión kmz.

V Európe sme sledovali dva podstatne rozdiel-
ne faciálne súbory triasu, germánsky vývoj prí-
znacný pre platformy a alpínsky - geosynklináI-
ny. Výnimocne sa však stretávame aj s presahova-

ním germánskeho vývoja do geosynklinálnej ob-
lasti, napr. do Vonkajších Západných Álp.

Pocetné druhy triasovej fauny alpínskej Európy
sa dajú sledovat dalej do Turecka, Iránu, Cíny
a Malajska. Bohaté fauny triasu prekvapujúco
podobné alpínskemu vývoju v Európe sa vyskytu-
jú v Britskej Kolumbii, v Kanade. Kedže Tethys
sa v triase iba zacala roztvárat (obr. 349) a Atlan-
tik ešte nejestvoval, nevyhnutné je predpokladat
migráciu tejto teplomilnej fauny napriec Pacifi-
kom. Jej vývojové centrum bolo asi v Britskej
Kolumbii, odkial sa šírila do alpínskej Európy
pomocou rovníkového prúdu a azda aj pozdÍž
ostrovov s triasovou sedimentáciou, ktoré boli
neskôr pohltené v cirkumpacifických subdukc-
ných zónach (E. KIuSTAN- TOLLMAN- A. TOLL-
MANNin H. ZAPFE, 1983).
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Jura

VYMEDZENIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Jurský útvar bol pomenovaný podla pohoria
Jura vo Švajciarsku a Francúzsku; autorom názvu
je A. VONHUMBOLDT(1795). Tento útvar mal
významnú úlohu v rozvoji stratigrafie. ZO štúdia
jurských súvrství odvodil W. SMITIJzákon rovna-
kých skamenelín, z nich pochádZajú klasické pa-
leontologické spracovania A. D'ORBIGNYHO,A.
BROGNIARTA, A. OPPELA.

Casové rozpätie jurskej periódy je viac ako 70
miliónov rokov. Má tieto oddelenia:

130. 106r.

205 . 106r.

Lias, doger, malm boli pôvodne anglické názvy
typov hornín, ktoré používali robotníci v kameno-
lomoch. V Nemecku sa zaviedlo rozdelenie podla
prevládajúceho sfarbenia hornín na ciernu, hnedú
a bielu juru (tmavé íly, na hnedo zvetrávajúce
sedimentárne železné rudy a biele.vápence).

Jurský útvar predstavuje v platformovom vývoji
západnej Európy jeden velký sedimentacný cyk-
lus. Po lagunárno-terestrickom vývoji v keupri
zacala nová transgresia mora, ktorá dosiahla ma-
ximum v keloveji - oxforde (obr. 383 a).Kregre-
sn a vynoreniu došlo až v najvyššej jure a naj spod-
nej šej kriede (lagunárno-sladkovodný vývoj por-
bek a podobný v spodnej kriede - weald). Tento
cyklus sa vzal ako prirodzený poklad pre pôvodnú
definíciu jurského útvaru.

Zriedkavé horotvorné procesy na rozhraní tria-
su a jury sá oznacujú ako starokimérska fáza, na
rozhraní jury a kriedy ako mladokimérska fáza,
a to podla kmena Kimérov kedysi obývajucich
ciernomorské oblasti, kde sú tieto rozhrania vy-
jadrené uhlovou diskordanciou. Aj prerušenia
sedimentácie - vynorenie bez zvrásnenia - zvyk-

nú sa oznacovat ako prejavy týchto fáz. V geosyn-
klináJnych trogoch prebiehala sedimentácia z jury
do kriedy neprerušene. V takýchto prípadoch
možno vytýcit hranicu pomocou amonitov (Ber-
nasella grandis charakterizuje najspodnejšiu krie-
du), v praxi však ovela castejšie pomocou mikro-
fosílií - tintiníd (objavenie sa rodov Calpionel-
lopsis a Calpionellites signalizuje zaciatok
kriedy).

Súcasné rozdelenie do stupnov sa ustálilo na
Medzinárodnom kolokviu o jure v Luxemburgu
(1962): .

.

V ceštine sa odlišne píšu tieto názvy: hettang, sinemur,
domer, dogger, aalen, bath, kelloway, tithón. Názvy
stupnov v anglickej terminológii pozri na obr. 23b. .

Názvy stupnov sú odvodené zo stratotypových lokalít
vo Francúzsku (napr. bajok od Bayeux), Anglicku (Ox-
ford, Portland, kúpelné mesto Bath), ojedinele z Ne-
mecka (Aalen) a Talianska (Monte Domaro). Tithon je
meno boha z gréckej mytológie.

Pre vrchnú juro teplej, mediteránnej - alpín-
skej provincie sa používa stupen titón, pre platfor-
mový vývoj západnej Európy synonymný názov
portland, pre vývoj ruskej tabule s chladnomilnou
faunou volžský stupen.
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vrchná malm (biela jura)

stredná doger (hnedá jura)

spodná lias (cierna jura)

titón (portland; volžský stupen)
malm kimeridž

oxford

kelovej

doger
bat

bajok
álen

toark

pliensbach domér
karix

lias
sinemÚI lotaríng

sinemúr s. s.

hetanž



ti tón

kimeridž

o x tor d

ke lovej

bat

ba j o k

á len

t o a rk

pliensbach

sinemúr

hetanž
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vrch n Ý

stredný

spodný

vrchný

spodný

vrchný

stredný

spodný

vrchný

stredný

spodný

vrchný

~
sp od n y

vrchný

spodný

vrchný

sp odný

do mé r

karix

lotaring

spodný
si nemúr

Beriasella jocobi
Po raulacosphinctes transitorius
Pseudovirgatites scruposus
Pseudolissoceras concorai
Sublithococeras penicillatum

Fronconites vimineus
Dorsoplanitoides triplicatus
Glochiceros lithogrophicum

Hybonoticeras beckeri
Aulacostephanus eudoxus
Aspidocero~ acanthicum
Crussoliceras divisum
Ataxioceros hypselocyclum
Sutneria platynota
Idoceras plonula
Epipeltoceros bimammatum
Perisphinctes biturcatus

Gregoryceras transversarium
Perisphinctes plicatilis
Cardioceras cordatum
Ouenstedtoceras morioe

Ouenstedtocera~ lamberti
Pelthoceros othleto

Erymnoceras coronotum
Kosmoceras jason

Macrocephalites gracilis

Mocrocepholites macrocephalus

Hecticoceras retrocostatum

Tulites subcontractus

Zigzagiceros zigzag

Parkinsonia parkinsonI

Garantiana garantiana
Strenoceras subfurcotum

Stephanoceras humphriesianum
Dtoi tes sauzei

Sonninia sowerbyi

Graphoceros concavum

Ludwigio murchisonae
Lpioceros opalinum

Pleydellio aalensis
Dumortieria pseudorodioea

Hammatoceras insigne
Grammoceros thouarsense

Haugia variabilis
Hildoceros bifrons

Harpoceras falciferum

Daclylioceras tenuicostalum

Pleuroceros spinolum
Amalthpus margaritatus
Amallheus slokesi

Prodaclylioceros davoei

Tragophylloceras ibex

Uplonia jamesoni

Echioceras raricoslolum

Dxynoticeros oxynolum
Asleroceras oblusum

Arnioceras semicoslatum
Arieliles bucklandi
Coroniceras rotiforme

Schlolhei mia angulola
Alsaliles liasicus

Psiloceras pio norbis

)
Obr. 383a. Približné rozmÍestenie morí a súší za maxi-
málnej jurskej transgresie v oxforde (podla A. HAuA-
MA,1975)

Ako zónové skameneliny sa osvedcili najmä
amonity, dalej sa uplatnujú aptychy, belemnity,
brachiopódy, lastúrniky, z mikrofosilií foraminife-
ry, tintinidy (kalpionely), ostrakódy a kokolity.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA
A VEDÚCE SKAMENELlNY JURY

FAUNA

Amonity sú najdôležitejšie zónové fosílie ; v ju-
re SZ Európy sa vyclenuje asi 65 amonitových zón
(obr. 383 b). Po vývojovej kríze amonitov v réte
nastal explozívny rozvoj v liase. V spodnejšej casti
liasu dominujú arietity s evolútnymi, jednoducho
rebrovanými schránkami, napr. Echioceras ran-
costatum (lotaring), ktorý je najcastejšie zbiera-
ným amonitom Západných Karpát. Vo vyššom
liase prevládajú formy s jemnými hustými, esovite
prehnutými rebrami, napr. Amaltheus marganta-
tus (povrazcový kýl) - domér, Harpoceras
- toark, Leioceras opa1inum a Ludwigia murchi-
sonae - álen ("opalínové" a "murchisonové"
vrstvy v bradlovom pásme). Vo vyššom dogeri sa

O br. 383b. Amonitové zóny jury
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o br. 384. Echioceras raricostatum (ZIE1EN). Stredný
)jas (Iotaring)

1-

Obr. 385. AmaItheus gibbosus (SCHL01HEIM). Stredný
)jas (domér)

nachádzajú štíhle schránky z rodu Oppelia, tak-
mer gufovité schránky Stephanoceras, s vidlicovi-
te vetvenými rebrami Parkinsonia a v boreálnej
provincii Cardioceras cordatum. Z malmu je zná-
my rod Perisphinctes a z boreálnej provincie rod
Virgatites s vkladanými rebrami.

Z aptychov je pre malm charakteristický Laev-
aptychus, pre titón Lamellaptychus beyrichi.

O br. 386. Harpoceras exaratum (Sow.). Lias (toark)

Obr. 387. Cardioceras cordatum (SOWERBY).Malm
(oxford)

Z belemnitov sa v spodnom liase vyskytujú ešte
typy bez ventrálnej brázdy. Pre lias je príznacný
rod Passaloteuthis, pre vyššiu juro Hibolites, pre
boreálnu provinciu Cylindroteuthis.

Z lastúrnikov sa v lumachelových vápencoch
spodného liasu vyskytuje ustricovitá Liogryphea
arcuata. Hominotvorný význam má Bositra buchi
(predtým známa pod názvom Posidonia alpina
- od toho je pomenovanie posidóniové bridlice).
Juvenilné jedince Bositra žili pravdepodobne
planktonicky; hojné prierezy ich drobných schrá-
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Obr. 388. Virgatosphictes transitonus (OPPEL).Titón.
Štramberk

Obr. 389. Liogryphea arcuata (LAM.). Lias (sinemúr).
Inovec

- - -
nok v pelagických vápencoch sa pri mikroskopic-
kom štúdiu oznacujú ako "vláknová mikrofácia" .
Z dalších lastúrnikov uvedieme rody Trigonia,
Cardinia, Oxytoma. Chladná, boreálna provincia
je charakterizovaná rodom Buchia (predtým Au-
ceRa). V biohermách vrchnej jury sa objavuje
predchodca rudistov Diceras.
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Obr. 390. Stegosaurus. Rekonštrukcia významného
vrchnojurského plaza

Obr. 391a. "Vláknová" mikrofácia je velmi castá v pe-
lagických vápencoch jury Karpát. "Vlákna" sú v skutoc-
nosti prierezy juveniIných schránok lastúrnikov hlavne
Bositra buchi; ojedinele sú prítomné foraminifery. Cer-
vené hluznaté vápence dogeru manínskej jednotky,
Manínska tiesnava pri Považskej Bystrici. Výbrus,
zväcš. 35 x

ol

Obr. 391b. Bositra buchi (ROEMER),resp. "Posidonia
alpina" z lumachelovej vložky v dogeri COrštynskej
jednotky. Cervený Kamen pri Pruskom. Zväcš. 5 x
(urcila M. J5:oCHANovA)
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o br. 392. Scaphitrigonia navis (LAM.). Doger

,
-l

l.'

Obr. 393. Spiriferina tumida (BuCH). Lias. Cierna
Lehota, Strážovské vrchy (materiál M. SmÚKA)

...

Obr. 394. Cirpa fronto (QUENST.).Pliensbach. Rudno,
pohorie Žiar (materiál M. SmÚKA)

t Z gastropódov sa na rífové prostredie adaptova-
li hrubostenné Nerinea. .

Z brachiopódov sa v liase vyskytujú poslední
zástupcovia starobylej skupiny spiriferov, napr.
Spiriferina tumida. Z rynchonelíd spomenieme
Cirpa fronto (pliensbach) a Monsardithyris ven-
tricosa (bajok - bat), z terebratulíd Zei1leria quad-
rifida (domér) a v titóne Pygope diphya scharak-
teristickým otvorom, ktorý vznikol zrastom spod-
ných castí schránok.

Obr. 395. Monsardithyris ventricosa (ZIETEN).Dorzál-
ny a celný pohlad. Podhorie pri Ilave (materiál M.
SmÚKA)

Obr. 396. Zeilleria quadrifida (LAMARCK).Domér.
Bradlo Kostelec, Považie (materiál M. SmÚKA)

Krinoidy sú významnými hominotvomými fosí-
liami plytkovodných fácií jury; krinoidové vápen-

~.césú takmer výhradne tvorené z detritu clánkov,
najmä zo stopiek krinoidov. Medzi hojne zastúpe-
né rody patrí Pentacrlnus. Tieto sesílne krinoidy
tvorili súvislé porasty - "podmorské lúky". Rod
Saccocoma sa však adaptovalna planktonický
spôsob života (stopka atrofovala, bohato rozvet-
vené ramená umožnovali vznášanie). Charakte-
ristické prierezy clánkov Saccocoma tvaru" V"
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Obr. 397. Mikrofácia s clánkami planktonického kri-
noida Saccocoma charakterizuje vápence kimeridžu
- spodného titónu. Jatky, Belianske Tatry: Výbrus,
zväcš. 25 x

Obr. 398. Thecosmilia trichotoma (GoLDFUSS).Malm
(oxford). Bradlo Vršatec, Považie, zväcš. 3x (urcila E.
MORYCOWÁ)

Obr. 400. Kalpionelový vápenec preplnený pierezmi
CalpionelIa alpina LoRENZ. Vrchný titón manínskej
jednotky. Manínska tiesnava pri Považskej Bystrici.
Výbrus, zväcš. 55 x

Obr. 401. Oypeina jurassica FAVRE,pocetné prierezy
vo vápenci (biointrasparite). Plytkovodný titón. Valún
z neogénnych zlepencov. Chvalová. Výbrus, zväcš. 14 x

Obr. 399. InvoJutina liassica (JONES) - hore, Trocholi-
na sp. - dolu v cervenom slabokrinoidovom vápenci
(biomikrite). Lias križnanského pn1crovu. Donovaly,
Nízke Tatry. Výbrus, zväcš. 37 x
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O br. 402. Vápenec preplnený stielkami charáceí - bra-
kická fácia. Vrchný malm (purbek). Chaux de Crotenay,
pohorie Jura. Výbrus, zväcš. 7 x



I
~

Obr. 403.
Nilssonia

(cykasovité) .
Jura

Obr. 404. Ginkgo. Jura

r

f

Obr. 405. Sagenopteris (kajtónie). Jura

a "Y" sú typické pre pelagické vápence kime-
ridžu.

Z ježoviek sa zaCÍna presadzovat skupina Irre-
gulares - "nepravidelné"-(bilaterálne súmerné)
ježovky.

Hubky sa uplatnili ako útesotvorné organiz-
my, co je však príznacné iba pre jurskú periódu
a platformový vývoj Európy. Tieto rífy sú zložené
z kalcifikovaných siIicispongií, najmä skupiny Li-
thistida. V karpatskom liase nachádzame spongo-
lity a konkrécie spongiových rohovcov.

Koraly vytvárali útesy v malme tethydnej oblas-
ti (Thecosmilia tnchotoma).

Z foraminifer zacínajú prevláda! Nodosana-
ceae nad aglutinovanými. V liase je miestami
masove prítomná Involutina liassiaca, v dogeri
sa objavujú prvé Globigennaceae. Plytkovod.
ný malm charakterizuje napr. Protopeneroplis
stnata. .

Z dalších mikropaleontologických objektov sú

pre zónovanie vrchnej jury - spodnej kriedy
významné jednobunkové kalpionelidy (Tintinni-
na). Z nich rod Crassicolaria reprezentuje vrchný
titón. Na zónovanie jury sa v súcasnosti zacínajú
používa! aj rádiolárie (nimi utvorené rádiolarity
majú velké rozšírenie v Wbokovodných geosyn-
klinálnych sedimentoch jury po celom svete) a tiež
ostrakódy.

ZO stavovcov sa v skupine rýb rozvíjajú Tele-
os tei.

V jure vrcholí rozvoj plazov. Objavujú sa formy
adaptované na plávanie ilietanie - plachtenie.
Morské fácie charakterizuje prítomnost rodu
Ichthyosaurus (zo skupiny Ichthyopterygia) a Ple-
siosaurus (zo skupiny Sauropterygia). Najväcšia
cas! plazov však žila na suchej zemi, prípadne
v mociaroch.

Dravce zo skupiny Theropoda, napr. Compsog-
nathus, sa pohybovali na dvoch koncatinách. Ne-
motorné bylinožravce zo skupiny Sauropoda do-
sahovali velké rozmery (Brachiosaurus 25 m).
Stegosaurus bol pokrytý velkými trojuholníkový-
mi štítmi; na lietanie pomocou lietacích blán
medzi prstami bol prispôsobený Pterodactylus.
V jure sú známe aj korytnacky, ešte len ciastocne
pokryté pancierom.

Prvý vták Archaeopteryx má ešte pocetné zna-
ky plazov, ale jeho telo je už pokryté perím.

Gcavce patria zatial medzi velmi zriedkavé
zložky fauny, pricom sú zastúpené výhradne drob-
nými formami, napr. Multituberculata; skupina
Pantothena predstavuje predchodcov dnešný~h
cicavcov.

Najvýznamnejšou faunistickou lokalitou vôbec
je Solhofen v Bavorsku, NSR, kde vo velmi
jemnoirnných litografických vápencoch, kedysi
tažených pre kamenotIac, sa výborne zachovalo
množstvo fosílií aj s odtlackami mäkkých tiel,
dokonca aj so zvyškami sfarbenia na krídlach
motýlov. Odtialto pochádzajú aj nálezy archaeo-
pteryxa. Dôležitou lokalitou je tiež Holzmaden,
Wiirtembersko, NSR; z tamojších bituminóznych
bridlíc pochádzajú unikátne nálezy ichtyosaurov
(známy obraz samice rodiacej živé mládatá). Po-
cetné nálezy plazov pochádzajú z Nevady (USA)
a1'endaguru (Tanzánia).

/ Vo vrchnej jure dochádza k rozrôzneniu fauny
do klimaticky podmienených provincií (obr. 406).
Teplú mediteránnu provinciu charakterizujú
napr. amonity Phylloceratidae, gastropód Nen-
nea, lastúrnik Diceras, boreálnu (chladnejšiu)
provinciu amonit Virgatites, belemnit Cylindro-
teuthis a lastúmik Buchia.
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FLÓRA

Z morských rias vo vyššej jure možno sledovat
nový rozvoj skupiny Dasyc1adaceae, ktorá však už
nedosahuje taký stratigrafický význam ako v tria-
se. Pre plytkovodný titón v Karpatoch je význacná
Oypeina jurassica. Z planktonických rias sa v pe-
lagických sedimentoch masove vyskytuje Globo-
chaete alpina. V brakických a sladkovodných fá-
ciách sa uplatnujú Characeae.

Flóra jurských suchozemských rastlín je totožná
s rétickou, teda aj tu zmena v rastlinstve "predbie-
hala" zmenu v živocíšstve. Z papradí sa objavuje
rod Oadoph1ebis, z cykasovitých Nillsonia, z gink-
govitých Ginkgoites, z ihlicnatých (konifer) Podo-
zamites. Benettitaceae (napr. Williamsonella)
a Caytoniales sú predchodcami krytosemenných
rastlín.

V jure možno rozlíšit najmenej dve Dorisfické
provincie: 1. indoeurópsku s vlhkou tropickou
a subtropickou klímou, najmä so stromovitými
papradami, cykasmi a kajtóniami (sem patria aj
uhofné panvy Gresten vo Východných Alpách

a Mecsek v južnom Madarsku), 2. sibírsku provin-
ciu mierneho pásma s malými papradami, mnohý-
mi druhmi ginkga a ih1icín, ktorých kmene majú
letokruhy (sem patria napr. uhofné panvy na
Aljaške, Svalbarde a v Grónsku).

REGIONÁLNY PREHLAD

PLA TFORMOVÝ vÝVOJ
JURY V EURÓPE

Namiesto jednej panvy germánskeho triasu boli
rozsiahle plochy západnej a severnej Európy v ju-
re zaliate plytkým morom. Subsidenciou sa zacali
vytvárat štyri panvy: angIo-parímka, švábsko-
frankská, rhônska a akvitánska, pospájané navzá-
jom prielivmi (obr. 407). Ohranicovali ich zväcša
velké ostrovy - hraste - z vyzdvihnutého ka-
ledónskeho a najmä hercýnskeho podkladu:
Francúzske stredohorie (Massif Central), Ardeny,

++ ++ ti tón -volžský st1. kelovej ,
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Obr. 406. Premiestovanie rozhrania medzi boreálnou oblastou s chladnomilnou faunou a tethydnou oblastou

s teplomilnou faunou pocas jury (podla A. ~, 1975)
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Obr. 407. Mapka výchozov platfonnovej jury v hlavných oblastiach Európy (podla M. GIGNOUXA, 1943).
1 pojurské útvary, 2 jura, 3 trias, 4 staré masívy (paleozoikum a predkambrium). Sípky ukazujú smer komunikovania ruského

mora s oblastou Severného mora vo vrchnej jure. PreTUŠovaná ciara znací približné rozhranie medzi epikontinentálnou oblastou
severnej Európy a mediteránnou oblastou mora Tethys na juhu (výchozy jury v mediteránnej oblasti nie sú vyznacené)

f
!

Vogézy, Schwarzwald, armorický masív, Iberská
. meseta, Cornwall, Wales, západné Írsko, severné

Škótsko.
Dôkazom, že jurské more nepokrývalo tieto

územia súvisle a že jurské uloženiny neboli z nich
eróziou odstránené až neskôr, je postupnost
transgresie na ich brehy. V blízkosti spomenu-
tých vynorených území transgresia jurského mora
zacína až vyššími stupnami a smerom k tomuto
niekdajšiemu pobrežiu powrujeme tiež pribúda-
nie klastickej - terigénnej zložky v sedimentoch
na rozdiel od hlbších fácií v strede panví.

Pretože poklesávanie panví okrem švábsko-
franl\skej pokracovalo aj v kriede a paleogéne,
vystupujú jurské uloženiny v nesúvis10m prstenci
na okrajoch týchto syneklíz. Treba rátat s tým, že
tieto panvy mali pôvodne o nieco väcší rozsah,

,"

kedže ich dnešný okraj tvoó denudacoá hrana.
za maxima transgresie v keloveji boli zaplavené

dalšie územia. Transgresia vnikla do Ciech, kde
vytvorila prie6v cez Polabie a južnú Moravu na-
pojený na karpatské geosynklinálne more - sú-
cast Tethydy. Postupujúce more prekrocilo val
v oblasti Odry a napojilo sa cez dánsko-polskú
brázdu na more ruskej platformy. Vindelický val
bol definitívne zaplavený a platformové more SZ
Európy sa vlastne stalo okrajovým morom.

Anglo-parížska panva

Ku klasickým oblastiam jurskej stratigrafie so
stratotypmi viacerých Stupnov liasu pató SV okraj
panvy v Bur2undsku a jeho pokracovanie - lu-
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xemburský záliv. Kedževrstvy sa uklánajú všade
do stredu panvy pod malými uhlami, na odolnej-
ších súvrstvia ch sa vytvorili paralelné kvesty.

V liase sedimentovali sliene a piescité vápen-
ce (napr. sinemúrske vápence s Gryphea), vo
vrchnom liase sú vyvinuté bituminózne bridlice
s Bositra (Posidonia). V álene sa na pobreží Ardén
vytvorili významné oolitické železné rudy, známe
pod názvom "Iotrinská mineta". Vyšší doger je
v podobe krinoidových a oolitických vápencov.
Malm tvoria sliene, nad ktorými sa uložÍli koralo-
vé a spongiové rífové vápence. Najvyššie vrstvy
portlandu predstavujú už brakické vápence s cha-
ráceami.

Približne podobný sled je aj v západnej casti
panvy v Bretagni a Normandii, vIeme armorické-
ho masívu. Tie isté súvrstvia pokracujú aj na
územie Anglicka; kanál La Manche je totižštruk-
túrou celkom mladou.

V Ang6cku sú súvrstvia jury výborne odkryté
v pobrežných zrázoch oblasti Dorset a v Yorkshi-
re. Najsevernejšie výskyty jury v Británii sa na-

chádzajú až v súostroví Hebríd. Možno rozlišovat
elevacné oblasti s menšou mocnostou sedimentov
a stratigrafickou kondenzáciou a medzi nimi zóny
silnejšej subsidencie. Spodný lias tvoria tmavé
íIovce ("Blues Lias"), v strednom Iiase je vložka
sedimentárnych sideritových rúd. Doger a malm
sa oznacujú spolocne ako "Oolite" podIa hojnosti
oolitických hornín. V bajoku sú známe aj deltové
- estuáriové uloženiny s bohatou flórou. Oxfordu
patria tmavé oxfordské íly a nad nimi koralové
vápence. Slienité vápence polostrova Portland
boli pôvodnou surovinou pre typ portlandského
cementu. Najvyššia cast portlandu - purbek
- svedcí o regresii; predstavujú ju sladkovodné
íly s lastúrnikom Cyrena a ostrakódmi, evaporac-
né dolomity a sadrovce.

V severnej casti Anglicka v oblasti Spilsby sa
v najvyššej jure vyskytujú amonity boreálnej pro-
vincie reprezentujúce volžský stupen. Okraj pan-
vy predstavujú relikty jurských uloženín v južnom
Švédsku (Skane). Súvrstvia jury boli navrtané aj
v severnei casti Severného mora, kde práve jurské

~

11

Obr. 408. Pterodactylus kochi (WAGNER) v solnhofenskom vápenci; malm. Eichstätt. Snímku poskytlo Prírodove-
decké múzeum Humboldtovej univerzity v Berlíne, NDR
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pieskovce predstavujú kolektorové horniny ropy
taženej zo šelfu.

Jurské platformové uloženiny vystupujú aj v SZ
Nemecku (v NSR západne od Hannoveru, v NDR
západne od Magdeburgu) a znacná cast je ich ešte
prekrytá glaciálnymi kvartérnymi sedimentmi.
V tejto oblasti bolo jurské more hlbšie. Usadili sa
v nom takmer samé sliene aj íly vhodné pre
keramický priemysel. V mIadokimérskej fáze sa
permské soli zacali v podloží pod stÍpcom 2500 m
mladších sedimentov plasticky premiestovat a vy-
tvárat diapíry. Vidiet to z toho, že v nadloží
solných diapírov majú vrchnojurské a najmä krie-
dové sedimenty ovela menšie hrúbky.

Švábsko-frankská

panva

Ako ukazujú zvyšky zaklesnutej jury v Rýn-
skom prelome, Vogézach a Schwarzwalde, obidva
tieto masívy boli v liase a dogeri zaplavené mo-
rom, a teda jestvovalo rozsiahle spojenie s pa-
rížskou panvou. V malme sa táto oblast vrátane
stredného Nemecka až po ceský masív vynorila.
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Týmto sa jurské more v Nemecku rozdelilo na dve
casti a švábsko-frankská panva sa osamostatnila.

V liase a dogeri takisto dominujú sliene a íly;
v toarku tvoria typickú ciernu juro tmavé "posidó-
niové" bridlice s významnou lokalitou ichtyosau-
rov pri Holzmadene. V dogeri sa aj tu '1.pobrež-
ných castiach usadzovali oolitické železné rudy
(hnedá jura). Severne od rýnskeho masívu sedi-
mentácia koncí v kimeridži vrstvou soli. Inde sú
v malme podstatne zastúpené vápence (biela ju-
ra). V oxforde to boli najmä spongiové útesy,
miestami druhotne dolomitizované. Aj v portIan-
de sa vytváráli masívne útesové spongiové vápen-
ce s Diceras a Nerinea. Medzi útesmi v lagúnach sa
usadzovali lavicovité solnhofenské litografické
vápence so svetoznámym náleziskom fauny s od-'
tlackami mäkkých tiel medúz, hmyzu, s nálezmi
lietajúcich jašterov (obr. 408) a archaeopteryxa.
Stagnantné vody v lagúnach zaprícinili nedostatok
kyslíka pri dne, a tým chýbanie bentosu vrátane
nekrofágnych živocíchov, co umožnilo zachovanie
neporušených mäkkých tiel organizmov.

Oddelenia jury sa v Nemecku tradicne rozdelu-
jú do súborov oznacovaných písmenami gréckej
abecedy.

;s,
,()I,,, iDoO',>;:,

I)SI>- 0(,.
'Vc~, O-l)

Obr. 409, Prevýšený profil pohorím Jura (tabulová Jura) v úseku Luxieul-Vesoul-Voray (podla M. DREYFUSSA),
Vrstevné cleny z tvrdších hornín vytvárajú kvesty
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Obr. 410. Profil vrásovou Jurou s typickým tektonickým štýlom vrásových prešmykov (podla M. Dreyfussa)
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Rhônska panva

Z jej usadenín bolo vytvorené pohorie Jura.
V tzv. tabulovej Jure, v typickej pIatfonno-
vej casti, sú vrstvy uložené takmer vodorovne
a odolnejšie cleny tvoria charakteristické kvesty
(obr. 409). V pásmovej Jure v susedstve Álp sú už
vytvorené súbory vrás (obr. 410).

Vrstevný sled je analogický parížskej panve,
vrátane oolitických železných rúd, spongiových
a koraJových útesových vápencov. Útesová fácia
sa postupne presúvala na juh. V severnej casti
vystupujú útesové vápence v oxforde, južnejšie
v kimeridži a najjužnejšie pri Grenobli až v port-
lande. V zázemí týchto rífov. ktoré oddeTovali
rhônsku panvu od alpského geosynklinálneho
mora, zacali sa vytvárat lagúny (sadrovconosný
purbek).

Doger casto spocíva na kryštaliniku transgre-
sívne, co dokumentuje pochovanie vindelického
valu. Vo vápencových súboroch v pohorí Jura sú
vyvinuté rozsiahle krasové javy.

Akvitánska panva

Spodnejší lias je casto ešte v sladkovodno-Iagu-
nárnom vývoji. Až vyššie cleny ukazujú spojenie
s morom anglo-parížskej panvy. V jurských hor-
ninách sa nachádzajú významné ložiská ropy
a plynu.

Polsko a ruská
(východoeurópska) tabula

Na území Polska zacala sedimentácia v liase
v kontinentálnom prostredí aj s polohami pelo-
sideritov a slojcekmi uhlia. Znacná cast Polska
bola zaliata morom až pri spomenutej kelovej-
skej transgresii, kedy sa usadili piesky, vápence
a íly s hojnostou výborne zachovaných amonitov
s perletovou aragonitovou schránkou. Elevácia
Svätokrížskych hôr bola prekrytá iba plytkým
morom so spongiovými rífmi.

Paleogeografia jury a kriedy ruskej platfor-
my charakterizuje striedanie "poludníkových"
a "rovnobežkových" morí. Aj tu sa v liase usadzo-

. vali kontinentálne sedimenty. V dogeri sem za-
siaWa transgresia z Polska a spojila sa s výbežkom
mora postupujúceho z krymsko-kaukazskej ob-
lasti - vzniklo rovnobežkové more východo-zá-
padného priebehu. V kimeridži došlo k regresii.
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Spojenie so západnou Európou zaniklo a vo
vrchnom malme sem zacal od severu postupovat
rozsiahly prieliv chladného mora s faunou boreál-
nej provincie - amonitmi Virgatites, lastúmikmi
Buchia a belemnitmi Cylindroteuthis. Súvrstvia
tohto volžského stupna sa teda uložili v mori
poludníkového priebehu.

Sedimenty platfonnovej jury Ruska tvoria naj-
mä íly a glaukonitové piesky, nachádzajú sa tu aj
fosfátové konkrécie a horfavé bridlice. Nedosta-
tok vápencov bol asi podmienený chladnej šou
klímou.

Jura pia tformo vé ho pokryvu
ceského masívu

Malé denudacoé zvyšky jury vystupujú na povr-
chu v dvoch oblastiach - v okolí Krásnej Lípy
v severných techách a v širšom okolí Brna. Strati-
grafický rozsah jurských uloženín je kelovej-ki-
meridž (obr. 411). More na územie ceského masí-
vu postupovalo cez klesajúcu oblast pozdÍž lah-
ského lineamentu, ktorý oddeloval sudetskú sú-
stavu od ceského jadra. Kelovejská transgresia
vnikla od SZ do Saska, vytvoriac široký prieliv
napájajúci sa na geosynklinálne more v rozhraní
Álp a Karpát.

Kedže územie ceského masívu bolo už dokona-
le peneplenizované, prínos klastického materiálu
z pevniny bol minimálny a usadzovali sa najmä
vápence. Len v okolí Krásnej Lípy sa nachádzajú
bazálne klastiká (pravdepodobný kelovej).
Okrem dolomitických i rohovcových vápencov sú
podstatnejšie zastúpené aj sliene. Súbor koncí
tmavými vápencami kimeridžu so Streblites (Op-
pelia) tenuilobatus. Výskyty v okolí Krásnej Lípy
sú viazané na IDŽickú poruchu; tvoria šupiny
stnno vztýcených až prevrátených vrstiev, ktoré
boli vyvlecené z podložia ceskej kriedy pri hrasto-
vitom výzdvihu.

Na strednej Morave transgreduje jura na
devónske vápence Moravského krasu pri Olomu-
canoch a v okolí Brna (Hády, Švédske šance,
Stránska Skála). Miestami tu jura leží priamo na
kryštaliniku brnenského masívu. Nezvrásnené sú-
vrstvia jury platformového pokryvu majú malé
hrúbky - do 50 m. Ide najmä o krinoidové rohov-
cové vápence samonitom Quenstedticeras Iam-
berti (kelovej), v oxforde o vápnité pieskovce
a sliene s Cardioceras cordatum ("kordátové
vrstvy") a kremité spongiové vápence s Gregory-
ceras transversanum ("tranzverzáriové vrstvy")



Obr. 411. Jura platformového pokryvu ceského masívu
4

.

a najvyššie s EpipeItoceras bimammatum ("bima-
mátové vrstvy"). Kimeridž nie je v tejto oblasti
zachovaný. Nadložné rudické vrstvy patria už
spodnej kriede (pozri s. 386).

Z ostatných castí prielivu boli jurské uloženiny
malých mocností odstránené eróziou ešte pred
transgresiou vrchnej kriedy, ako to ukázali vrty do
podložia ceského kriedového útvaru. V podloží
neogénu celnej karpatskej priehlbiny boli však
navrtané jurské súvrstvia miestami až 2500 m
mocnosti. JV okraj ceského masívu musel teda
pocas jury intenzívne poklesávat. V tomto okrajo-
vom prehybe platformy možno rozlíšit v SZ casti
karbonatickú fáciu a v JV casti hlbšiu fáciu s mo-
hutným zastúpením slienov, ktorá smerom ku
Karpatom znovu prechádza do vápencovej fácie.

Transgresia zasiahla do západnejšej casti (Stra-
chotín) už v liase - dogeri ("grestenské vrstvy"
s ojedinelými amonitmi). Rozsiahlu transgresiu
predstavujú až nikolcické vrstvy - pieskovce
a piescité dolomity - pravdepodobný kelovej.
Vranovické vrstvy najmä v podobe spongiových
vápencov s rohovcami i dolomitov patria na zákla-
de amonitovoxfordu a snád aj keloveju. Nadnimi
ležia mikulovské slieDovce a kalové vápence

- panvová fácia s raxami (bezosovými ihlicami
silicispongií). Na základe asociácie kadosín (plan-
któn neistej systematickej príslušnosti) a zriedka-
výchamonitov sa zaradujú do kimeridžu - stred-
ného titónu. Najvyššie ležia plytkovodné kurde-
jovské vápence - oolitické a krlnoidové s bra-
chiopódmi; ich predpokladaný vek je stredný až
vrchný titón. V najvyšších castiach niekedy bývajú
aj vápence podobné emstbrunnským - predsta-
vujú vrchný titón v susednej ždánickej jednotke
Karpát (s. 361). Zdôraznujeme, že všetky tieto
cleny sú známe iba z vrtov.

Tento vývoj okrajového prehybu platformy
s velkými mocnostami jury sa zistil aj na území
Rakúska; tmavé slienovce sa tu považujú za ropo-
materské súvrstvie.

GEOSYNKLINÁLNY vÝVOJ
JURY V EURÓPE

Alpsko-karpatská geosynklinála sa v jure vy-
znacuje mobilitou dna. Zacína sa diferencovat na
trógy a elevácie, ktorých náznaky sme pozorovali
už vo vyššom triase.

357

SEVERNÉ CECHY OKOLIE BRNA JURA V PODLoží KARPATSKEJ PREDHLBNE
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Obr. 412. Rozpad karbonatickej platformy (rozsiahleho šelfu) tethydnej oblasti; model je odvodený hlavne
z územia Talianska (D. BERNOUILU - H. C. JENKYNS, 1974)

Elevácie boli zväcšia submarinné (prahy), ale
obcas sa aj vynorovali v podobe girlandy ostrovov
(kordiliery). Elevácie možno identifikovat podla
plytkovodných fácií, castých hiátov a kondenzo-
vanej sedimentácie; na ich svahoch hojne vystu-
pujú intraformacné vápencové brekcie z podmor-
ských zosunov (obr. 412).

Trógy charakterizujú fácie hlbšieho mora (vrá-
tane rádiolaritov, ktoré sa v platformovej jure
nikdy nevyskytujú), neprerušené vrstevné sledy
a casto aj submarinný bázický vulkanizmus, tra-
dicne oznacovaný ako iniciálny vulkanizmus.
V okrajových castiach trógov sa obcas vyskytuje
spojovací clen - polohy kalovými prúdmi pre-
miestených plytkovodných sedimentov s detritom
pobrežných organizmov (alodapické vápence
- vložky turbiditov uprostred hlbokovodných se-
dimentov).

Západné Alpy

Jura helvetíd na území Francúzska sedimento-
vala v subalpínskom trógu. Lias a doger tvorí
tisícmetrová mocnost tmavých slienovcov a íIovi-
tých bridlíc s Bositra buchi ("Posidonia alpina").
Malm je v podobe slienitých kalpionelových vá-
pencov, ktoré bez prerušenia prechádzajú do
spodnej kriedy.

V pennidách v briansonskej podzóne jestvovala
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pocas jury briansonská kordiliera, v piemontskej
podzóne sa vyvinul piemontský tróg. Briansonská
kordiIiera sa vynorovala v liase a vo vrchnom
dogeri, co je zaznamenané hiátmi - chýbaním
súvrství tohto veku. V malme sa priestor zaCÍna
prehlbovat a elevácia zaniká. Najprv sa usadili
cervené hluznaté vápence, potom rádiolarity
a kalpionelové vápence. Jura briansonského pás-
ma celkove dosahuje malú mocnost.

Podla starších predstáv sa kordiliery postupne
naklánali, prevracali na vonkajšiu stranu a vlast-
ne z nich sa mali vyvinút príkrovy (takéto zakla-
danie príkrovov už v sedimentacnom štádiu sa
oznacovalo ako "embryonálna tektonika" -
E. ARGAND). V celách príkrovov by potom
sústavne mali vystupovat len plytkovodné fácie,
co sa však nepotvrdilo.

Piemontský tróg sa vyznacuje velmi hrubými
súbormi íIovitých sedimentov, ktoré boli meta'-
morfované na fylity až svory. Toto súvrstvie sa
francúzsky nazýva schistes lustrés (cítaj šist Iii-
stré = lesklé bridlice), vo Východných Alpách
Biindner Schiefer (cítaj šífer = bridlice). Napriek
alpínskej metamorfóze možno v nom nájst relikty.
hrubších schránok, ako Gryphea arostrá belemnÍ-
tov, ktoré dosvedcujú jurský a scasti aj kriedový
vek. Zastúpené sú aj rádiolarity. Tento súbor je
sprevádzaný ofiolitmi, teda bázickými aj ultrabá-
zickými hlbinnými i výlevnými hominami, meta-
morfózou zmenenými na metadiabázy, amfiboli-



ty, serpentinity. V klasickom ponímaní geosynkli-
nály ide o iniciálny vulkanizmus, v ponímaní tek-
toniky litosferických dosiek o fragmenty oceán-
skej kôry vrátane vrchného plášta (ultrabáziká)
odlúcené pri kolízii platní.

V pn1crovoch Predálp má jura rozmaníté vývo-
je, pomocou ktorých sa dajú vytypovat ich pôvod-
né "domovské" oblasti. UItrahelvetský pn1crov
má juro takmer totožnú so subalpínskou jurou
helvetíd, príkrov Stredných Predálp má juro
briansonského typu a podobne.

I~
tj
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Východné Alpy

Na geologickej mape Východných Álp zaberajú
jurské súvrstvia menšiu rozlohu než triasové, a to
jednak preto, že sú menšej mocnoti a tiež preto, že
ako vyšší súbor boli viac postihnuté eróziou. V ju-
re je vyvinutý bohatý súbor fácií s castými laterál-
nymi a vertikálnymi záme nami. Kedže pocetné
názvy litostratigrafických jednotiek boli z vý-
chodných Álp prenesené aj do Karpát, je užitocné
sa s nimi oboznámit.

Diferencovanie sedimentacného priestoru
s kontrastmi fácií sa viac prejavuje v liase - doge-
ri. Celkove tu ešte prevládajú plytkovodné fácie.
Vyrovnanie fácií s prevahou hlbokovodného pro-
stredia nastáva v malme. Toto celkové prehlbenie
je dôsledkom poklesávanía, ktoré nebolo kom-
penzované sedimentmi (nedostatocný prísun sedi-

. mentov - "stratigrafická podvýživa", tzv. lepto-
geosynklinála ).

V oberostalpínskom súbore, ktorý teraz vytvára
Severné Vápencové Alpy, sa v liasových trógoch
usadzovali hlbokovodné škvrnité sfienité vápence
a sliene ("Fleckenmergel"). Na svahoch trógov .
a na submarinných eleváciách prechádzali do cer-
veného hJuznatého vápenca s amonitmi - tzv.
adnetský vápenec. Na plytcinách sa ukladali ružo-
vé krinoidové vápence s brachiopódmi - hiedatz-
ské vápence. Zóny trógov a elevácií sa viacnásob-
ne striedajú, aj tak však možno konštatovat, že
fácia FIeckenmergel je najviac príznacná pre se-
vernejšie casti sedimentacného priestoru (bajuva-
rikum), kde napr. v aIlgäuskom pn1crove dosahuje
maximálnu hrúbku nad 1000 m (odtialto majú
názov aIIgäuské vrstvy). V južnejšej casti priestoru
(tirolikum, juvavikum) je najcastejšou hierlatzská
fácia, a to najmä nad plytkovodným dachstein-
ským vápencom, zatial co FIeckenmergel je v nad-
10ŽÍ hlbokovodnejších zIambachských slieDov.
Dedí sa teda rozmiestenie elevácií a depresií,
založené už vo vrchnom triase.

V dogeri pokracuje fIeckenmerglová fácia. Vy-
skytujú sa aj analogické plytšie vývoje, a to cerve-
ný hluznatý vápenec (klauský vápenec) a krinoi-
dový vápenec (vilský).

V malme dochádza k celkovému prehlbeniu
a vyrovnaníu fácií. Dominujú tu rádiolarity (mh-
poldinský rádiolarit) a vápence s aptychmi. Rá-
diolarity predstavujú sedimenty niekolko tisÍc-
metrových hlbok, usadené pod kompenzacnou
hÍbkou kalcitu (CCL). Kremité vápence s aptych-
mi tiež ešte zodpovedajú hlbokovodným sedimen-
tom. Usadili sa pod kompenzacnou hÍbkou arago-
nitu, kedže pôvodne aragonitové schránky amoni-
tov boli rozpustené a zachovali sa iba aptychy,
viecka amonitov tvorené kalcitom. V titóne pre-
vládajú pelagické kalpionelové vápence (ober-
abnské vrstvy), v južnej casti priestoru sa však
opät zacínajú vytvárat aj plytciny s rífmi a zarífo-
vými lagúnami (plassenský vápenec). Z ich mate-
riálu pochádzajú vložky turbiditov obsahujúce drt
plytkovodných organizmov, ktoré sa na niekdaj-
ších podmorských svahoch vklinovali do oberalm-
ských vrstiev.

Tieto údaje sa vztahujú na súbor oberostaIpin
Severných Vápencových Álp. Z iných jednotiek
spomenieme ešte grestenské vrstvy - spodnejší
lias grestenského bradlového pásma; tvoria ich
arkózovité pieskovce a íIovité bridlice so slojmi
uhlia.

V jure Východných Álp sú len podradné výsky-
ty vulkanitov.

Južné Alpy

Z jurských fácií možno spomenút cervené hfuz-
naté vápence ("caIcare ammonitico rosso"), ktoré
sa zvycajne vyskytujú v dvoch horizontoch - vo
vyššom liase a v maIme, podobne ako v Západ-
ných Karpatoch. Titón - neokóm tvoria kalové
vápence s tintinidmi známe pod názvami "bianco-
ne" a "maiolica", zvýraznujúcimi ich bielu farbu
a jemné zmo.

Jura Západných Karpát

Jura a krieda Západných Karpát boli vdacnýmobjek-
tom štúdia už od priekopníckych prác DIONÝZA Š1ÚRA
a V. UHLIGA. Novšie poznatky z oblasti flyšového pásma
priniesli: M. KsL\ZKIEWICZ, A. MA1EIKA, Z. Rom, M.
ELIÁŠ, V. HOUŠA - Z. VAŠítEK(amonity), V. POKORNÝ
(ostrakódy), E. HANzúKovÁ (foraminifery), B. LEŠKO,
J. NEMCOK, T. KORÁB, T. DURKOVIC. Z bradlového
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o br. 413. Hrubá schéma diferencovania dna karpatskej geosynklinály v jure a spodnej kriede (skutocná situácia pre
každý jednotlivý stupen vykazuje pocetné odchýlky od tejto schémy)

pásma a Centrálnych Karpát: D. ANDRUSOV,M. MA-
HEL,K. BIRKENMAJER,A. RAoWANsKl,J. LEFELD,M.
RAKus - J. MICHALÍK(amonity), O. SAMUEL- J. SAlAJ
- E. KäHI..ER (foraminifery), E. PLANDEROVÁ- P.
SNOPKOVÁ(palinológia), V. GAŠPAlÚKovÁ(nanoplank-
tón), M. KOCHANOVÁ(lastúrniky), 'M. SmLfK - J.
PEVNÝ(brachiopódy), S. G,\SIOROWSKl(aptychy), M.
MIšfK - K. BORZA- A. KUlLMANovÁ(mikrofácie), R.
MARsCHALKO- J. JABWNSKÝ(sedimentológia), A.
BIELY,J. BySTRICKÝ,A. BEGAN,J. HAŠKO,A. BUJNOV-
sKÝ,M. POLÁK,M. SÝKORAa další.

Podobne ako v Alpách, tak aj v Karpatoch
došlo zaciatkom jury k diferencovaniu sedimen-
tacného priestoru na zóny trógov a submarinných
elevácií. Zóny niekdajších trógov identifikujeme
najmä podla hlbokovodných - panvových fárií,
napr. rádiolarity, škvrnité sliene. Elevacoé zóny
prezrádza prítomnost plytkovodných - praho-
vých fárií (napr. krinoidové vápence) a prejavy
hiátov. V staršej literatúre sa používali termíny
intrageosynklinála a intrageantikIinála (resp. kor-
diliera).

Pri znacnej schematizácii môžeme v Západných
Karpatoch rozlišovat takýto sled plytkovodných
a hlbokovodných zón (obr. 413):

1. Súbory s hlbokovodným vývojom jury re-
prezentuje napr. kysucko-pieninská jednotka
a zliechovský vývoj krížnanskej jednotky.

2. Súbory s plytkovodnou jurou obsahuje naj-
mä corštynská jednotka, cast obalových tatrid-
ných sledov (napr. vysokotatranská a nízkotatran-
ská jednotka) a spodnejšie štruktúry krížnanskej
jednotky (vysocká, belianska atd.).

3. za zvláštnu skupinu považuje M. MAHEL

(1959) jurské súbory, ktoré vznikali v nevetranom
mori (euxínske fárie - "cierna jura"); ide o nie-
ktoré obalové sledy tatrika, tzv. "západosloven-
ské série" (malokarpatskú, inoveckú, maloma-
gurskú, malofatranskú, vefkofatranskú).

360

Rozdelenie na plytkovodné a hlbokovodné sú-
bory je znacne schematické. Niektoré prechodné
vývoje v bradlovom pásme (napr. pruský, certe-
žieký) charakterizuje v spodnejšej jure plytko-
vodný vývoj s krinoidovými vápencami, vo vyššej
jure hlbokovodný vývoj s rádiolaritmi. Vertikálna
zámena plytkovodných a hlbokovodných sedi-
mentov je aj v jure silickej jednotky a iných
jednotkách. Porovnávaním v rámci celého jurské-
ho útvaru možno dostat len velmi približný paleo-
geografický obraz, presnejší výsledok možno do-
cielit iba porovnávaním v rámci jednotlivého
stupna.

Zaciatkom jury urcite vycnievali následkom
staFokimérskych výzdvihov tieto celky: vysoko-
tatranský ostrov (dosvedcuje to transgresia doge-
ru na stredný trias), cast malokarpatského priesto-
ru (transgresia stredného liasu na stredný trias na
Devíne, ba aj priamo na kryštalinikum pri Limba-
chu), cast priestoru flyšového pásma (vindelický
val, transgresia najmä titónu aj na kryštalinikum),
silická jednotka Spišsko-gemerského rudohoria
(miestami transgresia stredného liasu na dach-
steinské vápence). Okrem toho muselo byt aj
viacero vynorených ostrovov v oblasti jadrových
pohorí; okrem castého chýbania rétu to dosved-
cuje najmä piescitá prímes vo vápencoch jury
obalových sérií.

Ostrovy boli asi zväcša v miestach dnešných
jadier, ani tu však nikde nepozorujeme transgre-
sívne uloženie jury alebo kriedy na kryštaliniku.
Ostrovy boli teda znacne menšieho rozsahu než sú
dnešné mapové obrysy jadier, takže niekdajšie
transgresné styky sú už erodované. Možno sa teda
domnievat, že kryštalické jadrá vycnievali už za
starokimérskej fázy a že v kenozoiku sa opät
v týchto miestach vytvorili megantiklinály; ide
teda o "dedicnú tektoniku", dedenie elevacných
tendencií granitoidových masívov.

FLYŠOVÉ PÁSMO
I BRADLOVÉ PÁSMO

I
CENTRÁLNE KARPATY !'

štrambersko- veporidno-
-pavlovská corštynskó tatridná -chocsko-silicl<á
elevácia elevac.ia elevácia elevácia



Obr. 414. Jura fIyšového pásma csl. Karpát

'Poznámka. V dalšom preberieme juro systematicky
podla hlavných tektonických jednotiek. Pri štúdiu však
odporúcame dobre si osvojit vrstevný sled krížnanskej
jednotky, ktorý je najviac zastúpený na území Slovenska
a postupne ho porovnávat s ostatnýmí sledmí prostred-

níctvom stratigrafických tabuliek (obr. 414, 415, 42~).

Flyšové pásmo

Jura tohto pásma (obr. 414) je známa iba
z tektonických šošoviek (" vonkajšie bradlové pás-
mo"), ako aj z blokov - olistolitov a valúnov
v kriedovo-paleogénnom flyši. Súvislé plochy vý-
chozov v geologickej mape tvoria iba spodné
tešínske vrstvy malmského veku.

Lias a doger sa vyskytujú celkom ojedinele a iba
v magurskej zóne; malm - väcšinou titón je
známy z pocetných lokalít, z coho možno vyvodit
rozsiahlu morskú transgresiu na súbory okraja
ceského masívu tvoriaceho podložie flyšového
pásma. Vo východnom úseku cs. flyšového pásma
nie sú známe žiadne výchozy jury.

Ždánická jednotka. Velké vápencové bradlá
vystupujú uprostred tejto jednotky v Pavlovských
vrchoch a v susednom Rakúsku (pavlovsko-

waschberská zóna). Klentnické vrstvy rozsahu
oxford - vrchný titón predstavujú najmä slienité
vápence. Plytšou a stratigraficky o nieco vyššou
fáciou sú ernstbrunnské vápence - biele, nevrs-
tevnaté prirífovéorganogénno-detritické vápence
s faunou vrchného titónu (napr. Svätý Kopecek
pri Mikulove). Obsahujú aj vložky oolitických
a riasovo-onkolitových vápencov. Miestami sú
slabo dolomitizované.

Sliezskajednotka.Jura je známa len z tešínske-
ho ciastkového príkrovu. Báza príkrovu v bašskej
fácii zacína Šframberskýmvápencom - vyšší titón.
Najväcšie bradlo Kotouc pri Štramberku je sve-
toznámou paleontologickou lokalitou, z ktorej
bolo opísaných vyše 600 druhov skamenelín, a to
lastúrnikov (hojný Diceras), koralov, brachiopó-
dov, hubiek, ježoviek, amonitov (napr. Virgato-
sphinctes transitorius), foraminifer, dazykladáceí
a i. Svetlosivý štramberský vápenec je nevrstevna-

.tý, masívny; tvorí, ho detrit z rozrušených biohe-
riem, miestami sú v nom uzavreté menšie partie
koralových rífov. Stratigrafické rozpätie - naj-
vyšší stredný titón a najmä vrchný titón dokumen-
tujú kalpionelové zóny: Chitinoidella, Crassicola-
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ria. Calpionella alpina. Tieto cisté vápence sa tažia vých" bridlíc s lastúrnikom Bositra buchi je zastú

Obr. 415. Jura corštynskej a kysuckej jednotky bradlového pásma
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sko-štramberskú eleváciu a cetechovický tróg je
len pnlišnou schematizáciou. V malme externej
zóny flyšu okrem charakteristických pribioherm-
ných ernstbrunnských a štramberských vápencov
jestvuje totiž aj panvová fácia spodných tešín-
skych vrstiev. V magurskej zóne okrem príznac-
ných Wbokovodných fácií malmu sa v poslednom
case našli aj bloky a valúny plytkovodných vápen-
cov s Oypeina jurassica a i.

BradJové pásmo

Jura tvorí najväcšiu cast bradiel - tektonických
šošoviek, v ktorých bolo odlíšených viacero sukce-
su ("sérií - pozri s. 322). K. BIRKENMAJER
(1977) definoval z polskej casti viac ako 60 ob-
lastných litostratigrafických jednotiek v zmysle
nových pravidiel. Kedže tieto názvy nie sú ešte
vžité a možnosti aplikovania na územie Slovenska
neboli ešte preverené, uvádzame z nich len nie-
ktoré v zátvorkách (obr. 415). Sústredíme sa na
dva najviac zastúpené sledy, a to corštynský
a kysucký.

Corštynský sled reprezentuje plytkovodný vý-
voj jury (obr. 416). Najspodnejším, zriedkavo
prítomným clenom je lumachelový vápenec s Lio-
gryphea arcuata (sinemúr s.s.). Ostatná cast liasu
a spodnejší doger sú zastúpené slienmi a ílovitými
bridlicami. Ide o škvmité slienovce, v nižších
polohách samonitom Echioceras (lotaring), vo
vyšších polohách s Leioceras opaIinum (od toho

J

s

Obr. 417. Typový profil jury kysuckej jednotky - bradlo Brodno (Rudina) na ravom brehu Kysuce.
1posidóniovévrstvy(álen), 2supraposidóniovévrstvy(bajok - bat), 3rádiolarity (kelovej- oxford),4cervenéhluznatévápence

(kimeridž - strednýtitón), 5kalpionelové vápence (vrchnýtitón - berias), 6rohovcové vápence (neokóm). Prevrátený vrstevný sled
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Obr. 418. Bradlo oravského hradu pri Oravskom Pod-
zámku - jura až spodná krieda kysucko-pieninskej
jednotky (D. ANDRUSOV,1931).

1škvrnitéslienitévápences arietitmi - lotaring,2zelenkas-
tosivé celistvé vápence - pliensbach, 3 svetlosivé slaboškvrnité
vápence s belemnitmi - domér, 4 cervené vápence - malm,
Szelenkastosivérádiolaritya kremitévápence- maJm,6 cerve-
né a zelené vápence - malm, 7 svetlosivé celistvé vápence
- titón - berias

pochádza starší názov "opalínové vrstvy")
- spodný álen. Vrchn,ý álen až stredný bajok
zaberajú cierne ílovce s pelosideritovými konkré-
ciami, v ktorých sa pri Litmanovej (SV Slovensko)
vyskytuje dokonale zachovaná fauna pyritizova-
ných amonitov, napr. Ludwigia murcmsonae (od
toho pochádza starší názov "murchisonové
vrstvy").

Po nich nastáva zvrat do sedimentácie vápen-
cov. Pre bajok a bat sú charakteristické krinoido-
vé vápence, v spodnej šej casti biele (smolegovské
vápence), vo vrchnej cervené (kTupianske); casto
obsahujú brachiopódy. Výrazným clenOIn sú cer-
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vené hluznaté corštynské vápence so znacným
stratigrafickým rozpätím bat až spodný titón.
Predstavujú typický kondenzovaný sediment so
stopami podmorského rozpúštania; znacnú cast
hlúz tvoria naleptané jadrá amonitov. Na vyvýše-
ných castiach dna sa ojedinele vytvárali biohermy
(VfŠatecké vápence, biele s koralmi - oxford).
Najvyšším clenom sú kalové biele a ružové vápen-
ce s kalpionelami (dursztynské); miestami pre-
chádzajú laterálQe do krinoidovo-brachiopódo-
vých vápencov s Pygope diphya alebo do rogož-
nickej lumachely s hojnými amonitmi a aptychmi.

Kysucký sled je charakterizovaný hlbokovod-
ným vývojom jury (obr. 417, 418). Spodnejšie
cleny sú takisto z klastických hornín. Sled zacína
grestenskými vrstvami ~ ide najmä o hrubozrnné
pieskovce a piescité krinoidové vápence (hetallŽ
- sinemúr s.s.). Zázrivské vrstvy predstavujú
tmavé vápence s impregnáciami asfaltu (sinemúr
- lotaring). Nasledujú škvruité slienité vápence
("F1eckenmergel") - lotaring až álen. Škvrnitú
textúru spôsobilo najmä prepracovanie sedimentu
cervami (bioturbácia). Charakteristickým clenom
sú "posidóniové" vrstvy, vápence a slienité bridli-
ce s hojnými lastúrnikmi Bositra buchi (harcy-
grundské bridlice), rozpätie álen - bajok. Pri
Lednických Rovniach obsahujú sedimentárne
mangánové rudy. Nadložné "supraposidóniové"
vrstvy predstavujú škvrnité slienité vápence so
spongolitmi (bajok - bat). V keloveji - oxforde
došlo k maximálnemu prehÍbeniu sedimentacné-
ho priestoru až pod kompenzacnú úroven kalcitu,
coho dokladom je súvrstvie cervených a zelených
doskovitých rádiolaritov. Nad nimi ležia cervené
hl'uznaté vápence s hojnými Elánkami planktonic-
kého krinoida Saccocoma; zodpovedajú kimeri-
džu - spodnejšiemu titónu. Pozvolný prechod
z jury do kriedy predstavujú svetlosivé lavicovité
vápence s rohovcami (pieninské vápence). Sú
veku titón - neokóm (stredný titón - barém).
Obsahujú všetký zóny kalpionelíd.

Najväcšie rozdiely medzi obidvoma sukcesiami
bradiel boli v dogeri, kedy sa v corštynskom
priestore usadzovali plytkovodné piescité krinoi-
dové vápence a v kysuckom priestore hlbokovod-
né škvrnité slienovce a rádiolarity (obr. 419).
Kedže obidva typy bradiel sa casto nachádzajú
tesne vedla seba, svedcí to o dalekosiahlom tekto-
niekom zblížení. Obcasné vyzdvihovanie corštyn-
skej elevácie sa prejavovalo aj hiátmi a vznikom
roztvorených puklín. Takéto pukliny vyplnené
mladšími vápencami s morskou faunou (ueptunic-
ké dajky) prezrádzajú synsedimentárnu tektonic-
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Obr. 419. Palinspastická rekonštrukcia sedimentacného priestoru pieninského bradlového pásma v keloveji
s vyznacením prislušných stratigraficko-faciálnych sledov. Exotická sukcesia sa ukladala v mieste budúcej pieninskej
kordiIiery (podla K. BIRKENMAJERA, 1977)

1 morské sedimenty liasu až keloveju, 2 triasové (a permské?) morské a terestrické sedimenty a vulkanity, 3 kryštalinický
podklad (kontinentálna kôra), 4 predpokladané zlomy
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Obr. 420. Piescitý vápenec s hojnými odtlackami amo-
nitov Echioceras aff. spiratissimum (REYNES)a Schlot-
heimia sp. Stredný lias (Iotaring) pieninského bradia.
Lúty potok pri Dlhej, Orava

kú cinnost. Opakované roztváranie puklín bolo
zaznamenané v keloveji - oxforde, kimeridži,
titóne, neokóme.

Podla laterálneho zastupovania fácií možno
rozlíšit znacný poc~t vývojov najmä v corštynskej

o
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Obr. 421. Bradlo Cervený Kamen pri Podbieli na
Orave s prevráteným vrstevným sledom; nad tunelovou
ryhou sú doskovité rádiolarity dogeru - spodného mal-
mu, pri jej vyústení (zhruba v strede) cervené hluznaté
vápence stredného malmu a dole kalpionelové vápence
titónu

jednotke. Medzi obidvoma okrajovými siedmi
jestvujú rôzne prechody, Napriklad certežický
sled sa vyznacuje prítomnostou krinoidových vá-
pencov aj rádiolaritov v ich nadloží. Niektoré
sledy možno definovat najmä chýbaním urcitých

365



Obr. 422. Cervené hIuznaté vápence vznikajúce sub-
marinným rozpúštaním - pnldad na kondenzované
fácie. Doger manínskej jednotky. Manínska tiesnava,
Strážovské vrchy

clenov, napr. pieninský (obr. 420) sa od kysucké-
ho líši chýbaním cervených hluznatých vápencov
kimeridžu. Iné zase majú naviac niektoré, len pre
ne charakteristické cleny, napr. oravský sled sa
vyznacuje prítomnostou kozinských vrstiev (hru-
bolavicovité zelenkasté vápence s amonitmi ka-
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Obr. 423. Jura tatrika a krížnanského pn'krovu
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rixu), podbielsky sled (obr. 421) má cervené
hluznaté vápence v liase. Kostelecký a klapský
sled sú typické krinoidovými vápencami liasu,
obsahujúcimi hojné brachiopódy. Takýto lias má
aj manínska jednotka neistého tektonického zara-
denia. V Manínskej tiesnave pri Považskej Bystrici
vidiet krinoidové vápence liasu s polohou silicifi-
kovaných lastúrnikov Gryphea, nad nimi je pre
manínsku skupinu príznacný clen - cervené hI'uz-
naté vápence dogeru (presnejšie bat - oxford
- obr. 422).

Na základe exotických valúnov z kriedových
zlepencov vieme, že tu jestvovala ešte nejaká
podzóna najmä s plytkovodným vývojom malmu
("exotická jednotka"), ktorá bola pri horotvor-
ných procesoch úplne pohltená a nie je reprezen-
tovaná žiadnym bradlom. V podobe takýchto
valúnov sú známe vápence velmi plytkovodného
malmu s foraminiferami, napr. Protopeneroplis
stria ta, a bentickými riasami, napr. Oypeina ju-
rassica ; tieto sa na výchozoch nikde v bradlovom
pásme nenachádzajú a usadzovali sa zrejme
v priestore neskoršej pieninskej kordiliery, ktorá
sa vynorila v kriede (pozri s. 297).
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Obr. 424. Krinoidový vápenec (biomikrit). Lias tatrika.
Jarabinská skala. Velká Fatra. Výbrus, zväcš. 28 x

Obr. 425. Skvrnitý slienitý vápenec (Fleckenmerge1).
Väcšina škvrn sú fukoidy - chodbicky po cervoch. Vyšší
lias križnanského príkrovu. Oravice - Furkaška, Zá-
padné Tatry. Nábrus

Centrálne Karpaty

..

Tatnkum (obr. 423). Jura v obale jadrových
pohorí je dost heterogénna. Ako sme už uviedli,
v niektorých obalových skupinách chýba rét (sta-
rokimérske vynorenie). Lias a doger v jadrových
pohoriach západnej polovice Slovenska sú zväcša
reprezentované mocnými polohami tmavých ílo-
vitých bridlíc, slienovcov a spongolitov, Na zákla-
de tohto znaku vyclenil M. MAHEL(1959) skupi-
nu obalových sledov s euxínskym typom fácií:
malokarpatský, inovecký, malomagurský, žiarsky,
malofatranský a vefkofatranský sled. V Malých
Karpatoch k nim patria mariatálske bridlice
s amonitmi toarku, kedysi dobývané pri Bratislave
ako pokrývacské bridlice a na niektorých miestach
zrudnené mangánom. Tu patrí liasu aj borinské
súvrstvie s vápenca~, karbonatickými brekciami

r
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Obr. 426. Mapka rozmiestenia litofácií vo vrchnom
lotaringu (zóna s Echioceras raricostatum) v krížnanskej
jednotke Velkej Fatry a západnej casti Nízkych Tatier
(M. MIŠ/K, - M. RAKÚS, 1964)

1 škvrnité slienité vápenee a sliene (Fleekenmergel), 2 cerve-
né hfuznaté vápenee, 3 pestro sfarbené kalové vápenee, 4 sivé
rohoveové vápenee, 5 krinoidové vápenec, 6výskyty Echioceras
raricostatum v príslušnej fáeíi, 7 výskyty brachiopódov lotarin-
gu. Hustejšie šrafovanie - overený rozsah, redšie šrafovanie
- predpokladaný rozsah

a dolomitmi, v karpatskej jure celkom výnimoc-
nými.

Pre iné obalové sledy je typický lias - doger
v podobe piescitých krinoidových vápencov (obr.
424) casto s pestrým sfarbením. M. MAHEL
(1959) ich oznacil ako obalové sledy s kordiliero-
vým typom fácií: tríbecský, ráztocniansky, dum-
bierskya vysokotatranský sled. Vo vysokotatran-
skej jednotke sa odlišuje ešte velký pocet lokál-
nych vývojov. Lias je tu zväcša transgresÍvny,
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Obr. 427. Diagram laterálnych zmien litofácií, ich casopriestorového putovania a kolísanill. stratigrafického
rozpätia. Lias krížnanskej jednotky Velkej Fatry (M. MIšÍK - M. RAKús, 1964, upravené).

1 kremitý"FIeckenmergel",2 sivéjernnozrnnévápencezvycajnes rohovcami,3 škvrnitéslienitévápencea sliene (FIeckenmer-
ge!), 4 adnetský vápenec (cervený, hfuznatý), 5 slabokrinoidový vápenec s vložkami endostratických brekcií, 6 cyanofytový
(mikroonkolitový)vápenec, 7 "grestenská" fácia

Obr. 428, Adnetský vápenec, vrchný lias krížnanského
príkrovu, Hfuzy sú zo znacnej casti vytvárané z úlomkov
amonitových jadier, v medzemej slienitejšej tmavocer-
venej hmote sú ojedinelé krinoidové clánky. Krickova
dolina nad Revúcou. Velká Fatra

miestami transgreduje až doger. Lias je zväcša
v podobe sivých piescitých vápencov a pieskov-
cov. Spodný doger predstavujú ružové krinoidové
vápence, vyšší doger cervené vápence s amonitmi,
so stopami kondenzovanej sedimentácie. Spod-
nejší malm tvoria ružové a biele kalové vápence,
titón zastupujú svetlé kalpionelové vápence
a miestami aj krinoidové vápence s Pygope di-
phya. Jediné stopy jurského vulkanizmu sú v titó-
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O br. 429. Rádiolarit. Väcšina rádiolárií zachovaná len
v podobe nejasných obrysov, dva dobre zachované
jedince boli selektívne kalcifikované. Spodný malm
kysucko-pieninskej jednotky bradlového pásma. My-
javská pahorkatina. Výbrus, zväcš. 35 x

ne vo vysokotatranskej jednotke, kedy došlo
k podmorským výlevom silne bázických láv -lim-
burgitov.

Fatrikum (obr. 423). Krížnanská jednotka
v niektorých pohoriach tvorí nie jeden, ale dva
ciastkové príkrovy. Spodnejšia štruktúra (vysocká
v Malých Karpatoch, be6anska v Strážovských
vrchoch - M. MAHEL, 1959b) obsahuje plytko-
vodnejšiu juru s krinoidovými vápencami. Vyššia
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štruktúra - zliechovský sled - predstavuje hlbo-
kovodný vývoj jury. Tento je pre krížnanský
príkrov najtypickejší, a preto ho preberieme po-
drobnejšie.

Nad rétom v pozvolnom prechode nasledujú
ílovité bridlice s vložkami pieskovcov a piescitých
lumachelových vápencov s Cardinia - tradicne
nazývané "grestenské vrstvy" (skôr zodpovedajú
kalksburským vrstvám autroalpinika). Ich vek je
hetanž - sinemúr. Vyšší lias tvorí súvrstvie s ryt-
mickým striedaním škvrnitých slienitých vápen-
cov a slienitých bridlíc ("Fleckenmergel" - obr.
425), ktoré zodpovedajú allgäuským vrstvám vý-
chodných Álp. Ich maximálny rozsah môže byt
sinemúr až álen a hrúbka nad 100 m. V južnej šej
casti (napr. vo Velkej Fatre - obr. 426, 427) sa
škvrnité slienovce laterálne zamienajú s cervený-
mi hl'uznatými adnetskými vápencami (obr. 428),
ktoré obsahujú vela amonitov najmä toarku. Ešte
južnejšie dochádza vo vyššom liase k laterálnej
zámene za ružové a biele krinoidové vápence
s brachiopódmi ; ide o hierlatzské vápence, známe
z Východných Álp.

Ako výnimka sú v Belianskych Tatrách vyvinu-
té sinemúrske kremence -- obr. 371 (babošské
kremence). V Malej Fatre sa v strednom liase
vyskytujú fosfátové brekcie.

Doger a spodný malm tvoria cervené a zelen-
kasté kremité vápence s rohovcami, prípadne až
doskovité rádiolarity (obr. 429). Zodpovedajú
obdobiu najväcšieho prehÍbenia. Kimeridž
- spodnejší titón zastupujú cervené hl'uznaté
vápence s clánkami planktonických krinoidov
Saccocoma. Vrchnému titónu zodpovedajú slieiIi-
té lavicovité kalové kalpionelové vápence (na
rozdiel od obalových sledov zvycajne bez rohov-
cov).

Veporikum. Jura sa zachovala len ojedinele; je
postihnutá alpínskou metamorfózou.

Hronikum. Najvyššie cleny chocského príkrovu
- jura a krieda - boli už z velkej casti odstránené
eróziou a ich relikty sa zachovali tiež len ojedinele.
V Strážovských vrchoch v priestore Rohatej Skaly
lias tvoria sivé a pestré krinoidové vápence nieke-
dy s rohovcami ; obsahujú bohatú faunu bra-
chiopódov. Najvyšší lias (toark) je v podobe cer-
vených slienitých vápencov s amonitmi. V dogeri
sú znovu krinoidové vápence, inde lavicovité,
miestami kremité vápence so sivými a cervenými
rohovcami. Vrchný doger - spodný malm tvoria
ružové a cervené doskovité i hluznaté vápence,
ojedinele s rádiolaritmi. Titón zastupujú sivé a ru-
žovkasté kalové kalpionelové vápence.

Vnútorné Karpaty

Silicikum. Aj zo silického príkrovu bola vyššia
cast mezozoika odstránená denudáciou. Malé re-
likty transgresívneho liasu v podobe cervených
krinoidových vápencov sú v Stratens~j hornati-
ne, relikty "Fleckenmerglov" na Muránskej pla-
nine a v Juhoslovenskom krase a jedine na lokalite
Drienková hora pri Drnave je zachovaný vrstevný
sled až do dogerských rádiolaritov. V malme
postupne došlo až k extrémnemu splytceniu, co
dokazujú vápence s riasami Gypeina jurassica

'(obr. 401). Tieto boli neskôr úplne odstránené
eróziou a ich jestvovanie sa dalo dokázat iba
z rozboru valúnov mladších zlepencov.

V meliatskej jednotke a v Biikku bola jura
najnovšie dokázaná vo vývoji hlbokovodných
bridlíc, tmavých a cervených rádiolaritov
a v Biikku aj bázických vulkanitov.

Súhrn

Celkové hrúbky jury sú malé - 200 až 500 m,
co je charakteristické pre typ leptogeosynklinály,
panvy "podvyživenej" sedimentmi. Aj ked do-
chádzalo k subsidencii, toto poklesávanie nebolo
kompenzované sedimentmi a sedimentacný prie-
stor sa teda prehlboval. Vo vrchnej jure nastáva
znacné faciálne vyrovnanie s prevládnutím hlbo-
kovodnej - pelagickej sedimentácie. V titóne
jestvovali elevácie už iba v externejšej casti flyšo-
vého pásma, v corštynskej zóne, v casti budúcej
pieninskej kordiliery a pri južnom okraji karpat-
ského priestoru v silickej jednotke (pozri paleo-
geografický nácrt obr. 67).

Os karpatskej geosynklinály sa v jure presunula
do krížnanského a kysucko-pieninského priesto-
ru, comu nasvedcuje prítomnost najhlbších fácií
a najväcších hrúbok. Velký pocet základných
vrstevných sledov, ako aj jestvovanie mnohých
prechodných, zmiešaných typov odzrkadluje
znacnú a casto sa meniacu clenitost morského dna
v západokarpatskom priestore pocas jury.

V jure Západných Karpát až na limburgity
v titóne Tatier nie je známa vulkanická cinnost.
Iba v pohltenej zóne pieninskej kordiliery (pozri
s.297) azda jestvoval vrchnojurský vulkanizmus,
ako o tom svedcí rádiometricky zistený vek kys-
lých a intermediárnych vulkanitov z exotických
valúnov.

Jura Západných Karpát obsahuje málo surovín.
Pre cementársky priemysel sú vhodné slienité
vápence titónu - neokómu (cementárneLadce.
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Lietavská Lúcka, Banská Bystrica) ; pre cementá-
ren v Hornom Srní sa tažia krinoidové vápence
dogeru corštynskej jednotky. Mangánové zrndne-
nie v súcasnosti už bez hospodárskeho významu je
v mariatálskych bridliciach liasu Malých Karpát
a v bradlovom pásme v posidóniových vrstvách pri
Lednických Rovniach, ako aj v krinoidových vá-
pencoch dogeru pri Mikušovciach (mangánové
kôry a impregnácie spojené s vytváraním tvrdého
dna - hardground). V liase jadrových pohorí sa
ojedinele vyskytujú intraformacné fosfátové
brekcie (dolina Bystricka v Malej Fatre).

Jura v ostatnej casti
tethydnej Európy

V Madarskom stredohori vystupujú tie isté
fácie ako v Karpatoch a Východných Alpách.
Cervené hluznaté vápence s amonitmi sa tažia ako
dekoracné kamene - mramory. Fácia dachstein-
ských vápencov z vrchného triasu presahuje mies-
tami až do liasu. V južnej casti Madarska v pohorí
Mecsek je v grestenskej fácii významná paralická
panva liasového cierneho uhlia. Takisto v liase sa
nachádzajú sloje mangánových rúd (napr. ložisko
Úrkút v pohorí Bakony SZ od Balatonu). Kom-
pletné vrstevné sledy jury sú odkryté aj v pohorí
Gerecse, kde je v nich zriadená geologická rezer-
vácia pri Tate.

V Severných Apusenoch (Rumunsko) prevlá-
dajú plytkovodné fácie jury s niektorými špeciál-
nymi clenmi (napr. limonitové a glaukonitové
vápence v dogeri) ; v malme vystupujú štramber-
ské vápence. V Južných Apusenoch (Munfii Me-
taliferi) sa stretávame s hlbokovodnými fáciami
vrátane rádiolaritov a vrchnojurského ofiolitové-
ho komplexu, dokazujúceho jestvovanie oceán-
skeho trógu.

Vo Východných Karpatoch na Zakarpatskej
Ukrajine je zaujímavá prítomnost koralových
útesových vápencov v kimeridži a titóne marma-
rošskej bradlovej zóny.

V Južných Karpatoch na niekdajších eleváciách
jura chýba, alebo ju zastupujú plytkovodné súvrs-
tvia, napr. vápence štramberského typu. V Juž-
ných Karpatoch vystupuje grestenské súvrstvie
s uholnými slojmi; sú prítomné alkalické vulka-
nity.

Na Kryme a scasti aj na Kaukaze je vyvinutý
vrchnotriasovo-liasovo-dogerský flyš - taurická
skupina. Na nej ležia s uhlovou diskordanciou
vápencové súvrstvia malmu. ZO širšej oblasti Kry-
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mu sú odvodené názvy starokimérska fáza, pri-
bližne na rozhraní triasu a jury, a mIadokimérska
fáza, približne na rozhraní jury a kriedy. Najmar-
kantnejšia uhlová diskordancia vznikla však
v strednej jure; pre nu sa niekedy používa osobit-
ný názov doneck á fáza. Na Kaukaze dosahujú
jurské uloženiny rekordné hrúbky z celosvetové-
ho hladiska, a to až 13 km.

V južnej Európe - Taliansku, Juhoslávii, Gréc-
ku, ako aj v severnej Afrike (Maroko, Tunis)
pretrvávajú plytkovodné sedimentacné podmien-
ky na rozsiahlej "tethydnej platforme" z triasu až
do liasu; hojne sú prítomné liasové dolomity. Vo
vrchnom liase nastáva rozpad - rozlámanie tejto
karbonatickej platformy (obr. 412). Tahová tek-
tonika sa prejavuje hojnými neptunickými dajka-
mi; vytvárajú sa submarinné eIevácie a medzi nimi
depresie.

Vo vrchnej jure a spodnej kriede možno v celej
oblasti Tethys pozorovat zakladanie trógov s hl-
bokovodnými sedimentmi (rádiolarity atd.), co
z hladiska platnovej tektoniky indikuje otváranie
nových oceánov, vznik oceánskej kôry. Jestvova-
nie týchto pomerne úzkych oceánov lemujúcich
mikroplatne s kontinentálnou kôrou sa dokazuje
prítomnostou rozsiahlych zón bázik a uItrabázik
- ofiolitov. Po likvidácii týchto oceánov upro-
stred kriedy boli ofiolity - útržky oceánskeho dna
- vytlacené a prešmyknuté cez kontinentálny
okraj. V klasickej teórii geosynklinál sa vznik
týchto ofiolitov oznacuje ako iniciálny magmatiz-
mus. Pri urcitom zjednodušení možno rozlíšit dve
mohutné vetvy s ofiolitmi a subdukcnými melan-
žami, severnú a južnú. Kontinent medzi nimi sa
nazýva "Kreios" (A. TOLLMANN,1978) alebo
v užšom vymedzení "karnická platna". Zóny
s ofiolitmi sú napríklad penninikum Álp vrátane
ligurika Talianska, pieninské bradlové pásmo
Karpát (pozri poznámku na s. 398), murešská
zóna v Južných Apusenoch (Rumunsko), dinárska
a vardarská ofiolitová zóna (Juhoslávia, Grécko),
Malý Kaukaz, Turecko, Cyprus, Zagros (Irán),
ofiolitový príkrov v Ománe. Vek ofiolitov je asi
vrchnojurský, ich tektonické vyvlecenie do
vrchných castí zemskej kôry a erózne obnaženie sa
uskutocnilo väcšinou na konci spodnej kriedy.

)
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JURSKÉ SEDIMENTY
V DNEŠNÝCH OCEÁNOCH

'r

V jure nastáva rozpad superkontinentu Gond-
wana. Približne od pliensbachu sa zacína roztvárat



Atlantický oceán, a to najprv iba vo svojej stred-
nej casti medzi Afrikou a atlantickým pobrežím
USA (obr. 70a). Tento casový údaj korešponduje
so zakladaním úzkych oceánskych trógov v oblasti
Tethys, o ktorých sme už hovorili. Je pochopitel-
né, že jurské sedimeoty sa nachádzajú v Atlantiku
blízko jeho dnešnébo pobrežia, teda v najvzdiale-
nejších castiach od stredoatlantického chrbta.
Ako najstaršie casti dna boli navrtané sedimenty
malmu podstielané cadicmi. Bloky takýchto jur-
ských sedimentárnych hornín vyvrhnutých mladý-
mi vulkánmi sa vyskytujú na Kapverdských ostro-
voch. V jure zacal vznikat - roztvárat sa aj
Indický oceán. Oddelenie Madagaskaru od Afriky
je dokumentované súvrstviami morskej jury le-
mujúcimi pobrežie Mozambického prielivu.

Najstaršie oceánske sedimenty v Pacifiku sú
takisto jurského veku (východne od Mariánskej
priekopy bol ako najstarší navrtaný toark). Paci-
fický oceán síce jestvoval už dávno predtým, ale
všetky sedimenty staršie ako jura boli už subduko-
vané - pohltené pod kontinentálnymi okraj mi
(na rozdiel od Atlantiku je tichomorské pobrežie
lemované mohutnými subdukcnými zónami).

DOPLNKY K JURE
INÝCH KONTINENTOV

Na západnom okraji severoamerického konti-
nentu sa pred titónom odohralo mohutné nevad-
ské vrásnenie. Bolo sprevádzané vznikom obrov-
ských granitoidných batolitov vo vrchnej jure
a spodnej kriede (batolity Nevada, Idaho). Z ne-
vadského vrásnenia pochádza známa francinskán-
ska melaDŽ (San Francisco), ktorá sa považuje za
typ subdukcnej melaDŽevytvorenej pri podsúvaní
oceánskej kôry pod kontinentálnu kôru okraja
susednej platne. V drobovej matrix sa nachádza
chaotická zmes blokov rôznych sedimentárnych,
magmatických a metamorfovaných hornín; novo-
tvorený glaukofán a lawsonit svedcia o nízkotep-
lotnej a vysokotlakovej metamorfóze v pomerne
chladnej mase predného okraja platne, zaklesnu-
tej do velkých hfbok. Pocas nevadského orogénu
boli metamorfované aj súbory v karibskej oblasti
a v severnej casti Ánd.

V predpolí Skalnatých vrchov sa vytvárala vrch-
nojurská kontinentálna molasa s ložiskami uhlia.
Mohutný súbor lávových príkrovov sa vytvoril
v Britskej Kolumbii (Kanada) - až 3 km hrúbky,
a v Oregone (USA) až 6 km hrúbky. V širšej
oblasti Mexíckého zálivu v Louisiane, Mexiku, na

Kube i na dne samotného zálivu sú známe pocetné
pne jurských solí, vytvárajúce vhodné štruktúry
pre ložiská nafty. V Louisiane sú na ne viazané aj
ložiská rýdzej síry vzniknuté redukciou síranov.
V národnom parku Utah sú odkryté obrie fosílne
duny púštových jurských pieskovcov. V podob-
ných pieskovcoch Kolorádskej plošiny sú význam-
né sedimentárne ložiská uránu.

V geosynklinále Ánd pocas jury dochádzalo
k silnej vulkanickej cinnosti, ktorá dosiahla maxi-
mum v kimeridži tzv. porfyritovou formáciou. Na
prilahlej platforme v kontinentálnom prostredí
eolických púštových pieskov sa navršili mohutné
bazaltové pokryvy "trapy Parany" hrúbky nad
2 km, zaberajúce rozlohu viac ako 1 milión km2.
Podobné nahromadenia lávových prúdov, sig-
nalizujúce rozlamovanie kontinentu Gondwana,
sú známe aj z južnej Afriky (Drakensberge)
a z Antarktídy.

V ázijskej casti ZSSR sa pocas jury v západo-
sibírskych hercynidách kopírujú staršie stavebné
prvky, dochádza k opätovnému poklesávaniu roz-
siahlych panví karagandskej a kuzneckej. Tieto
panvy okrem permského uhlia obsahujú aj sloje
jurského uhlia. Jurské morské sedimenty sú roz-
siahle prítomné v Himalájach. Na polostrove
Kacch pri ústí Indu sa vyskytujú vápence s ne-
zvycajne bohatou faunou jurských amonitov.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA-
SÚHRN

Z paleoklimatíckého hladiska sa jura javí ako
perióda teplej klímy bez jestvovania polárnych
ladovcových ciapociek (obr. 430). Ú pomerne
teplej vyrovnanej klíme okrem paleotemperatÚf-
nych dát svedcia nálezy suchozemského jurského
rastlinstva - uholných slojí v Grónsku, na Novo-
sibírskych ostrovoch a na druhej strane i v Antark-
tíde. Jurské koralové rífy sú známe aj z vysokých
zemepisných šírok, napr. zo Sachalinu. Na zmier-
novanie klímy vplýval velký rozsah a clenitost
epikontinentálnych morí. Ako sme už spomenuli
v úvodnej casti, jestvovala tropická fIoristícká
provincia indoeurópska a provincia mierneho pás-
ma - sibírska. Vo vrchnej jure sa diferencuje
morská fauna evertebrát na teplú mediteránnu
provinciu a chladnejšiu (boreálnu) provinciu volž-
ského stupna. Je pravdepodobné, že lias predsta-
voval vcelku o nieco chladnejšie a vlhkejšie obdo-
bie (ložiská uhlia, oolitové železné rudy) a malm
teplejšie obdobie so zvýšenou ariditou (ložiská
solí, napr. juh USA, oblast Mexického zálivu).
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Obr. 430. PaleoklimatoIogická mapka jury - kontinen-
ty sú nakreslené v dnešnej pozícii (podla M. SCHWARZ-
BACHA, 1974).

1 rífy, 2 evaporíty, 3 uhlie, 4 paleomagnetické šírky

Jura je thalassokratickým obdobím s velkým
rozsahom morí, s druhou najväcšou transgresiou
vo fanerozoickej histórii Zeme, a to v keloveji
.;...oxforde.Zatial cozaciatkomliasubolozaplave-
né len asi 5 % dnešných kontinentov, za maximál-
nej záplavy v oxforde to bolo až 25 % (obr. 431).

Z tektonického hladiska je jurská perióda ešte
pomerne pokojným obdobím, s málo významný-
mi horotvornými procesmi známymi najmä
z krymsko-kaukazskej oblasti (kimérske fázy).
Výnimkou sú horotvorné procesy v malme spre-
vádzané aj metamorfózou (hellenidy, južný Bal-
kán - pohorie Strandža). Toto pokojné obdobie
pred búrlivým obdobím kriedy bolo na americ-
kom kontinente ukoncené už v malme, kedy sa tu
odohralo nevadské vrásnenie, sprevádzané utuh-
nutím mohutných batolitov a metamorfózou. Ho-
rotvorná cinnost v jure je známa aj z pacifického
pobrežia Ázie. V alpínskej geosynklinále sa na
niektorých miestach zacína vytvárat Oyš už v titó-
ne a pokracuje do mohutných flyšových súvrství
kriedy (Rakúsko, Juhoslávia, Bulharsko).

Pre jurské obdobie je velmi príznacná tenzná
tektonika. Vo vyššej jure dokázatelne dochádza
k rozlamovaniu velkého kontinentu Gondwany
a k postupnému roztváraniu Atlantického a Indic-
kého oceánu. Tenzná tektonika je v kontinentál-
nom prostredí sprevádzaná výlevmi bázických láv
(Karroo lávy južnej Afriky, trapy Parany, trapy
Antarktídy) .

Takisto aj v oblasti Tethys dochádza k diferen-
covaniu geosynklinálneho dna, rozlamovaniu

1. 2~ 3f:(./:\~:ii:~ 40 5- 6~
Obr. 431. Paleogeografiajury (podla R. BRINKMANNA- K. KRäMMELBEINA,1977). .

1-3 vývoj od liasu: 1 morský geosynklinálny, 2 morský epikontinentálny, 3 kontinentálna (terestrícká) sedimentácia; 4 vynorené
a erodované oblasti kontinentov, 5-6 transgresia v dogeri: 5 morský geosynklinálny vývoj, 6 morský epikontinentálny vývoj
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pseudoplatformy južnejšej Európy s plytkovod-
nou sedimentáciou, k vytváraniu úzkych žlabov
s oceánskym typom kôry. Významná jurská vul-
kamcká cinnost prebiehala aj v geosynklinálnych
pásmach, ktoré sa v nasledujúcom období stali
pásmami výraznej kompresie, napr. v dogere
Kaukazu až 2 km mocný vulkanický súbor, nie-
kolko kilometrové mocnosti vulkanitov v Skalna-
tých vrchoch a Andách.

Kontrasty v intenzite diagenézy sedimentov jur-
ského veku medzi platformovými a geosynklinál-
nymi oblastami sú pozoruhodné. V platformovej
jure Európy sa vyskytujú piesky a plastické íly,
teda hominy takého charakteru, aké sú z geosyn-
klinálnej alpínskej oblasti známe iba z neogénu.

zo sedimentámych ložísk nerastných surovín
jurskej periódy sú pre Európu typické oolitické
železné rudy (napr. lotrinská mineta). V liase
alpínskej Európy sú známe výskyty mangánových
slojov, miestami aj priemyselného významu
(Úrkút, Madarsko). Uhol'né ložiská po karbón-
sko-permskom období zaznamenávajú v jure dru-
lié maximum (Gresten - Rakúsko, Mecsek
- Madarsko, Kaukaz, Irkutsk, Cína, Skalnaté
vrchy, Grónsko atd.). Najrozsiahlejšie ložiská
evaporitov sa nachádzajú v širšej oblasti Mexické-
ho zálivu; na ne sa viažu aj ložiská nafty a síry.
Menší význam majú liasové bauxity (Uzbekistan,
Juhoslávia, Grécko).
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Krieda

VYMEDZI!;NIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Názov krieda uviedol do stratigrafie OMALIUS
D'HALLOY r. 1831. Vymedzenie tohto útvaru
pochádza ešte z cias, kedy sa stratigrafické celky
pomenúvali podla typickej horniny, v danom prí-
pade podla písacej biedy. Táto sa však vyskytuje
len v platformovom vývoji a iba v najvyššej casti
tohto útvaru.

Casové rozpätie kriedovej periódy je okolo 70
miliónov rokov. Má tieto oddelenia a stupne:

65 . 106 r.

95 . 106r.

130. 106r.
Poznámka k výslovnosti: Valangin cítaj valanžín. V ceš-
tine sa odlišne píšu tieto názvy: neokom, berrias, haute-
riv, barrem, turon, senon, coniak, santon, kampan,
maastricht.

Konak, santón, kampán a mástricht sa pôvodne chá-
pali ako podstupne senónskeho stupna, teraz sa im
pripisuje hodnota stupnov a spolocné oznacenie senón
sa považuje za nadstupen. Podobne berias, valangin,
hoteriv a barém sa uvádzali ako podstupne neokómu.
Súhrnný názov neokóm sa teraz odporúca používat 'už
len v litostratígrafickom zmysle. V apte sa niekedy
vyclenujú i podstupne : bedul, gargas a klansay. Najvyšší
alb sa môže oznacovat ako podstupen vrakon.

Stratotypy stupnov kríedy väcšinou pochádzajú
z územia Francúzska (obr. 432a), pricom sú zvycajne
odvodené z antických miestnych názvov: obce Berrias,
Barreme, Apt; alb - rieka Aube; cenoman - Le Mans,
turón - Tours, senón - Sens, konak - Cognac, santón

V I . Hautenve
a angm. .

la Vraconnaz.?NEUCHÄTEl

o SOkm
~

STREDOZEMNÉ MORE

o br. 432a. Lokalizácia stratotypov (stupnov a podstup-
nov) spodnej kriedy (podla K. BORZUet al., 1978)

- Saintogne, kampan - Champagne. Menej ich pochá-
dza z územia Svajcíarska: neokóm podla dávnejšieho
názvu mesta Neuchätel, Valangin a Hauterive sú obce
v okolí Neuchätel. Z Holandska pochádza stratotyp pri
meste Maastricht.

Vo svetovej literatúre sa ustálilo clenenie na
dve oddelenia, tak ako je to naznacené v tabulke
a jednotne používané v tejto ucebnici. V alpsko-
karpatskej literatúre bolo znacne rozšírené rozli-
šovanie troch oddelení kriedy, ako ho navrhol E.
HAUG (1921). Podla neho do spodnej kriedy
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Obr. 432b. Amonitové a foraminiferové zóny kriedy (podla 'CH. POMEROLA, 1975 aJ. SALAJA - O. SAMUELA,
1976, 1979)
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patria neokóm a apt, strednú kriedu reprezentujú
alb, cenoman a turón a vrchnú kriedu iba senón.
V nemeckej a ceskej kriede sa pre konak a spodný
santón používa názov emšer.

Spodná a vrchná hranica kriedy bola dlho spor-
ná. Berias predtým niektorí geológovia prirado-
vali k najvyššej jure a za najvrchnejšiu kriedu
považovali stupen dán. V súcasnosti zaradujeme
dán na zaciatok paleogénu, comu nasvedcuje mi-
krofauna a úplné chýbanie amonitov.

Pre biostrati grafické clenenie kriedy, pre vyty-
covanie zón sú dôležité tieto skupiny: amonity,
belemnity, foraminifery (najmä globotrunkány),
kokolity, inoceramy, rudisty,ježovky, palinomor-
fy, ostrakódy, v spodnej kriede tintinidy a Dasyc-
ladaceae.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA
A VEDÚCE SKAMENELINY
KRIEDY

FAUNA

Foraminifery zaznamenávajú v kriede nebývalý
rozvoj, a to najmä planktonické formy, co sa dáva
do súvisu s periód ou rozsiahleho narastania rozlo-
hy oceánov. Len na kriedu sú obmedzené globo-
trunkány, ktoré umožnujú jej zónovanie (okolo
20 zón, veTapodzón ; obr. 432b) a medzikontinen-
tálnu koreláciu. Jednokýlové schránky rodu Thal-
manninella charakterizujú alb a cenoman, Rotali-
pora cenoman; dvojkýlové schránky Praeglobo-
truncana cenoman a turón, Globotruncana sú
typické pre senón. Z globigeriníd sa rod Hedber-
gella objavuje od hauterivu, hojný je v apte a albe.
Z bentických foriem sa v litorálnych fáciách tep-
lých morí okrem malých foraminifer významne
uplatnujú velké foraminifery (obr. 432c): agluti-
novaná Orbitolina (apt - cenoman), v senóne
Orbitoididae (Orbitoides, Siderolites). Z dalších
protozoí sa zmienime len o tintinidoch; pre berias
je charakteristická Calpionella elliptica, pre va-
langin rod Calpionellites a pre apt - alb Colo-
miella.

Amonity zostávajú aj v kriede jednou zo strati- .
graficky najdôležitejších skupín; umožnujú vycle-
nenie okolo 45 zón (obr. 432b). K významnejším
patria Neocomites (valangin), Hoplites (alb),
Acanthoceras (cenoman). Ku koncu kriedy sa
objavujú obrovité schránky Pachydiscus až s dvoj-
metrovým priemerom. Zvláštnostou je, že pri
pocetných kriedových amonitoch došlo k opätov-

nému rozvinovaniu schránky - Crioceras s nepri-
liehajúcimi závitmi, Scaphites s ciastocne rozvinu-
tou schránkou, Baculites s rovnou schránkou,
Turrilites s trochospirálnym vinutím. Dochádza aj
k druhotné mu zjednodušovaniu sutúry na "neo-
ceratitový" typ, napr. rod Tissotia. Nie je jasné, ci
sú tieto zmeny predzvestou úplného vyhynutia
amonitov, ktoré nastalo na konci kriedy.

Z aptychov - viecok amonitov - spomenieme
spodnokriedový druh Lamellaptychus angulicos-
tatus (hoteriv).

Belemnity sú významnou skupinou obsahujú-
cou aj zónové druhy. V tethydnej oblasti vystupu-
je Duvalia so splošteným rostrom a Neohibolites,
v platformovej kriede SZ Európy rod Actinoca-
max v cenomane, v senóne Belemnitella.

Z lastúrnikov sú výhradne na kriedovú periódu
obmedzené rudisty. Táto skupina žila sesÍlne na
plytcinách teplých morÍ. V spodnokriedových
urgónskych vápencoch dominuje Requienia, vo
vrchnej kriede Hippuritidae upevnené pravou las-
túrou a Radiolitidae, ktoré sa vyznacujú bunkovi-
tou štruktúrou schránky. Rod Inoceramus s kon-
centrickými rebrami na schránke umožnuje svoji-
mi pocetnými druhmi zónovanie najmä vrchnej

Obr. 432c. Možnosti využitia velkých foraminifer pre
stratigrafiu kriedy v Západných Karpatoch (podla E.
KäHLERA)
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Obr. 433. Praeglobotruncanahelvetica(BoLLI). Turón.
Butkov, Strážovske vrchy. Výbrus, zväcš. 55x

Obr. 434. Vápenec s GlobotTuncana lapparenti BROT-
ZEN. Senón, transgresia na corštynskom bradle Babina
pri Krivokláte, Považie. Výbrus, zväcš. 20 X

Obr. 435. OrbitoIínový vápenec preplnený schránkami
Palorbitolina lenticularis (BLUMENBACH).Vrchný ba-
rém - spodný apt, valún z procských zlepencov bradlo-
vého pásma. Mošurov. Výbrus, zväcš. 8 x
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Obr. 436. Vápenec s Orbitoides media (dARCH.), nad
ním úlomok rudista a osten ježovky, vpravo koraIínne
riasy. Senón. Valún z podhalského flyšu, Brezovica,
Orava. Výbrus, zväcš. 20 x

Obr. 437. Pseudosiderolites vídali (Douv.) v senón-
skych vápencoch (kampán) brezovskej skupiny. Široké
bradlo pri Brezovej. Výbrus, zväcš. 8 x

Obr. 438. Calpionel-
lites darderi (COLOM).
Valangin manínskej
jednotky. Butkov,
Strážovské vrchy. vý-
brus, zväcš. 136 x

.,
Obr. 439. Hoplites
dentatus (SOWERBY).
Stredný alb



Obr. 440. Crioceratites duvali LÉVEILLÉ. Hoteriv

~

-t

1

Obr. 441. Macroscaphites yvani (Puzos). Spodná krie-
da (barém). Malenovice (z materiálu Z. VAšíCKA)

Obr. 442. Lamellaptychus angulicostatus fractocosta-
tus TRAlJIH. Spodná krieda (valangin). Štramberk

Obr. 443. Duvalia lata

(BL~LE).Spodná
krieda (valangin)

Obr. 444. Neohibolites

ultimus (dORB.). Vrchný
alb. Považský Chlmec
(z materiálu J. KYSELU)
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Obr. 445. Radiolites angeoides LAMARCK. Senón

Obr. 446. Inoceramus pictus SOWERBY. Vrchný ceno-
man, Janovice

kriedy (1. pictus - cenoman, 1.1abiatus - turón, 1.
balticus - senón). Hrubé schránky inoceramov sa
v sedimente casto rozpadli v prizmy - drobné
stlpceky. Z dalších spomenieme ustrice Exogyra;
pre cenoman - turón ceskej kriedy aj karpatskej
oblasti sú typické lumachely s "Exogyra columba"
- správnejšie Rhynchostreon suborbICulatum.
V kriede je vela druhov takých rodov lastúrnikov,
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Obr. 447. Inoceramus bohemicus LEONHARD.Vrchný
cenoman, Telnice

ktoré sa uplatnovali už v jure alebo pokracovali do
terciéru.

Z gastropódov je charakteristický rod Actaeo-
nel1a.

Z echinodermátov treba zaznamenat nápadný
ústup krinoid~í. Naproti tomu irregulárne ježov-
ky, napr. Micraster, Toxaster, nadobúdajú stále
väcší význam (v ceskej kriede M. cortestudina- );

rium srdcovitého tvaru).
Do pozadia ustupujú aj brachiopódy; v naj-

spodnej šej kriede je prítomný Pygites diphyoides.
Z clánkonožcov sa v ceskej kriede castejšie nachá-
dza rakovec Callianassa. Silicispongie sa uplatnu-' ..

jú len ako horninotvomé organizmy v spongoli-
toch. Koraly (napr. CycJoJites) a menej aj ma-
chovky sa zúcastnujú na stavbe rífov. Útesy sú
hojné najmä v spodnej kriede alpsko-karpatskej
oblasti (urgónska fácia) a podradne aj v senóne.

Z rýb sa hojne vyskytujú žraloky (napr. v ceskej
kriede). Od vrchnej kriedy sa presadzuje moderná
skupina Teleostei.

V kriede pokracuje a napokon aj koncí obdobie
rozvoja vefkých plazov. Zo skupiny Ornitischia
súš obýval Iguanodon pohybujúci sa na dvoch
nohách. Nosorožcom boli podobní Triceratops
s tromi rohovitými výcnelkami a Protoceratops,
od ktorého sú známe aj nálezy dinosaurích vajec
napr. z Mongolska. Zo skupiny Saunschia žil
Tyrannosaurus, jeden z najväcších dravých živocí-
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Obr. 448. Inoceramus (Mytiloides) labiatus (SCHIL.).
Spodný turón, Tisa pri Decíne

Obr. 449. Rhynchostreon suborbiculatum (LAMARCK)
("Exogyra columba"). Cenoman klapskej jednotky,
Orlové

Obr. 450. Pygites diphyoides (dORB.). Valangin.
Stramberk

Obr. 451. Cythereis kosticensis POKORNÝ.Vrchný
turón, vrt Borek BK 40-42 m

chov (dfžka 14 m, výška pri vzpriamení 6 m).
Lietajúci plaz Pteranodon dosahoval v rozpätí
"letiek" - koncatín s lietacími blanami, nad 10 m,
bol teda najväcším lietajúcim tvorom v histórii.
Nálezy vtákov sú ešte vzácne - Ichthyomis a vod-
ný vták Hesperomis.

V kriede sa u cicavcov už zacína prejavovat
väcšia rozmanitost foriem. K primitívnym vackov-
com pribúdajú od albu PIacen talia, hlavne drobné
hmyzožravce. Z vrchnej kriedy sú už známi pred-
chodcovia kopytníkov, dravcov a primátov.
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FLÓRA

Vo flóre kriedy nastali významné zmeny. Prvo-
radý zlom vo flóre - rozhranie mezofytika a keno-
fytika opät predbieha významné rozhranie vo
faune - hranicu mezozoika a kenozoika. Kenofy-
tikum zahrna moderné rastlinstvo charakterizova-

né najmä krytosemennými rastlinami (Angiosper-
mae), ku ktorým patria aj opadavé listnaté stro-
my. Najstaršie krytosemenné rastliny sú známe
z barému - aptu Portugalska a USA. Koncom
albu tvoria už 25 % celkovej flóry a ku koncu
senónu vzrastá ich podiel na 90 %. Náhle objave-
nie sa znacne diverzifikovaných foriem, scasti
adaptovaných na drsnejšie podmienky (semená
v tvrdých plodoch, opadavé listy), vyvolalo do-
mnienku, že vývoj krytosemenných rastlín sa asi
zacal už predtým na náhorných plošinách, teda
v prostredí, z ktorého sa zvycajne nezachovávajú
žiadne sedimenty. Rozbor pefových zrn, ktoré
vietor transportuje na vefké vzdialenosti, však
toto nepotvrdil; trikolpátne pefové zrná vývojove
pokrocilých angiosperm sú všeobecne rozšírené
od albu.

Z cenomanu ceskej kriedy uvedieme týchto
zástupcov krytosemenných rastlín: Magnolia,
Credneria, Aralia, Platanus, Populus, Ficus, Lau-
rus. Z ihlicnatých rastlín sa vyskytuje Kettneria.

Paprade, cykasy a ginkgá mali v spodnej kriede
ešte znacný význam, vo vrchnej kriede ustupujú
do pozadia.

.Z rias sú významné najmä formy patriace na-
noplanktónu - kokolity; umožnujú zónovanie
a podstatne sa zúcastnujú na tvorbe písacej krie-
dy. Nannoconus je miestami hlavnou hornino-
tvornou zložkou pelagických spodnokriedových
vápencov typu biancone. V kriede zacína rozvoj
koralínnych rias (Floridae). DasycJadaceae sa
uplatnujú v plytkomorských fáciách spodnej krie-
dy, Characeae v brakických fáciách.

HRANICE
SO SUSEDNÝMI ÚTVARMI,
HOROTVORNÉ FÁZY

V platformovej casti Európy predstavuje krieda
zväcša jediný velký sedimentacný cyklus, ktorý
vlastne dal podnet na vyclenenie kriedového útva-
ru. Rozhranie medzi jurou a kriedou zodpovedá
rozsiahlej regresii; v najvyššej jure miestami na-
stúpila kontinentálno-Iagunárna sedimentácia fá-
cie purbeck a tie isté podmienky pretrvávajú aj do
najspodnejšej kriedy - fácia weald. Transgresia
kriedového mora sa uskutocnuje vo viacerých
náporoch, vefký rozsah nadobúda v albe a maxi-
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mum dosahuje v cenomane. Na konci kriedy
dochádza k silnej regresii, takže súvislé profily
s pozvofným prechodom z mástrichtu do paleocé-
nu takmer nikde nenachádzame.

Naproti tomu v geosynklinálnom priestore me-
diteránnej oblasti Európy, napr. v Alpách a Kar-
patoch, všade v trógoch plynule pokracovala sedi-
mentácia z jury do kriedy. Rozhranie možno
vytýcit pomocou amonitov (Berriasella grandis je
konvencionálne stanovená ako zaciatok kriedy),
v praxi však najcastejšie pomocou tintiníd (obja-
venie sa Calpionella elliptica signalizuje už
berias).

Premšenie sedimentácie medzi jurou a kriedou
nastalo len na niektorých submarinných elevá-
ciách, ktoré sa nacas vynorili ako kordiliery. Ich
výzdvihy možno oznacit ako mladokimérske po-
hyby. Vo vrchnej kriede nastali v alpsko-karpat-
skej geosynklinále mohutné horotvorné procesy
vo viacerých fázach:
1. austrijská -predcenomanská (napr. Východ-

né Alpy, Východné Karpaty);
2. mediteránna - predsenónska (napr. presun

subtatranských príkrovov v Západných Kar-
patoch) ;

3. laramská - rozhranie kriedy apaleogénu
(napr. bradlové pásmo Karpát; termín laram-
ský pochádza zo Skalnatých vrchov Severnej
Ameriky).

K miernemu vrásneniu došlo výnimocne aj
v platformovej oblasti severne od Harzu - tzv.
subhercýnske vrásnenie uprostred senónu (ilsed-
ská a wernigerodská fáza).

..
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REGIONÁLNY PREHLAD

KRIEDA PLA TFORMOVÉHO
VÝVOJA EURÓPY

Fácie. Platformová krieda má svoje charakteris-
tické sedimenty. Vefmi príznacné sú °pUkY(pies-
cité sliene) miestami sprevádzané spongolitmi;
viažu sa na centrálne casti panví pocas qmomanu
až senónu. V senóne sa tvorí nespevnená hornina
písacia krieda, ktorá predstavuje kokolitovo-fo-
raminiferový sediment. Kedže tieto mikroorga-
nizmy mali už pôvodne kalcitovú a nie aragonito-
vú kostru, nedošlo k jej výraznejšej diagenetickt':j
premene a v dôsledku platformového režimu ne-
bola litifikovaná na vápenec. Ihlice silicispongií
poskytli kyselinu kremicitú, ktorá sa dodatocne
sústredila do ciernych kremitých konkrécií - pa-
zúrikov. Hfbka usadzovania písacej kriedy nebola
príliš velká, o com svedcí sprievodná fauna, napr.
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ježovky, casto uzavreté v konkréciách - pazúri-
koch. Na okrajoch panví casto bývajúhrubozrnné
pieskovce s kvádrovou odlucnostou, niekedy
glaukonitické.

Vulkanity v celej platformovej oblasti kriedy
takmer úplne chýbajú.

. Paleogeografia. Transgresie kriedového mora
a mocnosti kriedy na platformách odzrkadlujú
blokovú stavbu podložia: vynorené - vystupujú-
ce bloky a poklesávajúce bloky s rôznou rýchlos-
tou subsidencie. Paleogeografická situácia z jury
sa v podstatných crtách opakovala aj v kriede.
More znovu zaplavilo depresie medzi vyzdvihnu-
tými castami hercýnskych masÍvov, vniklo do
anglo-parížskej, akvitánskej a rhônskej panvy
a pretrvalo v tzv. vokontskej priekope vybiehajú-
cej z alpínskej oblasti. Dalej zaplavilo strednú cast
Nemecka a opät vniklo do dánsko-polskej brázdy.

V albe more prestúpilo cez Pompeckého val
- vyzdvihnutú oblast medzi Odrou a Vislou,
a vytvorilo rozsiahle západo-východné spojenie
s morom ruskej tabule. V cenomane opät vniklo
do regensburskej brány (Bavorsko) a pozdíž lab-
ského lineamentu na územie Ciech a Moravy.

V platformových oblastiach sa podarilo zistit až
13 menších transgresných epizód pravdepodobne
spojených s volumetrickými zmenami stredo-
oceánskeho chrbta.

Vokontská priekopa. Z tethydného mora alp-
skej geosynklinály vybiehal už v najspodnejšej
kriede rozsiahly záliv do platform ovej oblasti juž-
ne od Massif Central. Vokontská priekopa má
výnimocné postavenie - jedine tu sa stretávame
s pozvolným prechodom jury do kriedy v platfor-
mových podmienkach, s pelagickými hlbokovod-
nými fáciami a velkými hrúbka mi kriedových
sedimentov až nad 2000 m. Napriek týmto geo-
synklinálnym príznakom je súvrstvie vodorovne
uložené a patrí teda platformovému pokryvu. Po
obidvoch okrajoch "priekopy" sa usadzovali lito-
rálne uloženiny vrátane bielych útesových vápen-
cov s rudistami - urgónske vápence (názov podla
mestecka Orgon) veku barém - apt. Po ústupe
mora v strednej kriede boli tieto vápence skraso-
vatené; kapsy a závrty sa zaplnili bauxitom (táto
surovina dostala názov práve podla ložiska Baux
v Provence).

Rhônska oblast, pohorie Jura. Spodnú kriedu
reprezentujú oolitické vápence, sliene, urgónske
vápence.

Parížska panva. Neokóm tvoria íly a sliene. Apt
a alb charakterizujú hlavne zelené glaukonitové
piesky. V centrálnej casti panvy sú cenoman
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a turón zastúpené opukami (francúzsky názov
gaize - cítaj géz), senón písacou kriedou s pazú-
rikmi (napr. Meudon pri Paríži). Na okrajoch
panvy sú piesky a hruboklastické sedimenty na-
zvané "tourtia", ktoré napriek rovnakému vzhla-
du patria rôznym stupnom (heterochrónna fácia).
V parížskej panve sa nachádzajú stratotypy väcši-
ny stupnovapodstupnov vrchnej kriedy (pozri
s. 375).

Anglicko. Na zaciatku kriedy sa usadzuje konti-
nentálny súbor weald, najmä pestré íly (Wealden
day, cítaj veldn klej), s hojnými rastlinnými zvyš-
kami a so sladkovodnými ulitníkmi Cyrena. Tento
vývoj presahuje aj do Belgicka, kde pri Bernissar-
te je unikátna lokalita, v ktorej sa našlo 24 kom-
pletných kostier jašterov Iguanodon. Glaukoni-
tické piesky signalizujú morskú sedimentáciu
v apte a albe. Z hlbšej casti panvy pochádzajú
gaultské íly s pyritizovanými amonitmi. Názov
gault (cítaj golt) sa predtým používal v mnohých

. krajinách Európy namiesto termínu albo Vrchnú
kriedu zastupujú nespevnené vápnité sedimenty
všeobecne nazývané chalk (cítaj cók). Z toho
Upper Chalk - senón - patrí typickej písacej
kriede, ktorá vytvára známe strmé zrázy na pobre-
ží La Manche. V severnom Anglicku pri Speeton
sa nachádzajú spodnokriedové íly s faunou bo-
reálnej provincie (amonit Simbirskites, beIemnit
Cylindroteuthis), podobne ako to bolo vo vrchnej
jure.

Nemecko. V okolí Hannoveru má wealdská
fácia ovela menší stratigrafický rozsah než v An-
glicku, zaberá iba spodný valangin. V nadloží je
hilsský íl s hojnými foraminiferami vrchného va-
langinu až aptu. Harz v spodnej kriede stúpal
a boli z neho erodované jurské uloženiny. Železité
konkrécie z nich vyplavené sa hromadili v predpo-

o br. 452. Strmé pobrežné zrázy na Rujane (Riigen)
v písacej kriede senónskeho veku
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lí Harzu, kde najmä pri Salzgitter vznikli význam-
né sedimentárne ložiská Fe-rúd (Triimmereisen-
erze = úlomkovité železné rudy; tiež sú prítom-
né oolitické rudy). Vrchná krieda je rozsiahle
zastúpená v okolí Miinsteru a v subhercýnskej
mulde severne od Harzu. Tu ju tvoria sliene,
vápence a pieskovce. V severnom Nemecku na
polostrove Riigen (Rujana) sú známe výchozy
písacej kriedy - obr. 452 (senón vrátane más-
trichtu).

Na iných miestach Nemecka, ktoré boli zapla-
vené až pri cenomanskej transgresii, jestvuje ne-
úplný vývoj kriedy zahrnujúci cenoman až spodný
senón. Je to hlavne platforrnová krieda v Sasku,
ktorej pokracovaním sú uloženiny ceskej kriedo-
vej tabule. V obidvoch oblastiach sa na zaciatku
poklesávania vytvorili jazerá so sladkovodnou
sedimentáciou spodného cenomanu, do ktorých
pri pokracujúcom poklesávaní vniklo transgredu-
júce more. V Sasku, podobne ako v ceskej kriedo-
vej syneklíze, môžeme rozlišovat faciálnu oblast
s prevahou kvádrových pieskovcov ("Quader-
sandstein") a oblast s prevahou opúk ("Pläner").
Rovnaký stratigrafický rozsah a nápln má krieda
v Bavorsku (Regensburg).

KreJcí,1869 Soukup,;56,68Zahólka,1921
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Krieda v oblasti
ceského masívu

Ceská kriedová panva tvorí so saskou oblastou
jednotný sedimentacný celok. Z paleogeografic-
kého hladiska predstavuje spojovací morský prie-
stor medzi Tethydou a boreálnym vývojom
kriedy. .

Súvrstvia ceského kriedového útvaru sú trans-
gresívne uložené prevažne na hercýnsky zvrásne-
nom podloží tvorenom proterozoikom, paleozoi-
kom a ciastocne jurou (vrchným dogerom - spod-
nejším malmom). V ceskom kriedovom útvare sa
predpokladá zastúpenie aj spodnej kriedy v konti-
nentálnej fácii. Pravdepodobne v dôsledku prvých
prejavov austrijskej fázy alpínskeho vrásnenia
nastáva už v apte - albe poklesávanie ceského

masívu a vytváranie sladkovodných jazerných
paniev. Ich najväcšie rozšírenie spadá do obdobia
staršieho cenomanu. V dalšej fáze subsidencie
ceského masívu v cenomane vnikla do tejto oblasti
morská transgresia. Morská záplava trvala až do
spodnejšieho santónu. V juhoceských panvách
(ceskobudejovickej a tfebonskej) sa v senóne
uložili sladkovodné súvrstvia fluviatilného a la-
kustrického pôvodu.
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Obr. 453. Vývoj názorov na stratigrafiu ceskej kriedy
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Obr. 454. Prehladná mapka oblastí ceskej kriedy (podla J. ZAHÁLKU zostavil J. DVOAAK, 1966).
1 prevažne pieskovcové sedimenty, 2 prevažne slienité a slienito-ílovité sedimenty, 3 prevažne piescito-slienité sedimenty,

4 príbojová oblast
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Názory na stratigrafické a litostratigrafické cle-
nenie ceskej kriedy sa pocas obdobia viac ako sto
rokov viac ráz zmenili. Postupný vývoj názorov
odzrkadluje obr. 453.

C. ZAHÁLKA(1893), B. ZAHÁLKA(1921) na
základe faciálnej rozmanitosti vyclenili v ceskej
kriede tieto oblasti:

1. lužická oblast (prevažne piescitý vývoj),
2. jizerská oblast (prevažne vápnité pies-

kovce),
3. labská oblast (prevažne slienito-íIovité sedi-

menty),
4. hejšovická oblast (prevažne pieskovce),
5. bystfická oblast (prevažne íIovité pies-

kovce),
6. orlicko-ždárska oblast (prevažne vápnité

pieskovce ),
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7. kolínska oblast (scasti pobrežné útesové vá-
pence ),

8. vltavsko-berounská oblast (prevažne slieni-
to-piescité sedimenty),

9. ohárecká oblast (slienito-íIovitý vývoj).
Toto clenenie sa však vztahuje len na tú cast

ceského masívu, do ktorej zasiahla morská trans-
gresia. Geografické rozšírenie jednotlivých oblas-
tí znázornuje obr. 454.

Spodná krieda
ceskej kriedovej tabule

Patrí sem rudické súvrstvie, pôvodne pokIada-
né za najmladšie vrstvy jury v Moravskom krase.
Skladá sa z pestro sfarbených ílov s úlomka~i
jurských rohovcov, valúnikmi kremena a na báze
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miestami obsahuje polohy limonitových Fe-rúd.
V okolí Rudíc, Olomucan, Habruvky a Babic
leží diskordantne na devóne a jure. Sladkovodná
krieda v jeho nadloží (perucko-korycanské sú-
vrstvie) má zretefne transgresívny charakter. Ru-
dické súvrstvie zaradujeme do spodnej medy na
základe superpozície a asociácie tažkých minerá-
lov (l. KRYSTEK,1959), ale bez priamych faunis-
tických a floristických dokladov.

Samostatné postavenie majú horniny so spod-
nokriedovou mikrofaunou pri Kunme severozá-
padne od Brna, teda už pomerne daleko od vý-
chodného okraja ceského masívu. V brekciách tu
boli nájdené planktonické dierkavce so zástupcami
rodu Hedbergella stratigraficky zodpovedajúce
apto až albu. Táto fácia však zretelne súvisí s vývo-
jom spodnejšej kriedy karpatských externíd, kto-
ré tvorili súcast Tethydy. Pri výraznej subsidencii
okraja bloku ceského masívu asi došlo k rozšíre-
niu transgresie pozdÍž tektonických línií smeru
SZ-JV, ktoré boli obzvlášt aktívne v tretohorách
pri vytvorení tzv. nesvacilskej priekopy juhový-
chodne od Brna.

Vrchná krieda

ceskej kriedovej tabuJe

Perucko-korycanské súvrstvie veku alb (?) -
cenoman sa clení na perucký a korycanský vývoj
(S. CECH - V. KLEIN - J. KR12 - J. VALECKA,
1980). Perucký vývoj je prevažne starší. Na jeho
báze sa nachádzajú reziduálne sedimenty a pro-
dukty kaolinického a lateritického zvetrávania,
dalej kaolinické pieskovce, piescité ílovce a zried-
kavo konglomeráty. V najvyššej casti sú zastúpe-
né tenké slojceky hnedého uhlia. Celkove ide
o kontinentálne, aluviálne, lakustrické a deltové
sedimenty, ktoré majú vo vyššej casti až lagunárny
charakter.

Z peruckého vývoja je známa bohatá makro-
flóra (napr. E. KNOBLOCH,1971) so zástupcami
angiospermov a gymnospermov, s Cunninghami-
tes eJegans, FreneJopsis aJata, Myrtophyllum
geinitzi. Z porovnávacích palinologických štúdií
(B. PACLTOVA,1978) je zrejmé, že vrchná cast
peruckého vývoja zodpovedá mladšiemu ceno-
manu. Sedimentácia sladkovodných súvrství je
celkove viazaná na morfologické depresie vznika-
júce pozdÍž tektonických línií v kriedovej panve
(obr. 455). Maximálna mocnost peruckého vý-
voja dosahuje 50 m.

Korycanský vývoj je prevažne mladší, má už
morský charakter. Z litologickej stránky ho pred-

386

50'-

1_J~

2 j:::::::1 ~ ; 5 k-'

Obr. 455. Paleogeografická a litofaciálna mapka rozšÍ-

renia albu(?) - spodného cenomanu v oblasti ceského
masívu (podla V. KLEINA - V. MÚLLERA - J. V ALECKU,
1979).

1 tektonicky inaktívna znosová oblast, 2 cyklická sedimentá-
cia pieskovcov (lokálne konglomerátov), ílovcov atd., 3stanove-
né a predpokladané hranice rozšírenia, 4 smer spojenia s Tethy-
dOli, 5 predpokladané prepojenie sedimentacného priestoru

stavujú najmä kremité a kaolinické pieskovce.
Na báze sa zriedkavo vyskytujú konglomeráty
(obr. 456), v najvyššej casti sa nachádzajú vápnité
íly až ílovité pieskovce. Z tohto obdobia sú známe
príbojové litorálne usadeniny s bohatou prisadlou
faunou (obr. 457). Fauna má výrazne morský
charakter. K vedúcim bivalviám sa ráta Inocera-
mus crippsi a 1. pictus. Z belemnitov spomenieme
Actinocamax pJenus. Mocnost korycanského vý-
voja nepresahuje 100 m.

Morská transgresia zasiahla teda do ceského
masívu v cenomane, a to najprv z oblasti Tethydy
a až neskoršie došlo k prepojeniu s cenoman-
ským morom severného Nemecka (V. MULLERin
M. MALKOVSKÝa kol., 1974).

V spodnom turóne nastalo v belohorskom sú-
vrství prehÍbenie sedimentacného priestoru. Pre-
vládajú slienovce, casté sú ihlice hubiek a spongo-
lity. V severnej a južnej okrajovej casti panvy sú
zastúpené pieskovce s kremitým tmelom. Prie-
merná mocnost tohto súvrstvia sa pohybuje od 30
do 60 m, lokálne v severnej casti panvy dosahuje
až 130 m. Spodný turón charakterizujú predo-
všetkým foraminifery, napr. Praeglobotruncana
stephani, dalej lastúrniky napr. Inoceramus labia-
tus, amonity napr. Mammites nodosoides, Lewe-
siceras perampJum a ostrakódy Bairdia supplana-
ta bohemica. Najvyššia cast belohorského súvrs-
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o br. 456. Príbojováfáda spodného turónu na rulách. Kank pri Kutnej Hore
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tvia pravdepodobne zodpovedá až strednému od-
dielu turónu anglo-parížskej panvy, ktorá je stra-
totypovou oblastou tohto stupna.

V strednom a vrchnom turóne možno v jizer-
skom súvrstvÍ vyclenit dva cykly, v ktorých sa
striedajú slienovce, slienité pieskovce a pieskovce,
casto glaukonitické. Maximálna mocnost tohto
sIJvrstvia bola preukázaná v severnej casti panvy
(!!~400 m), v priemere sa však pohybuje v rozme-
dzí od 100 do 200 m. Pre jizerské súvrstvie je
typická prítomnost globotrunkán zo skupiny G.
"Íamarcki", dalej Scaphites geinitzi a Rehacythe-
reis perturbatríx. V case usadzovania jizerského
súvrstvia došlo k splytceniu sedimentacného pro-
stredia a v okrajových castiach sedimentacného
priestoru k lokálnymregresiám. ,

Najvyššiemu turónu až spodnému konaku (obr.
458) zodpovedá teplické súvrstvie vo vývoji vá-
pencov; vo vyššej casti obsahuje ílovce a slienovce
už iba s vložkami vápencov. Priemerná mocnost sa
pohybuje od 30 m do 80 m, maximálna je 110m.
Spodná hranica súvrstvia je charakterizovaná
"koprolitovou" vrstvickou. Pre teplické súvrstvie
sú typické napr. Globotruncana linneana, Inoce-

ramus costellatus, 1. rotundus, PIacen ticera s or-
bignyanum, Phacorhabdotus semiplicatus. Pocas
sedimentácie teplického súvrstvia sasedimentac-
ný priestor opät prehlbuje.

Konaku a pravdepodobne aj najstaršiemu
santónu zodpovedá brezenské súvrstvie. Jeho fa-
ciálnym ekvivalentom v spodnej šej casti je roba-
tecký vývoj, ktorý sa zastupuje ešte aj s castou
teplického súvrstvia. Stratigraficky patrí konaku.
Z litologickej stránky je pre rohatecký vývoj
charakteristické striedanie ílovcov a slienovcov;
v západnej casti ceskej kriedovej panvy sa vysky-
tujú aj glaukonitické pieskovce. K typickým fosí-
liám tohto vývoja patria napr. Inoceramus wal-
tersdorfensis a 1. deformis.

Brezenské súvrstvie je reprezentantom tzv. fly-
šoidnej fácie hercýnskej kriedy, v ktorej sa strie-
dajú slienovce a psamity. Maximálna mocnost
tohto súvrstvia 560 m je známa z východného
krídla ceskej kriedovej panvy, priemerná mocnost
je približne 240 m. Typické fosílie sú Globotrun-
cana aff. concavata, Inoceramus koeneni, 1. invo-
lutus, Mortoniceras pseudotexanum, Karsteneis
karsteni karsteni.
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Obr. 457. Príbojová fácia spodného !urónu (zlepence tmelené piescitým biodetrítickým vápencom), vyplnujúce
kapsy v proterozoických buližníkoch. Tuchomence pri Prahe

Pre najvyššie merbolitické súvrstvie santónske-
ho veku je príznacná sedimentácia psamitov (obr.
459) v podmienkach výrazne slabnúcej subsiden-
cie celej ceskej kriedovej panvy a postupného
zužovania sedimentacného priestoru. Fauna a fló-
ra tohto súvrstvia je znacne ochudobnená, obsa-
huje Inoceramus sp., Sequoia reichenbachi a Myr-
tophyIlum angustum. Regresné santónske pies-
kovce sú známe zo západnej casti Ceského stredo-
horia.

Ako sme už zdôraznili, cesko-saská (hercýnska)
kriedová panva predstavuje spojovací priestor
medzi mediteránnou a boreálnou oblastou. Toto
spojenie existovalo s najväcšou pravdepodobnos-
tou od mladšieho cenomanu a vrcholilo v turóne.
V priebehu santónu došlo v oblasti ceského masí-
vu k úplnej regresu mora.

V ceskej kriedovej tabuli sú vrstvy uložené
vodo rovne alebo takmer vodorovne. Zo štruktúr-
nej stránky predstavuje ceská kriedová tabula
synekJízu, ktorej os prebieha od Dráždan sever-
ným Polabím cez severovýchodné Cechy na seve-
rozápadnú Moravu. Tektonické pohyby boli za-
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prícinené "saxónskym" (neskorosubhercínskym)
vrásnením. Saxónske tektonické línie zostali však
aktívne aj pocas kenozoika.

Krieda juhoceských panie v

V období mladšieho turónu a staršieho senónu
južná cast ceského masívu poklesávala. Tieto po-
klesové tendencie sú v protiklade s postupným
vyklenovaním jeho severnej casti. V tfebonskej
a bude jovicke j depresii sa uložilo pestré lakustric-
ké súvrstvie hrubozrnných pieskov, zlepencov,
casto arkózovitých, dalej pestrých ílov a pieskov-
cov so zuholnatenými zvyškami rastlín a odtlacka-
mi kriedovej flóry. Tento sladkovodný súbor sa
nazýva klikovské súvrstvie (predtým zlivsko-
gmiindská séria). Klikovské súvrstvie dosahuje
maximálnu mocnost 450 m v tfebonskej panve.

Najbohatšie nálezy makroflóry pochádzajú
z okolia Hlubokej a. Zlivy v ceskobudejovickej
oblasti (F. Nl::MEJC~ Z. KVAtEK, 1976), kde
prítomnost CuccuJophyJJum extinctum a Quer-
cophylJum pseudodryme;um /atita/ium potvrdzu-



Obr. 458. PaIeogeografická mapka rozšírenia vrchného
turónu - konaku v oblasti ceského masívu (podla V.
KLEINA - V. MÚLLERA- J. VALEéKu, 1979).

1 tektonicky aktívna znosová oblast, 2 tektonicky inaktívna
znosová oblast, 3 ílovité, ciastocne vápnité jemnozrnné pieskov-
ce, 4 psamitická fácia, 5 cykly vápnitých ílovcov, resp. slienovcov
s vápencami, 6 vápnité ílovce a slienovce, 7 vápnito-ílovité
siltovce, 8 zistená a predpokladaná hranica panvy, 9 zistené
a predpokladané hranice medzi fáciami, 10 os maximálnej
subsidencie, 11 hlavné smery transportu do panvy

. -

je úzke vztahy tejto kveteny k spodnosenónskym
flóram severných Ciech a Dolného Sliezska. Z po-
rovnávacích palinologických štúdií morských ulo-
'ženín konaku so spodnými polohami juhoceskej
vrchnej kriedy vyplýva, že sedimentácia v juho-
ceských panvách zacala prinajmenšom v konaku
a bola ukoncená v santóne (B. PACLTOVÁ,1978).

Polsko a ruská
(východoeurópska) tabula

Väcšina informácií o kriede Polska pochádza
z vrtov, len na juhu krajiny sú rozsiahle výchozy.
Do dánsko-polske j brázdy, ktorá prebieha "uhlo-
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Obr. 459. Pieskovcový útvar južne od Ceskej Lipy. Súvrstvie strednej casti turónu
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priecne" cez územie Polska, vniklo more vo va-
langine. Alb má už znacné rozšírenie, kedže valbe
more prestúpilo cez Pompeckého val (Odra), roz-
siahle sa napojilo na more ruskej tabule a pri
Przemysle aj na tethydné more Karpát. Spodnej-
šie stupne kriedy mávajú hrúbku len niekolko
metrov, no turón so senónom presahujú miestami
aj 1000 m.

Na ruskej tabuli sa zaciatkom spodnej kriedy
rozprestieralo more severojužného priebehu po-
dobne ako vo volžskom stupni najvyššej jury.
Nadalej obsahovalo boreálnu faunu, napr. amoni-
ta Simbirskites. V albe sem dosiahla transgresia
smerom od Polska a "poludníkové more" bolo
postupne nahradené "rovnobežkov)m". V ceno- .
mane sa jeho rozsah rozšíril. Casto sa v nom
usadzovali glaukonitické pieskovce s ložiskami
konkrecionárnych fosforitov,v turóne a senóne
sedimentovala písacia krieda. V senóne sa znovu
obnovilo spojenie so severným oceánom pozdÍž
Uralu ("poludníkové more").

KRIEDA V GEOSYNKLlNÁLNOM
vÝVOJI EURÓPY

Fácie. V tethydnej geosynklinále sa v spodnej
kriede rozsiahle uplatnuje pelagická fácia slieni-
tých vápencov s nanokónmi a tintinidmi ("bian-
cone", "maiolica"), pokracujúca z titónu. Na ele-
váciách sa pocas barému - aptu bežne vyskytujú
útesové vápence s rudistami a orbitolínami
- urgónska fácia.

Vrchná krieda je casto vyvinutá vo fácii cerve-
ných globotrunkánových sIienovcov. Bývajú
oznacované rôznymi lokálnymi názvami, napr.
v Západných Alpách couches rouges (cítaj kuš rúž
= cervené vrstvy), vo Východných Alpách Bunt-
mergelserie (=séria pestrých slienov), nierental-
ské vrstvy, v Južných Alpách scaglia (cítaj skalja),
v Západných Karpatoch púchovské sliene. Zod-
povedajú pelagickému prostrediu stabilného dna,
vzdialeného od zdrojových oblastí. Laterálne ich
zamiena typický flyšový vývoj s velkými hrúbka-
mi, s vložkami konglomerátov s materiálom z exo-
tických kordilier; fIyš tvoril výpln subsidujúcich
trógov priliehajúcich k zdrojovým oblastiam.
Fácia ciernych ílovcov casto s pelosideritmi (stag-
nantná panva, nevetrané morské dno) sa vyskytu-
je v podloží alebo aj uprostred fIyšových súborov.
Odchylný charakter majú fácie klastických súvrs-
tví senónu s vložkami uhlia aj s polohami rudisto-
vých vápencov, oznacované spolocným názvom
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gosauská formácia (správnejšie gosauská skupi-
na). Tento súbor nasadzuje už po prvých vefkých
presunoch a leží diskordantne na príkrovovej
stavbe.

Vulkanická cinnost v geosynklinálnom vývoji
Karpát je miestami znacná.

Západné Alpy

V helvetiku subalpínskeho pásma pokracuje
pelagi'cký vývoj vápéncov typu bianco ne z jury do
spodne j kriedy a v spomenuteJ vokontske j prieko-
pe presahuje táto typická g~osynklinálna fácia na
prifahlú platformu. V príkrovoch švajciarskych
helvetíd (MorcIe, Diableret) sa objavuje aj plyt-
kovodný vývoj - urgón.

V penniniku na briansonskej kordiliere nastalo
zaciatkom kriedy opät vynorenie, preto vefká cast
spodnej kriedy chýba. V piemontskom trógu p~-
kracovala hlbokovodná sedimentácia z jury do
kriedy a tvorí spolocný súbor slabo metamorfova-
ných bridlíc "schistes lustrés" .

Vrchná krieda je casto vyvinutá v pelagických
globotrunkánových sHenovcoch (couches rouges),
napríklad v príkrove Stredných Predálp. Rozsiah-
le je zastúpený kriedový flyš. V najjužnejšej ob-
lasti, v penniniku zacala sedimentovatflyšová
formácia už v strednej casti kriedy, v ultrahelveti-
ku v najvyššej kriede a v helvetiku až v eocéne.
Takéto premiestovanie fIyšu a zhodne s ním aj
horotvorných procesov v danom prípade na von-
kajšiu stranu sa oznacuje termínom polarita geo-
synklinály. Vrchnokriedový fIyš Západných Álp
je bohatý na meandrujúce chodbicky cervov Hel-
minthoides (helmintoidový fIyš) - obr.47.

Východné Alpy

Vo Východných Alpách spodná krieda plynule
nadväzuje pelagickými vápencami na sedimenty
jury. V rozsiahlej južnej casti oberostalpinu sedi-
menty albu - cenomanu - turónu chýbajú. Zrej-
me bola táto oblast už v strednej casti kriedy
f)'zdvihnutá až na najsevemejší okraj oberostal-
pinu, na ktorom sa usadzovali fIyšoidné súvrstvia
(Randcenoman). Obsahujú aj valúny s exotikami
a hojné zrná chrómspinelidov, donášané zrejme
od severu z ofiolitov penninika, vyzdvihnutých
v takzvanom ultrapieninskom chrbte.

Vrchný turón chýba v celom rozsahu ostalpinu ;
v mediteránnej fáze vtedy dochádzalo k mohutnej
tvorbe príkrovov a masa oberostalpinu sa od



drávskej jazvy presunula takmer do svojej dneš-
nej pozície, vytvárajúcej Severné Vápencové Al-
py. Od zaciatku senónu opät nastáva ciastocné
poklesnutie pod morskú hladinu; vo viacerých
panvách sa diskordantne usadzuje klastický súbor
- gosauská skupina. Tvoria ju pieskovce, ilepen-
ce s exotikami, vložky rudistových vápencov,
uholné sloje, ktoré sa miestami aj dobývajú, a vo
vyššej casti najmä cervené globotrunkánové slie-
ne (nierentalské vrstvy). Táto gosauská skupina
s mocnostou až nad 2000 m má väcší stratigrafický
rozsah než senón; miestami neprerušene pokra-
cuje do paleocénu až spodného eocénu.

V penniniku Východných Álp, v tektonických
oknách, je krieda zastúpená taktiež súborom
"schistes lustrés", tu nazývaným "Biindner Schie-
fer". Majú charakter predflyšu; vo vyššej casti
prechádzajú do vrchnokriedového fIyšu. V helve-
tiku Východných Álp tvoria vrchnú kriedu pela-
gické cervené slienovce (Buntmergelserie), po-
dobne aj v pieninskom bradlovom pásme zacína-
júcom pri Viedni. Vo fIyšovom pásme (napr.
Wienerwald - Viedenský les), ktoré vlastne pred-

Sliezska
asskv vvvoJ

stavuje najzápadnejší úsek mohutného fIyšového
pásma Karpát, je už celá krieda vo flyšovom
vývoji.

Vulkanická cinnost v kriede Východných Álp,
odhliadnuc od spodnej kriedy penninika, takmer
celkom chýba (drobné výskyty pikrotov sú v stred-
nej kriede pieninského bradlového pásma pri
Viedni).

Krieda Západných Karpát

Paleogeografia

V spodnej kriede bol do karpatskej geosynkli-
nály vclenený platformový podklad vonkajšej cas-
ti fIyšového pásma, ktorý sa súcasne stal zónou
maximálneho poklesávania s typickými flyšovými
fáciami. Naopak, priestory najvnútorne jších zón
Karpát (siIicikum) sa už v spod nej kriede vyzdvihli
nad hladinu a možno sa už zacali presúvat v po-
dobe príkrovov. V priestore fatrika (krížnanský
príkrov) a tatrika (obal jadier) pocas spodnej
kriedy bola karbonatická formácia nahradená
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vrchnou detritickou formáciou fIyšoidného cha-
rakteru a sedimentácia koncí v albe, prípadne
v cenomane (v tatriku ojedinele až v spodnom
turóne). V mediteránnej fáze dochádza k presunu
(prípadne k dosúvaniu) subtatranských príkrovov
a senón leží už diskordantne na presunutých
jednotkách Vnútorných Karpát. V priestore brad-
lového pásma bola pocnúc albom tektonicky vy-
tlácaná nad hladinu mora pieninská kordiliera;
v jej obklopení sa usadzujú nie velmi hrubé
fIyšové súbory. V priestoroch vzdialenejších od
kordilier (napr. corštynskom) sa usadzujú výhrad-
ne cervené pelagické sliene.

Flyšové pásmo

Krieda je v rozsiahlej miere prítomná vo von-
kajšej zóne fIyšového pásma (krosnenskej), a to
najmä v sliezskom príkro ve (obr. 460). Vo vnú-
tornej ciže magurskej zóne je zastúpená len mini-
málne, z jej východného úseku nie je vôbec
známa.

Ždánická jednotka. Na šošovkách jurských vá-
pencov v Pavlovských vrchoch a pri Mikulove
spocíva transgresívne turón, a to v podobe glauko-
nitických pieskovcov a slienov - klementské
vrstvy. Ich fauna ukazuje na súvis splatformovým
morom Európy. Vyššie nasledujú po hiáte sliene
s mikrofaunou kampánu. V pokracovaní tohto
pásma na rakúske územie (pavlovsko-waschberg-
ská zóna) je známy aj mástricht - vrstvy s Belem-
n;tel1a mucronata a dán.

Podsliezska jednotka. Jej najspodnejším cle-
nom na cs. území sú frýdecké vrstvy, reprezentu-
júce turón a senón. Okrem mikro fauny poskytli aj
amonitov , napr. Baculites. Mocnost tohto slienité-
ho súboru je okolo 500 m; v nepatrnej hrúbke sú
zastúpené aj v casti ždánickej jednotky.

Sliezsky príkrov. Podstatnú cast sliezskeho prí-
krovu Moravsko-sliezskych Beskýd budujú krie-
dové súvrstvia. Stretávame sa tu s dvoma vývojmi
- godulským a bašským. Krieda godulského vý-
voja dosahuje viac kilometrové hrúbky, usadzo-
vala sa v silne klesajúcej depresii, zatial co bašský

. výVojsedimentoval na okraji elevácie s obcasnými
vynoreniami, ktoré dosvedcujú hiáty. Táto elevá-
cia - bašská kordiIiera -. oddelovala podsliezsky
sedimentacný priestor 0(1sliezskeho; bašský vý-
voj zaberá teda SZ cast sedimentacného priestoru
sliezskej jednotky (obr. 355).

V godulskom vývoji nad vrchnojurskými
spodnými tešínskymi vrstvami nasledujú tešínske
vápence spodného valanginu; do znacnej miery
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majú charakter alodapických vápencov z organic-
kého detritu transportované ho turbiditnými prúd-
mi do hlbších castí panvy. Nadložné tešínsko-hra-
dištské súvrstvie má už scasti fIyšový charakter
s polohami konglomerátov s exotickým materiá-
lom kordilier (kryštalinikum, devón, karbón, ju-
ra). V tomto súvrství vystupujú šošovky peloside-
ritov. Obsahuje spodnoneokómske amonity vrá-
tane boreálnych prvkov, co dokazuje, že tadialto
prebiehalo spojenie mediteránnej oblasti s dán-
sko-polskou brázdou. V najvyššej casti sa vysky-
tuje rod Acanthohoplites dosvedcujúci zasahova-
nie tohto súvrstvia až do vrchného aptu.

Vrchnému aptu patria ešte verovické vrstvy
- tmavé íIovce s hojnými amonitmi a odtlacka mi
najstarších krytosemenných rastlín v CSSR; mies-
tami vyklinujú. Lhotecké vrstvy :- tiež tmavé
škvrnité íIovce s polohami glaukonitických pies-
kovcov - zasahujú do albu. Tieto cierne súvrstvia,
usadené v redukcnom prostredí nevetraného mor-
ského dna, takisto obsahujú vložky pelosiderito-
vých rúd. V minulom storocí sa intenzívne dobý-
vali a boli základom železiarskeho priemyslu vob-
lasti Ostravy. .

Godulské súvrstvie (cenoman - turón) je naj-
mocnejším clenom sliezskeho príkrovu. Dosahuje
až 3000 m hrúbku a vytvára hlavné hrebene Bes-
kýd. V jeho spodnej šej casti (takzvané pestré
godulské vrstvy) vystupujú zelenkasté a cerven-
kasté ílovce, do ktorých sa miestami vklinuje
hrubolavicovitý ostravický pieslwvec. Hlavnú ma-
su godulských vrstiev tvorí typický fIyšový súbor
s castými glaukonitickými pieskovcami.

V tejto casti považujeme za vhodné zopakovat hlavné
crty fIyšových formácií. Termín fIyš je odvodený od
nemeckého slova "fliessen" - tiect, kedže svahy budo-

. vané fIyšom sú obzvlášt náchylné na stekanie, na tvorbu
zosunov. Ako fIyš bývajú oznacované hrubé súbory
morských zloženín z rytmicky striedaných ílovitých brid-
líc a pieskovcov (presnejšie ide o droby). Staršia, tzv.
oscilacná teória predpokladala, že pieskovce sa ukladali
v plytkom morskom prostredí a ílovité bridlice v hlbo-
kom, že dochádzalo ku kolísaniu morského dna, k mno-
honásobne opakovanému splytcovaniu a prehlbovaniu.
V súcasnosti takmer všetci sedimentológovia sa priklo-
nili k novšej teóri vzniku flyšu turbiditnými (kalovými)
prúdmi. Podfa nej sa flyšové súbory vytvárali na dne
hlbokomorských panví v obdobiach výrazného tekto-
nického nepokoja. Zdroje klastického materiálu sa na-
chádzali väcšinou uprostred sedimentacného priestoru
vo vynárajúcich sa kordilierach. Z klastického materiálu
hromadeného v plytkovodnom prostredí v ich leme
vznikali pri castých zemetraseniach podmorské zosuny
a zvírený materiál ílových sedimentov, pieskov, podrad-
ne aj štrkov tie kol v hustej suspenzii kalových prúdov pri



dne až do vzdialenej hlbokomorskej panvy. Bližšie
(proximálne) od zdrojov, na úpätí kontinentálneho sva-
hu sa usadzoval hruboklastický "divoký" fIyš so štruk-
túrami podmorských zosunov, s velkými blokmi - olis-
tolitmi, s telesami zlepencov. Vytváral rozsiahle, vzá-
jomne sa prekrývajúce pod morské kužele - vejáre.
Distálnu (vzdialenejšiu) fáciu v prifahlej hlbokomorskej
panve reprezentuje jemnejší rytmický fIyš s charakteris-
tickými sekvenciami v jednotlivých laviciach (intervaly:
gradacný, spodný laminárny, konvolútny, vrchný lami-
nárny a pelitický).

Teória turbiditných prúdov dobre vysvetluje proti-
recenie medzi prítomnostou plytkovodných organizmov
v pieskovcoch a pelagickej, hlbokovodnej mikrofauny
v íIovcoch, ktoré sa usadzovali na mieste v intervaloch
medzi výskytmi kalových prúdov. Je vzhode s typickými
znakmi fIyšu, ako je stupnovité zvrstvenie pieskovcov
(postupné vypadávanie castíc podla ich velkosti pri
zabrzdovaní, klesaní rýchlosti kalového prúdu), prúdo-
vé stopy (žliabky, stopy škriabania unášaných predme-
tovo dno), vysvetluje exotický pôvod valúnov z kordi-
lier a pod.

Najvyšším clenom godulského vývoja kriedy sú
istebnianske vrstvy - senón až paleocén, predsta-
vujúce až 2000 m mocný hruborytmický flyš.
Takisto obsahujú vložky parakonglomerátov (va-
lúny rozptýlené vílovej medzernej hmote, trans-
portované v hustej suspenzii - fluxoturbidity).Sú
v nich zastúpené žulové horniny typu brnenského
masívu, ortoruly podobné bítešským, kremenné
porfýry, štramberské vápence atd. Tieto valúny
nemôžeme odvodzovat z oblasti ich dnešného
vystupovania, z ceského masívu, kedže pri jeho
okraji, tvorenom podsliezskym sedimentacným
priestorom, sa v tom case usadzovali už spomenu-
té frýdecké sliene, ktoré neobsahujú žiadne hrub-
šie klastiká. Obrovské množstvo klastického ma-
teriálu godulských a istebnianskych vrstiev dodala
totiž sliezska kordiliera, ktorá sa pocas kriedy
apaleogénu vynárala na rozhraní krosnenského
a magurského priestoru. Materiál kordilier je
dokladom toho, že flyšová geosynklinála Vonkaj-
ších Karpát sa vytvorila na substráte z pokracova-
nia ceského masívu, ktorý bol alpínskymi proces-
mi vclenený do Karpát a zrejme pokracuje daleko
pod ne.

Beskydský segment flyšového pásma intenzívne
poklesával v strednej a vrchnej casti kriedy (priec-
na parageosynklinála podla Z. ROTHA). Jeho
osobitost vidiet z toho, že južne do Becvy z tisíc-
metrový~h godulských vrstiev po postupnom sten-
covaní zostáva už len 50 m a dalej na juh úplne
vyklinujú.

Bašský vývoj kriedy nadväzuje na titónsky
štramberský vápenec zväcša tešínsko-hradištským

súvrstvím (spomenutým už pri preberaní godul-
ského vývoja). Vo vyšších castiach obsahujú mies-
tami hojné pieskovce a zlepence (tzv. chlebovická
fácia). V puklinách a dutinách štramberských
vápencov sa zachovali relikty beriasu avalanginu
v podobe koprivnických cervených vápencov
a hojnými kalichmi krinoidov, olivetských vápen-
cov a tmavých šipeckých bridlíc. Typickým cle-
nom bašského vývoja sú bašské vrstvy (alb
- spodný turón) - flyšové súvrstvie s piescitými
vápencami a tmavými spongolitmi. Po hiáte, do-
kumentujúcom elevacný charakter bašského vý-
voja, nasledujú palkovické vrstvy, zložené hlavne
z pieskovcov, veku senón - spodný paleocén. Pre
krosnenskú zónu flyšu je teda príznacný pozvolný
prechod z kriedy do paleogénu bez prerušenia
sedimentácie, bez akýchkolvek prejavov laram-
skej fázy vrásnenia.

V apte - albe sliezskeho sedimentacného prie-
storu došlo k významnej vulkanickej cinnosti,
k výlevom alkalických ultrabázických láv, hlavne
tešinitov a pikritov, ktoré sa vkladajú do hradišt-
ských, véTovických a Ihoteckých vrstiev. Vyskytu-
jú sa aj podpovrchové telesá v podobe ložných
i pravých žíl a lakolitov. Vzhladom na alkalický
charakter týchto hornín nemôžeme ich považovat
za iniciálny vulkanizmus.

Súbory kriedy apaleogénu sliezskeho príkrovu
boli silne prevrásnené, pricom sa v rámci sliezskej
jednotky diferencoval ešte ciastkový príkrov te-
šínsky a ciastkový príkrov godulský (južnejšia,
vyššia jednotka).

Vytvorenie týchto dvoch ciastkových príkrovov
bolo do znacnej miery podmienené tektonickou
selekciou. Do celných castí, reprezentovaných
tešínskym ciastkovým príkrovom, boli nahrnuté
hlavne spodnejšie plastické súbory íIovitých brid-
Hc (tešínsko-hradištské súvrstvie, bašské vrstvy),
zatial co kostru godulského ciastkového príkrovu
tvoria rigidné, najmä pieskovcové masy strednej
a vrchnej kriedy (godulské a istebnianske vrstvy).
Tieto zaostali v pozadí sunúceho sa sliezskeho
príkrovu. Zo spomenutých dvoch vývojov godul-
ský vývoj vytvára godulský príkrov a väcšiu cast
tešínskeho príkrovu, bašský vývoj sa nachádza len
v tešínskom príkro ve, v jeho JZ casti.

Sliezska jednotka pokracuje na JZ do susedstva
ždánickej jednotky, je to tzv. téšnovický úsek.
Tvorí ho analógia bašského vývoja pod osobitným
názvom zdounecká fácia. Krieda tu vystupuje
v tektonických útržkoch pri Kuroviciach a Zdoun-
kach; konkrétne ide o valangin až alb zodpoveda-
júci tešínsko-hradištským a bašským vrstvám.
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Obr. 461. Drobnorytmický vrchnokriedový flyš. Cigla, Nízke Beskydy (východné Slovensko)

Duklianska jednotka. Na našom území zacína
lupkovskými vrstvami; sú to cierne ílovce s vlož-
kami konvolútne zvrstvených pieskovcov celkovej
hrúbky takmer do 1000 m. Vekové rozpätie tohto
flyšového clena je cenoman - senón, miestami až
paleocén. Dokladajú ho foraminifery, nanoplan-
któn, sporomorfy a v senónskej casti aj Inocera-
mus baJticus (celá duklianska krieda mala starší
názov "inoceramové vrstvy").

Nad lupkovskými vrstvami ležia a laterálne
zastupujú ich najvyššiu cast cišnianske vrstvy (obr.
461) s podstatným zastúpením pieskovcov; majú
rozpätie senón - paleocén. Prúdové smery ukazu-
jú prínos materiálu do tejto kriedovej panvy od V,
resp. SV (obr. 462).

Z kriedových súvrstvÍ tejto jednotky sa tažila
ropa na malom ložisku Miková.

Predmagurská jednotka. Tvorí ju niekolko tek-
tonických šošoviek vystupujúcich na styku sliez-
skeho a magurského príkrovu. Vyznacuje sa krie-
dou znacne odlišnou od sliezskej, a to zelenkastý-
mi slienovcami cenomanu až senónu.

Magurská jednotka. Obsahuje len ojedinelé
výchozy kriedy, a to iba v západnom úseku cs.
flyšového pásma. Pri vnútornom okraji magurskej
jednotky (bielokarpatská podzóna) pri Hluku vy-
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stupujú v tektonickom útržku bIucké vrstvy (ba-
rém - apt), hlavne cierne ílovce. Podradne sa
vyskytujú aj cervené slienovce s mikrofaunou
senónu zodpovedajúce púchovským slienovcom
bradlového pásma.

Z racianskej podzóny sú súvrstvia magurskej
kriedy známe iba z vrtu Jarošov, z hÍbky 3,8 až
5,5 km. Naspodu bol zastihnutý alb v podobe
tmavých ílovcov s preplástkami silicitov. Ceno-
man tvoria pestré ílovce. Turón - senón sú vo
flyšovom vývoji; oznacujú sa ako spodné solánske
súvrstvie. V senóne sa nachádza horizont tufitov.
Celkove vidiet urcité vztahy ku kriede sliezskej
jednotky, ale na druhej strane aj k Wienerwaldu,
kde je však kriedový flyš vápnitejší.

Bradlové pásmo

Najspodnejšie cleny kriedy tvoria ešte súcast
samotných bradiel. V hlbokovodnej kysucko-pie-
ninskej zóne neokóm tvorí súvrstvie svetlých sla-
boslienitých lavicovitých vápencov s ciernymi
rohovcami (obr. 463 bradlo Brodno), obsahujúci-
mi výhradne pelagické organizmy; zodpovedajú
fácii "biancone".

V elevacnej corštynskej zóne bývajú v spodnej
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Obr. 462. PaIeogeografická schéma duklianskej jednotky v strednej kriede až spodnej casti paleocénu, A paleoprú-
dové smery namerané na csl. území, B paleogeografická schéma širšej oblasti (podla T. KORÁBA - T. DURKOVICA,
1978, A. SLACZKU, 1971, V. V. DANYŠA, 1973).

1 kratšia šípka 1-5 meraní, dlhšia šípka 5 a viac meraní, 2 magurské nasunutíe, 3 paleoprúdový systém lupkovských
a cišnianskych vrstiev, 4 smer vyklinovania kriedových sedimentov, 5 pelitické sedimenty, 6zdrojové zóny, 7istebnianske pieskovce,
8 severný okraj duklianskej jednotky, 9 predpokladaný južný okraj duklíanskej jednotky a oblast komuníkácie s magurskou zónou

395



o br. 463. Detailne zvrásnené lavicovité vápence titónu - neokómu kysuckej jednotky bradlového pásma. Brodno
pri Ziline

o br. 464. Nanokónové vápence spodnej kriedy Karpát
sú casto tvorené takmer výhradne kokolitmi rodu Nan-
noconus. Ide o pelagické, hlbokovodné sedimenty roz-
šírené po celej geosynklinále Tethys. Valangin manín-
skej jednotky; Manínska tiesnava pri Považskej Bys-
trici. Výbrus, zväcš. 410 x
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kriede hiáty. Fácieneokómu sú tu zreteJneplytko-
vodné a znacne rozmanité - napr. krinoidovo-
brachiopódový vápenec a Pygites diphyoides
(Iysský vápenec - Lysá v Polsku), cervený kri-
noidový vápenec spišský; ide o jediné krinoidové
vápence v karpatskej kriede.

V manínskej jednotke tvoria súcast bradiel
neokómske pelagické nanokónové vápence (obr.
464) a urgónske vápence barému.

Vyššia cast kriedy sa vyznacuje prevládaním
stieDov (obr. 465). Tieto plastické súvrstvia boli
pri silnom stlacení bradlového pásma tektonicky
odlúcené; so samotnými bradlami sa takmer vša-
de stýkajú tektonicky diskordantne, disharmonic-
ky. Kedže ide o mäkšie horniny, tvoria depresie
medzi bradlami. V tomto morfologickom zmysle
sa voJne oznacujú ako bradlový obal.

Poznámka. V pôvodnej koncepcii D. ANDRUSOV
(1938) predpokladal rozsiahlu fázuvrásneniaa nasúva-
nia bradlových jednotiek v albe ; domnieval sa, že súbory
albu až senónu spocívajú na podloží so stratigrafickou
diskordanciou, že ide o obal v stratigrafickomzmysle.
Neskôr sa ukázalo, že každá z bradlovýchsérii, pienin-
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ská, corštynská atd., má svoj vlastný odlišný "obal" a že
príkrovové presúvanie muselo nastat až neskôr. Podla
súcasných názorov niektorých geológov došlo k vrásne-
niu a presúvaniu vo vnútornejších jednotkách bradlové-
ho pásma už uprostred senónu v subhercýnskych fázach;
vrchný senón býva potom v stratigrafickom zmysle
oznacovaný ako bradlový obal, kedže leží v stratigrafic-
kej diskordancii na podloží.

Vo vyššej casti kriedy prebehli v bradlovom
pásme významné procesy, spojené so vznikom
pieninskej kordUiery. V susedstve tejto kordiliery
vystupovali hruboklastické fIyšové súvrstvia; vo
vzdialenejších priestoroch, ktoré už kordiliera ne-
ovplyvnovala, sedimentovali pelagické sliene.

Ako pieninskú kordilieru - exotický chrbát
- oznacujeme rozsiahle plochy súše, ktoré sa
postupne vynáraIi od albu do senónu v klapskom
sedimentacnom priestore a na jeho okrajoch.
Svedectvom o jej jestvovaní a o charaktere hor-
nín, ktoré ju tvorili, sú najmä polymiktné zlepence
s valúnmi exotických hornín súborne oznacované

Obr. 466. "Upohlavské" zlepence s valúnmi exotických
hornín pochádzajúcich z pieninskej kordiliery. Senón.
Cetuna pri Starej Turej
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ako "upohIavské zlepence" (obr. 466). Už od
najspodnejšieho obzoru v albe majú velmi pestré
zloženie valúnov (napr. stredný a vrchný trias
plytkovodný i pelagický s konodontmi, hlboko-
vodný i plytkovodný malm, rôzne typy urgón-
skych vápencov barému - aptu, kyslé a bázické
vulkanity jury - spodnej kriedy, mladé kriedové
granity doložené rádiometricky, glaukofanizova-
né eklogity, detritické spinely z uItrabázik už vo
vápencoch aptu a pieskovcoch vyššej kriedy atd.).
Na základe spomenutých uItrabázických hornín,
ktoré tvorili podklad klapskej jednotky, definoval
M. MAHEL(1982) jednotku váhikum, ktorú po-
kladá za pokracovanie severnej vetvy penninika
Álp.

V apte a zaciatkom albu došlo teda k prvému
silnému stIaceniu v priestore bradlového pásma
(austrijská fáza), k vytlácaniu kordiliery zloženej
z tektonických šupín. Takýto pestrý valúnový
materiál nemôže totiž pochádzat z jednoduchého
hrastového výzdvihu (vtedy by boli zlepence
zložené len z valúnov neokómu). Pestrost mate-
riálu možno vysvetlit aj globálne tektonickým
modelom: uzatváraním menšieho oceánu a ob-
dukciou casti oceánskeho dna pri kolízii litosferic-
kých dosiek. Kordiliera mohla byt potom zložená

. z ultrabázik presunutých na kontinentálnu kôru
(z nich pochádzajú detritické spinely) a so sub-
dukcnej melanže (z jej preplavenia by pochádzal
velmi pestrý zlepencový materiál).

V klapskej jednotke má flyšový súbor nad
600 m mocnost; zlepence v nom vystupujú valbe,

cenomane a senóne. V manínskej jednotke zle-
pence vystupujú v cenomane. Do kysuckého sedi-
mentacného priestoru prenikol hruboklastický
materiál vo vrchnom turóne a konaku (flyš snež-
nických vrstiev). Koncom senónu bola táto roz-
siahla kordiliera pohltená spolu s jej okrajovými
plytkovodnými sedimentmi.

Pelagické fácie, neovplyvnené prínosom klas-
tického materiálu, reprezentujú pestré (cervené,
zelenkasté) globotrunkánové sliene so súborným
starším názvom púchovské sliene.

V corštynskej sedimentacnej zóne, najvzdiale-
nejšej od pieninskej kordiliery, ležia cervené slie-
nité vápence albu s foraminiferou Thalmanninella
ticinensis a be lemnitom Neohibolites minimus na

'denudovanom podloží po hiáte v baréme - apte.
Ide teda o transgresiu pelagickou fáciou - prav-
depodobne o ingresiu mora. Pelagická sedimentá-
cia typu púchovských slieDov pretrváva tu bez
prerušenia od albu až do paleocénu vrátane (slie-
ne cenomanu s Rotalipora, turónu s Praeglobo-
truncana, senónu s Globotruncana a i.).

V kysuckej jednotke (obr. 467) na spomína-
ných vápencoch neokómu bez prerušenia ležia
sivé, miestami škvrnité sliene aptu a albu (brod-
nianske a rudinské vrstvy s globigerínami - hed-
bergelami a rádioláriami). Cenoman až spodný
turón a takisto aj vrchný senón tvoria cervené
globotrunkánové sliene predelené už spomenu-
tým intervalom flyšu vrchného turónu - spodné-
ho senónu, tzv. snežnickými vrstvami.

s" \ \'- ', " ,
\ \ " '
\ ' " .....

\
'\'", ,

- " \ \ \

\
\

n" .' \ ' '

19 :' ~" \~
, S '\4' 3'"

, ,,- -

,;O ,H' ,~ \"" ,\ ' ' =---
, 'p ,', \ i"" ~ ,.' "

\ ' \ 2 \ 1 ~.M'-

l. ' " " ", \ \ . - ...
...'\,/~'I.f ~ :,; t, ~'" -.l \ \ \ ",,;>ft" ~
10 /~.t..fI~.t,\t~W

-

~i:.4( ~,~\ ~.~~
\ \ \.~~~,..~

../.1;, ",,'0;,;,..0' \ 'l. \ t:JiiiIO~~- ~, " ~'-J=..o-=- lf{g,..-/'~-~~~~- -'--~-- - ~ .'~~ .- ?-K"",, - ,-- p~ ~-~ 7':"--=-_~~ =~~---=-:::::.'6

Obr. 467. Profil kriedou kysuckej jednotky v bradIe Brodno (Rudina) na pravom brehu rieky Kysuce.
1-5 jura (pozri obr. 417), 6rohovcové vápence (valangin - barém), 7brodnianske vrstvy, tmavé íIovce s v!ožkami škvm;tého

rohovcového vápenca (apt - spodný alb), 8 rudinské vrstvy, tenkolavicovité slienité vápence (vrchný alb), 9 zelenkasté
globotrunkánovésliene (cenoman), 10 lalinocké vrstvy, pestro sfarbené sliene (vrchný cenoman), 11 kysucké vrstvy, cervené
globotrunkánové sliene (spodný turón), 12 snežnické vrstvy fIyšového rázu (turón - konak)
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..
Poznámka. Pred rozvojom mikropaleontológie boli

všetky cervené sliene považované za senón a spomenuté
stratigrafické opakovanie sa pokladalo za tektonické
opakovanie; z tohto obdobia sa traduje ich spolocné
oznacovanie "púchovské vrstvy". Podobne aj všetky
zlepence bradlo vého pásma v širšom zmysle boli pova-
žované za senónske. Ukázalo sa však, že tvoria vložky
v súboroch od albu až po senón, takže ich pôvodný názov
"upohlavské zlepence" nevyhovuje dnešným stratigra-
fickým pravidlám.

V klapskej jednotke dominuje spomenutý fly-
šový súbor ukazujúci na hlbokovodné sedimen-
tacné prostredie vrátane "upohlavských" zlepen-
cov (uloženiny úpätia kontinentálneho svahu).
Iba orlovské pieskovce cenomanu - turónu s lavi-
cami ustríc Exogyra columba = Rhynchostreon
suborbiculatum predstavujú príbrežnú fáciu.

Jannutské flyšoidné vrstvy mástrichtu s Orbi-
toides media, napr. Hrabové pri Bytci, ležia podla

t.
1

~

súvrstvie Hlbokého
(flyš s polohami tmavých slienov

piescitých vóp. a parakonglomerótov)
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žadovské súvrstvie
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praznovske

butkovské súvrstvie
( slien el

Obr. 468. Urgónske vápence - biele masívne detritické
vápence s hipuritmi. Manínska tiesnava (epigenetické
údolie) pri Považskej Bystrici
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Obr. 469a. Litostratigrafické rozclenenie manínskej jednotky (podla J. KYSELU - R. MARSCHALKA - O. SAMUELA,
1982)
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Obr. 469b. Krieda Centrálnych Západných Karpát

K. BIRKENMAJERA(1970) už diskordantne na
bradlových jednotkách, presúvaných v subher-
cýnskej fáze. Najvýznamnejšie tektonické proce-
sy spojené so vznikom bradlového pásma však
prebehli až po ukoncení kriedy v laramskej fáze
a po paleogéne (sávska fáza).

V manínskej jednotke, ktorá má samostatné
postavenie oproti vlastnému bradlovému pásmu,
charakteristickým clenom sú spomenuté urgónske
vápence vrchného barému. Ide o biele nevrstev-
naté organogénno-detritické vápence s Palorbito-
lina lenticulans, riasami a vložkami hipuritových
lumachel (Manínska tiesnava pri Považskej Bys-
trici -obr. 468). Pokrátkom hiáte v ~podnom albe
(manínska fáza) ležia na nich albské sliene s pelo-
sideritovými konkréciami. V Butkove sú prítomné
spodnoalbské rohovcové vápence s Colomiella
recta ; táto výnimocná fácia je známa v Západných
Karpatoch ešte z krížnanskej jednotky. V ceno-
mane sú prítomné už spomínané polohy zIepen-
cov. Tvoria vložky v praznovskom súvrství (obr.
469a), ktoré sa skladá zo sivých slienov s vložkami
pieskovcov, s Orbitolina c<?ncava, exogyrami
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o br. 469c. Vrchná krieda a paleogén Myjavskej pahor-
katiny (podra O. SAMUELA - J. SAlAJA - A. BEGANA,
1980, upravené)
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a preplavenými koralmi. V turóne podradne vy-
stupujú cervené globotrunkánové sliene a vyššie
až do senónu nasleduje flyšový vývoj.

V neokóme a albe manínskej jednotky sú zná-
me zriedkavé vložky tufov a malé lávové prúdy
bázických vulkanitov, podobne ako v týchto hori-
zontoch Centrálnych Karpát.

Z nerastných surovín bradlového pásma sa vy-
užívajú na výrobu cementu "púchovské" sliene
(Horné Srnie na Považí a Bystré na východnom
Slovensku) a tiež neokómske a urgónske vápence
(Ladce ).

Centrálne Západné Karpaty

"
;~

~

Pocas kriedy prebehli v Centrálnych Karpatoch
významné tektonické procesy apaleogeografické
zmeny. Súvrstvia spodnejšej medy sú ešte súcas-
tou príkrovov, senón je už potektonickým cle-
nom, ktorý diskordantne leží na podloží, na presu-
nutých jednotkách. Pod krížnanským príkrovom
v Západných Tatrách bol v obalovej sérii forami-
niferami doložený ešte aj spodný turón, z coho
usudzujeme, že presun subtatranských príkrovov
sa uskutocnil vo vrchnom turóne, v mediteránnej
fáze.

Postupné vyzdvihovanie nad hladinu mora za-
calo v južných jednotkách už v spodnej kriede
- v silickej jednotke bol posledným morským
súvrstvím plytkovodný titón (doložený rozbormi
valúnov z mladších zlepencov). V chocskom prie-
store pokracovala sedimentácia do neokómu,
v južnejšej casti krížnanského sedimentacného
priestoru do albu, v jeho severnej šej casti a v tatri-
ku do cenomanu a miestami až do spodného
turónu. Nie je vylúcené, že presuny južnejších
jednotiek zacali už v austrijskej fáze, podstatná
cast príkrovovej stavby Centrálnych Karpát sa
však nepochybne vytvorila v mediteránnej fáze,
v turóne.

Z vrstevných sledov si podrobnejšie všimnime
kriedu krížDanského príkrovu (obr. 469 b), ktorá
pokrýva rozsiahle plochy povrchu a aj v dôsledku
znacných hrúbok sa výrazne uplatnuje na geolo-
gickej mape CSSR. Neokóm je pozvofnými pre-
chodmi spojený s titónom - ide o slaboslienité
lavicovité vápence typu "biancone", niekedy aj
škvrnité. Na ich tvorbe sa v podstatnom množstve
zúcastnovali kokolity Nannoconus (nanokónové
vápence), dalej obsahujú hedbergely, aptychy
a zriedkavo amonity, napr. Neocomites neoco-
miensis. Ide o pelagickú fáciu znacných hÍbok.
Tieto vápence postupne prechádzajú v nadloží do
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slienitých bridlíc. Celková hrúbka neokómu je
okolo 200 m. Apt signalizujú vložky orbitolíno-
vých, scasti glaukonitických vápencov v slienitých
bridliciach (v Malej Fatre zacínajú už od hoteri-
vu). V neokóme Strážovských vrchov sú prítomné
vložky vápencových turbiditov, odzrkadfujúce
horotvorný nepokoj ranoaustrijskej fázy (Z.
VASíCEK- J. MICHALÍK- K. BORZA, 1983).

Alb - cenoman taktiež tvorí slienité a ílovité
bridlice, ktoré však obsahujú tenké polohy pies-
koveov. Súvrstvie má charakter flyšu, jeho distál-
nych fácií, hrúbky sú však malé, len do 150 m.
Obsahujú zriedkavé šošovky zlepencov s valúnmi
exotických hornín (napr. pelagický trias s kono-
dontmi viacerých horizontov) a miestami hojné
detritické spinely z neznámych ultrabázik. Zle-
pence predstavujú výplne kanálov submarinných
kužefov (vejárov) pri úpätí kontinentálneho sva-
hu. Azda pochádzajú z pieninskej kordiliery. Toto
flyšové súvrstvie predstavuje vrchnú detritickú
formáciu karpatskej geosynklinály; je znakom
horotvorného nepokoja, ktorý predchádzal
a sprevádzal presúvanie príkrovov.

V krížnanskej jednotke Strážovských vrchov je
spodný alb zastúpený aj rohovcovými vápencami
(M. MAHEL, 1953).

V neokóme a albe (najmä vo Velkej Fatre
a Nízkych Tatrách) sa zriedkavo vyskytujú drobné
telies ka bázických výlevných hornín (lávové prú-
dy, hyaloklastity, vložky tufov); v podobe ko-
mínových brekcií neraz prenikajú aj staršími sú-
vrstviami.

V obalových sledoch (tatriku) sa stretávame
s podobným vrstevným sledom, vápence titónu
- neokómu tu však naviac obsahujú hojné cierne
rohovcové konkrécie vytvorené pri diagenéze
z rádioláriového planktónu. Vysokotatranská
sukcesia sa ako jediná vyznacuje prítomnostou
bielych urgónskych vápencov (vrchný barém
- spodný apt), ktoré majú rovnaký charakter ako
v manínskej jednotke.

'Je zaujímavé, že takisto iba v krížnanskej jed-
notke Belianskych Tatier sú prítomné tmavosivé
nevrstevnaté muránske vápence s ciernymi rohov-
cami, ktoré vznikli splavením detritu z plytcín
urgónskeho sedimentacného prostredia do
väcších hÍbok, do susedného krížnanského sedi-
mentacného priestoru. Na urgónskych vápencoch
po krátkom hiáte (manínska fáza) sa uložili glau'"'
konitické vápence albu s Hoplites dentatus a až
nad nimi flyšoidné súvrstvie.

Z hornín kriedy Centrálnych Karpát sa využíva-
jú neokómske slienité vápence a sliene ako surovi-
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na na výrobu cementu (Lietavská Lúcka, Horné
Srnie ).

Potektonická vrchná krieda

Územie s najjužnejšími jednotkami (Vnútorné
Karpaty) bolo vynorené už v spodnej kriede;
žiadne spodnokriedové sedimenty nie sú odtialto
známe.

Vovyššej casti kriedy bolo už vynorené aj územie
Centrálnych Karpát a subtatranské príkrovy sa
aspon scasti presúvali po súši. Po vynorení celého
územia vo vrchnom turóne pokrylo more senónu
len jeho malú cast. V senóne transgredovalo more
z priestoru bradlového pásma do prilahlého úze-
mia v SV casti Malých Karpát (Brezovské poho-
rie); relikty morského senónu pri Šumiaci a Dob-
šinskej radovej jaskyni dosvedcujú jestvovanie
prielivu zo severného Madarska do východnej
casti bradlového pásma (obr. 469,b, c).

Brezovská skupina je ana logická gosauskej sku-
pine Východných Álp. Na jej báze sú zlepence
konaku (s exotikami z pieninskej kordiliery), na-
sleduje Oyšové súvrsme s ojedinelými preplástka-
mi uhlia (santón), v spodnom kampáne sú cervené
globotrunkánové slienovce (košariské súvrstvie).
Vrchný kampán - mástricht tvoria piescité vá-
pence s Orbitoides media, Pseudosiderolites vida-
li, s inoceramami a rudistami. Celková hrúbka
senónu v okolí Brezovej pod Bradlom presahuje
1500 m.

Senón brezovskej skupiny bol viackrát zastih-
nutý vrtmi v podloží neogénu viedenskej panvy.
Netvorí tu však na rozdiel od Centrálnych Karpát
potektonickú výpln, ale je zavrásnený do alpských
príkrovov, podobne ako gosauská formácia vo
Východných Alpách. Rozhranie medzi Alpami
a Karpatmi sa teda tiahne šikmo na priebeh
pásmového pohoria (SZ od Malých Karpát).

Najväcšia cast územia Slovenska bola v senóne
súšoo. Miestami sa vytvárali lateritické kôry zvet-
rávania, ako o tom svedcia ich preplavené produk-
ty v podobe malých ložísk bauxito na báze paleo-
génu pri Mojtíne a Markušovciach. Relikty teres-
trických sedimentov sú zriedkavé (napr. tmavé íly
s hojnými perovými zrnami senónskych rastlín
v dutinách vápencov lomu Gombasek). V Straten-
skej hornatine a Spišsko-gemerskom rudohorí vo
vrchnom turóne - najspodnejšom senóne sa
v rozsiahlych jazerách usadzovali sladkovodné
vápence s charáceami hlavne Munieria grambasti;
okrem výchozov pri Betlanovciach, Dobšinskej
radovej jaskyni a na sever od Drienovca sú známe
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ako valúny v mladších zlepencoch. Jazerný pôvod
majú aj polymiktné zlepence s cerveným tmelom
pri Dobšinskej ladovej jaskyni. Pri dalšom pokle-
sávaní vnikla do týchto priestorov morská trans-
gresia a v nadloží zlepencov sa nachádzajú už
morské sliene s foraminiferami spodného kampá-
nu. Denudacný relikt pri Šumiaci obsahuje zle-
pence a organodetritické vápence s rudistami
santónu - kampánu, napr. Durania austinensis.
Drobné relikty globotrunkánových slienov senó-
nu sa nachádzajú na obalovej jednotke Inovca;
doteraz nie je jasné, ci sú v tektonickom styku.

Tektonické procesy

Tektonické procesy v Centrálnych Karpatoch sa
okrem vrásnenia a presúvania príkrovov prejavili
aj metamorfózou. Silnú alpínsku metamorfózu
možno sledovat v zóne veporika (novotvorený
biotit v kryštaliniku ukázal geochronologickými
metódami kriedový vek) ; okrem diaftorézy kryš-
talinika je postihnuté mezozoikum struženeckej
sukcesie, ako aj Velkého Boku. Metamorfózu
badat aj na karbonatických súvrstviach mezozoika
viacerých obalových sledov (napr. borinský vývoj
Malých Karpát) a v najjužnejších výskytoch kríž-
nanskej jednotky, kde je blízka "domovskej ob-
lasti" (SV cast Tríbeca, okolie Banskej Bystrice).
Jedine v gemeriku sú prítomné mladé kriedové
granity v podobe malých masívcekov, casto grei-
zenizovaných (napr. Betliar - vek 100 miliónov
rokov; azda ide o apofýzy rozsiahleho telesa
v hfbke). S nimi je spätá podstatná cast hydroter-
málneho zrudnenia Spišsko-gemerského rudo-
horia.

Os geosynklinály - zóna maximálnej subsiden-
cie - sa v kriede preniesla do Vonkajších Karpát.

Doplnky ku kriede
mediteránnej oblasti

V pokracovaní Vonkajších Karpát ..~ uL.emie
Porska, ZSSR a Rumunska sa nachádzajú mocné
flyšové súbory kriedového veku analogické von-
kajšej zóne flyšového pásma cs. Karpát (prehlad
tektonických jednotiek flyšu ukrajinských a ru-
munských Karpát je uvedený na s. 442). Vexter-
ných zónach flyšového pásma sú obzvlášt nápadné
súvrstvia ciernych ílovitých bridlíc (šipotské
vrstvy, vrstvy od Audia atd.). Takisto spodnej
kriede patrí karbonátový flyš sinajských vrstiev
(Sinaia v Rumunsku) a jednotky Ceahlau. V po-
kracovaní pieninského bradlového pás~a v ZSSR



vystupuje opät fácia púchovských slienov a jar-
mutských vrstiev. V zóne marmarošských bradiel
v cenomane je zaujímavé sojmulské súvrstvie
s konglomerátmi až olistolitmi s exotickým mate-
riálom. V podobnom stratigrafickom horizonte
vystupujú olistolity v zlepencoch Bucegi (cítaj
Bucedži) v Rumunsku. Majú mocnost až 2000 m;
obsahujú aj bázické magmatity. Vznikali v zóne
hlbinných zlomov na rozhraní vnútorných a von-
kajších dacíd. Pre problém predpokladaného po-
kracovania Východných Karpát na územie Slo-
venska (zemplínska jednotka) má význam zistenie
nad 1000 m mocného súboru ciernych íIovcov
vrchnej kriedy (kricevské vrstvy) vo vrtoch do
podložia zakarpatskej neogénnej panvy. V juž-
nejších oblastiach mediteránneho regiónu je
vrchná krieda najcastejšie reprezentovaná rudis-
tovými vápencami (dovážajú sa k nám ako deko-
racné kamene) alebo fáciami podobnými gosau-
skej formácii Álp. Procesy zvetrávania vo vynore-
ných oblastiach viedli ku vzniku bauxitových lo-
žísk (Madarsko, Juhoslávia).

Pri preberaní jury boli spomínané oceánske
trógy s ofiolitmi v alpsko-karpatsko-kaukazskej
retazi aj v širšej mediteránnej oblasti. Vytlacenie
týchto mohutných, najmä serpentínových telies
do vyšších castí zemskej kôry (resp. ich obdukcia
na kontinentálnu kôru v zmysle globálnej tektoni-
ky) a zaciatok ich erózie spadá takmer všade do
aptu - albu, podobne ako sme to zdôvodnili pre
ofiolitový detrit pieninského bradlového pásma.

V spodnej kriede karpatsko-balkánskej oblasti
sú na pocetných miestach známe bázické vulkani-
ty (murešská a vardarská zóna, cierny fIyš a buko-
vinský príkrov Východných Karpát, pohorie Me-
csek v Madarsku). Vo vrchnej kriede, najmä
v senóne, je význacná banatitová formácia s pre-
vahou kyslých vulkanitov. Tiahne sa oblúkovite.
z Apusenských vrchov a Južných Karpát Rumun-
ska do bulharského Strednogorja na Balkáne
(obr. 470).

DOPLNKY KU KRIEDE
OSTATNÝCH KONTINENTOV

Severná Amerika. V kriede sa zacala vyvrásno-
vat geosynklinála Skalnatých vrchov (Rocky
Mountains). Vrásnenie bolo dovršené v laramskej
fáze. Z vyzdvihované ho pohoria boli masy klastic-
kých sedimentov znášané do predhlbní a vytvárali
mocné molasové súbory, ktoré sa smerom ku

kra tónu - k~severoamerickej platforme postupne
vyklinujú ("klastický klin" v terminológii americ-
kých geológov). Vyskytujú sa v nich velké uholné
panvy. V kriede sa vytvorila prevažná cast roz-
siahlych batolitov Skalnatých vrchov (napr. bato-
lit Idaho má obnaženú plochu väcšiu, ako je
územie Slovenska). Z platforrnového pokryvu je
známa aj písacia krieda. Spodnokriedová konti-
nentálna formácia Potomac s prvými krytosemen-
nými rastlinami a hojnými nálezmi dinosaurov je
analogická wealdu západn'ej Európy.

Morská spodná krieda na západnom pobreží
Grónska dokumentuje jeho oddelenie od americ-
kého kontinentu, od ostatnej casti kanadského
štítu. V arktickom súostroví v Sverdrupovej panve
mocnost kriedových sedimentov presahuje 4 km.

V oblasti Mexického zálivu a šelfu atlantického
pobrežia dosahujú klastické sedimenty kriedy nie-
kolko kilometrové hrúbky. V Texase a Mexiku
vystupujú aj urgónske vápence ako kolektorové
horniny ropy. Na Kube je krieda reprezentovaná
vápencami (dekoracné kamene - mramor); ob-
sahuje hojné bázické vulkanity.

Kriedové more pokrývalo podstatnú cast Južnej
Ameriky. V severnej casti sa uložili mohutné
súvrstvia v panve Maracaibo (Venezuela). Tekto-
nické procesy boli spojené s utuhnutím rozsiah-
lych batolitov a s hojnými kriedovými vulkanitmi
v Andách. Takýto vek majú aj granity v geosynkli-
nálnej sústave západnej Antarktídy, ktorá je po-
kracovaním Ánd.

Afrika. Úzky pás morského albu na atlantickom
pobreží Afriky ukazuje, že oddelenie Afriky od
Južnej Ameriky bolo už dovršené. V šelfe lemujú-
com pobrežie Gabunu, Nigérie a Angoly boli
v posledných rokoch navrtané bohaté ložiská ropy
viazanej na solné diapíry. Vek týchto evaporitov
je apt - alboNa saharskej platforme pokracovala
kontinentálna sedimentácia núbijského pieskov-
ca. Za maximálnej transgresie v cenomane boli
morom zaliate znacné plochy Afriky; rozsiahly
prieliv cez "bránu" Benue spojil Atlantik so Stre-
dozemným morom. V severnej Afrike, v oblasti
Atlasu sa stretávame s podobnými fáciami a geo-
logickými crta mi ako v tethydnej - alpínskej
oblasti Európy.

Ázia. Velká väcšina jej plochy bola súšou, na
ktorej sa casto tvorili kontinentálne sedimenty.
V severnejších areáloch obsahujú hojné uholné
sloje až do vysokých zemepisných šírok, v južnej-
ších oblastiach sú to väcšinou cervené klastické
súvrstvia (obr. 64).

Rozsiahly morský prieliv prebiehal v poludní-
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Obr. 470.Schematickámapa znázomu júca fázy alpínskeho vrásnenia vo vztahu k magmatitom v karpatsko-balkán-
skej sústave (M. MAHEL,1978)

Magmatity: 1 ultrabáziká, a menšie telesá v alochtónnei'!x)zícii,b alkalické ultrabáziká (tešinity a pod.), 2 intruzívne báziká
(hlavne gabrá), 3 spility a diabázy Gurské - spodnokriedové), a v podloží terciémej výplne paniev, 4 triasové diabázy, porfyrity,
kremenné porfýry, keratofýry, 5 paleoalpínske granity, a synkinematické, 6 mezozoické banatity, a rozsiahle efuzívne telesá,
b rozsiahle pyroklastiká, c subvulkanické a plutonické telesá, 7 terciérne vulkanity; A staršie neskorogeosynklinálne (priabón
- oligocén), B mladšie neskorogeosynklinálne (miocén - pliocén), a pyroklastiká, b subvulkanické a intruzívne telesá, 8 cadice.

Regióny: 9-a mterne postihnuté kimérskym (hlavne neokimérskym) vrásnením, b paJeoalpínske vrásnenie (austrijská až
subhercýnska fáza), c len slabo postihnuté paleoaJpínskym vrásnením, 10 mezoalpínsky zvrásnené (laramská až pyrenejská fáza),
11 neoalpínsky zvrásnené (sávska až štajerská fáza), 12 neskoroneoalpínsky zvrásnené (na konci neogénu a v kvartéri)

kovom smere cez Západosibírsku nížinu na Afga-
nistan a Irán, kde sa napájal na Tethydu. Maxi-
málne klesanie zaznamenávajú verchojanská geo-
synklinála a geosynklinála Japonských ostrovov,
v ktorých sa nahromadili kriedové sedimenty až
5 km mocnosti. Vulkanická cinnost sa sústredova-
la na pacifické pobrežie a východné Zabajkalsko.
V najvyššej kriede sa nakopili rozsiahle lávové
príkrovy - trapy Dekanu v Indii.
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Austrália. Na Novom Zélande prebiehala
v spodnej kriede silná orogenéza.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
- SÚHRN

Paleoklimaticky je krieda opät pcriódou bez
polárnych fadovcových ciapociek. Na rozdiel od
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Obr. 471. Paleogeografia kriedy (podla R. BRlNKMANNA - K. KRÓMMELBElNA, 1977).
1-3 vývoj od spodnej kriedy: 1 morský geosynklinálny, 2 morský epikontinentálny, 3 kontinentálny; 4 vynorené a erodované

oblasti kontinentov, 5-6 transgresie od vrchnej kriedy: 5 geosynklinálny vývoj, 6 epikontinentálny vývoj; 7 regresia vo vrchnej
kriede .

jury prevláda však humídny typ klímy (rozsiahle
ložiská uhlia, ojedinelost evaporitov). Teplotný
priemer bolo nieco nižší, preto hojnost a šírkové
rozpätia kriedových koralových rífov sú menšie
než v jurskej perióde.

V kriede došlo k podstatným paleogeografic-
kým zmenám. Rozpad superkontinentu Gondwa-
na sa dovršil. Z riftových zón sa rastom oceánskej
kôry vyvinuli už velké oceány - AOantický a In-
dický; ich kriedový rozsah sa podarilo rekonštru-
ovat na základe kriedových morských sedimen-
tov, zistených vrtmi do dna oceánov, a z priebehu
paleomagnetických anomálií. Vytváranie novej
oceánskej kôry pokracovalo aj v Pacifiku. Pokial
neprijímame tézu o rozpínaní zemegule, musela sa
však jeho skutocná plocha zmenšovat na úkor
novovznikajúceho Atlantického a Indického
oceánu, a to subdukciou a likvidáciou oceánskej
kôry z jeho okrajov pod kontinentmi. Plytké
moria zaliali rozsiahle casti kontinentov pri maxi-
málnej fanerozoickej transgresii v cenomane
(obr. 471). Zaprícinilo ju asi docasné zväcšenie
rýchlosti rastu dna, ktoré viedlo k zdvihu oceán-
skych chrbtov, k zmenšeniu množstva vody

v oceánoch, a teda k celoplanetárnej transgresii.
Krieda je obdobím silných horotvomých proce-

sov, .spojených s vyvrásnovaním geosynklinál.
V alpínskej oblasti Európy nasadzuje mohutná
fIyšová sedimentácia. Trógy s ofiolitmi, ktoré azda
predstavovali úzke oceány oddelujúce mozaiku
malých kontinentov, sa uzatvárajú. Pri kompres-
ných procesoch sa vytvárajú superficiálne príkro-
vy; aj ofiolity sa v podobe alochtónnych más
nasúvajú na cudzorodý podklad.

Prevratné paleogeografické zmeny urýchlovali
vývoj organizmov. Dochádza k prenikavým zme-
nám vo flóre (zaciatok neofytika), k rozvoju plan-
ktonických foraminifer v novovzniknutých oceá-
noch a na konci kriedy aj k prvoradému prelomu
vo faune, ktorý dal podklad pre definovanie roz-
hrania mezozoika a kenozoika. V poslednom case
sa na pocetných lokalitách zistil silne zvýšený
obsah irídia v hranicnej vrstvicke kriedy a tercié-
ru; anomália tohto prvku tak vzácneho v zemskej
kôre sa spája s dopadom velkého meteoritu - as-
teroidu. Následné javy, najmä porušenie klímy,
mohli zaprícinit rozsiahle vymieranie (vyhynulo
až 75 % všetkých dovtedy žijúcich druhov).
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Terciér (tretohory)

Názov tretohorného útvaru pochádza od ozna-
cenia "Montes tertiarii". Zaviedol ho r. 1759 G.
ARDUlNOpre málo spevnené súvrstvia na úpätí
severo talianskych Álp, ktoré tam tvoria nadložie
pevných vápencov. Tento vývoj podrobnejšie opí-
sal v Taliansku J. B. OMALIUSD'HALLOYzaciat-
kom 19. storocia. Roku 1831 F. DESHAYESa Ch.
LYELLrozdelili tretohory na eocén, miocén a plio-
cén na základe percentového zastúpenia vymre-
tých a žijúcich druhov. Napríklad v paleoc~nnych
sedimentoch sa nachádza okolo 2 % recentných
druhov mäkkýšov, v eocéne približne 5 %, v oli-
gocéne 15 %, vmiocéne 40 %, v pliocéne 90 %,
v pleistocéne 95 %. Na túto skutocnost nadväzujú
aj názvy jednotlivých oddelení, odvodené z grécti-
ny: paleocén (palaios = starý,coenos = spolocen-
stvo), eocén (eo s = raný), oligocén (oligos =
málo), miocén (me ion = menej), pliocén (pleion
= viac), pleistocén (pleiston = najviac), holocén
(holos = celý).

Pôvodné rozdelenie sa v priebehu dalších prác
(prakticky až dodnes) spresnovalo a dopfnalo.
V súcasnosti sa prijíma takéto chronostratigrafic-
ké clenenie tretohôr do oddelení:

milióny rokov

\>

1,6 - 1,8

5

23 :t 1

37 :t 1

55 :t 1

65 :t 2

Pri stanovení hranice medzi kriedou a tretoho-
rami možno sa opriet (ako už bolo zdôraznené
v predchádzajúcich kapitolách) o vymretie glo-
botrunkánvo vrchnom mástrichte, ako aj o vyhy-

nutie amonitov a vefkých plazov. Okrem toho
z lastúrnikov neprekracujú hranicu mástricht
- paleogén (dán) mdisty a inoceramy.

V tretohorách patria k najlepším vedúcim fosí-
liám velké foraminifery. Z hladiska celosvetovej
korelácie morských fácií má základný význam
vápnitý nanoplanktón a planktonické foramini-
fery.

K významnej zložke tretohornej morskej, slad-
kovodnej a suchozemskej fauny patria mäkkýše.
Medzi rybami prevládajú žraloky, zástupcovia
kaprovitých, makrei a sledov. Nastáva velký roz-
voj vtákov a cicavcov. Hlavný smer vývoja možno
však vidiet pri vyšších eutériách (Carnivora,
Equidae, Proboscidea, Primates). V tretohorách
je zastúpená bohatá a typická flóra kenofytika.
Prevládajú zástupcovia krytosemenných, zatial co
nahosemenné rastliny sú na ústupe. Pre výskum
terciéru majú velký význam palino logické roz-
bory.

Z paleogeografického hradiska tvoria staršie
a mladšie treto hory samostatné cykly. V paleogé-
ne bolo rozšírenie morí a kontinentov ešte znacne
odlišné od súcasnosti. V neogéne sa postupne
vytvára situácia približujúca sa dnešnému stavu.
V starších tretohorách boli Afrika, Arábia a Pred-
ná India ešte oddelené od eurázijského bloku
širokým morom Tethydy. V mladších tretohorách
sa tento sedimentacný priestor postupne zužoval
a zanikli morské panvy na sever od Álp a v priesto-
re na juh od Karpát až k dinaridám - balkanidám.

Z hladiska klímy pokracovalo velmi teplé ob-
dobie európskych druhohôr ešte do paleogénu;
teplotná krivka vrcholila v strednom eocéne. Za-
ciatkom mladšieho neogénu sa postupne ochla-
dzovalo. Pocas tretohôr prebiehali významné tek-
tonické procesy orogenetického charakteru - vy-
vrcholilo alpínske vrásnenie. V súvislosti s pohyb-
mi blokov sa zosilnovala vulkanická cinnost na
celej zemeguli. Najväcšiu intenzitu dosiahla v eo-
céne a miocéne.
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Paleogén

VYMEDZENIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Názov paleogén zaviedol r. 1865 M. HäRNES,
ktorý do neho zhrnul už predtým definované celky
oligocén a eocén; neskôr k nim pribudol ešte
paleocén. Paleogén teda obsahuje tieto tri odde-
lenia (v zátvorke uvádzame autora a rok vycle-
nenia) :

oligocén (E. BEYRICH,1854),
eocén (CH. LYELL,1832),
paleocén (W. P. SCHIMPER,1874).
Rozdelenie paleogénu do stupnov znázornuje

obr. 472.

Poznámka: Chat - cítaj šat, kiscell - kiscel. V ceštine
sa odlišne píšu: dan, thanet, lutet, barton, priabon,
auvers, illerd, latdorf, chatt.

Väcšina chronostratigrafíckých jednotiek pa-
leogénu (predovšetkým stupnov) bola definovaná
v minulom storocí v SZ Európe - v anglo-paríž-
skej panve, v Belgicku a len niektoré v južnom
Francúzsku, severnom Nemecku a v Taliansku.
Chronostratigrafické clenenie prešlo mnohými
zmenami, najmä v období po druhej svetovej
vojne a ešte doteraz nie je definitívne ustálené.
Najviac nevyriešených otázok a nejednotnosti
v názoroch je v rozdelení oligocénu a stanovení
jeho spodnej a vrchnej hranice. Najcastejšie sa
používa clenenie, ktoré sme tu uviedli. Stupen
dán, ktorého typovou oblastou je východné Dán-
sko, považoval sa až do konca pätdesiatych rokov
tohto storocia za najvyšší stupen vrchnej kriedy.
Teraz je však jeho zaradenie do paleogénu už
všeobecne prija~é. Jednoznacne nie je doteraz
vyriešená hranica medzi paleocénom a eocénom ;
niektorí autori zaradujú stupen ilerd do najvyššie-
ho paleocénu, iní do najstaršieho eocénu. Ani
clenenie vrchného eocénu nie je dosial ustálené,
a to predovšetkým v tethydnej oblasti, kde sa nad
lutétom vyclenuje iba stupen priabón.

Ako už bolo zdôraznené, najviac nejasností sa
vztahuje na oligocén, ktorého rozdelenie na la-
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Obr. 472. Stupnové clenenie paleogénu

torf, rupel a chat, donedávna používané valpsko-
karpatskej oblasti, nemožno ponechat. Latorf S.s.
je ekvivalentný mladšiemu priabónu a zodpovedá
teda vrchnému eocénu. V súcasnosti pre oligocén
nejestvuje globálne chronostratigrafické clenenie
a prevažne sa používajú regionálne stupne. Tento
stav je podmienený aj znacnými tažkostami v sta-
novení jednotnej svetovej hranice medzi oligocé-
nom a miocénom.
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Obr. 473. Prehlad rozšírenia niektorých významných skupín, rodov a druhov v paleogéne

Vera stupnov regionálnej platnosti sa používa
predovšetkým v SZ Európe. Napríklad ekviva-
le~tné lutétu až spodnému bartónu sú brusel, léd,
wemmel (belgická panva); bartónu a priabónu
v parížskej panve zodpovedajú auvers a lud,
v mladšom paleocéne sa tu používa "stupen"
landen a sparnak.

Pre biostratigrafické clenenie paleogénu sú dô-
ležité predovšetkým planktonické foraminifery,
tzv. velké foraminifery, lastúrniky, ulitníky
a cicavce.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA
A VEDÚCE
SKAMENELlNY P ALEOGÉNU

K vedúcim druhom paleogénu (obr. 473) patria
predovšetkým planktonické dierkavce, a to zá-
stupcovia rodov G1oboconusa, G10borotalia, G10-
bigerina. Pre starší paleocén je typický výskyt
druhov G10boconusa daubjergensis a G10borota-
lia compressa; mladší paleocén charakterizuje
prítomnost druhu G10borotalia uncinata, G10bo-
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rotalia pusilla pusiIla. Eocén charakterizujú napr.
druhy Globorotalia aragonensis, Globigerinopsis
index; oligocén Globigerina tapuriensis, Globo-
rotalia opima opima atd.

Pre plytkovodné fácie sú stratigraficky najdôle-
žitejšie velké foraminifery, predovšetkým Dumu-
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Obr. 474. Rozšírenie typov flóry a numulitov v paleogéne (podla K. KRäMMELBEINA, 1977).

1 subtropická flóra, 2 flóra prechodného pásma, 3 flóra mierneho pásma, 4 rozšírenie numulitov

Obr. 475. Globigerina angiporoides HARNmROOK. Me-
nilitové súvrstvie, spodný oligocén. Pouzdfany, Vinné
sklepy, zväcš. 300x
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lity a im príbuzné asilíny. Donedávna sa vcelku
jednotne prijímal názor, že numulity sa v histórii
Zeme objavujú prvý raz vo vrchnom paleocéne.
Kedže sa však stupen ilerd, ktorého bázu charak-
terizuje prítomnost prvých numulitov, teraz
zväcša zaraduje do spodného eocénu, kladie sa

.

Obr. 476. Globigerina ciperoensis BoLU. Boudecké
súvrstvie, eger. Pouzdfany, svah Kolby, zväcš. 245x
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Obr. 477. Catapsydrax howeiBLow (ventrálna strana).
Vrchný eocén. Kfepice 5, zväcš. 150 x

...

'"
Obr. 478. Hantkenina longispira CuSHMAN.Trinecké
súvrstvie, stredný eocén. Vrt Albrechtice NP 57, zväcš.
150x

Obr. 479. Globorotalia cerroazulensis (COLE). Vrchný
eocén. Vrt Pouzdfa,ny VB 103, zväcš. 120 x

Obr. 480. Morozavella subbotinae (MOR.). Trinecké
súvrstvie, paleocén, zväcš. 120 x

Obr. 481. Chiloguembelina cubensis (PALMER).
Spodný oligocén. Vrt Kfepice 5, zväcš. 300 x

Obr. 482. Marginulinopsis behmi (GÚMBEL).Spodný
oligocén. Pouzdfany, Vinné sklepy, zväcš. 120 x
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Obr. 483. Nummulites globulus DEFR. Spodný eocén.
Západná púšt, Irak

Obr. 484. Nummulites perforatus sismondai (MONT-
FORT).Stredný eocén. Huty, Západné Tatry, zväcš. 4,5 x

Obr. 485. Alveolina boscii (DEFR.). Stredný eocén.
Mních pri Ružomberku, zväcš. 12x

nástup numulitov na zaciatok eocénu. Vo fyloge-
néze rodu Nummulites je zaujímavý trend postup-
ného zväcšovania schránok, ktorý vrcholí v lutéte.
Zacínajúc vrchným eocénom a hlavne od vrchné-
ho priabónu sa zacína prejavovat druhová reduk-
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Obr. 486. Isthmolithus recurvus DEFL. Spodný oligo-
cén, tardské vrstvy. Vrt Alcsutdoboz 3, Madarsko,
zväcš. 5000 x

Obr. 487. Coccolithus pelagicus (WALUCH). Spodný
oligocén, tardské vrstvy. Vrt Alcsutdoboz 3, Madarsko,
zväcš. 8000 x

cia za opätovného výrazného zmenšovania schrá-
nok. Poslední zástupcovia rodu Nummulites vy-
mierajú v strednom oligocéne. Pre ilerd je typický
výskyt druhu N. exilis, pre kuis napr. N. planula-
tus, pre lutét N. laevigatus, pre priabón N. fabia-
nH. K najmladším, posledným zástupcom numuli-
tov patrí v oligocéne druh N. fichteli. Celosvetové
rozšírenie numulitov je znázornené na obr. 474.
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\-~ Obr. 488. Braarudosphaera bigelowi (GRAU et BRA-
ARUD).Spodný oligocén, tardské vrstvy. Vrt Alcsutdo-
boz 3. Madarsko, zväcš. 2000x .

.4

r
Obr. 489. Ostrea supranummuliticaZrrrEL. Stredný
eocén. Oblast Dorogu, Madarsko, zväcš.3 x

f
..,i

O br. 490. Meretnx viIIanovae (DESH.). Stredný eocén.

Oblast Dorogu, Madarsko, zväcš. 2 x

Obr. 491. Corbula cannata DUJARDIN.Eger. Budafok
pri Budapešti, prirodzená velkost

Obr. 492. Chlamys biarritzensis (d'ARCHAIAC).
Vrchný eocén. Oblast Dorogu, Madarsko, zväcš. 2 x

Obr. 493. Sphenia hunganca PAPP.Lutét. Vrt Mor 3,
Bakony, Madarsko, zväcš. 5 x
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o br. 494. Phacoides crassulus (ZrrrEL). Lutét. Vrt Mor
3, Bakony, Madarsko, zväcš. lOx. vravo dorzálna
strana, vpravo ventrálna strana

Obr. 495. Pitar polytropa ANDERSON.Stupen eger.
Eger - tehelna, severné Madarsko, prirodzená velkost

Obr. 496. Diastoma
roncanum (BROGN.).
Stredný eocén. Vrt
Mogyorosbanya 92,
Madarsko, zväcš. 2 x
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Obr. 498. Tumtel1a venus

margarethe GAAL.Stupen
eger. Eger - tehelna,
Madarsko, zväcš.2x

Obr. 497. Tympanotonos hantkeni (MUNlER-CHAL-
MAS). Stredný eocén. Vrt Mogyorosbanya 92, Madar-
sko, zväcš. 2 x

It

Obr. 499. Aporrhais ca1losa TELEGm R01H. Stupen
eger. Eger - tehelna, Madarsko, zväcš. 2,5x

l
j
!

Obr. 500. Zonaria globosa DUJARDIN.Stupen
eger. Eger - tehelna, Madarsko, zväcš. 2 x
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Obr. 501. Conus dujardini egerensis NosZKY.
Eger. Diosjeno, Madarsko, zväcš. 2x

Obr. 502. Adeorbis vertesensis SZäTS. Eocén.
Vrt CsoInak, Madarsko, zväcš. 2 x

,

i
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Z dalších tzv. velkých dierkavcov majú strati-
grafický význam zástupcovia rodu Assilina (iIerd
- lutét), Discocyclina (dán - priabón), Alveolina
(dán - bartón). Vo vrchnom eocéne sa objavujú
rody Lepidocyclina a Borelis, ktoré vo svojom
vývoji pokracujú dalej aj v miocéne. Rody Mio-
gypsina s.l. a Eulepidina nastupujú celosvetovo
v mladšom oligocéne a vymierajú na hranici spod-
ného a stredného miocénu.

V poslednom desatrocí sa venuje znacná pozor-
nost aj výskumu rádiolárií, z nich k typickým
rodom patrí Podocyrtis, Thyrocyrtis, Theocampe.

Obr. 503. Ocinebrina crassilabiata trivaricosa
BALDI.Eger. Sarisap, Madarsko, zväcš. 4x

Obr. 504. Cantharus

brogniartianus (dORB.).
Stredný eocén. Vrt
Nyerges, Madarsko,
zväcš. 2 x

Obr. 505. Tubulostium

spirulaeum (LMK.).
Stredný eocén. Vrt
Estergom 20, Madarsko,
zväcš. 2 x

Hubky sú v paleogéne zriedkavými fosíIiami.
Paleogénne koraly nie sú velmi hojné. Prevlá-

dajú solitérne koraly, napr. rod Stylocoenia, Sty-
losphaera, Astreopora, Balanophylia.

Brachiopódy v terciéri v porovnaní s mezozoi-
kom ustupujú silne do pozadia. Castejší sú len
zástupcovia celade Terebratulidae.
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Obr. 506. Viviparus ventncosUSSANDB.Eger. Csatka pri Budapešti, zväcš. 2x

, l

~

I

Obr. 507. Brotia eschen BROGNIART.Eger. Gyermely, Madarsko, zväcš. 2x

Obr. 508. Favia costata D'ARCH. Vrchný eocén ždá-
nicko-podsliezskej jednotky. Kurdejov, zväcš. 1,5x

Bryozoa sú naproti tomu pomerne hojne zastú-
pené a zúcastnujú sa na vytváraní rífov (Membra-
nipora). Ich stratigrafické využitie má však len
velmi obmedzený regionálny charakter. V stred-
nej Európe sa im v terciéri venuje iba minimálna

~ pozornost.
Z clánkonožcov dochádza k pomerne velkému

rozvoju kra bov (Ranina) z cirripédií je castý, tak
ako v neogéne, rod BaJanus. Pomerne hojné sú
nálezy hmyzu z baltického jantáru a z hnedého
uhlia (Geiseltal pri Halle).

Vo vývoji mäkkýšev (ako už bolo zdôraznené
v úvodnej kapitole o tretohorách) nastali na hrani-
ci kriedy a paleogénu velmi výrazné zmeny. Ku
koncu druho hôr celkom vymierajú z lastúrnikov
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Obr. 509a, b. Abyssocythere carpathica POKORNÝ.
Spodný oligocén pouzdfanskej jednotky. Pouzdfany,
nad mlynom, zväcš. 26 x

hipurity a inoceramy, z ulitníkov ActeoneIla a Ne-
rinea, dalej amonity a eubelemnity.

V terciéri sa objavuje niekofko desiatok nových
rodov lastúrnikov. Zo stratigrafickej stránky za
najdôležitejšie možno pokladat rody CrassateIla,
Venericardia, Chama, Corbicu/a, Psammobia,
Meretnx, Spondy/us, Pecten, Ch/amys, Po/yme-
sada a Cyrena. Z brakických až sladkovodných
mäkkýšov nastupujú v eocéne mytiloidné a mo-
diolové formy.

Z gastropódov bol už pre vrchnú kriedu typický
nástup zástupcov nadcefadí Murecacea (Murex,
Typhis), Vo/utacea (AncilIa, Oliva, Mitra, Vo/u-
ta), Cerithiacea (Turntella, Tympanotonos, Ce-
rithium) a dalších rodov, ako Turns, Turricu/a
a Conus. Zástupcovia uvedených rodov sa v star-
ších tretohorách dalej rozvíjajú súcasne so ska-
fopódmi (rod Dentalium). Z brakických až slad-

Obr. 510. Dentex pausramensisSCH. Spodný oligocén.
Pouzdfany - Vinné skIepy, zväcš. 2x

Obr. 511. Carcharhinus sp. (zub žraloka). Egerždánic-
ko-hustopecského súvrstvia, KrumvÍi, zväcš. 3x

kovodných mäkkýšov nastupujú v eocéne pred-
stavitelia celade Fernssidae a v oligocéne Ancy-
/astndae. Zástupcovia celade He/icidae sú známi
od eocénu; len na paleocén je obmedzená celad
Dimorphotychiidae. Na rozhraní oligocénu a mio-
cénu sú castí reprezentanti rodov Ena/opia a P/e-
becu/a. Ulitníky rovnako ako lastúrniky patria
k regionálnym vedúcim formám paleogénu.

V paleogéne pokracuje vývoj neobelemnitov,
napr. rody Be/emnoseIla, Be/emnopsis, Vasseuna
atd., ktoré však vymierajú ešte pocas eocénu. Zo
skupiny Sepioidea je v paleogéne prítomný rod
Necoteuthis.

Z nautiloideí k najcastejším patrí paleQcénny
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Obr. 512. Vinciguerria merklini DANILéENKO.Lokalita KrumvÍi', ždánicko-hustopecské súvrstvie, eger (materiál
V. Kalabisa)

Obr. 513. Serranus budensis(HECKEL). Egerždánicko-
hustopecského súvrstvia. KrumvÍi' - tehelna, zväcš. 2 x

.

rod Hercoglossa, Cimomia, dalej je pomerne hoj-
ný rod Aturia.

Krinoidy sú v paleogéne už zriedkavé a bez
stratigrafického významu. Z echinoideí sú stále
hojnejšie spatangidné formy, predovšetkým Lint-
hia, z dalších rod Clypeaster, Seu tella atd.

V staršom terciéri majú velké zastúpenie ryby.
Žralocie zuby patria k hojným fosíIiám (rody
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Lamna, Procarcharodon)." Z kostnatých rýb sa tu
vyskytujú prakticky všetky dnes žijúce skupiny.
Zo sledovitých spomenieme rod Meletta, dalej
rod Centriscus, makrely a tresky. V staršom ter-
ciéri nastáva velký rozvoj vtákovaz plazov najmä
korytnaciek (Clemmys).

Zo stavovcov sa v terciéri rozvíjajú predovšet-
kým cicavce. Pokracuje vývoj muItituberkulát
a po prvý raz sa objavujú vajcorodé cicavce (Mo-
notremata). Urýchluje sa fylogenéza pantotérií
(Marsupialia) a vyšších cicavcov (PIacen talia
- Eutheria). Z marsupiálií sú to rody Byrhyaena
a Thylacosmilus, ktoré sú známe napr. z terciéru
Južnej Ameriky.

V terciéri sa však predovšetkým vyvíjajú skupi-
ny Camivora a Equidae; z vývojového radu koní
treba spomenút rod Hyracotherium ("Eohip-
pus ") z mladšieho eocénu a rod Mesohippus z oli-
gocénu. Výraznou zložkou biocenóz sa stávajú
slonovité (Proboscidea), kde v eocéne nastupuje
rod Moeritherium a v oligocéne Paleomastodon.
Zo staršieho terciéru je známy aj výskyt morských
kráv (Halitherium) a kýtovcov (Zeuglodon, Squa-
lodon). V paleogéne sú výrazne zastúpené Suida
(rody Anthracotherium a Sus), dalej tapíre (Lo-
phiodon) a nosorožce (Aceratherium).



Obr. 514. Zoophycos circinnatus (BROGNIART),Iavotocivý jedinec pri pohIade zdola. Eocén bielokarpatskej
jednotky magurského fIyšu. Bzová, zmenš. 2 x

Obr. 515. Belonidopsisichnium carpaticum PuCKA (vpichy po zobákovitej cerusti morských rýb do povrchu
morského dna) a Scolicia prisca De QUATREFAGESna vrchnej vrstevnej ploche pieskovca zborovských vrstiev
magurského fIyšu, eocén. Vyšná Olšava, zväcš. 1,5 x
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Obr. 516. Dryophyllum furcinerve (ROSSM.)SCHMALH.Vrchný eocén starosedelského súvrstvia. Staré Sedló pri
Sokolove, zväcš. 1,5 x

Obr. 517. Livistona latania (ROSSM.)TAKHT.Vrchný eocén, starosedelské súvrstvie. Staré Sedlo pri Sokolove,
zväcš. 1,5x

422



Obr. 518. Daphnogene cinnamonifolia (BROGN.)VNG.
Vrchný eocén, starosedelské súvrstvie. Staré Sedlo,
zväcš. 1,5 x

Paleogénne obdobie je však velmi dôležité
predovšetkým z hladiska vývoja primátov. Z pro-
simií sa vyskytujú už v paleocéne zástupcovia
rodov Adapis a Necrolemur. Pravdepodobne už
v oligocéne sa odštiepili Hominoidea (ProcolIsul,
Oreopithecus, Dryopithecus).

Ku koncu vrchnej kriedy už celkom prevládala
bohato rozvinutá Dóra kenofytika, kde najpod-
statnejšiu zložku predstavujú zástupcovia angio-
sperm, zatial co gymnospermné (nahosemenné)
rastliny mali zhruba rovnaké zastúpenie ako v sú-
casnosti. Významnou zložkou rastlinných spolo-
censtiev boli Thallophyta, kým Bryophyta a Pteri-
dophyta sa vyskytovali len zriedkavo.

Jednu z najdôležitejších zložiek rias predstavuje
vápnitý nanoplanktón (kokolity). Na jeho podkla-
de možno rozclenit paleogénne súvrstvia do zón;
mnohé z nich majú globálnu platnost (s výnimkou
extrémnych severných a južných zemepisných ší-
rok). K najvýznamnejším rodom patrí napr. Mar-
kalius, Discoaster, Isthmolithus, Sphenolithus.
Dasycladaceae ustupujú do pozadia. Rozvíjajú sa
cervené riasy (Corallinaceae). V ostatných rokoch
sa zameriava pozornost na intenzívny výskum
rozsievok v terciéri, kde sa ukazuje možnost vy-
užit ich ako dôležité zonálne mikrofosíIie.

Cievnaté rastliny pozvolna ustupujú do poza-
dia. Z krytosemenných (Angiospermae), ktoré
predstavujú podstatnú zložku paleogénnej flóry,
v staršom terciéri strednej Európy nachádzame
zástupcov tropickej, a najmä subtropickej flóry;

sú to najmä palmy (Sabal, Chamaerops), Ficus,
Magnolia a Cinnamonum. Miernejšie teplotné
pásma charakterizuje výskyt rodov Salix (vrba),
Populus (topol), Betula (breza), Alnus (jelša),
Juglans (pagaštan), Quercus (dub), Ulmus
(brest), Acer (javor). Pocas mladšieho paleogénu
(oligocénu) v súvislosti s klimatickými zmenami
ustupuje pásmo výskytu subtropickej flóry na juh.
Znacný stratigrafický význam v paleogéne majú
pelové zrná, ktoré sa vyskytujú casto aj v takých
súvrstviach, kde úplne chýbajú iné organické
zvyšky.

HRANICE K STARŠIEMU
A MLADŠIEMU ÚTVARU,
HLAVNÉ OBLASTI VÝSKYTU
V EURÓPE,
HOROTVORNÉ FÁZY, KLtMA

Ako vyplýva už z predchádzajúcich kapitol,
priestory terajších alpínskych pásmových pohorí
boli koncom kriedy silne zvrásnené. Tieto pohyby
mali znacný odraz aj v epikontinentálnych oblas-
tiach, kde došlo vo väcšine paniev k prernšeniu
sedimentácie. Výnimku tvorí v Európe oblast
Dánska a Šlezvicka-Holštajnska s neprerušenou
sedimentáciou z kriedy do paleogénu. Pásmo Te-
thydy je v paleogéne charakterizované vytvore-
ním sedimentacných priestorov, ktoré sú väcšinou
odlišné od mezozoických. Ukladajú sa v nich
prevažne fIyšové až flyšoidné sedimenty, typické
pre mladšiu, externú cast geosynklinálneho systé-
mu - miogeosynklinálu (charakteristika pojmu
flyš je na s. 292). Aj v tejto oblasti sa miestami
predpokladajú postupné prechody medzi vrchnou
kriedou a paleogénom (napr. vo flyšovej zóne
Bavorska).

Ku koncu paleogénu v oblasti Tethydy postup-
ne zanikajú trógy s flyšovou sedimentáciou a po
hlavnej orogenetickej fáze sa v ichpredpolí ukla-
dajú molasové sedimenty (pojem molasa je dô-
kladnejšie vysvetlený na s. 482). Charakterizujú
záverecnú fázu vývoja geosynklinály - exogeo-
synklinálu (tardigeosynklinálne štádium). V oli-
gocéne sa rozšírili aj pásma charakterizované epi-
kontinentálnou sedimentáciou. Exaktné urcenie
hranice medzi oligocénom a miocénom naráža vo
všetkých panvách na celý rad tažkostí.

Definitívny rozpad viac-menej dobre prepoje-
ného systému Tethydy a postupné vytváranie no-
vého samostatného sedimentacného priestoru Pa-
ratethydy - v jej severnej casti, možno predpo-
kladat už od oligocénu. V tomto priestore, ktorý
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zaberal územie medzi dnešným Zenevským jaze- né oblasti exogeosynklinálneho pásma Paratethy-
rom v predpolí Álp, Karpát, Dinárskeho pohoria dy. Mohutná transgresia nastala v oligocéne zá-
a zahrnal aj euxínsko-kaspickú oblast vrátane padnej a SZ Európy, ako aj v stredozemnomor-
Usturtu, na mnohých miestach sú postupné skej oblasti.
prechody medzi oligocénom a miocénom. Rovna- Sávska tektonická fáza charakterizuje rozhra-
kú situáciu možno pozorovat aj v panvách medite- nie paleogénu a neogénu. K prvým miernym
ránnych oblastí, napr. v Taliansku, Grécku a Fran- prejavom vrásnenia dochádza v paratethydnej
cúzsku. Tieto postupné prechody, ako aj nevýraz- oblasti už koncom oligocénu (lokálne transgresie
né biostratigrafické zmeny. robia vefké tažkosti v alpsko-karpatskej predhlbni). Ciastkové regre-
pri stanovení hranice medzi oligocénom a neogé- sie a zbrakicnenie sedimentacného priestoru sa
nom (miocénom); najvýraznejšie fázy alpínskeho prejavujú napr. v sedmohradskej oblasti; regresia
vrásnenia, spojené s regresiami a transgresia- prebieha aj z panví porýnskeho prelomu.
mi, sa totiž prejavujú až v priebehu spodného Paleogénna eruptívna cinnost vrcholí veocéne.

. a stredného miocénu. V strednej Európe sú známe eruptívne horniny
Z tektonického hradiska bola významná laram- väcšieho rozsahu z ceského masívu a z tethydnej

ská fáza prebiehajúca na rozhraní mezozoika a ke- oblasti, napr. z územia Madarska. Do paleogénu
nozoika (teda kriedy a paleogénu), ked nastala sa zaradujú vefmi rozsiahle výlevy bazaltov (tra-
rozsiahla transgresia v západnej a SZ Európe pov) na území Severnej Ameriky (Kolumbia,
v oblasti alpsko-karpatského oblúka, Krymu, Kolorádo ai).
Kaukazu, pontíd, tauríd, dalej v oblasti Fergany, Epikontinentálny (platforrnový) paleogén mor-
Tarimu a i. (obr. 519). Pôsobenie tejto fázy tak, ského vývoja (obr. 520 a 521) je rozšírený v zá-
ako aj nasledujúcich fáz nemožno však casovo, padnej a severnej Európe, dalej v južnej casti
úzko vymedzit. Prejavuje sa v období zahrnajú- ruskej tabule v ZSSR, odkiaf pokracuje až do
com najmladšiu kriedu až starší paleogén. kaspickej oblasti. Epikontinentálne fácie sú zná-

Nasledujúca pyrenejská fáza prebiehala v mlad- me aj zo severnejších castí arabského štítu. Na-
šom eocéne až staršom oligocéne. Významná bola chádzajú sa aj uprostred tethydnej oblasti na
predovšetkým v Pyrenejách a Alpách, kde sa území Madarska.
utváral základný štýl mladšej príkrovovej stavby, Prevažne geosynklinálny vývoj paleogénu je
silne sa prejavila aj v dinaridách a na Balkáne. obmedzený na stredozemnomorskú oblast vráta-
Dalším dôsledkom tektonického nepokoja v tejto ne alpsko-karpatského orogénu, Krymu a Kauka-
dobe boli novovzniknuté samostatné sedimentac- zu. Celkove možno predpokladat, že severný

a južný Atlantik už v paleogéne predstavovali
široký morský priestor. Medzi Európou na severe
a Afrikou, Arábiou a Prednou Indiou existoval
široký morský priestor Tethydy. Poloha severné-
ho a južného pólu bola už blízka dnešnej.

Medzi významné paleogeografické udalosti
možno zaradit pokracujúci rozpad kontinentál-
nych celkov a oddefovanie nových kontinentov,
co výrazne ovplyvnilo vývoj klímy v paleogéne.
Pocas paleocénu až staršieho eocénu to bolo napr.
oddelenie Grónska od Eurázie spojené so vzni-
kom "atlanticko-nórskeho" oceánu. Dalšou vý-
znamnou udalostou bolo vzájomné oddelenie Juž-
nej Ameriky, Antarktídy a Austrálie v mladšom
oligocéne (medzi 30-25 miliónmi rokov). Vtedy
sa zacínal vytvárat aj Severný fadový oceán.

Klíma, ktorá bola v mezozoiku velmi mierna
a stála, s teplotami v oblasti pólov okolo 8 až
10 °C a v rovníkovej zóne 20 až 30°C, si v paleo-
céne ešte zachovala tento ráz, až na mierny pokles
teplôt o 2 °c. Aj zaciatok eocénu je ešte v znamení
pokracovania teplej klímy. Významným medzní-

Obr. 519. Schéma rozloženia kontinentov Afriky,
Európy a Ameriky v mladšom paleocéne (podla W. H.
BERGGRENA,1979)
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Obr. 520. Rozloženie morí a súšÍ vo vrchnom eocéne Európy (podla CH. POMEROLA,1973 a C. CAVELLIERA,
1979)
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Obr. 521. Rozmiestenie morí a súšÍ v oblasti Európy pocas oligocénu (podla CH. POMEROLA,1973 a C.
CAVELLIERA,1979)
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kom je rozhranie eocénu a oligocénu. Vtedy sa
Antarktída oddeluje od Austrálie a dostáva sa do
priestoru južného pólu; nasleduje obdobie an-
tarktického zaladnenia. Starší oligocén teda pred-
stavovalobdobie výrazného ochladenia. Naprí-
klad tropické a subtropické porasty severnej casti
USA boli vtedy vystriedané flórou mierneho pás-
ma. Takisto sa dá v oligocéne sledovat zretelné
ochladenie oceánskych vôd napr. v priestore juž-
ného Atlantiku. Ku koncu oligocénu znovu nastá-
va pozvolné oteplovanie.

REGIONÁLNY PREHLAD

PA LEO GÉN PLATFORMOVÉHO
VÝVOJA EURÓPY

Najcastejšími hornin arni západnej a SZ Európy
sú nesporne klastické hominy. Karbonáty vystu-
pujú hlavne v dáne pri JZ okraji baltického štítu
a v eocéne parížskej panvy. Okrem karbonátovsú
v staršom terciéri zastúpené glaukonitické piesky
a piescité sludnaté íly. Organogénne a chemogén-
ne uloženiny v porovnaní s mezozoikom ustupujú
v paleogéne velmi silne do pozadia. Evapority sú
známe napr. z hornorýnskeho prelomu. Lokálne
vznikajú ložiskovo bezvýznamné laterity. Pestré,
prevažne cervené íly bohaté na železo casto tvoria
výpln krasových dutín. V bazálnom staršom ter-
ciéri NSR a NDR sa v eocéne až oligocéne utvorili
sloje hnedého uhlia s mocnostou 10 až 20 m,
lokálne až do 100 m. Základnou zložkou "hne-
douholných lesov" staršieho terciéru boli tropické
a subtropické vždy zelené listnaté stromy, ihliciny
a palmy. Významnejšie množstvá vulkanitov sú
známe z oblasti ceského masívu a Porýnia.

Paleogeografická situácia z vrchnej kriedy sa na
zaciatku tretohôr znacne zmenila. Prevažná cast
západnej a strednej Európy bola zaciatkom ter-
ciéru súšou. Transgresia pocas paleocénu smero-
vala do predisponovaných subsidencných zón,
najskôr na severe v oblasti dánskych ostrovov
a SZ casti NSR (Šlezvicko - Holštajnsko), v monte
sa rozšírila do parížskej a belgickej panvy, zatial
co najstaršie uloženiny londýnskej panvy patria až
k tanetu. Na rozhraní paleocénu a eocénu trans-
gresia zasiahla až do hampshirskej a akvitánskej
panvy..

V kuise (vrchnom yprése) more zaplavilo oblast
rýnskeho prelomu a na území NDR a Polska sa
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ukladali foraminiferové sliene. Vo vrchnom eocé-

ne (bartóne a priabóne) nastala regresia alebo
docasné prerušenie sedimentácie v belgickej, lon-
dýnskej panve a v casti parížskej panvy; ciastkové
regresie charakterizujú aj oblast dánskych ostro-
vov a SZ oblasti NDR a NSR. Po vrchnoeocén-
nom prerušení sedimentácie v belgickej panve
prenikla v oligocéne do nej nová morská trans-
gresia.

V oligocéne bola definitívne ukoncená sedi-
mentácia v anglo-parížskej panve na britských
ostrovoch a v oblasti Helmstedtu v NSR. Ústup
mora v S a SZ Európe sa prejavuje aj v tých
oblastiach, kde sedimentácia pokracuje až do
neogénu, a to výrazným zbrakicnením až vyslade-
ním sedimentacného priestoru.

ZÁPADNÁ EURÓPA

Epikontinentálna fácia paleogénu je vyvinutá
v Belgicku, Velkej Británii a vo Francúzsku (pa-
rížska panva). V južnej casti akvitánskej panvy pri
severnom okraji Pyrenejí má paleogén geosynkli-
nálny charakter.

Na zaciatku terciéru boli londýnska a belgická
panva (obr. 522) oddelené od hampshirskej panvy
plytkým prahom. V staršom terciéri zasiahla do
týchto oblastí transgresia od Atlantického oceánu
a Severného mora. V belgickej panve sa sedimen-
tácia zacína v monte ukladaním vápencov s hojný-
mi ježovkami a tufmi od Ciply. V mladšom paleo-
céne sa striedajú piesky so slienmi, ktoré obsahujú
slojceky hnedého uhlia a hojnost mäkkýšov (Cyp-
rina), charakterizujúcich výrazné splytcenie sedi-
mentacného priestoru. V eocéne sa v tejto oblasti
rozšíril morský režim, ktorý pretrval až do bartó-
nu. Yprés charakterizujú numulitové vápence.
V lutéte sa ukladali piesky a pieskovce s numulit-
mi. Po regresii vo vrchnom eocéne (priabóne)
nasleduje v oligocéne transgresia, vtedy sa uložili
piesky a íly morskej fácie tongru.1ly od Boomu sú
stratotypom stupna rupe1. V spodnejšom chate,
charakterizovanom psamitickou fáciou, nastala
regresia v belgickej panve.

V londýnskej panve sa sedimentácia zacínala
ukladaním tanetských pieskov s hojnými lastúr-
nikmi. V nadloží sa uložili brakické a limnické
piesky a íly - súvrstvia Woolwich aReading.
Tieto súvrstvia tvoria bázu paleogénu v hampshir-
skej panve. Tzv. londýnske íly sú vo Velkej Britá-
nii predstavitelom kuisu. Obsahujú hojné gas-
tropódy, stavovce a flóru. Bagshotské piesky s fló-
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Obr. 522. Prehlad hlavných litostratigrafickýchjed-
notiek paIeogénuhampshirskeja londýnskejpanvy

rou lutétu a spodného bartónu ukoncujú sedimen-
táciu v londýnskej panve.

V hampshirskej panve sa nad londýnskymi ílmi
uložili numulitové piesky a íly brackleshamského
a bartónskeho súvrstvia (lutét a bartón). V hea-
donskom súvrství vrchnobartónskeho veku
(piesky, íly, vápence) sú zastúpené morské až
limnické fácie s gastropódmi. Brakické až limnic-
ké prostredie charakterizujú oligocénne piesky
a íly, ktoré uzatvárajú sedimentáciu v tejto panve
(bembridžské, osbornské a hamsteadské súvrs-
tvie).

Parížska panva (obr. 523) predstavuje klasickú
a velmi dobre prebádanú oblast paleogénu. Je
najlepším príkladom pre morský epikontinentál-
ny vývoj staršieho paleogénu, charakterizovaný
rýchlym striedaním fácií.

Po prerušení sedimentácie v dáne sa ukladajú
foraminiferové a moluskové vápence a slienovce
montu (pizolitické vápence a meudonské slienov-
ce). Vyšší paleocén až spodný eocén (ilerd) je
charakterizovaný rýchlymi faciálnymi zmenami za

1"

ukladania pieskov, pieskovcov a vápencov mor-
ských až limnických fácií. Z okolia Soissonnais sú
známe lignity. Stupen kuis sa zacína ukladaním
sladkovodných vápencov (typ Notre Dame) a nu-
mulitových pieskov (napr. Nummulites planula-
tus) a pieskovcov s bohatou faunou (lastúrniky
rodu Unia, stavavce) a flórou. Strato typom lutét-
skeho stupna je Paríž (názov pochádza z niekdaj-
šieho pomenovania Lutécia z cias rímskej ríše).
Najvýznamnejším súvrstvím lutétu sú organogén-
ne vápence - ca1caire grossier - s numulitmi
a ježovkami. V nadloží sa uložili faciálne premen-

Obr. 523. Prehlad hlavných litostratigrafických jed-
notiek terciéru parížskej panvy a Bretagne
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Obr. 524. Prehlad hlavných litostratigrafických jednotiek terciéru Dánska a severnej casti NSR a NDR



~

livé morské až brakické piesky prechádzajúce do
sladkovodných vápencov. Najvyšší eocén predsta-
vujú sadrovce typu Montmartre a travertíny
v okolí Champigny. Z týchto súvrství pochádzajú
najznámejšie nálezy cicavcov.

Oligocénne súvrstvia zaradované do stupnov
sanois až stamp sú vyvinuté v podobe nadsadrov-
cových slienov a vápencov od Brie. V stampe
(piesky od Fontainebleau a sliene s ustricarni)
nastupuje nová morská transgresia. Vo vrchnom
oligocéne nasleduje regresia za ukladania pies-
kovcov a vápencov s limnickou faunou, gas-
tropódmi. Tento vÝvojpokracuje ešte aj v staršom
miocéne (akvitáne a burdigale), ked sedimento-
vali tzv. orleánske vápence a piesky s HeHx aure-
Hanus. ,

Vznik anglo-parížskej panvy ako ryrazne po-
klesávajúcej depresie sa zacína už od jury (ako
bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách). Ku
koncu mezozoika sa rozpadol dovtedy pomerne
jednotný sedimentacný priestor na vela ciastko~
vých panví - londýnsku, belgickú, hampshirskú
a parížsku. Transgresie do týchto panví tak ako do
severonemeckej oblasti zasahovali z Atlantického
oceánu a Severného mora. Záplavy sa maximálne
rozšírili v období spodného a stredného eocénu
a staršieho oligocénu. Zacínajúc mladším oligocé-
nom nastáva silná regresia a vÝvojanglo-parížske-
ho sedimentacného priestoru sa v spodnom mio-
céne definitívne uzavrel. Neskoršie, v neogéne,
boli zaplavené len pobrežné oblasti Bretagne,
Belgicka a Holandska.

V Dánsku a severnom Nemecku (obr. 524) je
stupen dán (klasická oblast pri Faxe) zastúpený
prevažne vo vápencovej fácii s Hercoglossa dani-
ca. Mladšie glaukonitické sliene sú bohaté na
turitely. Sliene od Kerteminde obsahujú hojné
foraminifery; nimi sa koncí sedimentácia paleocé-
nu. Osobitné postavenie má tzv. molérová formá-
cia ilerdského veku, ktorú tvoria morské íly, dia-
tomity a vložky tufitov; masový rozvoj rozsievok
bol podmienený obohatením vôd kyselinou kre-
micitou pri vulkanickej cinnosti. Eocén zacínajúci
kuisom má tak v severnom Nemecku, ako aj
v Dánsku približne rovnaký vÝvoj,hoci v Dánsku
možno predpokladat prerušenie sedimentácie vo
vrchnom eocéne aspodnom oligocéne. Eocén je
v severnom Nemecku (Šlezvicko-Holštajnsko)
a Dánsku zastúpený vo fácii pieskov, ciastocne
glaukonitických, ale aj vápnitých pieskovcov, oje-
dinele s numulitmi. Vrchnému eocénu a spodné-
mu oligocénu zodpovedá tzv. "Tonmergelgrup-
pe". V ich nadloží vystupujú plynonosné piesky.

Laterálne ich zastupuje hlbšia fácia - septariové
sliene. Vrchný oligocén má regresný charakter.

Oblasti východného Holandska, dolnorýnskeho
zálivu a Vestfálska majú v paleogéne neúplný
vÝvoj okrajových fácií. Sú tu lokálne vyvinuté
vápence dánu a montu, transgresívne uložené na
paleozoiku; vyššiemu paleocénu patrí litologicky
pestré súvrstvie pieskov a ílov. Oligocén je zastú-
pený predovšetkým septariovými ílmi (doberské
súvrstvie), ktoré obsahujú pomerne bohatú faunu
mäkkýšov, najmä pektény.

V priestore rýnskeho prelomu sa vyclenujú tri
samostatné sedimentacné oblasti - Dolné a Hor-

né Hessensko, mohucská panva a hornorýnska
panva (obr. 524). Tieto oblasti boli zaplavené
v spodnom eocéne, pravdepodobne v kuise. Ukla-
dali sa v nich bazálne piesky asladkovodné vápen-
ce. V hessenskej oblasti stredný eocén charakteri-
zuje vznik hnedouholných slojí, v mohucskej pan-
ve fácia bazálnych eocénnych ílov s bituminózny-
mi bridlicami a polohami hnedého uhlia. V horno-
rýnskej panve vo vrchnom eocéne sedimentovali
limneové sIiene a melaniové vápence, zatial co
v hessenskej panve pokracovalo ukladanie hne-
douholného súvrstvia. Na rozhraní eocénu a oli-
gocénu v mohucskej a hornorýnskej panve sedi-
mentovali pechelbronské naftonosné piesky.
V panvách rýnskeho prelomu "stredný" oligocén
charakterizujú tzv. rupelské íly - "RupeIton".
Najvýznamnejšiu fáciu vrchného oligocénu tejto
oblasti predstavujú kasselské piesky, ktoré sú
typom chatu, teda vrchného oligocénu. Ich ekvi-
valentom v mohucskej a hornorýnskej panve sú
cyrenové sliene, ktoré od nadložia prechádzajú až
do sladkovodno-kontinentálnych súvrství.

V eocéne (kuise) sa zacína morská transgresia aj
na území NDR a v severnej casti Polska. Uklada-
jú sa vápence s hojnými planktonickými dierka v-
cami a tzv. modré íly stredného a vrchného eocé-
nu. Ich nadložie tvoria glaukonitické piesky
(spodný oligocén). Strednému oligocénu zodpo-
vedajú foraminiferové septariové íly. V najvyššej
casti sa laterálne zastupujú so štetínskymi pieska-
mi. V ich nadloží je uložený súbor tzv. mladšieho
hqedouholného súvrstvia, ktorého sedimentácia
pokracuje až do vrchného miocénu. V casti prira-
dovanej k chatu sa našli polohy s antrakotériami.

Najstaršie vrchnopaleocénne sloje sú známe od
Helmstedtu. Po prerušení sedimentácie vo vyššom
tanete sa znovu zacali tvorit vo vyššom spodnom
eocéne; v lutéte nastupuje aj sedimentácia hrubo-
zrnných pieskov. V oblasti Geiseltalu, Halle a Bit-
terfeldu spadá maximum hnedouholnej sedimen-
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tácie až dD vrchnéhO' eDcénu. Sedimentácia tam
bDla prerušená v DbdDbí najmladšiehO' eDcénu
a spDdnéhD DligDcénu. V strednDm DligDcéne sú
Dpät vyvinuté hnedDuhDfné slDje a v ich nadlDžÍ
septariDvé íly, ktDré prakticky uzatvárajú sedi-
mentáciu aj v Dblasti Helmstedtu a Magdeburgu.
ZáSDby hnedéhO' uhlia sa na území NDR Ddhadu-
jú na 13 miliárd tDn.

Poznámka. Kontinentálny paleogén ceského masívu
je opísaný spolu s neogénnymi súvrstviami na s. 493.

AK VIT ÁN SKA OBLAST

Z atlantickej Dblasti zasiahla paleDgénna mDr-
ská transgresia znacnú cast lZ Francúzska. Paleo-
génne súvrstvia v susedstve Pyrenejí majú geDsyn-
klinálny charakter, takže tátO'Dblast má prechDd-
ný ráz medzi platfDrmDvým a geDsynklinálnym
vývDjDmpaleDgénu.

V severnej casti (napr. Dblast MedDcu SZ Dd
Bordeaux) sa transgresia zacína v kuise ukladaním
pieskDv a pieskDvcDVs Nummulites planulatus.
Stredný eDcén (lutét) je zastúpený hlavne numuli-
tDvými vápencami, ktoré VDvrchnDm eDcéne pre-
chádzajú dD slienDv a slienDvcDv. V DligDcéne
prevládajú vápence s mäkkýšmi a mDlasO'idné
ulDženiny. V južnej casti akvitánskej panvy sa
sedimentácia zacína ukladaním pieskDvcDVs glD-
bigerínami dánskehO' veku, v mladšDm paleDcéne
pDkracuje pieskDvcami a riasDvými vápencami.
EDcén v piescitej a slienitej fácii je bDhatý na
numulity. Sedimentácia bDla ukDncená VD
vrchnO'm lutéte. VD výchDdnej casti akvitánskej
panvy dDminujú v DligDcénekDntinentálne fácie.
PaleDgén s prevládajúcim flyšO'vým vývO'jDmje
zastúpený v Pyre,nejách (paleDcén až eDcén).

PA LEO GÉN V OBLASTI
ÁLP A KARPÁT

UIDženiny staršiehO'terciéru majú valpskD-kar-
patskej Dblasti geosynklinálny ráz. OkrajDvú fá-
ciu, ktO'rá je v stredO'mDrskej Dblasti reprezentO'-
vaná predDvšetkým numulitDvými vápencami, na-
chádzame v Alpách a KarpatO'ch len sPO'radicky.
Najcastejšie zastúpeným typDm valpskD-karpat-
skej miDgeDsynklinále sú flyšové sedimenty (cha-
rakteristika flyšu je na s. 392).

Trógy s fIyšovou sedimentáciou sa tvorili pri okraji
staro alpínsky zvrásnených osových castí pásmových po-
horí. Tieto sedimentacné priestory boli pôvodne znacne
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široké, a len neskôr, scasti už pocas sedimentácie, ale
najmä po vynorení, boli tektonicky silne zúžené, co sa
prejavovalo utváraním príkrovov zložených takmer vý-
hradne z flyšových súborov. Formovanie alpsko-karpat-
ského oblúka v tretohorách ovplyvnila kompresia a sú-
casná redukcia sedimentacného priestoru (subdukcia),
ktorá sa výrazne prejavila najmä v miocéne.

Flyšové sedimenty sú relatívne velmi chudobné na'
organické zvyšky, s výnimkou fosílnych stôp. Podiel
starotretohorných magmatitov je v paleogéne alpsko-
karpatského oblúka pomerne velmi malý.

Okrem fIyšových sedimentov v alochtónnej pozícii Sú
tu známe staršie treto hory aj v autochtónnom vývoji.
Tento autochtónny paleogén transgresívneho charakte-
ru je vyvinutý napr. v depresiách pri okraji Severných
Vápencových Álp (Häring, Reit im WinkI) a pri okraji
Karpát vyplna staršie, tektonicky založené depresie
(napr. nesvacilskú a vranovickú) na Morave. Jeho naj-
väcšie rozšírenie je známe v predpolí príkrovu vonkajšej
zóny fIyšového pásma na Morave.

PaleDgeDgraficky mDžnD v alpskD-karpatskDm
Dblúku vyclenit DbdDbie od strednej casti kriedy
po koniec eocénu, ked sa geDsynklinála Tethys
definitívne rozdelila na severnú a južnú vetvu.
Vznikali trógy flyšovej zóny a helvetika, v ktDrých
sa ukladali hlavne flyšDidné sedimenty. Mladší
VÝVDjsa zacína približne na rozhraní eocénu a oli-
gocénu. Vtedy vzniká, vypína sa a v miocéne sa
vrásni sedimentacný priestDr molasy, ktorý pred-
stavuje záverecné štádium vývO'jasevernéhO' kríd-
la Tethydy. TentO' nDVÝsedimentacný priestor sa
nazýva Paratethys. Ukladanie mDlasDvých sedi-
mentDv teda pDkracuje až dO'ml. neO'génu. MO'la-
sDvé sedimenty na rozdiel Ddflyšu vznikajú scasti
už v brakickDm až sladkDVO'dnO'mprDstredí.

ZÁPADNÉ ALPY

V tejtO' Dblasti sa ukladali paleO'génne vrstvy
v priestDre dnešných Francúzskych Álp a v ich
predpDlí (medzi stredDzemnDmDrským pDbrežÍm
a Žénevským jazerDm) i pDdDbný vývO'jsa zistil aj
VDŠvajciarsku. V Dblasti Francúzskych Álp je
paleDgén zastúpený v,tzv. vO'nkajšej a vnútDrnej
zóne. VD vonkajšej zóne (helvetidách) sa sedi-
mentácia zacína až v lutéte ukladaním numulito-
vých vápencov. PDtDm pDkracuje dD vrchnéhO'
eDcénu, ktO'rýje faciálne znacne rDzmanitý (kO'n-
glDmeráty, lignitické sliene, numulitO'vé vápence,
glDbigerínDvé sliene, pieskDvce). V DligDcéne sa
sedimentacný priestDr velmi diferencuje a kDnti-
nentálne ulDženiny ukDncujú jehO'VÝVDj.VD vnú-
tornej zóne celkDm prevládajú flyšové sedimenty
Dd paleDcénu až dD spDdnéhD DligDcénu.
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Vo Švajciarsku je paleogén takisto zastúpený
v zóne helvetíd. Tak ako vo Francúzskych Alpách
aj tu má znacne komplikovaný tektonický vývoj,
charakterizovaný presunutím príkrovov z jur-
ských uloženín na súvrstvia flyšovej zóny (krieda
- paleogén), ktorá je nasúvaná na molasové
sedimenty (s. 316). Paleogén je tu zastúpený tzv.
"šlírovým flyšom" (pieskovce, íly, sliene) so stra-
tigrafickým rozsahom dán až priabón; obsahuje
hojné operkulíny a numulity. V pásme molasy sa
ukladajú pestré vrstvy (pieskovce, ílovité bridlice)
oligocénneho veku, prevažne s brakickým charak-
terom.

VÝCHODNÉ ALPY,
KARPATY A ICH PREDPOLIA

r Paleogeografický prehrad. Ako už bolo zdôraz-
nené pri preberaní kriedového útvaru, vo výcho-
doalpskej a v karpatskej oblasti sa v spodnej
kriede vytvára flyšová miogeosynklinála. Sedi-
mentacné priestory helvetika (na západe) a ždá-
nicko-podsliezskej jednotky (karpatské externidy
na Morave) boli v spodnej kriede okrajovou ob-
lastou šelfu a scasti azda aj súšou. Transgresie túto
sedimentacnú oblast pocas vrchnej kriedy rozširo-
vali.

Další vývoj flyšovej zóny (vrátane magurskej
podzóny) bol podmienený laramskými horotvor-
nými procesmi. V paleogéne sa ukladali flyšové
súbory v jednotke Viedenského lesa (Wiener-
wald) a v magurskej podzóne. V paleogéne okra-
jovej casti miogeosynklinály (helvetikum, ultra-
helvetikum, ždánicko-podsliezska jednotka) sedi-
mentovali najmä pestré pelity. V spodnom oligo-
céne v dôsledku rozsiahlych paleogeografických
zmien (pyrenejská fáza) v priestore ždánicko-
podsliezskej jednotky, zóny Was chbergu, sliez-
skej, predmagurskej a duklianskej jednotky sa
ukladalo menilitové súvrstvie (jeho charakteristi-
ka je na s. 438). V tom istom case sa však už
uskutocnila regresia z priestoru východo alpského
flyšového pásma a helvetika a tiež v magurskom
priestore bola sedimentácia už ukoncená.
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Paleogén Východných Álp

Vo flyšovej zóne Bavorska (obr. 525) bola
sedimentácia prerušená už v spodnom eocéne.
Paleogén tu charakterizuje hlavne pieskovcová
fácia. Pre helvetidnú zónu, ktorá zasahuje až do

Helvetikum Ayšovó zóna

(Horné Bavorsko) (Viedenský les I
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Obr. 525. Významné Iitostratigrafické jednotky helve-
tika a flyšu

okolia Salzburgu, sú charakteristické glaukonitic-
ké pieskovce, sliene, litotamniové vápence a ílov-
ce. Stratigrafické rozpätie terciéru helvetika je od
paleocénu do vrchného eocénu.

V samostatnej zóne tzv. ultrahelvetika sÚzastú-
pené pestré sliene (paleocén, stredný eocén). Ul-
trahelvetikum je známe aj v Rakúsku z predpolia
Severných Vápencových Álp. Další priebeh sedi-
mentacného priestoru helvetika nie je doteraz
spolahlivo objasnený.

V JZ casti severo alpskej molasy Bavorska (Vo-
ralberg) existoval v mladšom oligocéne silnejšie
vysladený sedimentacný priestor s pieskovcami
a pestrou molasou. Hlavné obdobie sedimentácie
v molasovej zóne horného Bavorska a Rakúska sa
zacalo v strednom oligocéne uložením morských
ílovitých slienov ("Tonmergel"). Podložný svetlý
slienitý vápenec ("heller Mergelkalk") sa pokladá
za typ rupelu v predaipskej oblasti. Len lokálne sú
známe z podložia litotamniové vápence, bridlice
s rybími zvyškami a i. patriace k spodnému oligo-
cénu až vrchnému eocénu. "Tonmergel" a "heller
Mergelkalk" sú typické predovšetkým pre rakús-
ku molasu. V Hornom Bavorsku sa k vrchnému
oligocénu (staršiemu egeru) priclenuje tzv. spo-
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dná morská molasa (cyrenové a glycimerisové
vrstvy).

Isté samostatné postavenie má vývoj terciéru
v tzv. vnútroalpských depresiách (Häring, Reit im
WinkI), kde sa sedimentácia zacína uhfonosným
súvrstvím vrchného eocénu. OIigocén je zastúpe-
ný fáciou rybích bridlíc ("Fischschiefer") s boha-
tou faun ou foraminifer. Najmladšiu cast profilu
tvorí vysladené piescité súvrstvie (angerberské
súvrstvie), ktorého vývoj bol ukoncený v spod-
nom miocéne (mladšom egeri).

Flyšové pásmo pokracuje východným smerom
do okolia Viedne - fIyš Viedenského lesa (Wie-
nerwald). V tejto oblasti sa predpokladá postupný
prechod medzi kriedou a paleogénom. Takýmto
prechodným clenom je aItenbachské súvrstvie
(gradacne zvrstvené pieskovce, slienovce, ílovce).
Pocas mladšieho paleogénu až stredného eocénu
sa uložili súvrstvia gablitzské a laabske, ako aj
greifensteinské pieskovce (gradacne zvrstvené
vápnité pieskovce s ílovitými bridlicami). Flyš
Viedenského lesa má z Iitologického hfadiska
velmi blízky vztah k tektonickým jednotkám ma-
gurskej skupiny na lZ, predovšetkým vo vieden-
skej panve, kde jednotky magurskej skupiny tvo-
ria väcšiu cast podložia jej neogénnej výplne.

Paleogén Západných Karpát

Z hfadiska vývoja starších útvarov hovorilo sa
o clenení Západných Karpát v kapitole o triase
(s. 319, obr. 355).

Paleogénne sedimenty vystupujú v týchto zá-
kladných vývojoch :

1. autochtónny paleogén ceského masívu
v predhJbni Karpát,

2. flyšové pásmo (rozcJenovanie na vnútorné
a vonkajšie, prípadne na vnútorné, stredné a von-
kajšie jednotky),

3. centráinokarpatský (vnútrokarpatský) pa-
leogén,

4. paleogén budínskeho vývoja na južnom Slo-
vensku a v Madarsku.

Flyšové pásmo externíd tvoriace vonkajší oblúk
Karpát prekonalo vefmi zložitý tektonický vývoj.
Vnútorná ciže magurská zóna lemuje prakticky
celé Západné Karpaty vpredpolí bradlového pás-
ma. V predpoIí magurskej jednotky sa nachádzajú
šošovky kriedy apaleogénu tektonicky znacne
komplikovanej predmagurskej jednotky. Vo vý-
chodnom úseku sa vpredpolí magurskej jednotky
nachádza duklianska jednotka.
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Krosnenská ciže stredná zóna sa clení na sliez-
sku jednotku znacného plošného rozsahu, prebie-
hajúcu od strednej Moravy do južného Pofska
a Ukrajinských Karpát, a na ždánicko-podsliez-
sku jednotku tiahnúcu sa zo SV Rakúska až do IV
Pofska. V Pofsku je v jej predpoIí vyvinutá ešte
skolská jednotka. Už spomenutá duklianska jed-
notka ležiaca na vnútornej strane od skolskej sa
niekedy tiež priclenuje ku krosnenskej zóne. Pri
použití rozdelenia flyšového pásma len na vnútor-
né a vonkajšie sa krosnenská jednotka zaclenuje
medzi vonkajšie jednotky.

Vonkajšia ciže okrajová zóna zahrna pouzdran-
skú jednotku (nachádza sa v okolí Pouzdran na
Morave) a waschberskú jednotku. Tá je ekviva-
lentom pouzdranskej a patrí k mladšiemu paleo-
génu v zóne Waschbergu severne od Viedne,
pricom však starší paleogénny súbor tej istej jed-
notky má blízky vztah k ždánicko-podsliezskej
jednotke.

Príkrovová stavba interníd vznikla v kriede.
Flyšové pásmo externíd bolo intenzívne vrásnené
najmä v mladšom terciéri, kedy došlo aj k pre-
súvaniu príkrovov. Bol to nepretržitý kompres-
ný proces spojený s redukciou sedimentacného
priestoru, s vnútrokôrovou subdukciou.

Z predbežných palinspastických mapiek sa dá
odhadnút, že vnútorné ohranicenie flyšového pás-
ma v období sedimentácie prebiehalo ovefa juž-
nejšie (približne o 40 až 100 km) od dnešného
vnútorného okraja flyšového pásma. Celková
mocnost súvrství ukazuje na velmi intenzívnu
sedimentáciu.

Podfa charakteru sedimentácie možno v nej
urcit tieto hlavné rozdiely:

a) úzke pásmo lemujúce ceský masív (auto-
chtónny paleogén vranovickej a nesvacilskej prie-
kopy, pouzdranská jednotka),

b) stredné, velmi široké pásmo s typickým fly-
šovým a miestami flyšoidným vývojom (flyšové
pásmo a centráinokarpatský paleogén),

c) južné pásmo s budínskym a juhoslovenským
vývojom.

vývoj rozšírený pn okraji ceského masívu a ju-
hoslovenský (budínsky) vývoj sú charakterizova-
né kontinentálnymi a plytkomorskými usadenina-
mi (napr. zlepence, organogénne vápence), scasti
aj usadeninami hlbšieho mora - neritika až batyá-
lu s usadzovaním foraminiferových ílov a slienov.
Obidve tieto okrajové pásma predstavujú epikon-
tinentálny vývoj.

V rozsiahlej strednej oblasti s flyšovým a flyšoid-
ným vývojom, v najhlbšej casti karpatskej geosyn-

j

I

I
i

!II



I

\
I
\
I

I

I

klinály prevládajú ílovité bridlice striedané so
psamitmi (droby, aleurity, pieskovce, drobové
pieskovce) a psefitmi (olistostrómové zlepence
a brekcie). Zväcša je to typický geosynklinálny
súbor. Iba bazálne súvrstvie centráInokarpatské-
ho paleogénu má vývoj blízky epikontinentálne-
mu (obsahuje transgresívne zlepence a zriedkavo
aj vápence).

V paleocéne sa morská sedimentácia koncen-
trovala do priestoru flyšového pásma (do karpat-
ských externíd) s výnimkou okrajovej pouzdfan-
skej jednotky. V eocéne, najmä vo vyššom lutéte,
záplava dosahuje maximálne rozšírenie. Možno
predpokladat prepojenie celého sedimentacného
priestoru. V oblasti s typickou flyšovou sedimen-
táciou sa predpokladá prítomnost viacerých vyvý-
šených pásiem (kordilier), z ktorých najvýraznej-
šia je sliezska kordiliera, umiestená južne od
sliezskeho príkrovu a dnes krytá magurským na-
sunutím. Dalšia kordiliera D..bnica - Rzeszow sa
nachádzala v skolskom pásme. Bašská kordiliera
prebiehala približne od Krakova až na územie
dnešného Rakúska. Priebeh vyvýšených pásiem
nebol stály, ovplyvnovali ho pohyby karpatských
príkrovov.

V oligocéne nastáva výrazná zmena - karpat-
ská flyšová miogeosynklinála postupne zaniká
a vytvára sa nový sedimentacný priestor s prevaž-
ne molasovou sedimentáciou. Casový úsek tejto
výraznej zmeny je obdobie ukladania menilito-
vých vrstiev.

Poznámka. Z praktických dôvodov sa paleogén Von-
kajších Karpát preberá od jeho vnútornej casti - teda
v poradí magurská skupina, vonkajšia skupina vrátane
okrajovej skupiny konciac autochtónnym paleogénom
ceského masívu. Nasleduje opis pribradlového paleogé-
nu, centráInokarpatského paleogénu apaleogénu juho-
slovensko-madarskej oblasti.

Flyšové pásmo
Západných Karpát

Paleogén
magurskej zóny

Magurská skupina (obr. 526) sa tektonicky
rozclenuje na vnútornú a vonkajšie jednotky.
Vonkajšími sú racianska a bystrická jednotka,
vnútornou je bielokarpatsko-krynická jednotka.

Racianska jednotka sa nachádza pri severnom
a severozápadnom okraji magurskej podzóny. Jej
najstarším oddielom je solánske súvrstvie (obr.
527), ktorého sedimentácia sa však zacala už vo
vrchnej kriede (s. 394). Solánske súvrstvie je

prevažne z hrubolavicovitých pieskovcov, miesta-
mi s polohami polymiktných zlepencov. Vložky
cervených ílovcov sú zriedkavé. Mocnost je znac-
ne premenlivá (100 až 1300 m). Paleogénny od-
'diel solánskeho súvrstvia obsahuje naspodku fo-
raminifery paleocénu, napr. Rzehakina intonsa,
Globoconusa daubjergensis, vyššie sú aglutinova-
né dierkavce spodného eocénu (napr. Ammodis-
cus hoernessi). Stredný eocén je zastúpený asociá-
ciou s Cyc1ammina amplectens a Nummulites
distans.

Belovežské súvrstvie je v spodnejšej casti ekvi-
valentné solánskemu súvrstviu. Sú to väcšinou
drobnorytmické flyšové vrstvy s rovnakým podie-
lom ílovcov a pieskovcov alebo prevažne ílovcové.
Ílovce sú pestro sfarbené i škvrnité. Zaradujú sa
do spodného a stredného eocénu, ktorý potvrdzu-
je prítomnost Cyc1ammina amplectens.

Zlínske súvrstvie racianskej jednotky má na
báze glaukonitové pieskovce zlínskeho typu. Inak
tu prevažuje ílovcový vývoj. Lokálne sú vyvinuté
až 30 m mocné pieskovcové polohy. Stredný eo-
cén v tomto súvrství je opät doložený prítomnos-
tou Cyc1ammina amplectens. Do vrchného eocé-
nu sa zaradujú vývoje s Globigerina officinalis
a Nummulites sp. V oblasti Babia gora v Polsku
a na severnom Slovensku sú ekvivalentom zlín-
skeho súvrstvia tzv. podmagurské vrstvy, ktorých
sedimentáciu ukoncil mocný súbor magurského
pieskovca s vrchnoeocénnymi numulitmi (N. fa-
bianii).

V bystrickej jednotke je solánske súvrstvie re-
prezentované lavicovitými arkózovými pieskov-

. cami obsahujúcimi vložky zlepencov. Maximálna
mocnost tohto súvrstvia dosahuje 400 m. Belo-
vežské súvrstvie má rovnaký vývoj ako v racian-
skej jednotke. Zlínske súvrstvie reprezentuje fly-
šový komplex, v ktorom prevládajú pelity nad
pieskovcami, prechádzajúcimi až do konglomerá-
tov. V spodnej (Iutétskej) casti sú zastúpené pev-
né slienité lackovské ílovce (podla polskej lokali-
ty Ll1cko). Fauna je chudobná. Vo vyššej casti
zlínskeho súvrstvia sú ojedinele zastúpené plan-
ktonické dierkavce s Globigerina frontosa, Glo-
borotalia opima nana; ide pravdepodobne
o vrchný eocén. Celkove však nemožno vylúcit, že
lokálne pokracovala sedimentácia zlínskeho sú-
vrstvia až do spodného oligocénu. Priame biostra-
tigrafické dôkazy však doteraz chýbajú.

Bielokarpatsko-krynická jednotka sa rozclenu-
je do dvoch oddielov. Spodnejší má podobu drob-
norytmického flyšu s prevahou ílovcov. V bazál-
nej casti sa nachádzajú cervené a zelené pelity
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Obr. 527. Pieskovcový flyš solánskeho súvrstvia - fácia výplne koryta na podmorskom kuželi (paleocén racianskej
jednotky magurského flyšu). Bystrice pod Hostýnem

Obr. 528. Mechanoglyfy (úderové stopy) na spodnej vrstevnej ploche pieskovca vrchného oddielu paleogénu
krynickej jednotky. Vrchný eocén magurského flyšu. Lipany
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Obr. 529. Mechanoglyfy (prúdové stopy, vlecné ryhy,
znaky vtlácania) na spodnej vrstevnej ploche pieskovca
solánskeho súvrstvia. Paleocén racianskej jednotky ma-
gurského flyšu. Bystnce pod Hostýnem

s vrchnopaleocénnou až spodnoeocénnou faunou
dierkavcov s Hormosina ovu/um. Vrchný oddiel
tvorí hrubolavicovitý magurský pieskovec so živ-
cami a úlomkami Iyditov. Mikrofauna je velmi
chudobná, zodpovedá strednému až vrchnému
eocénu (oligocénu ?).

Najcastejšie textúry povrchu vrstiev magurskej
jednotky sú na obr. 528-532.

Pa leo gén vonkajších
jednotiek fIyšového pásma

Vpredpolí magurskej jednotky je vo východnej
casti oblúka Západných Karpát vyvinutá duklian-
ska jednotka a na západe predmagurská jednotka.
Tieto jednotky sú nasunuté severným a SZ sme-
rom na sliezsku jednotku, ktorá má okrem magur-
skej jednotky najväcšie plošné rozšírenie v oblúku
Západných Karpát. Vpredpolí sIiezskej jednotky
je na povrchu v nesú vis10m pásme zastúpená
ždánicko-podsliezska jednotka. V jej ždánickej
casti nie je však jednoznacne doriešený vztah

Obr. 530. Bioglyfy Paleobullia a mechanoglyfy (vlecné ryhy, nepravidelné vtlácania) na spodnej vrstevnej ploche
pieskovca zlínskeho súvrstvia. Vrchný eocén racianskej jednotky magurského flyšu. Kolárovice
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Obr. 531. Vrchná vrstevná plocha pieskovca s cerinovým zvrstvením. Vrchný eocén, zlínske súvrstvie. Racianska
jednotka magurského flyšu. Kolárovice

k zdouneckému ("tešnovickému") vývoju, ktorý
sa porovnáva najcastejšie so sliezskou jednotkou.
Vo východnom Polsku má ešte pri okraji fIyšové-
ho pásma samostatné postavenie skolská jednotka
a na Morave JV od Brna pouzdfanská jednotka
(obr. 526). Nevyhnutné je však zdôraznit, že cast
miocénu tvoriaca výpln karpatskej predhlbne je
tektonicky zaclenená do príkrovovej stavby von-
kajšieho okraja externíd. Samostatné postavenie
má autochtónny paleogén vranovickej a nesvacil-
skej priekopy. Biostratigrafické clenenie paleogé-
nu vyššie uvedených jednotiek sa opiera o dier-
kavcova nanoplanktón (najmä vápnitý).

Z aglutinovaných foraminifer charakterizujú
tento paleocén zástupcovia rodov Rzehakina, No-
deJlum, Hormosina, Glomospira, z velkých fora-
minifer Discocyc1ina seunessi, z planktonických
Globorotalia membranacea.

V eocéne fIyšového pásma externíd nastupujú
numulity (N. planulatus - spodnýeocén, N.laevi-
gatus - stredný eocén, N. fabianii - vrchný
eocén). Dalej je pre stredný eocén tak ako v ma-
gurskej skupine typická Cyc1ammina amplectens,

Obr. 532. Prúdové hieroglyfy a vlecné ryhy na spodnej
vrstevnej ploche pieskovca zlínskeho súvrstvia. Vrchný
eocén racianskej jednotky magurského flyšu. Pulcín
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Obr. 533. Poloha tufitu v podmagurských vrstvách. Stredný eocén magurského flyšu. Zembrzemie, PLR

pre vrchný eocén C. rotundidorsata. V mladšom
eocéne sú hojné planktonické dierkavce rodov
Hantkenina, Globorotalia a Globigerapsis.

V spodnom oligocéne okrem prevládajúcich
planktonických dierkavcov je aj fauna rýb (meni-
litové bridlice). Mladší oligocén charakterizujú
spolocenstvá s Globorotalia opima a i. V nano-
planktóne eocénu a oligocénu sa vyskytujú zá-
stupcovia rodov Ithmolithus, Discoaster, Spheno-
lithus, Ericsonia a i.

Fauna mäkkýšov je zriedkavá, uvádza sa z po-
pielskeho súvrstvia skolskej jednotky (napr. Pec-
ten, Area).

V duklianskej jednotke na území Slovenska,
v Polsku a na Ukrajine v ZSSR sa na rozhraní
kriedy a paleogénu uložilo pieskovcovo-zlepenco-
vé fIyšové cišnianske súvrstvie (dán až mont).
Eocén je v podobe drobnorytmického fIyšu s po-
lohami pestrých íIovcov a hieroglyfových pieskov-
cov. Najvyšší priabón charakterizujú globigeríno-
vé sliene. Reprezentantom oligocénu sú podro-
hovcové (podmenilitové) vrstvy, pieskovce, meni-
litové súvrstvie (obr. 534) a krosnenské súvrstvie
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prevažne pelitické. Okrem súvislého pásma vystu-
puje duklianska jednotka spod magurského prí-
krovu aj v tektonických oknách - smilnianskom
a ropianskom.

Predmagurská jednotka tvorí velmi úzke pásmo
na SV Morave a v západnej casti Polska. V paleo-
céne a eocéne sa ukladali pieskovce a pestré
slienovce aj ílovce, v oligocéne vápence, menilito-
vé vrstvy a krosnenské súvrstvie s polohami zle-
pencov.

Sliezska jednotka má v paleocéne a eocéne
litologicky dost vyhranený vývoj. V tzv. podmeni-
litovom paleogéne je paleocén reprezentovimý
súvrstvím tmavých a vyššie pestrú sfarbených íIov-
cov s vložkami pieskovcov. Pre spodný eocén je
typický cienžkovický (cittžkowický) alebo hradec-
ký pieskovec s numulitmi. V nadložnom eocéne až
do priabónu sa ukladali hieroglyfové vrstvy (drob-
norytmický fIyš). vývoj v oligocéne je velmi blíz-
ky s duklianskou jednotkou. Len v mladšom od-
diele krosnenského súvrstvia sú vložky vulkanic-
kých tufov s diatomitmi. V zdouneckom vývoji
sliezskej jednotky paleocén až eocén reprezentujú



Obr. 534. Menilitové súvrstvie - ílovce, ciastocne silicifikované, striedajúce sa s vrstevnatými silicitmi. Spodný
oligocén duklianskej jednotky. Smilno

pestré ílovce. Predstavitelom oligocénu sú meniIi-
tové a ždánicko-hustopecské súvrstvie, ktoré je
typické pre nasledujúcu jednotku.

Zdánicko-podsliezska jednotka (obr. 535)
v ždánickom úseku má v tzv. podmenilitovom
paleogéne zastúpené pestré íIovce a íly, zriedka-
vejšie v mladšej casti so šošovkami a telesarni
klastík plytkovodného charakteru. V podsliez-
skom úseku sú im ekvivalentné cierne íIovce
a pieskovce s numulitmi - mnecké vrstvy, a sú-
vrstvie pestrých ílov, približne 50 m mocné, v kto-
rom boli biostratigraficky doložené zóny paleocé-
nu až eocénu. Na území Polska je litologický vývoj
podmenilitového paleogénu velmi blízky pod-
sliezskemu úseku.

Oligocén má v celom rozsahu podsliezskej jed-
notky zhruba jednotný vývoj. Na báze oligocénu
sa nachádza horizont globigerínových ílov, vyššie
tzv. podrohovcové súvrstvie nazývané tiež karbo-
nátové a napokon menilitové súvrsme. V ždánic-
kom úseku nasleduje v mladšej casti oligocénu
fIyšoidné ždánicko-hustopecské súvi-sme s olisto-

litrni; lokálne presahuje až do najstaršieho miocé-
nu (mladšieho egeru).

V skolskej jednotke, ktorá sa nachádza už mimo
nášho územia vo východnom Polsku a na západ-
nej Ukrajine (tzv. skybové pásmo), prevládajú
v paleocéne a eocéne pestré vrstvy a hieroglyfové
pieskovce s bohatou faunou. V spodnom oligocé-
ne je vyvinutý horizont globigerínových slienov,
po ktorom nasleduje ukladanie niekolkých polôh
menilitových vrstiev; ich najvyššia poloha charak-
terizuje strednú casf krosnenského a klivského
súvrstvia (pieskovce a ílovce). V najvyššom oligo-
céne až staršom miocéne sa v krosnenskom sú-
vrství nachádzajú diatomity a tufity.

Na Morave IV od Brna je tzv. okrajová skupina
externíd zastúpená pouzdranskou jednotkou. Tá
vystupuje na povrch medzi Strachotínom a Nesva-
cilkou. V pouzdfanskej jednotke sa rozlišujú sú-
vrstvia pouzdfanské, uhercické, boudecké a kfe-
pické.

Pouzdranské súvrsme sa vyznacuje v spodnej-
šej casti vápnitou fáciou prevažne hnedosivých
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ílovcov, ktoré v mladšom oddiele prechádzajú do
nevápnitých polôh ílov a potom do pieskovcov až
zlepencov (skvalidové pieskovce). Stratigrafický
rozsah pouzdranského, uhercického súvrstvia je
od vrchného eocénu do vrchného oligocénu (až
staršieho egeru).

Boudecké súvrstvie je prevažne pelitické sdolo-
mitovými konkréciami. Zodpovedá mladšiemu
egeru. Ekvivalentom vyššieho oddielu boudecké-
ho súvrstvia je psamitické kfepické súvrstvie
(prechádza do egenburgu).

Autochtónny paleogén
okraja ceského masívu

Samostatné postavenie má autochtónny paleo-
gén, ktorý v znacnej mocnosti (až 1200 m) vypÍna
vranovickú a nesvaciIskú priekopu. Súvrstvie pa-
leogénu sa zacína bazálnymi blokovými štrkmi,
ktoré prechádzajú do pieskov a do monotónneho
súboru tmavých ílov a ílovcov s bohatou, hlavne
aglutinovanou mikrofaunou. Je pravdepodobné,
že súvrstvie má rozsah od vrchného eocénu do

spodného egeru. V spodných partiách sa vyskytu-
jú velmi hojné redepozity z kriedy a paleocénu.

V oblasti Západných aj Východných Karpát (na
Ukrajine) boli v paleogéne vyclenené karpská a om-
bronská "séria" - skupina (O. S. VJALOV- D. ANDRU-
sov, 1963). Karpská skupina zodpovedá podmenilitové-
mu paleogénu. Ombronská je mladšia a zahrna menili-
tové, krosnenské a ždánicko-podsliezske súvrstvie. Toto
clenenie a názvoslovie sa však doteraz v csl. geologickej
literatúre neujalo.

Z hJadiska vyclenovania tektonických jednotiek sa
v literatúre casto používa názov krosnenská tektonická
jednotka, ktorý zahrna ciastkové jednotky - sliezsku,
podsliezsku a skolskú, alebo slúži ako synonymum pre
vonkajšiu zónu flyšového pásma. Ponímanie jednotli-
vých autorov je však dost rozdielne. Napríklad sovietski
a poJskí geológovia uvádzajú sliezsku jednotku ako
krosnenskú a podsliezsku ako jednotku Wl;glowka.

Flyšové pásmo
Východných Karpát

Východná cast ukrajinského fIyšu na území
ZSSR sa od juhu na sever clení na tieto jednotky
(v zátvorke je uvedené ich naviazanie na jednotky
v západnej šej casti Karpát):

.marmarošská
bradlová
jednotka
rachovská
suchovská

- (magurská jednotka)
- (duklianska)
- (krosnenská - sliezska)
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o br. 536. Problematikum Zoophycos vo vrchnokriedovo-paleogénnych vrstvách flyšovej jednotky Tarcau. Putna,
RSR

"

Obr. 537. Flyšové pieskovce Tarcau. Paleocén - stredný eocén príkrovu Tarcau. Oituz, RSR
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Obr. 538. Fluxoturbidity istebnianskeho súvrstvia. Vrchná krieda - paleocén sliezskej jednotky. D"browka, PLR

cernohorská - (Wt;glovská - podsliezska)
skibová - (skolská)

K základným tektonickým jednotkám flyšovej zóny
Rumunska patria (od juhu na sever, zvnútra na vonkaj-
šiu stranu) :
j. Baraolt (len krieda) - pieskovcovo-ílovcový flyš,
j. Ceahlau (len krieda) - karbonátový flyš,
j. Bobu (len krieda) - hlavne pieskovcový flyš,
j. kurbikortikálneho flyšu (prevažne alb -' vrakón,

málo mocný paleogén) - flyš s hojnými krivolupen-
nými (kurbikortikálnymi) pieskovcami; krivolupen-
nosi pieskovcov je podmienená ich konvolútnym
zvrstvením,

j. Macla-Zagon (alb až oligocén) - ílovcový a kurbi-
kortikálny flyš, menility, flyšoidný vývoj,

j. Audia (vrchná krieda - paleogén),
j. Tarcau (krieda - paleogén, lokálne miocén) - pies-

kovcový flyš, vo vyššej casti flyšoidný vývoj,
j. okrajových vrás (krieda - paleogén - miocén)

- ílovcový, pieskovcový a karbonátový flyš, vo vyššej
casti flyšoidný vývoj a molasa.

Vztah k západnejším jednotkám Karpát nie je
doteraz jednoznacne vyriešený. Možno predpo-
kladat, že jednotka Tarcau zodpovedá skoIskej,
cernohorská jednotka sa porovnáva s jednotkou
Mac1a-Zagon aj Audia a suchovská zodpovedá
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jednotke kurbikortikálneho fIyšu. Jednotka okra-
jových vrás je porovnávatefná s jednotkami von-
kajšieho okraja Karpát; na ich stavbe sa v znacnej
miere zúcastnujú už miocénne súvrstvia (napr.
vnútorná zóna karpatskej predhlbne Ukrajiny).

K najvýraznejším fáciám v oblasti Východných
Karpát patria cienžkovický a tarcauský pieskovec
spodného eocénu (obr. 536,537). V staršej litera-
túre sa stretávame velmi casto s názvom boryslaw-
ský pieskovec, ktorý predstavuje významný nafto-
nosný horizont. Tak ako v Západných aj vo vý-
chodných Karpatoch je najvýraznejšou fáciou
menilitové spodnooligocénne súvrstvie a mladšie
krosnenské (resp. poljanické) súvrstvie.

Súhrnná charakteristika

paleogénu fJyšového pásma

Spolocným znakom litologického vývoja paleo-
cénu sú pestré, prevažne cervené ílovce tvoriace
mocné polohy a vložky vo fIyšových pieskovcoch
a tiež tmavo sivé až cierne ílovce so sférosideritmi
(pelosideritovými konkréciami). Sedimentácia
pestrých ílovcov pokracuje s prerušovaním až do



Obr. 539. Vrchná vrstevná plocha konvolútne zvrstveného pieskovca inoceramového súvrstvia. Vrchná krieda
- paleocén magurského flyšu. Koninki, PLR

vrchného eocénu, kde však na rozdiel od paleocé-
nu sú castejšie pieskovce, drobnorytmický flyš
a hieroglyfové vrstvy. Na hranici eocénu a oligocé-
nu sa uložili zelenkasté globigerínové sliene. Pre
najstarší oligocén je typické tzv. rohovcové a me-
nilitové súvrstvie, dalej diatomity a hnedé až
cierne sliene s vložkami dolomitov. Prostredie
v staršom oligocéne bolo prevažne redukcné.

Menilitové rohovce sú kremité horniny zložené
z opálu, teda silicity. V menilitovom súvrství sú dalej
prítomné lavice svetlých pórovitých hornín s vysokým
obsahom Si02, zložené z necistého vápenca s prúžkami
rohovcov. Diatomity pouzdranskej jednotky obsahujú
bohatú faunu rozsievok. Rozsievky boli zrejme zdrojom
aj pre tvorbu menilitových silicitov.

V mladšom oligocéne sedimentovali flyšoidné
súvrstvia (napr. ždánicko-hustopecské) a súvrs-
tvia svetlosivých íIovcov s lavicami pieskovcov
(krosnenský typ), sprevádzané v sliezskej jednot-
ke na pofskom území vulkanickými tufmi a diato-

mitmi. Mocnosti jednotlivých litostratigrafických
jednotiek fIyšového pásma udáva obr. 526.

NajúplnejšÍ vývoj paleogénu (od paleocénu do
spodného miocénu) je známy zo ždánicko-pod-
sliezskej jednotky, z jej ždánického úseku. Aj
v pouzdfanskej jednotke pokracuje sedimentácia
až do spodného miocénu, zacína sa však až v naj-
mladšom eocéne. Od paleocénu až do mladšieho
oligocénu (v Pofsku a ZSSR až do miocénu) trvala
sedimentácia v sliezskej jednotke. V magurskej
skupine sa ukoncila sedimentácia na hranici eocé-
nu a oligocénu, len v ciastkovej racianskej jednot-
ke sa predpokladá jej pretrvanie do najstaršieho
oligocénu.

Pribradlový paleogén

PozdÍž vnútorného okraja bradlového pásma sú
vyvinuté sedimenty paleogénu, ktoré sa odlišujú
litologicky a stratigraficky aj od starších tretohôr
magurskej jednotky, aj od paleogénu CeI).trálnych
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Obr. 540. Krosnenské súvrstvie. Oligocén okennej série - tektonické okno. Koninky, PLR

Karpát. V tejto zóne sa sedimentácia zacala po
laramskom vrásnení a trvala od paIeocénu do
vrchného eocénu, prípadne až do spodného oligo-
cénu. Prevládajú klastické sedimenty, intrafor-
macné telesá konglomerátov "súlovského" typu
a sú tu zastúpené aj biohermné vápence. Tento
vývoj sa vyskytuje na lZ okraji viedenskej panvy,
prechádza do Myjavskej pahorkatiny, stredného
Považia, dalej je sporadicky rozšírený na Orave,
v Pieninách (Haligovce) a prechádza na východné
Slovensko.

V zóne pribradlového paleogénu prevládajú
sliene s polohami pieskovcov, dalej vápnité pies-
kovce a vápence striedajúce sa s íIovcami a slie-
novcami. Paleocénne biohermné vápence pred-
stavujú bloky z rozrušených útesov; obsahujú
bohatú koralovú faunu a flóru rias, hojné sú aj
globigeríny a aglutinované foraminifery. Naj-
väcšie zastúpenie majú však flyšové sedimenty
(drobnorytmický a strednorytmický fIyš s vložka-
mi karbonátov a zlepencov) zodpovedajúce zóne
s CycIammina amplectens stredného eocénu. Ob-
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sahujú aj planktonické dierkavce Globorotalia.
Miestami sa vyskytujú fIyšoidné sedimenty.

Najpodrobnejšie bol vývoj pribradlového pa-
leogénu preskúmaný v pásme Považie - Hanu-
šovce (Myjava, Domaniža, Hricov, Žilina, Varín,
Haligovce, Inovce). Za najmladšie sa považujú
menilitové bridlice pri Myjave, ktoré možno zara-
dit do spodného oligocénu na základe analógie
s ostatnými jednotkami Západných Karpát.

CentráInokarpa tský
paleogén

Staršie treto hory Centrálnych Karpát sú vyvi-
nuté na l a lZ od bradlového pásma. Na rozdiel od
paleogénu externíd ležia tu treto horné uloženiny
transgresívne a diskordantne na podloží. Zatial co
paleogén externíd - paleogén fIyšového pásma
bol silne zvrásnený, je centráInokarpatský paleo-
gén v podstate potektonickým clenom, vzhladom
na príkrovovú stavbuinterníd dobudovanú vo
vrchnej kriede. Bol iba mierne poprehýbaný do
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vrás s velkým polomerom (megantiklinály a me-
gasynklinály), a to pocas miocénu, v dobe vzniku
jadrových pohorí. V strede kotlín je jeho uloženie
takmer vodorovné. Jeho mocnosti sa smerom na
juh zmenšujú a fIyšový charakter postupne vy-
znieva, co tvorí prirodzený prechod k juhosloven-
skému vývoju.

Nad súvrstvím bazálnej litofácie, tvorenej pre-
važne hrubozrnnými klastikarni (brekcie, zIepen-
ce, hrubozrnné pieskovce) a organogénno-detri-
tickými vápencami sa uložilo mocné fIyšové, prí-
padne fIyšoidné súvrstvie (s dominovaním íIovco-
vej litofácie). Morská záplava sa zacína v tejto
oblasti prevažne až v strednom eocéne (Iutéte).
Centráinokarpatský vývoj paleogénu sa zvykne
rozclenovat do týchto súvrství:

Slovensko
5. pieskovcové

súvrstvie (bielopotocké)
4. prechodné

pieskovcové
súvrstvie

3. pieskovcovo-
íIovcové
súvrstvie (zuberecké)

2. íIovcové 2. za kopanské
súvrstvie (hutianske) súvrstvie

1. bazálne 1. bazálne
súvrstvie (borovské) súvrstvie

D. ANDRUSOV(1938) uviedol názov bielopo-
tocké súvrstvie, ostatné názvy v zátvorkách za-
viedli P. GROSSa koL(1984).

V oblasti Mojtína a Markušoviec sú na báze
paleogénu vyvinuté bauxity vyplnujúce závrty
a otvorené pukliny na povrchu triasových vápen-
cova dolomitov. Bauxity vznikli pred zaciatkom
morskej paleogénnej sedimentácie v kontinentál-
nom období v najvyššej kriede a paleocéne.

Bazálne súvrstvie, nazývané tiež súrovské, re-
prezentuje mocný súbor zlepencov, brekcií, pies-
kovcov a dolomitových pieskovcov. Zaciatok
ukladania súlovskéhosúvrstvia nie je v celej ob-
lasti centráinokarpatského paleogénu súcasný.
Okrem spomenutých bauxitov sa miestami pri
báze vyskytujú cerveno sfarbené ziepence. Klas-
tický materiál tvoria hlavne vápence a dolomity.
V oblasti stredného a SV Slovenska sú vo valú-
noch zastúpené aj dalšie horniny z podložia zle-
pencov, napr. kremence spodného triasu, porfy-
roidy, žilný kremen. Tento pestrejší valúnový
materiál bazálneho súvrstvia je typický pre tzv.
kluknavský vývoj, rozšírený pri SV okraji Spiš-
sko-gemerského rudohoria. Už sme spomenuli, že

Polsko

...,
4. ostryské

súvrstvie

....
3. chocholovské

súvrstvie

t-

okrem bazálnych (transgresívnych) súlovských
zlepencov jestvujú aj intraformacné zlepence "sú-
lovského" typu v kuisskom až spodnolutétskom
fIyši pribradlovej oblasti. V okolí Bánoviec
av hornonitrianskej oblasti (napr. pri Bojniciach)
je na báze paleogénu súvrstvie vápnitých až silno-
piescitých íIovcov s planktonickými foraminifera-
mi a numulitmi lutétu.

V Liptovskej kotline nad vápencovým podložím
neokómu krížnanského príkrovu sa miestami usa-
dili priamo diskocyklínové a numulitové vápence,
ktoré sa v profile mnohokrát striedajú s drobno-
zrnnými karbonátovými zlepencami. Nad bazál-
ným súvrstvím leží mocný fIyšový súbor, ktorý už
od svojej najnižšej casti (íIovcové súvrstvia) obsa-
huje stenohalínnu mikro faunu typického hlboko-
vodného charakteru.

V nadloží bazálne j transgresívnej litofácie v Lip-
tovskej kotline, a najmä v Oravskej vrchovine a
Skorušinských vrchoch sa nachádzajú až 10 m
mocné polohy ílovcov menilitového typu. Tvoria
najspodnejšie horizonty ílovcového súvrstvia (Ii-
tofácie). Stratigraficky zodpovedajú najnižšiemu
priabónu.

Pieskovcovo-ílovcové súvrstvie predstavuje
drobnorytmický až strednorytmický flyš, v ktorom
sa striedajú tvrdé íIovce s polohami pieskovcov.
V oblasti severného okraja svahov Vysokých Ta-
tier však charakterizujú spodný oddiel zakopan-
ského súvrstvia len ílovce; pri SV ohranicení
Belianskych Tatier sú rozšírené mocné telesá olis-
tostrómových zlepencov, obsahujúcich olistolity
z mezozoika a velké bloky lutétskych numulito-
vých vápencov. Vo vrchnej casti súvrstvia sú casté
polohy konglomerátov s numulitmi. V oravskej
oblasti a na východnom Slovensku sa v zlepencoch
nachádzajú bloky exotických hornín, ktorých pô-
vod treba hladat v pohltenej oravskej kordiliere;
jej materiál možno sledovat od Oravy až po Starú
Lubovnu. Je to tzv. podhalský flyš (tento názov sa
používa pre cast vnútrokarpatského paleogénu
ležiacu medzi vonkajším radom jadrových pohorí
a bradlovým pásmom). V pieskovcovo-íIovcovom
súvrství smerom do nadložia postupne prevládajú
pieskovce. Väcšia cast tohto súvrstvia sa uložila vo
vrchnom eocéne. Mikrofauna je velmi chudobná,
charakteristické sú najmä globigeríny a globoro-
tálie (TurborotaIia), z numulitov N. incrassatus.

Najmladším je pieskovcové súvrstvie - bielo-
potocké súvrstvie s úplnou prevahou pieskovcov
nad pevnými íIovcami. Pieskovce sú casto gradac-
ne zvrstvené s preplástkami íIovcov a siltovcov. Na .
niektorých miestach sa nájdu polohy zlepencov
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Obr. 541. Magurský pieskovec. Vrchný eocén magurského flyšu. Zawoja, PLR

s exotickým materiálom z oravskej kordiIiery.
Hojné foraminifery (Globigerina postcretacea, G.
pseudoedita) sú typické pre priabón.

CentráInokarpatský paleogén odhliadnuc od
menších eróznych reliktov zaberá Rajeckú kotli-
nu, severnú cast Turcianskej kotliny, Liptovskú,
Popradskú a Hornádsku kotlinu, Spišskú Maguru,
Levocské vrchy a Šarišskú vrchovinu. Z paleo-
geografickej stránky môžeme strucne zrekapitu-
lovat, že oblast interníd - Centrálnych Karpát
- bola koncom kriedy vynorená. V paleogéne
prenikalo na nu opät more z priestoru fIyšového
pásma. Podla veku spodných vrstiev možno re-
konštruovat, že v paleocéne stacilo zaplavit iba
úzky pás pribradlovej zóny, v spodnom eocéne
pokrylo oblast Malých Karpát, ale v strednom
eocé!1e (Iutéte) prekrylo už väcšiu cast územia
Slovenska. V priabóne zalialo aj predtým existu-
júci "Iiptovský ostrov" a jedine priestory Spišsko-
gemerského rudohoria, Vysokých a Nízkych Ta-
tier zostali vynorené. Predstavovali oblasti znosu,
ako o tom svedcia paleoprúdové merania.

CentráInokarpatský paleogén s mocnými fIyšo-
vými súbormi celkovo predstavuje príklad panvy,
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ktorá sa utvorila na tektogéne zvrásnenom v krie-
dovom. období. Tento sedimentacný priestor má
asymetrickú stavbu v rezoch S-J, SV-JZ
a SZ-JV (R. MARSCHALKO,1978). Mocnost
sedimentov narastá od J na S. Na Pohroní dosahu-
je 600 m, v pásme Žilina, Zakopané, Lubovna
a Sabinov presahuje 3000 m, v Levocských
vrchoch až 5000 m. Na východe šírka sedimentac-
ného priestoru dosahovala 50 km, v oblasti medzi
Žilinou a Banskou Štiavnicou až 90 km.

Z hladiska nerastných surovín si zaslúži pozor-
nost íIovcová litofácia (spodná cast zakopanského
súvrstvia), v ktorej sa pri Kišovciach a Švábov-
ciach nachádzajú ekonomicky významné koncen-
trácie mangánových rúd.

Paleogén južného Slovenska
a podunajskej oblasti
v Madarsku

Paleogén Podunajskej nížiny sa vo viacerých
prácach uvádza ako budínsky. Podrobne bol pre-
študovaný v zadunajskej oblasti Madarska; vyšší
eocén a oligocén je známy z pohorí Cserhat, Biikk
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a Mátra. Na územie Slovenska zasahuje budínsky
vývoj do oblasti Štúrova a v juhoslovenskej treto-
hornej panve k Bušinciam a Cakovu. Všetky tieto
výskyty sú prekryté mladšími uloženinami a po-
známe ich iba z vrtov. Morské sedimenty budín-
skeho vývoja zasahovali až do oblasti Bánovskej
a Hornonitrianskej kotliny, pod stredoslovenské
neovulkanity a do horehronských popaleogén-
nych kotliniek (P. GROSS,1978). Pod SVukonce-
ním stredoslovenských neovulkanitov a západne
od nich sa predpokladá komunikácia s centrálno-
karpatským vývojom a pozvolný prechod do neho.

V paleocéne (mont - ta net) panovala na území
Madarska a južného Slovenska kontinentálna se-
dimentácia. Do najstaršieho eocénu v Madarsku
sa zaraduje tzv. podložné súvrstvie fluviolimnic-
kého a kontinentálneho charakteru. Znacné rozší-
renie má lutétske uholné súvrstvie Dorog- Tokod-
skej panvy (Tatabánya). V nadloží ležia brakické
a foraminiferové sliene. Najtypickejším zástup-
com vrchného lutétu je tzv. hlavný numulitový
vápenec s. N. millecaput (napr. oblast Bakonské-
ho lesa). V tomto období sa usadiii aj koralové
a numulitové sliene, pestré vrstvy, pieskovce, kto-
rých cast sa usadila v kontinentálnom prostredí.
Pri docasnom vynorení v lutéte sa vytvorili aj
uholné sloje pri obci Fosna. Predstavitelom vrch-
ného eocénu sú litotamniové, numuIitové a disko-
cyklínové vápence, ako aj bryozové a foraminife-
rové sliene (budínsky slien), ktoré uzatvárajú
sedimentáciu eocénu s prechodmi do oligocénu.
V staršom oligocéne opät prebiehala regresia
(kontinentálny harshegyský pieskovec) ; morské
vrstvy tohto veku sú známe iba na SV od Tardu.
Najvýraznejším reprezentantom oligocénu je kis-
cellský foraminiferový slien. Paleogénna sedi-
mentácia v Madarsku pokracuje v staršom egeri,
ktorého piescitý a pieskovcový vývoj bez preruše-
nia prechádza až do najstaršieho miocénu (vrchný
eger).

Vo východnej casti Podunajskej nížiny na Slo-
vensku (oblast Štúrova) je obdobie vrchnej kriedy
a paleocénu kontinentálnou periódou. Starší sedi-
mentacný cyklus sa zacína pravdepodobne až
v yprése sladkovodnou sedimentáclou. V lutéte
sem preniká more. Sedimentácia sladkovodných
ílov a pieskov s uhofnými slojmi bola vystriedaná
brakickými ílmi s mäkkýšmi, napr. Tympanotonos
hantkeni a morskými slienmi lutétu s PterÍa trigo-
nata. Do vrchného lutétu sa zaradujú turitelové
sliene s vložkami organogénnych vápencov, pestré
vrstvy s morskými horizontmi a piescité sliene
s numulitmi. Nad nimi ležia pieskovce, ktoré
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zasahujú až do spodného priabónu; reprezentujú
ho hlavne numulitové a litotamniové vápence
a pieskovce.

Mladší sedimentacný cyklus patrí k oligocénu.
Zacína sa pestrým uhfonosným súvrstvím (napr.
Mužla), v ktorom pocet uholných slojov kolíše od
jednej do štyroch. Nadložné pieskovcové súvrs~
tvie prechádza do kiscellských slienov s foramini-
ferami oligocénu; to znací, že do oblasti sladko-
vodnej sedimentácie znovu preniklo more. Vege-
ri sa toto more rozšírilo do priestoru dnešnej
juhoslovenskej neogénnej panvy. Eger je "pre-
chodným" stupnom medzi oligocénom a miocé-
nom, opíšeme ho v rámci neogén neho útvaru.

PALEOGÉN BULHARSKA,
GRÉCKA, JUHOSLÁVIE
A JUŽNEJ CASTI ZSSR

V Bulharsku sú paleogénne súvrstvia rozšírené
v pokracovaní Južných Karpát na juh od Vidinu
a predovšetkým v oblasti balkaníd.

V priestore balkaníd sa nachádza paleogén epi-
kontinentálneho vývoja s bohatou faunou mäkký-
šov a foraminifer. vývoj je pieskovcový, slienitý
a karbonatický (organogénne vápence). Paleo-
cénne súvrstvia majú znacne menšie rozšírenie
než eocén, sedimentácia zacína prevažne až v ta-
nete. Eocén, ktorý je stratigraficky v úplnom
vývoji, charakterizujú najmä numulity a mäkkýše.
Priabón je uhfonosný (Burgas, Haskovo, Rodo-
pe). Z oligocénu sú známe kyslé vulkanity. Jeho
najvyššia cast v psamitickej fácii obsahuje znacné
množstvo bivalvií najmä rodu Leda.

V egejskej oblasti v Grécku vystupuje paleogén
vo flyšovej fácii s polohou eocénnych hnedouhoI-
ných slojov pri Kassandre.

Z Juhoslávie, zo Slovinska a severného Chor-
vátska sú známe oligocénne vrstvy. Sedimentácia
sa zacína litotamniovými vápencami, pieskovcami
s numulitmi a prechádza do vrstiev od Sotzky,
naspodku s limnickou faunou, vyššie s Lepido-
cyc1ina tourneri a Miogypsina ef. formosensis
(spodný eger).

Paleogénne uloženiny majú znacné rozšírenie
v južnej casti ZSSR (dnepersko-donecká a cierno-
morská depresia, oblasti severného Kaukazu).
Paleogénne uloženiny na juhu ZSSR sa clenia do
celého radu regionálnych stupnov, napr. v cierno-
morskej depresii v paleocéne stupne inkerman
a kacinsk, v eocéne bachcisaraj, simferopol, bod-
rak a almin.
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Na Kryme, Kubáni, v pred kaukazskej a zakau-
kazskej oblasti prevládajú v paleocéne sliene, íly,
pieskovce a diatomity. V západnej casti predkau-
kazskej oblasti sú známe flyšové uloženiny s pri-
mitívnou aglutinovou mikrofaunou. Starší eocén
v predkaukazskej a zakaukazskej oblasti tvoria
sliene, ílovité vápence, dalej flyšové a flyšoidné
sedimenty. Okrem planktonických foraminifer
(Globorotalia) sú tu hojné aj numulity. V naj-
mladšom oligocéne prevládajú hnedé a tmavo sivé
vápnité ílovce s hojnými rybími zvyškami (kumské
súvrstvie) a belavosivé sliene a vápence nazvané
bieloglinské súvrstvie, s velmi castými globorotá-
liami a ojedinelými numulitmi.

Oligocén chadumského a majskopského súvrs-
tvia predovšetkým krymskej a severokaukazskej
oblasti je charakterizovaný ukladaním nevápni-
tých, prípadne slabovápnitých ílov velmi chudob-
ných na makrofaunu i mikrofaunu. Staršiemu
oddielu majskopskej skupiny, ktorý je oligocén-
neho veku, zodpovedá spodná cast regionálneho
stupna kaukaz; väcšina sovietskych geológov ho
zaraduje na bázu miocénu.

V oblasti dnepersko-doneckej, ukrajinského
štítu a Donbasu starší paleocén (dán) predstavujú
vápence a vápnité pieskovce s faunou foraminifer
(Cibicides), flórou Pinaeea a i., dalej brekcie, íly
s foraminiferami atd. Mladší paleocén reprezen-
tuje sumské a pselské súvrstvie (prevládajú psa-
mity) s hojnými zástupcami rodov Leda, Area,
Ostrea a i. Najstarší eocén zastupujú súvrstvia
"Iebedinského stupna" (piesky a íly s bivalviami,
napr. Glycimeris brevirostris). V mladšom kanev-
skom stupni prevažuje piešcito-ílovitá fácia
s mäkkýšmi, ktoré sú typické aj pre bucakské
súvrstvie stredného eocénu. Eocénnu sedimentá-
ciu uzatvára kijevské súvrstvie s hojnými forami-
niferami celade Lagenidae a Buliminidae. Piešci-
to-ílovité charkovské súvrstvie je predstavitelom
oligocénu v tejto oblasti. V Povolží sa nachádza
vývoj, ktorý je litologicky aj faunisticky velmi
blízky s dnepersko-doneckou oblastou.

Celkove možno ciernomorský a kaukazský pa-
leogén priradovat ešte k pásmu severnej casti
Tethydy. Miestami má ešte charakter miogeosyn-
klinálnych (flyšových) sedimentov. Tento sedi-
meritacný priestor pokracuje do oblasti Stredné-
ho, prípadne Dalekého východu. Bol vyvrásnený
mladšími fázami alpínskeho vrásnenia.

Paleogénne súvrstvia pri okraji ruskej tabule
a ukrajinského štítu majú epikontinentálny mola-

. sový charakter a sú tu predovšetkým v eocéne
a oligocéne zretelné faunistické vztahy k terciéru
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severného Nemecka aj Polska, svedciace o vzá-
jomnom-spo}ení týchto oblastí.

PALEOGÉN
JUŽNEJ EURÓPY

Južná Európa tvorí v staršom kenozoiku súcast
Tethydy. Paleogénne súvrstvia sú vyvinuté najmä
v oblasti Iberského a Apeninského polostrova,
v Istrii a Dalmácii.

Na Iberskom polostrove sú výskyty prevažne
marinného paleocénu známe z atlantického po-
brežia, z južného Španielska a z Baleár. V panvách
na hornom toku riek Tajo, Duero a v povodí Ebra
prevládajú sedimenty kontinentálneho pôvodu.
Vrstvy paleocénu až eocénu sú známe z okolia San
Sebastiánu v morskej fácii karbonátov a pelitov.
Hlavná transgresia na Pyrenejskom polostrove
prebehla až v lutéte, vtedy sa uložili numulitové
vápence s N. aturicus a modré sliene od Pamplony.
Vrchný eocén charakterizujú zlepence, limnické
vápence a i.

Oligocén severnejších oblastí je prevažne konti-
nentálny a lagunárny s ložiskami draselných solí
a bohatou faunou stavovcov. Na juhu v betickom
a subbetickom priestore sa uložili globigerínové
sliene, lepidocyklínové vápence a pieskovce.

Na Apeninskom polostrove sú paleogénne sedi-
menty rozšírené v dvoch velkých oblastiach: ju-
hoalpske j a apeninskej. Podla ich velkého rozšíre-
nia a úplného vrstevného sledu možno predpokia -

, dat, že dnešnýApeninský polostrov bol najmenej
do stredného eocénu ešte takmer celkom zapla-
vený.

Do juhoalpského sedimentacného priestoru
prenikla záplava v mladšom paleocéne. Uložili sa
vrstvy casto uvádzané ako "scaglia", tvorené slie-
nitým vápencom s planktonickými dierkavcami
rodu Globorotalia. Tento vrstevný súbor sa uvá-
dza aj ako "spilecco" (prípadne vrstvy od Spilec-
ca). Jeho sedimentácia sa ukoncila v spodnom
eocéne. Zacínajúc stredným eocénom pribúda
piescitá zložka a súvrstvia nadobúdajú miestami
až flyšoidný charakter. Bázu lutétu tvoria miesta-
mi numulitové vápence s N. complanatus. V mlad-
šom eocéne sa uložili globigerínové vrstvy..Repre-
zentantom oligocénu sú litotamniové vápence s le-
pidocykIínami, glaukonitické piesky a vrstvy od
Schio, ktoré prechádzajú do miocénu.

Typickým predstavitelom stredného eocénu sú
vrstvy od Monte Portale a S. Giovani Ilarione,
vrchného eocénu vrstvy od Priabony. Oligocén
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reprezentujú súvrstvia od Sangonini a Castelgom-
berto.

V Apeninách možno rozlíšit severnú a južnú
oblast (Umbria a Abruzzy). Vrstevný sled sa
zacína dánom a pokracuje neprerušene až do
eocénu. Celkove sa uložili vápence, dalej pieskov-
ce a sliene s numulitmi a diskocyklínami. Vo
vrchnom eocéne nastúpila slienitá sedimentácia
s planktonickými dierkavcami. V Abruzzách je
prakticky celý paleogén vo vápencovom vývoji.
Odtial sa tiahne na pobrežie Jadranského mora až
do Apúlie a masívu Monte Gargano.

Zo severného Talianska pokracuje peleogén dd
dinaríd Juhoslávie. Mohutné fIyšové súvrstvia sa

tu laterálne zastupujú s vápencami s bohatou
mikro faun ou. V Istrii a Dalmácii bola medzi krie-

dou apaleogénom neprerušená sedimentácia.
Uložili sa foraminiferové a bituminózne vápence,
brachyhalínne súvrstvia a hnedouholné sloje (pa-
leocén - spodný eocén). Lutét v Dalmácii a v zá-
padnom Grécku je v morskej fácii hlavne numuli-
tových vápencov. Vrchný eocén v piescitej fácii je
známy predovšetkým odProminy (prominské
vrstvy).

Poznámka. Paleogén ostatných kontinentov mimo
Európy je opísaný spolu s neogénnymi súvrstviami
týchto oblastí (s. 498).

LITERA TúRA

.~,1
i

ANDRUSOV,D.: Geologógia ceskoslovenských Karpát.
Zv. 3. Bratislava, SAV 1965, 392 S.

ANDRUSOV,D. - SAMUEL,O.: Cretaceous-Paleogene
of the West Carpathians Mts. X. Congr. KBGA,
Guide Exc. E., Bratislava, 1973,78 s.

BÁLDI-BÉKE,T. - HORWATH,M. - NAGYMARROSY,
A.: New biostratographical Data on the Great Hun-
garian Plain. Discuss. Paleonto\., 26, Budapest, 1980,
s.51-59.

BERGGREN,W. A.: Tertiary Boundaries and Correla-
tions. In: Micropaleontology of the Ocean (edit.
Funnel- RiedeI), Cambrigde, 1971, s. 693-809.

Bww, W. H.: Late Middle Eocene to Recent PIank-
tonic Foraminiferal Biostratigraphy. Proc. 1. Inter-
nat. Co nf. Planet. Microfossils, l, Geneva, 1969,
s. 199-422.

BOLLl, H. M.: Zonation of Cretaceous to Pliocene.J
maríne Sediments based on planktonic Foraminifera.
Bol. Inform. Asoc. Venez. Geo\. Min. Petro\., 9, 1,
Caracas, 1966, s. 3-32.

BYSTRICKÁ,H.: Les Discoastérídés du Paléogene des
Karpathes occidentales. Acta geo\. geogr. Univ. Co-
menianae, Geo\. 17, Bratislava, 1969, s. 175-243.

BUDAY, T. a kol.: Regionální geologie CSSR, Západní
Karpaty. Praha, vyd. CSAV 1967,651 s.

CAVELLIER,C.: La limite éocene-oligocene en Europe
Occidental. Sei. géol. Mém. 54, Strasbourg, 1979,280
S.

CAVELLlER,C. - POMEROL,CH.: Proposition dune
echelle stratigraphique standarte pour le Paléo-
gene. Newsl. Stratigr. 6, 1, Berlin-Stuttgart, 1977,
s. 56-65.

CICHA, I. - SCHMIDT-THOMÉ,P. - JANOSCHEK,R.
- PREY,S.: Problems of Flysch and Molasse Comple-
xes. Guide to Excursion 26 AC, Intern. Geo\. Congr.
23, Praha, 1968,56 s.

GROSS,P.: Paleogén pod stredoslovenskými vulkanitmi.
In: Paleogeografický vývoj Západných Karpát (edit.
J. Vozár), GÚDS, Bratislava, 1978, s. 121-127.

I
'"

'~
.~
q
~

j

I

GROSS,P. - KäHLER, E. a kol.: Geológia Liptovskej
kotliny. GÚDS, Bratislava, 1980, s. 242.

HANZL1KOVÁ,E. - ROTH, Z.: Attempt on paleogeo-
graphic reconstruction of Outer West Carpathian
sedimentation area. Geo\. Práce, Správy 36, Bratisla-
va, 1965, s. 5-30.

KORÁB,T. - DURKOVIC,T.: Geológia dukelskej jed-
notky (fIyš východného Slovenska). GÚDS, Bratisla-
va, 1978, 194 s.

KSIAŽKIEWICZ,M.: Budowa geologiczna Polski (Kar-
paty) T: 4, cz. 3. Tektonika, Warszawa, 1972,288 S.

LEšKo, B. - SAMUEL,O.: Geológia východoslovenské-
ho fIyšu. Bratislava, SAV 1968,244 s.

MAHEL,M. (edit.): Tectonics of the Carpathian Balkan
Regions. GÚDS, Bratislava, 1974,455 S.

MARSCHALKO,R. : Vývoj sedimentárnych bazénov a pa-
leotektonické rekonštrukcie Západných Karpát. In:
Paleogeografický vývoj Západných Karpát (edit. J.
Vozár), GÚDS, Bratislava, 1978, s. 49-80.

MARSCHALKO,R. : Considerations about Pienide Flysch
basins and their substratum in the Cretaceous and
Paleogene (West Carpathians). In: Czechoslovak
geology and global tectonics (edit. R. Reichwalder),
Veda, Bratislava, 1979, s. 103-113.

MA'fEJKA,A. - ROTH, Z.: Geológia magurského fIyšu
v severnom povodí Váhu medzi Bytcou a Trencínom.
Rozpr. ÚÚG, 22, Bratislava, 1956, s. 1- 332.

NEMKOV,G.: Les Nummulites de lURSS. Leur évolu-
tion, systématique et distribution stratigraphique.
Colloque sur lEocene, Paris, 1968. Mém. Bur. Rech.
géo\. min., 58, Paris, 1968, s. 71-78.

PAPP,A.: Tertiär. I. F. Enke Verlag, Stuttgart, 1959.
SAMUEL,O. - SALAJ,J.: Microstratigraphy and Forami-

nifera of the Slovak Carpathian Paleogene. GÚDS,
Bratislava, 1968, 232 S.

VESELOV,A. A. - GRIGOROVlC,A. S. - SAVENKO,N.
G.: Le probleme de la subdivision en étages du
Paléogene de lURSS. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 209,
2, Moskva, 1973, s. 423-425.

449



Neogén

VYMEDZENIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Názov neogén zaviedol r.1856 M. HOERNES,
ktorý do tohto celku zhrnul miocén a pliocén. Prvé
podrobné chronostratigrafické clenenie neogénu
predložil a publikoval r.1857 CH. MAYER-
EYMAR.Doplnené bolo v minulom storocí r. 1866
prácami E. SUESSA,r. 1853 DE ROUVILLERA,
r. 1893 F. DÉPÉRETAa i. V ostatných desatrociach
a predovšetkým od zaciatku šestdesiatych rokov
sa urobila rozsiahla revízia chronostratigrafického
stupnového clenenia na základe moderných bio-
stratigrafických výskumov, doplnených o najnov-
šie rádiometrické výsiedky. Za základ svetovej
škály sa pokladajú stupne mediteránneho (stredo-
zemnomorského) neogénu:

piacenz
zankl
messín
tortón
sera val
lang
burdigal
akvitán

Poznámka. V ceštine sa píšu odlišne - piacenz, zancl, I

messin, torton, serravall, langh, akvitan. !
Takéto clenenie sa dá dobre aplikovat predo-

všetkým v užšej mediteránnej oblasti. Pre oblast i
panví ležiacich severne od alpsko-karpatského
oblúka, ako aj pre ciernomorsko-kaspickú oblast
boli zavedené a definované tzv. regionálne stupne,
tvoriace základ chronostratigrafického clenenia
týchto oblastí priclenovaných k Paratethyde. Tie-
to stupne sa používajú aj pri clenení neogénu na
území CSSR. Sú to: I

ruman
dák
pont
panón
sarmat
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báden
karpat
otnang
egenburg
eger (vrchný)

Poznámka. V ceštine sa píšu odlišne - panon, baden,
ottnang, eggenburg.

Obr. 542. Stupnové clenenie neogénu
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Súcasný stav názorov na koreláciu so stupnami
mediteránnej oblasti vystihuje obr. 542. Samo-
statné stupnové clenenia neogénu boli vypracova-
né aj pre dalšie oblasti rozšírenia neog-énnych
súvrství, napr. v Kalifornii, Austrálii, Novom Zé-
lande (obr. 620). V geologickej literatúre, najmä
v starších prácach sa stretávame ešte s mnohými
stupnami, od používania ktorých sa už upustilo,
prípadne sa ich neodporúca používat. Sú to napr.
stupne helvét, levant a i. Názov tortónsa u nás
používal pre súvrstvia ovela staršie, než sú na jeho
stratotypovej lokalite v Taliansku.

Problém spodnej hranice miocénu nie je vo
svetovom meradle uspokojivo vyriešený. Doteraz
nebol definovaný ani stratotypový profil hranice
medzi oligocénom a miocénom. Urcuje sa kon-
vencne v jednotlivých bioprovinciách, a to približ-
ne v úrovni zacínajúceho sa výskytu planktonické-
ho rodu Globigerinoides, prípadne velkých dier-
kavcov rodu Miogypsina s.l., alebo v úrovni zón
vápnitého nanoplanktónu Sphaenolithus cipe-
roensis a Tnquetrorhabdulus carinatus.

~

Obr. 543. Korelácia morských a kontinentálnych
stupnov mladšieho kenozoika

Miocén sa celosvetovo rozclenuje na spodný, stredný
a vrchný, ako je znázornené na obr. 542. Ako sme už
spomenuli, stratotypy stupnov základnej stupnice po-
chádzajú z mediteránnej oblasti, predovšetkým z Ta-
lianska (napr. Iang, seraval, tortón, messín). Odvodené
sú od miestnych názvov riek, miest atd. Stupne akvitán
a burdigal boli definované v akvitánskej panve (Burdi-
galia je staré latinské oznacenie mesta Bordeaux). Re-
gionálne stupne sú takisto odvodené od miestnych ná-
zvov v typových oblastiach.

Pre biostratigrafické clenenie morských (prí-
padne brakických) sedimentov v neogénemajú
základný význam foraminifery, lastúrniky, gas-
tropódy, ostrakódy, vápnitý nanoplanktón a roz-
sievky. Pri stratigrafickom clenení sladkovodných
vývojov (obr. 543) sa výrazne uplatnuje fauna
cicavcov (hlavne "mikrovertebráta") a sladko-
vodné ulitníky, ale aj flóra (vrátane pelov).

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA
A VEDÚCE SKAMENELlNY
NEOGÉNU

Z protozoí k najhojnejším patria foraminifery.
K vedúcim skamenelinám sa radia predovšetkým
planktonické dierkavce. V neogéne sú zastúpené
hlavne rody Globigerinoides, Globigenna, Gro-
borotalia s. 1., Orbulina, Sphaeroidinella a Cassi-
gerinella. Z 'bentických dierkavcov sú významní
zástupcovia rodov Bolivina, Uvigerina, Elphi-
dium. V.plytkovodných fáciách teplých morí, naj-
mä v spodnejšom miocéne sa významne uplatnujú
velké foraminifery rodu Miogypsina, Lepidocyc1i-
na, Eulepidina a priebežne v miocéne Heteroste-
gina a Borelis. Znacná pozornost sa v poslednom
case venuje výskumu stratigrafického rozšírenia
rádiolárií. Stratigrafický význam majú napr. zá-
stupcovia rodov Calocyc1etta, Dorcadospyris
a Cammaratus.

Pontera v podobe ihlíc kremitých hubiek sú
v oblasti karpatských panví hojne zastúpené. Ich
biostratigrafické využitie je však dost obmedzené.

Medzi mechúrnikmi prevládajú koraly (Antho-
zoa). Rody Stylophora, Flabellum a Trochocya-
thus patria medzi typy žijúce solitérnym spôso-
bom života. Útesotvorné formy zastupujú napr.
rody Acropora, Heliastrea a Pontes.

Ramenonožce sa vyskytujú už zriedkavo; lokál-
ne sú castejšie Terebratulidae, ale bez stratigrafic-
kého významu.

Machovky sú väcšmi rozšírené ako ramenonož-
ce, viazané sú predovšetkým na útesové fácie
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Obr. 544. Globigerina praebulliodes praebulIoides
BLOW.Spodný báden. Vrt Dražovice 2, zväcš. 45 x

Obr. 545. Orbulina suturalis BRONNIMANN.

Spodný báden. Vrt Dražovice 2, zväcš. 150 x

452

bbr. 546. Uvigerina giaciliformis PAPP et TuRNOVSKY.
Karpat. Vrt Dražovice 2, zväcš. 120 x

[,

!

Obr. 547. Helicosphaera carteri (WALLICH)
KAMP1NER.Spodný báden karpatskej pred-
hlbne. Oslavany, zväcš. 4200 x

Obr. 548. Cyc1ococcolithus rotula (KAMP1NER). Spodný

báden karpatskej predhlbne. Oslavany, zväcš. 7000 x



Obr. 549. Reticulofenestra pseudoumbilica (GAR'INER)

GAR'INER. Spodný báden. Oslavany, zväcš. 6500x
o br. 552. Discoaster variabilisMARTINI et BRAMLETIE.

Spodný báden karpatskej predhlbne. Brno - Královo
Pole, zväcš. 11 400 x

Obr. 550. Coccolithus pelagicus (WALLICH)

SCHILLER, kokosféra. Karpat. Vrt Cejkovice
HV-30i, zväcš. 5000 x

Obr. 551. Lithostromation perdurum DEFLANDRE.
Spodný báden. Brno - Královo Pole, zÝäcš. 5800 x

Obr. 553. Glycimens (G.) fichteli (DESHAYES).
Egenburg. Loibersdorf, Rakúsko, zväcš. 0,75x
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Obr. 554. Pecten (FIabe1lipecten)solarium LAM.
Vrchný báden. Devínska Nová Ves pri Bratislave, priro-
dzená velkost

Obr. 555: Oúamys (Aequipecten) elegans(ANDRZ.).
Spodnýbáden viedenskej panvy. Vieden - Grienzing,
zväcš.2x

a v niektorých oblastiach majú aj stratigrafický
význam.

Z CIánkODOžcoVsa vyskytujú Decapoda. V ter-
ciéri nastáva rozvoj brachyúr, najmä Icrabov
(napr. Ranina, Ceoloma ). Velmi castý je v neo gé-
ne rod Balanus (Cirripedia). Nálezy hmyzu sú
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Obr. 556. Chlamys holgeri (GEINlIZ). Egenburg.
Maissan, Rakúsko, prirodzená vefkost
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Obr. 557. Megacardita jouanetti{lASf. Spodný báden
viedenskej panvy. Gainfahren, Rakúsko, zväcš. 2x
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,'vz neogénu pomerne zriedkavé (napr. zo švajciar-
skej molasy). Znacnú dôležitost z hladiska strati-
grafického clenenia morských až sladkovodných
formácií majú ostrakódy, napr. rody Hemicypri-
deis, Cyanocytheridea, Loxoconcha, Cyprideis



Obr. 558. Laevicardium kiibecki (BAUER). Egenburg.
Loibersdorf, Rakú~ko, prirodzená velkost
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Obr. 559. Qmgeria sp. Spodný panón. Vrt Csep 1,
Madarsko, prirodzená velkost

Obr. 560. Glycimeris (G.) fichteli (DESHAYES).Egen-
burg. Loibersdorf, Rakúsko, prirodzená velkost

Obr. 561. Fitar (OlioneIIa) liIacionides (SCHAFFER).
Egenburg. Fels am Wagram, Rakúsko, prirodzená
velkost -

a Candona. Predovšetkým v oblasti Paratethydy
sa na základe fauny ostrakódov rozcleDujú sú-
vrstvia mladšieho neogénu (sarmatu až rumanu).

V neogéne pokracuje velký rozvoj mäkkýšov.
Z lastúrnikov možno pokladat za stratigraficky
najdôležitejšiu skupinu zástupcov rodu Pecten s.1.
(Flabellipeeten, Chlamys, Amussium). Najmä
v mediteránnom neogéne sú niektoré ich druhy
vedúcimi fosíIiami (obr. 586). Z dalších sú strati-
graficky významní predovšetkým zástupcovia ro-
dov Ostrea, Area, Glycimeris a Mytilus. Medzi
heterodontnými bivalviami k najdôležitejším pa-
tria Lucina, Divalinga, Cardium, Traehycar~ium,
Laevieardium, Lutraria, Callista, Tellina, Donax,
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Obr. 562. Mytilus haidingeri HOERNES.Stupen egen-
burg. Eggenburg, Rakúsko, zmenšené na polovicu

Corbieula, Polymesoda, Venus, Tapes, Dosinia,
Pitar, Daphia, Venerupis, Corbula, Panopea
a Pholas.

Na brakické až sladkovodné fácie sú viazaní
predovšetkým zástupcovia celadí Dreissenidae,
Limnoeardiidae, Unionidae a Pisidiidae. K strati-
graficky najvýznamnejším patria zástupcovia ro-
du Congeria (Dreissenidae); sú to vedúce skame-
neliny panónu a pontu neogénnych panví Karpát. .

Z dalších rodov treba spomenút Cerastoderma,
Limnocardium a rod Unio, ktorý je hojný v plio-
cénnych vrstvách. Samostatné postavenie pre Pa-
ratethydu má endemický druh staršieho miocénu
Rzehakia (predtým Oncophora).

Gastropódy sú takisto stratigraficky velmi vý-
znamnou skupinou. Najmä zástupcovia celade
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Obr. 563. Tympanotonos margaritaceus neudorfensis
SACCO.Egenburg. Neudorf, Rakúsko, zväcš. 2,5 x

Turritellidae (rod Turritella) majú rozsiahle rozší-
renie v tethydnej aj v paratethydnej oblasti. Z dal-
ších rodov sú významné Buccinum, Nassarius,
Fusinus, Aquifusus, Ancilla, Oliva, Mitra, Pota-
mides, Tympanotonos, Cassis a Fieus.

Predovšetkým brakické fácie charakterizujú ro-
dy Melanopsis, Hydrobia, Rissoa, Mohrensternia,
Calliostoma, Theodoxus, Viviparus a Oxyceras.
Zo stratigrafického hladiska k dôležitým gas-
tropódom patria zástupcovia rodov Plebecula
a Cepaea. . .

Pokracuje ústup hlavonožcov. Neogén charak-
terizujú najmä rody Aturia a Nautilus. Ich výskyt
je však zriedkavý.

Z ježoviek sa rozvíjajú irregulárne typy, napr.
Spatangus, Clypeaster, Seutella a Holaster. Cel-

-
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Obr. 565. Chicoreus (Ch.) aquitamcus (GRAT.). Spod-

Ob 564 Ti . II - I ný báden viedenskej panvy. Bad Voslau, Rakúsko,
r. . . umte a te ,prirodzená velkostrebralIssubradataSAcca. .

Egenburg. Neudort, Ra-
kúsko, prirodzená velkost

Obr. 566. Turntella

(H.) badensis tncannata
(fL\No~).Spodný
báden alpsko-karpatskej
predhlbne. Grund, Ra-
kúsko, zmenšené 1,25x

( vL'
kove sa v mladšom terciéri nachádza približne 30
nových rodov.

V neogéne sa dalej rozvíjajú ryby. K najcastej-
ším nálezom patria žralocie zuby (Carcharodon,
Lamna), z kaprovitých odtlacky a šupiny rodu

. Leuciscus, zo sledovitých Clupea. Znacný strati-
grafický význam majú nálezy otolitov - slucho-
vých kosticiek rýb.

Obojživelníky sa nachádzajú len velmi zriedka-
vo. Z plazov sú najhojnejšie krokodíly.

V neogéne pokracuje výrazný rozvoj cicavcov.
Z chobotnatcov sa v staršom terciéri nachádza rod
Bunolophodon ("MastodonH), od rozhrania mio-
cénu a pliocénu Stegomastodon. Stratigraficky
znacný význam má vývojový rad koní. Rody Me-

-%

ryhippus a Hypohippus charakterizujú spodný
a stredný miocén, zatial co rod Hipparion sa
objavuje až v tortóne mediteránnej oDlasti a vy-
miera v staršom pleistocéne; Pliohippus je pred-
chodcom dnešného kona (Equus). Pre stratigrafiu
majú znacný význam hmyzožravce, a najmä hlo-
davce, ktorých premnožené populácie sa v urci-
tých obdobiach velmi rýchlo šírili po rozsiahlych
plochách kontinentov. Z nepárnokopytníkov sa
vyvíjajú nosorožce Dicerorhinus a tapíry (Ta-
pirus).

V mladšom neogéne sa zrýchlil vývoj primátov.
Objavujú sa Pliopithecus a Ramapithecus. Po-
stupne sa zväcšuje mozog. Rod Australopithecus
je známy z údolia Olduvai v strednej Afrike. Tieto
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o br". 567. OJnus (Lithoconus) mercatiBROCCID. Egen-
burg. Loibersdorf, Rakúsko, zväcš. 4 x

Obr. 569. Dentalium (Antale)
kickxi transiensis S1EININGER.
Egenburg. Fels am Wagram, Ra-
kúsko, prirodzená velkost

Obr. 568. Aturia aturi (BAS1EROT).Egenburg.
Jaklovec pri Ostrave, zväcš. 4x

r

°,

Obr. 570. Enalopsammia poppelacki (REuss). Spodný báden. Borac, zmenš.
2x \
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Obr. 571.
Trochocyathus affinis
REuss. Spodný báden.
Borac, zmenš. 4 x

~

-!

...

Obr. 572. Scutella hOherthi KúHN. Egenburg. Achberg
pri Maria Dreieichen, Rakúsko, zväcš. 2 x

Obr. 574. Fagus pliocenica SAP. Pliocénny travertín.
Dreveník pri Spišskom Podhradí

Obr. 573. Echinolampas laurillardi AG. Egenburg.
Kremsberg, Rakúsko, prirodzená velkost

Obr. 575. Quercus roburoides RÉROLLE.Pliocén.
Dreveník pri Spišskom Podhradí
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Obr. 576. Stratiotes kaItennordheimensis (ZENK.)
KE1LH.Sarmat. Bernartice pri Javorníku, zväcš. 6x

Obr. 577. Castanea kubinyi Kov. et E1T. Stredný
miocén. Lom Oder pri Wackersdorfe, NSR

Obr. 578. Castanopsis toscana (BANDULSKA) KRÄUSEL

et WEYL. Stredný miocén, 10m Oder pri Wackersdorfe,
NSR

Obr. 579. Rubus sp. Pont. Poštorná pri Hodoníne,
zväcš. 30x

Obr. 580. Alnus julianaeformis (S1ERNB.)KVACEKet
HOLÝ. Stredný miocén. 01ešník pri Ceských Budejovi-
ciach

-;

lO-
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Obr. 581. Hipparion primigenium H. MAYER.Pont. Slepcany pri Nitre



Obr. 582. Mastodon longirostris arvemensis (SCHLS.).Pont. Slepcany pri Nitre

t

",

Obr. 583. Metaxytherium krahuletzi (DÉPERET).Egenburg. Burgschleinitz, Rakúsko, prirodzená velkost
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Obr. 584. HeIlÚpristis serraAG., laterálny zub vrchnej
celuste.Vrchný báden.Devínska Nová Ves, zmenš.3x

Obr. 585. Procarcharodon megalodon megalodon
(AG.), predný zub hornej celuste. St. Margarethen,
Rakúsko, zmenš.O,5x

r
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Obr. 586. Prehlad rozšírenia významných skupín, rodov a druhov v morskom neogéne
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Obr. 587. Paleogeografia mladšieho terciéru v Európe; vývoj v období stredného miocénu (podla K. KRäMMEL-
BEINA et al., 1977).

1 morské ortogeosynklinálne fácie, 2 morské epikontinentálne fácie, 3 pevninské fácie, 4 regresia od oligocénu

r-
-l

nálezy sa zaradujú do najmladšieho pliocénu (pa-
leomagnetická inverzná epocha Matuyamova,
v nej udalost Olduvai je v rozmedzí 1,95 až 2,13
milióna rokov).

V neogéne pokracuje intenzívny vývoj flóry.
K prvoradým vedúcim fosíliám pre stratigrafiu
paleogénu i neogénu patria CoeeoJithina, vápnitý
a kremitý nanoplanktón. Na jeho základe bol
neogén rozdelený z~ruba do dvadsiatich zón.
Stratigraficky najdôležitejšie druhy patria k ro-
dom Diseoaster, Sphenolithus a Ceratholithus.
Z rias sú pre neogén významné cervené riasy,
napr. rody Lithothamnion a Lythophyllum, ktoré
sú horninotvornými mikrofosíliami. Predovšet-
kým v sladkovodných uloženinách sú hojné oogó-

nie charáceÍ. Z rozsievok prevládajú penátne
typy.

Z cievna tých rastlín sú v neogéne zastúpení
z nahosemenných najmä zástupcovia ihlicnatých
stromov (Sequoia, Taxodium, GJyptostrobus).
Predovšetkým v staršom a strednom miocéne
Európy sa nachádzajú teplomilné rastliny (Fieus,
L1Íurus, Cinnamonum, Magnolia, JugJans, Casta-

/nea). V dôsledku ochladzovania a zhoršovania
klímy už v mladšom miocéne nastáva rozvoj opa-
davých listnatých stromov, napr. briez (BetuJa),
jelší (AJnus), hrabov (Carpinus) a dubov (Quer-
eus). Teplomilné rastliny v priebehu miocénu
postupne vyhynuli, alebo sa prestahovali smerom
na juh.
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HRANICE K STARŠIEMU
A MLADŠIEMU ÚTVARU,
HLAVNÉ OBLASTI VÝSKYTU
V EURQPE, HOROTVORNÉ FÁZY

Hranice medzi paleogénom a neogénom a me-
dzi neogénom a kvartérom, ako aj problematika
ich stanovenia bola spomenutá pri opise starších
tretohôr (s. 410) a v kapitole štvrtohory (s. 504).
Hlavné paleogeografické crty Európy znázornuje
obr. 587.

Vznik neogénnych sedimentacných priestorov
nadväzuje na postupujúci rozpad Tethydy, ktoré-
ho prvá významná fáza prebiehala už v spodnom
oligocéne. Vtedy zanikali fIyšové sedimentacné
pásma a postupne sa formovalo samostatné pásmo
Paratethydy. Do tohto obdobia spadá aj vznik
alpskej a karpatskej predhlbne, vyplnovanej mo-
lasou oligocénno-miocénneho veku.

Celkove možno v Európe rozlíšit štyri základné
oblasti morského neogénu, a to podla ich paleo-
geografickej pozície, vztahu k základným štruk-
túrnym jednotkám kontinentu, podla východísk
transgresií a bioprovincionálneho rázu fauny a fló-
ry. Ich vzájomná izolovanost a nedostatok pria-
mejších spojení zaprícinili osobitosti v stratigra-
fickom slede i v litologickom charaktere a zvýraz-
nili rozdiely fauny, co stažuje vzájomné stratigra-
fické korelácie.

Tieto štyri základné oblasti morského neogénu
(a ich bioprovincionálna príslušnost) sú: 1. oblast
severnej Európy (boreálna bioprovincia), 2. ob-
last západnej Európy (atlantická ciže celticko-
luzitánska bioprovincia), 3. oblast Paratethydy
(transeurópska bioprovincia), 4. juhoeurópska
oblast ako súcast Tethydy (mediteránna biopro-
vincia). K nim ešte treba pripojit kontinentálne
panvy na starých masívoch (sústava izolovaných
depresií uprostred starých masívov alebo medzi
nimi, ktoré mali trvale kontinentálnu sedimen-
táciu).

Z tektonického hladiska je neogén v mladých
pásmových pohoriach Európy obdobím výraz-
ných orogenetických fáz (obr. 588 a 589). Valp-
sko-karpatskom oblúku sa v neogéne najvýraz-
nejšie prejavuje sávska fáza v hranicných vrstvách
oligocénu a staršieho miocénu (eger - egenburg
- otnang). Tiež štajerská fáza prebehla v niekol-
kých etapách pocas stredného miocénu (karpat
- báden). Fázy sávska a štajerská sa najvýraznej-
šie prejavujú v oblasti Álp a Západných Karpát
a ovplyvnili základný štýl príkrovovej stavby.
Mladšie fázy - atická a rodanská - prebehli
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v mladšom miocéne a pliocéne; v Paratethyde sa
prejavili predovšetkým vo Východných Karpa-
toch, kde bola až v tomto období ukoncená stavba
pásmového pohoria.

Mimo Paratethydy sa pliocénne fázy prejavili
zretelne vo francúzskej predaipskej oblasti a vo
švajciarskej vrásovej Jure. V užšej mediteránnej
oblasti sa po messíne (po "kríze salinity") odohra-
la nová transgresia v pliocéne. Ku koncu pliocénu
dochádza k pohybom a ciastocnej regresii mora zo
severnej Európy a z mediteránnej oblasti.

Z hladiska vývoja klímy možno predpokladat,
že oteplenie a rozšírenie subtropického pásma
smerom na sever nastalo v mladšom oligocéne až
staršom miocéne. Otepfovanie na severnej polo-
guli vrcholí v strednom miocéne (lang - seraval,
prípadne báden), ked priemerná teplota bola o 7
až 9 °C vyššia než v súcasnosti. Ku koncu miocénu
sa prejavujú znaky ochladenia tak na južnej, ako
aj na severnej pologuli. Toto studené obdobie
z rozmedzia pred 7 - 5 miliónmi rokov, sprevádza-
né rozšírením antarktického ladovca, charakteri-
zoval pokles hladiny oceánu až o 40 m. Výrazné
ochladenie sa predpokladá aj na severnej pologuli
v oblasti Aljašky.

V mladšom pliocéne má ochladenie spojené so
zaladnením široko regionálny charakter. Hlavná
fáza prebehla približne v období pred 4- 3 milión-
mi rokov. Niektorí autori predpokladajú vpliocé-
ne až 6 klimatických oscilácií (v období od 4 do 1,7
miliónov rokov).

Na celkový vývoj klímy nepochybne vplývali
paleogeogr1).fické zmeny od staršieho oligocénu až
po mladší miocén, ked sa priblížením afrického
a eurázijského megabloku oddelila východná Tet-
hyda od západnej. Západná Tethyda úzko súvise-
la s Atlantikom. Fáza ukladania evaporitov v zá-
padnej Tethyde pocas messínu však dokumentuje
stratu komunikácie s volným oceánom; v oblasti
dnešného Stredozemného mora nastáva "kríza
saIinity" .

Ako sme už spomenuli, v pliocéne v dôsledku
silných eustatických pohybov prebiehala rozsiahla
transgresia a morská panva mediteránnej oblasti
nadobudla približne dnešný tvar. V strednom
pliocéne sa prerušilo spojenie Atlantického a Pa-
cifického oceánu v širšej oblasti Panamy a nasle-
duje zaciatok zaladnenia severnej hemisféry.

Paleogeografické zmeny zaprícinené najmä
kontinentálnym driftom sa prejavujú stratou, prí-
padne obnovením spojenia hlavných oceánov, co
má za následok zmeny smeru morských prúdov.
Výrazne sa to ukazuje vo výmene - prelínaní
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fauny a flóry jednotlivých svetových bioprovincií.
V neo géne, predovšetkým v strednom miocéne,

sa v oblasti karpatského orogénu, ako aj v hercy-
nidách strednej Európy a i. prejavuje silný vulka-
uizmns, charakterizovaný výlevmi bázických aj
kyslých magiem.

REGIONÁLNY PREHLAD

NEOGÉN EURÓPY

Neogénne súvrstvia sú na európskom kontinen-
te rozšírené v mnohých panvách. Patria k niekol-
kým bioprovinciám, medzi ktorými však v priebe-
hu neogénu nastávalo prepojenie. V Európe mož-
no vyclenit štyri bioprovincie - boreálnu, atIan-
tickú (celticko-Iuzitánsku), transeurópsku a medi-
teránnu provinciu.

Severná Európa
(bo reálna bioprovincia)

Rozšírenie boreálneho neogénu sa viaže predo-
všetkým na oblast Dánska a Šlezvicko-Holštajn-
ska. Smerom na lZ a lV (v NDR a v lZ porsku)
prechádza morská sedimentácia do súvrstiev cha-
rakterizovaných ukladaním hnedouholných slo-
jovo Najstaršiemu miocénu v morskom vývoji
zodpovedajú v tejto oblasti súvrstvia regionálne-
ho stupna vierIand (sludnaté íly) s Hynia mayeri.
Za ekvivalent egenburgu až otnangu sa pokladá
hemmoorske súvrstvie - íly a hnedouholné pies-
ky s Haustator eryna. Stredný miocén sa zacína
piescitým reinbeckým súvrstvím. Mladší neogén
(stupne langenfeld, gramm, syU, morsum) je lito-
logicky charakterizovaný faciálnym zastupovaním
pieskov, sludnatých ílov, limonitických pieskov-
cov a kaolinických pieskov. Karbonáty v boreál-
nej oblasti chýbajú.

V okolí Bitterfeldu sa v najstaršom miocéne,
uložili tzv. mladšie hnedouhorné sloje, ktoré
predstavujú ciastocný ekvivalent najmladších po-
lôh hnedého uhlia na území NDR a južného
Polska, kde ich nadložím sú piesky. Tvorbu hne-
douholných slojov sprevádzali výlevy bazaltov.

Morský vývoj výlucne v piescitej fácii bol v neo-
géne rozšírený v belgickej panve, ktorá tvorila
okrajovú oblast boreálneho neogénu. Vrstevný
sled je tu poznamenaný mnohými hiátmi. Na
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rozhraní spodného a stredného miocénu sa uložili
súvrstvia priradované k regionálnym stupnom
houthal a anvers. Najmladšiemu miocénu zodpo-
vedá stupen deurn, reprezentovaný pieskami.
Z mladšieho pliocénu sú známe lignitické piesky
a piesky priradované k stupnu scaldis. Vývoj
v belgickej panve je morský.

K boreálnej oblasti patrí aj neogén v parížskej
panve a v Bretagni. V Bretagni sa už prvky fauny
atlantickej a boreálnej provincie miešajú. V paríž-
skej panve sa terciérna sedimentácia ukoncila
v spo dnom miocéne. Po uložení morského súvrs-
tvia vrchného oligocénu s ustricami sa sedimen-
tacný priestor rýchlo vysladil, takže miocénne
súvrstvia majú brachyhalínny až sladkovodný cha-
rakter. Z litologickej stránky sú reprezentované
vápencami a "terminálnymi" pieskami a slienmi.
V Bretagni, východne od armorického masívu
v povodí dolného toku rieky Loire sa neogénne
piesky bohaté na mäkkýše nazývajú falúny. Prvá
neogénna morská záplava zasiahla túto oblast
v mladšom burdigale. Z najvyššieho miocénu,
z obdobia tzv. redonu je známa bohatá fauna
pekténov.

Západná Európa (atlaJ.1tická
ciže celticko -Iuzitánska
bio provincia)

Akvitánska panva

K báze miocénu sa tu kladú akvitánske vrstvy.
Vich podloží sú vrstvy vrchného oligocénu( chatu)
v brakickej, sladkovodnej a morskej fácii napr. pri
Escornebeou (vývoje s Miogypsina complanata).
Typovou lokalitou akvitánu je lokalita Bazas
s Pecten beudanti (prevažne piesky a íly). Oddele-
nie akvitánu od burdigalu narážalo v tejto oblasti
na rad tažkostí, preto tu bol navrhnutý pre akvitán
a burdigal spolocný stupen girond (cítaj žirond).
Podrobnejšie clenenie bolo umožnené až na zá-
klade spracovania miogypsín. Pre akvitán je ty-
pický výskyt druhov M. gunteri - M. tani.

V nadloží akvitánu sa uložili piesky a íly burdi-
galu. Klasickou oblastou je okolie Bordeaux.
K najcharakteristickejším mäkkýšom tu patrí Pec-
ten burdigalensis. V akvitáne a burdigale sú prí-
tomné aj uloženiny sladkovodného vápenca. Sedi-
menty mladších tretohôr sa aj v akvitánskej panve
nazývajú falúny. V nadloží burdigalu sa nachádza-
jú trdnsgresívne vrstvy tzv. sallomaku (salloma-
cien) s Pecten besseri, ktoré vekove zodpovedajú



hlavne sera valu (piesky a íly). Piesky a íly charak-
terizujú aj najvyšší miocén, zaclenovaný tu
k tortónu až messínu. Lignity od Orignacu majú
bohatú faunu stavovcov pliocénu. Súvrstvia tohto
veku sú známe v piescitej a pieskovcovej fácii
z atlantického pobrežia.

Paratethys (transeurópska
bioprovincia) vrátane rhônskej panvy

Paratethydná oblast (obr. 614) je jednou z naj-
zložitejších mladotretohorných sedimentacných
oblastí neskorogeosynklinálneho typu, kde sa
v jednotlivých dobách vyskytujú faciálne velmi
premenlivé sedimenty. Sú prevažne molasového
charakteru, tektonicky silno porušené, sprevádza-
né silným vulkanizmom, najmä v centrálnej casti.
V Európe predstavovala Para tethys úzke pásmo,
ktorého spojenie s Tethydou bolo niekolkokrát
prerušené. Preto sú sedimenty tejto oblasti väcši-
nou plytkovodné, casto brakické asladkovodné,
litofaciálne a biofaciálne velmi premenlivé.

Paleogeograficky sa Paratethys delí na tri casti
- západnú, strednú a východnú. Do západnej
casti patria sedimentacné priestory vo vonkajšom,
teda západnom a severnom predpolí Álp, od
Ženevské ho jazera až k Sankt P61ten v Rakúsku.
Do strednej (centrálnej) casti zapocítavame kar-
patskú celnú priehlbinu prebiehajúcu z južnej
Moravy do Polska, na Ukrajinu v ZSSR a dalej na
východ až po úpätie Južných Karpát do Dolnodu-
najskej nížiny. Patria sem aj panvy na vnútornej
strane karpatského oblúka a severne od dinaríd.
Do východnej casti Paratethydy zaclenujeme eu-
xínsko-kaspickú sedimentacnú oblast. Vo vývoji
Paratethydy môžeme vyclenit tri štádiá - Eopara-
tethys, Mesoparatethys a Neoparatethys.

Sedimentacný priestor Eoparatethydy bol zalo-
žený už v mladšom oligocéne, napr. v karpatskej
oblasti po usadení meniIitových vrstiev, teda v ob-
dobí, ked sa prevažne ukoncila sedimentácia fIy-
šového typu a ukladanie molasových vrstiev sa
stalo typické pre celý tento priestor. V mladšom
oligocéne až do otnangu (kocachuru), teda v ob-
dobí, ktoré zodpovedá chatu, akvitánu a burdigalu
s. s. tethydnej oblasti, existoval súvislý prepojený
priestor od rhônskej panvy až do euxínsko-kas-
pickej oblasti. Treba však zdôraznit, že doteraz
nie je vyriešené pokracovanie sedimentacných
priestorov v mladšom oligocéne až egeri na JZ do
mediteránnej oblasti, prípadne na SZ až do bo-

reálnej oblasti. Táto fáza vývoja Paratethydy bola
ukoncená ukladaním brakického rzehakiového
súvrstvia a morský sedimentacný priestor západ-
nej Paratethydy definitívne zanikol.

Druhá fáza vývoja, Mesoparatethys (karpat -
báden), je charakterizovaná mohutnou transgre-
siou od juhu z mediteránnej oblasti, ktorá sa
uskutocnila v karpate. Sprvu asi ešte lokálne
pretrvávala v karpate sedimentácia rzehakiového
súvrstvia, ale velmi rýchle prevládol morský vý-
voj, ktorý charakterizoval centrálnu Paratethydu
až do stredného bádenu. Zacínajúc vrchným bá-
denom sa spojenie s mediteránnou oblastou po-
stupne prerušovalo a najmladší báden má už
výrazne brakický charakter (obr. 606). V oblasti
východnej Paratethydy nie je doteraz vyriešená
problematika sedimentov (ekvivalentov) ku kar-
patu centrálnej Paratethydy. Nemožno vylúcit, že
tomuto casovému intervalu je ešte ekvivalentná aj
mladšia cast rzehakiového súvrstvia. Mladšiemu
štádiu vývoja centrálnej Paratethydy, teda bádenu
a karpatu, zodpovedajú však predovšetkým sedi-
menty regionálnych stupnov tarchan až konka.
V západnej Paratethyde prebieha v tejto dobe len
sladkovodná sedimentácia. .

Neoparatethys (sarmat až pliocén) znamená
postupný zánik sedimentacného priestoru. Sarmat
(podstupén volhyn) je ešte v centrálnej a východ-
nej Paratethyde brakický. Zacínajúc panónom
nastáva izolácia predovšetkým centrálnej Parate-
thydy. Proces vysladzovania vrcholí v naj mladšom
miocéne (ponte), ked celkom prevládla kontinen-
tálna sedimentácia. Podobný bol vývoj aj vo vý-
chodnej Paratethyde (obr. 611), kde iba v meote
a na rozhraní miocénu s pliocénom (v kiméri)
prebehla slabšia m.orská transgresia. Cierne more
a Kaspické jazero predstavujú v súcasnosti relikty
sedimentacného priestoru Paratethydy.

Rhônska panva

Rhônska panva patrí k mediteránnej bioprovin-
cii. Jej opis uvádzame v tejto casti preto, lebo
v spodnom miocéne predstavuje oblast spájajúcu
mediteránnu a transeurópsku bioprovinciu.

Rhônska panva zaberá územie medzi Marseille
a oblastou SV od Lyonu. Sedimentácia sa zacína
morskou transgresiou v akvitáne, kde výchozy
v oblasti Carry la Rouet sa pokladajú za typo vé
pre neostratotyp akvitánu mediteránnej oblasti.
Okrem morských uloženín je akvitán známy aj vo
fIuviatilnej a kontinentálnej fácii.

V burdigale sa transgresia rozšírila dalej na

467



S a SV, až do oblasti predaIpskej molasy ŠvajCiar-
ska, Bavorska atd.

Burdigal, tak ako aj mladšie uloženiny, predsta-
vuje typickú molasu (prevažujú piesky, sliene,
zlepence). V seravale až staršom tortóne pokracu-
je morská sedimentácia s Venericardia jouanetti.
Mladšie miocénne súvrstvia sú fIuviatilné a teres-
trické so zlepenca mi, slienmi, pieskami a vložkami
lignitu; obsahujú cicavce asladkovodné gas-
tropódy.

Nová morská transgresia nastáva až v pliocéne,
a to od juhu (piesky s Nassa semistriata a Pecten
scabriusculus). Koniec tretohôr charakterizujú re-
gresívne zlepencové sedimenty.

Molasa Svajciarska a Francúzska

VPredalpskej molase v úseku medzi Ženev-
ským a Bodamským jazerom sú sedimenty mlad-
šieho terciéru zastúpené v pásme tzv. subalpínskej
molasy (zvrásnenej a presunutej), v molasovom
pásme Stredohoria a v tzv. vnútrojurských pan-
vách (taburová Jura).

V subalpínskej molase sa sedimentácia zacína
v strednom oligocéne ukladaním vrstiev sladko-
vodnej molasy. Miestami boli preukázané v ich
podloží sliene vrchného eocénu a spodného oligo-
cénu s bohatou faun ou foraminifer. Najtypickej-
ším predstavitelom sladkovodnej molasy je tzv.
"Gunterer Nagelfluh" (Nagelfluh je miestny ná-
zov pre súvrstvie zlepencov a pieskovcov s vycnie-
vajúcimi valúnmi, ktorých rozmery sú niekedy aj
vyše 1 m.) Sedimentácia bola ukoncená v spod-
nom miocéne.

V molasovom pásme Stredohoria (perialpínska
molasa) je vývoj overa pestrejší a stratigraficky
úplnejší. Stredný oligocén až spodný miocén cha-
rakterizuje spodná pestrá sladkovodná molasa.
Vo vyššom miocéne, vo Švajciarskuzaradovanom
do burdigalu, zasahuje do pásma molasy morská
transgresia a len lokálne sa ešte ukladajú limnické
vrstvy. Najtypickejším predstavitelom marinného
miocénu ("burdigalu") sú luzernské vrstvy s Pec-
ten praescabriusculus a so stavovcami (rozlicné
druhy rodu Rhinoceros), ktoré prechádzajú do
tzv. "helvétu", napr. v oblasti Sankt Gallen. Jeho
fauna je však stratigraficky zhodná s podložným
burdigalom. Z tohto dôvodu sa upustilo od použí-
vania názvu helvét ako chronostratigrafickej jed-
notky. Súvrstvie od Sankt Gallen zodpovedá vrch-
nému egenburgu až otnangu Paratethydy. V jeho
nadloží je vrchná sladkovodná molasa so strati-
grafickým rozsahom od karpatu pravdepodobne
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až do pontu (tzv. pestrý Nagelfluh, napfské vrstvy,
reprezentované pieskami a ílmi).

V panvách tabufovej Jury (vo vnútrojurských
panvách) sa nepredpokladá prítomnost najstar-
šieho miocénu. Medzi oligocénom (septariové íly
a cervené sliene) a miocénom je sedimentácia
prerušená. Morská transgresia zasiahla do tohto
priestoru v období ukladania luzernského súvrs-
tvia, tu nazývaného "Muschelsandstein" (Iastúr-
natý pieskovec). Vyššie sa uložili helicinové sliene
a vrchná sladkovodná molasa.

Molasa južného Nemecka,
Bavorska a Rakúska

Bavorská molasa nadväzuje na švajciarsku mo-
lasu. Obidva tektonicky odlišné úseky molasy
majú stratigraficky zhodný vývoj. V tejto oblasti
sa sedimentácia zacína už od strednej casti oligo-
cénu.

So starším oddielom egeru možno stratigraficky
porovnávat vrstvy pestrej limnickej molasy (pies-
kovce, íly), dalej cyrénové a promberské vrstvy,
ktoré sa vzájomne zastupujú so súvrstvím nazva-
ným "Tonmergel" (slienitý íl). V mladšom oddie-
le egeru sa uložilo súvrstvie s bohatou faunou
mäkkýšov, s Glycimeris latiradiatus.

Do egenburgu sa zaclenujú vrstvy tzv. vrchnej
morskej molasy reprezentované pieskovcom
s Chlamys tauroperstriata. V nadložísa nachádza-
jú morské, brakické až sladkovodné vrstvy otnan-
gu, predovšetkým rzehakiové súvrstvie a hnedou-
horný terciér.

Na základe fauny stavovcov bolo možné zara-
dit nadložné mladšie klastické súvrstvia (vrchnú
sladkovodnú molasu) do karpatu až panónu
(obr. 590).

V oblasti švábsko-frankskej, ktorá zaberá se-
verný okraj tohto sedimentacného priestoru, sú
zastúpené ekvivalenty všetkých súvrství dolnoba-
vorskej molasy v redukovanej mocnosti. Vznik
a výpln kráteru Ries (predpokladá sajeho impakt-
ný pôvod dopadom meteoritu) možno na základe
rádiometrických dát zaradit do mladšieho bádenu.

Na území Rakúska a NSR v oblasti Voralbergu
a AlIgäu, bola terciérna molasa vyzdvihnutá až do
nadmorskej výšky asi 200 m. Z hradiska vývoja
tvorí toto územie prechodný typ medzi švajciar-
skou a bavorskou molasou.

V molasovej zóne Rakúska (obr. 591) medzi
riekou Inn na zápa,de a úžinou Sankt Pôlten na
východe sa k egeru priclenuje piescito-pelitický
vývoj puchkirchenskej skupiny s Miogypsina
complanata.

.



Obr. 590. Korelácia významných litostrafigrafických jednotiek molasovej zóny Bavorska a Rakúska.

Báza egenburgu, ktorý má na väcšine územia
transgresívny ráz, je charakterizovaná bazálny-
mi pieskami s Miogypsina intermedia. Nadložný
haUský šlír s bohatou mikrofaunou lentikulín
sa zaraduje do egenburgu. Toto súvrstvie po-
stupne prechádza do tzv. otnanského šlÍru. Sedi-
mentácia stupna otnang je ukoncená ukladaním
rzehakiového súvrstvia brakického charakteru.
Štrky a uhorné súvrstvia s Hippanon gracile od
Trimmelkammu tvoria bázu vrstiev vrchnej slad-
kovodnej molasy. Tento limnický fluviálny vývoj
je paralelizovaný s panónom. Sedimentáciu
v tomto území uzatvárajú štrky v okolí Hausrucku
a Kobernauserwaldu panónskeho veku.

V molasovej zóne Rakúska východne od Sankt
POIten, severne aj južne od Dunaja, sú reprezen-
tantom egeru melkské piesky s vložkami íIovcov.
Ich nadložietvoria súvrstvia egenburgu transgre-
sívneho charakteru; od bázy sa rozderujú na

moltské, gauderndorfské, egenburské a loiber-
dorfské vrstvy hornskej oblasti. K naj typickejším

. fosíliám patria Pecten hornensis a Chlarnys gigas.
Litologicky sú tu zastúpené piescitý šlír a slienitá
fácia, z ktorej sa postupne vyvíja rzehakiové sú-
vrstvie otnanského veku. Iba severne od Dunaja
bol v predhlbni Rakúska bezpecne preukázaný
karpat (Iaaerské súvrstvie), prevažne v šlírovej
fácD s bohatou foraminiferovou mikrofaunou uvi-
gerín.

Za typické pre spodný báden sa pokladajú
grundské vrstvy s velmi bohatou faunou mäkký-
šov li dierkavcov, ktoré prechádzajú do bádenské-
ho "téglu" a hoIlenbursko-karlstettenského zle-
penca. Po prerušení sedimentácie v mladšom bá-
dene zasahuje túto oblast dalšia transgresia až
v sannate, ked sa uložili brachyhalínne rissoové
piesky a vápnité íly.

Štrky od HoIlabrunu-Mistelbachu v limni~kej
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Alpská predhlben
Horné Ba\lOrsko a Vorarlberg Horné Bavorsko !vých,Sankt Päl ten)

spraše pri Stranzen-ruman - - - - ..,gpr-
dá k -------

po n t hausrucký štrk '--------

panon 1------- -- - - - ------
hollabrunské štrky

I

------
-- -----

sarmat vrchná sladko - I rissoové vrstvy
v.odná molasa

báden I flinz sladkovodm! súvrst- ---.----
arundske vrstVY

I vie

karpat laoerské súvrstvie
----L ----- ------

innviertelská skupina rzehakiové súvrstvie
otnang vrchná morská

molasa
- - - - --

eg enburg haUská skupina egenburská skupina
- ----

I
spodná sladko - I cyrenové a promber- linecké piesky melkské piesky

eg e r vodná molasa I ské vrstvy puchkirchenská piescitý šlír

I pestrá molasa skupina

- - __1- --- -------- ------
"Tonmergel"

spOdná morská bausteinské
"Heller Mergelkalk""

vrstvy"k i s ce II molasa rybie bridlice
litotamniové vápence
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fácii panónskeho veku uzatvárajú sedimentáciu
tretohôr v tejto oblasti. Iba spraše pri Stranzen-
dorfe sa na základe fauny cicavcov pokladajú za
vIchnopliocénne.

Karpatská predhlben
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Ilustrácie k csl. casti karpatskej predhlbne (cel-
nej priehlbiny) sú na obr. 592, 593.

Eger bol v karpatskej predhlbni preukázaný na
Morave v autochtónnej pozícii vo vrtbe HV 102
pri Malešoviciach, a to vo fácii tmavých ílovcov
s Miogypsina complanata. Egenburg vystupuje
v okolí Znojma a Ostravy (napr. v priestore vrchu
Jaklovec), prevažne v piescitej, zriedkavejšie
v pelitickej fácii s faunou mäkkýšov. Okrajový
vývoj egenburgu smerom do centra panvy prechá-
dza do pelitov. Tie sa vyskytujú pred celom i pod
celom nasunutej pouzdfanskej a ždánickej jed-
notky (obr. 594). Treba zdôraznit, že cast neogén-
nych súvrství tvorí aj súcast zvrásneného cela
flyšových jednotiek presunutých na autochtónny
mladší terciér. Faunu mäkkýšov egenburgu na
Morave charakterizujú vývoje s Thracia pubes-
cens, PireneIla moravica, pekténmi a i.

V južnej šej casti karpatskej predhlbne na Mo-
rave sa uložili vrstvy priradované k otnangu. Lito-
logicky sú to íly až piescité íly, ktoré pri okrajoch
karpatskej predhlbne a v zálivoch do oblasti ces-
kého masívu prechádzajú do sladkovodných až
brakických pieskov s polohamÍ štrkov a pestrých
ílov. V celom sedimentacnom priestore karpat-
skej predhlbne prebiehalo pocas otnangu vysla-
dzovanie smerom do nadložia. V najvyššej casti sa
uložili rzehakiové piesky a Rzehakia socialis, da-
lej zástupcovia rodov Congeria, Car dium a Mela-
nopsis.

V karpate sa v karpatskej predhlbni znacne
rozšírila transgresia. Záplava zasiahla aj jej zá-
padnú okrajovú cast v Polsku. Uložili sa prevažne
piescito-vápnité íly (šlíry - obr. 595, 596), zried-
kavejšie piesky a pieskovce. Vo faune klastickej
fácie sa vyskytuje napr. Chlamys scabrella. V se-
vernej casti predhlbne je známa pelitická sivá
fácia a vyššie pestré ílovcové súvrstvie. Piescito-
vápnité íly obsahujú bohatú mikrofaunu uvigerín.

V nadloží karpatu sú transgresívne uložené
vrstvy spodného bádenu (moravu) - obr.
597 -603. Transgresia zasiahla daleko do východ-
ného okraja ceského masívu. Na sever pokracoval
sedimentacný priestor predhlbne na dnešné úze-
mie Polska, ZSSR a Rumunska. Na báze spodné-
ho bádenu sa uložili štrky a piesky. V okolí Brna
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Obr. 592. Geologický profil severnej casti karpatskej predhlbne a okrajovej casti flyšového pásma na Morave

(A. JURKovA, 1975).
1 spodný báden (pelity a bazálne klastiká), 2 karpat (peliticko-psamitické súvrstvie), 3 autochtónna vrchná krieda (zlepence,

pieskovce vo vrte Oldfichovice), 4-5 podsliezska jednotka: 4 vrchná krieda - paIeogén mladoštajerského príkrovu, 5 paIeogén
staroštajerského príkrovu (obidve s vhnetenými šošovkami karpatu a vrstiev sliezskej jednotky); 6-11 sliezska jednotka: 6 najvyšši
eocén - oligocén (krosnenské vrstvy), 7 podmenilitový paleogén, 8 vrchná krieda (istebnianske vrstvy, godulské vrstvy s. s., bašské
a palkovické vrstvy), 9 vrchná krieda (lhotecké a pestré godulské vrstvy), 10 významná radiálna porucha, 11 hlbinný vrt

1-2--3--
4'" '"
5 ,..'-
6 .

Obr. 593. Situacná mapka bádenskej predhlbne na severovýchodnej Morave (A. JURKovA, 1973).

1 výchozy paleozoika, 2 celo mladoštajerského príkrovu (scasti totožné s južným okrajom bádenskej predhlbne), 3 okraj
bádenskej predhlbne skrytý pod flyšovými pn'krovmi a pliocénom Hornomoravského úvalu, 4 okraj bazálnych bádenských klastJ'k,
5 predpokladané výchozy sadrovcového obzoru, 6 výskyty egenburgu
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Obr. 594. 2.dánicko-hustopecské súvrstvie egeru. Pavlov - futbalové ihrisko, Morava

boli do bazálnych pieskov preplavené mäkkýše
rzehakiového súvrstvia otnangu. V spodnom bá-
dene má najväcšie rozšírenie tzv. téglová fácia
nepiescitých vápnitých ílov. Obsahuje velmi hoj-
né planktonické dierkavce napr. Orbulina sutura-
lis. Ukladali sa tiež piesky a litotamniové vápence,
a to najmä v mladšej casti spodného bádenu.
Spodným bádenom sa koncí sedimentácia v prie-
store karpatskej predhlbne medzi Ostravou
a Znojmom (Mikulovom).

Stredný a vrchný báden (vielic, kosov) je známy
z csl. casti predhlpne len z priestoru medzi Opavou
a Hlucínom. Stredný báden tu tvoria pelity litolo-
gicky zhodné s moravom; casto obsahujú dierkav-
ce, predovšetkým zástupcov rodu Pseudotriplasia.
V nadloží sa uložilo sadrovcové súvrstvie s moc-
nostou 60 až 70 m. Tento vývoj uzatvára sedimen-
táciu stredného bádenu. Smerom do nadložia
sadrovcová sedimentácia doznieva. Nastupujú
vápnité íly s foraminiferami vrchného bádenu
(zástupcovia rodov Bulimina, Bolivina).
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Do pliocénu - novšie do najstaršieho pleisto-
cénu (na obr. 609 je toto súvrstvie zaradené do
dáku až rumanu) - sa zaraduje limnické súvrstvie
pestrých ílov a pieskov vyplnujúcich priecnu de-
presnú zónu Homomoravského úvalu. V okolí
Opavy sa s výhradami priradujú k pliocénu kobe-
ncké štrky, obsahujúce valúnový materiál z kulmu
Nízkeho Jeseníka.

V karpatskej predhlbni tak ako vpredalpskej
molasovej zóne možno tektonickyvyclenovatešte
šošovky miocénnych súvrství, odtrhnutých od
podkladu presúvajúcimi sa príkrovmi. Tieto šo-
šovky tvoria súcast cela príkrovov externíd flyšo-
vého pásma. Tak sú napr. vo vyškovskom úvale
nasunuté súvrstvia egenburgu až karpatu na auto-
chtónne súvrstvie karpatu.

V niektorých okrajových jednotkách flyšového
pásma, napr. v ždánickej a pouzdi'anskej jednot-
ke, pretrvala sedimentácia až do najspodnejšieho
miocénu (s. 493).

Miocénne súvrstvia ležia zväcša transgresívne aj



I
~

o br. 595. Šlíry karpatu pri Dediciach, karpatská predhlben

na súboroch nachádzajúcich sa v tektonickom
podloží fIyšového pásma; napr. na pouzdfanskej
jednotke leží súvrstvie egenburgu, karpatu
a spodného bádenu. Na ždánicko-podsliezskej
jednotke sa uložili súvrstvia egenburgu, karpatu
a moravu (spodného bádenu). Spomínané vývoje
sú litologicky a faunisticky zblížené s rovnako
starým vývojom v priestore karpatskej predhlbne
a viedenskej panvy.

Z Moravy pokracuje karpatská predhlben do
Pofska. Vrstvy karpatu sa tu predpokladajú pod
nasunutými karpatskými príkrovmi. V spodnom
bádene - morave (spodná cast opolského súvrs-
tvia) sa uložili piesky s hojnými foraminiferami
Heterostegina, litotamnililvé vápence, sliene a i.
V strednom bádene (vrchná cast opolského súvrs-
tvia) sedimentovali na báze vápnité íly s dierkav-
cami Pseudotriplasia a Uvigerina. V nadloží sedi-
mentovali evapority; vytvorili sa solné ložiská pri
Wieliczke a ložiská síry pri Tarnobrzegu. Nad
stredným bádenom sú uložené pelitické súvrstvia
grabovu s hojnými foraminiferami rodov Bulimi-
na a Bolivina. V sarmate (volhyne) sa ukladajú

Obr. 596. Šlíry karpatu v tehelni pri Hevlíne, južná
Morava
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Obr. 597. Piesky spodného bádenu v Starých Cernoviciach pri Brne

Obr. 598. Nahromadenie gufovitých kolónií machoviek vo vrchných partiách Iomovej steny, Podbfežice
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Obr. 599. Silno spevnené bazálne klastiká spodného
bádenu s hrubým šikmým zvrstvením. Tioskotovice

Obr. 600. Brodecké štrky spodného bádenu pri Ondra-
ticiach, karpatská predhlben

"

, '

Obr. 601. Machovkový vápencový útes spodného bádenu pri Podbrežiciach, karpatská predhlben
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Obr. 602. Piesky spodného bádenu pri Oslavanoch, karpatská predWben na Morave

'..

o br. 603. Piesky a štrky spodného bádenu pri Bohdaliciach, karpatská predWben na Morave
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prevažne ílovito-piescité, tzv. abrové a ervíIiové
súvrstvia.

Výpln karpatskej predhlbne v ZSSR sa zacína
vorotyšcenským súvrstvím (zlepence, íly, solonos-
né súvrstvie), ktoré zodpovedá egeru. V nadloží sa
nachádzajú faunisticky silne ochudobnené a vyš-
šie až limnické íly egenburgu až otnangu. Balicské
vrstvy v brakickej až morskej fácii pelitov sa
zaradujú do karpatu. vývoj bádenu je identický
s polskou castou karpatskej predhlbne. Sedimen-
tácia sa koncí v spodnom sarmate.

Z karpatskej predhlbne v ZSSR pokracuje sedi-
mentacný priestor na územie Rumunska. Tu sa do
egeru zaradujú ekvivalenty vorotyšcenského sú-
vrstvia a tzv. spodné evapority. Vo vyššej casti
staršieho miocénu sa tu ukladali lagunárne a kon-
tinentálne súvrstvia. V bádene je litologický
a stratigrafický vývoj velmi blízky s predhlbnou
v ZSSR. K sarmatu patria sliene s mäkkýšmi
Mohrenstemia a Cardium. V panóne (miestne
oznacenie malvenz) rovnako ako aj. v južných
panvách centrálnej Paratethydy nastalo dalšie vy-
sladzovanie sedimentacného priestoru. Ukladali
sa súvrstvia s kongériami. Panón a pont charakte-
rizujú piesky a pelity (s Congeria rhomboidea).
Proces vysladzovania vyvrcholil v pliocéne ukla-
daním limnokardiových, paludinových a uniových
vrstiev.

~
Ostatné panvy

. centrálnej Paratethydy

f

K panvám, ktoré ležia v alpinotypne zvrásne-
nom horskom oblúku nad jednotkami externíd
a interníd Západných Karpát a scasti aj Východ-
ných Álp, patria predovšetkým viedenská panva,
východoslovenská panva a vnútro karpatské de-
presie. Dalším typom sú panvy ležiace na vnútor-
nej strane horstva, z väcšej casti nad medzihorím
a scasti aj nad jednotkami alpinotypne zvrásnený-
mi. Patrí sem panónska panva s.l. (štajerská,
juhoslovenská a podunajská panva).

Viedenská panva

Vo viedenskej panve (obr. 604-606) sa sedi-
mentácia zacína ukladaním vrstiev, ktoré sa prira-
dujú k egenburgu. Na báze sú transgresívne zle-
pence. Podla horninového zloženia valúnov sa
lokálne vyclenujú typy - chropovský, brezovský
a dobrovodský s Chlamys holgeri. Nad zlepencami
leží lužické súvrstvÍe pelitického charakteru
("šlír"). Je znacne rozšírené aj v rakúskej casti
viedenskej panvy. Na základe mikrofauny bolo
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toto súvrstvie rozdelené na spodný šlír s Bathysi-
phon-Cyc1amminaa vrchný šlír s Cibicides-Elphi-
dium. Ekvivalentom vyššej casti cibicidovo-elfí-
diového šlíru lužického súvrstvia sú v rakúskej
casti viedenskej panvy rzehakiové vrstvy. Lužické
súvrstvie má rozsah egenburg - otnang.

Transgresívny karpat je vyvinutý v šlírovej fácii
s Aturia a vo flyšoidnej fácii. Obsahuje typickú
mikrofaunu, predovšetkým Uvigerina gracilifor-
mis. Na okraji panvy sa v tej dobe ukladali jablo-
nické zlepence. Ku koncu karpa tu prebieha vob-
lasti viedenskej panvy regresia.

Spodný báden (morav) je vyvinutý vo fácii
bazálnych okrajových klastík a vo fácii pelitov
s Lenticulina echinata. Vo vyššej casti je fauna
chudobnejšia. Stredný báden sa zacína organo-
génnymi litotamniovými vápencami, pieskami až
pieskovcami a pestrým, tzv. žižkovským vývojom
(vápni té íly, ílovce). Laterálne aj do nadložia
prechádzajd tieto vrstvy do vápnitých ílov, zara-
dovaných do foraminiferovej zóny Spiroplectami-
na carinata - Pseudotriplasia. Smerom do nadIo-
žia pokracuje prevažne pelitická sedimentácia
vrchného bádenu a priestor sa postupne vysladzu-
je, vymierajú marinné faunistické elementy. Toto
súvrstvie zodpovedá foraminiferovej zóne Buli-
mina-Bolivina; jej ekvivalentom sú brakické am-
moniové vrstvy (starší názov rotáIiové vrstvy).
V najvyššej casti bádenu sa ukladajú pestré, prak-
ticky už sladkovodné vrstvy.

Sarmat má vývoj okrajový a panvový. Okrajovú
fáciu zastupujú piesky a pieskovce, pri Bratislave
aj oolitické vápence a machov kovo-s erpulové rí-
fové vápence. V panvovom vývoji prevažujú peli-
ty, v spodných polohách casto pestré. Sarmat bol
vo viedenskej panve rozdelený podla fauny
mäkkýšov na vrstvy risoové, maktrové, ervíIiové
a faunisticky chudobné. Na základe mikrofauny sa
rozdeluje na vrstvy zóny velkých elfídií, zóny
Elphidium hauerinum - E. antoninum a zóny
Porosononion subgranosum.

Vrstvy, ktoré ležia prevažne transgresívne nad
sarmatom, zaradujú sa do panónu. Panón bol tiež
rozdelený do niekolkých zón. Zóna A predstavuje
pásmo faunisticky chudobné, zónu B charakteri-
zujú Congeria omitopsis, Melanopsis impressa
a uholné slojceky. Zóny C a D sa odlišujú tažko;
v piescitých vývojoch je castá Congeria hoernen-
sis, v pelitických C. partscJtj. Congeria subglobosa
je najvýznamnejšou fosíIiou zóny E. Z mikrofau-
ny majú pre rozdelenie panónu najväcší význam
ostra kódy.

V nadloží panónu sú vyvinuté vrstvy pontu
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Obr. 606. Rozšírenie karpatu a spodného bádenu v rakúskej casti viedenskej panvy a v pásme molasy severne
od Dunaja (A. PAPP et al., 1978).

1 kryštaJinikum, 2 flyš Viedenského lesa, 3 Severné Vápencové Alpy a "vonkajšie bradlá", 4 karpat, 5 spodná lagenidová zóna
bádenu, 6 vrchná Jagenidová zóna bádenu
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s Congena zahalkai. Je to uhoJné súvrstvie so
sivými a pestrými ílmi, zriedkavejšie aj štrkmi.
Vyšší pont je prevažne sterilný; ojedinele sa vy-
skytujú ostra kódy, napr. rod Candona, a zo stavov-
cov prechodná forma od Gomphothenum angus-
tidcns k Tetralophodon longirostris. V pliocéne
sa ukladali hlavne hrubozrnné limnické štrky
a vrchné hnedouhoJné súvrstvie.

Podunajská panva
a jej výbežky v CSSR
(oblast severne od Dunaja)

Ý najjužnejšej casti, v oblasti Štúrova a Burdy
(predtým Kovácovské kopce) pokracoval vývoj
z oligocénu do miocénu - egeru. Uložilo sa
piescito-ílovité kovácovské súvrstvie sTurritelIa
venus. V severnej casti panvy sa zacína sedimentá-
cia v karpate, kedže do týchto miest vniklo more
z viedenskej panvy (tzv. trnavský záliv). Inak
všade sa sedimentácia zacína až spodným báde-
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Obr. 607. Profil západnej casti Podunajskej nížiny (podla l. PAGÁCA- J. GAŽo, 1973, upravili R. JnUCEK-
J. SENEŠ,1976).

nom; podunajská panva sa teda individualizovala
až v bádene (obr. 607).

V spo dnom bádene sa v západnej casti vyclenu-
jú hatkovické vrstvy, vo východnej bajtavské sú-
vrstvie (štrky, andezitové pyroklastiká, litotam-
niové vápence a piescito-vápnité íly). Strednému
bádenu zodpovedajú v západnej casti špacinské
vrstvy (štrky a piesky) a madunické vrstvy (piesci-
té íly a piesky). Litologicky podobný vývoj, vráta-
ne tufov, tufitov, vulkanických andezitových
brekcií a litotamniových vápencov, je známy
z centrálnej a východnej casti panvy (diakovské
vrstvy).

Sarmat (napr. súvrstvie od Malej uad Hronom)
tvoria štrky, zlepence, pieskovce, vápence a pelity.
V panóne sa uložili tzv. velký panónsky piesok, íly
a malú cast tohto stupna charakterizujú uholné
slojceky, ktoré sa vyskytujú aj v ponte a dáku.
V ponte však prevažujú piesky a íly, kým v dáku
íly a ílovce. Rumanu a staršiemu pleistocénu
zodpovedajú kolárovské štrkopiesky, známe z tr-
navskej tabule a komárnanskej panvy.

Juhoslovenská panva

V juhoslovenskej panve sa sedimentácia zacína
v egeri zlepencarni a pieskovcami s bohatou fau-
nou mäkkýšov, napr. Chlamys rotundata, a s fora-
miniferou Miogypsina gunteri. V nadloží prechá-
dzajú do piescitých slienov, pieskov a ílov s boha-
tou mikrofaunou a hojnými mäkkýšmi. V egeri sa
vyclenuje niekolko súvrstvÍ. V ciastkovej ipelskej
panve je to lucenecké súvrstvie, v rimavskej panve
okrem neho ešte budikovanské vrstvy, vrstvy od
Bretky a najmladšie - fifakovské súvrstvie.

V nadloží egeru transgresívne leží egenburg. Sú
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to prevažne plytkovodné usadeniny, piesky a pies-
kovce, zriedkavejšie piescito-vápnité íly. Obsahu-
jú bohatú faunu mäkkýšov, vrátane Pecten hor-
nensis. Do mladšieho egenburgu sa v juhosloven-
skej panve zaradujú kontinentálne pestré íly,
štrkopiesky, dalej ryolitové tnfy a tufity, v ktorých
sa casto nachádzajú prekremenené zvyšky rastlín.
V otnangu nastala postupná subsidencia. Uložili
sa íly, uhofné sloje a piesky šalgotarjanského
súvrstvia (uholné panvy Pôtor - Modrý Kamen
a v Madarsku Šalgotarjan).

Potom do tohto sladkovodného prostredia
vnikla morská transgresia. Sprvu sa usadzovali
brakické sedimenty (rzehakiové súvrstvie). Nad-
ložné krtíšske vrstvy (hlavne pieskovce s Chlamys
opercularis) sa už utvorili v marinnom prostredí
s normálnou salinitou. Do nadložia prechádzajú
do šlírov s bohatou mikrofaunou (hlavne Uvigeri-
na gradliformis). Všetky spomenuté súvrstvia sa
priclenujú k novému sedimentacnému cyklu stup-
na karpat.

Morský báden zodpovedá zväcša len moravu
(príbelské súvrstvie). Na jeho báze sú štrky, zle-
pence, pieskovce a litotamniové vápence. Nad
nimi sú ryolitové aglomeráty vinického súvrstvia.
Vo vyššom bádene dominujú produkty andezito-
vého vulkanizmu; vyclenuje sa súvrstvie opavské
a Iysecké. Vulkanická cinnost pokracuje pravde-
podobne až do najstaršieho sarmatu. Vrstvy panó-
nu nie sú v juhoslovenskej panve známe. Pravde-
podobne do dáku patrí štrková poltárska formácia
s polohami keramických ílov.

Vnútorné kotliny Centrálnych Karpát

K vnútorným kotlinám patria - Trencianska,
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Ilavská, Turcianska, Hornonitrianska, Žiarska
a Banskobystricko-zvolenská kotlina, horehron-
ská neogénna sedimentacná oblast a oravská neo-
génna panva.

Trencianska a IIavská kotlina sú pokracovaním
blatnicko-trnavského zálivu podunajskej panvy.
Je v nich vyvinutý egenburg morského vývoja vo
fácii karbonatických zlepencov, pieskovcov a váp-
nitých ílov s bohatou makrofaunou i mikrofaunou.
Ich najsevernejší denudacný relikt sa nachádza pri
Považskej Bystrici. Do pliocénu sa zaradujú poly-
miktné štrky, piesky, pieskovce a íly.

Turcianska kotlina vznikla pôvodne ako výbe-
žok podunajskej panvy. Jej výpln tvoria sedimen-
ty vrchného bádenu až panónu. Sú tu zastúpené
andezitové a ryolitové tufy i tufity, dalej štrky,
zlepence, vápence, vápnité íly ai. Je to limnický
vývoj. Na základe litologických odlišností vycle-
nujú sa štubnianske a necpalské vrstvy (vrchný
báden), mošovské, dolinské a martinské vrstvy
(panón). Na panóne leží diskordantne diviacke
klasticko- karbonátové súvrstvie.

V Hornonitrianskej kotline (bánovská, han-
dlovská a novácka panva) tvoria bázu miocénu
lagunárne, brakické a miestami aj morské sedi-
menty egenburgu, najmä zlepence a štrky. Vyššie
polohy majú flyšoidný vývoj; zodpovedajú otnan-
gu až karpatu. Mladšiu výpln Hornonitrianskej
kotliny tvoria pestré sladkovodné a suchozemské
vrstvy s vulkanickým materiálom (andezitovývul-
kanizmus). Najvyššie polohy s jemnozrnným ma-
teriálom prechádzajú v handlovsko-nováckej ob-
lasti do uhlonosných vrstiev (dva uholné sloje).
Celé toto súvrstvie sa zatrieduje do vrchného
bádenu, sarmatu a panónu. Vyššie sa usadili slad-
kovodné íly, na ktorých je mocný vulkanický
komplex. V depresii medzi Prievidzou a Nitrian-
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skym Pravnom ležia diskordantne nad spomenu-
tým súvrstvím zlepence pliocénneho veku (lelo-
vecké súvrstvie).

Žiarska kotlina geneticky súvisí s handlovskou
panvou. Morský spodný miocén však v nej nebol
zistený. Nachádzajú sa tu predovšetkým sarmat-
ské a panónske efuzíva, dalej tufity, limnokvarci-
ty, íly a zlepence s tenkými vložkami uhlia.

V Banskobystricko-zvolenskej a Slatinskej kot-
line najstaršie vrstvy reprezentuje hlavne pelitický
vývoj morského a brakického egeru. V jeho nad-
loží je tzv. kordícka štrková formácia bádenu.
Vyššie sú sarmatské, prípadne spodnopanónske
zlepence, tufitické íly, uholné sloje a diatomity.

V Breznianskej kotline (horehronská neogénna
sedimentacná oblast) sú zastúpené izolované os-
trovceky pliocénu ílovito-štrkovej formácie
"Prahronu". V okolí Lubietovej boli zistené
vrstvy staršieho miocénu. Paleogénne a miocénne
vrstvy nepatria však k vlastnej výplni dnešnej
kotliny.

Oravská neogénna panva leží na flyšových prí-
krovoch ; jej pokracovaním je novotargská panva
v Polsku. Na báze sa uložili íly so slojcekmi lignitu.
Hrubozrnné klastiká vystupujú pri južnom okraji
panvy. Celé súvrstvie je sladkovodného pôvodu.
Súvrstvia vyplnujúce kotlinu sú pravdepodobne
bádensko~sarmatského veku.

Východoslovenská neogénna panva

Profil panvou je na obr. 608. K egem sa prira-
duje na faunu velmi chudobné flyšoidné solivar-
ské suvrstvie. Egenburg je vo východoslovenskej
panve zastúpený v marinnej a brakickej fácii.
Z prešovskej tehelne je známa bohatá fauna
mäkkýšov (vápnité íly a pieskovce sPecten burdi-
galensis). Severnejšie je vyvinuté celovské sú-

.SV

Obr. 608. Profil castou východoslovenskej neogénnej panvy (M. RUOINEC, 1973)
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vrsme, litologicky aj biofaciálne velmi pestré
(pieskovce, vápnité íly, štrky, zlepence a i.). Strie-
dajú sa tu brachyhalínne, morské až oligohalínne
vrstvy. Castá je Polymesoda brogniarti.

Otnang nebol preukázaný. V nadloží egenburgu
sú vyvinuté vrstvy karpatu. Jeho sedimentácia sa
zacína v prešovskej oblasti ukladaním vápnitých
ílov s bohatou mikrofaunou pieskovcov i zlepen-
cov. V ich nadloží je evaporitové súvrstvie s polo-
hami kamennej soli. Sedimentácia sa koncí pelit-
mi. Východne od Slánskych vrchov sú vyvinuté
pestré vrstvy karpatu.

Spodný báden leží diskordantne nad karpatom.
Tvoria ho piesky, vápnité íly, tufy a tufity. V peli-
toch je bohatá mikro fauna sPlanularia dentata.
V stredoom bádene sa na báze ukladá súvrstvie
s Uvigerina pudica a Pseudotriplasia ; v nadloží je
sofonosný horizont (Zbudza pri Michalovciach).
Vo vrchnom bádene sedimentovali podobne ako
v ostatných panvách Západných Karpát pelitické
vývoje s tufitmi, zodpovedajúce foraminiferovej
buIimino-boIivinovej zóne. Vo vyššej casti báde-
nu sa ukladali brakické až oligohalínne vrstvy (íly,
tufy, tufity, štrky, zriedkavo uhofné slojceky).

Sarmat východoslovenskej panvy sa rozdeluje
na brakický a na tufiticko-lignitové súvrstvie. Bra-
kický sarmat predstavujú pestré a sivé íly s polo-
hami hrubých klastík. Tufiticko-lignitové súvrs-
me je rozšírené hlavne v trebišovskej panve. Sú to
pestré íly, piesky, štrky, ryolitické tufy a tufity,
uhofné slojceky a uhofné íly (tzv. spodné uhofné
súvrstvie). Tufiticko-lignitové súvrstvie je sladko-
vodné, miestami s hojnou flórou. V jeho nadloží
sa nachádzajú pestré íly a štrkové polohy, ktoré
však ešte zodpovedajú sarmatu. Znacne široké
stratigrafické rozpätie má tzv. košická štrková
formácia (sarmat až mladší pliocén).

Do panónu sa zaraduje litologicky pestré súvrs-
tvie. Je;to predovšetkým tzv. medziuhofné tufitic-
ké súvrstvie, dalej vrchné uhofné slojceky, štrky
a zlepence.

Do pontu patrí pozdišovské súvrsme (prevažne
štrky). Uhofné inacovské súvrsme predstavuje
vyššiu cast pontu. Tzv. pestré vrchné súvrstvie
dáku a romanu uzatvára sedimentáciu v tejto
oblasti.

Vo východoslovenskej panve sú výrazné preja-
vy vulkanizmu. Ryolitové a ryodacitové horniny
prevládajú v egenburgu až spodn~jšom bádene,
andezity a ryolity charakterizujú vrchný báden až
panón.
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Pa leo geografický súhrn
ceskoslovenskej casti
Paratethydy

Neogénne panvy Paratethydy vypInajú molaso-
vé komplexy, ktoré sú svedectvom neskoro geo-
synklinálneho štádia orogénu. Molasa predstavu-
je neoddelitefnú súcast zvrásnených pohorí.

Základné znaky molás alpínskeho typu (D.
VASS, 1981) sú predovšetkým tieto: prevaha de-
tritických sedimentov, pôvod detritického mate-
riálu zo zdvíhajúceho sa horstva, významný vulka-
nizmus, diskordantná pozícia molasových kom-
plexov na predmolasových jednotkách.

Podfa priestorového rozloženia možno rozli-
šovat:

1. vonkajšiu molasu, ktorá leží v celnej priehl-
bine; sem patrí autochtónny oligocén a najstarší
miocén na Morave, molasoidné ždánicko-husto-
pecské súvrstvie (mladší oligocén - eger), molasa
celnej priehlbiny (egenburg - báden), pliocén
Hornomoravského úvalu,

2. vnútornú molasu, ktorá vypIna panvy a de-
presie na internidách a z malej casti aj na externi-
dách Západných Karpát; sem patrí viedenská
panva, prevažná cast podunajskej panvy na Slo-
vensku, vnútorné kotliny, východoslovenská
panva,

3. tylovú (zadnú) molasu, ktorá leží pri vnútor-
nom okraji Západných Karpát, kde vypIna tylové
panvy a depresie; k nej patria juhoslovenská
panva (ciastkové panvy rimavská a ipefská), neo-
génne panvy severného Madarska, madarská cast
podunajskej panvy a jej gabcíkovská cast na Slo-
vensku (medzi Bratislavou a Komárnom).

Dalšie clenenie vychádza z vývoja molás v case:
1. Raná molasa vznikla po hlavnom vrásnení

Vnútorných Karpát a pretrváva až do obdobia
vyvrásnovania Vonkajších (fIyšových) Karpát.
Vyvíjala sa vo Vnútorných Karpatoch a vo svojej
externej casti bola ešte sprevádzaná fIyšovou sedi-
mentáciou (centrálnokarpatský paleogén napr. na
Podhalí, v Liptovskej a Spišskej kotline). Typickú
ranú molasu predstavuje paleogén budínskeho
typu, kde sa už lokálne prejavuje aj vulkanická
aktivita. V období ukladania raných molás sa
usadzovali morské aj kontinentálne súvrstvia;
subsidencia aj tektonická aktivita bola slabá.

2. Hlavná molasa vznikla a vyvíjala sa na za-
ciatku vyvrásnovania Vonkajších ciže fIyšových
Karpát a vyplna papvy a depresie všetkých troch
spomenutých zón priestorového rozloženia mola-
sy. FIyšové trógy boli už definitívne uzavreté,
fIyšová sedimentácia nepokracovala. V tejto dobe
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prevládalo morské prostredie stabilného šelfu.
Rýchlost subsidencie a sedimentácie bola velmi
velká (až 10 cm za 1000 rokov). Prejavil sa velmi
silný kyslý a intermediámy vulkanizmus a znacná
tektonická aktivita. Patrí sem napr. molasa celnej
priehlbiny (egenburg - báden), viedenskej, po-
dunajskej, východoslovenskej panvy a iných
paniev (egenburg - vrchný miocén).

3. Neskorá molasa uzatvára sedimentáciu ne-
skorogeosynklinálneho vývoja. Je charakterizo-
vaná kontinentálnymi sedimentmi a strednou
rýchlostou subsidencie. Pre toto obdobie je cha-
rakteristický bazaltový vulkanizmus. Aktivita zlo-
mov je velmi malá. K sedimentacným priestorom
tohto typu patrí oblast Hornomoravského úvalu
(pliocén) a gabcíkovská cast podunajskej panvy.

Paleogeografický obraz podla jednotlivých
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stupnov (obr. 609, 610) možno zhrnút takto. Na
území CSSR sú panvy prvého štádia Paratethydy
v mladšom oligocéne viazané na staršie, už v pa-
leogéne založené priestory v oblasti pouzdfanskej
a ždánicko-podsliezskej jednotky, prípadne v ich
pred polí v autochtónnej pozícii. Pokracovanie

. tohto sedimentacného priestoru možno predpo-
kladat v celom rozsahu celnej priehlbiny Karpát
až do ukrajinskej casti v ZSSR a Rumunska. Na
vnútornej strane Karpát sú molasové sedimenty
kiscellu a egeru prítomné v juhoslovenskej panve
a severomadarskej sedimentacnej oblasti, ktorá
pokracovala na JZ až do oblasti Apeninského
polostrova. Zostáva však otvorená otázka prepo-
jenia tejto oblasti s celnou priehlbinou. Eger
prešovskej oblasti má paleogeograficky nedorie-
šené postavenie a nedá sa vylúcit, že sedimentacný
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Obr. 609. Prehfad vývoja neogénnych paniev na území Západných Karpát v CSSR
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priestor pokracoval severne od bradlového vysladenými lagúnami. Sedimentacný priestor po-
pásma. kracoval dalej do juhoslovenskej panvy. Nepo-

Zásadná zmena v konfigurácii panví nastala známe rozsah egenburskej transgresie smerom na
v egenburgu, ked sa vytvoril sedimentacný prie- V do východoslovenskej panvy, kde však možno
stor pretiahnutý v smere V-Z, s výbežkami na predpokladat prepojenie aj do Zakarpatska. Z ju-
sever. V celnej priehlbine sú jeho sedimenty zná- hoslovenskej panvy jestvovalo spojenie na juh do
me z južnej Moravy a z okolia Ostravy. Problema- oblasti Madarska.
tika ich vzájomného prepojenia nie je doteraz Ku koncu egenburgu sa morský sedimentacný
uspokojivo objasnená. Z južnej casti celnej prie- priestor rozpadol a v juhoslovenskej panve sa
hlbiny pokracoval sedimentacný priestor egen- ukladali kontinentálne sedimenty, co pretrvalo až
burgu do viedenskej panvy. Tu prenikla transgre- do otnangu. Sedimentacný priestor na východnom
sia do depresie vytvorenej po sávskych pohyboch Slovensku zanikol a ani zo severného okraja po-
na rozhraní extetníd a interníd Západných Kar- dunajskej panvy nemáme priame doklady pre
pát. Toto plytké morské rameno v smere otnang. Vo viedenskej panve pokracovala morská
ZJZ- VSV spájalo vnútro karpatské panvy s pred- sedimentácia aj v otnangu, kým v celnej priehlbi-
hlbnou. Z viedenskej panvy pokracoval sedimen- ne je zastúpený v tomto období prevažne limnický
tacný priestor do depresií obklopujúcich dnešnú vývoj. Ku koncu otnangu a pravdepodobne aj na
Podunajskú nížinu. More tu malo archipelový zaciatku karpatu sa ukladajú prevažne brachyha-
charakter v blízkosti plochých pobreží s plytkými línne rzehakiové vrstvy, rozšírené v južnej casti
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o b To611. Schematická paleogeografická mapa centrálnej Paratethydy; predpokladané prepojenie v strednom
miocéne - karpate
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~morské panvy m evapority
Obr. 612. Schematickápaleogeografická,mapa centrálnej Paratethydy; predpokladané prepojenie v strednom
miocéne- strednombádene

~ sedim.riecne o jazerné o terestrické

celnej priehlbiny, v rakúskej casti viedenskej pan-
vy, v juhoslovenskej a severomadarskej panve.

Morská transgresia karpatu od lZ z mediterán-
nej oblasti znamená novú etapu vo vývoji panvÍ
(obr. 611). V zásade sedimenty karpatu sledujú
staršie sedimentacné priestory egenburgu vo
vnútrokarpatskej oblasti, zatial co vo viedenskej
panve a celnej priehlbine je priebeh sedimentac-
ného priestoru karpatu už znacne zblížený
s bádenom.

V spodnom bádene sa vytvoril prepojený sedi-
mentacný priestor, zaberajúci celú oblast predhlb-
ne z Dolného Rakúska až do východného Rumun-
ska. Napájal sa na viedenskú panvu, severnú cast
poduna jskej panvy, na juhoslovenskú aj východo-
slovenskú panvu. Vo viedenskej panve sa utvorila
a bola zaplavená nová panva JJZ-SSV smeru,
ktorá už mala zhruba terajšie rozmery; podobne
v podunajskej panye boli zJlplavené nové priesto-
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ry. Možno povedat, že viedenská a podunajská
panva v dnešnej podobe sa individualizovali od
bádenu. Okrem opavskej oblasti, kde sedimentá-
cia pokracovala ešte aj vo vrchnom bádene, celná
priehlbina na Morave koncom spodného bádenu
definitívne zanikla. .

V strednom bádene (obr. 612) pokracovala
sedimentácia vo viedenskej, podunajskej a výcho-
doslovenskej panve, ktoré boli prepojené cez
oblast severného Madarska, Opavská oblast nad-
väzovala na predhlben v Polsku. Na východnom
Slovensku a v predhlbni Karpát sa koncom stred-
ného bádenu uložili evapority.

Vo vrchnom bádene (obr. 613) po ukoncení
sedimentácie evaporitov ešte nakrátko pokraco-
valo ukladanie morských sedimentov, ale z faunis-
tickej stránky to už bol endemický vývoj, odlišný
od užšej mediteránnej oblasti (menovite Apenin-
ského polostrova). Prepojený sedimentacný prie-
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Obr. 613. PaJeogeografia vrchného bádenu centrálnej Paratethydy

stor jestvoval od viedenskej do podunajskej pan-
vy vrátane jej výbežkov a do východoslovenskej
panvy. Juhoslovenská oblast zostáva už trvale
súšou. Možno predpokladat, že izolácia parate-
thydného priestoru od tethydného bola ukoncená
vo vrchnom bádene, ked zbrakicnenie je už blízke
spodnému sarmatu.

Od najstaršieho sarmatu (obr. 66) zacína samo-
statný vývoj celkom izolovaného sedimentacného
priestoru centrálnej Paratethydy. Brakické sedi-
menty sarmatu sú viazané v Západných Karpa-
toch na tie isté panvy ako vrchný báden.

Panón, ktorého rozšírenie je takmer identické
so sarmatom, predstavuje nástup vrcholného vy-
sladenia sedimentacného priestoru, sprevádzané
aj ukladaním kaustobiolitov. Kontinentálna lim-
nická sedimentácia je charakteristická pre pont.
Proces úplného vysladenia a zániku sedimentac-
ného priestoru centrálnej Paratethydy vrcholí
v pUocéne (dáku až rumane).

Nacrtnutý paleogeografický obraz dokresluje
rozsiahla vulkanická cinnost, ktorej charakteris-
tiku z praktických dôvodov podávame osobitne
(s. 497).

Za karpatská panva v ZSSR

Na východoslovenskú oblast úzko nadväzuje
neogén Potiskej nížiny v ZSSR. Tu sa na rozhraní
oligocénu a spodného miocénu uložili na faunu
velmi chudobné piescité vrstvy. K egenburgu sa
priraduje súvrstvie ekvivalentné vývoju pri Prešo-
ve. Dalšia transgresia však sem zasahuje až
v spodnom bádene. V týchto vrstvách je velmi
bohatá mikrofauna s Orbulina suturalis. Spodnú
cast stredného bádenu tvoria vrstvy ekvivalentné
zóne Spiroplectammina carina ta (s hojnou fora-
miniferou Uvigerina aculeata) z panví Západných
Karpát. V nadloží sa uložili evapority (sol, sadro-
vec). Litologicky je vrchný báden velmi blízky
vývoju na východnom Slovensku. Prevládajú tu
íly, pieskovce, tufy, tufity, konglomeráty. Na báze
sarmatu sa vyclenuje súvrstvie s Cibicides bade-
nensis a Cardium inopinatum. Sedimentácia sú-
vrstvia s Cardium transcarpaticum patrí do vyššie-

Iho sarmatu. Do panónu a pontu sa zaradujú íly
a piesky s bohatou faunou ostrakódov. Pliocénu
zodpovedajú íly s vložkami pieskov s uholnými
'slojmi.
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Transylvánska panva

Transylvánska panva sa nachádza na vnútornej
strane oblúka Východných Karpát. Sedimentácia
sa v nej zacína v egeri prevažne brakickými psa-
mitmi. V egenburgu sa ukladajú konglomeráty
a piescité sliene - súvrstvie sPecten pseudobeu-
dan ti. V ich nadloží transgresívne ležia vrstvy
spodného bádenu. Zaradujú sa sem aj tzv. dežské
tufy. V ich nadloží sa nachádzajú vrstvy od Cim-
pia, ktoré možno porovnat so zónou Spiroplec-
tammina carinata Západných Karpát. Ich nadIo-
žie tvoria sofonosné vrstvy stredného bádenu.
Nad sofonosným horizontom sa uložili sliene a tu-
fy vrchného bádenu. Aj sarmat je v slienitom
a tufitickom vývoji. Z mäkkýšov sú prítomné
Cerithium disjunctum, Ervilia podolica, vyššie
Mactra podolica, Tapes gregarius a i. Panónu
zodpovedajú vrstvy s kongériami. V ponte sú
hojné limnokardie, Planorbis ponticus a i.

Dalšie pásmo neogénnych panví sa nachádza
ovefa južnejšie od oblúka Západných Karpat a vý-
chodne od Východných Álp.

Štajerská panva

Na severe od viedenskej panvy je štajerská
panva ohranicená predhorím Centrálnych Álp.
Sedimentácia sa v nej zacala ukladaním limnicko-
fluviatilných uloženín, tzv. eibisvaldských vrstiev.
Ich sedimentácia pokracuje až do karpatu, ked sa
ukladajú hnedouhofné sloje. Dalej sú tu casté tufy
a tufity. Marinný vývoj v karpate je zastúpený
štajerským slienom s bohatou mikrofaunou s Uvi-
gerina graciliformis, konglomerátom a pieskami.
V spodnom bádene sa usadili litotamniové vápen-
ce, vápnité íly, štrky, sliene a piesky. V strednom
a vrchnom bádene sa uložili ílovito-piescité vrstvy
zóny so Spiroplectammina carinata, "nuliporové"
(litotamniové) vápence, vyššie vápnité íly, piesky,
pieskovce a vápence bulimino-bolivinovej zóny.
V sarmate až panóne pokracuje sedimentácia
brachyhalínneho až oligohalínneho súvrstvia
s rovnakým stratigrafickým rozpätím a s podob-
nou faunou ako vo viedenskej panve. Litologicky
predstavujú sarmat íly, vápnité íly, piesky, oolitic-
ké piescité vápence a i. V panóne a ponte sa
ukladajú uhofné sloje, štrky, íly a piesky. V naj-
vyššej casti neogénu nastali výlevy bazaItov - za-
radujú sa do dáku. Vulkanická cinnost však bola
v štajerskej panve vefmi intenzívna už v karpate
aspodnom bádene (oblast Gleichenbergu).
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Madarsko

Neogén šopronskej oblasti v Madarsku tvorí SV
okraj štajerskej panvy. Má samostatný stratigra-
fický vývoj. Na báze sú štrky otnangu a karpatu.
Do bádenu spadá sedimentácia pieskov a lignitov,
morských litotamniových vápencov a pieskov.
Sarmat má podobný vývoj ako vo vlastnej štajer-
skej panve. V panóne s.1. (s.1. = sensu lato - v šir-
šom zmysle) sa uložili piesky, íly a lignity od
ZilIinsdorfu.

Neogén panónskej oblasti s.1. v Madarsku je
diferencovaný do niekofkých panví. Sú to: zápa-
domadarská, severomadarská a zadunajská pan-
va, oblast Zadunajskej nížiny a Mecseku.

V západomadarskej panve a v zadunajskej ob-
lasti sa miocénna sedimentácia zacína až v bádene,
v oblasti Mecseka v egenburgu a v ostatných
panvách v kiscelli až egeri. V celej podunajskej
oblasti sedimentácia pokracovala až do najmlad-
šieho pliocénu. Hranicné súvrstvia oligocénu
- miocénu boli študované predovšetkým v okolí
Budapešti a pri Egeri v predpolí pohoria Biikk,
dalej v oblasti Cserhát a Mátra. Známe lokality sú
Tôrôkbálint pri Budapešti a tehelna v Egeri.
V nadloží strednooligocénnych kiscellských slie-
nov s "Clavulinoides" szaboi leží súvrstvie s Mio-
gypsina septentrionalis a Flabellipecten burdiga-
lensis. Striedajú sa vápnité íly, piesky a pieskovce.
V nadloží egeru sa uložili vrstvy s vefkými pektén-
mi (Pecten hornensis, Chlamys gigas a i.). Je to
prevažne piescité súvrstvie. Egenburg je známy aj
v pelitickej fácii.

V šálgotarjánskej oblasti (severomadarská pan-
va ciže pokracovanie juhoslovenskej panvy) vrá-
tane pohorí Cserhát, Mátra a Biikk je väcšia cast
egenburgu vkontinentálnom vývoji (štrky, ryoli-
tové tufy). K otnangu sa priradujú uhofné vrstvy
šálgotarjánskej panvy a nadložné íly; rzehakiové
(kardiové) vrstvy patria ku karpatu.

V okolí Veszprému diskordantne na podloží leží
sladkovodné piescito-pelitické súvrstvie s ligni-
tom a Planorbis sp.; vyššie sedimentovali trans-
gresné morské piesky, pieskovce a íly s Turritella
miotaurica aT. eryna turriformis. Zaradujú sa do-
otnangu. Vo faune mäkkýšov sa objavuje vefa
typických mediteránnych elementov, ktoré
z ostatných panví Paratethydy nie sú známe.
V okolí Mecseku je otnang v terestrickom vývoji
s uhofnými vložkami. V severomadarskej panve
sa v karpate uložili pekténové piesky s Chlamys
macrotis a Ch. opercularis, ktoré prechádzajú do
šlírovej fácie s velmi bohatou mikrofaunou.



V okolí Budapešti zodpovedajú karpatu pekténo~
vé piesky. Báden panónskej oblasti má vývoj
fauny velmi blízky s podunajskou panvou na
Slovensku a s viedenskou panvou. Charakterizujú
ho litotamniové vápence, piesky, pieskovce a váp-
nité íly s prejavmi andezitového a ryolitového
vulkanizmu.

V sarmate sú pomerne hojne zastúpené štrky
a zlepence, dalej vápnité íly, ryolity, tufy a tufity.
Faunisticky sa prejavuje znacné zblíženie so sar-
matom viedenskej panvy. Panón leží zväcša trans-
gresívne nad sarmatom. Na jeho báze sú piesky
s Limnocardium praeponticum ; vyššia cast v pies-
citej a íIovcovej fácii je charakterizovaná hojným
výskytom kongérií, najmä Congeria banatica a C.
partschi.

Báza pontu sa kladie na bázu zóny C. ungula-
caprae. Vo vyššom ponte sú casté C. balatonica
a C. neumayeri. Okrem pieskov a ílov sú z pontu
známe slojceky lignitu. V pliocéne sú castí zástup-
covia rodu Viviparus a z cicavcov Anancus arver-
nensis; prevládajú štrky a piescito-vápnité íly.

Juhoslávia

Dalšou oblastou rozšírenia neogénu v centrál-
nej Paratethyde je sávska a drávska depresia, teda
územie Banátu, Báckya Sremu. Zaraduje sa sem
aj oblast transtethydného koridoru, ktorý spro-
stredkúval spojenie s mediteránnou oblastou.
V dinaridách sa neogén vyskytuje v panvách Niš,
Oragacevo, Košjerich, Sarajevo, Livne a Ruona.

Ako sme už spomenuli v súvislosti s paleogé-
nom, do egeru sa tu zaradujú vrstvy od Sotzka
a vývoje od Krapiny a Radoboje s faunou miogyp-
sín. Egenburg sPecten pseudobeudanti sa uvádza
z pohoria Medvenica. Do otnangu sa zaradujú
sladkovodné vrstvy rozšírené v Záhrebských ho-
rách. Karpat je známy zo sávskej depresie. Sú to
peliticko-piescité vývoje s Uvigerina gradliformis
ai.

Vrstvy bádenu majú v Juhoslávii znacné rozší-
renie. Spodný báden sa vyznacuje mikrofaunou
sarbulina suturalis. V strednom bádene pokracu-
je morská, vo vrchnom brachyhalínna až limnická
sedimentácia. V marinných polohách je velmi
hojný Potamides mitraIis. Vo vyššej casti sú bežní
zástupcovia rodu Melanopsis, Clithon pictus a i.
Vo vrchnom bádene S.s. sa uložili aj uhlonosné
vrstvy.

Sarmat je zastúpený najmä volhynom a starším
besarábom (hydróbiovo-rissoové vrstvy). Prevlá-
dajú štrky, piesky a íly. Velmi charakteristické
sed~enty sa uložili v panóne. Je tu vela endemic-

kých foriem. V panóne (spodné kongériové
vrstvy) sú casté Congeria croatica a C. banatica.
Vrchný panón v Srbsku obsahuje sliene s Theodo-
KUSromanus a Pyrgula riskovici, brachyhalínneho
charakteru. Pont reprezentujú vrstvy s Paradaena
abichi, vyššie ležia vrstvy s Congeria rhomboidea.

Vo východnom Srbsku sa spodná cast pontu
sParadacna abichi a Congeria romana nazýva
novoros, vrchná cast s Congeria rhomboidea por-
tafer. Súvrstvia dáku a rumanu zastupuje fácia
paludinových vrstiev.

Bulharsko

V Bulharsku sa stretávame s dvojakým vývo-
jom neogénu; je to typ centrálnej Paratethydy
a krymsko-kaukazský typ, ktorý nadväzuje na
dácku panvu v Rumunsku. Najstaršie vrstvy mio-
cénu v SZ Bulharsku zodpovedajú spodnému
bádenu s bohatou mikrofaunou, napr. Orbulina
suturalis. Vo vyššom bádene sa ukladajú piesky,
zlepence, íly a piescité íly. Z týchto vrstiev je
opisovaná pomerne bohatá fauna mäkkýšov s Ve-
nus dneta. Spodnú cast sarmatských vrstiev cha-
rakterizujú mäkkýše rodov Tapes a Mactra.

Krymsko-kaukazský ciže dácky vývoj vBulhar-
sku sa zacína ukladaním vrstiev cokraku s Tellina
fuchsi. Vyšší cokrak a karagan obsahujú zástup-
cov rodu Spaniodontella. Vyššie leží súvrstvie
stupna konka, v ktorého spodnom oddiele sú castí
zástupcovia Rarnea a vo vrchnom Glydmeris spi-
nosus.

Rumunsko

Transylvánska panva a rumunská cast karpat-
skej predhlbne sa už spomenuli. V dáckej panve sa
sedimentácia zacína v jej-západnej casti uklada-
ním pelitického súvrstvia spodného bádenu.
V strednom bádene sedimentovali evapority, da-
lej litotamniové vápence a piesky, ktoré prechá-
dzajú až do vrchného bádenu. Sarrvat (volhyn) je
charakterizovaný faunou s velkými elfídiami
a mohrenšterniami. Uložili sa lumachelové a ooli-
tické vápence, íly a piesky. Ich sedimentácia po-
kracuje aj v besarábe, ktorý sa lokálne rozdeluje
na spodný, stredný a vrchný. Sú tovývojes Mactra
vitaliana a Nubeculana novorossica. K chersonu,
ktorý je litologický velmi blízky besarábu, príra-
dujú sa vrstvy s Mactra caspia. Meot (dosíniové
vrstvy) je známy iba lokálne. Má brachyhalínny
charakter, na jeho báze sú však limnické vrstvy.
Vrchný besaráb až cherson sa v Rumunsku zara-
dujú do stupna malvenz. V ponte prevláda slienitá
sedimentácia s Dreissena polymorpha. V dáku sú
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casté piesky a štrky s Prosodaena unio. Ruman
charakterizujú výskyty rodov Planorbis a Helix.
Sú tu zastúpené najmä štrky, piesky a íly s vložka-
mi lignitov.

V priestore južne od dobrudžského masívu
z okolia Varny sa zo staršieho miocénu uvádzajú
aj vápence s rzehakiami a vrstvy s Chlamys
a Ostrea.

Ukrajina a krymsko-kaukazská oblast

o celnej priehlbine Karpát na území ZSSR
a zakarpatskej panve bola už zmienka.

Na západnej Ukrajine (JZ okraj podolského
masívu) sa sedimentácia zacína ukladaním rzeha-
kiového súvrstvia, ktoré má v nadloží sladkovod-
né íly (obr. 608). Dalšia transgresia nastala v bá-
dene (vrstvy s Amussium denudatum), ktorý re-
prezentujú piesky, litotamniové vápence, ílyai.
Strednému bádenu zodpovedajú vrstvy s Ervilia
pusilla v podloží evaporitov (sadrovcovo-anhydri-
tový horizont; obr. 609). V jeho nadloží sú lito-
tamniové a foladové vrstvy (íly a sliene) s Chlamys
neumayen. Sarmat je tu zastúpený volhynom
a besarábom.

Neogén južnej Ukrajiny a krymsko-kaukazskej
oblasti (obr. 610) sa chronostratigraficky dôsled-
ne clení do regionálnych stupnov východnej Para-
tethydy (obr. 620). Za najstarší neogénny stupen
zhruba ekvivalentný egeru centrálnej Paratethydy
sa pokladá stupen kaukaz. Zahrna rad súvrství
(napr. kerleutské, alkunské, zelencukské), ktoré
tvoria súcast skupiny stredného majkopu, zväcša
v peliticko-piescitej fácií, zriedkavejšie v karbo-

PARATETHY$

Obr. 614. Schematický nácrt morskej sústavy Parate-
thys v miocéne (l. CCHA - F. MAR1NESCU - J. SENEš
a kol., 1975).

Iceský a podolský masív, II medzihorie v priestore karpatské-
ho oblúka a dinarika, 1-4 možné spojenie s índopacifickým
priestorom
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nátovej fácii (vápence a dolomity). V chudobnej
faune sú zastúpené dierkavce, napr. Protelphi-
dium, z mäkkýšov rod Corbula. Vrchný majkop
má rozsiahle rozšírenie na Kryme, v predkaukaz-
skej oblasti, v Gruzínsku, na Kubáni ai. Rozdelu-
je sa na dva stupne - sakaraul a kocachur. Saka-
raul je prevažne v morskom vývoji, v kocachure
prebieha silné vysladenie. V sakaraule sa vyclenu-
je viacero súvrství, napr. sulakské, olginské, baty-
sifónové. V Gruzínsku obsahujú bohatú faunu
mäkkýšov s charakterom egenburgu centrálnej
Paratethydy s Cardium kiibecki a pomerne hojnú
mikrofaunu foraminifer s Cyc1ammina rotundi-
dorsata. Prevládajú piesky a íly.

V kocachure sa lokálne vyclenuje korolevský
a kocachurský horizont; tomu je ekvivalentné
ricevské a zurakamenské súvrstvie s chudobnou
mJkrofaunou silno vysladeného charakteru (rôzne
druhy rodu Saccammina).

Na južnej Ukrajine a v krymsko-kaukazskej
oblasti leží nad majkopom strednomiocénne sú-
vrstvie. V Gruzínsku sa na bázu stredného miocé-
nu kladú vrstvy tzv. gorijského horizontu.

V prevažnej casti euxínsko-kaspickej oblasti sa
však nachádzajú na báze stredného miocénu
vrstvy nazvané tarchan. Ich mocnost je malá;

. z mäkkýšov obsahujú napr. AmussÍUlD denuda-
turn, z pteropódov Spiriatella tarchanensis. V nad-
loží tarchanu sa vyclenuje cokrak (pelity) a nad
ním na faunu velmi chudobné (rod Spaniodontel-
la) vrstvy karaganu s polohami sadrovcov.

Súvrstvie stupna konka zodpovedá najvyššej
casti morského miocénu euxínsko-kaspickej ob-
lasti. Odspodku sa rozdeluje na vrstvy foladové
(s mäkkýšmi rodu Bamea), sartaganské s Glyci-
mens pilosus a súvrstvie veseljanské s Venus
konkensis. Sartaganské vrstvy možno dobre po-
rovnávat s bulimino-boljvinovou zónou panví

I centrálnej Paratethydy.
! Na báze sarmatu sa uložili ervíliové vrstvy pod-
: stupna volhyn s Mactra andrusovi a velkými elfí-
, diami. Besarábu zodpovedajú kryptomaktrové
I a nubekuláriové vrstvy. Najvyššia cast - cherson

- je v podobe vrstiev s Mactra naviculata a M.
caspia. V meote nastáva ingresia marinných fo-
riem, napr. zástupcov rodov Dosinia a Ervilia.
K najvyššej casti meotu patria vrstvy's Congena
panticapaea. K pontu sa priradujú vývoje s Con-
gena rhomboidea, C. subrhomboidea a i. Usadili
sa piesky, pelity a vápence. Pont sa clení do troch
regionálnych podstupnov : novoros, portafer
a bospor. Do pliocénu (obr. 615) sa zaradujú
súvrstvia stupnov kimér a akcagyl (kujalnik).
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Obr. 615. Schematickýnácrt sústavyParatethys v pliocéne (l. OOlA - F. MARlNEscu- J. SENEŠa kol., 1975).
l Apusenské vrchy, II masív Dobrudža, ID Krym, IV egejská pevnina, V transylvánska depresia, 1-2 možné spojenie

s mediteránnympriestorom(Tethys)

Južuá Európa
(mediteránna bioprovincia)

Pyrenejský polostrov

Neogénne vrstvy Portugalska sú známe najmä
z panvy dolného toku rieky Tajo (Tej o) v okolí
Lisabonu. Patria k atlantickej provincii, ale z re-
gionálnych dôvodov ich uvádzame na tomto
mieste.

"

Nad paleogénop1 tu ležia konglomeráty, hrubozrnné
piesky, íly, piescité íly a organogénne vápence; zaradujú
sa do akvitánu. Je v nich velmi bohatá fauna mäkkýšov,
napr. Chlamys costai. Burdigalu zodpovedá súvrstvie
s Ch. pseudopandorae. V jeho vrchnej casti sa uložili
terestrické vrstvy s hojnými zvyškami rastlín a stavov-
cov. V nadloží prebieha nová morská transgresia v langu
až seravale. Ukladajú sa vápence, piesky a íly s Chlamys
scabrella. K tortónu Portugalska sa priradujú vrstvy
s Ch. macrotis a Flabellipecten tenuisulcatus. V oblasti
Vila Nova da Rainha a Santareno prevláda v miocéne
kontinentálna sedimentácia (vápence, zlepence, pies-
ky), od burdigalu do tortónu s bohatou faunou cicavcov.

Neogén v Spanielsku (mediteránna bioprovin-
cia) je rozšírený v niekolkých panvách (obr. 616),
najmä panvy Quadalquivir (širšie okolie Sevilly),
Duero a Tajo.

Neogénne vrstvy sú vyvinuté predovšetkým v teres-
trickej fIuviálnej casti. Marinný neogén je rozšírený
hlavne na juhu, kde sú miestami kompletné, litologicky
pestré profily neogénu. Starší miocén - akvitán (piescité

sliene a vápence) charakterizujú foraminifery rodu Mio-
gypsina. V burdigale (slienité vápence a sliene) sú
typické vývoje s Globigerinatella insueta a v najvyššej
casti s Globigerinoides. Na báze langu až seravalu
(piesky a piescité sliene) sa objavujú prví zástupcovia
rodu Orbulina. Vyššiu casf seravalu charakterizuje vý-
skyt Globigerina nepenthes. V tortóne nastupuje Glo-
borotalia acostaensis. Pre messín je typická Uvigerina
auberiana.

Na severe medzi Vallés a Penendés vystupuje morský
burdigal s Pecten subbenedictus. Mladší burdigal je
v kontinentálnom vývoji. Približne v langu až seravale sa
aj tu ukoncila morská sedimentácia. Bohatá fauna cicav-
cov (napr. rody Trilophodon, Dinotherium, Hipparion)
umožnuje stratigrafické rozclenenie kontinentálneho
neogénu.

Apeninský polostrov

V Ta6ansku majú neogénne vrstvy znacnú roz-
lohu, sú klasickým územím pre stratigrafické roz-
clenenie mediteránnej oblasti. Neogénna záplava
zasiahla Piemont, Ligúriu, Toskánsko, Kalábriu,
Sicíliu a i.

Z klasických stupnov mediteránnej oblasti boli
až do šestdesiatych rokov tohto storocia porovná-
vané: lang s burdigalom; elveciano s helvétom,
messín so sarmatom až panónom. Tieto korelácie
boli revidované a súcasný stav názorov reprodu-
kuje obr. 542.

Na mnohých profiloch (napr. pri Turíne) sa na
hranici oligocénu a miocénu (pieskovce a zlepen-

. ce) vyskytuje v spodnej casti Miogypsina compla-
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Obr. 616. Schematická mapka rozšírenia neogénnych sedimentov na Pyrenejskom polostrove.
1 panva Guadalquivir,2 betické panvy, 3 valencijskádepresia, 4 baleárska depresia, 7 panva Ebro, 8 panva Duero, 9 panva

Tajo - Guadiana, 10 pyrenejskádepresia, 11 depresiaTajo v Portugalsku

-.

nata a vo vrchnej M. gunteri. Spodná cast zodpo-
vedá ešte chatu, mladšia akvitánu. Vrstvyregionál-
neho stupna bormid sú ekvivalentné strednému
oligocénu. V burdigale sa uložili pteropódové
sliene, v ich nadloží je súvrstvie s Miogypsina
socini, M. burdiga/ensis a v najvyššej casti M.
intermedia ; z mäkkýšov sa tu vyskytuje Flabelli-
pecten burdigalensis. Vyššie sú vrstvy s Globigeri-
noides bisphericus, ktoré sa pokladajú za ekviva-

. - J
lent karpatu. Na baze langu (pelity a pieskovce)
nastupuje rod Orbulina. Medzi langom a tortó-
nom je vyvinuté mocné súvrstvie sera valu vo fácii
piescitých ílov s Orbu/ina suturalis a Globigerina
nepenthes. Revízia klasického profilu stupna
tortón pri St. Agata Fossilli nedaleko Tortony
ukázala, že ide o mladšiu cast orbulínových vývo-
jov Talianska, vyznacujúcu sa planktonickou fo-
raminiferou Globorotalia acostaensis. Klasickou
oblastou najmladšieho miocénneho stupna medi-
teránnej oblasti - messínu - je Sicília. V tomto
období sa uložilo mocné súvrstvie evaporitov (až
3000 m) a cast oblasti dnešného Stredozemného
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mora bola súšou. Obdobie messínu však nepre-
siahlo 900000 rokov. V pliocéne (zankl, plaisans
=piacenz atd.) sa obnovil morský režim a Sicília
sa spojila s atlantickou bioprovinciou. Uložili sa
íly s bohatou planktonickou mikrofaunou forami-
nifer rodu Sphaeroidinella.

Egejská oblast

Egejská oblast je na severe ohranicená rodop-
ským masívom a Macedónskym pohorím, na zá-
pade Jadranským a na juhu Stredozemným mo-
rom. Charakterizuje ju velké množstvo ostrovov,
najväcší je na juhu ostrov Kréta. Prítomnost star-
šieho miocénu sa zatial predpokladá len na západe
oblasti (ostrov Kefallénia), kde sa našli redepo-
nované, preplavené miogypsíny burdigalu v ulo-
ženinách langu až seravalu, ktorý reprezentuje
prvú výraznú fázu miocénnej transgresie. Marinný
planktón sa velmi podrobne preštudoval na Kréte,
kde v zóne Globorotalia acostaensis boli preuká-
zané prvé výskyty zástupcov rodu Hipparion. Z li-
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tologickej stránky miocén tvoria konglomeráty,
piesky, íly a vápence. Pre tortón sú typické turbi-
dity. V hranicných vrstvách tortónu až messínu
nastáva la lokálna akumulácia evaporitov. Mladší
messín je miestami brakického charakteru s kar-
bonátmi a pieskami. V pliocéne prevládajú mor-
ské uloženiny s transgresívnymi mladopliocénny-
mi brekciami.

V severnej casti egejskej oblasti a v Trácii je
situácia dost komplikovaná. Oligocén tvoria mor-
ské, brakické až limnické fácie. V mladšom miocé-
ne sa v tejto oblasti prelínajú typické vysladené
paratethydné fácie s morskými fáciami, charakte-
rizujúcimi mediteránnu oblast.

J.-
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Kontinentálne panvy
na starých masívoch

~ Terciérne panvy
ceského masívu

'1

V oblasti ceského masívu sú treto horné uloženi-

ny vyvinuté v chebskej, sokolovskej a chomutov-
sko-mostecko-teplickej panve, v Ceskom stredo-
horí a v Doupovských horách; dalej ešte v juho-
ceských panvách a plzenskej oblasti. Menšie vý-
skyty sa uvádzajú zo severných a východných
Ciech. V oblasti ceského masívu je terciér vyvinu-
tý v sladko vodnej (Iimnickej) a vulkanickej fácii.
Stratigrafické sledy týchto panví zachytáva obr.
617, ich priestorové rozmiestenie obr. 618.

Chebská panva

Rozprestiera sa medzi Chebom, Františkovými
Láznami, Plesnou, Kacerovom a Kynšperkom nad
Ohfí. Granit Smrcín tvorí podložie panvy. Sedi-
mentácia sa zacala ukladaním bazálnych pieskov,
ktoré sa predbežne zaradujú do egeru. V nadloží
sa vytvoril spodný uholný sloj, po ktorom nasle-
duje ílovito-piescité súvrstvie a vrchný uholný
sloj. Z tohto súvrstvia, ktoré sa zaraduje do
otnangu, je známa bohatá fauna cicavcov z lokali-
ty Dolnice pri Chebe. Je porovnávatelná s lokali-
tou Orechov v karpatskej predhlbni na Morave
(stratigraficky je to rozhranie medzi egenburgom
a otnangom).

Cyprisové súvrsme zahrna ílovce a pelokarbo-
náty s ostrakódmi a flôrou (Pinus, Quercus, Cin-
namonum); zodpovedá karpatu.

Vildštejnské súvrsme je najmladšie v chebskej
panve. Obsahuje flóru najvyššieho pliocénu. Tvo-
ria ho íly so slojcekmi lignitu, piesky a keramické
íly.
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Sokolovská panva

Rozprestiera sa v SV casti krušnohorského pre-
lomu. Je pretiahnutá v smere JZ-SV, v jej podlo-
ží sú hlavne kryštalické bridlice a granitoidy Kruš-
ných hôr a Karlovarskej vrchoviny. Sedimentácia
sa zacala ukladaním pieskov a pieskovcovstarose-
delského súvrsma s mocnostou až 40 m. Miestami
obsahuje aj polohy kremencov vzniknutých silici-
fikáciou v aridnej klíme. Súvrstvie je vrchnoeo-
cénneho veku, o com svedcí velmi bohatá flóra
s Cinnamonum scheuchzeri, Steinhauera subglo-
bosa a i.

S najväcšou pravdepodobnostou sa v spodnom
oligocéneU (na obr. 617 je zaradený do egeru)
utvoril spodný hnedouholný sloj Josef. Rov-
naký vek má pravdepodobne aj mladší vulkano-
detritický komplex s flórou (Cupania neptuni
a Alnus kefersteini).

V egenburgu až otnangu sa utvorili hlavné
uholné sloje - starší Anežka (12 m mocnost),
mladší Antonín (30 m). Cyprisové súvrsme iden-
tického vývoja s chebskou panvou uzatvára sedi-
mentáciu neogénu.

Cho mu to vs ko-moste ck o-teplická panva

Panva prebieha medzi Krušnými horami na JZ
a Ceským stredohorím na SV. Na SZ ju lemuje
krušnohorské kryštalinikum, ktoré tvorí aj jej
podložie; SV okraj tvoria neovulkanity Ceského
stredohoria.

V oblasti predpaleozoickej tektonickej ohárec-
kej línie sa pocas terciéru vytvorila priekopová
prepadlina. Na báze terciéru sú málo mocné kaoli-
nické piesky a íly sprevádzané kremencami vrch-
noeocénneho veku s flórou (Quercus furcinervis),
zaradované do starosedelského súvrsma. V nad-
loží bolo vyclenené stlezovské súvrsmepieskami,
uholnými slojcekmi, diatomitmi, ílmi a tufitmi.
V starše j casti stTezovského súvrstvia sú zastúpené
strednooligocénne flóry s Libocedrus alicornoides
a Carya bilinica. Diatomity obsahujú bohatú fau-
nu hmyzu a rýb; bol tu identifikovaný aj aligátor
Diplocynodon ef. darroini. Vrchná cast strezov-
ského súvrstvia (uholné slojceky, tufity a diatomi-
tyY je bohatá na faunu žiab (Bechlejovice)
á mäkkýšov (Dvorce). V diatomitoch je zastúpená
Melosira distans a Flagilaria pinnata. Obsahujú aj
hojnú makroflóru. Vrchná cast stTezovského sú-
vrstvia patrí k egeru.

Vyššie leží mostecké súvrsme, ktoré zahrna tri
predtým vyclenované súbory: podložné súvrstvie,
súvrstvie hnedouholných slojov a nadložné súvrs-
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Obr. 617. Prehlad vývoja terciéru ceského masívu

tvie. V moste dom súvrstvÍ sa vyclenuje najstaršia
tzv. duchcovská fácia, ktorú reprezentujú spla-
chové pestré íly a uholné íly. Mladšia holešická
fácia zahrna cast tzv. podložného súvrstvia a sú-
vrstvie hnedouholných slojov. Pocet a charakter
uholných slojov je rozdielny. Vyššie je libkovická
fácia (tzv. nadložné súvrstvie) prevažne s uholný-
mi slojcekmi a uholnými ílmi. Lomská fácia je
najvyššou jednotkou. Skladá sa z ílov, prachov-
cov, pelosideritov a uholných slojcekov.

Mostecké súvrstvie obsahuje velmi bohatú fló-
ru. K jeho staršej casti patrí aj lokalita Tuchonce
(duchcovská fácia) s typickou faunou cicavcov
a mäkkýšov, napr. Gyraulus applanatus a Nystia
rubeschi. Oddiel so slojmi obsahuje velmi bohatú
flóru s GlyptostTObus e uTOpeus, pri Petipsoch bola
nájdená fauna cicavcov s Hyothenum sommenn-
gi. Najmladšia fácia mosteckého súvrstvia obsa-
huje flóru (rod Cinnamonum) a z rýb rody Salmo
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a Leuciscus. Predpokladá sa, že mostecké súvrs-
tvie zodpovedá hlavne egenburgu s možným pre-
chodom do otnangu.

Iniciálne podpovrchové štádium vulkanizmu
(najmä žilné prejavy) v Ceskom stredo horí sa
zaraduje do paleocénu až eocénu. Zaciatky povr-
chového terciémeho vulkanizmu sú paleontolo-
gicky doložené a zodpovedajú staršiemu paleogé-
nu; celkový rozsah tejto staršej vulkanickej fázy
je paleogén - spodný miocén. Mladé vulkanity
Doupovských hôr a Ceského stredohoria rozho-
dujúcim spôsobom ovplyvnili rozšírenie terciér-
nych sedimentov severoceskej panvy.

Zitavská panva

Situovaná je prevažne na území NDR a PLR.
Iba svojím okrajom - hradeckou castou - zasa-
huje na územieCSSR. Na našomúzemíje ohrani-
cená Lužickými horami a Ještedským chrbtom.

STUPNE CHEBSKÁ SDKDLDVSKÁ CHDMUTDVSKO-MDS- ŽITAVSKÁ PANVA TERCIÉRV PLZENSKEJ JUHOCESKÉPANVY

PARATETHYDY PANVA PANVA
TECK'?t.LlCKÁ

(HRADECKÁ CAST) OBLASTIA V STRED-
NÝCH CECHÁCH
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Obr. 618. Tretohomé panvy ceského masívu (l. aGIA - O. F'E.JFAR,1975)
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V podloží je rumburský granit so zvyškami prote-
rozoického plášta.

Relikty pieskov pri Frýdlante sú ekvivalentmi
starosedelského súvrstvia. Za eger - egenburg sa
pokladá mladší vulkanicko-detritický komplex
s diatomitmi, tufitmi, uholnými slojmi, ílmi a pies-
kam L Boli vyclenené 3 horizontyuhofnýchslojov.
Najstarší sa nachádza vo vulkanicko-detritickom
komplexe, druhý a tretí horizont je mladší (egen-
burg-otnang). V celom súvrství je bohatá flóra,
z fauny ryby a zvyšky stavovcov.

Terciér plzenskej oblasti
a stredných Ciech

Denudacné relikty lakustrického a fluviatilného
terciéru sú v tejto oblasti uložené diskordantne na
proterozoiku Barrandienu a karbóne plzenskej
panvy.

Pravdepodobné ekvivalenty starosedelských
pieskovcov sú rozšírené aj v plzenskej oblasti.
Tento predpoklad nie je však doložený paleonto-
logickými nálezmi. K egenburgu až otnangu mož-
no priradovat piesky, štrky a íly z okolia Ejpovíc,
Rakovníka a Prahy. Stednému miocénu (karpatu
a bádenu) zodpovedajú štrky, piesky a kaolíny od
Hornej Biízy s pomerne bohatou flórou. Do rov-
nakej stratigrafickej úrovne patrí aj tzv. klinecký
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terasový stupen. Flóra je odtial známa z lokalít
Klinec a Cernošice. Za najmladší terciér sa pokla-
dajú štrky zdibského terasového stupna pravde-
podobne pHocénneho veku.

Juhoceské panvy

Terciér juhoceských panví vypÍna dve depresie
v moldanubickom kryštaliniku - budejovickú
panvu a trebonskú panvu. Najstaršia výpln obi-
dvoch panví bola už spomenutá pri opise kriedo-
vého útvaru. Tvoria ju sladkovodné sedimenty
senónu (klikovské súvrstvie). Lipnické súvrstvie
leží transgresívne na kriede ; predbežne sa zaradu-
je do staršieho oHgocénu až eocénu. Nadložné
zHvské súvrstvie sa skladá z pieskov, ílov a konglo-
merátov. Na lokalite Nová Reka pri obci Klec sa
našla bohatá flóra s Platanus aeervides, ktorá je
typická pre stredný mioeén; obsahuje aj hojné
rozsievky Melosira undulata a Coseinodiseus per-
f6iatus. Vek tohto súvrstvia je velmi pravdepo-
dobne karpat.

V juhoceských panvách faunisticky a floristicky
najbohatšie je mydlovarské súvrstvie. Tvoria ho
íIovité piesky, štrky a pieskovce s vložkami Iigni-
tov a diatomitov. Relatívne bohatá flóra obsahuje
zástupcov rodov Pteda, Sequoia, Aeer, Alnus,
Betula, Cinnamonum a Nysa. Rozsievky Navieula
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halonela, Nitschiaspectabilisa Coscinodiscusper-
foratus sú v panvách Paratethydytypické pre
stredný miocén. Z okolia Lomnice nad Lužnicou
a Hostíc je známa bohatá fauna mäkkýšov, napr.
Gyraulus trochiformis kleini a Ancylus deperdi-
tus, ako aj cicavcov, napr. Dryomys hamadryas
a Cricetodon ef. minus. Z mydlovarského súvrs-
tvia sú známe aj ojedinelé nálezy ostrakódov,
napr. Cypridopsis biplanata a Candona steinhei-
mensis. Mydlovarské súvrstvie sa zaraduje do
karpatu až staršieho bádenn.

Medzi mydlovarským a nadložným ledenickým
súvrstvím vyclenujú niektorí autorí ešte domanín-
ske súvrstvie s pieskami a ílmi obsahujúcimi roz-
sievky mladšieho miocénu, pravdepodobne sar-
matu. Sedimentácia v juhoceských panvách sa
ukoncila v pliocéne-dáku ledenickým súvrstvím,
v ktorom sa uložili svetlé, prevažne modré kaoli-
nické íly s rozsievkami a pelmi. Obsahuje aj
vItavíny - sopecné sklá pravdepodobne z impakt-
ného kráteru Ries.

Tretohorný vulkanizmus

V dobe intenzívnych horotvorných procesov
spojených so vznikom mladých pásmových pohorí
nastala silná vulkanická cinnost v Karpatoch aj
v oblasti ceského masívu. Vulkanity najmä mla-
dotretohorného veku s podobným charakterom
ako v ceskom masíve sú známe aj zo severného
Hessenska z pohoria Vogelsberg, Westerwald,
Eifel a z Auvergne v Massif Central.

Neovulkanická cinnost
v ceskom masíve

V ceskom masíve sú produkty neovulkanizmu
rozšírené v severných Cechách. Neovulkanity sú
vyvinuté v Ceskom stredohon a Doupovských
horách. Sopecné nahromadeniny Ceského stredo-
horia vznikli pocas terciéru. Neovulkanity v tomto
pohorí sa na základe chemizmu a tektonickej
pozície priradujú k vyvreninám platformového
typu. Eruptíva sú zastúpené alkalickými homina-
mi, petrograficky znacne rozmanitými.

Voblasti Ceského stredohoria prevládajú olivi-
nické cadice, otivinické leucitity a nefelinity. Cadi-
ce tvoria prúdy, príkrovy a výplne sopúchov.
Pomerne casté sú trachyty (lakolity, žily, povrcho-
vé výlevy), fonolity a fonolitové tufy. Dalej treba
spomenút pne sodalitických syenitov sprevádzané
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žilami, essexity, augitity, nefelinické a leucitické
tefrity a ich tufy.

Známe odkryvy cadicov so stlpovitou odlucnos-
tou sú na Vrkoci pri Ústí nad Labem, na Certovej
zdi pri Ceskom Dube a Kamenickom Šenove.
Kopovitý tvar má hora Ríp.

Oblast Doupovských hôr sa podla vulkano 10-
gického a petrochemického charakteru rozpadá
na centrálnu cast (vlastné Doupovské hory) a pe-
riférnu cast (Smrciny, sokolovská a chebská panva
a západná cast Krušných hôr). Centrálnu cast
predstavuje mohutný stratovulkán. Výpln sopú-
cha tvorí theralit. Casté sú aj nefelinické cadice
a tefrity. ~ periférnej casti Doupovských hôr sa
vyskytujú trachyandezity, trachybazalty, trachyty,
fonotity, nefelinity, leucitity a ich olivinické
formy.

Podla L. KOPECKÉHO(1963) mladú vulkanickú
cinnost na území Ciech možno rozdelit na tri fázy
- hlavnú, mladšiu neovulkanickú a pliocénnu až
kvartérnu vulkanickú fázu. V roku 1978 ten istý
autor vyclenuje 1. fázu, spojenú s výlevmi melili-
tických hornín v casovom rozpätí 67 - 60 mi-
liónov rokov, 2. fázu v intervale 35 -17 mil.
rokov, rozdelenú na tri etapy erupcií (bazalt-fono-
lit, essexit-tefrit, trachyt-fonolit) a 3. fázu, ktorej
zaciatok kladie na 9 mil. rokov (olivinické bazalty,
bazanity, olivinické nefelinity); táto fáza pokracu-
je až do pleistocénu.

Z niekolkýchdesiatokrádiometrickýchúdajovz Ces-
kého stredohoria, stanovených metódou K-Ar a publiko-
vaných O. SHRBENÝM(1981) vyberáme tieto pnKlady:
nefelinicko-olivinický analcimit (Bilinka pri Lovosi-
ciach) - 60 mil. rokov; sodalitický fonolit (Špicák pri
Moste) - 41 mil. rokov; zeoliticko-sodalitický alkalický

trachyt (Švédov) - 40 mil. rokov; olivinický cadic
(Paškapole pri Bonslave) - 38 mil. rokov.; sodalitický
trachyt (Milešovka pri Milešove) - 30 mil. rokov.;
fonolit (Olešnice) - 17 mil. rokov; nefelinický bazanit
(Tlustec pri Luhove) - 15 mil. rokov.

II

Podla rádiometrických údajov sa teda vulkaniz-
mus v severných Cechách zacína na rozhraní
kriedy a paleogénu, jeho maximum je vo vrchnom
eocéne až oligocéne. Vulkanická cinnost sa zosla-
biIa na hranici oligocénu a miocénu. Dalšie výlevy
rôzneho veku zodpovedajú prakticky všetkým
stupnom staršieho a stredného miocénu, prípadne
až sarmatu centrálnej Paratethydy. Z neogénu sú
najmladšími pliocénne vulkanity na Mýtine pri
Chebe. Clenenie mladej vulkanickej cinnosti do
jednotlivých fáz, ktoré tu uvádzame, bolo získa-
ním väcšieho množstva rádiometrických dát cias-
tocne spochybnené.



NeovuJkanická cinnost
v Karpatoch

Karpatský orogén je na vnútornej strane svojho
oblúka a z malej casti aj na vonkajšej strane
lemovaný produktmi tretohornej a štvrto hornej
sopecnej cinnosti.

Vonkajšia strana Karpát

Eruptíva tu prenikajú cez súbory magurskej
zóny flyšového pásma na JV Morave v oblasti
Bánov - Bojkovice a pri Hrozenkove. Sú to
alkalické cadice a trachyandezity pravdepodobne
bádenského veku. Výskytyanalogických hornín
sú známe pri severnom okraji bradlového pásma
v polských PienInách.

Spodnomiocénne vulkanity bazaltového typu sú
prítomné aj v celnej priehlbine pri Opave; na
základe rádiometrických dát (20 miliónov rokov)
ich možno zaradit do egenborgu až otnangu.

Tufity sa zriedkavo vyskytujú v spodnom mio-
céne JZ casti karpatskej predhlbne v okolí Znoj-
ma a vo viedenskej panve, kde vo vrtoch pri
Lopášove boli zistené tufity biotitického dacitu.
Najväcšie rozšírenie pyroklastík v celnej priehlbi-
ne je známe zo spodného bádenu; zdrojmi týchto
ryolitových pyroklastík boli vulkány v Štajersku
a Burgenlande. Na Morave sú prítomné spodno-
bádenské ryodacitové a dacitové tufity napr. pri
Židlochoviciach, Hraniciach a v okolí Ostravy.

Prejavy najmladšieho vulkanizmu sú známe aj
zo susedstva Karpát, z priestoru Nízkeho Jesení-
ka, zo širšieho okolia Bruntálu (napr. Venušina
sopka, Uhelný vrch, Velký Roudný). Je to vulka-
nizmus typu alkalických bazaltov z rozhrania plio-
cénu s pleistocénom a zo staršieho pleistocénu.

V polskej casti Karpát sú prejavy starších vulka-
nických fáz známe od paleocénu do oligocénu
v podobe dacitových a andezitových tufov a tufi-
tov v súboroch flyšového pásma (napr. Bachowi-
ce, Krosno), v rumunskej casti Karpát sú hojné
napr. v povodí Siretu (v rozmedzí od vrchnej
kriedy až do pliocénu).

Vnútorné Karpaty

Neoidný vulkanizmus a magmatizmus prebie-
hal mohutne na vnútornej strane karpatského
oblúka. Eruptívna cinnost sa odohrávala v znac-
nom casovom rozpätí. Za najstarší možno pokla-
dat laramský vulkanizmus z Východných Karpát
(Banát, Apuseny) s andezitmi, dacitmi a ryolitmi.
K paleocénu až spodnému eocénu sa priradujú
intrúzie granitoidov, granodioritov, dioritov a i.

Vulkanity eocénu a ciastocne oligocénu (predo-
všetkým andezity a ich tufy sa nahromadili napr.
v pohoriach Mátra a Gerecse (Madarsko).

Najsilnejší vulkanizmus subsekventného typu
prebehol až v miocéne. Na našom území sa vulka-
nick á cinnost sústredila do dvoch oblastí - stred-
né Slovensko (odkial sa smerom na juh napojova-
la na vulkanické oblasti Madarska) a východné
Slovensko (ktoré tvorí spojovací clánok medzi
severným Madarskom a Zakarpatím).

Z ipelskej oblasti juhoslovenskej panvy sú zná-
me ryodacitové a andezitové tufity z egeru. Ryo-
dacitové pyroklastiká sú typické aj pre egenborg
a otnang tejto oblasti (ipelská a rimavská panva).
Kyslý vulkanizmus sprevádzal aj sedimentáciu
v karpate, ako svedcia rádiometrické údaje pohy-
bujúce sa okolo 19 miliónov rokov. Acidný a in-
termediárny vulkanizmus (ryolity, ryodacity, da-
city, andezity) veku egenburg až karpat sa pred-
pokladá na severnom okraji Vtácnika. Tento typ
pravdepodobne zhodného veku je rozširený aj
v Madarsku (napr. v pohoriach Pilis, Cserhát,
Mátra, Biikk).

Velmi silný vulkanizmus charakteristický pre
stredoslovenskú oblast bol v bádene (Štiavnické
a Kremnické vrchy, Vtácnik a prilahlé panvové
oblasti). To je andezitový, ale aj ryolitový vulka-
nizmus s vysokou explozivitou. Najrozšírenejším
horninovým typom sú andezitové pyroklastiká.
Prvé prejavy sa datujú do spodného bádenu
(16,51:0,5 miliónov rokov), dalšie ukazujú na
stredný a vrchný báden (14-15 miliónov rokov).
V sarmate pokracovala andezitová a ryolitová
cinnost v slabšej miere, ale znovu sa zintenzívnila
v panóne.

V Štiavnických vrchoch a v Cerovej vrchovine
južného Slovenska (oblast Filakova) v pliocéne až
pleistocéne prebiehal finálny vulkanizmus bazal-
toidných hornín so zvýšeným obsahom alkálií.
Cadice finálnej fázy sú známe aj z okolia Bala-
tonu.

V oblasti východného Slovenska sú prvé preja-
. vy subsekventného vulkanizmu známe z egenbur-

gu. Sú to ojedinelé ryolitové tufity, v oblasti Fintíc
aj výlevy ryolitov. Spodnobádenský ryolitový
a ryodacitový vulkanizmus je vyvinutý v subvulka-
nických aj povrchových formách (napr. pri Vrano-
ve). Vo vrtoch boli zistené ryolitové a ryodacitové
prúdy i pyroklastiká bádenu na celej ploche vý-
chodoslovenskej neogénnej panvy. Povrchové vý-
skyty ryolitových pyroklastík vystupujú napr. pri
Hlinnom a Strážskom. Kyslý vulkanizmus pokra-
coval až do vrchného bádenu, kedy sa však k nemu
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pripojil už aj andezitový vulkanizmus (z koIcov-
ského súvrstvia je datovaný na 14 miliónov rokov,
teda najmladší báden). Do sarmatu patrí v oblasti
východného Slovenska vyvrcholenie vulkanickej
aktivity; vznikla retaz stratovulkánov tvoriacich
základ dnešných Slánskych a Vihorlatských
vrchov. Väcšina andezitov má rádiometrický vek
v rozmedzí 11,3 až 12,4 miliónov rokov. V sarma-
te nastali najmä v južnejších castiach aj výlevy
ryolitov, ako aj akumulácie pemzových tufov
a tufitov.

V období panónu pokracoval vo východoslo-
venskej oblasti hlavne andezitový vulkanizmus so
zriedkavými ryolitmi; rádiometrické výsledky sa
pohybujú v rozmedzí 9 až 10 miliónov rokov.
Prejavy finálneho vulkanizmu z východného Slo-
venska nie sú známe.

Vo Východných Karpatoch vystupujú neogén-
ne vulkanity v Gutinskom pohorí, Birgau, Poiana
Ruska, v pásme Gurgiu-Hargita, dalej v Zakarpa-
tí a v transylvánskej panve. Najintenzívnejšia
cinnost zapadá do bádenu (ryolity, ryodacity, an-
dezity). V sarmate a panóne celkom prevládajú
andezity. Z transylvánskej panvy Rumunska je
známy finálny vulkanizmus charakterizovaný vý-
levmi bazaltov v pliocéne a kvartéri.

Záverom treba pripomenút, že práve rádio met-
rické dáta z pyroklastických vložiek vo výplni
panví umožnili spresnit casové rozhrania medzi
jednotlivými stupnami centrálnej Paratethydy
tak, ako ich zachytáva obr. 542.

PREHLAD VÝVOJA TERCIÉRU
ÁZIE, AUSTRÁLIE, AFRIKY,
SEVERNEJ A JUŽNEJ AMERIKY

Ázia

Ázijský kontinent bol v staršom terciéri oddele-
ný od európskeho tzv. sibírskym koridorom, ktorý
definitívne zanikol v oligocéne až najstaršom mio-
céne. Prevažná cast ázijského kontinentu predsta-
vovala v tretohorách pevninu, lemovanú na
J a V rozsiahlymi geosynklinálnymi priestormi
(obr. 619). Na západe zasiahla paleogénna trans-
gresia do oblasti Kjurendagu, Usturtu, Priaralia
a Mangyšlaku; v strednej Ázii je terciér známy
napr. z Kyzylkumu, Fergany a tadžickej depresie
vrátane severného Afganistanu. Transgresia však
zasiahla aj dalej na sever do povodia riek Irtyša,
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Tobolu, Obu a Jeniseja. V severnej sibírskej
oblasti prevláda terciér kontinentálneho vývoja.

Celkove sa v západnej a strednej Ázii zacína
sedimentácia v paleocéne, na mnohých miestach
až v jeho mladšej casti, ked sa usadzovali prevažne
klastiká, sadrovce a vápence s pomerne bohatou
faunou (napr. rod Gryphea). V eocéne, ktorý je
zväcša morský, sú zastúpené numulitové vápence
a pieskovce, dalej pelity s bohatou faunou mäkký-
šov (napr. zástupcovia rodov PectuncuJus, TurrÍ-
tella) a evapority. V oligocéne karbonátová sedi-
mentácia ustupuje a prevažujú piesky s ílmi.
V mladšom oligocéne a miocéne sa zastupujú
morské klastické a pelitické fácie s kontinentálny-
mi, z ktorých je známa bohatá flóra (napr. z povo-
dia Irtyša a Jeniseja).

V západnej a strednej Ázii celkove prevažujú
okrajové platformové fácie, prechádzajúce na juh
do geosynklinálnych priestorov východnej casti
Tethydy, ktorá mala vtedy už crty neskorogeosyn-
klinálneho vývoja.

V Malej Ázii (Turecku) prevládajú paleocénne
až eocénne fIyšové vývoje s vápencami, v eocéne
s bohatou numulitovQJl faunou. V oligocéne
okrem slienov s lepidocyklínami sedimentovali
sadrovce a lignity. V miocéne od akvitánu až do
tortónu pokracuje zväcša morská sedimentácia.
Velmi casté sú konglomeráty, vápence a sliene.
Pre spodný miocén sú tu typické miogypsíny a zá-
stupcovia rodu Chlamys. V pliocéne sa striedajú
morské fácie s Flabellipecten jacobeus s kontinen-
tálnymi fáciami. Na Cypre je vývoj terciéru velmi
blízky s Tureckom.

Znacne preskúmaný je terciér Stredného vý-
chodu a Arabského polostrova (Izrael, Sýria, Irak,
západný Irán). Prvá transgresia tu prebehla v pa-
leocéne, kde okrem morskej fácie bohatej na
foraminifery sú známe aj kontinentálne vývoje.
V eocéne sa transgresia hodne rozšírila. Ukladajú
sa napr. fosfáty a vápence s Nummulites gizehen-
sis. Sedimentácia klastík a vápencov s bohatou
faunou (napr. N. fabianii) pokracuje až do vrchné-
ho oligocénu. Akvitan a burdigal sú zastúpené tak
v morskej, ako aj v lagunárnej fácii. Znacne
rozšírené sú vrstvy mladšieho miocénu. Do toho
obdobia, do stupna seraval patrí hlavná fáza ukla-
dania evaporitov, ktoré sú známe z Izraela, a naj-
mä z mezopotámskej oblasti. V tejto dobe pravde-
podobne zaniklo spojenie medzi Indickým oceá-
nom a východnou castou Tethydy. Morský vývoj
pliocénu je známy iba z okrajových oblastí Arab-
ského polostrova. Celkove však prevládajú konti-
nentálne uloženiny.
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Obr. 619. Schematický prehlad rozšírenía terciérnych súvrství vo svetovom meradle
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Sediment;lcný priestor Tethydy pokracoval da-
lej na východ, ako o tom svedcia terciérne sedi-
menty z JV Iránu, Pakistanu a severnej Indie.
Paleocénne a eocénne usadeniny charakterizuje
výskyt velkých dierkavcov, napr. A/veo/ina vre-
denburgi (paleocén) a Nummulites irregu/aris.
Morská sedimentácia (vápence a íly s hojnými
foraminiferami) pokracuje až do stredného mio-
cénu, ked sa po regresii ukladajú fIuviatilné pies-
ky, íly a konglomeráty s bohatou flórou a faunou
cicavcov, najmä v predhorí Himalájí. Sedimentá-
cia tu pokracuje až do kvartéru.V Prednej Indii na
Dekanskej plošine sú zachované predovšetkým
súvrstvia stredného oligocénu s Nummu/ites fi-
chte/i a burdigalu s Miogypsina irregu/aris. Dalšie
významné výskyty terciéru sa uvádzajú z ústia
Gangu v Bengálskom zálive; scasti majú terestric-
ký vývoj s velmi chudobnou faunou.

V Indonézii sú zastúpené od paleocénu až do
oligocénu morské aj brakické fácie. Morská, naj-
mä vápencová sedimentácia pretrváva až do mlad-
šieho miocénu. V jeho vrchnej casti sa už ukladajú
brakické a úplne vysladené vývoje.

V oblasti 'Pacifiku k najlepšie preskúmaným
patrí terciér Japonska (Kjúšú, Hokkaidó, Honšú).
Sedimentácia sa tu zacína v eocéne numulitovými
vápencami a pieskovcami. Najmohutnejšia trans-
gresia sa odohrala v neogéne, ktorý je zastúpený
v kompletnom vývoji.

Vo východnej Ázii v ZSSR sú terciérne uloženi-
ny známe z anadyrskej panvy, západnej Kamcat-
ky, z oblasti pri Ochotskom mori a zo Sachalinu.
Morské vývoje paleocénu až pliocénu sa najmä
v mladšom terciéri striedajú s kontinentálnymi,
ktoré obsahujú bohatú flóru. Terciér východnej
Ázie je velmi podrobne rozclenený.

Austrália

Na austrálskom kontinente sú paleocénne až
spodnoeocénne pieskovce, vápence a íIovce zná-
me z Viktórie. Rozsiahla transgresia nastala
v mladšom eocéne, ked boli zaplavené všetky

. terciérne panvy v južnej a JZ Austrálii. Dalšia
velká záplava nasledovala na rozhraní oligocénu
a miocénu, ked sa usadili mocné súvrstvia vápen-
cov a ílov; sedimentácia pokracovala až do plio-
cénu.

Velmi podobný vývoj terciéru je známy aj
z Nového Zélandu. Charakterizuje ho bohatý
foraminiferový planktón, umožnujúci dobrú ko-
reláciu s európskymi tretohorami tethydného vý-
voja (obr. 620).
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Afrika

V mástrichte, v dobe najväcšej transgresie bola
stredozemnomorská oblast spojená s Guinejským
zálivom cez Saharu. Dalšia velká transgresia na-
stala v eocéne, presnejšie v lutéte. Ku koncu
eocénu prebehli silné orogenetické pohyby v At-
lase. Ukladajú sa fIyšové a fIyšoidné sedimenty.
Aj oligocén je tektonicky znacne nepokojným
obdobím. V spodnom miocéne v okrajových cas-
tiach afrického kontinentu, najmä v severnej casti,
prebiehajú nové transgresie. V severnej Afrike
(Egypt, Tunisko, Alžírsko, Maroko) sa v paleogé-
ne ukladali karbonáty, íly, pieskovce, ale aj fosfá-
ty. Eocén najcastejšie reprezentujú numulitové
vápence a pieskovce. Ich sedimentácia za postup-
ného vymierania numulitov pokracovala aj v oli-
gocéne. Vo východnom Alžírsku sa do oligocénu
zaraduje cervené súvrstvie so sadrovcami. Na
rozhraní oligocénu a miocénu sa ukladali najmä
piesocnaté fácie s miogypsínami, lepidocyklínami
a "velkými" pekténmi. Pre mladší miocén sú
typické zlepence, globigerínové sliene, lignity, íly
a evapority. Pliocén je v kontinentálnom vývoji
a len v blízkosti dnešného pobrežia aj v marinnej
fácii.

V západnej Afrike sú terciérne vrstvy vyvinuté
v senegálsko-nigerskej panve. Paleocén a spodný
eocén zastupujú vápence, fosfáty a sliene. Lutét
má transgresívny charakter; uložili sa konglome-
ráty, sliene a piesky s bohatou faunou. Oligocén
charakterizujú lepidocyklínové vápence a konti-
nentálne vývoje. Miocén predstavujú kontinen-
tálne vrstvy s redeponovanými fosfátmi, bázický-
mi vulkanitmi, prípadne lignitmi.

Vo východnej Afrike v paleocéne sedimentujú
karbonáty. Spodný a stredný eocén zastupujú
vápence a pieskovce s numulitmi, ako aj sliene.
V oligocéne sa ukladajú lepidocyklínové vápence.
Len lokálne (Eritrea, Mozambik) sú zastúpené
vápence s miogypsínami spodného miocénu.
Znacná cast neogénu je v kontinentálnom vývoji.

V južnej Afrike je marinný terciér neúplný. Boli
preukázané sedimenty paleocénu (Gabun) až
miocénu v morskom aj v kontinentálnom vývoji.
Znacné rozšírenie majú v centrálnej juhoafrickej
panve fIuviatilné a lakustrické uloženiny skupiny
Kalahari. Sú vrchnokriedového až kvartérneho
veku.
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Severná Amerika

Na pacifickom pobreží (Kalifornia) sa sedimen-
tácia zacína ukladaním súvrství paleocénneho ve-
ku, lokálne s vulkanitmi. V celom terciéri preva-
žujú piesky a íly s pomerne bohatou faunou
mäkkýšov a foraminifer. Terciér tejto oblasti sa
clení na rad regionálnych stupnov (obr. 620).

Na atlantickom pobreží v oblasti priliehajúcej
k Mexickému zálivu sa sedimentácia zacala v pa-
leocéne a pokracovala do pliocénu. V morskom
vývoji sa striedajú karbonátové, piescité a íIovité
fácie. Karbonátová fácia je rozšírená v oligocéne
a staršom miocéne, obsahuje hojné lepidocyklíny
a miogypsíny. V mladšom miocéne prevažujú
sliene a pieskovce. Na severoamerickom konti-
nente sú' znacne rozšírené kontinentálne vrstvy
s velmi bohatou faunou cicavcov.

Terciér je známy aj zo západoindického súos-
trovia, kde Trinidad predstavuje klasickú oblast
z hladiska urcenia zón planktonických dierkavcov
tretohôr.

Južná Amerika

Morský vývoj terciéru je v tejto oblasti viazaný
predovšetkým na územie priliehajúce k severnej
casti Ánd (Venezuela a Kolumbia). vývoj tercié-
ru je znacne blízky karibskej oblasti. Na juhu
kontinentu sú morské vývoje, najmä paleogénu,
známe z panvy La Piata, z Pat agónie a Ohnovej
zeme.

V strednej casti Južnej Ameriky sú velmi rozší-
rené terestrické, prípadne brachyhalínne uloženi-
ny s bohatou faun ou cicavcov, ktorá je však
odlišná od spolocenstiev severoamerického konti-
nentu. Obidve pevniny sa spojili až koncom ter-
ciéru v dôsledku vrásnenia v karibskej oblasti.

Na západnom pobreží sú známe menšie výskyty
morského terciéru z Ekvádoru, severnej casti
Peru, stredného Chile a východnej Brazílie.

NIEKTORÉ PROBLÉMY
TRETOHÔR

V rámci chronostratigrafického clenenia treto-
hôr zostáva celý rad nedoriešených problémov.
Z globálneho hladiska je to napr. urcenie hranice
medzi paleocénom a eocénom, postavenie stupna,
prípadne podstupna ilerd a stupnové clenenie
oligocénu, kde používané stupne majú len regio-
nálnu platnost. Aj otázka urcenia hranice medzi
oligocénom a miocénom zostáva napriek intenzív-
nym výskumom stále otvorená. V neogéne nebola
doteraz schválená svetová chronostratigrafická
stupnica a definitívne urcené vztahy medzi regio-
nálnymi stupnami mediteránnej oblasti a Parate-
thydy. K najpálcivejším problémom patrí vyrieše-
nie vztahu pontu k messínu, korelácia so stupnom
zankl, a tým aj definitívne urcenie hranice medzi
miocénom a pliocénom.

Z užšej regionálnej problematiky v oblasti strednej
Európy je nutné upozornit na skutocnost, že nie je
dokoncené presnejšie stupnové zaclenenie významných
súvrství podmenilitového paleogénu externíd. Znacnú
pozornost treba v budúcnosti veoovat vztahu kontinen-
tálneho terciéru paniev ceského masívu k oblastiam
s morským vývojom v strednej Európe. Ani postavenie
celého radu súvrství v neogéne centrálnej Paratethydy
nie je s konecnou platnostou doriešené. Patrí sem napr.
problém hranice egenburg - otnang v brakickej až
sladkovodnej fácii, postavenie rzehakiového súvrstvia,
zaclenovaného k vrchnému otnangu i karpatu, korelácia
panónskych a pontských súvrství v oblasti centrálnej
a východnej Paratethydy.
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Kvartér (štvrtohory)

Kvartér ciže štvrtohory majú v geologických
vedách osobitné postavenie. V tejto epoche sa
clovek (rod Homo) stáva úcastníkom a svedkom
geQlogických de jov. Kvartér predstavuje najkratší
úsek geologickej histórie. Pri jeho skúmaní sa
uplatnujú všetky odvetvia prírodných vied. Z hfa-
diska štúdia vývoja cloveka a fudskej spolocnosti
nadväzuje kvartérna geológia aj na spolocenské
vedy. Výskumné metódy používané pre štvrto ho-
ry sa v istých crtách odlišujú od výskumných
metód starších útvarov, co vyplýva predovšetkým
z velkého významu terestrických uloženín, kvar-
térnych pôd. Pleistocénne zafadnenia zanechali
významné stopy a urcujú dnešný charakter roz-
siahlych území. Geologické deje v kvartéri možno
chronologicky sledovat s ovela väcšou mierou
presnosti ako pri starších útvaroch.

VYMEDZENIE
A ZÁKLADNÉ ROZDELENIE

Stratigrafické clenenie kvartéru prekonalo dost
zložitý historický vývoj. Okrem postupného rozlí-
šenia systémov ladových dôb velký význam mali
výsledky podrobného štúdia sedimentov podmie-
nených klimaticky, ako sú napr. spraše a terasové
sedimenty. Komplikovaný problém predstavuje
vyriešenie vztahov morských štvrtohorných ulo-
ženín ku kontinentálnym súborom. Z morského
kvartéru možno korelovat s kontinentálnymi ulo-
ženinami predovšetkým terasové stupne, lebo ko-
lísanie morskej hladiny má globálny dosah
ovplyvnený hlavne rozsahom zafadnenia.

V r. 1829 J. DESNOYERSoddelil štvrto hory od
tretohôr ako najmladší, až do súcasnosti zasahujú-
ci útvar, ktorý pôvodne rozdelil od bázy na falúny
od Touraine atd., dilúvium a recent. V r. 1839
CH. LYELLzaviedol pre tzv. "Newer Pliocene"
názov pleistocén a r. 1846 E. FORBESpri redefiní-
ciipleistocénu zdôraznil, že tento termín zodpove-
dá obdobiu zaladnenia ("glaciálnej epochy").

V starších prácach sa za najstarší kvartérny
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stupen pokladal vilafrank na základe prvého vý-
skytu zástupcov rodov Equus, Bos a Elephas v sú-
vrstviach tohto stupna. Tento názor na hranicu
pliocén - pleistocén bol prijatý na rokovaní Me-
dzinárodného geologického kongresu r. 1948
v Londýne. Pri urcovaní spodnej hranice štvrtohôr
sa vychádzalo z týchto hladísk: antropológia (naj-
staršie fosílne zvyšky cloveka a jeho kultúr), pa-
leontológia stavovcov (prvé výskyty konov a slo-
nov), glaciológia (najstaršie zafadnenie), paleon-
tológia bezstavovcov (nástup chladnomiiných .

morských mäkkýšov a dierkavcov v mediteránnej
oblasti južnej Európy).

Dalšie výskumy najmä v posledných dvoch de-
satrociach ukázali, že staršiu koncepciu treba mo-
difikovat. Zistilo sa, že starší oddiel vilafranku je
ekvivalentný astu, teda vrchnému pliocénu. Štú-
diá paleoteplôt v južnom Taliansku v okolí La
Castella v Kalábrii ukazujú na velmi náhly pokles
teplôt na hranici pliocénu a pleistocénu. V mlad-
šom pliocéne sa teplota povrchových vôd pohybo-
vala v rozmedzí 23 až 25 cC, zatiaf co na báze
kalábrijského stupna zaradované ho do najstaršie-
ho kvartéru nebola teplota vyššia ako 15°C. Star-
šia fáza výrazného ochladenia prebehla však už
v období pred 4-3 miliónmi rokova dá sa dobre
sledovat aj v pliocéne Talianska v období "stup-
na" ast (oznacuje sa ako "arquat"). Pliocén teda
nemôžeme jednoznacne považovat za obdobie
teplej klímy a hranicu kvartéru .urcit na základe
prvých prejavov ochladenia.

Starší vilafrank (teda mladší pliocén) pravdepo-
dobne už obsahuje faunu s Elephas meridionalis
a Bos etruscus. Niektorí autori však predpoklada-
jú, že zástupcovia týchto druhov sa vyskytujú až
v jeho mladšej casti. Podfa súcasných názorov sa
zaciatok kvartém kladie na bázu mladšieho vila-
franku.

Štvrtohory sa rozdelujú na pleistocén a holocén.
Pleistocén zahrna obdobie štvrtohorných zafad-
není. Morský pleistocén sa rozclenuje do "teraso-
vých" stupnov, ktorých klasickou oblastou je Ta-
liansko. Sú to: kaláber,emil,sicil,milazzo,tyrrhen



Obr. 621. Stratigrafické clenenie kvartéru a predpokladané korelácie

(sú uvedené v poradí od najstaršieho po najmlad-
ší, teda od najvyšších terás k najnižším). Holocén
znamená novú éru oteplenia po poslednom zarad-
nenÍ.

Ak porovnáme históriu zafadnenia Európy so
Severnou Amerikou, zistíme, že obdobie chlad-
ných a teplých periód je casove zhodné. Posledné
zafadnenie bolo ukoncené pred 10 000 až 11 000
rokmi; odvtedy sa datuje zaciatok holocénu. Cha-
rakter štvrto horných sedimentov študovaných
v Mexickom zálive ukazuje, že príchod teplej
klímy v holocéne bol vefmi rýchly a výrazný.
Intenzívne roztápanie fadovcov prebehlo pred
11 000 až 12000 rokmi. Vtedy sa tiež zacala
zdvíhat hladina svetových oceánov o 1 až 2 m za
storocie. Holocén bol teda definovaný ako pofa-
dové obdobie, ale podla názorov niektorých auto-
rov (napr. J. D. HAYSa W. A. BERGGREN,1971)
predstavuje holocén vrátane súcasnosti iba medzi-
fadové obdobie pred dalším zafadnením.

Chronostratigrafické clenenie morského kvar-
téru, založené na sústave terás v mediteránnej
oblasti, tvorí iba jednu zložku stratigrafického
clenenia tejto epochy. Väcšina sústav clenenia
kvartéru severnej Európy, Álp a Severnej Ameri-
ky vychádza zo striedania podnebných fáz, odvo-
dených z kontinentálnych sedimentov. Celkove
však kolísanie hladiny svetového oceánu (vrátane
Stredozemného, Cierneho a Kaspického mora) je
priamy dôsledok fáz zafadnenia pocas celého
pleistocénu. Kolísanie morskej hladiny napr.
z geomorfologickej stránky sa v Atlantiku a Stre-
dozemnom mori výrazne prejavuje vznikom plá-
žových morských terás. To poskytuje možnost
korelácie hlavných fáz zafadnenia a oteplenia
medzi morským a kontinentálnym kvartérom
(obr. 621).

Stratigrafické clenenie kontinentálneho barié-
ru prekonalo dost zložitý vývoj. Jestvovanie dvoch
typov fadovcov - vysokohorského a kontinentál-
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neho - dalo vznik dvom rôznym škálam. K prie-
kopníkom stratigrafie kvartéru patrili najmä A.
PENCKa E. BRÚCKNER(1901-1909), ktorí vy-
pracovali systém clenenia fadových a medzifado-
vých dôb pre Alpy. V sústave alpského (horského)
zaladnenia sa celkove rozlišuje pät hlavných za-
fadnení (od najstaršieho k najmladšiemu) : donau,
giinz, mindel, ris, wiirm. Názvy sú odvodené z rov-
nomenných riek tejto oblasti. Medzifadové obdo-
bia (interglaciály) sú pomenované podfa susedia-
cich glaciálov (napr. interglaciál mindel - ris).

V severnej Európe bola podrobne prepracova-
ná sústava severoeurópskeho (pevninského) za-
ladnenia. Najlepšie je preskúmaná Severonemec-
ká nížina vrátane Dánska a Holandska. V severo-
nemeckom systéme sa rozlišujú najmenej tri velké
zaladnenia: elsterské (halštrovské), sálske a visel-
ské. Oddefujú ich intergladály holsteinský a ém-
sky, sprevádzané morskými transgresiami.

Poznámka. V slovencinebolo zjednodušené písanie
niektorých termínov, ktorých pôvodné znenie je: Riss,
Eem, Cromer.

Kedže sa ukázalo, že zafadnenia majú klimatic-
ké príciny, ktorých prejavy možno sledovat aj
daleko od fadovcov, prejavuje sa tendencia neho-
vorit o fadových dobách, ale o perióda ch ochlade-
nia a oteplenia. Znacný význam pri utváraní strati-
grafického systému malo rozlíšenie sedimentov,
ktorých vznik bol podmienený podnebnými zme-
nami; sú to riecne terasy a spraše. Dalšie systémy
boli potom vypracované pre oblasti pri južnom

. okraji severoeurópskeho zafadnenia. Ide o úze-
mie, ktoré už nebolo pokryté fadom, ale bolo
priamo ovplyvnené zafadnením. Patrí sem napr.
údolie Rýna a prilahlé oblasti, povodie Labe,
oblast moravských úvalov, karpatská kotlina, kto-
rou preteká Dunaj a Tisa, južná nezafadnená cast
ruskej tabule a i. V spomenutých vefkých, zväcša
stredo horských oblastiach, prerušovaných nížina-
rni a panvami, tvorili sa mohutné riecne terasy
a sprašové súbory. Tieto extragladálne oblasti
úzko nadväzujú na alpské aj na severonemecké
zafadnenie.

CHARAKTERISTIKA ŽIVOT A
A VEDÚCE ORGANIZMY
KVARTÉRU

Okrem fylogenetických zmien sú pre vývoj organiz-
mov a ich spolocenstiev v kvartéri príznacné aj zmeny
vyvolané podnebnými výkyvmi, pri ktorých sa premies-
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tujú celé biocenózy, migrujú v case a priestore. Rekon-
štrukcia ekologicko-klimatických pomerov a sledovanie
ich zmien tvoria podklad pre klimatostratigrafické cle-
nenie. Najvýraznejšie ovplyvnovali vývoj fauny a flóry
vo štvrtohorách studené obdobia, ked spolocenstvá
z vyšších zemepisných šírok zacali ustupovat do nižších
a nárocnejšie druhy aj vymizli; v teplých obdobiach bola
migrácia opacná, opätovne boli osídlené vyššie zemepis-
né šírky.

Kvartérna fauna a flóra je, samozrejme, vefmi
blízka recentnej, co stazuje biostratigrafické cle-
nenie tejto periódy. Dobré vedúce skameneliny
poskytuje kmen Protozoa (rádiolárie, foraminife-
ry) a tiež nanoplanktón. Nastáva rýchla fylogené-
za rodu Homo, skupiny slonovitých a nosorožcov.
Podrobné rozclenovanie umožnujú v niektorých
oblastiach aj výsledky pelových analýz, ktoré vý-
znamnou mierou prispievajú k poznaniu vývoja
klímy štvrtohôr. Kedže fauna i flóra je pomerne
blízka dnešnému stavu, budeme sa zaoberat len

zhodnotením stratigraficky významných skupín.

FAUNA

K vedúcim fosíIiám pri urcovaní hranice pliocén
- pleistocén patria z prótozoií foraminifery. Pri
tejto hranici vo vrchnom pliocéne vymizli Globi-
gerinoides sacculifera fistulosa, G. obIiqua extre-
rna, G. bollii, GloborotaIia muIticemerata a G.
miocenica. V staršom pleistocéne nastupuje po-

opulácia favotocivých zástupcov druhu Globorota-
Iia menardii a hojná je tu GloborotaIia truncatuli-
noides. Starší pleistocén (od 700 000) charakteri-
zuje výskyt Globigerina calida a SphaeroidinelIa
dehiscens excavata.

Znacnú dôležitost pre podrobné clenenie pleis-
tocénu a stanovenie hranice pliocén - kvartér
majú aj rádiolárie. V najvrchnejšom pliocéne
nastupuje druh Eucyrtidium matuyami, ktorý je
vefmi castý aj v staršom pleistocéne. Jeho vyššiu
cast charakterizuje Stylotractus universus a Eu-
cyrtidium tunidulum.

Aj rozsievky a nanoplanktón sú vedúce fosíIie
pleistocénu, objavujú sa však väcšinou už v naj-
mladšom pIiocéne. R07.!iievkysú zastúpené napr.
druhmi Nitzschia reinholdi a Pseudomonotia do-
Iiolus. Z vápnitého nanoplanktónu k významným
druhom patria PseudoemiIiania lacunosa, Gephy-
rocapsa oceanica a Emiliania huxleyi.

Mäkkýše majú v kvartéri velký význam tak
v morských, ako aj v kontinentálnych Iimnických
uloženinách. V pleistocénnej faune mäkkýšov
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Obr. 622. Spolocenstvo z výplavu staroholocénnych sedimentov z jaskyne Zazdená - Moravský kras. Prevažujú.
druhy Granoria fmmentum (DRAP.) a Discus rotundatus MULLER

,r

Obr. 623. Cecilioides acicula (MULLER).Holocén. Velká Chuchle

Obr. 624. Macrogastra ventricosa (DRAP.). Travertíny posledného interglaciálu. Hradište pod Vrátnom
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v oblasti Severného a Baltického mora nachádza-

me jednak zástupcov arktickej provincie (lastúr-
niky Portlandia arctica a Mya truncata), jednak
zástupcov o nieco južnejšej, boreáInej provincie.
Tú charakterizuje výskyt gastropódov Buccinum
undatum a Littorina littorrea, z lastúrnikov Car-
dium edule a Mytilus edulis. Južne od kanálu La
Manche medzi Anglickom a európskym kontinen-
tom v luzitánskej bioprovincii sú typické lastúrni-
ky Venerupsis senescens a Divaricella divaricata.

Pre mediteránnu oblast v pobrežných uloženi-
nách je typický ulitník Strombus bubonius
("strombové formácie"). Tunajšie transgresívne
plážové stupne nasvedcujú na t~plé obdobia so
spolocenstvami teplejšieho mora. Medziobdobia
s nižšou hladinou vôd prislúchajú do chladných
období, vtedy sa rozšírili chladnomiiné prvky.

Mäkkýše majú znacný význam aj pre clenelie
kontinentálneho kvartéru. Sú hojné hlavne vo

Obr. 625. Acicu/a polita (HARTMANN).IntergIaciál
stredného pleistocénu. Pfedmostí pri Pferove

Obr. 626. Oxychi/us inopinatus (UuCNÝ). Mladší pleistocén. Litomeiice
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Obr. 627. He/icopsis s tria ta (MÚLLER). Mladší pleistocén. DoIní Vestonice
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r Obr. 628. Pupilla sterri (OITH.) Spraše mladšieho pleis-
tocénu. Bulhary - tehelna.

r

Obr. 629. Vertigo moulinsisana BRABENEC.Najstarší
pleistocén. Malý Újezdec pri Mélníku

Obr. 630. Columella columella (MART.). Spraše mlad-
šieho pleistocénu. Šurany

Obr. 631. Vertigo anti vertigo DRAPARNAU. Mladší
pleistocén. Pi'edmostí pri Pi'erove

Obr. 632. Gastrocopta serotina LožEK. Najstarší
pleistocén. Ctinéves pod Rípom

O br. 633. Vertigo percedentata SANDB.Mladší
pleistocén. Dolní Véstonice - tehelna
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Obr. 634. Mammut borsoni (HAYs). Najstarší
pleistocén. Hajnacka pri Filakove

'.

Obr. 636. Ce/tis sp. Mladší pleistocén. Brno - Cervený
kopec

Obr. 635. Cmcuta spe/ea (GoWF.). Pleistocén. Konéprusy pri Beroune

vápnitých uloženinách vodného aj suchozemské-
ho prostredia. Vplyv podnebia vyvoláva zreteIné
zmeny. V interglaciáloch sa rozvíjajú najmä boha-
té lesné spolocenstvá s HeIicigona banatica (bana-
tiková fauna), Zonitoides sepuJtus a Viviparus
("Paludina H)diluvianus. V interglaciáloch sa roz-
širujú na sever niektoré významné druhy z juž-
ných európskych oblastí ako Laminifera pauIi.

Glaciály sa vyznacujú silným poklesom bohat-
stva druhov. K typickým zástupcom studených
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období patria gastropódy Helicopsis striata
a Chondrula tridens. Sprašové uloženiny charak-
terizuje pomerne bohatý výskyt Pupilla musco-
rum a Trichia ("Helix") hispida.

Pri štúdiu kvartérnych uloženín sa v ostatnom
case znacná pozornost venuje ostrakódam, predo-
všetkým v limnických sedimentoch interglaciálov.
Sú to najmä zástupcovia rodu Candona. Velmi
zriedkavo sa vyskytujú zvyšky hmyzu.

Prvoradý význam má spracovanie nálezov kvar-
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térnych stavovcov. Na cicavcoch napriek krátke-
mu trvaniu kvartéru badat zretelný fylogenetický
vývoj, a teda stratigraficky sú velmi cenné. vý-
znamné je aj striedanie fauny stavovcov podla
podnebných výkyvov, co sa zretelne prejavuje
hlavne v mladšom pleistocéne strednej a severnej
Európy, kde rozlišujeme faunu mamutov a antik-
vovú faunu. Vedúcimi druhmi faun mamutov sú
mamut (Mammuthus trogontherii a mladší druh
M. primigenius) a nosorožce (Dicerorhinus kirch-
bergensis, Coe/odonta antiquitatis), dalej kôn,
sob a pižmon. Objavujú sa aj lumíky (Lemmus,
Dicrostonyx) a polárna líška (A/opex).

Antikvovú faunu charakterizuje výskyt lesného
slona Pa/e%xodon antiquus, sú v nej aj zástupco-
via jelenov, srn, tura, bizónov, diviakov a danie-
lov. Najtypickejším zástupcom jaskynnej fauny je
medved jaskynný (Ursus spe/aeus), ktorý nastu-
puje v mladšom pleistocéne. Jeho predchodcom
v staršom pleistocéne je Ursus denningeri.

Stratigraficky významný je rod Equus (kôn),
pricom E. stenonis je typický pre starší pleistocén,
kým skupina E. cabaJ/us nastupuje pri hranici
stredného pleistocénu a prechádza do recentu.
Rod Hipparion vymiera v spodnom pleistocéne.
Ani nosorožec Dicerorhinus etruscus nepresahuje
do stredného pleistocénu. Pomerne málo závislé

,od teploty boli Artiodacty/a, napr. Cervus e/aphus,
Bos primigenius, Bison priscus. Vyslovene chlad-
nomiIný prvok vo faune stavovcov predstavuje
Ovibos moschatus.

V holocéne sa objavuje v Európe súcasná fau-
na cicavcov, líšiaca sa od pleistocénnej vymiznu-
tím celých vývojových línií mamuta, nosorožca,
leva jaskynného, hyeny a jaskynného medveda.
V mladšom holocéne sa zacína chov domácich
zvierat.

vÝVOJ CLOVEKA

f

Zaciatkom kvartéru sa objavuje rod Horna
(clovek). Najstaršie clánky jeho vývojovej línie
možno hladat v pliocéne až v miocéne, kde k naj-
výraznejším, fylogeneticky najdôležitejším patrí
rod Ramapithecus. Priama vývojová línia sa dá
sledovat až k oligocénnym hominoideám. Kostro-
vé nálezy pravekého cloveka a jeho predchodcov
patria k vzácnostiam a casto sú velmi neúplné.
Preto hodnotenie týchto zvyškov býva odchylné
od bežnej zoologickej systematikya takmer každý
nový nález sa oznacoval novým rodovým menom.
Napríklad kostrové zvyšky nazvané pôvodne Pi-

l-
f

thecanthropus, Sinanthropus atd. boli po prehod-
notení zaradené už do rodu Horna.

Väcšina nálezov cloveka pochádza z teplých
oblastí západnej Afriky a JV Ázie. Najvýznam-
nejšie nálezy sú z južnej Afriky, kde vo výplniach
krasových dutín sa našli predchodcovia cloveka,
tvoriaci v cefadi Hominidae osobitnú podcelad
- Austra/opithecinae. Australopitekovia sa od
Iudoopíc odlišujú vzpriamenou chôdzou a použí-
vaním rúk. Rozšírenejšie sú nálezy opicocloveka
- zástupcov podcelade Homoninae (napospol
Horna erectus). Sú to napr. pitekantropovia z Jávy
("Pithecanthropus" erectus, sinantropovia zo SV
Cíny ("Sinanthropus" pekinensis) a clovek hei-
delberský ("Pa/aeanthropus" heide/bergensis)
z Európy. Aj zo severnej, ale najmä z rovníkovej
Afriky pochádzajú svetoznáme nálezy z lokality
Olduvai (Horna habi/is). Pravdepodobne je to
prechodný typ medzi skupinou opicocloveka
a australopitekmi. Základným znakom rodu Ho-
rna je vzpriamená chôdza a približne rovnaká
telesná výška s dnešnou. Významne sa však zmenil
tvar lebky (napr. pôvodne velmi dozadu sploštené
celo). Priemerný obsah mozgu sa z pôvodných
600 cm3 zväcšil na dvojnásobok.

V strednom pleistocéne, približne ku koncu
holsteinského teplého obdobia (interglaciálu) ob-
javuje sa skupina Homo sapienss.1. (s.1. = v širšom
ponímaní). K jej najstarším zástupcom patrí Ho-
rna sapiens steinheimensis a H. sapiens neander-
talensis (clovek neandertálsky).

Horna sapiens sapiens sa objavuje na zaci1\tku
studeného obdobia (glaciálu) viselského, teda
v zaciatkoch wiirmu. Napríklad pri Predrností sa
našli zvyšky pomerne dobre zachovaných kostier,
na ktorých už možno rozlišovat jednotlivé rasy,
napr. clovek cromagnonský (cítaj kromanonský),
clovek brnenský. Pocas posledného glaciálu sa
clovek rozširuje prakticky po celej zemeguli.
Ameriku osídlil až Horna sapiens sapiens, jeho
starší predchodcovia odtiaI nie sú známi.

Stopy po cinnosti cloveka sú nepomerne castej-
šie v porovnaní so zvyškami jeho kostry. Ludské
artefakty sa využívajú na geochronologické úcely.
Pôvodne prevládala primitívna technika opraco-
vania, ktorá sa postupne zdokonalovala používa-
ním coraz ušlachtilejších materiálov. Chronolo-
gická platnost artefaktov je však zväcša územne
obmedzená.

Paleolit ciže staršia doba kamenná sa casovo
kryje s pleistocénom. Starší paleolit sa zacína
obdobím valúnových kultúr (olduvaien). Výrob-
cami týchto prvých nástrojov boli australopiteko,
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via a Homo habiIis. Dalšími kultúrami v casovom
poradí sú abevillien a acheulén (cítaj ašôlén);
charakteristické najmä pästnými klinmi. Zhruba
súcasný je clactonien (cítaj klaktonien) so štiepa-
nou industriou. Ich výrobcovia patrili k Homo
erectus (napr. H. heidelbergensis) a ku koncu
staršieho paleolitu aj Horna sapiens s.l. (H. steÍn-
heimensis).

Pre stredný paleolit je typická kultúra mousté-
rien (cítaj mustérien). Vyznacuje sa pomerne
drobnými artefaktmi, casto nachádzanými v tra-
vertínoch; produkoval ju clovek neandertálsky.

Kultúry mladšieho paleolitu (obr. 637) vytvára
Horna sapiens sapiens. Patrí sem väcšina nálezov
zo staršej doby kamennej. Pre datovanie tohto
obdobia už možno použit rádiouhlíkovú metódu
e4C). Mladší paleolit spadá do posledného glaciá-
lu. Významnými nástroJmi tohto obdobia sú listo-.
vé hroty. Na rozhranie stredného a mladšieho
paleolitu možno zaradit kultúru szeletien. V prvej
polovici wtirmského pleniglaciálu sa objavuje kul-
túra aurignacien (cítaj orinasien). Na zaciatku
mladšieho wtirmu sa vyvinula kultúra gravettien,
ktorej pokrocilá forma je známa od Pavlova na
Morave (lovci mamutov). Na konci pleistocénu
(teda na konci wtirmu) sa objavujú kultúry naj-
mladšieho paleolitu, a to solutréen (cítaj solti-

AB S,

VEK
STUPEN

- 7O000

512

trén), magdalenien a hamburgien. V tejto dobe sú
hlavnými lovnými zvieratmi sob a kon.

Mezolit ciže strednú dobu kamennú (nazvanú
tiež epipaleolit) možno casovo zaradit do najstar-
šieho holocénu. Vyznacuje sa drobnými ná-
strojmi. \

V neolite, v mladšej dobe kamennej Horna
sapiens ustupuje od spôsobu života potuiných
lovcov a stáva sa pastierom apoInohospodárom.
Neolitické kamenné nástroje sú dokonale opraco-
vané, zväcša brúsené, hladené a prevrtané. Clovek
zacína vyrábat keramiku. Ku sklonku neolitu sa už
objavujú prvé kovy. Mladoholocénne kultúry za-
hrnajú dobu bronzovú a železnú. V dobe bronzo-
vej clovek preniká do vlhkejších, zalesnených
oblastí, co vrcholí v jej závere (obdobie popolni-
cových polí). Približne pred 2800 rokmi nastupuje
doba železná; koncí sa laténskou kultúrou, ktorej
nositelmi boli Keltovia.

FLÓRA

Ako sa už spomenulo, klúc na rekonštrukciu
rastlinných spolocenstiev kvartéru poskytujú pali-
nologické rozbory. Poklesy teplôt mali rozhodu-
júci vplyv na rozšírenie a charakter flóry, vznikali
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mladopleistocénnych paleoli-
tických kultúr strednej a zá-
padnej Európy (podla K. J.
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LožKoM, 1973)
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vegetacné pásma, postupne sa približujúce dneš-
nému rozloženiu. Napríklad pre súcasnú arktickú
flóru sú typické machy (Hypnum), dryádka osem-
lupienková (Dryas octopetala), dalej Betula nana
a Salix polaris. Táto flóra tundrového typu bola
rozšírená v strednej Európe pocas chladných ob-
dobí pleistocénu a nazýva sa dryasová. Celkove
koncom pleistocénu pokrývali strednú Európu
bohaté zmiešané lesy s mnohými prvkami, ktoré
teraz už celkom vymizli z európskeho kontinentu
(napr. Taxodium, Nyssa, Carya). Boli však spre-
vádzané dnes rozšírenými rodmi ako Quercus
(dub), Fagus (buk) ai.

Najstarší kvartér charakterizuje výrazný nástup
odolných porastov ihlicín, napr. Pinus (borovica),
Picea (smrek), z listnácov Betula (breza), Salix
(vrba), Populus (topol).

V kromérskom interglaciále (medzi giinzom
a mindelom) sa už vegetacné pomeryveImi pribli-
žujú súcasnosti. Prevládajú Quercus, Carpinus
(hrab), Tilia (lipa), Acer (javor). Okrem dryaso-
vej flóry tardiglaciálu, ktorá charakterizuje ark-
tickú klímu, sú typickými predstavitelmi subark-
tickej zóny Pinus silvestris a Betula pubescens.
Predstavitelom chladnej kontinentálnej klímy je
smrek Picea excelsa. Mierne pásmo charakterizu-
je buk Fagus silvatica. Pre teplejšie pásmo zmieša-
nej listnatej flóry je typický dub Quercus robur,
lipa Tilia platyphyllos alieska Coryllus avellana.

Klimatické výkyvy vyvolávali niekolkonásobné
stahovanie floristických spolocenstiev v európ-
skom priestore.

ZÁKLADNÉ METÓDY VÝSKUMU
KVARTÉRU

Výskum vychádza v podstate z rovnakých zásad
ako pri ostatných útvaroch. Stratigrafiaje založe-
ná na podrobných terénnych štúdiách, paIeonto-
logickom a litologickom spracovaní. Nevyhnut-
ným doplnkom geologických pozorovaní je geo-
morfológia. Dôležitá je aj pedológia, najmä náuka
o fosílnych pôdach - paleopedológia, ktorá má
prvoradý význam pre paleoekológiu a stratigrafiu.
Pôsobením mrazu na pôdu a na zemský povrch sa
zaoberá kryopedológia. K dalším významným od-
borom patrí klimatológia, kedže podnebné zmeny
sú charakteristickým znakom kvartéru. Chrono-
stratigrafia okrem rádiometrických metód vychá-
dza z dendrochronológie (obr. 20) a glacilimnic-
kého páskovania (varvy - obr. 21). Opiera sa aj
o astronomické datovanie, ktoré sleduje výkyvy

množstva slnecného žiarenia dopadajúceho na
Zem sa posledný milión rokov (M. MILANKOVIC,
1938); ukázalo sa totiž, že tieto výkyvy nápadne
súhlasili s. charakterom štadiálov. V súcasnosti
tvorí táto metóda základ na koreláciu izotopových
škál a ich nadviazanie na kontinuitné stratigrafic-
ké systémy založené na skúmaní teplôt povrchu
morí. Využíva sa pri korelácii sprašových komple-
xov a morských terás - plážových stupnov (napr.
J. KUKLA,1973).

Ako sme už spomenuli vo všeobecnej casti
(s. 27), datovanie najmladšieho kvartéru pomo-
cou rádioaktívnych izotopov je najlepšie prepra-
cované pre rádiouhlíkovú metódu. Používajú
sa aj metódy rozpadu prvkov uránového radu
(235U, 23<7h,231Pa)a kálium-argónová metóda.

Paleomagnetické datovanie založené na zistení
inverzií paleomagnetického pola (s. 63) prinieslo
významné výsledky. Dodnes trvajúca normálna
tzv. Brunhesova magnetická epocha s inverznou
udalostou "Laschamp" (pred 20 000 až 30 000
rokmi) a "Blake" (pred 100 000 rokmi) má dato-
vanú spodnú hranicu na 690 000 rokov. Matuya-
mova inverzná epocha (obr. 63) má velké vekové
rozpätie. Jej zaciatok pred 2,4 miliónmi rokov
patrí ešte do vrchného pliocénu. Boli v nej identi-
fikované tieto udalosti (krátkodobé normálne
výchylky): "Jaramillo" (900 000 až 940 000 r.),
"Gilsa" (1,6 až 1,8 milióna r.) a "Olduvai" (1,95
až 2,13 milióna r.). K dalším metódam patrí
skúmanie výkyvu teplôt morskej hladiny (obr.
54), spra šové krivky strednej Európy a štúdium
sústavy plážových stupnov (morských terás).

PODNEBIE KV ARTÉRU

Vieme, že k základným crtám kvartéru patrí
niekolkokrát opakované zafadnenie a kolísanie
teploty. Ochladenie spojené so zaladnením patri-
lo k najvýraznejším v histórii Zeme. Postupne sa
ochladzuje už od mladšieho eocénu a výrazne od
oligocénu. Pleistocén znamenal v kenozoiku ob-
dobie najnižších teplôt najmä na severnej pologuli
(obr. 57).

Pocas štvrtohôr sa však striedajú obdobia teplé,
studené, vlhké a suché. Základná prícina mar-
kantných výkyvov klímy (striedania spomenutých
období) nie je celkom jasná. Je však evidentné, že
tieto zmeny sa periodicky opakovali. Pri vysvetlo-
vaní prícin klimatických zmien v kvartéri súperia
dve skupiny hypo téz.

Terestrické hypotézy sa usilujú vysvetlit zmeny
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podnebia napr. zmenou Golfského prúdu, väcšou
nadmorskou výškou pohorí, zmenami v rozložení
pevnín, v obsahu C02 v ovzduší, orogenetickými
procesmi, putovaním pólov, premiestením konti-
nentov do oblasti pólov ai.

~stronomické hypotézy hladajú príciny zmien

90'
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30'
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60"

65' ~ --
70'

slnecné
žiarenie

o

Obr. 638. Presuny podnebných pásiem Zeme v priebe-
hu štvrtohôr.

G glaciálne pásmo, M mierne (chladné a vlhké) pásmo,
A aridné pásmo. E rovníkové (teplé a vlhké) pásmo; dolu kriv-
ka slnecného žiarenia podfa Milankovica pre 65° severnej šírky
(podfa R. W. FAIRBRIDGEA, 1962, upravené V. LožKoM,
1973)
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klímy v zmenách podmienok, ktorým je vystavená
naša planéta. Patrí sem Crollova - Milankovicova
hypotéza zmien ožiarenia (obr. 638) založená na
periodických zmenách prvkov zemskej dráhy, t. (
na zmene sklonu ekliptiky, putovania perihélia .

a exentrickosti zemskej dráhy.
Jednotlivé výkyvy podnebia možno rozdelit

takto:

1. základné obdobia - teplé (interglaciály vrá-
tane postglaciálu) a studené (glaciály),

2. ciastkové výkyvy - teplejšie (vnútri glaciá-
lov), tzv. interštadiály, oddelené od seba chladný-
mi nárazmi, zvanými štadiály,

3. drobné výkyvy obidvoma smermi - osci-
lácie.

Studené obdobia (glaciály) predstavujú úseky
s výrazne zníženou teplotou, ktoré však zahrnajú
aj teplejšie výkyvy - interštadiály. Celkove stude-
né obdobia mali spravidla priemernú teplotu pod-
statne nižšiu, akoje dnešná; v našich zemepisných
šírkach bola priemerná teplota O°c.

Teplé obdobia (interglaciály, postglaciál) sa vy-
znacovali flórou a faunou, ktorej vyhovovali pri-
bližne rovnaké podmienky, aké sú v súcasnosti,
dokonca sa predpokladá, že rocný priemer teplôt
bolo 2 až 3 °C vyšší, ako je dnešný. Množstvo

y

<
9
I

Obr. 639. Schéma rozšírenia mori holsteinského a émskeho teplého obdobia v oblasti Severného a Baltického mora
(podla P. WOLSTEDTAa DUPHORNA,1974, zjednodušené a upravené)
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Obr. 640.Stavba krajiny zasiahnutej tromi pevninskými zafadneniami. Sú zastupené sedimentárne súbory
troch fadových cyklov (A, B, q, tvorené týmto sledom uloženín: 1 hydroglacigénne piesky až štrky postupovej
fázy, 2 morénové uloženiny (a deformácie tlakom fadu), 3 glacifluviálne a glacilimnické uloženiny ústupových
fáz, 4 interglaciálne limnické a rašelinové uloženiny, 5 podložie kvartérnych súborov, miestami deformované
(podfa H. L. HECKA,1961, upravené a doplnené V. LožKoM, 1973)

zrážok tiež podstatne prevyšoval o terajší priemer.
Ukazuje sa, že oceánska klíma zasahovala v inter-
glaciáloch hlboko do pevniny (obr. 639) a v týchto
obdobiach, pochopitelne, ustupovali ladovce.
Pôdy boli prevažne humídneho typu. Holocén
(postglaciál, poladová doba) možno zaradit do
teplého obdobia.

Interštadiály sú zretelne teplejšie než samotný
glaciál, v porovnaní so súcasnostou sa však javia
ako obdobia výrazne chladnejšie s teplotami až
o 4 °C nižšími v porovnaní s dneškom. Stretávame
sa aj s menšími zmenami podnebného režimu,
s drobnejšími výkyvmi teplôt a vlhkosti.

Spomenuté výkyvy rozlicného rádu sa v podne-
bí štvrtohôr cyklicky opakovali. Mnohí bádatelia
pokladajú podnebné výkyvy za podklad pre chro-
nostratigrafiu kvartéru, umožnujúci velmi pod-
robné litostratigrafické clenenie, za podklad, kto-
rý predstihuje možnosti biostratigrafie a geochro-
nológie. To však casto vedie k chybám pri strati-
grafickom zaclenovaní vrstevných celkov, najmä
vtedy, ked stratigrafia vychádza iba z geomorfolo-
gických úvah (morfostratigrafia). Táto metodika
je typická pre kontinentálny kvart~r, kde úsilie
mnohých bádateIov o najpresnejšiu.koreláciu po-
cetných, napr. pôdnych komplexov, sprašových
komplexov a terás vedie k subjektívnemu strati-
grafickému cleneniu. A tak sa casto mylne spájajú
do jedného celku vrstevné súbory charakterizu jú-
ce hlavné klimatické výkyvy so súbormi - pro-
duktmi podnebných výkyvov podradnejšieho cha-
rakteru, a teda odlišného veku.

Ladovcové polia kontinentálneho zaladnenia sa
v kvartéri severnej pologule rozširujú daleko na
juh až k okrajom ceského masívu (obr. 641).
Súcasne sa zaladnujú pohoria aj v oblastiach
trópov a na kontinentoch južnej pologule. Vo
vrcholných fázach chladných období pleistocénu

,~. 2~ 41;":,J38

Obr. 641. Rozšírenie pleistocénneho zafadnenia (podfa
K. KRäMMELBEINA et al., 1977).

1 rozšírenie v dobe maximálneho zaladnenia, 2 rozšíre-
nie v dpbe posledného zaladnenia, 3 pásmo rozšírenia spraší,
4 oblast stáleho zaladnenia

bolo zaladnených až 32 % pevniny; v súcasnosti
je to iba 10 % (obr. 641). Klastické uloženiny
periglaciálneho až fIuviálneho vývoja boli rozšíre-
né na rozsiahlych plochách pevnín a v dôsledku
toho sa v kvartéri podstatne zvýšila aj klastická
zložka v morských sedimentoch; súcasne sa zníži-
la produkcia karbonátových sedimentov, co zaprí-
cinil pokles teploty vody. Pocas ladových dôb bola
teplota povrchových vôd oceánov o 4 až 7 °C
nižšia, ako je v súcasnosti. vývoj teplôt svetového
oceánu ukazuje obr. 642.

Podla súcasných poznatkov klimatická fluktu-
ácia prebiehala synchrónne na rozsiahlych prie-
storoch zemského povrchu. V Európe a v Sever-
nej Amerike sa casovo zhodovala a podobné
podmienky sa predpokladajú aj na južnej pologu-
li. V nižších zemepisných šírkach sa tieto klimatic-
ké fluktuácie prejavovali opakovanými obdobia-
mi zvýšených zrážok, tzv. pluviálmi.
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Obr. 642. Zjednodušená krivka teplôt svetového oceánu vo štvrtohorách (podla C. EMILlANIHO, 1968)
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Obr. 643. Polo-
ha podnebných
pásiem severnej
pologule v súcas-
nej dobe a v po-
slednom intergla-
ciále - wiirme
(podla J. BÚDELA,

1951).
PM polárny mor-

ský fad, Z pevninské
zafadnenie, MPmra-
zové pustiny, T tun-
dra, L mimotropický
les, SM stredomor-
ské formácie, P arid-
né pustiny. S savany.
R rovníkový prales

L

R

Zafadnenie vychádzalo z oblastí stáleho snehu
a fadu. Do týchto oblastí fadovce zasa ustupovali
v interglaciáloch a v menšej miere aj pocas inter-
štadiálov. Mladšie zaladnenie teda vždy vychá-
dzalo a postupovalo z tej istej oblasti ako staršie.
Zaladnenie zaprícinovalo rozsiahle zmeny v cir-
kulácii atmosféry. Pocas zafadnení sa klimatické
zóny zúžili a boli zatlacené smerom k rovníku
(obr. 643); zmeny v pohyboch vzduchových más
sa odrazili v cirkulácii oceánskych vôd.

KVARTÉRNE ULOŽENINY
A ICH GENÉZA

Ako znázornuje obr. 644, môžeme rozclenit
kvartérne sedimenty podfa prostredia vzniku na
ladovcové (glacigénne), suchozemské (terestric-
ké, subaerické) a vodné (akvatické).

Ladovcové sedimenty sa uložili pôsobením fa-
dovcov. Rozoznávame dva druhy zaladnenia
- pevninské a horské. Základom glacigénnych
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tvarov sú ladovcové sedimenty utvorené z mate-
riálu sunutého a nakopeného pohybom fadu. Ta-
kéto akumulácie sa nazývajú morény (obr. 640).
Pred ladovcami sa ukladajú celné a pod fadovcami
bazálne morény. Pri roztápaní ladovcov sa utvára-
jú priladovcové jazerá, v ktorých sa ukladajú
sedimenty nazývané glacilakustrické, prípadne
glacifluviálne. Významnými stopami horského za-
ladnenia sú ladovcové kary, casto zaplnované
horskými plesa mi.

Sucho zemské sedimenty sa podla spôsobu
transportu clenia na eolické, svahové a jaskynné.
K eolickým sedimentom patria naviate piesky
a spraše (vrátane naviatych hlín). Tvorba spraší je
viazaná na vrcholné fázy studených období. Spra-
šové komplexy, ktoré sa tvorili dlhšie, pocas nie-
kolkých studených období, majú znacný stratigra-
fický význam, predovšetkým v periglaciálnych ob-
lastiach (obr. 645). Významnou formou naviatych
pieskov sú presypy (duny). Eolické piesky sú
príznacné najmä pre oblasti posledných fáz zalad-
nenia a pre najnižšie terasy; rozsiahl o sú rozšírené
na morských pobrežia ch a púštiach. Okrem navia-
tych pieskov vznikali úcinkom vetra aj tzv. mrazo-
vé drviny - nakopené ostrohranné úlomky rôz-
nych hornín.

Dalším rozšíreným typom kvartérnych sedi-
mentov sú svahoviny; podfa charakteru materiálu
a spôsobu transportu sa, v nich rozlišuje vefa
typov. Svahovinám blízke sedimenty sú prolúviá
(výplavové sedimenty), tvoriace rozlicné typy vý-
plavových kuželov. Výraznou crtou kvartéru sú
zosuvy a deformácie podložia. V podzemných
dutinách vznikajú jaskynné uloženiny, ktoré sú
dôležité najmä svojím paleontologickým
obsahom.

Morské sedimenty Štvrtohôr sa podrobne štu-
dujú predovšetkým v litorálnej fácii. V ostatných
desatrociach sa venuje pozornost aj hlbokomor-
ským sedimentom. Z pocetných vrtov do dna
oceánov aj v miestach velkých hfbkok sa získali
neprerušené vrstevné sledy od tretohôr až po
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Obr. 644. Prehlad kvartérnych sedimentov vo vzájomných vztahoch (Y. LOZEK, 1973)

súcasnost, ktoré poskytli zásadné údaje pre strati-
grafiu a vývoj klímy v kvartéri. Odobrané vzorky
z morského dna sú datované rádiometricky pomo-
cou metódy 14C a obidvoch rozpadových radov
uránu.. Hodne dôležité sú aj paleomagnetické
dáta. Nemalý význam má aj stratigrafické a pa-
leoekologické vyhodnotenie foraminifer a rádio-

lárií. V pleistocéne narastá rýchlost sedimentácie
v súvislosti s prínosom klastického materiálu gla-
cigénneho alebo fluviálneho pôvodu. Pocas gla-
ciálov sa pásmo glaciálnych morských uloženín
a diatomovéhó bahna posúva smerom k rovníku
a rovníková zóna globigerínového bahna sa
zužuje.
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o br. 645. Pleistocénne zafadnenie a rozšírenie sprašÍ (podfa N. l. KRIGERA,1965, upravené a doplnené).
1rozsahpevninskéhoa horskéhozaladnenia,2 spraše, 3 výskytsprašovitýchzemin

Pri štúdiu štvrtohorných morských sedimentov
treba venovat znacnú pozornost štúdiu eustatic-
kých pohybov. Najdôležitejšie kritériá na rozpo-
znanie eustatických pohybov predstavujú pozície
morských abráznych terás (pobrežných plážových
stupnov - obr. 646), ležiacich v rôznych úrov-
niach nad aj pod hladinou mora. Pohyby hladiny
možno dokumentovat aj z výskytov kontinentál-
nych sedimentov so stopami ludskej cinnosti pod
dnešnou hladinou morí. Ich vek sa spravidla dá
velmi presne urcit.

Glacieustatické pohyby (obr. 647) sú riadené
zmenami množstva vody v moriach v dôsledku
zaladnenia, lebo voda blokovaná v ladovcoch je
vylúcená z obehu, takže vrcholné fázy zaladnenia
znamenajú maximálny pokles hladiny - regresiu.

Je všeobecne známe, že roztopenie ladovcové-
ho pokryvu by malo za následok zvýšenie hladiny
svetového oceánu o 66 m. Roztopenie antarktic-
kého ladovca by prinieslo zvýšenie o 59 m, rozto-
penie ostatných ladovcov by spôsobilo zvýšenie
iba o 7 m. Približne pred 11500 rokmi, zhruba na
rozhraní pleistocénu a holocénu bola hladina At-
lantického oceánu o 20 až 50 m pod súcasným
stavom. V dobe vrcholnej fázy zaladnenia posled-
ného glaciálu sa predpokladá zníženie stavu hladi-
nyo 90 až 120 m.

V mediteránnej oblasti je situácia na rozdiel od
Atlantického oceánu zložitejšia. Pri pobreží Špa-
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nielska, Francúzska a Baleár bola hladina v dobe
posledného interglaciálu približne 35 m nad dneš-
nou úrovnou, zatial co glaciálne obdobie zapríci-
nilo zníženie úrovne hladiny o 80 až 100 m pod
dnešný stav. Glacioeustatické pohyby neprebie-
hali rýchlo, zdvíhanie ci pokles hladiny mora boli
procesy velmi pomalé, vylucujúce vznik katastrof
v krátkom casovom úseku.

Glaciizostatické pohyby sú vyvolávané tlakom
ladovcových más na zemskú kôru, co má za násle-
dok klesanie oblastí pokrytých pevninským la-
dovcom vrátane ich predpolia. Po roztopení fa-
dovcov, po odfahcení zemská kôra klenbovite
stúpa.

Je samozrejmé, že aj pocas kvartéru prebiehajú
tektonické pohyby. Pôsobnost tektonických, ako
aj glaciizostatických pohybov má však len regio-
nálny význam na rozdiel od glacieustatických po-
hybov s celosvetovým dosahom.

Sladko vodné sedimenty štvrtohôr zahrnajú usa-
deniny fIuviálne (naplaveniny tecúcich vôd), lim-
nické (jazerné ciže lakustrické zo stojatých vôd)
a pramenné (vyzrážaniny pramenov a pramennej
casti potokov).

Medzi fluviálne uloženiny patria predovšetkým
terasy - mocné, plošne rQzsiahle polohy štrko-
pieskového materiálu, a celý rad nivných uloženÍn
(napr. nivné hliny a hnedé nivné pôdy, ako sú
vegy, gleje a slatiny).
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Obr. 646. Schematický profil terasovými stupnami Stredomoria (podla K. H. KAISERA, 1967).

1 pobrežný val, 2 interglaciálna cast s teplomilnou faunou, 3 glaciálna cast s chladnomilnou faunou, 4 predpleistocénne podložie

Obr. 647. Schéma eustatic-

kých výkyvov morskej hladi-
ny (B) vo štvrtohorách (podla
R. W. FAlRBRlDGEA, 1962,

upravené V. LožKoM, 1973).
OO glaciálny geoid, lG inter-

glaciálny geoid, DG stopy tzv. de-
glaciálneho geoidu. Teplota tro-
pického oceánu je odvodená z 180

.Z foraminifer hlbokomorských
vrtných jadier (Emiliani), cas ex-
trapolovaný podla rýchlosti sedi-
mentácie, krivka slnecného žiare-
nia podla Woerkoma
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Limnické uloženiny možno clenit na terigénne,
biochemické (jazerná krieda, jazerný slien) a or-
ganické (sapropelové bahná ciže hnilokaly, rašeli-
ny z odumretých rastlinných tiel a gyttja - ulože-
niny s vysokým podielom trusu živocíchov).

Pramenné sedimenty sú vápenaté (pramenné
vápence, travertíny, vápenné tufy) a zriedkavo aj
kremicité, nazývané gejzirity alebo kremité sintre.
Pramenné vápence tvoria casto rozsiahlejšie ložis-
ká s rozlohou až niekoJko štvorcových kilometrov.
Tvorba travertínov je príznacná najmä pre inter-
glaciály, ked množstvo zrážok, a teda aj spodných
vôd bolo podstatne väcšie.

Vo výskume štvrto horných uloženín má dôleži-
té postavenie štúdium pôd, ktoré vystupujú vo
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vrstevných sled och ako výrazné vedúce horizonty
(obr. 648). Roioznávame pôdy recentné, fosílne,
reliktné a i. Fosílne pôdy sa výrazne vyvíjali
v interglaciáloch a interštadiáloch najmä na spra-
šovom podklade ("pochované pôdy"). Tieto pôd-
ne komplexy sa oznacujú PK a císlujú sa zhora
nadol (od najmladšieho k starším).

Znacnú pozornost treba venovat aj pôsobeniu
mrazu, ktorý je základným ciniteJom pri rozrušo-
vaní hornín. Rozrušovanie hornín mrazom sa na-
zýva aj gelivácia. Medzi hlavné prejavy pôsobenia
mrazu patria trvalo zmrznuté pôdy, mrazové kli-
ny, štruktúrne pôdy a všetky prejavy kryoturbácie
(mrazové hrnce, premiesenie mrazom).
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Obr. 648. Priebeh kvartémeho klimaticko-sedimen-
tacného cyklu, odvodeného z vývoja sprašových súborov
suchých oblastí (podla V. LožKA, 1973)

REGIONÁLNY PREHLAD

vÝVOJ KV ARTÉRU
HLA VNÝCH OBLASTí EURÓPY

Škandinávia, Holandsko,
Vestfálsko

Škandinávske pohoria boli niekolkokrát pokry-
té pevninovým fadovcom a ladovcové splazy pre-
nikli daleko na juh až k úpätiu európskeho Stre-
dohoria (obr. 649). Horninové materiály boli
ladovcovou cinnostou transportované na juh, kde
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poroztopení ladovcov zostali glaciálne uloženiny
s priemernou mocnostou 50 až 100 m. Na zaciat-
ku kvartéru bolo severné Nemecko rozsiahlou
pevninou. Dnes leží na báze najstaršieho pleisto-
cénneho zaladnenia vyše 100 m pod morskou
hladinou. Oblast Baltického mora bola súšou
a tiež v Severnom mori sa prejavuje výrazná
regresia. Z tohto obdobia sa zachovalo len málo
uloženín. Morénové sedimenty z najstaršieho
pleistocénu nie sú známe. vývoj sedimentov však
ukazuje, že sa vystriedalo niekolko teplých a stu-
dených výkyvov (studené obdobia sú oznacované
zacínajúc od najstaršieho ako briiggen, eburón
a menap).

Zaciatok staršieho pleistocénu charakterizuje
pomerne dlho trvajúca fáza kromérskeho oteple-
nia. Až v elsterskom glaciále sa ladovce rozširujú
do európskeho Stredohoria. V elsterskom glaciále
sa rozširuje transgresia tzv. holsteinského mora
(obr. 639) na juh a do západnej casti baltického
priestoru. Pre zaciatok transgresie sú typické ark-
ticko-boreálne mäkkýše. Potom nasleduje oteple-
nie (holsteinský interglaciál) charakterizované fa-
unou ustríc, prípadne gastropódov - "paludín".
Dalšie bolo sálske zafadnenie v približne rovna-
kom rozsahu ako elsterské.

Zaciatok mladšieho pleistocénu charakterizuje
teplé obdobie émskeho interglaciálu. Vtedy sa
rozšírili brezové a ihlicnaté porasty. Klíma bola
oceánskeho charakteru s teplotami o 2 °C vyššími,
aká je v súcasnosti. Émske more (obr. 639) široko
zaplavilo dnešnú oblast Severného mora, preniklo
daleko na východ do baltického priestoru a prav-
depodobne sa napojilo na Biele more cez východ-
nú Karéliu. Pocas viselského glaciálu bol rozsah
zaladnenia menší než pri predchádzajúcich zalad-
neniach. Toto obdobie má viacero interštadiálov.
Ku koncu posledného z nich ladovce ustupujú
a nastáva nová morská transgresia.

Približne pred 10 000 rokmi, na zaciatku holo-
cénu sa otvorila široká morská cesta v strednom
Švédsku. Pre faunu tohto mora je typická prímes
arktických prvkov so zástupcami rodu Yo/dia
("yoldiové more"). Maximálny rozsah dosiahlo
yoldiové more v druhej polovici ôsmeho tisÍCrocia
pred n.1. (obr. 650). Výzdvih okrajových castí
baltického štítu zaprícinil ústup mora zo stredné-
ho Svédska. Baltické more stratilo spojenie so
Severným morom a približne pred 6000 rokmi sa
vysladilo. Pre faunu je typický ulitník Ancy/us
("ancylové jazero"). O dalšÍCh tisÍC rokov sa
paleogeografická situácia opät zmenila. Cez ob-
last severného Dánska sa utvorilo spojenie so
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Obr. 649. Európa na vrchole posledného zaladnenia (podla S. BOOELA, M. GROMOVA, W. SOERGELA,prevzaté
z K. KRäMMELBEINA, 1977).

1tundra,2stepalesostep,3 ihlicnaté lesy, 4 listnaté lesy

Severným morom, a tak vzniklo tzv.. litorínové
more (obr. 651). Vtedy malo Baltické more naj-
vyššiu salinitu, ktorá postupne klesala v období
limneového a dnešného tzv. myového mora na
súcasnú hodnotu približne 8 %0a v jeho východnej
casti len 4 0/00.Holocénne klimatické optimum

prebehlo v období transgresie litorínového mora,
ked priemerná teplota bola o 2 až 3 °C vyššia ako
v súcasnosti.

I

Štvrtohorné uloženiny v oblasti dolného Rýna
(Holandsko a severné Porýnie - Vestfálsko) pa-
tria k územiam, v ktorých sa zastupujú kontinen-
tálne (fIuviolimnické, glaciálne) a morské vrstvy.
Kvartér dosahuje znacnú mocnost, vyše 600 m.
Holandsko patrilo k oblasti severoeurópského
zaladnenia. V teplých obdobiach tu prebiehali
morské transgresie a kedže pobrežie bolo ploché
a nízke, prenikali hlboko do pevniny. K hlavným
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Obr. 650. Severná Európa v období yoldiového mora
7770 r. pred n. l. (podla M. SAURAMA- P. WOl.5lBDTA
- K. DUPHORNA,1974)

~

'"

Obr. 651. Severná Európa v období litorínového mora
okolo 5000 r. pred n. l. (podfa M. SAURAMA- P.
WOLS1EDTA - K. DUPHORNA, 1974)

Obr. 652. Súvrstvie mIadopleistocénnych glaciofluviá1nych sedimentov s blokovou morénou v podloží. Lahti
- Salpakargas, Fínsko
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Obr. 653. Plážové sedimenty na Rujane. V petrografickom zložení štrkov prevláda pazúrik. Vo velkej pazúrikovej

konkrécii je evorzná priehlbina vyplnená valúnmi

typom sedimentov patria morské a kontinentálne
íly, kremenné piesky a ojedinele sa vyskytujú aj
relikty morén (od najstaršieho do stredného pleis-
tocénu).

Alpy a extraglaciálna
stredoeurópska oblast

Alpy a ich predpolie mali na rozdiel od zaladne-
nia severnej Európy typické horské zafadnenie.
Údolné ladovce sa spájali cez nižšie položené
chrbty takmer do jednotného komplexu, ktorý
svojimi jazykmi zasahoval hlboko do predhoria.
Alpy sú takmer všade glacigénne formované, cím
sa zotrela staršia terciérna povrchová morfológia.
V severnom predpolí Álp majú pleistocénne ulo-
ženiny len malú mocnost (v priemere okolo 20 m).

Údolné ladovce tvorili v tejto oblasti pomerne
rozsiahle plochy až do vzdialenosti 100 km od osi
pohoria. Niekdajšie ladovce boli pomenované
menami riek, napr. ladovec Salzachu, Innu, Rýna,
Rhôny. Na južnom okraji Álp sa v dôsledku silnej
subsidencie utvorili až 3000 m mocné nakope-
niny.

Stratigrafia alpského kvartéru vychádza zo vzá-
jomného vztahu štrkových terás a ich súvislostí
s valom celných morén. Rozoznáva sa pät velkých
erózii, oddelených intervalmi, ktoré zodpovedajú
zaladneniam. Za najstaršie sa považuje zaladne-
nie donau (danub), nazvané podla rieky Dunaj,
ktoré však zanechalo len ojedinelé a tažko rozlíši-
telné stopy. Aj z dalšieho zaladnenia - giinzu sú
známe iba menšie relikty morén na niekolkých
miestach. Prevažujú suvkové hliny.

Najsilnejšie boli v Alpách zaladnenia mindeiu
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Obr. 654. Mrazom deformované glacilakustrické varvy sálskeho zaladnenia v Starej Belej pri Ostrave

a risu, ich rozsah je približne zhodný. Za výrazné-
ho interglaciálu giinz-mindel hlboko zvetrávali
štrkové uloženiny na južných svahoch Álp; vzni-
kali cervenohnedé íly nazývané "ferreto". Klíma
tohto obdobia bola chladnejšia a vlhkejšia ako
v súcasnosti. Hoci sa interglaciálu ris-wiirm prisu-
dzuje len krátky casový interval, v tomto období
silne ustúpili fadovce a paleolitický clovek osídlil
jaskyne až do výšky 2400 m. V období wiinnské-
ho zaladnenia bol rozsah fadovcov najmenší.

Medzi horským zafadnením alpsko-karpatskej
oblasti (Alpy, Vysoké a Nízke Tatry) a fadovcami
severnej Európy sa rozprestieralo územie, kde
boli vyvinuté len malé fadovce v Krkonošiach,
Jeseníkoch, Beskydách, Harzi, Ciernom lese
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(Schwarzwald) a vo Vogézach. V tejto extraglaci-
álnej stredoeurópskej oblasti sa vyskytujú prevaž-
ne periglaciálne uloženiny s bohatým obsahom
fosílií.

Na základe výskytu cicavcov možno kvartér
tohto územia, ležiaceho už mimo dosahu fadov-
cov, rozdelit do troch oddielov. Najmladší terciér
až najstarší kvartér predstavujú obdobie velmi
výrazného faunistického ochudobnenia. Postupne
miznú teplomilné živocíchy, ako tapír, antilopa,
hiparión, šablozubý tiger, opice atd. Vymretie
týchto živocíchov a nástup nových staropleisto-
cénnych elementov ("Biharium") predstavuje
najvýraznejšie rozhranie v najmladšom kenozoi-
ku. "Glaciálne" spolocenstvá staršieho pleistocé-
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Obr. 655. Glaciofluviálne súvrstvie sálskeho zaladne-

nia v odkryve severne od Opavy

i

nu tundier a stepí tvoria mamuty, kone, bizóny
a srstnaté nosorožce. Najtypickejšími predstavi-
tefmi medzifadového teplého obdobia sú lesné
slony, jelene a diviaky. V strednom pleistocéne
medveda Ursus denningeri postupne nahrádza U.
spelaeus a vymiera zástupca radu koní Allohippus
stenonis. Ako sa už spomínalo, na konci pleistocé-
nu vymiera medved jaskynný i mamut a nastupuje
typická postglaciálna fauna.

Pocas glaciálnych období sa v spomínanej ob-
lasti tvorili periglaciálne uloženiny. Pôsobením
mrazu vznikajú mrazové kliny, štruktúrne pôdy
a L, zatiaf co v letných mesiacoch dochádzalo
v riecnych údoliach k zvýšeným akumuláciám
štrkov. Vo vrcholných obdobiach glaciálov pre-
biehalo navievanie spraší.

'r

r

Kvartér Ceskoslovenska

Kvartér Ceskoslovenska má kfúcovú polohu pri
okraji severoeurópskeho zafadnenia. Je podrobne

prebádaný. Jeho západná cast patrila k nezafad-
nenej oblasti medzi severným zafadnením a alp-
ským systémom fadovcov.

Pleistocén Ciech a Moravy

Oblast severo európskeho zaladnenia zasaho-
vala do severného pred po lia Sudet a Beskýd.
Systém tohto zafadnenia bol vefmi podrobne skú-
maný najmä v oblasti Opavy a Hlucína, kde
zasiahli dve vefké zafadnenia - elsterské a sálske.
Oddelujú ieh interglaciály s limnickými sediment-
mi. Najmladšie viselské zafadnenie bolo menšieho
rozsahu a na naše územie už nezasiahlo.

Terasy beskydských a jeseníckych riek súvisia
so severoeurópskym zafadnením. V okolí Opavy
a Hlucína sú staršie, elsterské sedimenty zachova-
né v hlbokých subglaciálnych korytách v podobe
tmavo sfarbených morén. Komplexy prachovíc
(nevápnitých sprašových hlín) a spraší s fosílnymi
pôdarni tvoria nadložie glacigénnych uloženín
- sú sálskeho veku (obr. 654, 655). vývoj týchto
uloženín je výrazne humídny. Najväcšiu cast ulo-
ženín tvoria morény a glacilimnické sedimenty
patriace k sálskemu zaladneniu, ktoré rozrušova-
lo a redeponovalo staršie elsterské sedimenty
(obr. 656-659). Povrch sálskych uloženín tvoria
vefmi zvetrané horniny, hlavne prachovice. V ich
nadloží je súvrstvie eolických hlín. V Muglinove
pri Ostrave bol v podloží sálskych uloženín identi-
fikovaný pôdny komplex prislúchajúci holstein-
skému interglaciálu.

Severoeurópske zafadnenie na našom území
však nebolo obmedzené len na oblast okolo Hlucí-
na a Opavy, ale zasiahlo aj predpolie severných
Ciech (frýdlantský výbežok a údolie Nisy). Zvyšky
elsterského zafadnenia sú známe z Ještedského
chrbta. Transportovaný materiál sa dostal do po-
vodia Ploucnice. Valúny hornín pochádzajúcich
z baltického štítu sa nachádzajú v terasách Labe,
napr. pri Decíne, kde terasy s úrovnou okolo 60 m
nad dnešným korytom rieky patria k elsterskému
zafadneniu. Mladšie, sálske zafadnenie zasiahlo
len do povodia Nisy. V okolí Dráždan sú tieto
terasy 20 m nad úrovnou Labe. Možno predpo-
kladat, že medzi elsterským a sálskym zafadne-
ním prevládala silná erózia.

K extraglaciálnej stredoeurópskej oblasti patrí
znacná cast územia CSSR.Najprv z nej spomenie-
me podoblast moravských úvalov, ktorá priamo
nadväzuje na severoeurópsku oblast. Zaberá kar-
patskú predhlben odvodnovanú Moravou. Strati-
grafické nadviazanie terás rieky Moravy na dunaj-
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Obr. 656. Relikt sivého tiIlu elsterského (halštrov~ého) zaladnenia so súvrstvím prevažne kremenných štrkov
pIio-pleistocénneho veku. Západná stena sadrovcového lomu v Kobeficiach pri Opave

ský terasový systém je však velmi tažké. Zo
stratigrafického hladiska sú na tomto území naj-
dôležitejšie sprašové súbory (obr. 660, 661). Le-
mujú najmä SV okraj ceského masívu. Terasy sa
zaclenujú prevažne na základe vztahu k sprašo-
vým uloženinám.

Kfúcovým bodom stratigrafie je prepojenie mo-
ravskej brázdy a Hornomoravského úvalu. Rad-
slavickej terase z údolia Becvy zodpovedá vysoká
terasa karpatských riek vytváraná postupovou
fázou sálskeho zafadnenia. V tejto podoblasti pri
Predmostí leží povestné archeologické nálezisko
zo stredného a mladého' pleistocénu. Odtiafto
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pochádzajú bohaté nálezy interglaciálnych
mäkkýšov. K strednému pleistocénu patria traver-
tíny pri Tucíne a Zelátoviciach. Pre stratigrafiu
pleistocénu odvodenú zo sprašových súborov je
najvýznamnejšie okolie Brna so základným profi-
lom Cervený kopec, ktorý bol vefmi podrobne
spracovaný najmä co do fosílnych pôd staršieho
pleistocénu. Obsahuje súbory od najstaršieho
pleistocénu do holocénu. Výrazné pôdne horizon-
ty znacných hrúbok sú v sprašových súvrstviach
pri Dolných Vestoniciach (obr. 662). Spraše casto
obsahujú glaciálnu malakofaunu; ich najmocnej-
šie polohy sú wiirmského veku. Na Stránskej skale
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Obr. 657. Mrazový hrniec
vyplnený sprašou na povrchu
glaciofluviálnych sedimentov
sálskeho zaladnenia v Lode-
niciach pri Opave
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Obr. 658. Eratický blok severskej žuly v glaciofluviálnych sedimentoch pásma náporovej morény v Kraváfoch
pri Opave
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pri Brne sa našla bohatá fauna stavovcov a mäkký-
šov kroméru (interglaciál giinz-mindeI).

Dalšia podoblast je vnútroceská. Jej centrom je
labsko-vliavská sústava s terasami neogénneho
(napr. zdibský stupen) až pleistocénneho veku.
Terasový systém sledovaný na dlhých úsekoch
tvorí základ lokálneho stratigrafického clenenia
štvrtohôr. Znacné rozšírenie má kvartér v povodí
Vltavy, kde sa k najstaršej ladovej dobe priradujú
Iysolajská a suchdolská terasa (Q. ZÁRVBA - V.
BVCHA - V. LOŽEK, 1977). Obdobie giinzu
(menapu) reprezentujú terasy pankrácska a kra-
lupská. V kroméri (interglaciál giinz-mindeI) sa
utvoril mociarny sedimentárny súbor v nadloží
suchdolskej terasy pri Uneticiach. MindeIu (elste-
ru) zodpovedajú v údolí Vltavy terasy vinohrad-
ská a letenská. Do riského (sálskeho) zaladnenia
sú zaradené terasy dejvická a veltruská.
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Obr. 659. Detail glaciolakus-
trických pieskov sálskeho za-
fadnenia 'vo Velkých Lošti-
ciach pri Opave

V údolí Malého Labe nad ústím Vltavy sa
k najstaršej ladovej dobe priradujehornopfímska
terasa a pod ústím Vltavy hrabcická terasa. Ku
giinzu (menapu) patria v tejto oblasti hradecká
a techlovická terasa, prípadne vysoké terasy
(88-70m) na Polabí. V mindeli sa na Malom

. Labe utvorilo až pät terasových stupnov vo výš-
kach 62-50 m. V rise sa vytvorila napr. urbano-
vická terasa. Vo wiirmskom (viseIskom) glaciále
sa vytvára prakticky na všetkých tokoch najmlad-
šia velká akumulácia piescitých štrkov údolnej
terasy. Z medziladových období bol zistený pri
U neticiach staropleistocénny interglaciál, pravde-
podobne kromérskeho veku.

Najlepšie preskúmaný a doložený sled kromér-
skeho interglaciáIu s faunou stavovcov a mäkký-
šov je známy z výplne krasovej kapsy Zlatého
kona pri Koneprusoch a z Chlumu pri Srbsku.
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Obr. 660. Spraše stredného a mladšieho pleistocénu s pôdnymi komplexmi PK III-II a slabo zretelným PK l.
Modfice pri Brne
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Obr. 661. Spraše a príbuzné uloženiny v Ceskoslovensku (podla V. LOŽKA,1973).
1spraše. 2 prachovice.3 vápnitéa sprašovénaviatepiesky
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Dalšou lokalitou s velmi príbuznou faun ou je
Zlatý Kopec pri Pfezleticiach. Tunajšia fauna
stavovcov sa pokladá za biharskú; sprevádza ju
malakofauna ceského glaciálu. Za najstaršie pleis-
tocénne uloženiny (prípadne vrchnopliocénne?)
možno pokladat cadicové svahoviny, spraše a na-
viate piesky na úpätí Rípu s ulitníkom Gastrocop-
ta serotina (obr. 663). Staropleistocénneho veku
je pravdepodobne aj prúd cadicových balvanov na
chrbte od Radobýlu k Litomeiiciam.

Okrem terasových sedimentov najviac zastúpe-
nými kvartérnymi horninarni sú mocné sprašové
sedimenty, odkryté najmä v zákrutách údolí. Naj-
známejšie a najlepšie preskúmané odkryvy sa
nachádzajú severne od Prahy v údolí Vltavy, na Na Slovensku je kvartér vyvinutý v troch hlav-
Polabí, dolnom Pojizerí a v Ceskom Stredo horí. ných oblastiach (l. VAšKOVSKÝ,1979): a) oblast
Mladopleistocénne súvrstvie sa skladá z troch nížin, kde v podloží kvartéru je prevažne neogén,
pôdnych komplexov - PK l, PK II a PK III tvo- b) stredo horská oblast vrátane kotlín, c) vysoko-
riacich základ velmi podrobného litostratigrafic- horská oblast zahrnajúca horské masívy s vrchol-
kého clenenia, V podloží mladopleistocénneho mi vyše 1500 m.
súvrstvia sú mocné polohy spraší a další komplex K nížinnej oblasti kvartéru patria územia Zá-
pôd - PK IV. Na jeho báze boli zistené plody horskej, Podunajskej a Východoslovenskej níži-
brestovca (Ce/tis) a interglaciálna malakofauna. ny. Nachádzajú sa v nich sedimenty stredného
Ešte starší komplex PK V sa vyznacuje bazálnou a vrchného pleistocénu aj holocénu, zatial co
hnedozemou a velkým poctom humusových hori- údaje o najstaršom pleistocéne majú fragmentár-
zontov v jej nadloží. Ukazuje sa, že pôdne kom- ny charakter. -
plexy PK IV a PK V sú mladšie než elsterský 1
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glaciál; možno predpokladat, že PK V zodpovedá
holsteinskému interglaciáluo Celkovo v sprašo-
vých komplexoch vnútroceského vývoja možno
sledovat celý priebeh stredného a mladého pleis-
tocénuo

Vulkanická cinnost pokracovala v menšom roz-
sahu aj v kvartéri,napr. Komorní hurka pri Marián-
skych Láznach a Venušina sopka pri Bruntáli,
ktorá je mladšieho veku než 700000 rokov, ked-
že jej tufy pokrývajúce riecne terasy aj lávy vy-
kazujú normálnu magnetizáciu súcasnej epochy,

Pleistocén Slovenska
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Obr. 662. Profil v tehelni pri Dolných Vestoniciach - stratotyp mladšieho pleistocénu vo fácii sprašových súborov
suchej oblasti.

1 humusové pôdy (cemozeme a pseudocernozeme), 2 slabohumusové pôdyo 3 B horizont parahnedozeme. 4 A horizont
parahnedozeme, 5 B horizont hnedozeme, 6 slabo odvápnené hnedé horizonty ("interštadiálna hnedozem" ). 7 hlinopiesky, 8 spraš,
9 ronové spraše a zosprašnené svahoviny. 10 soliflukcné polohy, 11 soliflukcné hákovanie, 12 spraš s piescitými preplástkami,
13 skrývka
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Obr. 663. Svahoviny s fosílnymi pôdami s Gastrocopta serotina. Kontinentálny stupen vilán (vilanyian) - vrchný
pliocén až najstarší pleistocén. Qineves - Hýkovice .

V Záhorskej nížine je zachovaný najstarší pleis-
tocén v sološnickej depresii pri Plaveckom Pod-
hradí. Patria k nemu slatinné rašeliny zistené
vrtmi. StaršÍ pleistocén predstavujú fIuviálne sedi-
menty v zohorsko-marchegskej depresii. Sú to
nánosy rieky Moravy. K mindeiu sa priradujú
najmä pochované eolické piesky v zohorsko-pla-
veckej depresii (hÍbkový interval 40 až 60 m). Ris,
predposledná doba fado'Já, je charakterizovaný
fIuviálnymi a proluviálnymi sedimentmi. Dalej
k nemu patria pochované naviate piesky v zohor-
sko-plaveckej depresii, ktoré tvoria súvislú polo-
hu v intervale 23 až 40 m. V interglaciále ris-wiirm
lokálne sedimentovali organické uloženiny - ra-
šeliny. Wiirm reprezentujú akumulácie fIuviál-
nych a proluviálnych sedimentov, tvoriacich tri
stupne, a naviate piesky so znacným rozšírením.

V Podunajskej nížine môže patrit k najstaršie-
mu pleistocénu vyššia cast kolárovského súvrstvia,
na co by mohla poukazovat fauna ostra kódov.
K staršiemu pleistocénu sa priraduje mocná fluvi-
álna akumulácia štrkopieskov, ktorá ležÍ diskor-
dantne nad kolárovským súvrstvÍm. Takisto
k staršiemu pleistocénu sa priradujú štrkopiesko-

vé akumulácie v starom koryte Žitavy medzi
obcami Strekov a Svodín; obsahujú bohatú faunu
vertebrát, napr. Anancus arvernensis a Dicerorhi-
nus megarhinus. Ide pravdepodobne o vyššiu cast
spodného pleistocénu. Dalšie staropleistocénne
riecne akumulácie boli zistené v spodnej casti
údolia rieky Nitry a na dolnom toku Hrona.
Mindeiu zodpovedajú s vefkou pravdepodobnos-
tou erózne zvyšky terasy 25 až 29 m nad hladinou
Dunaja medzi Dolným Petrom a Šrobárovou.
Podrobne spracovaný staršÍ pleistocén sa nachá-
dza v tažnej jame tehelne v Senci. Mindeiu zodpo-
vedá aj horizont spraší s vrstvou cadicového popo-
la, ktorý bol identifikovaný pri Komjaticiach.

Glaciálne obdobie risu v Podunajskej nížine
reprezentujú fIuviálne a proluviálne sedimenty
a spraše. Patrí sem stredný terasový stupen Duna-
ja. Rovnakého veku sú aj stredné terasové stupne
"Pražitavy", dolných tokov Váhu.a Nitry. Pro lu-
viálne sedimenty risu sú zachované napr. na úpätí
Malých Karpát. Najlepšie odkryté profily sprašÍ sú
v údolí Váhu medzi Hlohovcom a Trencínom.
Interglaciál ris-wiirm sa vyznacuje hnedo zemný-
mi lesnými pôdami s horizontmi fosílnych cerno-
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Obr. 664. Travertíny posledného interglaciálu s banatikovou faunou. Hôrka - Ondrej na Spiši, Slovensko

zemí. Zodpovedajú mu pôdne komplexy PK III
a PK IV.

Wiirm, poslednú dobu ladovú, reprezentujú
fluviálne štrkopiesky riecnej nivy Váhu, Nitry,
Žitavy, Hronu, Ipla a pravdepodobne aj štrko-
piesky Dunaja v úseku Komárno-Štúrovo. V tej-
to dobe sa utvorila aj väcšina eolických pieskov.
Stratigraficky aj archeologicky je najdôležitejšia
lokalita Macanské vršky pri Seredi, kde bola
nájdená kultúra gravettienu.

Sprašové pokryvy sú rozšírené v Trnavskej,
Nitrianskej, Pohronskej a Žitavskej pahorkatine
a ležia tiež na terasových stupnoch dolných tokov
riek pretekajúcich Podunajskou nížinou. Podrob-
ne boli preskúmané lokality spraší pri Morava-
noch a Banke (okolie Pieštan), Zamarovciach,
Mnešiciach pri Novom Meste nad Váhom, v tehel-
ni pri Trnave, Leviciach a i. (~br. 665).

Vo Východoslovenskej nížine sa do staršieho
pleistocénu zaraduje pestré súvrstvie s polohami
sapropelov a rašelín v podvihorlatskej oblasti.
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Nemožno vylúcit postupný prechod z pliocénu.
Do mindeiu sa zaclenuje súvrstvie štrkopieskov
michalovsko-slepkovskej depresie. Sú tu aj ílovité
hliny mindeIu - risu. Sem patrí aj terasový stupen
na lavom brehu Laborca. V tejto depresii boli
preukázané aj ílovito-hlinité sedimenty z intergla-
ciálu ris-wiirm. Nad nimi nasledujú mocné štrko-
piesky z obdobia posledného zaladnenia, z wiir-
mu, kam patria aj výplne riecnych nív a nižšie
terasové stupne. Najlepšie odkryté profily spraší
s pôdnymi komplexami PK II a PK III (ris-wiirm)
boli preštudova né južne od Košíc.

Stredohorská oblast vrátane kotlín zaberá pod-
statnú cast územia Slovenska. Zaclenujú sa sem
horské masívy, ktorých vrcholy nepresahujú výš-
ku 1500 m. Pre stredo horskú oblast sú charakte-
ristické kotliny, ktorých dná ležia v rôznych nad-
morských výškach. Najnižšie sú položené IIavská,
Trencianska, Ipelská, Lucenecká, Rimavská
a Košická. Vyššie (medzi 300 až 500 m) ležia
Žilinská, Hornonitrianska, Zvolenská, Žiarska



Obr. 665. Spraše staršieho pleistocénu s poonymi komplexmi (od bázy) PK VI, V, lY. Levice, tehelna Monaco

a Hornádska kotlina. K najvyšším kotlinám patrí
Turcianska, Horehronské podolie, Liptovská, Po-
pradská a Oravská kotIina.

V stredohorskej oblasti v najvyššom pliocéne
a najstaršom pleistocéne sa tvorili výlevy cadicov,
ukladali sa tufy a tufity. Produkty tohto finálneho
vulkanizmu sú sústredené najmä v Cerovej vrcho-
vine južného Slovenska. Z najstaršieho pleistocé-
nu opísalO. FEJFAR(1964) bohatú faunu z cadi-
cových tufov od Hajnacky, napr. Anancus arver-
nensis a Tapirus arvernensis.

FIuviálne sedimenty možno sledovat v terasách;
najkompletnejšia sústava terás je na strednom
Váhu pri Žiline. Do najstaršieho až stredného
pleistocénu sa zaraduje skupina troch vysokých
terás; pravdepodobne je to donau až mindeI. Za
najstarší pleistocén, prípadne až giinz-mindel sa
pocíta fauna stratigraficky dôležitých nálezov po-
chádzajúca z krasových výplní v okolí Plešivca
a Gombaseku. Interglaciál mindel-ris je zastúpe-
ný napr. travertínmi z lokality Horbek pri Ružom-
berku. Za casove ekvivalentnú sa pokladá tzv.
muránska brekcia (sute stmelené sintrom).

Znacne rozšírené sú riské sedimenty. Patria
k nim fIuviálne uloženiny stredných terasových
stupnov, ako aj proluviálne sedimenty a spraše.
Interglaciálne obdobie ris-wiirm charakterizuje
ukladanie sladkovodných vápencov (obr. 664)
napr. na lokalite Hrádok pri Gánovciach s unikát-
nym nálezom výliatku lebky Horna sapiens nean-
dertalensis.

Wiirmské sedimenty patria k najrozšírenejším
v strednohorskej oblasti aj v kotlinách. Zastupujú
ich napr. fIuviálne uloženiny (v dnách údolí),
eolické (spraše), proluviálne, svahové a organické
uloženiny.

Vysokohorská oblast zahrna horské masívy
s vrcholmi presahujúcimi výšku 1500 m. Kvartér-
ne sedimenty je tažko presnejšie stratigraficky
zaradit, lebo paleontologické a archeologické ná-
lezy takmer úplne chýbajú.

Sedimenty staršieho až stredného pleistocénu
boli preukázané len na južnej strane vpredpolí
Vysokých Tatier. Sú tu zastúpené glaciálne, glaci-
fIuviálne a fIuviálne uloženiny. Relikty riských
morén sa nachádzajú na periférii Tatier, kde

533



Obr. 666. Holocénne sedimenty s nálezmi predmetov z doby bronzovej. Doplaze pri Libochoviciach

neboli erodované a prekryté morénami wiirmu
(wiirmské zaladnenie malo menší plošný rozsah).
Morfologicky najvýraznejšie, málo porušené sú
wurmské morény posledného zaladnenia; ležia
v údoliach Vysokých Tatier. Najdlhším bol lado-
vec v Bielovodskej doline; presahoval dÍžku
20 km. Doklady zaladnenia v podobe karov a mo-
rénových sedimentov sú známe aj z Nízkych Ta-
tier a Beskýd, sporné výskyty sú v Malej Fatre.

Holocén v CSSR

Holocénu na území CSSR sa venovala len velmi

malá pozornost, najmä pre jeho velmi krátky cas
trvania. Klíma holocénu bola obdobná interglaci-
álnej. Holocén na našom území sa vyznacuje
zmenami spojenými s vývojom pôd, pre ktoré je
najdôležitejší nástup teplej klímy. Staroholocén-
ne pôdy sú ešte silne vápnité a svetlo sfarbené.
V okolí pramenov sa utvárajú penovce. Ku koncu
chladnejšieho výkyvu (boreál) sa tvoria rašeliny
a ložiská staroholocénnej jazemej kriedy prechá-
dzajú do vápnitých slatín. Revolucný význam v 4.
až 5. tisícrocí pred n. I.má rozvoj pofnohospodár-
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stva (obr. 666). V tomto období ustupujú lesné
porasty a nasleduje perióda významných zmien za
kolísania vlhkejších a suchších klimatických fáz
(epiboreál). Dalšie obdobie je érou suchého, po-
merne teplého podnebia trvajúceho až do r.1750
pred n. I. (subboreál).

Kvartér Britských ostrovov,
Pofska a ruskej tabule

V najstaršom pleistocéne prebehlo v tejto ob-
lasti niekolko zafadnení. Ich paralelizácia so seve-
roeurópskym zafadnením naráža na tažkosti.
V marinných pieskoch na Britských ostrovoch,
oznacovaných red crag (walton), sa vyskytujú blo-
ky hornín pochádzajúce z južného Nórska. Vyššia
cast najstaršieho pleistocénu je v morskom vývoji
s pieskami a siltovcami, ktoré postupne prechá-
dzajú na deltové až sladkovodné sedimenty ark-
tického typu.

Teplé obdobie kroméru je charakterizované
estuáriovými pieskovcami a siItovcami. Od star-
šieho do najmladšieho pleistocénu nasleduje



striedanie chladných a teplých období casove zod-
povedajúcich glaciálom a interglaciálom; z litolo-
gickej stránky sú to piesky, tiIity, jazerné vápence
a íly.

Na Britských ostrovoch sa studené obdobie
staršieho pleistocénu nazýva ang, stredného wal-
ton a mladšieho devens. V holocéne sa uložili
piesky a íly zaradované do fIanderského stupna.

V Polsku charakterizuje najstaršie casti pleisto-
cénu súbor "Mizerna", odzrkadlujúci niekolko
teplých a studených výkyvov. Vo vyššom oddiele
staršieho pleistocénu nasledovalo obdobie kra-
kovského zaladnenia. Dalšie studené obdobie ku
koncu stredného pleistocénu je prvé varšavské
(stredopolské) zaladnenie. Viselské (druhé var-
šavské) zaladnenie ukoncuje vývoj mladšieho
pleistocénu v tejto oblasti.

V ZSSR zodpovedajú súboru "Mizerna" tzv.
predglaciálne vrstvy, rozšírené pri meste Vilnjus
v Litve. V ponto-kaspickej oblasti im zodpovedá
stupen apšeron so synonymným názvom "baku".
Ide o fosiliferné súvrstvie s bohatou faunou sta-
vovcov a mäkkýšov. Aj tu sa dá sledovat celý rad
teplých a chladných výkyvov. Hlavné studené
obdobie staršieho pleistocénu sa nazýva oka,
v strednom pleistocéne nasledoval dneprovský
a moskovský glaciá1.Valdajské zaladnenia mladé-
ho pleistocénu sú podrobne rozclenené.

Francúzsko
a mediteránna oblast

V západnej Európe predstavuje predovšetkým
územie Francúzska (predpolie Álp, údolie Rhôny
a i.) oblast spojenia, nadviazania sústavy morské-
ho mediteránneho kvartéru na glaciálne vývoje
Západných Álp a ich predpolia (ladovec zasaho-
val až do oblasti Lyonu). K najrozšírenejším ty-
pom sedimentov patria mrazové drviny. V západ-
nej Európe doznieva oblast usadzovania spraší,
ktoré zasahujú až k Atlantiku. Sprašové súbory sú
velmi podrobne clenené, ale ich bližšia paralelizá-
cia s ostatnými periglaciálnymi oblastami je znac-
ne stažená. V údolí Rhôny, najmä na jej dolnom
toku sa vzájomne zastupujú morské, fIuviolimnic-
ké a kontinentálne vrstvy.

V stredozemnomorskej oblasti je vyvinutá celá
sústava pobrežných plážových stupnov (obr. 646),
ktoré miestami nadväzujú na kontinentálne sú-
vrstvia, co je zo stratigrafického hladiska velmi
významné. Najvyššie plážové stupne (morské te-
rasy) sa nachádzajú až 200 m nad hladinou mora.

Najhlb~ie terasy boli zistené v hÍbke 100 m pod
hladinou. Ako sme už zdôraznovali, v teplých
obdobiach prebiehala transgresia, zatial co obdo-
bia výrazného ochladenia prinášali ústup mora.
V sedimentoch kalábru sa po prvý raz objavujú vo
.faune mäkkýšov boreálne prvky; výrazne pokles-
la teplota. Casovým ekvivalentom kalábru sú kon-
tinentálne uloženiny mladšieho vilafranku ; ich
flóra tiež svedcí o výraznej zmene klímy. Subtro-
pická kvetena bola vtedy vystriedaná ihlicinami
a listnatými stromami. V mladších teplých obdo-
biach sa teplomilné západoafrické druhy rozširujú
do severnej casti mediteránneho priestoru.

V tyrrhéne a monastire (najvyššom pleistocéne)
bola stredozemnomorská oblast posledný raz spo-
jená s Cerveným morom.

Veuxínskej (ciernomorskej) oblasti sa v pleisto-
céne oživil morský režim, došlo k ingresii mora.
V nasledujúcom teplom období pri zvýšení hladi-
ny sa opät zacína vysladzovanie a nadbytok vôd
z tejto oblasti odtekal bosporsko-dardanelskou
úžinou do Stredozemného mora.

Dalšia transgresia vytvorila dnešnú situáciu.
Podla starších názorov glaciálne obdobia vyšších
zemepisných šírok zodpovedajú pluviálom (daž-
dovým obdobiam) nižších zemepisných šírok. Klí-
mu pluviálov charakterizovali mierne teploty a vý-
raznejšie množstvo zrážok, kým v interpluviáloch
sa teplota zvyšovala a klíma bola podstatne such-
šia. Novšie výskumy ukazujú, že v chladných
obdobiach prevládalo v subtropických oblastiach
výrazné západné prúdenie, ktoré prinášalo vyššiu
zrážkovú cinnost. V trópoch však v tomto období
panovali pomerne aridné podmienky. V pásme

. dnešného rozšírenia púští pocas teplých období
(iuterglaciálov) nastúpila tropická klíma s hojný-
mi daždami, fIuviálna erózia starších uloženín
a rozširovali sa oblasti osídlené neolitickým clo-
vekom.

KVARTÉR OSTATNÝCH OBLASTí
SEVERNEJ POLO GULE

V severnej Európe a v Ázii rozšírenie fadovcov
smerom na východ ustupuje s nasadením konti-
nentálnej klímy. Na Sibíri sa zaladnili iba vyššie
pohoria.

V Severnej Amerike sa najrozsiahlejšia oblast
'zaladnenia nachádzala v blízkosti atlantického
pobrežia, kde bol vyšší spád zrážok, zatial co
územie Aljašky bolo z väcšej casti bez ladovcové-
ho pokryvu. Tak ako v Európe aj na severoame-
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rickom kontinente sa niekolkokrát rozšírili a ustú-
pili ladovce. V glaciáloch sa tvorili mocné polohy
spraší. Plocha zaladnenia v porovnaní s Európou
tu bola podstatne väcšia. V terciéri a v pleistocéne
pocas glaciálov (v obdobiach zníženia hladiny
svetového oceánu) boli Ázia a Severná Amerika
spojené v oblasti Beringovej úžiny. Tento "pev-
ninský most" zohral velkú úlohu pri stahovaní
cicavcov a cloveka na americký kontinent.

NIEKTORÉ PROBLÉMY
ŠTVRTOHÔR

Všeobecným problémom kvartéru je jeho stra-
tigrafické clenenie, riešenie vztahu stratigrafie

morských a kontinentálnych súborov, kde nebola
dosial dosiahnutá zhoda názorov. Aktuálnym
problémom zostáva spresnenie spodnej hranice
kvartéru s pliocénom. K základným problémom
patrí riešenie vztahu severoeurópskeho a alpské-
ho zaladnenia a korelácia s kontinentálnym kvar-
térom mimo oblastí vlastného zaladnenia.

V strednej Európe je potrebné dalšie spresnovanie
stratigrafie, ktorá zatial casto vychádza z morfostratigra-

fie. Nevyhnutné je výraznejšie uplatnit biostratigrafieké
a rádiometrické metódy. Viac pozornosti treba venovat
aj úcinkom neotektoniky, kvartérnym pohybom v kon-
solidovaných oblastiach aj v mladých pásmových poho-
riach.
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Trendy v evolúcii zemskej kôry
Otázka evolucných trendov zemskej kôry je

mimoriadne zložitá a do znacnej miery sa nachá-
dza ešte v štádiu diskusií. Pri sledovaní jednotli-
vých ukazovatelov (pribúdanie, resp. ubúdanie
celkového objemu kôry alebo niektorého z jej
typov, význacnejších hornín, zastúpenia jednotli-
vých chemických prvkov, ich izotopov, intenzity
geologických procesov atd.) prichádzajú rôzni
bádatelia k rozporným výsledkom. Mnohé deje sa
javia skôr ako cyklické, vratné alebo vykazujú
tažko vysvetlitelné kolísania (napr. zastúpenie
izotopu 34Sv morskej vode - obr. 22). Aj nespor-
né jednosmerné trendy, ako je napr. ubúda nie
oxidu uhlicitého v atmosfére Zeme, nie sú priamo-
ciare, ale krátkodobo prerušované opacnou ten-
denciou, v danom prípade pribúdaním C02 v ob-
dobiach intenzívnej tekto nick ej a vulkanic~ej cin-
nosti.

V zložitom priebehu geologických procesov
možno sledovat viaceré jednosmerné tendencie
vývoja zemskej kôry (obr. 667). Ciastocne sme na
ne poukázali už pri hodnotení princípu aktualizmu
a pri opisovaní najstarších období Zeme. Vyplý-
vajú z diferenciacných procesov, z vývoja atmo-
sféry, meniaceho sa chemizmu morských vôd;
najvýraznejšie sú poznacené evolúciou života
a v minimálnej miere aj astronomickými procesmi
(pribrzdovanie rotácie - zvyšovanie poctu dní
v roku).

V archaiku a staršom proterozoiku sa najprv
vytvárali granitovo-rulové klenby, neskoršie vzni-
kali zelenokamenové pásma; charakteristické sú
masy anortozitov, granulitov, charnockitov, ko-
matiitov, prúžkovaných železných rúd. Od fane-
rozoika sa významne uplatnuje geosynklinálny
cyklus s vyvrásnovaním pásmových pohorí, prav-
depodobne závislý od tektoniky litosferických do-
siek. Jej výrazné uplatnenie je dobre sledovatelné
od mezozoika v spojení so vznikom nových vel-
kých oceánov.

Rádiogénna produkcia tepla klesá s casom.
V predkambriu bola najmenej 2-až 3-krát väcšia
(podla niektorých odhadov 10- až IS-krát väcšia).
Priemerný geotermický gradient v archaiku bol
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vyšší ako dnes, stúpanie teploty s hfbkou strmšie
odvtedy sa geotermický gradient postupne zmen
šoval na dnešnú priemernú hodnotu (v kryštalic-
kých bridliciach štítov 12°C/km). Z archaika po.
chádzajú najrozsiahlejšie komplexy s najintenzív-
nejšou vysokoteplotnou metamorfózou. Naopak
glaukofanické horniny ("modré bridlice" - blue
schists) - produkty nízkoteplotnej vysokotlako-
vej metamorfózy vyžadujúce velmi mierne stúpa-
nie teploty s hfbkou, nie sú z predkambria vôbec
známe.

Kôra v archaiku nebola tak zretelne diferenco-
vaná na dva typy ako dnes, celkove bola bázickej-
šia. V oblastiach znosu najstarších sedimentov
prevládali báziká, ako to vidiet už zo znacného
zastúpenia tažkých lantanoidov (napr. Y), prí-
znacných pre tholeiity.

Granitoidy z rozsiahlych archaických masívov
Grónska a inde, ako aj vulkanity zo zelenokame-
nových pásiem majú pomer stronciových izotopov
blízky 0,701, co svedcí na ich odvodenie priamo
z plášta. Neskoré arch aikum bolo dobou najmo-
hutnejšieho rastu zemskej kôry. Od zaciatku pro-
terozoika - 2500 miliónov rokov (v južnej Afrike
už od doby 2800 miliónov rokov), dá sa už sledo-
vat jestvovanie stabilnej kontinentálnej zemskej
kôry. Vidiet to i z toho, že zatial co v archaiku bol
pomer karbonátov a ortokvarcitov k ostatným
typom sedimentov 1 : 100, v proterozoiku sa znížil
na 1 :5.

Kyslejšia, kontinent41na kôra sa vyvíjala po-
stupným oddiferencovávaním granitových más,
viacnásobným roztavovaním. Svedcí o tom zastú-
penie izotopu 87Sr,ktorý vzniká rozpadom rubídia
87Rb. Rubídium je znacne hojnejšie v kôre oproti
pláštu (pomer Rb/Sr je v kôre o jeden rád vyšší
než v plášti). Krivka pomeru 87Sr/86Srv karbona-
tických sedimentoch morskej vody od najstarších
cias dodnes ukazuje silný prílev 87Srv dobe pred
2500-2000 miliónmi rokov (obr. 668). Vtedy
zrejme utuhlo vela granitov a kôra dosiahla dosta-
tocné hrúbky (25 km, prípadne i menej vzhladom
na vtedajší vyšší geotermický gradient), umožnu-
júce opakované tavenie v jej rámci, oddelenie
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Obr. 667. Variácie v zložení kôry, biosféry, sedimentárnych hornín a rúd združených so sedimentmi pocas histórie

Zeme (podla J. VEIZERA, 1976 b),
Vysvetlivky :Kôra: 1"protokôra" archaika, 2 hrubá kontinentálna kôra s granitovou vrchnou vrstvou,

vývoj života: 1 Procaryota, 2 Eucaryota, 3 Metazoa, 4 život v terestrickom prostredí.
Klastické horniny: 1 droby, 2 ílovité bridlice, 3 arkózy, 4 oligomiktné zlepence a ortokvarcity, 5 cervené vrstvy (red beds),
Karbonáty, 1 ranodiagenetické dolomity. 2 anorganické a biochemické vápence, 3 plytkovodné organogénne a organo-detritické

vápence. neskorodiagenetické dolomity. 4 pelagické vápence,
Organolity: 1 bituminózne bridlice, 2 ropa a plyn, 3 uhlie.
Riecne a deltové uloženiny: 1zlepences asociáciouU-Au-pyrit, 2 pieskovceobsahujúce U- V-Cu, 3 ryžoviská a fosílne rozsypy.
Ložiská farebných kovov: 1 vulkanogénne a vulkanicko-sedimentáme, 2typsedimentacnej panvy, 3typcervených vrstiev (red beds),

4 asociácia karbonáty-Pb-Zn.
Železné rudy: 1 typ AJgoma, 2 typ Superior, 3 typ Ginton, 4 typ Bilbao, 5 typ minetta, 6 riecne uloženiny, bahenné rudy, laterity

a podobné typy,
Mangánové rudy: 1 "jaspilitový" typ, 2 vulkanicko-sedimentárny typ a asociácia ortokvarcity-kremité bridlice-Mn karbonáty.

3 karbonátový typ, 4 asociácia ortokvarcit-glaukonit-íl, 5 mociarne a jazerné uloženiny

bazaltovej a granitovej vrstvy. Rýchle rastú jadrá
kontinentov. Neskôr sa pribúdanie kontinentálnej
kôry spomalilo (prírastok od fanerozoika sa odha-
duje na 10 % jej celkového objemu).

Podiel karbonatických hornín v rámci sedimen-

tov zretelne vzrastal od archaika dodnes. Podiel
MgjCa klesal s casom, zastúpenie dolomitov
oproti vápencom sa trvale znižovalo, Ložiská
s karbonátmi mangánu v archaiku chýbajú, obja-
vujú sa až od proterozoika. Podiely celkového
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Obr. 668. Variácie pomeru K20/Na20 v sedimentár-
nych a vyvretých hominách (A. E. J. ENGEL et al., 1974)
a pomeru 87Sr/86Sr v morskej vode pocas geologických

dôb (J. VEIZER, 1976a)

Fe/Ah03, MnO/Ah03, MnO/celkové Fe, SiOz/
Ah03 v karbonatických horninách sa od archaika
dodnes znižovali.

V predkambriu v skupine psamitov,zaberali
nezrelé klastiká (najmä droby) znacne vyššie per-
cento.oproti zrelým kremenným pieskovcom v po-
rovnaní s fanerozoikom. Zaujímavý je vývoj
podielu KzO/NazO v klastických hominách - od
arch aika do spodného proterozoika stúpal, odvte-
dy trvale klesal v celej dalšej histórD Zeme (obr.
668).

Atmosféra Zeme je ochudobnená o inertné,
vzácne plyny o faktor až 10-11 oproti ich kozmic-
kej hojnosti; z toho, ako aj z iných faktov vyplýva,
že prvotná atmosféra Zeme v podstatnej miere
unikla. Sekundárna, takmer bezkyslíkatá atmo-
sféra bola naprodukovaná degazáciou, ktorej ur-
citý obraz poskytujú vulkanické exhalácie; dotvo-
rená bola fotosyntetickou asimiláciou rastlín.

Zloženie morskej vody 'nesporne ukazuje od
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najstarších dôb jednosmerný trend zvyšovania
salinity. Voda predkambrických morí bola bohat-
šia na P, Fe, Ba a tiež na Si02, pretože nebolo ešte
mikroorganizmov, ktoré by ho boli odcerpávali
z morskej vody na stavbu svojich schránok. Po
naprodukovaní dostatocného množstva kyslíka
(najstaršie kontinentálne cervené vrstvy majú vek
2500 miliónov rokov) sa v morskej vode objavili
aj síranové ióny (najstaršie ložiská sadrovcov
- anhydritov sú v skupine GrenviIIe a Belt).
V sekundárnej atmosfére najprv pribúdal oxid
uhlicitý oxidáciou metánu; vody vrátane mor-
ských vykazovali jeho zásluhou kyslú reakciu (vý-
razné vylúhovávanie železa a jeho akumulácia'
v prúžkovaných rudách). Zmenšovan ie množstva
C02 rastlinstvom viedlo zaciatkom fanerozoika
k vytvoreniu slaboalkalickej reakcie v morskej
vode, bohato využitej na vytváranie schránok
z CaC03.

Stúpanie obsahu kyslíka stimulovalo vývoj stále
dokonalejších foriem života; zacínajúca ozónová
clona umožnila vznik prvých eukaryotov s gene-
tickým kódovým materiálom DNA azda už pri
obsahu kyslíka 1 % jeho súcasnej hladiny (Pas-
teurova hladina); prvé makroskopické Metazoa
zacínajú asi od 3 % PAL; od 10 % PAL silná
ozónová vrstva stacila odfiltrovat takú cast ultra-
fialového žiarenia, že sa mohol rozvinút život aj na
súši; potom nasledoval vývoj pfúc atd.

Mimoriadne významné dôsledky bohato rozvi-
nutého života pre další vývoj zemskej kôry, ukla-
danie nových typov sedimentov (fosfáty, kausto-
biolity, organogénne vápence, pelagické vápence
tvorené planktonickými foraminiferami od krie-
dy), ako aj biologické ovlyvnovanie zvetrávacích,
transportných a sedimentacných procesov i diage-
nézy netreba osobitne zdôraznovat. Trend zdoko-
nalovania organizmov, vývoj spojený s neustálym
objavovaním sa nových skupín, je dobre známy
z paleontológie a mnohokrát bol spomínaný
v ucebnici (napr. obr. 8). Tu iba zdôrazníme, že
v súcasnosti sú vývojové trendy hydrosféry, atmo-
sféry ba i najvyššej casti litosféry výrazne ovplyv-
nované cinnostou cloveka, donedávna nevedome
a casto v rozpore s jeho vlastnými záujmami.
Dokonalé poznanie týchto trendov stáva sa život-
ne dôležitou potrebou ludskej spolocnosti.
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Register
Aalen 345
Aar-Gotthard (masív) 316
abevillien 512
Abitibi (pásmo) 94
Abruzzy 449
abysál 50
Abyssocythere carpathica 419
Acanthaceras 377
Acanthahoplites 392
Acanthodes 290
Acanthodii (ttnoplutvé ryby) 178
Acanthopyge haueri 214
Acer 423,513
Aceratherium 420
Acernaspis 170
Acicula palita 508
Acritarcha 99, 109, 114, 146, 165,

178

Acropara 451
Acrospirifer 198
Acrospirifer primaevus 218
Actaeanel/a 380,419
Actinacamax plenus 377,386
Actinapterygii (Iúcaplutvé ryby)

202,238
Actinastroma hebbarnense 199
Adapis 423
Adelaide (súbor) 108
adelaidská oblast 142
adelholzské vrstvy 431
Adenský záliv 76
Adeorbis verteseusis 417
Aderklaa 319
adnetský vápenec 359, 369
Aegiromena aquila aquila 150
Afar 76
Afganistan 403, 498
aflenzské vápence 338, 339
africký štit 91, 107, 132, 190, 205,

223, 272
agen 451
Aglaspida 131
Agnatha 123, 150, 178, 202
Aganiatites castulatus 197
Aganiatites accultus 214
Agraulas 126
acheulén 512

akadobaltická provincia 133, 140,
142
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Akadocrinus 132
akadská orogenéza 223
akantopygové vápence 214
akcagyl 450
Akidograptus 183
Akidograptus acuminatus 146, 169
aktivne okraje 70,74
aktualistická atmosféra 82
aktualizmus 10
akvitán 450, 451
akvitánska panva 352, 356, 383,

430,466
alaun 315
alb 375
albertan 126
albingan 501
aldán 126
Aldanel/a crassa 141
Aldanacyathus 141
aldanský štit 91, 108
álen 345
Alethapteris 238
Aleuty 73
algomské granity 101
algonkium 111
Aljaška 352
alkunské súvrstvie 490
alleghanská orogenéza 283
AlIgäu 468
allgäuské vrstvy 359, 369
allgäuský príkrov 359
Al/ahippus stenonis 525
almin 447
Alnus 423, 463
Alnus kefersteini 493
Alnus julianaeformis 460
Alapex 511
Alpy 296,304,315,423,424
alpínske vrásnenie 409, 424
alpinsky orogén 304
alpinsky vývoj 305,314,343
alpské zaTadnenie 506
alpsko-karpatský oblúk 450
alpsko-karpatská mobilná oblast

(geosynklinála) 165,242,272,
296

alpsko-karpatská sústava 189, 268,
296

Altaj 141

altajsko-sajanská mobilná oblast
190, 223

altenbachské vrstvy 431
AltkristaJlin 118
altonian 501
Alveolina 411
Alveolina boscii 414,417
Alveolina vredenburgi 500
Alžírsko 165, 190,223
Amadeus, panva 167
AmaItheus margaritatus 346
Amazon 191
amazonská panva 108
Amblypterus 280
Amersfoort 512
amfipórové vápence 220
amonity 304,346,377
amonitové zóny 306
amonoidné hlavonožce 194, 232
Ammodiscus hoernessi 433
ammoniové vrstvy 478
Amphibia 123,238
Amphipara 198, 220
Amphipora rama$a 220
amphisylový íl 428
Amphitryon radians 161,162
Amussium 455
Amussium denudatum 490
anabarský štít 91, 190
anadyrská panva 500
anaglaciál 520
Ananaspis 170
Ananaspis fecunda 174, 185
Anancus arvernensis 489,531,533
Anarcestes 194,214
Anarcestes plebeius 196
Anarcestidae 194
Ancilla 419,456
Ancylastridae 419
ancylové jazero 520
Ancylus 520
Ancylus deperditus 496
andelskohorské vrstvy (súvrstvie)

219,252
Andrychów (Polsko) 362
Andy 144,166,274,301,371,403
Anetoceras 194, 214
Anetoceras solitarium 196
Angara 120, 132
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Angaropteridium 282
angarská flóra 240, 273, 282, 283
angarská pevnina 300
angarská platforma 91
angerberské súvrstvie 432
Angiospermae 382, 423
Anglicko 99, 109, 193, 205, 227,

243,244,272,286,310,312,354,
384

anglo-parížska panva 352, 353, 383
Angola 108, 403
Animikia 111,119
anis 306, 315
anvers 466
Annularia 238
Annularia jongmanssi 236
antarktický štít 91, 109, 132
Antarktída 124,142,143,151,204,

224,225,239,274,282,301,302,
310,371, 403

Anthracoceras 232
Anthracosia 232, 290
Anthracotherium 420
Anthozoa (koraly) 177
Antiatlas 141
antikvová fauna 511
antlerská orogenéza 274
Apeniny 296, 304, 449, 485, 486,

487
Apeninský polostrov 448
aphebian 103
Aplococeras avisianus 306
Aporrhais callosa 416
Appalace 205, 342
appalacská faunistická provincia 223
appalacská mobilná oblast (geosyn-

klinála) 143, 151, 166, 190, 223,
239,273,274,283

appalacské vrásnenie 166
apt 375
Apt 375
aptychy 347,377
Apúlia 449
Apuseny 370
Apusenské vrchy 403,485,486,487
Aquifusus 456
Arábia 124,133, 151,274
Arabský polostrov 498
arabský štít 132
aragon 451
Arachnida (pavúky) 233
Ara/ia 382
Araucaryoxylon 282
araukarity 282
Araxoceras 279
Arca 438
Ardeny 193,205,206,352
Area 455
Arenicolites 46

.:;

I

í

~
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arenig 146, 154, 155, 165, 166
"aretuzinové" bridlice 184
Argentera 316
Argentína 144,166,191
argentínska panva 108
argilitya lignity od Soissonnais 427
Argodiscus 161
arquat 504
Archaeopteris 202
Archaeopteryx 351
Archaeosphaeroides barbertonensis

96
archaikum 90
Arch egon us 233
Archegonus moravicus 229,251
Archegosaurus 280
archeocyátové vápence133, 141,144
archeocyáty 131
Archerperton 238
Archidesmus 172
aridná klíma 57,342
Arietites 346
arikareean 501
Aristocystites 150
Arizona 342
Arménsko 301,342
armorický masív 109,111,133,153,

154,165,181,205,352
armorický pieskovec 165
arnsbergian 256
Arthropoda (clánkonožce) 123,280
artinsk 278, 300
Artiodactyla 511
arzberská skupina 140
assel 300
Assilina 411,417
assyntské vrásnenie 105, 109, 120,

124, 133
ast 504
astarak 451
astenolit 73
astenosféra 70
Asteroca/amites 238, 248, 252, 254
asterocyklínový pieskovec 431
Asteroidea (hviezdice) 150
Astero/epis 202
Asterophyllites 238
Asterophyllites grandis 263
Asteropyge 198
Asterotheca permica 294
Astrachán 315
Astraspis 150
Astreopora 417
astroblém 101
astronomické hypotézy 514
Astúria 272
astúrska fáza 241, 243, 245, 246,

247,248,257,266,267,268,272,
296

ašgil 146, 161, 165
atická fáza 464
Atlantik 70, 72, 73, 76, 342, 403
atlantická bioprovincia 464, 466,

491
atlantická provincia 133
Atlantický oceán 371,405
atlanticko-nórsky oceán 424
Atlas 107,304,403
atmosféra 60, 80, 82, 540
Atractites 306

Atrypa 177
Atuna 420,456,478
Aturia aturi 458
Aube (rieka) 375
Aucella 347
Audia (vrstvy) 402, 442
auernigské vrstvy 268
Aulacopleura konincki 184, 185
aulakogén 73
aurignacien 512
Austra/opithecus 457
austrálska platforma (štít) 91, 132,

224
austrálsky štít 91, 94
austridy (austrikum) 316, 317
austrijská fáza 304, 311, 382, 398,

401
'autochtónny paleogén CM v pred-

hlbni Karpát 432
autun 278,287,288,289,290,294,

295, 296
autunská panva 287
awamoan 501
azafidová provincia 151

Babia gora 433
Babice 386
Babinka 160
babošské kremence 369
Baculites 377,392
Bácka 489
báden 450
bagshotské vrstvy 427
Bahamská platforma 317
bachcisaraj 447
Bachowice (Polsko) 362,497
Baicalia 97
Baiera 311
Bairdia 307
Bairdia supp/anata bohemica 386
bairnsdalian 501
bajkalská orogenéza 124, 133
Bajkalské jazero 108
bajkalské vrásnenie 120
bajok 345
bajtavské súvrstvie 480
bajuvarikum 317, 359
Bakonský les 447
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Bakony 370
"baku" 535

Balanophy/ia 417

Balanus 45,418,454

Balatonites 311

balcombian 501

balicskévrstvy 477

Balkán 242, 272, 304, 403

balkanidy 447

Baltica132,133

baltickáoblast178,179

Baltickémore 70,169,180,520,521
baltickýštít 76, 91, 105, 124, 132,

134,151,153,179,180
BaItisphaeridium 99, 114
Banát 489
banatitová formácia 403
Banka 532
Bankov 270
Bánov-Bojkovice 497
Bánovská kotlin a 447
bánovská panva 481
Banská Bystrica 336, 370, 402
Banskobystricko-zvolenská kotlina

481
Banská Stiavnica 298
Baraolt, jednotka 442
Barberton 93, 107
Barbora (morské poschodie) 256
Bardzské hory 141, 189,216
barém 375

barmsteinské vápence 53
Barnea 489
Barrandeina 215
Barrandeoceras 174

Barrandien 111, 124, 125, 126, 134,
136-140. 145. 146. 151, 154-
-163. 164. 169. 181, 182-187,
190. 191. 193. 208, 209-215,
216.222.223.245.258

barrandiénske proterozoikum 264
Barrandova sk~la 210
Barreme 375
banón 410,426,427
bartonian 501
Bos etruscl'S 504
baškir 273

bašská fácia (vývoj) 361,392,393
bašská kordiliera 392, 433
bašské vrstvy 393
bat 345
batesfordian 501
Bath 345
batyál 50
batysifónové vrstvy 490
batyurisková provincia 151
bausteinské vrstvy 469
Baux 383
bauxity 445
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Bavlinella 114
bavorská fácia 189
bavorská molasa 468
bavorské príkrovy 317
Bavorsko 140, 158, 164, 316, 351,
384

Bavorský les 111
Bayeux 345
bazálne kremence 330
bazálne súvrstvie paleogénu 445
Bazas 466
bazifikácia 72, 77
bebravský vývoj 333
beckovské vrstvy 262, 290
beckovský vápencový obzor 290
Becva 393
bedul 375
Bechlejovice 493
belemnity 304,347, 377
Belemnitella 377
Belemnitella mueronata 392
Belemnopsis 419
Belemnosella 419

belerofontové vápence 296
Belgicko 180, 227, 243, 244, 286,

383
belgická panva 426, 466
belianska jednotka 360, 368
Belianske Tatry 367
belohorské súvrstvie 386
belomoridy 106
Belonidopsiehnium earpatieum 421
belopotocká skupina 119
belovežské súvrstvie 433, 434
Belt 540
BeItina 95
beltský súbor 104
bembridžské vrstvy 427
benambranské vrásnenie 191
benetity 311
Benettitaeeae 352
Bengálsko 120
Bengálsky záliv 500
Benue (aulakogén) 73,403
berias 375
Beringova úžina 69, 536
Berlín 243
Bernissart 383
beroun 146, 151, 160, 164
Beroun 160, 161, 184
Berrias 375
Berriasella grandis 345, 382
Beskydy219,257
besaráb 450
Betická kordiliera 304
Betlanovce 402
Betliar 190,402
Betula 423,463,513
Betula nana 513

Betula pubeseens 513
bezdékovské zlepence 215
biancone 51,359,390,394,401
biaritz 410
bieber 505
biela jura 345, 355
Biele Karpaty 321
Biele more 106

bielokarpatsko-krynieká podzóna
321

bielokarpatsko-krynická jednotka
433,434

bielopotocké súvrstvie 445
bielovážsky vývoj 333
bihar 451
Biharium 524
bihorský autoehtón 340
bimamátové vrstvy 356
bindt-rudnianske zlepenee 271
bioglyfy 436
bioherma 49

biohermné vápence paleocénu 444
Birgau 498
Bison priseus 511
bítešská ortorula 117, 118, 393
Bithynia 223
bityn 315
Bivalvia (iastúrniky) 123, 132,150,
174,196,232,279

blanická brázda 245,258,267,288,
294,295

blankan 501
Blastoidea 304
blastoidy 280
BIattodea (šváby) 233
Blhovce 222
Blues Lias 354
Babu, jednotka 442
bod rak 447
Bogdo 315
bohdaleeké súvrstvie 155, 161
bohdanovické vrstvy 251,254
bohdašínske súvrstvie 314
BohemieIIa 132

BohemieIIa romingeri 131,139
Bohemispora pragensis 99
Bohemograptus bohemieus 172
bohuslavické súvrstvie 262,290,294
Bojophyton 151
Bolívia 144,165,166,191
Bo/ivina 451,472
bone-beds 311
Bordeaux 466
boreál 505,534
boreálna klíma 57

boreálna provincia 351, 354, 371,
388,464,466

Barelis 417,451
borinské súvrstvie 367



borinský vývoj 402 brnenský masív 117,219,248,393
Borna-Hainichen 247 Brno 117,219,257,356,386
Bornhardtina 219 Brno-Líšen 221
Bornholm 134 brodecké droby 250
boryslawský pieskovec 442 brodecké štrky 475
Bos primigenius 511 Brodno 394
Bositra buchi 347, 354, 358, 362, bronzová doba 512

364 Brotia escheri 418
Boskovice 294, 295 Broumov 290
boskovická brázda 258, 267, 280, Broumovská kotlin a 289

288, 294, 295 Broumovské steny 289
Bospor 490 broumovské súvrstvie 289, 290
bosporsko-dardanelská úžina 535 broumovský výbežok 265
Bothriolepis canadensis 201 brouskový horizont 259
boudecké sliene 434,440 brärup 512
Braarudosphaera bigelowi 415 Bruce (skupina) 101
brabantský masív 244 brumovické vrstvy 251,254
brackleshamské vrstvy 427 Brunhesova epocha 63
bradlové pásmo 268,272,299,319, brunia 111,117

322, 329, 363, 394 brunovistulikum 117
bradlový obal 396 brusel 410
Brachiopoda (ramenonožce) 123, Brusnianka298

132, 150, 174, 197,230,279 brusnianske súvrstvie 297,298
bra~hiopódy 304, 380 Brusník 297
Brachiosaurus 351 Bryophyta 423
brakické fácie 49 Bryozoa (machovky) 123, 150, 279
Brandov 247 bfezenské súvrstvie 387
brandovská panva 246,247,296 bfezinské bridlice 250
Branisko 272, 298, 299 Buccinum 456
Branná, skupina 188 Buccinum undatum 508
brantické vrstvy 254 Bucegi (zlepence) 403
Brazília 224 bucakské súvrstvie 448
brazílsky štít 91, 108 budejovická panva 495
brdské kambrium 136 budínsky slien 447
Breche (príkrov) 316 budínsky vývoj paleogénu 432,446,
brekciovitý príkrov 316 447
Bretagne 109,354,427,466 budikovanské vrstvy 480
Bretila (skupina) 119 budnan 169
Bretka (vrstvy) 480 . Budnanská skala 187,210
bretónska fáza 241, 245, 247,248, buchensteinské vrstvy 319

257,299 Buchia 347,351
Breznianska kotlina 481 buchweilerský vápenec 428
Brezová pod Bradlom 402 Biikk 222, 268, 296, 321, 328, 338,
brezovská skupina 402 339, 343, 369, 446, 488
Brezovské pohorie. 402 biikkikum 299,321,329,338
brezovský zlepenec 477 Bukové hory 338
Brian~onnais (typ eugeosynklinál- bukovinský príkrov 403

neho chrbta) 78 Bukovské vrchy 321
briartsonská kordiliera 358,390 bulánske zlepence (brekeie) 262,
briansonská podzóna 316 294
bridgerian 501 Bulawayo 97
Bridlicná 252 Bulharsko 272, 372
briover 133, 154 Bulimina 472
brioverien 109, 111 bulimino-bolivinová zóna 482, 483
Bristol 243 bulitian 501
Britská Kolumbia 132, 143, 144, Bumastus bovchardi 184

342, 371 Bunolophodon 457
Britské ostrovy 151, 152,243 Biindner Schiefer 358,391
brnenské piesky 483 Buntmergelserie 390, 391

Buntsandstein 305,311,312,342
burdigal 450, 451
Burgas 447
Burgessiabella 144
burgesské bridlice 132, 143, 144
Burgundsko 353
burgundská brána 311
bushveldský komplex 107
Butkov 400
Byrhyaena 420
Bystré 401
bystrická jednotka 433, 434
bystrická podzóna 321
Bystricka (dolina) 370
Bystrý potok, súvrstvie 190
bystfická oblast 385
Byšta 119
Bytca 399
Bytom 311

Cabrioceras crispiformae 216
Caen 109
Calamites 238, 282
Calamites radiatus 234
Calcaire grossier 427
calcare ammonitico rossa 359
Ca1ceola sandalina 221
Ca1cichordata 132
Callianassa 380
Calliostoma 456
Callipteridium gigas 294
Callipteris 288, 290, 294
Callipteris conferta 267, 278, 281,

282,287,289,294,295
Callipteris naumanni 295
Callista 455
Calocyc1etta 451
Calpionella alpina 361
Calpionella elliptica 377,382
Calpionellites 345,377
Calpionellopsis 345
Cammaratus 451
Canadian 166
Candona 455,479,510
Candona steinheimensis 496
Cantharus brogniartianus 417
Carbonicola 232, 256
Carbonicola diversa 233
Cardinia 347
Cardioceras cordatum 347,356,362
Cardiola 174
Cardiola gibbosa 176
Cardiolidae 176
Cardita guembeli 306
Cardium 49,455,470,477
Cardium edule 508
Cardium inopinatum 487
Cardium transcarpaticum 487
Cargoorlie 94, 121
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Carcharhinus sp. 419
Carcharodon 420, 457
Carlsoerský chroát 7ó
cam 315
Carnivora 409, 420
Carpinus 513
Carpoidea 123, 132, 199
Carrara 342
Carya 513
Carya bilinica 493
Carry la Rouet 467
Caryocaris 160
Cassis 456
Castanea 463
Castanea kubinyi 460
Castanopsis toscana 460
Castelgomberto 449
Catapsydrax howei 413
Caytoniales 352
Ceahlau (jednotka) 402, 442
Cecilioides acicula 507
celkový vek hornín 24
celticko-Iuzitánska oioprovincia .1-6.1-
Ce/tis 530
Ce/tis sp. 510
cenoman 375

Centrálne kryštalícké Alpy 317
Centrálne Západné Karpaty 321
centráinokarpatský paleogén 432,

444
centrálny moldanubícký plutón 245
Centriscus 420
Ceoloma 454
Cepaea 456
Cephalaspis 201, 202
Cephalopoda (hlavonožce) 123,

132, 172, 194
Cerastoderma 456
Cerathalithus 463
Ceratites nodosus 306
ceratitový vápenec 311
Ceratocystis perneri 130, 132
Ceratodus 307
Cerithium disjunctum 488
cerítíové vápence 484
cerítiové vrstvy 427, 428
Cerová vrchovína 497
Cervus elephas 511
Cetechovice 362
cetechovický tróg 363
Cibicides 448
Cibicides badenensis 487
cicavce 310,351,381
Cidaris 306
cienžkovický pieskovec 434, 438,

442
Cimomia 420
Cimpia (vrstvy) 488
Cincinnatian 166
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Cinnamonum 423, 463
Cinnamonum scheuchzeri 493
cirkalitorál 46
cirkumpacifické subdukcné zóny

343

Cirpa fronto 349
Cirripedia 454
cišnianske vrstvy 394
clactonien 512
C'/adophlebis 3S2
Claraia clarai 306
clarendon ian 501
clarkformian 501
"Clavulinoides" szaboi 488
Clemmys 420
clifdenian 501

Climacograptus 147, 169
Clithon pictus 489
Clupea 457
Clymenia 196
Clymenia laevigata 198
Clymenida (klyménie) 196
Clypeaster 420, 456
Clypeina jurassica 352, 366, 369
Coal Measures 244
Cobalt (skupina) 101, 120
Coccolithina 463
Coccolithus pelagicus 414,453
Codru (príkrovy) 340
Coelenterata (mechúrniky) 123,279
Coe/odonta ant;qu;tat;s Sil
Coelurosauriichnus tatricus 310
Cognac 375
Coleoptera (chrobáky) 280
Collenia 103
Co/arni ella 377
C%miella recta 400
Colorado (kanon) 91, 103, 150
Columella columella 509
Compsognathus 351
Condylopyge rex 129
Congeria 49,456,470
Congeria balatonica 489
Congeria banatica 489
Congeria croatica 489
Congeria hoernensis 478
Congeria neumayeri 489
Congeria panticapaea 490
Congeria partschi 478, 489
Congeria rhomboidea 489, 490
Congeria sp. 455
Congeria subrhomboidea 490
Congeria ungulacaprae 489
Congeria zahalkai 479
coniak 375
Coniferae 238

Conocoryphe 126, 141
Conocoryphesuueri 129,136
Conophyton cylindricum 97

Conus 419
Conus dujardini egerensis 417
Con us (Lithoconus) mercati 458
Cooksonia 178, 185
Copper Belt 108, 120
Corallinaceae 423
Corh;cu/a 419,456
Corhu/a 456
Corhu/a car;nata 415
Cordaites 238
Coryllus avellana 513
Cornwall 205, 243, 353
Corycium enigmaticum 95,106
Coscinodiscus perforatus 495, 496
Cosmoraphe 52
Costatoria costata 306,311,333,

337
couchesrouges 390
Crassatella 419
Crassicolaria 351, 361
Craterina 150
Cravenoceras roemeri 256
Credneria 382
Cr;cetodon ef. mínus 496
Crinoidea (faliovky) 123,150, 199
Crioceras 377
Crocuta spelea 510
croixian 126
Cromus 170
Cromus beaumonti 174, 185
Crossopterygii 202
Cryptocoelia 306
Cserhat 446, 488
Ctenacanthus 238
Ctenocephalus 141
Cucullophyllum extincturn 388
Cunninghamites elegans 386
Cupania neptuni 493
Curvirimula 232
Curvirimula belgica 257
cvilínske vrstvy 251, 254
Cyanocytheridea 454
Cyathaspis 178
Cyathoclysia tabernaculum 228
Cyclamm;na amp/ectens 433,437,

444

Cyclammina rotundidorsata 438
Cyclococolithus rotula 452
Cyclolites 380
Cyclopyge 149
cykasovité 311,352,382
cyklotémy 56, 240
Cylindroteuthis 57, 347, 351, 356,

383

Cynognathus 282
Cyprideis 454
Cypridopsis biplanata 496
cyprisové súvrstvie 493, 494
Cyprus 71,74,370,498

~



Cyrena 49,354,383,419
cyrénové sliene 428, 429, 432
cyrénové vrstvy 468
Cyrtia 177
Cyrtograptus 169, 183
Cyrtograptus murchisoni 172
Cyrtosymb%ides superstes 200
Cystoidea (jablovce) 123,150,199,

304
Czorsztyn 322

"

Cabová 218
casopriestorové premiestnovanie

fácií 56
Cechy 193,232,243,248,258
Celechovice 250
celechovický devón 219,221
celná karpatská priehlbina 321,357
celná priehlbina 78,319
celovecké súvrstvie 481

cenkovské pieskovce 135
cercanský ostrov 164, 187,215
Cergov 321
cernohorská jednotka 442
certežický vývoj 360, 365
Certova hoTa 190
certovická jazva (línia) 323
cervená jalovina 278, 286
cervené íIovce paleocénu 442
cervené koralové vrstvy 221
Cervené more 70, 76
Cervený Kopec 526
Cervený Kostelec 314
ceská kriedová panva 164, 167, 275
Ceské Budejovice 294, 295
Ceské stredohorie 388, 493, 496
ceskobudejovická panva 384, 388
Ceskomoravská vrchovina 111,188,

247
Ceský Brod 267,294
Ceský Krumlov 116, 245
Ceský les 111, 116
ceský masív 109,153,154,181,205,

207,209,216,241,242,243,244,
245,247,248,257,258,259,260,
262,265,268,275,286,287,316,
356,384

ceský (hercýnsky) vývoj 204, 206,
209,222,223

Cierna Hora 298
cierna jura 345, 355
Cierne more 72
ciernomorská depresia 447
ciernomorsko-kaspická oblast 450
ciernovážsky vývoj 333
Cína 124, 151, 167, 190,223,239,

273,280,283,310,343,373
cínska provincia 133, 142
cínsky štít 91, 108, 132, 141, 142,

151,167,190,223,273,282,283,
301

Civcinské hory 340
clánkonožce 380
clovek cromagnonský 511
cokrak 450
corštynská jednotka 321, 322
corštynská zóna 394, 398
corštynské vápence 364
corštynský sled 363, 396
Cucma 190

dacidy 403
Dacryoconarida 197,210
Dadocrinus 306
Dadoxy/on 293
dachsteinský vápenec 317,319,336,

338, 340, 359
dalej 193, 194, 195,208,210,213,

214,217
dalejské bridlice 197,208,214
dalejsko-tfebotovské súvrstvie 214
Da/manitidae 198
Da/manitina 149
Da/manitina sacia/is 148, 160
dalradian 105
dalslandidy 106
danian 501
danub 505,506
Daone/la /omme/i 306, 337
Daphia 456
Daphnogene cinnamonifolia 423
Dasycladaceae 310, 352, 382,

423
davelské súvrstvie 113
dák 450
dán 410
dánsko-polská brázda 353, 383,

389,392
D((bnica-Rzeszow 433
Decapoda 454
Deckdiabas 244
Decurte/la decurtata 306
dedolomitizácia 332
Dejvice 162
dejvická terasa 528
Dekan 108,404
Dekanská plošina 500
delmonti an 501
delovecká skupina 119
deltové fácie 54
Demänovské jaskyne 340
Demirastrites 183
Dendrocystites barrandei 149
dendrochronológia 28
Dendroidea (=dendroidy) 146
Dentalium 419
Denta/ium (Anta/e) kickxi transien-

sis 458

Dent Blanche (príkrov) 316
Dentex pausramensis 419
desenská klenba 118
detritická remanentná magnetizácia

60
deurn 466
deuteroatmosféra 80
devens 535
Devín (Bratislava) 299, 360
Devínska brána 319
Devonshire 193,205,243
devón 123,124,169,193-226,227,

246,247,248,268,273,299
dežské tufy 488
dharwaridy 94, 108
Diableret (príkrov) 316,390
diakovské vrstvy 480
diapíry 312
diastéma 15
Diastoma roncanum 416

diatomity 443
Diccoaster 423, 463
Dice/lograptus anceps 161
Diceras 347,351,355,361
Dicerorhinus 457
Dicerorhinus etruscus 511
Dicerorhinus kirchbergensis 511
Dicerorhinus megarhinus 531
Dickinsonia 98, 108
Dicranope/tis scabra 184
Dicrostonyx 511
Dictyonema flabe/liforme 146, 147,

153, 166
Dicynodon 282
dídymograptové bridlice 158
Didymograptus 147,160,166
Didymograptus pseudogeminus 147
Die/asma 279
Digonus 218
DiII 207
dilúvium 504
Dimetrodon 280, 282
Dimorphotychiidae 419
dinant 227,272
Dináre 304
dinaridy (dinarikum) 316,340,485,

486,487
dinarská ofiolitová zóna 370
Dinárske pohorie 424
dinosaury 307
dinotériové piesky 428
Dinotherium 491
Dip/ocynodon ef. darroÍnÍ 493
Dip/ograptus 169
Dip/opora annu/ata 310,338
Dipnoi 202
Discoaster varÍabilis 453
Discocyclina 411, 417
Discocyclina seunessi 437
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Discosauriscus 282,290
Discosauriscus pu1cherrimus 295
Disidiidae 456
diskordancie 13

Divalinga 455
Divaricella divaricata 508
divergentný pohyb 70
Divoká Šárka 113
divoký flyš 431
Dneper 273
dnepersko-donecká depresia 447,

448
dneprovský glaciál 535
Dnestr 181
Doberlug 141
doberské súvrstvie 429
dobrotiv 146, 155, 159, 160
dobrotivské súvrstvie 155, 160, 161
dobrovodský zlepenec 477
Dobfíš 113

dobfíšske zlepence 114
Dobšiná 337
Dobšinská ladová jaskyna 402
doger 345
dolinské vrstvy 481
Dolné Sliezsko 389
Dolné Vestonice 526, 530
dolnosaská skupina 287
dolnosliezska (vnútrosudetská) pan-

va 247, 248, 257, 258, 265, 266,
267,288,289,290,291,292,294,
295

dolný Rýn 521
Dolomity (pohorie) 317
dolsko-ždárecké vrstvy 262, 265
domanínske súvrstvie 494, 496
Domažlice 112, 113
domažlické kryštalinikum 111
domér 345
Domica 340
Don 273
donau 523
Donax 455
donecká fáza 370
donská panva (Donbas) 273
Dorcadospyris 451
Dorog-Tokodská panva 447
Dorset 354
Dosinia 456
dosiniové vrstvy 489
doubravské vrstvy 257
Doupovské vrchy 493, 496
dovnton 169, 180
dragonian 501
Drahanská vrchovina 118, 188,216,

218,221,222,243,245,250,254
drahanskývývoj 216,217,218,219,

221,222,250
Drakensberge 371
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drakovské kremence 216,217,218
dravce 381
drávska línia 316
Dráždany 388
Dreissena polymorpha 489
Dreissenidae 456
Drevermannia 250

1)rienkova hora (Drnava) 369
Drienovec 402
Drietoma 329
drift kontinentov 73
Dmava 338, 369
dmavské súvrstvie 222
drobnorytmický flyš paleogénu 443
druho hory 304
dryádka osemlupienková 513
Dryas octopetala 513
Dryomys hamadryas 496
Dryophyllum furcinerve 422
Dryopithecus 423
dubrauský kremenec 165
Duero 448,491
duchcovská fácia 494
duchesnian 501
duklianska jednotka 299,321,394,

440,431,432,438
Dunaj 319
dunajský terasový stupen 531
Dunbarella speciosa 232
duntroonian 501
duny 516
Durania austinensis 402

dursztynské vápence 364
durýnska fácia 164, 165, 189
Durýnsko 189,245,247,278,287
Durýnsky les 116
Duvalia 377
Dvorce 493
dvorecko-prokopské vápence 208,

210,215
Dvur Králové 291
Dwyka (tilit) 274
dyjská klenba 117
dyjský masív 117
dynovské slienovce 434
dysaerobické prostredie 50
Dzikowiec 216,248
džungavský masív 190

d'umbiersky sled 367

Ebro 448
eburón 505
Eccaparadoxides 126
Eccaparadoxides pusillus

139
Ectillaenus 160
Ectillaenus katzeri 147
EdaphosauTUs 282

128, 136,

Ediacara 98, 108, 120
ediakarská fauna 142
Edrioasteroidea 132
egej 315
Egejské more 301
egenburg 450
eger 410,450
Echinodermata 123,150,177,199,

234,280,380
Echinolampas laurillardi 459
Echinosphaerites 149, 150
Echinozoa (ježovky) 150
Echioceras rancostatum 346, 363
eibisvaldské vrstvy 488
eifel 193,195,207,208,214,217,

221,223
Eifel 496
Eisenerz 222, 268
Ejpovice 161, 163
Elephas meridionalis 504
elevácia 358
elfidiové sliene 484
Ellipsocephalus 126
Ellipsocephalus hoffi 136, 137
Elphidium 50,451
Elphidium hauennum - Elphidium

antomenum zóna 478
Elrathia kingi 142
elster 505, 506
elsterské sedimenty 525
elsterský glaCiál 520
Eutheria 420
embryonálna tektonika 358
emil 504, 505
Emiliania huxleyi 506
ems 193,207
émsky interglaciál 505, 520
Enalopia 419
Enalopsammia poppelacki 458
Encrinundae 170
EncrinuTUs 170
Encnnus liliiformis 306, 311
endemické fauny 69
Endoceras 150
Endothyra 230
Engadin (tektonické okno) 317
enklávy 91
Enna (morské poschodie) 256
Enns (rieka) 315
enzenauský mramor 431
Eobacterium isolatum 96, 107
eocén 409,410
Eocnnoidea 132
Eodalmanella socialis 158
Eohippus 420
eokambrium 90,104,106,119
eolfcké fácie 55
Eoparatethys 467
Eotetragraptus harti 147



Bozoon canadense 95, 103
epiboreál 534
epihercýnska platforma 311
Bpipe/toceras bimmamatum 357
Bquidae 409, 420
Bquisetites arenaceus 311
Bquus 457, 511
Bquus cabaj/us 511
Bquus stenonis 511
eratický blok 527
Eria 133, 179, 180
Bcicsonia 438
erijská fáza 179
Brnesôodendron 282
emstbrunnské vápence 357,361
Brvi/ia podalica 488
Brvi/ia pusi/la 490
erviliové vrstvy 478, 483, 484
Erzberg 222
Escomebeou 466

Estónska SSR (Estónsko) 146, 153,
180

Bucaryota 97
Bucyrtidium matuyami 506
Bucyrtidium tunidulum 506
eugeosynklinála 78
eugeosynklinálny vývoj 319,340
Bulepidina 411,417,451,462
eulitorál 45
Bu/oma 160
eulomové bridlice 158
Bumorphoceras 232, 254
Eurázia 178, 282
Európa 124, 203, 205, 225, 227,

239,240,241,244,245,254,272,
273,274,275,278,282,283,284,
285,286,287,301

Burydesma 302
Buryptecida 198
eurypteridy 170
Burypterus 170,177,180,199
eustatické pohyby 518
euxibrakická fácia 49
euxínske fácie 50, 360
euxínsko-cernomorská oblast 535

euxínsko-kaspická oblast 424
evapority 484
exogeosynklinála 423
Bxogyra columba 380, 399
exotická jednotka 366
expanzný model vesmíru 72, 78
extemidy 314
extraglaciálna stredoeurópska oblast

524,525
extraglaciálne oblasti 506

Fagus 513
Fagusp/iocenica 459
Fagussilvaôca 513

Falklandské (Malvinské) ostrovy
224,274

Fallotaspis 126, 127, 141
Fallotaspis typica 127
falúny od Ormoy 427
falúny od Touraine 427
falúny panvy Loire 427
famen 193,195,203,206,207,209,

216,217,219,221,222,223,225
fanerozoikum 90
fasan 315
fatranské vrstvy 332
fatrikum 297, 299, 321, 323, 330,

339,368
Favia costata 418
Favosites 175, 177
fácia 43
Fennosarmatia 105, 133
Fennoskandia 105
Fergana 424, 498
ferreto 524
Fercissidae 419
Ficus 382,423,456,463
Fig Tree (súbor) 96, 107
Filadelfia 104
firakovské súvrstvie 480
finálny vulkanizmus 78, 497
Fínsko 105, 106
"Fischschiefer" 432
Flabellipecten 455
Flabellipecten besseci 462
F/abellipecten burdigalensis 488
Flabellipecten carryensis 462
Flabellipecten jacobeus 498
Flabellipecten tenuisulcatus 491
F/abellum 451
Flagilacia pinna ta 493
fIander 505, 535
FIeckenmergel 50, 359, 364, 369
Flexicalymene dec/inata 162
fIinz 469
Florida 151
Flocidae 382
Flôha 246
fIuxoturbidity 442
fIydlantský výbežok 525
fIyš 78, 340, 372
fIyš (charakteristika) 392
fIyšoidné sedimenty 430, 443, 478,

483
fIyšové pásmo 316,329,361,432
fIyšové sedimenty 392, 430
fIyšové súbory 51,398,403
fIyšové uloženiny (fIyš) 240
fIyšový vývoj 114,391,399,402
foladové vrstvy 490
Follicataena 306
foraminifery 123, 230, 278, 279,

307,351,377

Fôderata ("séria") 328
franciskánska melanž 371
Francúzsko 133,165,205,241,243,

244,272,296,312,315,375
Francúzske Alpy 430,431
Francúzske stredohorie 227, 287,

352
Frankenwald 140, 164, 189, 245,

247
franklínska mobilná oblast (geosyri-

klinála) 143, 191,223,274
Františka (morské poschodie) 256
frasn 193, 195, 197, 203, 206,209,

216,217,219,220,221,222,223,
225

frauenbašské kremence 164
freiberské ruly 116
Frene/opsis alata 386
frýdecké vrstvy 392
Frydlant 495
furmanecký vápenec 338
Fusinus 456
Fusu/ina 230
Fusu/inacea (fuzulíny) 230, 279
Fusulinella 230
fykódové vrstvy 164, 165

gablitzské súvrstvie 431,432
Gabun 108,403,500
Gaebler (morské poschodie) 256
gailská línia 316
galaxie 78
Galmus 328, 337
Gangamopteris 238,274.,281,282
Ganges 108
gargas 375
Gastrioceras 232
Gastrocopta seroôna 509, 530
Gastropoda (ulitníky) 123,132,150,

174,232
gastropódy 306, 349, 380
Gattendorfia 227,232,248
gauItské íly 383
Gaussova epocha 63
Gavrovo (typ miogeosynklinálneho

chrbta) 78
gedin 193
geiseItalské súvrstvie 428
gejzirity 519
gelnická skupina 141,165,167,190,

222
gemerikum 119,268,271,296,297,

299
gemerská jazva 328
gemerské pásmo 321,328
geochemické fácie 50
geosynklinála 77, 93
Gephyrocapsa oceanica 506
Gerecse 370, 497
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germánsky vývoj 305,311,343
germanotypná tektonika 304
Germampyge germari 139
Gigantopmductus 230, 268
Gigantopteris 282, 283
Gilbertova epocha 63
Ginkgoites 352
ginkgovité 311, 352, 382
Gipskeuper 311
girond 466
givet 193,207,211,214,216,219,

220, 221, 222, 223
glaciál 514
glaciálne fácie 55
glacieustatické pohyby 518
glaciizostatické pohyby 518
Gleichenberg 488
gleje 518
glint 107
globálna tektonika 70
G/obigerina 451
G/obigerina angiporaides 412
G/obigerina calida 506
G/obigerina ciperaensis 412
G/obigerina frantosa 433
G/obigeriml nepenthes 462,491,

492
G/obigerina officinalis 433
G/obigerina oligocenica 411
G/obigerinll postcretllcea 446
G/obigerinll praebul/oides praebu/-

/oides 452
G/obigerina pseudoedita 446
G/obigerina tapuriensis 412
G/obigerinaceae 351
G/obigerinapsis index 412
G/obigerinlltel/a insueta 491
G/obigerinoides 411,451,462
G/obigerinoides biophericus 492
G/obigerinoides bollii 506
G/obigerinoides obliqua extremll

506
G/obigerinoides sllccu/ifera fistu/osa

506
G/obigerinoides sicanus 462
globigerinové bahno 517
globigerínové sliene - íly 434,439,

443
G/oboconusa daubjergensis 411

433

G/obochllete alpina 352
G/oborata/ia acostaensis 462,491,

492
G/oboratalia acuta 411
G/oboratalia aragonensis 412
G/oboratalia cerraazu/ensis 411,

413
G/oboratalia compressa 411
G/oboratalia lehneri 411
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G/obomta/ia membranacea 437
G/obomta/ia menardii 462, 506
G/obomta/ia miocenica 506
G/obomta/ia mu/ticamerata 506
G/obomta/ia opima 412,438
G/oborata/ia opima nana 433
G/oborow/ia pseudotopilensis 411
G/oboratalia pusilla 412
G/oboratalia truncatulinoides 506
G/oborota/ia uncinata 411
G/obotruncllnll 377,398
G/obotruncllnll aff. concavata 387
G/obotruncana /;Imarcki 387
G/obotruncanll linneana 387
globotrunkány 377
globotrunkánové slienovce 390,

398,1\01
G/omospirll 437
G/ossopteris 238,274,281, 282,

301, 302
glossopterisová flÓra 240, 274, 282,

283,302
G/ycimeris 455
G/ycimeris brevirastris 448
G/ycimeris fichteli 453,455
G/ycimeris /lItinlldiatus 468
Glycimeris spinosus 489
glycimerisové vrstvy 432
G/yptogrllptus 147
G/yptostrabus 463
G/yptostrobus europeus 494
Gocov 165
godulské súvrstvie 392
godulský príkrov 393
godulský vývoj 362, 392
Gombasek 340,402,533
Gomphotherium angustidens 479
Gondo/el/II 307
Gondwana 58,69,72,124,132,141,

144,151,165,166,167,178,191,
203,224,225,238,239,240,241,
274,281,282,283,301,302,371,
372,405

gondwanská flóra 273
Goniatites 232
Goniatites erenistria 251,254
Goniatites striatus 251,254
Goniatites striatus falcatus 229
goniatity 194, 214, 232, 279, 304
GÓry Swic;tokrzyskie 107
gosauská formácia 390,391
gotidy 106
Gotland 169, 180
Gottweig 512
Gôrlitz (Zhorelec) 141
gramm 466
Grammysia 196,218
Grand Canyon Colorado 300
Grand Canyon Formation 103

granitovo-rulové klenby 538
granitovo-rulové komplexy 93
grllnitový mramor 431
Granoria frumentum 507

Grllpto/ithinll 123
graptolitové bridlice 153, 179, 180,

181,183,187,188,189,190,205,
222

graptolity 146, 169
Grllpt%idea 132
Grauwackenzone 317
grllvettien 512
gräfenthalské vrstvy 164, 165
Grécko 272,370,373
Greenstone Belts 93
Gregoryeeras transversllrium 356
greifensteinské pieskovce 431,432
Grenoble 356
Grenville (súbor) 101,103,540
grenvilský orogén 103
Gresten 352, 373
grestenské bradlové pásmo 316
grestenské vrstvy 357, 359, 364,

369,370
griesbach 315
Griffithides 233
GrÓnsko 91, 92, 96, 99, 104, 133,

178,179,180,191,202,203,205,
352,371,373,538

Gross Glockner 317
grôdenské vrstvy 296
grundské vrstvy 469
grygovský devÓn 219
Gryphell 354, 358, 366
guayanský štít 91, 108
Gueriehinll strangulata 211
Gunflint (formácia) 97,101
Gunterer Nagelfluh 468
Gurgiu-Hargita 498
gutensteinské vápence 44, 317, 330,

332,333,338
Gutinské pohorie 498
gtinz 505,506,523
Gymnoso/en 97
Gymnospermae (nahosemenné rast-

liny) 238, 282
Gypidula 174
Gyraulus app/anatus 494
Gyrau/us troehiformis kleini 496
Gyroeeratites gracilis 196, 214
gžel 273

Habruvka 386
Hacava 338
hadál 50
hadrynian 103
hádske vápenee, pozri hádsko-rícske

vápence
hádsko-rícske vápence 221,248,249



Hády (Brno) 356
Hainburgské kopee 319
Haligovee 329,444
Ha/itherium 420
Halle 287, 288
hallská skupina 469
hallský štír 469
hallštattské vápenee 319, 338, 339,

340
hallštattský príkrov 317
Ha/obia 334
Ha/obia styriaca 306
Ha/ysites 177
Ha/ysites catenu/aria 175
hamburgien 512
hámorské súvrstvie 271
hampshirská panva 427
hamsteadské súvrstvie 427, 433
Han Bulog 340
handlovská panva 329,481
hangenberské bridlice 216
Hanková 190
Hannover 286, 355, 383
harcygrundské bridlice 364
harmónska skupina 222, 299
Harpoceras 346
harshegyský pieskovec 447
Harz 181,193,205,207,219,243,

244,382,383,384
Haskovo 447
hatkovické vrstvy 480
hauptdolomit 319, 336, 340
Häring 432
hausrucký štrk 469
Hauterive 375
Hantkenina 411,438
Hantkenina /ongispira 413
hebridský štít 91,99, 104
Hebridy 104, 180,354
Hedbergella 377,386
heers 410
hejšovická oblast 385
hejtmánkovický obzor 290
He/cionella 137
He/iastrea 451
He/icidae 419
Helicigona banatica 510
He/icopsis striata 508, 510
He/icosphaera carteri 452
helikian 103
He/io/ites 177
He/io/ites decipiens 176
He/ix 490
He/ix aurelianus (piesky) 429
hellenidy 372
heller Mergelkalk 431,469
Helminthoides 52, 390
helmintoidový flyš 390
helvét 451,468

helvetidy (helvetikum) 31G,317,
358,390,391,430,431

Hemicyprideis 454
Hemicystites 161
hemingfordian 501
hemiphilian 501
Hemipristis serra 462
hemmoorske súvrstvie 466
Hercoglossa 420
Hercog/ossa danica 429
hercyn 207
hereýnska otázka 193, 207, 210
hercýnske vrásnenie, pozri variská

orogenéza
hei'manovické vápence 219
Hei'manuv Mestee 140,216
Hesperornis 381
hetanž 345
heterogénna akréeia 80
HeteroporelIa 310, 338
Heterostegina 411,451,462,473
Hexacorallia 279
Hexactinellida 50
hexakoraly 304
hiáty 14
Hibernicoceras 254
Hibo/ites 347
hierlatzský vápenec 359, 369
hieroglyfové vrstvy 438, 439, 443
hilský íl 383
Himaláje 76,273,280,301,304,

342,371
himalájska oblast 151
Hippanon 457,491,511
Hipparion graci/e 469
Hipparion primigenium 460
hipurity 419
Hippuritidae 377
Hirnantia 161
hirnantiova fauna 167
Hladomorná dolina 272
hlavná molasa 482
hlavné uhorné sloje Anežka, Anto-

nín 493, 494
hlavný dolomit 336
hlavný kladenský sloj 262
hlavný numulitový vápenec 447
hlinopiesky 520
hlinská zóna 188
Hlinsko 188
Hluboká 388
hlubošské zlepence 135, 136
hlucké vrstvy 394
hlueký vývoj 434
Hluk 394
hmyz 280
hmyzožravce 380
hnedá jura 345,355
hnevotínsky devón 219

Hnilec 299
Hodkovice nad Mohelkou 295
Hof 164
hoehheimské vápence 428
Hokkaido 500
Holandsko 243,375
J-lo/aster 456
holešická fácia 494
hollabrunské štrky 469
hollenbursko-karlstetterský zlepe-

nec 469
Ho/mia 126,133,134, 141
holoeén 505
holstein 505, 506
holsteinský interglaciál 520, 525
holšinské zlepenee 135, 136
holšinsko-hoi'ické súvrstvie 135, 136
Holzmaden 351,355
Hominidae 511
Hominoidea 423
Homo 504, 506, 511
Homo erectus 511,512
Homo habi/is 511,512
Homo heide/bergensis 512
Homo sapiens 511,512
Homo sapiens neandertalensis 511,

533

Homo sapiens steinheimensis 511,
512

homogénna akrécia 80
Homoninae 511
Honšú 500
Hop/ites 377
Hop/ites dentatus 401
horehronská neogén na oblast 481
horehronské kotliny 447
Horehronské podolie 533
Hormosina 437
Hormosina ovu/um 436
Hornádska kotlina 446, 533
hornádsky zlomový systém 319
Horné Sliezsko 306,311,329
Horné Srnie 370,401,402
Horní Benešov 218,222
hornobenešovské súvrstvie 251,

252,254
Hornomoravský úval 219,472
Hornonitrianska kotlina 445, 447,

481,532
hornopi'ímska terasa 528
Hornorýnsky prelom 428
hornosliezska brána 311
hornosliezska panva 243,245,247,

254,255,256,257,273
hornská oblast 469
Horridonia 279
Horridonia horrida 279

hoi'ické pieskovee 135, 136
horské zal'adnenie 523

551



Hostýnsko-vsetínska hornatina 321
hoteriv 375
hot spots (teplé body) 73
Howellella inchoans 210
hrabcická terasa 528
Hrabové 399
Hradec Králové 164,216,248
hradecká terasa 528
hradecké súvrstvie 251, 254
hradecký pieskovec 438
Hrádok pri Gánovciach 533
Hranice 219,222,249,250,254
hronikum 271, 296,297,298,299,

321,323,369
Hronov 265
hronovské zlepence 266
hronovsko-pofícska porucha 291
hronský komplex 328
hrotnáci 170
Hrubý Jeseník 188,216,219,225,

247

hrušovské vrstvy 256
hubky 351
hudsonská orogenéza 103
hudsonské granity 101
hungaia-kalymenidová provincia

151
hunsriickské bridlice 207
hurónsky súbor 101,119
hutchinsonian 501
hviezdy 79
Hybe 336
hybské vrstvy 336
Hydrobia 456
hydrobiové vrstvy 428
Hydrocepha/us 126
Hydrocepha/us carens 129, 139
Hydrocepha/us minor 128, 136
Hynia mayeri 466
Hyolitha (hyolity) 123, 132
Hyotherium sommeringi 494
Hyperobo/us feistmante/i 158
hypersalínna fácia 49
Hypnum 513
Hypohippus 457
Hyracotherium 420
Hysterichosphaeridae 99
Hysterolites 198
Hysterolites hystericus 218
Hýskov 183

Chabicov 218
chabicovské vrstvy 218
chadronian 501
chadumské súvrstvie 448
Chama 419
Chamaerops 423
Champagne 375
Champlainian 166
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chumavsko-baštinské súvrstvie 135,
136, 138

chvalecské súvrstvie 262, 266, 290
Chvaletice 115
chýnické vápence 208,212
chýnovské svory 115

Characeae 55, 352, 382
charkovské súvrstvie 448
Charnia 99
chat 410
chebská panva 493
Chei/oceras 197, 216
Cheiropyge 280
Cheiruridae 170 Iberská meseta 141,241,242,353
Cheirurus 170 iberský masív 272
Cheirurus insignis 174 Iberský polostrov 448
cheltenhamian 501 Idaho 371,403
chemická remanentná magnetizácia Iguanodon 380, 383

60 ' ihlicnaté 352, 382
chemofosílie 96, 107 Ichthyopterygia 351
cherson 450. Ichthyornis 381
Chicoreus (Ch.) aquitanicus 457 Ichthyos'lUrus 351
Chi/oguembelina cubensis 413 Ichthyostega 202
Chingan 167 Il/aenidae 170
Chirotherium 311 IIavská kotlina 481,532
Chitinoidella 361 ilerd 410
Chitinozoa (chitínovce) 123, 178 ílovcové súvrstvie 445
Chlamys 419,455 ilsedská fáza 382
Chlamys (Aequipecten) elegans 454 ilýr 315
Ch/amys biaritzensis 415 inacovské súvrstvie 482
Chlamys costai 491 ind 315
Ch/amys elini 462 India 69, 76, 132, 133, 274, 282,
Ch/amys gigas 462,469,488 283,310,342,500
Ch/amys ho/geri 454,477 indická platforma 91
Chlamys macrotis 488,491 Indický oceán 371,405
Ch/amys northamptoni 462 indický štít 91,94,108,132,151,
Ch/amys opercu/aris 480, 488 190
Ch/amys pseudobeudanti 462 indocínske vrásnenie 343
Ch/amys pseudopandorae 491 indoeurópska provincia 352, 371
Ch/amys rotundata 480 Indonézia 301,500
Ch/amys scabrella 470,491 Indus 371
Chlamys tauroperstriata 468 infrahalínna fácia 49
chlebovická fácia 393 :infrakambrium 90, 104
Chlum pri Srbsku 528 infralitorál 46
Chocské vrchy 336 ingresie 13
chocský dolomit 333,336 iniciálny vulkanizmus 78,319,358
chocský príkrov 271,272,296,297,. inkerman 447

298,299,321,323,333,340,369 i innviertelskáskupina 469
chocský sedimentacný priestor 272 inoceramy 380,409,419
chocholovské súvrstvie 445 inoceramové súvrstvie 443
Chomutov 247 inoceramové vrstvy 394
chomutovsko-mostecko-teplická Inoceramus balticus 380, 394

panva 493 Inoceramus costel/atus 387
chondrity 79 Inoceramus crippsi 386
Chondrula tridens 510 Inoceramus deformis 386

. Choristoceras 306 Inoceramus .invo/utus 388
Chorvátsko 447 Inoceramus koeneni 387
Choryne 249 Inoceramus /abiatus 380, 386
chotecské súvrstvie 214 Inoceramus pictus 380, 386
chotecské vápence 205,214 Inoceramus rotundus 386
choterické súvrstvie 262, 294 Inoceramus waltersdorfensis 387
chropovský zlepenec 477 Inovec 402
Chfiby 321 inovecký sled 360,367
Chuaria 95 Insecta (hmyz) 123, 233
chumavské zlepence 135 insubrická línia 316



interglaciály 514, 515
internidy 321,432
interpluviál 535
interštadiál 514
intertidál 45
intramontanné panvy 484
inverzie 60
Involutina gaschei 307
Involutina liassica 351

Ipelská kotlina 532
ipelská panva 480
Irán 343,370,404,500
Irkutsk 373
írsko 180,205,243,286,353
Ischadites 184
Island 67
istebnianske vrstvy 392, 434
Isthmolithus 423
Isthmolithus recurvus 414
izochrónne fácie 56

jablonické zlepence 478
J ahnací štít 299
Jáchymov 165
Jaklovce 337,470
jaklovecké vrstvy 256
janjukian 501
Jánsky vrch 292
Japonsko 61,301,343
Japonské ostrovy 404
jarabská skupina 118
jarmutské vrstvy 399,403
Jarošov 394
jaskynné uloženiny 516, 517
jatulský súbor 97, 106
Javorníky 321
Javofí hory 291
Javofická vrchovina 290
jazerná krieda 519
jazerné fácie 55
jazva 78
jednotka okrajových vrás 442
jednotvárna skupina 115
Jelšava 272
Jelšavská Dúbrava 270
Jenisej 108,301
jesenecké vápence 217,219
Jeseníky 222
Ještédské pohorie (= Ještédský

chrbát) 141
Ještédský chrbát 189,216,246,248,

494
Jevícko 294
ježovky 351,380
jinecké súvrstvie 135, 136, 138, 140
jívecké vrstvy 262, 266
jizerská oblast 385
Jizerské hory 111
jizerské ortoruly 117

kanadský štít 91, 94, 99, 119, 124,
132,133,143,144,166,203,205,
223,301

kanevský stupen 448
Kansas 301
kantáber 227,272
Kantábrijské vrchy 272
kapitean 501
kaplické svory 115
kapský systém 224
Kapverdské ostrovy 371
karadok 146, 151, 165
karagan 450
karagandská panva 371
karbonatická formácia 329
karbonifikácia (preuholnenie) 240
karbón 123,216,219,221,

227-277,287,288,289,296,
298,299

Kardašova Recice 116
karditové vrstvy 319
karelidy 106
karibská oblast 371,502
karix 345 .
Karlovarská vrchovina 493

Kaczawské hory 141,165,189,216, Karlštejn 210
248 karn 306,315

kacácke vrstvy 208,214 karnická platna 370
Kach (polostrov) 371 Karnské Alpy 165, 189, 222, 268,
Kacinsk 447 296,315
kadomská orogenéza 115, 133 karpat 450
kadomské vrásnenie 109, 120 Karpaty 222,271,275,296,304,
kadosíny 357 423,424, 485, 486, 487
kahlenberské vrstvy 431 karpatské externidy 431
Kaiatan 501 karpatská geosynklinála 299
kaibabské vápence 300 karpatská predhlben 249, 254, 268,
Kakabekia umbellata 97 484
Kalahari skupina 500 Karpatská Ukrajina 322
kaláber 504, 505 karpatský keuper 50, 332
Kalábria 491 karpatská séria 440
kaledonidy 105 karrarský mramor 342
kaledónska geosynklinála 151,179, Karroo 302

180,191 Karsteites karsteni karsteni 387
kaledónska orogenéza (vrásnenie) karvinské súvrstvie 256,257

124, 180,203 kasimov 273
kalenský obzor 294 kaspibrakická fácia 49
Kalifornia 97 Kassandra 447
Kalifornský záliv 72 kasselské piesky 429
Kalimnau 501 Kašmír 141
Kalkata 108 kataglaciál 520
kalksburské vrstvy 369 Katanga 108
kalpionelidy 351 katangidy 108
kambrium 123,126-145,165,169, katarchaikum 105,106

245 Kaukaz 273,301,304,340,370,
Kamcatka 282, 342, 500 424, 450
kampán 375 kaukaz - stupen 448
kampil 315 Kazachstan 124,167,190,273
Kanada 97,99, 104, 132, 179, 191, Ikazachstanská mobilná oblast 190

274,342 kazan 278,300

johannian 501
josefovské vápence 217, 219
jotnický pieskovec 106, 119
Judoma (rieka) 98, 108, 120
Juglans 423,463
Juhoafrická únia 120
juhoalpský vývoj 340
juhoamerický štít 91, 108, 132

Ijuhoceské panvy 388
juhoeurópska oblast 464
Juhoslávia 280,370,372,403
Juhoslovenský kras 369
jul 315
Julské Alpy 317
Jura 345,356,383
juvavikum 317,359
južná Afrika 500
Južná Amerika 124, 144, 151, 166,

191,204,224,239,274,282,283,
302 .,{

Južné Alpy 268,296,340,359
Južné Apuseny 370
Južné Karpaty 319,340,403
južná Ukrajina 490
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káliovo-argónová metóda 26
keewatin 99, 119
Kefallénia 492
kelovej 345
kenofytikum 304, 423
kenoranská orogenéza 103
keprnická klenba 118
kerleutské súvrstvie 490
Kerteminde vrstvy 428
Kettneria 382
keuper 305,311,330,332,340
keweenavan 101,119
Kie1ce 153,209
kijevské súvrstvie 448
kimér 450
kimeridž 345
kimérske fázy 372
Kiruna 106
kiscell 410
kiscellské sliene 447, 488
Kjúšu 500
Kjurendag 498
Klabava 161
klabavské súvrstvie 155, 158
klabavsko-osecký rudný obzor 161
kladecké fylity 118, 216
Kladky 218
kladnianska panva 258, 259
kladnianske súvrstvie 259
Kladsko 21(i,248
klansay 375
klapská jednotka 321,322,399
klapský sled 366
klastický klin 403
Klatovy 113
klauský vápenec 359
klementské vrstvy 392
klentnické vrstvy 361
klikovské súvrstvie 388
klinecký terasový stupen 494, 495
klivské súvrstvie - pieskovce 434,

438
Klinovec 165
klínovecká skupina 141
Klonk pri Suchomastoch 169,193,

194,210
kloucecké zlepence 135
kloucecko-cenkovské súvrstvie 135,

136
kfuknavský vývoj 445
klyménie 221
klyméniové vápence 205, 206, 207,

209,216,221,222
knolské súvrstvie 297
koacervátové kvapky 83
kocachur 450
Kodymirus vagans 127, 131, 136
kohútska podzóna 328
kohútska séria 119

554

kokavská skupina 118
kokolity 382, 423
kokoninské pieskovce 300
Kola 105
kolárovské súvrstvie 531

kolárovské štrkopiesky 480
Kolín nad Rýnom 311
kolinska oblast 385
kolízia 71

Kolorádska plošina 371
Kolumbia 144
kolymský masív 190
Komárov 161
Komorní hurka 530
kompenzacná hlbka ka1citu 50
kompenzovaná subsidencia 317
komplex Hladomornej doliny 328
komplex Prednej hole 118
konepruská oblast 211,214
konepruské vápence 49, 208, 210,

214,215,222
Koneprusy 211,212,528
kongériové vrstvy 428, 489
konglomeráty od Meudon 427
Kongo 108,274
Konice 216

konicko-mladecský pás 216,218,
221

Konka 450
konodonty 132,151,178,202,234,

307
kontinentálna kôra 72, 78
kontinentálne fácie 53
kontinentálny drift 61,67
konulárie 151
konvekcné prúdenie 73
konvergentný pohyb 70
konžská panva 302
konak 375
kopaninské súvrstvie 182, 184, 185,

186, 190
kopfivnické vápence 393
kopytníky 381
koraly 351,380
koralový obzor od Kaplicky 211
koralové sliene 447
koralové vápence 220
korbikulové vrstvy 428
kordátové vrstvy 356
kordevol 315
kordícka štrková formácia 481
kordiliera 358
kordilérska mobilná oblast 143,274
Kordilery 301
korolevský horizont 490
Korutansko 315
korycanský vývoj 386
Korycany 362
korytnacky 307,351

Korzika 272, 306
Kosoraspis 202, 210
Kosov 146,155,161,186,472
kosovské súvrstvie 155, 161, 164,

183
Kostelec nad Cernými Lesy 267,294
kostelecký sled 366
košariské súvrstvie 402
Košice 270
Košická kotlina 532
košická štrková formácia 482
Košjerich 489
Koštálov 294
Kotouc (Štramberk) 361
Kotorský záliv 340
kotýske vápence 208, 222
kounovské zoskupenie slojov 265
kounovský sloj 265
kovácovské súvrstvie 479,483
Kozákov 294
kozinské vrstvy 366
kôrová subdukcia 77
kDssenské vrstvy 319, 336
kraklovská podzóna 328
Krakov 242, 273
kralupsko-zbraslavská skupina 112
Kralupy 113
Kralupy nad Vltavou 265
Krapina 489
Kraslice 165
Králický Snežnik 111,117,118
králodvor 146, 155, 161
králodvorské bridlice (súvrstvie)

155, 161
Kra/ovna 196

kráfovohofská podzóna 328
kráfovohofské kryštalinikum 272
kráfovohofský príkrov 328
Krásná Lipa 295, 356
Kreios ("kontinent") 370
Kremnické vrchy 329
kressenbergské vrstvy 431
Kréta 492

kricevské vrstvy 403
krieda 375

krinoidové vápence 185,190,199
krinoidy 177, 178,234,280,306,

349
Krivoj Rog 106, 120
krivojrožské pásmo 94, 119
krivojrožský súbor 106, 119
"kríza salinity" 464
krížnanský príkrov 299,321,323,

330,339,368
Krkonoše 111,117,265
krkonošské ortoruly 117
krkonošsko-jizerské kryštalinikum

189,265,291
k.rkonošsko-jizerský masív 247



krkonošsko-orlická oblast 111, 117
krkonošsko-orlické kryštalinikum

165
Krnov 216,250,252,254
kromer 505, 528
krosnenská zóna 319
krosnenské súvrstvie 432, 434, 438,

440,444 .
Krosno497
krtíšske vrstvy 480
Kruhel (Polsko) 362
krupianske vápence 364
Krupinská planina 329
Krušné hory 111, 116, 161, 165,

245,246,258,286,288,296
krušnohorská fáza 241,246,247
krušnohorská oblast 145, 167
krušnohorské kryštalinikum 140,

189, 191
Krym 301,304,340,370,424
kryopedológia 513
kryoturbácia 519
kryptomaktrové vrstvy 490
kryptozoikum 90
krytosemenné 304, 382
krenovské (rulové) zlepence 266
krepické sliene 434
ki'epické súvrstvie 434. 440
Krištanovice 218
Krivoklát 124
krivoklátsko-rokycanské pásmo

(komplex) 138, 139
ki'tinské vápence 217,221,248,250
Kuba 403
kuckerzit 153
kuis 410,426
Kujalnik 490
kulm Nízkeho Jeseníka 254
kulmský vývoj (ku1m) (fácia) 232,

233,240,243,244,247,248,250,
268,272,273

kumburské súvrstvie 262, 266
kungur 278, 300
Kupferschiefer 287
kurbikortikálny flyš 442
kurdejovské vápence 357
Kurovice 362, 393
kurská anomália 106
Kurim 386

kuselská skupina 287
Kusiella 97
kutnohorské kryštalinikum 116
kuznecká panva 273,301,371
kvartérna oblast nížin 530
kvartérna stredo horská oblast 530,

532

kvartérna vysokohorská oblast 530,
531, 533

kvasary 78

kycerské vrstvy 434
kyjovické súvrstvie 251, 253, 254,

256,257
kysucko-pieninská jednotka 321,

322,360,394
kysucký sled 364
Kyzylkum 498

laabské súvrstvie 431,432
laaerské súvrstvie 469
labinská fáza 304, 334
Laborecká vrchovina 321
Labrador 99
labská oblast 385
labsko-vltavská sústava 528

labský lineament 243, 356, 383
La Castella 504
lackovské ílovce 433
Ladce 369,400
ladin 306,315
Laevaptychus 347
Laevicardium 455
Laevicardium kiibecki 455

lagunárne fácie 49
Lagynocystis 160
Lahn 207
Lamac 272
La Manche 354, 383
Lamellaptychus angulicostatus 377
Lamellaptychus beyrichi 347
Lame1libranchiata 150
Lamna 420, 457
lampertické vrstvy 262, 265
landeil 146
landen 410
landover 169, 170, 180, 182, 183,

188. 189. 191
lang 450, 451
langenfeld 466
lanvirn 146, 155, 160, 166
laramská fáza 304, 382, 400, 403,

424.431
laramský vulkanizmus 497
lastúrnatý pieskovec 468
lastúrnatý vápenec 305, 311
lastúrniky 347,377
latdorf 410

latdorfské vrstvy 428
Laurázia 69.72
Laurentia 120, 132, 133, 151, 274
laurentínske žuly 99
Laurus 382
lažánecké vápence 217, 220
"Iák" 315
láryšovské vrstvy 251, 254
Lebachia 282,287.290
lebašská skupina 287
lebedinský stupen 448
lecické vrstvy 113

Leda 447

Lederschiefer (kožené bridlice) 164
Lednické Rovne 364,370
leimitzské bridlice 158, 164
Leioceras opalinum 346, 363
Lejškov 162
lelovecké súvrstvie 481
Le Mans 375
Lemmus 511
Lena 301
leningradský modrý íl 134
Lenticulina echinata 478
Leonard (morské poschodie) 256
Leonaspis 170
Leonaspis pigra 214
Leperditia 170
Lepidocyc1ina 411, 417, 451, 462
Lepidocyc1ina tourneri 447
Lepidodendron 238
Lepidodendron obovatum 235
Lepidophyllum 238
Lepidoptera (motýle) 280
Lepidostrobus 238
Leptaena 177
leptogeosynklinála 359
Lesuerella prima 158
letenská terasa 528
letenské súvrstvie 155, 160, 164
Letoverpeton 282
Letoverpeton austriacum 280,295
Letoverpeton moravicum 295
Letovice 280, 295
Leuc~cus 457,494
levant 451
Levocské vrchy 329, 446
Lewesiceras peramplum 386
lewisian 104
lén 126

lhotecké vrstvy 392, 393
lias 345
libenské súvrstvie 155, 160
libkovická fácia 494
Libocedrus alicarnoides 493
Lietavská Lúcka 370,401
Ligúria 491
ligurikum 370
Lichenoides priscus 130
lil1burnian 501
Limbach 360
limneové more 521
limnické panvy 240
Limnocardiidae 456
Limnocardium praeponticum 489
lineamenty 243
lineárne magnetické anomálie 63.73
lineárne štruktúry 93
LinelIa 97
Lingula 256
Lingula mytiloides 233
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Lingu/acea 150
Lingu/ella 132
Linthia 420
Liobo/e 233, 250
Liogryphea arcuata 347,363
Lione 489
lipnické súvrstvie 494, 495
Lipoltice 164
lipoltické vrstvy 164
Liptovská kotlina 329, 446, 533
Liptovský Hrádok 334
litenské súvrstvie 183, 184, 185
Lithostromation perdurum 453
Lithostrontion carpathicum 268
litofácia 43
litohlavské vrstvy 182, 183
litorinové more 521,522
!itotamniové vápence 431,472,478,

480
litosferické dosky 70
litostratigrafická korelácia 39
Littorina littorea 508
Livistona /atania 422
Libya 165
línske súvrstvie 262, 265, 289
líšenskésúvrstvie 221
Lodenice 162, 184
lodenické vápence 208,210
longobard 315
Loch Assynt 105
lochkov 182, 187, 193, 195, 197,

208,210,216,222,223
lochkovské súvrstvie 210
Loire 466
lomská fácia 494
londýnska panva 426, 427
londýnske íly 427
longfardian 501
Lopejské Celno 298
Lophiodon 420
lotaring 345
lotrinská mineta 354, 373
Louisiana 370
Loxoconcha 454

lubenícko-margecianska jazva
(línia) 328

lubenícky vejár 328
Lubeník 270
lublinská depresia 273
Lucina 455
Lucenecká kotlina 532
lucenecké súvrstvie 480
lud 410
ludlov 169,170,179,180,181,182,

184
Ludmírov 221
Ludwigia murchisonae 346, 364
Lueckisporites 298 I
Lugau-Ólsnitz 247

556

lugikum (= lužická oblast) 243
luisian 501
Lukovecek 362
lulecské zlepence 250,251
Lunz 319,342
!unzské vrstvy 319,332,334,339
lupkovské vrstvy 394
Lusatiops 141
Lutécia 427
lutét 410
Lutraria 455
luxemburský záliv 354
luzernské vrstvy 468
Lužica 136, 165, 189,216,248
!užická oblast 111, 117, 141, 167,

181,189,191,216,225,243,246,
248,258,285

!užická porucha 288,291,295,356
Lužické hory 494
lužické súvrstvie 477,483
!užický granitoidný masív 117, 141
Lycophyta (plavúnovité rastliny)

202,238,282
Iymneové sliene 428, 429
Lysá (Polsko) 396
Iysský vápenec 396
Iysolajská terasa 528
Lystrosaurus 310

fadovcové sedimenty 516,517
lubietovská podzóna 298, 299, 328
Lvov 119

Macedónske pohorie 492
Macla-Zagon 442
Macocha 220
macošské súvrstvie 219,220
Macrogastra veIitricosa 507
Mactra 489
Mactra andrusovi 490
Mactra caspia 489, 490
Mactra navicu/ata 490
Mactra podolica 488
Mactra vitaliana 489
Madagaskar 107,108,274,283,371
madunické vrstvy 480
Madarsko 222, 268, 296, 317, 340,

373,402,403
Madarské stredohorie 370
Maenioceras 194
Magdeburg 355
magdalenien 512
Magnolia 382,423,463
magurská jednotka 362, 394
magurská skupina 432, 433, 440
magurská zóna 319
magurský pieskovec 433, 446
maiolica 359, 390, 401
majkop 490

majkopské súvrstvie 448
maktrové vrstvy 478
Malá Ázia 222, 223, 498
Malá Fatra 299,323,330,370,401
Malajsko 343
Malé Karpaty 119, 222, 272, 298,

299,319,323,402
Maleník 254
Malé Svatonovice 266
malm 345
malofatranský sled 323, 360, 367
malo karpatský sled 360, 367
malužinské súvrstvie 297,298
malvenz 489
malvinokaffrická provincia 191,

204,224
Malý Kaukaz 370
Mammites nodosoides 386
Mammut borsonH 510
Mammuthus primigenius 511
Mammuthus trogcmtherH 511
manetínska panva 258
mangaorapan 501
Mangyšlak 498
manínska jednotka 319,321,322,

366,396,400
Manínska tiesnava 366, 400
manínska zóna 319
Manticoceras intumescens 197
Maracaibo 403

Marella sp/endens 144
Marginulinopsis behmi 413
Mariany 73
Mariánska priekopa 370
mariatálske bridlice 367,370
Maríková 329
marines 410
Mariopteris 238
Mariopteris muricata 237
Marka/ius 423
Markušovce 402
marmarošské bradlá 403

marmarošská bradlová jednotka 440
marmarošská bradlová zóna 370
marmarošský masív 119
Marmarské more 223
Marocká meseta 272,274
Maroko 108, 133, 141, 165, 190,

223,370
Marrolithus ornatus 162
Marsupialia 420
martínkovické vrstvy 262, 290
martinské vrstvy 481
Massif Central 109, 181, 205,227,

241,243,244,272,287,316,352,
383,496

Mastodon /ongirostris arvernensis
461

Mastodonsaurus 307
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mástricht 375
Matuyama 463
Matuyamova epocha 63
Mátra 488, 497
MaxilIites maximus 131
Meandrospira 307
Mecsek 340, 352,403, 488
mediolitorál 46

mediteránna bioprovincia 491
mediteránna fáza 304,311,382,

392,401
mediteránna oblast 146, 151, 154,

155,165,190,222,272
mediteránna provincia 351,371,

388,464
Medlicottia 279
Medvenica 489
medonosné mansfeldské bridlice

287
medodolské zlepence 299
medzihorie 78
medzihorský stabilný blok 329
Megacardita jouanetti 454
Megalodon 306
Meganeura 233, 234
megantiklinála 322
megantiklinálna hrast 323
Megistaspis aliena 148
mechanoglyfy 52, 65, 435, 436
"melafýrová skupina" 272, 298
Melanerpeton 280,290
melaniové vápence 428, 429
melaniové vrstvy 528
Melanopsis 49,456,470,489
melanž 73
Meletta 420
melettový íl 428
meliatska jednotka 321, 328, 33~,

340,369
meliatska sukcesia 296
melkské piesky 469
Melosira distans 493
Melosira undulata 495
Membranipora 418
menap 505
menilitové vrstvy - súvrstvie 431,

434,438,439,443,445
Menší Ješted 189
meot 450
merboltické súvrstvie 388
Meretrix 419
Meretrix villanovae 415
Merocanites 250
Meryhippus 457
Mesabi 120
Mesabi Range 10 1
Mesocalamites 238
Mesocalamites roemeri 235
Mesohippus 420

Mesoparatethys 467
Mesosaurus 301,302
messín 450,451
metamorfované ostrovy 115, 164,

187,215,225
Metapolygnatus 307
Metaxytherium krahuletzi 461
Metazoa 97
metóda pomeru izotopov olova 25
metóda stôp štiepenia 25
Meudon 383
Mexiko 370,403
Mexický záliv 301,371,373
mezofytikum 124, 282, 304
mezohalínna fácia 49
mezopotámska oblast 498
mezozoikum 272, 284, 299, 304
melnické zoskupenie slojov 265,266
Micraster 380
Micraster cortestudinarium 380
michalovsko-slepkovská depresia

532
Michigan 119
Miková 394 .
mikrofácie 56
Mikulov (Krušné hory) 247
Mikulov 361,392
mikulovské slienovce 357
Mikušovce 370
Mila 174
milazzo 504, 505
milecské zlepence 137,138
Millstone Grit 244
Mimagoniatites 214
Minas (súbor) 109
Minas Gerais 120
mindel 505, 506, 523
Minnesota 99 .
minusinská panva 273
miocén 409
miogeosynklinála 78
Miogypsina 411,417,451,452
Miogypsina complanata 466, 468,

470,491
Miogypsina gunteri 466, 480
Miogypsina intermedia 469
Miogypsina irregularis 500
Miogypsina ef. formosensis 447
Miogypsina septentrionalis 488
Miogypsina tani 466
miohalínna fácia 49
Miraspis 170
Miraspis mira 173, 184
mirošovské zlepence 262
mirovický ostrov 187,215
mississippi an 227,273
mitchelian 501
Mitra 419,456
Mitrocystites 150, 160

mittelostalpin 118, 317
Mitrocystites mitra 149
Mizerna 535
Mizzia 282, 296
mí\ínske súvrstvie 155, 158
Mladá Boleslav 290
mladokaledónska orogenéza (vrás-

nenie) 179, 180, 188, 190, 191,
205,209

mladokimérska fáza 304, 345, 355,
370,382

mladokaledónske procesy 179
mnichovohradištská panva 265
Mníšek 161
modré sliene od Damplony 448
Moeritherium 420
moezijská platforma 485,486
mohnian 501
Mohrensternia 456,477
.Mohucská panva 428, 429
moinian 105
Mojtín 402
Mokrá pri Brne 222
molasa 78,423,472,482
molasové súbory 403
moldanubien 116
moldanubikum 191,243,245,251,

264
moldanubická oblast 111, 115
moldanubická zóna 242, 285
molérové súvrstvie 428, 429
Mollusca (mäkkýše) 123, 279
monastir 505

Mongolsko 380
mongolsko-ochotská mobilná oblast

190,223
Monograptidae 184
Monograptina 169
Monograptus 169, 194
Monograptus dubius frequens 173
Monograptus hercynicus 210
Monograptus lobiferus 171
Monograptus transgrediens 172
Monograptus uniformis 169, 193,

196,210
Monograptus yukonensis 211
Monoplacophora (ciapocky) 132
Monoussalinaria 306,338
Monotremata 420
Monsardithyris ventricosa 349
mont 410
Mont Blanc 316
Montagne Noire 109,141,165,272
Monte della Verruca 296
Monte Domaro 345
Monte Gargano 449
Monte Porta le (vrstvy) 448
Monte Rosa (príkrov) 316
Montes tertiarii 409
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Montlivau/tia 306
~orava 141,188,205,219,243,247
morav 470
~oravany 532
moravické súvrstvie 251,252,254
moravikum 111,117,225,243,247
~oravská Tfebová 294
moravskoberounské zlepence 254
moravsko-sliezska oblast 111, 141,

145,167,188,191,209,216,217,
225,242,243,245,247,248,249,
250,258,296

moravsko-sliezska vetva variského
horstva 243

~oravsko-sliezske Beskydy 249,
392

~oravský Beroun 254
~oravský kras 216, 219,220,221,

222,248,249,250
~oravský Krumlov 267,294
~orcle (príkrov) 316,390
morény 516,517
Morozove/la subbotinae 413
morské fácie 43
morské poschodia 240
morsum 466
Mortoniceras pseudotexanum 387
moskov 268, 273
moskovská panva 273
moskovský glaciál 535
~oskva 273
mostecké súvrstvie 493
mošovské vrstvy 481
motolské vrstvy 182, 183
mousterien 512
mrazové drviny 516
mrazové kliny 519
mrazový hrniec 527
mrákotínske vrstvy 188
mšecké vrstvy 55
mšenská panva 258, 265
mšenské vrstvy 265
~t. Everest 223
Mucronaspis mucronata 161
Mu/titubercu/ata 351. 420
Munieria grambasti 402
~unténia 319
~untii ~etaliferi 370
muránska brekcia 533
Muránska planina 337.369
muránske vápence 401
muránsky príkrov 321
.\furecacea 419
murešská zóna 370.403
.\turex 419
murchisonové \'fstvy 364
.\furicinae 411
Murmansk 105
.\fusche/sandstein 468
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~iihlviertel 111

miinchberská rulová platna 116,
164,189,247

~iinster 384
miirztálske vrstvy 338
~uschelkalk 305,311
Mya truncata 508
mydlovarské súvrstvie 494, 495
~yjavská pahorkatina 444
myové more 521
Myriapoda (stonožky) 233
Myrtophy/lum angustum 388
Myrtophy/lum geinitzi 386
myslejovické súvrstvie 250, 251
Myti/us 455
Myti/us edulis 508
Myti/us haidingeri 456

nadložné súvrstvie 494
nadsadrovcové sliene 429
Nagelfluh 468
Nagyvisnyó 296
nahosemenné 304
Naiadites 256
naložené panvy 78
Nama 108
namal 315
Namíbia 99, 120
namúr 227,241,244,256,257,265,

268,272,273,299
Nanetta (morské poschodie) 256
nandanský typ faciálneho vývoja 223
Nannoconus 382, 401
nanokónové vápence 401
nanoplanktón 423
napfské vrstvy 468
narizian 501
Národné múzeum 238
Nassarius 456
Nassa semistriata 468
Natiria costata 306
Nautilus 456
naviate piesky 516
Navicu/a ha/oneta 496
NDR 287
Necoteuthis 419
necpalské vrstvy 481
Necro/emur 423

Nemcicky 257
Nemecko 278, 285, 286, 300, 355,

383
Nerinea 419
Neobe/emnitidae 411
Neocomites 377
Neocomites neocomiensis 401
Neoeurópa 304
neofytikum 405
Neog/yphioceras 254
Neohibo/ites 377

Neohibolites minimus 398
neokóm 375
neolit 512
Neoproetus 280,301
Neoparatethys 467
Neospirifer 279
Nepasice 216,248
neptunické dajky 21,22,364
Nerinea 349,351. 355
neritikum 48
nesvacilská priekopa 286, 432
Neuchatel 375
Neuropteris 238
Neuropteris attenuata 237
Neuropteris gigantea 271
Nevada 351. 371
nevadské vrásnenie 371
New Foundland 71,74,99,103
New York 104, 169, 193
Newark 342
"Newer Pliocene" 504
niederroderské vrstvy 428
nierentalské vrstvy 390,391
Nigéria 403
nikolcické vrstvy 357
Ni/lsonia 352
Niš 489
Nitschia spectabi/is 496
Nitschia reinho/di 506
nivné uloženiny 517,518
Nízke Beskydy 321
Nízke Tatry 118,222,272,298,323,

401
Nízky Jeseník 472
nižnobocianske súvrstvie 271,272
Nodel1um 437
Nodosariaceae 351
Noeggerathiopsis 238
Nonion 50
norik 306, 315
Normandia 109, 166,354
Nórsko 146,151, 180
Nórske Vysokohorie 133, 180
Nová hut 297
Nová Paka 292, 294
novácka panva 329,481
novohutské súvrstvie 297
novomestské fylity 117
novoros 490
novorudské vrstvy 262, 290
Novosibírske ostrovy 371
novotargská panva 481
nový cervený pieskovec (New Red

Sandstone) 286
Nový Zéland 301,404,500
Nowakia 197,210
Nowakia acuaria 211
Nowakia barrandei 198
Nowakia cance/lata 214



Nowakia otomari 216
NSR 243, 244, 287
Nubecu/aria novorossica 489
nubekulariové vrstvy 490
núbijský pieskovee 272, 342, 403
nucieký rudný obzor 161
nuliporové pieskovee 431
nuliporové vápenee 488
Nummu/ites 411. 412, 414
Nummulites aturicus 448
Nummu/ites comp/anatus 448
Nummulites distans 433
Nummu/ites exilis 414
Nummulites fabianii 414,433,437
Nummulites fmasi 411
Nummulites gizehensis 498
Nummu/ites g/obu/us 414
Nummu/ites incmssatus 411
Nummulites intermedius 411
Nummulites irregu/aris 500
Nummulites lilevigatus 411, 414,

437

Nummu/ites mil1ecaput 447
Nummulites perforatus sismondai

414
Nummulites p/anulatus 411.414,

427,430,437
Nummu/ites vario/arius 411
Nyssa 513
Nystia rubeschi 494
nýranské vrstvy 262
nýranský súbor slojov (zoskupenie

slojov) 238, 262

Oaklo 108

..obalový" sled 323
obdukeia 71. 74, 77
oberalmské vrstvy 359
oberostalpin 317,340,359
oblast severnej Európy 464
oblast stredoceského permokarbónu

258
oblast západnej Európy 464
obojživelniky 307
Obo/el1a 132 .
Obo/idae 150
Oba/us 153
Obora (pri Svitávke) 295
oceánska kôra 72,77,78
Ocinebrina crassilabiata trivaricosa

417
oderský lineament 243
odolovské súvrstvie 262, 266
Odonata (vážky) 233
Odontochi/e 198
Odontochile auricu/ata 212
Odontochile hausmanni 200, 211
Odontochi/e negosa 211
Odontochi/e spinifera 212

Odontopleuridae 170
Odra 353, 383, 390
ofiolitový komplex 370
ofiolitový súbor 74,78,403,405
ofiolity 358
Ogygiocaris sarsi regina 153
oháreeká línia 493
oháreeká oblast 385
ohrazenické súvrstvie 135, 136, 138
Ochtiriá 268,270,271,299
oehtinské súvrstvie 271
oichingské vrstvy 431
oka 535
Oklahoma 301
okrajová skupina 432, 434
okrový vápenec (Oekerkalk) 189,

190
old red 180,181.193,202,203,204,

205,209,219,223,224,225
Olduvai 463, 511
olenek 315
Olenel1us 126
O/enel1us thompsoni 127
Olenus 126
olešenské bridliee 158
olešnická skupina 118
olginské vrstvy 490
oligocén 409,410
oligohalínna fáeia 49
Oligoporel1a 310, 338
Olinka 257
olistoiity 403
olistostrómové zlepenee 445
Oliva 419,456
olivetské vápenee 393
olivetínske vrstvy 262, 290
Olomouc 117,218
Olomoucany 386
Omán 370
ombronská skupina 440
Oncophora 456
Ondavská vrchovina 321
Onega 106
Ontario 101
Onverwaeht (súbor) 96, 107
Oolite 354
oolitieké vápenee 478
opalínové vrstvy 364
opalské súvrstvie 473
opavské súvrstvie 480
Ophioceras 174
Ophiomorpha 46
Ophiuroidea (hadice) 150
ôpoitian 501
oponieké vápenee 336
oporné horizonty 40
Oppelia 347
Orava 322,444
oravská kordiliera 445

Oravská kotlin a 533
Oravská Magura 321
oravská neogénna panva 481
oravsko-novotargská panva 329
oravský sled 366
Orbiculoidea 256
Orbitoides 377
Orbitoides media 402
Orbitoididae 377
Orbitolina 377
Orbitolina concava 400
Orbulina 451. 462
Orbulina suturalis 452, 472, 487,

489
ordovik 123, 124, 146-168, 169
Oregon 371
Orenburg 273
Oreopithecus 423
Orgon 383
Orignae 467
orleán 451,501
orleánske vápenee 427,429
Orlieké hory IlI, 117, 118, 191,

265,295
orlieké kryštalinikum 265
orlieko-kladská klenba 117
orlieko-ždárska oblast 385
orlovská vrása 257
orlovské pieskovee 399
Ornitischia 380
orogenéza 15, 78
Orthida 150

Orthograptus vesiculosus 171
Ortoceras 172, 306
ortoeerové vápenee 172, 179, 184
Orechov 493

osbornské vrstvy 427
Oslo 134.146, 153, 180
Osteocrinus 306
ostnokožee 304
ostra kódy 170. 307. 351
Ostrava 233, 392
Ostrava (hmyz) 219, 257
ostravské súvrstvie 254, 255, 256,

257

ostravsko-karvinský revír 254, 255,
256.257

Ostrea supranummulitica 415
Ostrov u Macochy 221
ostrovná zóna 245
ostrovné oblúky 73
ostryské súvrstvie 445
otaian 501

otnang 450
otnanský šlir 469
Otoceras 278
ottweilerská skupina 244
oválne štruktúry 93
overs 410
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Ovibos moscha tus 511

ovrucský pieskovec 107, 119
oxford 345
Oxford 345

oxfordský íl 354
Oxycerás 456
OxycoIpella oxycoIpos 306
Oxychilus inopinatus 508
Oxytoma 347
ozónová vrstva 82

Pacifik 72,76,343,371,405
pacifická geosynklinála 223
pacifická oblast 191
pacifická provincia 133, 142
Pachydiscus 377
Painted Desert 342
Pakistan 274, 500
PaIadin eichwaIdi 268
"PaIaeanthropus" heideIbergensis

511
PaIaeosoIen 196
paleobiogeografické mapy 67
Paleobullia 436

paleocén 409,410
PaIeodictyon 52
PaIeodietyoptera (pravážky) 233,

280
paleofytikum 124, 282
paleogén 409
paleogeografia 65
P;lleogondwana 120
PaIeogoniatites 214
paleoklimatológia 57
paleolit 511,512
Palealaxadon antiquus 511
paleomagnetické datovanie 513
paleomagnetika 60
PaIeomastodon 420
PaIeoniscida 238, 280
PaIaeoniscus 290, 295
PaIaeoniscus vratisIaviensis 279
paleopedológia 513
paleosalinita 49
paleosklon 52
paleotemperatúry 58
Paleotethys 314
palinomorfy 306
palinspastické mapy 67
palkovické vrstvy 393
PaIorbitolina IenticuIaris 400
Pamír 273
paludinové vrstvy 489
panafrická orogenéza 108
Panamská šija 69
Panenka 174,196
Pangea 67,76,120,310
panón 450
Panopea 456
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Panthalassa 76
Pan to theria 351,420
paprade 311,352,382
Parabolina 166
Paraceratites trinodosus 306
Paradacna abichi 489
Paradoxides 126, 141
Paradoxides gracilis 127, 136
paralické panvy 240
paralický vývoj 255
ParambIypterus 280
ParambIypterus rohani 294
Para ná 343
Paranowakia 210
Paratethyda 423,430, 464, 467
Pardubice 164
Paríž 124, 383
parížska panva 383, 426, 427
Parkinsonia 347
partnachské lupky 319,337
pasívne okraje 70
pásmo jadrových pohorí 321
PassaIoteutqis 347
Pasteurova hladina 540
patagónsky štít 91, 108
Pa te/la 46
pavlovské súvrstvie 135, 136
Pavlovské vrchy 392
pavlovsko-štramberská elevácia 363
pavlovsko-waschberská zóna 361,

392
Pecopteris plumasa 236
Pecten 419,438,455
Pecten besseri 466
Pecten beudanti 466
Pec ten burdigalensis 466,481
Pecten hornensis 469, 480, 488
Pecten jacobeus 462
Pecten praescabriuscuIus 468
Pecten pseudobeudanti 488
Pec ten scabriuscuIus 468
Pecten (F1abellipecten) soIarium

454
Pecten subbenedictus 491
Pectinacea 232
pechelbronské vrstvy 428, 429
Peismoceras 174,176
pelagické fácie 50
pelikosauridy 282
PeImatozoa 150
pelson 315
PeItura 134
pendieian 256
pennidy (penninikum) 316,317,

358,390,391
Pennsylvania 274
pennsylvanian 227,273
penocké granity 101
penovce 534

Pentacrinus 349
Pentamerus 174
pentevrien 109
penutian 501
Perenopsis integra 129
periadriatická jazva 316
periadriatické eruptíva 316
perialpínska molasa 468
Pericyclus 232, 250
periglaciálne uloženiny 524
peripieninský lineament 322
Perisphinctes 347
Perm (mesto) 278
perm 123, 230, 238,240,244,245,

246,247,257,262,265,266,267,
271,273,274,275,278-303

permobilný režim 93
permokarbón 227,262,266,278
Peru 166

peruánsko-cílska priekopa 76
perucko-korycanské súvrstvie 386
perucký vývoj 386
Perzský záliv 339
pestrá molasa 468
pestrá skupina 115
pestrá skupina moldanubika 245
pestré sliene 305,311
pestrý pieskovec 305,311,312
PetaIograptus 169
PetaIoIithus ovatus 171
petrovické vrstvy 262, 265
petrovohorské súvrstvie 297
petfkovické vrstvy 256
pevninské mosty 69
pezinsko-pernecká skupina 119,272
pfalcská fáza 241,299
Phacopida 198
Phacopidae 170,198
Phacoides crassuIus 416
Phacopidella gIockeri 173
Phacops 198,207
Phacops degener 212
Phacops superstes superstes 214
Phacorhabdotus semipIicatus 387
Phillipsia 233
Phillipsia truncatuIa 229
Pholas 456
Phycodes circinatum 164
Phyllocarida 150,210
Phylloceratidae 57,351,362
Physoporella 310,333
piacenz 450, 451
Piarorhynchia trinadosi 306
Picea 513
Picea exceIsa 513

piedmontná fácia 53
Piemont 491
piemontská podzóna 316
piemontský tróg 358, 390



pieninikum 319,321,322
pieninská kordiliera 272, 329, 366,

392,397
pieninské bradlové pásmo 316
pieninské vápence 366
pieninský sled 366
Pieniny 322
pieskovce od Belle 427
pieskovcové súvrstvie 445
pieskovcovo-ílovcové súvrstvie 445
piesky a sliene od Sologne 427
piesky od Auvers-Beauchamp 427
piesky od Cuise 427
piesky od Fontainebleau 429
piesky od Marines 427
Pigytes diphyoides 380
Pilis 497
Pinacea 448
Pinacites 194
Pinacites jug/eri 197,214
Pinus 513
Pinus silvestris 513
Pirenel1a moravica 470
písacia kríeda 375,382,384
Pisces (ryby) 123, 202, 234, 280
Pitar 456
Pitar po/ytropa 416
Pitar (Chionel1a) liIacionides 455
Pithecanthropus 511
"Pithecanthropus" erectus 511
pizolitícké vápence od Vígny 427
P/acenta/ia 381, 420
P/acenticeras orbignyanum 387
P/acodermi 178,202
P/acoparia 149, 160
P/acoparia barrandei 148
P/anorbis 490
P/anorbis sp. 488
P/anorbis ponticus 488
P/anu/aria dentata 482
plassenský vápenec 359
P/atanus 382
P/atanus acervides 495
platformy 91
platnová tektoníka 70, 93
P/atyceras 174
P/atyclymenia 196
P/atysomus 280
plazy 282,304,351,380
Pläner 384
P/ebecu/a 419,456
pleistocén 451, 504, 505
pleniglaciál 520
P/esiosaurus 351
Plešivec 533
Plešívecká planina 338
P/euracanthus 290
P/eurodictyum 218
P/eurodictyum problematicum 219

P/euromeia 311
pliensbach 345
pliocén 409
plíohalinna fácia 49
Pliohippus 457
Pliopithecus 457
ploužnický obzor 267
pluviál 515,535
Plzen 124, 155, 238, 258, 259, 262,

264,265
plzenská panva 258, 259, 264
podbeskydská panva 257
podbielsky sled 366
Podbranc 329
Podhalie 482
podhalský fIyš 445
podhradské vápence 332
Podkrkonošie 258, 266
podkrkonošská panva 265,266,280,

288,289,291,295
podmagurské vrstvy 433
podmenilitové súvrstvie 434, 439
pod morské hiáty 14
Podocyrtis 417
Podolie 181
podolské vápence 215,216
podolský masív 485, 486, 487
Podozamites 352
Podrecany 270
podsliezska jednotka 321,392.
podsliezsko-ždánická jednotka 431,

434,442
Podsúfová 165,295
Podunajská nížina 222, 530, 531,

532
Pohronský Inovec 329
Poiana-Ruska 498

Poikiloporel1a 310,336,338
pokrývacské fylity 165
Polabie 258,353,388
polarita geosynklinály 78, 390
Policka 188
Po/idevcia sharmani 231
poljanické súvrstvie 442
Pofsko 107,133,134,153,180,205,

209,243,257,273,285,286,300,
306,356,389

Poltár - Modrý Kamen, panva 480
poltárska formácia 480, 483
Polycoe/ia 279
Polygnathus costatus partitus 214
Polymesoda 419,456
Po/ymesoda brogniarti 482
polyteichová fácia 161
Pompeckého val 383, 390
Pompeckium kuthani 139
ponikevské súvrstvie (= ponikevské

bridlice) 217,219,222,250,251,
252,254

Poniklá 189
pont 450
pontidy 424
pontilev 427
poorlická panva 265, 289, 295
Popradská kotlina 446, 533
Populus 382,423,513
Porác 297
porangan 501
Porcupine 120
porfyroidový horizont 165
Porifera 123, 131, 177
Porites 451
Porosononion subgranosum zóna

478
portafer 490
Portland 345,354
portland 345
Portlandia arctica 508
Portugalsko 272, 382
porubské vrstvy 256
Porýnie 244
Porýnska bridlicnatá vrchovina 180,

181,193,205,206,207,218,219,
241,243,244

porýnsky prelom 424
Posidonia alpina 347,354
Posidonia becheri 231,232,251,

254
posidóniové bridlice 355, 362, 364,

370
pospilitový stupen 112
postgeosynklinálna perióda 78
postglaciál 515
Potamides 456
Potamides mitralis 489
potiská nížina 487
Potomac (formácia) 403
pouzdTanské súvrstvie 432,434,439
pouzdTanské šošovky 321
Považie 322
Považská Bystrica 366, 400
Považský Inovec 272,299,323
pozdišovské súvrstvie 482
pôdne komplexy 530
Praecambridium 98, 108
Praeglobotruncana 377,398
Praeglobotruncana stephani 386
Praeorbulina 462
prag 193, 195, 207,208,210,211,

212,216,218,223
Pragacevo 489
Praha 112,113,124,136,155,160,

161,162,182,184,209,210,238,
267

Praha-Holyne 214
prahové fácie 360
Prachovíce 164,216
"Prakarpaty" 299
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praslicky 311
pravidlo rovnakých skamenelín 10
pravidlo superpozície 10
praznovské súvrstvie 400
Pražitava 531
pražská panva 158
pražské súvrstvie 210
Pražský hrad 160
Préalpes Médiannes 316
preboreál 505
predajnanské súvrstvie 297.298
predaktualistická atmosféra 80
Predalpy 316. 359
predalpská molasa 468
predflyš 391
predkambrium 90
predkaukazská oblasi 448
predmagurská jednotka 321. 394.

431. 432
Predná India 124.239.283.302

predorogénna vakuita 78
predpolie 78
predspilitový stupen 112
preduralská panva 299. 300
prechodné pieskovcové súvrstvie

445
prechodný vývoj devÓnu 216.217.

221
pretegelén 505
prevrátený vrstevný sled 21
priabÓn 410.426
Priabona (vrstvy) 448
Priaralia 498
pribradlový paleogén 443
Pricyc10pyge 160
Pricyc10pyge binodosa 148
Primates 409
primáty 381
príbelské súvrstvie 480
príkrov Drienka 328.337
príkrov niesenského flyšu 316
príkrov Stredných Predálp 316. 359
príkrov Velkého Svätého Bernarda

316

princíp aktualizmu 10
princíp vývoja geo!. procesov II
Prionope/tis archiaci 185
Prionope/tis striata 175
Proboscidea 409.420
Procarcharodon mega/odon mega/o-

don 462
Procaryota 96
Proconsu/ 423
Productacea 230, 279
Productidae 57.279,304
Productus 302
Proetidae 198, 233, 280
Profallotaspis 108, 142
Progymnospermopsida 202
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Prokop (sloj, vrstvy sloja Prokop)
256.257

prolúviá 516
promberské vrstvy 468, 469
prominské vrstvy 449
Properrínites 278, 279
Propora tabu/ala 175
prosecenské súvrstvie 262, 294
Prosodacna unio 490
prosotemiové vrstvy 428
Prostéjov 221. 250
proterozoikum 90
protivanovské súvrstvie 250
Protoatlantik 74,134,143,151.152,

153.166.179,180.191
protoatmosféra 80
Protoceratops 380
Proto/enus 126. 134
Proto/epidodendron 202,214.215
Protopenerop/is striata 351,366
Protopteridium 202,216
Protopteridium hostinense 203
Prototaxítes 184
Prototethys 141. 165,205
Protozoa 230. 279
Provence 383
provincie Starého sveta 223
pruský vývoj 360
prúdové hieroglyfy 437
Przemysl 107.390
preloucská synklinála 164
prerovský devÓn 219
Prezletice 530 .
Príbram 136

príbramsko-jinecká panva 136
prídol 169. 170. 179,182,185, 188,

210.216
prídolské súvrstvie 182. 185, 187,

190
Ps,lmmobía 419
psarónie 282
Psaronius 282. 292
pselské súvrstvie 448
Pseudobornia 202
Pseudoemi/iania /acunosa 506

Pseudoendothyra 228
Pseudoestheria 290
Pseudogastrioceras 279
Pseudomonotia do/io/us 506
Pseudophillipsia 280
Pseudoschwagerina 278,279
Pseudosidero/ites vida/i 402
Pseudosporochnus 202,216
Pseudosporochnus verticillatus 203
pseudošvagerinové vápence 296
Pseudotrip/asia 433,472,482
Psi/ophyton 202,215
Psi/opsida 202
Pten; 218

Pteranodon 381

Pteraspis 20 l, 202
Pteria trigonata 447
Pteridophyta 423
Pteridospermae (papradosemenné

rastliny) 238, 282
Pterichthys 202
Pterodacty/us 351
Pterophyllum jaegeri 311
pteropódové vrstvy 484
Pterygotus 170,177,210
Ptychoparia 126
Ptychoparia striata 136
puercan 501
puchkirchenská skupina 469
Púchov 329
púchovské sliene 390,398,401,403
Pulleniatina 462
Pupilla muscorum 510
Pupilla sterri 509
purbek 354.356,382
Pygope diphya 349. 364, 368
Pyreneje 190. 222, 242, 304, 424
pyrenejská fáza 424. 431
Pyrenejský polostrov 222, 448
Pyrgu/a riskovici 489

\
I

i
j

t
,

1

I

Quadersandstein 384
Quasiendothyra 230
Quenstedticeras /amberti 356
Quercophyllum pseudorymejum

/atifo/ium 388

Rabelj 319
rabeljské vrstvy 319
rabeljský dolomit 319
racianska jednotka 433, 434
racianska podzÓna 321
racické zlepence 251
rádiolárie 307, 351
R,ldiolitidae 377
rádiometrické metÓdy 25
Radioscutellum intermixtum 212
rádiouhlíková metóda 26, 513
Radnice 238
radnická panva 258
radnické vrstvy 247,259,262
radnické zoskupenie slojov (radnické

souslojí) 259, 262
radnic ký sloj 259
Radoboj 489
Radotina 202, 210
Radotina prima 201
radotínske vápence 208,210
radslavická terasa 526
Radvanice 266
radvanické zoskupenie slojov 266,

267
Rafinesquina pseud%ricata 150
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rachovská jednotka 440
rachovský masív 340
Rajecká kotlin a 446
rakovecká skupina 222,271
rakovnícka panva 258
Rakúsko 189,315,371
Rakúske Alpy 342
Ramapithecus 457,511
raminské vápence 336
ramsauské dolomity 319,332
Randcenoman 390
Rangea 98,99,108
Ranina 418,454
ranovariské pohyby 248
rapakivi (žuly) 106
Rastrites 169, 183
Rastrites /innaei 171
rašeliny 519
rauwacky 332
ráztocniansky sled 367
readinské vrstvy 427
recent 504
red crag 534
redon 427,466
Redonia 160
Reedops 198
Reedops bronni 200,211
Reedops cepha/otes 211
Reedops decorus 212
refugian 501
Regensburg 384
regensburská brána 383
Rehacythereis perturbatrix

387
rechnitzské okno 317
Reifling (vrch) 319
reiflinské vápence 319,334,339
reinbecké súvrstvie 466, 478
Reit im Winkl 432
rejvízska skupina 216,218
relatívny vek hornín 21
relizian 501
repettian 501
Reptilia (plazy) 123,238
Requienia 377
rét 306,315
Reticu/ofenestra pseudoumbilica

453
Retio/ites 169
Retiophy/lia clathrata 306
reusská fáza 216
reziduálne fácie 55
Rhabdoceras suessi 306
Rhaetavicu/a contorta 306, 332
Rhaetikon 315
Rhaetina 332

Rhaetina gregaria 306
Rhaphidograptus tornquisti 171
rhenohercynikum (= rhenohercyn-
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ská zÚna) 243, 244, 285
Rhinoceros 468
Rhône 535
rhônska panva 352,356,383,467
Rhynchostreon suborbicu/atum 380,

399
Rhyniella 199
riasy 352, 382
ricevské vrstvy 490
riecne fácie 54
Ries 468
rifej 107,119,121
rífové fácie 48
rif! 70,72,75,342,405
Richthofenia 279
Rimavská kotlin a 532
rimavská panva 480
rimavské súvrstvie 297
ris 505,506,524
Rissoa 456
rissové vrstvy 469,478,483,484
roblínske vrstvy 208,214,215
Rocky Mountains 104,403
Rodope 447
rodopský masív 485,486,487
rogožnická lumachela 364
Rohatá Skala 369
rohovcové vrstvy 434
Rohožník 340

Rokycany 158, 160
rokytenské zlepence 262, 294
Rokytnice nad Jizerou 165
rosicko-oslavanské zoskupenie

slojov 267
Rossovo more 143
Rota/ipo'ra 377,398
Rotliegendes 278, 286
rôudnická panva 258
rozstánske bridlice 250
Rožmitál 164,215
rožmitálskyostrov 187
rožnavské súvrstvie 296, 297
rožnavsko-železnícka skupina 271
rot 311
Rubus op 460
Rudabanské pohorie 328, 338
Rudice 386
rudické vrstvy 385
rudisty 377,409
Rudnany 270,297,299
rudnianske súvrstvie 271
rudnický obzor 294
rudohorská.iula 286, 296
Rugosa 304
ruhpoldinský rádiolarit 359
ruhrska panva 227, 243, 244, 245,

254,257
Rujana 384
ruman 450

rumburská žula 117
Rumunsko 119,322,340,370,402
runangan 501
Ruona 489

rupel 410
"Repelton" 429
ruscin 451
ruská platforma 105,356
ruská tabula 106, 178, 179, 180,

389,424
Riigen 384
Rzehakia 456
Rzehakia sacia/is 470
Rzehakina 437
Rzehakina intonsa 433
rzehakiové súvrstvie 468,469,470,

480,483,488,490
ryby 307, 351, 380
Rychlebské hory 111, 117
rychmburské droby 188
Rýn 244
rýnsko-hercýnska zóna, pozri rheno-

hercynikum
Rýnsky prelom 355,429
rýnsky vývoj 204, 206, 222

reporyjské vápence 208,210
revnické kremence 155, 160
Rícany 113
Ríp 530

Saale 287, 288
saamidy 106
saarbriickenská skupina 244
Saba/ 423
Saccammina 490
Saccites 311
Saccocoma 349, 364, 369
sádecké súvrstvie 135, 136
sadrovce od Montmartre 427
Sahara 272,312
saharská platforma 91
Sachalin 371,500
Saintogne 375
Sakaraul 450
sakmar 278, 300
Salair 141
salinita 49
Salix 423, 513
Salix po/aris 513
sallomak-sallomacien 466
Sa/mo 494
sálska fáza 241,283,288,290,296,

299,300
sálske zafadnenie 520, 525
sálsky glaciál 505,506
Salt Range 342
Salzgitter 384
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Salzkammergut 319
San Andreas (zlom) 70
Saucesian 501
San Francisco 371
sandomierska fáza 133, 134
S. Giovani Ilarione vrstvy 448
Sankt Gallen 468
SanktPolten 467,468,469
sanois 410
Santareno 491
santón 375
Sao 126
Sao hirsuta 129, 139
sapropelové bahná 519
Sarajevo 340, 489
Sardínia 141, 165. 190
sardínska fáza 133
sarmat 450
sárska panva 244. 287
sartaganské súvrstvie 490
Saské granulitové pohorie 116
Sasko 189,247,278,296,384
sasko-durýnska oblast 111, 116,

134,140,141,164,181,189,190,
216,243,245,246,247,248,258

sasko-durýnska zóna 243, 244, 285
Saurichnites 282, 287, 290, 293
Saurischia 380
Sauromorpha 307
Sauropoda 351
Sauropterygia 351
savignen 427
Savinské Alpy 317
sávska fáza 317, 400, 423, 464
saxón 278,287,288,289,291,292,

295,297
saxónske vrásnenie 304, 338
saxothuringikum 243
Scabriscute/lum furciferum 212
scaglia 390, 448
scaldis 466
Scaphites 377
Scaphites geinitzi 387
Sc1eractinia 304
Sco/ithos 160, 165
Scorpionida 172
Scute/la 420, 456
Scute/la häberthi 459
scyfokrinitový obzor 178, 190
Scymoria 238, 282
Scyphocrinites 177, 178, 185, 188,

216
sea floor spreading 63
sebcha 44, 339
sedlcansko-krásnohorský ostrov

164,187,215
sedlové vrstvy 257
sedmohradská oblast 424
Seekopf (Monte Capolago) 189
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seis 298,315
Se/enope/tis 149
Se/enopeltis buchi 160, 161
selenopeltisová provincia 151
Se/lanarcestes 214
semilské súvrstvie 262, 267
Semmering (tektonické okno) 317
semtínska brekcia 164
senón 375
Sens 375
Sepioidea 419
septariové íly 428, 429, 430, 468
Sequoia 463
Sequoia reichenbachi 388
seraval 450,451
Serranus budensis 420
sevat 315
severná Afrika 500
Severná Amerika 133, 166, 167,

178,190,191,203,205,223,224,
225,227,234,239,240,241,273,
274,278,282,283,301

severná drobová zóna (Nordliche
Grauwackenzone) 165, 189,222,
268

Severné Apuseny 340, 370
Severné more 354
Severné Porýnie 521
Severné vápencové Alpy 189,317
Severný fadový oceán 424
severoatlantický kontinent 179,203,

205,206,223,225
severoeurópska platforma 321
severoeurópske zafadnenie 525
severoškótsky štít 91
sfinktozoovo-tubifytové rífy 306
Shaba 108
Schio vrstvy 448
schistes lustrés 358, 390
Schizodus 280
Schizoneura 274, 282
schlernský dolomit 319
Schonkirchen 319
schreyeralmský vápenec 319, 338,

339
Schwarzwald 241, 243, 244, 287,

316,352,355
Sibír 124, 133, 146, 166, 238, 239,

273,283,301
sibír;ka platforma 343
sibírska provincia 133, 352
sibírsky štít 91, 124, 132, 141, 143,

151,166,178,190,223,273,283
sicil 504, 505
Sicília 491
Sidero/ites 377
siderolitové vrstvy 428
siegen 193,207,218
sieverinské vrstvy 431

Sigi/laria 238, 282
Sigi/laria brardi 281,290
Sigi/laria rugosa 235
silés 227
silezikum 111,118,188,191,243,

247
silicikum 297,321,340,369
silicispongie 380
Silická Brezová 338
Silická planina 338
silický príkrov 298,321,328
silúr 123, 124, 146, 164, 169-192
Simbirskites 383, 390
Simferopol 447
simmeský príkrov 316
simplonsko-tessinské príkrovy 316
Sinai a 402
sinajské vrstvy 402
Sinanthropus 511
,.5inanthropus" pekinensis 511
sinemúr 345
sinien 108
Siphonode/la sulcata 193,227
Siphonotreta 150
Siret 497
skalecké kremence 155, 160
Skalnaté vrchy 104, 373, 382,403
Skane 354
skibová jednotka 442
skleníkový efekt 83
sklérity holotúrií 307
skolská jednotka 432, 438, 442
skoupské zlepence 215
Skoupý 215
Skryje 124
skryjské bridlice 138, 139
skryjsko-týfovická oblast 136, 137
skupina Hladomornej doliny 119
Skutec 188
skýt 306, 315
slanské súvrstvie 262, 265, 267
Slanské vrchy 329,482
Slaný 265
Slatina 518
Slatinská kotlin a 481
slatvinské súvrstvie 271
S/ava 174
Slavkov 257
sliene a piesky od Fontaineblau 427
sliene od Meudon 427
sliene od Voise 427
sliene s Pho/adomya /udensis 427
sliezska jednotka 361,431,434,440
sliezska kordiliera 322, 393, 433
Sliezsko 205
slietsky príkrov 321,392
slivenecké vápence 208, 210
slivenecký mramor 215
slnecná sústava (vznik) 79



Slovensko 222,268,272
Slovenské rudohorie 118, 145, 167,

298
Slovenský kras 328,337,338
Slovinsko 447
smolegovské vápence 364
Smrciny 111,140,189,247
snežnické vrstvy 398
sojmulské súvrstvie 403
sokolovská panva 493
solánske súvrstvie 433,434
solivarské súvrstvie 481
Solnhofen 351
solnhofenské litografické vápence

355
sološnická depresia 531
solutréen 512

Sotzka vrstvy 447,489
Sovie hory 117, 248, 265
Spaniodontella 489,490
sparagmitový súbor 106
spat 315
Spatangus 456
Sphaenolithus ciperoensis 451
Sphaeroidinella 451,462
Sphaeroídínella dehiscens excavata

506
Sphenia hungarica 415
Sphenolithus 423, 463
Sphenophyllum 238
Sphenophyllum myriophyllum 236
Sphenophyta (praslickovité rastliny)

238, 282
Sphenopteridium silesiacum 253
Sphinctozoa 49, 306, 336
"spilecca" 448
spilito-keratofýrový komplex 218
spilitový stupen 112
Spilsby 354
Spinibole 233
Spinibole olgae 229, 250
Spiniscutellum umbelliferum 200,

210
Spiratella tarehanensis 490
Spiriferidae 304
Spiriferina tumida 349
spiriferové pieskovce 206
Spirograptus 169, 183
Spirograptus turrieulatus 171
Spiropleetammina earinata 487
Spiroplectammina earinata - Pseu-

dotriplasia zóna 478
Spišská kotlin a 329, 482
Spišská Magura 329,446
Spišská Nová Ves 297
Spišsko-gemerské rudohorie 119,

165,190,222,268,270,271,296,
298,360,402

spišský vápenec 396

Spiti 342
spodná klastická formácia 329
spodná morská molasa 469
spodná sladkovodná molasa 469
spodné cervené súvrstvie,

pozri týnecké súvrstvie
spodné graptolitové bridlice 189
spodné solánske súvrstvie 394
spodné šedé súvrstvie, pozri

kladnianske súvrstvie
spodné ti:šínske vrstvy 362
spodnovýchodoalpské príkrovy 317
spodný hnedouhofný sloj Josef 493,

494

Spondylus 419
spóry 311
spraše 516,520
Spriggina 98, 108
Squalodon 420
srbské súvrstvie 214,215
Srbsko 272
Srem 489
St. Agata Fossili 492
St. Etienne 230, 244
stabilný blok 78

,stamp 410
, Staré Hory (Nízke Tatry) 299
starokaledónska orogenéza 151
starokimérska fáza 304, 330, 345,

360,370
staromestské svorové pásmo 117
starosedelské súvrstvie 493, 494
starý cervený pieskovec (= old red

sandstone) 180, 193,205,286
stassfurtská skupina 287
stefan 227,241,244,245,247,248,

257,265,266,267,268,272,273,
284,289,294,298,299

stegocefaly 202, 280, 282, 307
Stegocephala (krytocrepovce) 238
Stegomastodon 457
Stegosaurus 351
steinalmský vápenec 338
Steinhauera subglobosa 493
Stephanoeeras 347
sternberské vrstvy 428
Stigmaria 238
Stigmaria ficoides 235
Stínava 188,216,218
stínavské vrstvy 218
stínavsko-chabicovské súvrstvie

217,218,219,221
Stockletten 431
Stoiové hory 107
Stomatograptus 169
Strachotín 357
Stran dža 372
Stránska skala (Brno) 356,526
strašické vyvreté pásmo135, 137,138

Stratenská hornatina 328,337,338,
369,402

stratigrafická kondenzácia 15
Stratiotes kaltennordheimensis 460
Strauzendorf 469,470
Strážovské vrchy 323, 369, 401
strážovský príkrov 321,328,337
StrebJites (OppeJia) teuilobatus 356
stredná skupina 432, 434
Strednogorje 403
strednonemecký prah 205
strednovýchodoalpské príkrovy 317
Stredný Východ 498
stredoatlantický chrbát 72
stredoceský vývoj 112
Stredozemné more 403
stredozemnomorská oblast 535
stredoceský permokarbón 258,259,

289
stredoceský plutón 245, 264
Strenuella 126
stringocefalové vápence 219
Stringoeephalus 198,219
Stringoeephalus burtini 199
Stromatocystites 132, 136
Stromatocystites pentangularis 130
stromatolity 44, 46, 96, 132
stromatoporoidea 177, 198
Strombus bubonius 508
stronciová metóda 27
strónska skupina 117
struženecká sukcesia 402

struženická jednotka 321
strezovské súvrstvie 493
StyJioJina 214
Styloeoenia 417
Stylophora 451
Stylosphaera 417
Stylotraetus universus 506
subalpínska molasa 468
subalpínske pásmo 316
subalpínsky tróg 358
subatlantik 505
subboreál 505,534
subbriansonská podzóna 316
subdukcia 70, 77
subdukcná melanž 77,370
subhercýnska fáza 304
subhercýnske vrásnenie 382,388
subkambrium 115
sublitorál 46
subsekventný vulkanizmus 78
subtatranské príkrovy 321,323,401

Isubtidál 46
subvariscikum 243
subvariská celná priehlbina 243,

244,257
subvariská zóna 254
Sudbury 101, 120
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Sudeticeras ostraviense 230
Sudeticeras sto/bergi 254
sudetská fáza 241, 243, 245, 246,

247,248,257,272,273,299
sudetský permokarbón 258
suehdolská terasa 528
suehomastské vápenee 208,214
suehovská jednotka 440,441,442
Suida 420
sulakské vrstvy 490
"súfovský konglomerát" - súvrstvie

444,445
sumské súvrstvie 448
superalpinske prikrovy 317
superficiálne príkrovy 316, 323
supernova 79
supralitorál 44
supraposidóniové vrstvy 364
supratidál 44
Sus 420
Sušice 116
sušské vrstvy 257
súvrstvie Petrovej hory 297
súvrstvie Velkej Knoly 297
Svalbard 133, 180, 205, 352
Svatý Jan pod Skalou 184
svatonovické vrstvy 262, 266
svätokrížska fáza 134
Svätokrížske hory 107, 134, 153,

181,209,273,356
svekofennidy 106
svekokarelidy 106
Sverdrupova panva 403
svidnické vrstvy 434
svrateeká klenba 117
Swaziland (súbor) 107
Swiebožice, depresia 248
synorogénny magmatizmus 78
syrenovské súvrstvie 262, 266
Szendro 329
sylt 266

Safárikovo 222
šakvické sliene 434
šalgotarjanská panva 480, 488
!'>ankovce 296
šáreeké súvrstvie 155, 160, 161
!'>arišskávrehovina 329,446
šípecké bridliee 393
šipotské vrstvy 402
šiprunský príkrov 330
šitboiické vrstvy 434
!'>kandinávia 180,205,300
!'>kandinávskepohorie 520
!'>kandinávskypolostrov 105
!'>kótsko 99,133,146,152,180,193,

205, 244, 353
šlírová fácia 478
"šlírový flyš" 431
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šopronská oblast 488
špacinské vrstvy 480
!'>panielsko 141, 165, 166,222,230,

272,296,312
štadiál 514
štádium individualizácie (geosynkli-

nály) 78
štajerská fáza 317,464
Štajersko 165, 222
Šternberk 216,252
šternbersko-hornobenešovský pás

216,252
štechovická skupina 114
štetínske piesky 429
Štiavnické vrchy 320, 497
štiavnický "ostrov" 328
štikovské arkózy 266
Štítnik 296
štítnické súvrstvie 296, 297
štíty 91
Štramberk 361
štramberský vápenec 361,393
štubnianske vrstvy 481
Štúr (morské poschodie) 256
šturecký príkrov 298, 323
Štúrovo morské poschodie ("patro")

255
štvorlúcovky (tetrakoraly) 123, 279
Šumava 111
Šumiac 402
šungit 97, 106
Šusta (morské poschodie) 256
švábsko-frankská oblast 468
švábsko-frankská panva 352, 355
Švajciarsko 315,375
švajciarska vrásová Jura 464
Švédske šance (Brno) 356
Švédsko 106,120,134,354

tabberabberanské vrásnenie 224

tabuláty 177
tabule 90
tabufová Jura 468
tadžická depresia 498
tajmyrská panva 301
Tajo 448, 491
takonská fáza 180, 190
takonská (starokaledónska) orog"e-

néza (vrásnenie) 151, 166, 179,
180

takonské horstvo 223
takonské pohyby 190
Taliansko 189,296,316,342,370
tanet 410
tanetské piesky 427
Tanzánia 351
Tapes 456
Tapes gregarius 488
Tapirus 457

Tapirus arvernensis 533
Tarcau (jednotky) 442
tarcauský pieskovec 442
tardigeosynklinálna perióda 78
tardigeosynklinálne štádium 423
tardské íly 447
tarchan 450
Tarim 423
tarimský štít 223
Tarnobrzeg 473
tasmánska mobilná oblast (geosyn-

klinála) 142,167,191,224,274
Tassilli 223
tauridy 424
Tata 370
tatár 278, 300
tatranská séria 118
tatrikum 118, 268, 271, 272, 297,

299,321,323,329,339,367
Tatry 323
taunuské kremence 218
taurická skupina 340, 370
taurské okno 317
Taxodium 463,513
tefrastratigrafia 40
tegelén 505
téglová fácia 472
tehovský ostrov 140, 164
tektonická polarita 317
tektonické fázy 15
tektonika litosferických dosiek 70
Te/eostei 307,380
Te/lina 455
Te/lina fuchsi 489
Tendagur 351
tentakulitové bridlice 197,205,207,

214,222
tentakulitový vápenec 216
tentakulity 197
teória rozpínania oceánskeho dna

63, 72
tepelsko-barrandiénska oblast 111,

243
Teplá 112 .

teplický porfýr 246,247,296
Terebratulidae 417,451
terestrické hypotézy 513
termoremanentná magnetizácia 60
Tethyda 423, 464
Tethys 67,215,223,283,296,300,

301,304,314,340,343,404
Tetinka 174
Tetracoralla 123,304
Tetractinella trigonella 306
Tetragraptus 147
Tetragraptus pseudobigsbyi 147
Tetratnema furcatum 237
teurian 501
Teutloporella hercu/ea 310



Texas 278,280,301,403
techlovická terasa 528
tešínske vápence 53, 392
tešínske vrstvy 3.62
tešínsko-hradištské súvrstvie 392,

393
tešínsky príkrov 393
"tešnovický" vývoj 437
Thajsko 141
thalassokratické obdobie 372
Thallophyta 423
Thalmanninella 377
Thalmanninella ticinensis 398
Thecosmilia 306
Thecosmilia trichotoma 351
Theocompe 417
Theodoxus 456
Theodoxus rumanus 489

Therapsida 282, 307
Theropoda 351
Thracia pubescens 470
Thylacosmilus 420
Theocampe 417
Thysanopeltis speciosa 214
Thysanotos siluricus 158
Tibet 282
tiffanian 501
Tigillites 160
Tilia 513
Tilia p/atyphyllos 513
timiskaming 99
Timoraspis 301
tintinidy 377
Tintinnina 351
tirolikum 359
Tirolites cassianus 306, 333, 337
Tirolsko 315
tisovecký vápenec 338
Tissotia 377
Tišnov 117, 219
titón 345
toark 345
Tocník 156
tomanovské vrstvy 330
tomanovský sled 323
tommot (tommotský stupen) 126,

141, 142
Tonga-Kermadek 71
tongaporutuan 501
tongr 410
"Tonmergel" 428,431,468
"Tonmergelgruppe" 429
tortón 450, 451
Tortona 492
torrejonian 501
torridonský pieskovec 104, 119
Toskánsko 491
Tours 375
tourtia 383

Toxaster 380
Trácía 493
Trachycardium 455
Trachyceras 306
transeurópska bioprovincía 464,466
transfoTmllé zlomy 72
transgresie 12, 405
tranzverzáriové vrstvy 356
trapy Parany 371
travertíny 517, 519
travertíny od Champigny 427
tremadok i26, 146, 154, 155, 157,

158, 164, 166
Tremataspis 178
Trencianska kotlin a 480, 532
Tretaspis 161
trias 265, 273, 291, 296, 298, 299,

300,301
Triasina hantkeni 307
Triceratops 380
Trigonia 348
Trichia (..He/ix") hispida 510
Tri/etes 311
trilobity (Trilobita) 123, 126, 147,

169,198,232,280
Tri/ophodon 491
Trimmelkamm 469
Trinucleidae 170
Triticites 230
Tríbec 272, 299, 323,402
tríbecský sled 367
trícíová metóda 28
Triquetrorhabdu/us carinatus 451
trnavský záliv 479
Trochocyathus 451
Trodos (masív) 71,74
trogkofelské vápence 296
Trochitenkalk 311
Trochocyathus affinis 459
Trochocystites 132, 139
Trochocystites bohemicus 130
Trochurus speciosus 184
tropická klíma 57
Tropidodiscus pusilIus 158
Tropidoleptus carinatus 218
Tropites 306
tróg 358, 360
"trstinový" pieskovec 311
Trutnov 140
trutnovské súvrstvie 262, 289, 290,

291,292,294
trutnovsko-náchodská depresia 291,

294
Triimmereisenerze 383
tfnianske vrstvy 2n
tfebonská panva 384, 388, 495
tfebotovské vápence 208,214
tfenické.súvrstvie 155, 158, 164
tfinecké vrstvy 434, 438, 439

Tubiphytes 49,311,336
Tucín 526
tufilicko-lignitové súvrstvie 482
tufy od Mont-Notre-Dame 427
Tungusko 301
tunguská panva 273,301
Tunis 370
turbiditné prúdy 51,53
turbidity 401
Turbo rectecostatus 306
Turcianska kotlina 446,481,533
turcianska panva 329
Turcok 272
Turecko 282,343,370
turnén 219,221,227,249,250,254,

268
Turnov 294
Turna nad Bodvou 340
turol 451
turón 375
Turricula 419
Turrilites 377
Turris 419
TurritelIa 419,456
TurritelIa (H.) badensis tricarinata

457
TurritelIa dertonensis 462
TurritelIa erina turiformis 488
Turritella incrassata 462
TurritelIa miotaurica 488
TurritelIa terebralis 462
TurritelIa terebralis subradiata 457
Tumtella venus 479
TurritelIa venus margarethe 416
Turritellidae 456
turitelové sliene 447
tuval 315
tiiring 262,278,288,289,290,291
tylová (zadná) molasa 482
Tympanotonos 419,456
Tympanotonos hantkeni 447
Tympanotonos margaritaceus

neudorfensis 456

Typhis 419
Tyrannosaurus 380
tyrrhen 505
týnecké súvrstvie 262, 264, 265
týfovické zlepence 137, 138

Tan-San 141

ufim 300
Uh 319
Uhelný vrch 497
uhfonosné súvrstvie od Mužly 447
uhofný vápenec (fácíe) 240, 243,

244,249,251,272,273
uintan 501
ukrajinský štít 106, 448
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ulatisian 501
Ullmania 282
Ulmus 423

. ultrahelvetikum 431
ultrahelvetská zóna 316
ultrahelvetský príkrov 316,359
Umbria 449
Unetice 528
uniformitarizmus 11
Unio 427,456
Unionidae 456
unterostalpin 317
upohlavské zlepence 398, 399
Upper Chalk 383
Uppon 329
Ural 193, 278, 300, 390
uralská geosynklinála 273
uralská mobilná oblast 190,299
uralská oblast 222, 223
uralsko-tanšanská mobilná oblast'

167
uránovo-olovená metóda 25
urbanovická terasa 528
urgónske vápence 383, 390, 396,

400,401,403
Úrkút 370, 373
Ursus denningeri 511,525
Ursus spelaeus 511,525
Uruguaj 224
USA 274, 301, 382
ustrice 380
Usturt 498
Utah 371
Uvigerina 451
Uvigerina aculeata 487
Uvigerina auberiana 491
Uvigerina graciliformis 452, 480,

489

Uvigerina pudica 482
Uzbekistan 373

Vaginoceras 150
valaiský tróg 316
valangin 375
Valangin 375
valdajské zaladnenie 535
valles 451
vardarská zÓna 403
varegian 106
variscidy 244, 245, 285
variská mobilná oblast (geosynkliná-

la) 205, 206, 209, 216, 243, 248,
249, 273

variská orogenéza (= hercýnska)
109,124,205,241,242,243,245,
246,247,257,268,272,273,275,
283,285,290,296,299,300

variská sústava 284
variské (hercýnske) horstvo (oro-

568

gén) 239,241,247,251,254,268,
273,284,285,286,287,288,299

Varna 490
Varšava 273

varšavské (stredopolské) zaladnenie
535

varvová stratigrafia 28
Vasseuria 419
váhikum 322, 398
vápence Bleskového pramena 338
vápence od Brie 427, 429
vápence od Etampes 427
vápence od Etrechy 427
vápence od Martemer 427
vápence od Saint Quen 427
vápence od Sannois 427
vápence s Nummulites laevigatus

427
vápence s Orbitolites complanatus

427

Vápencové Alpy 165
Vá pen ice (pri Tepliciach) 189
Vápenný Podol 164,188,216
Vápenný pri Jítrave 216,248
vápennopodolská synklinála 164,

188,216
vápnité hubky 306
vegy 518
velenovské bridlice250
Velký Roudný 497
veltruská terasa 528
Velká Británia 311
Velká Fatra 323,330,401
Velké jazerá 191
Velké Pavlovice 257
velké elfídie zóna 478
Velký Bok 328,402
velký panónsky piesok 480
vend 107
Venerieardia 419

Venerieardia jouanetti 468
Venerupis 456
Venerupis seneseens 508
Venezuela 403
Vendia sokolovi 99,107
venlok 169,170,180,182,183,184,

188, 189, 191
venturian 501
Venus 456
Venus dneta 489
Venus konkensis (vrstvy) 484
Venušina sopka 497,530
veporikum 118,333,369,402
veporské pásmo = veporikum 268,

271,272,297,298,299,321
Veporské vrchy 298, 328
verfén 306,315
verfénske bridlice 50, 317, 330
verchojanská geosynklinála 404

Vermes (cervy) 123
vernérovické vrstvy 262, 290
Vertebrata (stavovce) 123,234,280
Vertigo antivertigo 509
Vertigo moulinsisana 509
Vertigo percendentata 509
versil 505
verukáno 54,296,297
veseljanské súvrstvie 490
vestfál 227,241, 244, 245, 247, 248,

257,262,265,266,268,270,272,
273,291,296

veternícky príkrov 328
vešínske súvrstvie 215
verovické vrstvy 392, 393
Vieden 322,391
viedenská panva 319, 477
Viedenský les 391,431
vielic 472
vierIand 466
Vietnam 343
Vihorlat 329
Vihorlatské vrchy 481,498
vikštejnské vrstvy 251, 254
Viktória 500
vilafrank 451
Vila Nova da Rainha 491
vildštejnské súvrstvie 493, 494
vilémovické vápence 217, 220
villanyian 451
Villány 340
vilský vápenec 359
vinarické vápence 210
Vineiguerrina merklini 420
vindelický val 305,311,353
vindhyan 108
vinieké súvrstvie 155, 161,480
vinohradská terasa 528
Virgatites 347,351,356
Virgatosphinetes transitorius 361
viselské (druhé varšavské) zaladne-

nie 535
viselský glaciál 505
visén 227.232. 246. 247. 248, 249,

250,251,254,262,268,272,273,
299

Vishnu (ruly) 103
VisIa 153,286,383
Viviparus 456
Viviparus ("Paludina") diluvianus

510

Viviperus ventrieosus 418
Vizovická vrchovina 321
Vlachov 165
vlachovské súvrstvie 141, 165, 190
Vlašim 294
"vláknová" mikrofácia 306
vlársky vývoj 434
Vltava 114



vltavsko-berounská oblast 385
vnútorná molasa 482
vnútorné fylity 117
Vnútorné Karpaty 222,321
vnútroalpské depresie 432
vnútroceská podoblast 528
vnútrojurské panvy 468
vnútrokarpatská depresia 477
vnútrosudetská depresia 257
vnútrosudetská panva 312
Vogelsberg 496
Vogézy 241,243,244,287,316,

353,355
vokontská priekopa 383, 390
volhyn 450
Volovec 190
VoUzia 282, 311
Vo/uta 419
Vo/utacea 419
volžsko-kamská klenba 107
volžský stupen 345
vonkajšia molasa 482
"vonkajšie bradlové pásmo" 321
vonkajšie fylity 117
Vonkajšie Karpaty 221, 243, 257,.

268,272,299,319,329
vonkajšie kryštalické masívy Álp

316
Vorarlberg 468
voronežská klenba 107
vorotyšcenské súvrstvie 477
vosnické zlepence 139
Votice 116
vrakon 375

Vraní hory 290
vranovická priekopa 432
vranovické vrstvy 357
vrása Cervených vrchov 323
vrása Giewontu 323
vrbenská skupina 216,219,252
vrchlabské súvrstvie 262, 294
vrchná detritická formácia 392
vrchná morská molasa 468, 469
vrchná sladkovodná molasa 468,469
vrchné cervené súvrstvie, pozri línske

súvrstvie
vrchné graptolitové bridlice 216
vrchné šedé súvrstvie, pozri slánske

súvrstvie
vrchnovýchodoalpské príkrovy 317
vrstvy od Bracheux 427
vršatecké vápence 364
Vsetínske vrchy 434
Vtácnik 329, 497
vtáky 351,381
vulkanické fácie 55
vulkanicko-sedimentárny komplex

Prednej Hole 222
vymýtiny 257

Vyšehrad 160
Vyškov 251
vyškovský úva l 472
východná Afrika 500
Východné Alpy 118, 165, 189,222,

268,316,317,340,359,390
Východné Ghaty 108
Východné Karpaty 119, 272, 319,

340,370,382,403,498
východoeurópska platforma (tabu-

la) 105, 153, 180, 181,205,209,
223,243,273,356,389

východosibírska platforma 91, 108
Východoslovenská nížin a 530, 532
východoslovenská panva 477
vysocká jednotka 360, 368
Vysoké Tatry 299,323,330
Vysoké Taury(tektonické okno) 317
vysokotatranská jednotka 367
vysokotatranská sukcesia 401
vysokotatranský ostrov 360
vývoj Moravského krasu 216, 217,

219,221,248
vznik života 83

Waagenophyllum 279
Wadati-Benioffova zóna 73
waiauan 501

waitarapan 501
waiparuan 501
waipipian 501
waitakian 501
wal 505
Walbrzych 266
walbrzyské vrstvy 265
Waldviertel 111
Wales 126, 146,165, 169, 179, 180,

352 .
Walchia 238, 282, 287
Walchia (Lebachia) piniformis 281,

295
walton 534, 535
wangerripian 501
Warrawoona (súbor) 97
Warburge/la rugu/osa 210
wasatehian 501
Waschber (zóna) 431
waschberská jednotka 432
watty 46
waucoban 126
weald 382
Wealden day 383
Weberides mucronatus 255
Weddellovo more 143
wt;glowská jednotka 442
Welsh Borderland 179
wemmel 410
wengenské vrstvy 319
Werfen 315

wernigerodská fáza 382
Werra (skupina) 287
Westerwald 496
Westonia /ame/losa 149
wettersteinské vápence 319, 338,

340
whaingaroan 501
Wieliczka 473
Wienerwald 391,394,431,432
Wildhorn (príkrov) 316
Williamsone/la 352
Windischgarsten (tektonické okno)

317
wissenbašské bridlice 207,219
Witwatersrand (súbor) 107,120
Wock/umeria 193, 196
wolwichské vrstvy 427
Wrodav 209
wiirm 505,506,524
Wiirtembersko 351

Zabajkalsko 404
zábrežská skupina 118
zadunajská panva 488
Zagros 370
Záhrebské hory 489
Záhorie 340
Záhorská nížina 530,531
zahoranské súvrstvie 155, 161, 164
Zair 108,121
zajecické súvrstvie 434
za karpatská panva 403
Zakarpatská Ukrajina 370
Zakarpatský prehyb 340
zakaukazská oblast 448
zakopanské súvrstvie 445
zaladnenia 58
Zambezi 274
Zambia 108
zankl 450, 451
Západné Alpy 296,312,316,317,

358
Západné Beskydy 321
Západné Karpaty 118, 141, 165,

167,190,191,222,225,268,269,
270,271,296,299,319

Západné Tatry 401
západoceský vývoj 112
západomadarská panva 488
západná Afrika 500
Západosibírska nižina 403
západosudetská oblast 111, 145
zawidowský granodiorit 117
zázrivské vrstvy 364
Zbraslav 160
Zbýšov 267,281
zdibský terasový stupen 494, 495
Zdice 182
Zdimir 198

569

.



zdounecká fácia 393
zdounecký vývoj 437,438
Zdounky 393
zechstein 278,285,286,287,289,

296, 300
zechsteinské vápence 287
zechsteinský zlepenec 287
Zeilleria quadrifida 349
zelencukské súvrstvie 490
zelenokamenové pásma 93, 106
Zelený háj pri Hurbanove 222
Zem (zloženie) 79
zemarrian 501
zemplinikum 272,297,298,299
zemplínska hrast 119,268,298,328
zemplínska jednotka 403
Zemplínske vrchy 481
zemský plášt 80
Zeug/odon 420
Zimbabwe 97
zisterdorfské pieskovce 431
zlambachské sliene 319,338
zlatnické súvrstvie 271
zlatohorský revír 222
Zlatý Kopec 530
Zlatý Kôn 211,212,528
zliechovský sled 360, 367
zlivské súvrstvie 494, 495
zlivsko-gmiindská séria 388
Zlivy 388
Zlíchov 193, 194, 195, 208, 210,

570

211, 212, 213, 215, 216, 218
zlíchovské súvrstvie (vápence) 208,

211
zlínske súvrstvie 433, 434
zmrznuté pôdy 519
zohorsko-marchegská depresia 531
zohorsko-plavecká depresia 531
zóna A panónu 478,483
zóna B panónu s Congeria ornitho-

psis, Me/anopsis impressa 478
zóna C panónu 478,483
zóna D panónu 478
zóna E panónu s Congeria subg/obo-

sa 478.483
Zonaria g/obosa 416
Zonitoides sepu/tus 510
Zoophycos 52,441
Zoophycos circinnatus 421
ZSSR 105,119
zurakamenské súvrstvie 490
Zvicina 140,291
Zvolenská kotlin a 532

ZacIéf 265, 290
žacIéfske súvrstvie 262, 265, 266
žaltmanské arkózy 266, 267
žarnovské vápence 338
ždánická jednotka 361,392
ždánicko-hustopecské súvrstvie 434,

439

Ždánický les 249,257,321
ždánický príkrov 321
železná doba 512
Železné hory 115, 134, 140, 154,

164,181,188,191,215,225,288,
295

Železný Brod 165, 189,216
železnohorská oblast 111
želkovické vrstvy 182, 183
Ženevské jazero 424,467
Žiar 323
Žiarska kotlin a 481,532
žiarska panva 329
žiarsky sled 323
žihelská panva 258
Žilinská kotlin a 329, 532
žitecké zlepence 135, 136
žitecko-hlubošské súvrstvie 135,136
žraloky 380
žulovský masív 296

Xenacanthus 238

yatalan 501
ynezian 501
Yo/dia 520
yoldiové more 520, 522
Yorkshire 354
yprés 410,426
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