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ríspevok prezentuje predbežné výsledky sedimentologického a petrograficko-mineralogického
výskumu makovických pieskovcov. Sedimentologické dáta boli získané pri geologickom mapovaní
a detailnom štúdiu vrstvových sledov odkrytých na
dne roklín a v opustených pieskovcových lomoch.
Vzorky odobraté z profilov boli podrobené petrografickému (planimetrická analýza) a mineralogickému
výskumu (analýza Ģažkých minerálov, Bónová et
al., v tomto zborníku).
Makovické pieskovce sú prítomné v nadloží belovežského súvrstvia a tvoria spodnú þaĢ zlínskeho
súvrstvia vo vnútornej zóne raþianskej tektonickolitofaciálnej jednotky magurského príkrovu. Ich
stratigrafický rozsah bol na základe vápnitého nanoplanktónu stanovený na stredný (nanoplanktónová zóna NP16) až mladší eocén (NP19). Stredný
eocén je charakteristický prítomnosĢou druhov Reticulofenestra umbilica a Dictyococcites bisectus.
Mladší eocén bol preukázaný na základe prítomnosti
druhov Chiasmolithus oamaruensis, Isthmolithus
recurvus a Helicosphaera euphratis.
Makovické pieskovce predstavujú „turbiditný“
systém, ktorý je charakteristický zmenou litofácií
a ich asociácií v smere toku gravitaþných prúdov.
Systém je pravdepodobne zložený z niekoĐko na
seba naložených a laterálne sa zastupujúcich piesþitých až piesþito-kalovcových podmorských vejárov. V makovických pieskovcoch boli zachované
iba stredné a vonkajšie þasti vejárov. V strednej
þasti vejárov majú prevahu hrubé až veĐmi hrubé
vrstvy masívneho pieskovca (litofácia B1.1, sensu
Pickering et al., 1986) a gradované a stratifikované
dvojice stredno- až jemnozrnného pieskovca (resp.
siltovca) a kalovca hrubej (litofácia C2.1), menej

strednej (litofácia C2.2) až tenkej hrúbky (litofácie
C2.3, D2.1). Lokálne sú v týchto þastiach systému
prítomné normálne gradované „štrþíkové“ pieskovce (litofácia A2.7). Základnými depoziþnými elementmi strednej þasti vejárov sú laloky, distribuþné
kanály a prechodné zóny medzi nimi. Smerom do
distálnejších þastí systému nadobúdajú prevahu
laloky s laterálne stálou hrúbkou a relatívne lepšou
vnútornou organizáciou vrstiev. Distálnejšie þasti
lalokov sú charakteristické lokálne prítomnými,
nevýraznými kompenzaþnými cyklami. Dominantné zastúpenie majú v lalokoch litofácie C2.1, C2.2
a C2.3, podradne sú prítomné litofácie B1.1, D2.1
a D2.3.
Paleoprúdový záznam generálne potvrdil už
známe údaje (Koráb et al., 1961) – hlavný smer
prúdenia je z JV na SZ. Naše pozorovania preukázali urþité rozdiely v jednotlivých þastiach študovaného turbiditného systému (Obr. 1). V jv. þasti
systému je smer paleoprúdenia z JV na SZ alebo
SSZ s lokálnymi odchýlkami k S až SV. V sz. þasti
sa dominantným stáva smer paleoprúdenia z VJV na
ZSZ s rozptylom k SZ a Z.
V zmysle všeobecne používanej klasifikácie pieskovcov (Pettijohn et al., 1972) predstavujú makovické pieskovce prevažne subarkózy a sublitarenity.
Subarkózy sú charakteristické zvýšeným obsahom
Na-Ca živcov (5-15 %) a K-živcov (do 8,3 %). Hojný je kremeĖ (monokryštalický 25-59 %, polykryštalický do 16 %) a silicity (do 18 %).
Z úlomkov hornín majú hlavné zastúpenie karbonáty (2-13 %), menej metamorfity (do 3,6 %)
a bázické vulkanity (do 2,1 %). Dominantnou zložkou sublitarenitov je kremeĖ (monokryštalický 13,855 %, polykryštalický 3-35 %) a silicity (2-11,4 %).
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Obr. 1: Geologická mapa magurského príkrovu v okolí
Svidníka s ružicovými diagramami zostavenými z hodnôt
paleoprúdových smerov v makovických pieskovcoch (geologická mapa upravená sensu Potfaj a Kováþik (eds.) et
al., 2008). Raþianska jednotka (1 – 5), 1 – lupkovské vrstvy, 2 – belovežské súvrstvie s. l., 3 – makovické pieskovce, 4 – zlínske súvrstvie s. l., 5 – malcovské súvrstvie
(neþlenené), 6 – bystrická jednotka (neþlenená), 7 – smilnianske tektonické okno (neþlenené), 8 – geologická hranica, 9 – hranica hlavných tektonických jednotiek, 10a –
hranica þiastkových jednotiek, 10b – prešmyk (násun),
11 – nešpecifikované zlomy: a) predpokladané, 12 – ružicový diagram smerov paleoprúdenia.

Menšie zastúpenie majú Na-Ca živce (2,8-10 %)
a K-živce (do 2 %). Z úlomkov hornín sú prítomné
karbonáty (do 4,1 %) a metamorfity (do 4,9 %).
Z ostatných zložiek sú v makovických pieskovcoch
relatívne hojné sĐudy (biotit do 9 %, muskovit do 4
%). Základná hmota je ílovito-sericitická (do 11 %),
cement je prevažne vápenatý (do 7 %). Zdrojovú
oblasĢ makovických pieskovcov možno priradiĢ k
typu provincie recyklovaného orogénu (sensu Dickinson a Suczek, 1979).
Charakter zdrojových hornín pre makovické pieskovce bol presnejšie urþený analýzou niektorých
Ģažkých minerálov (Bónová et al., v tomto zborníku). Na zdrojové horniny vyššieho stupĖa metamorfózy (granulity, eklogity) poukazuje populácia
detritických granátov. Granáty pôvodom z granulitov a eklogitov v pieskovcoch raþianskej jednotky
flyšového pásma boli identifikované aj na južnej
Morave (napr. Otava et al., 1997) a v PoĐsku (Salata, 2004). Väþšina autorov považuje za zdrojovú
oblasĢ kryštalinikum moldanubika ýeského masívu
alebo dnes neexistujúcu Sliezku kordiliéru situovanú medzi sliezkym a magurským bazénom (Rakús
et al., 1990; Salata, l. c.; Oszczypko a Salata, 2005).
Za najbežnejší horninový zdroj detritických granátov v sedimentoch raþianskej jednotky možno považovaĢ ruly, amfibolity a svory. Štúdium zirkónov
a turmalínu predpokladá urþitý podiel magmatických hornín (granitoidov a s nimi asociovaných
hornín – pegmatity, aplity) v zdrojovom materiáli.
Poćakovanie: Práca je výsledkom výskumu v rámci
projektu þ. 03 06 „Geologická mapa regiónu Nízke Beskydy – západná þasĢ v mierke 1:50 000“, ktorého obstarávateĐom je MŽP SR.
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