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ákladnými inite mi, ktoré ovplyv ujú vývoj 
a charakteristické rty rôznych hlbokomorských 

klastických depozi ných systémov sú:  
1. rýchlos , typ a zdroj klastických sedimentov,         

2. fluktuácie morskej hladiny, 3. regionálna tekto-
nika sedimentárneho bazénu (Richards et al., 
1998). Tento príspevok sa venuje analýze inite ov,
ktoré ovplyvnili formovanie vrchnoeocénneho de-
pozi ného systému lalokov hlbokomorského vejára 
ra ianskej jednotky magurského bazénu. Takéto 
komplexné chápanie hlbokomorských depozi ných 
systémov vyžaduje aj komplexný prístup ku ich štú-
diu. Základnou a nosnou as ou bol detailný terénny 
sedimentárny výskum, doplnený štatistickým spra-
covaním údajov a štúdiom výbrusov. 

Záujmové územie sa nachádza v SZ asti Von-
kajších Západných Karpát. Terénny sedimentolo-
gický výskum bol zameraný na detailné štúdium 
ký erských vrstiev, ktoré ukon ujú sedimentáciu 
zlínskeho súvrstvia v magurskom bazéne. Ich depo-
zícia prebiehala vo vrchnom eocéne (Pesl, 1968; 
Pivko, 2002), hoci je možné, že sedimentova  za ali 
už vo vrchnej asti stredného eocénu (Pivko, 2002). 
V Po sku je ekvivalentom ký erských vrstiev mus-
kovitická fácia magurských pieskovcov (Pesl, 
1968).

Rýchlos , typ a zdroj sedimentov 
Po as vrchného eocénu bol magurský bazén zá-

sobovaný zo severnej zdrojovej oblasti a z južnej 
zdrojovej oblasti, ktorá reprezentuje heterogénne 
orogénne pásmo (akré ny klin) formujúce sa pred 
bradlovým pásmom (Oszczypko, 1992). Zásobova-
nie zo zdroja zodpovedajúceho recyklovanému oro-
génu bolo potvrdené štúdiom modálneho zloženia 
sedimentov na QLF diagramoch. Približnú rýchlos
a frekvenciu sedimentácie možno odvodi  zo zná-
mej hrúbky litostratigrafickej jednotky, jej trvania a 

priemernej hrúbky vrstiev. Z údajov získaných te-
rénnym sedimentologickým výskumom bola zistená 
priemerná rýchlos  sedimentácie približne 45 cm za 
tisíc rokov. 

Fluktuácie morskej hladiny 
Poznanie rýchlosti sedimentácie umož uje od-

hadnú  trvanie sedimenta ných cyklov a porovna
ich so známymi periodicitami zmien úrovne morskej 
hladiny. V študovaných sedimentárnych sekven-
ciách bola zistená cyklická sedimentácia v trvaní         
6 až 21 tisíc rokov, o približne zodpovedá fluktuá-
ciam morskej hladiny 6-rádu (19 & 23 tisíc rokov). 

Tektonika
Tektoniku možno považova  za jeden z najdôle-

žitejších inite ov podie ajúcich sa na formovaní 
klastických depozi ných systémov v magurskom 
bazéne, formujúcom sa v kolíznej zóne. Podobne 
ako v iných orogénnych horských pásmach, aj Von-
kajše Západné Karpaty boli presúvané smerom ku 
kontinenetálnemu okraju. Tento proces bol inicio-
vaný na konci paleocénu a ukon ený po as spodné-
ho burdigalu v severnej asti krosnenského flyšové-
ho bazénu (Oszczypko et al., 2003). Tektonický 
výzdvih zdrojových oblastí zintenzívnil prínos klas-
tického materiálu do bazénu.   

Závery

Vznik depozi ného systému ký erských vrstiev 
je výsledkom spolupôsobenia viacerých autocyklic-
kých a alocyklických inite ov. S tektonických vý-
zdvihom zdrojových oblastí (ilýrska fáza vo vrch-
nom eocéne) možno spája  vysokú rýchlos
sedimentácie ký erských vrstiev, ktorá bola približ-
ne 45 cm za tisíc rokov (porov. Pivko, 1998). S glo-
bálnym ochladením na prelome eocénu a oligocénu 
možno spája  zvýšené množstvo zrážok, ktoré sa 
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zrejme podie ali na zvýšenej erózii zdrojových ob-
lastí a rozsiahlej sedimentácii v bazéne. alším z 
inite ov, ktoré sa podie ali na zvýšenej erózii zdro-

jových oblastí a rýchlej sedimentácii ký erských
vrstiev bol pokles úrovne morskej hladiny vo vrch-
nom eocéne (porov. Oszczypko, 1992; Pivko, 1998). 
Pod a paleoprúdových meraní bol klastický materiál 
v bazéne distribuovaný na Z, ZJZ a JZ. Tento smer 
pravdepodobne zodpovedá axiálnemu transportu. 
V hlbokomorskom tren i axiálny transport reprezen-
tuje najmä prínos siliciklastického materiálu zo 
vzdialených oblastí pozd ž tren a (Einsele, 1992). Je 
realizovaný systémom kanálov. V oblasti vonkajšie-
ho kuže a na distribu né kanály nadväzujú depozi -

né laloky. Ký erské vrstvy pod a sedimentologic-
kého výskumu v tomto systéme zodpovedajú sedi-
mentom naložených lalokov, ktoré reprezentujú 
nahor hrubnúce vertikálne trendy a vzájomne sa  
zastupujú s medzilalokovými fáciami, ktoré sú re-
prezentované tenkovrstevnatými súbormi ílovcov 
a pieskovcov a ílovcami. Pozícia zásobovacieho ka-
nálu nie je dostato ne vyriešená. Je pravdepodobné, 
že pozd ž okraja bazénu existovalo viacero zásobo-
vacích kanálov. 
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