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XXI.

Pásmo IX.

kfidového útvaru v @kou Èipu.

Nebuielské podolí.

5ерза10епёк zahálka v Roudnici.

S1 [110.11 6 abr. v ими.

(Р10111020110 11110 19. dubna 1895.)

1. Pŕehled orografickych a. geologickjrch pomêrů Nebu

àelského podoli.

Ро severní strane obee Nebuäel vine se krátkj, úzky ale 11111

ЬОКУ dûl NebuZelsky. Poóíná u silnice Msenské ve víäi 300 т 11. ш.

11 11511 v Kokoi'ínském důlu u KrouZeckého mlína (Krouäku) kde má

dno jeho visi 214 т n. m. Délku má 2'8 km a smer ZSZ. V horní

polovici má dno spád 4Go/„0, v 1101111 polovici 21'40/00. Celkovy spád

je 30‘7°/'„„. Horní 0051 důlu sluje Kr'eëkov, 511011111 Babína, dolní

Krouìecky' (důl). Ро pravé strané rozryt je ètyŕmi roklemi, z 1110112

Rázkova. jest nejvétäí. Ро levé strane pŕijímá 800 т dlouhou rokli,

soubéznou s Kŕeèkovem. Tato rokle spolu s Kŕeëkovem svírají pro

1111113? ńzky" 0511011 Klouöek. Stráné údolni jsou väude velmi pi'íkré,

011510 svislé; v horním 01111010111 důlu 30 m, v dolnim 0.2 50 т vy

soké. Cesta z Nebuzel do Krouäku je 2 00511 v levé stráni důlu pro

sekána. Nad pŕíkrymi stránêmi důlu jest spád povrchu zemského

méné pŕíkrí, tak 20.50 2110 jiz role vzdélávati mohou, kdeZto v 1111

krych stráníeh důlu 3011 105 3051 rozprostŕen. Ро pravé strane 1110

ëkova a. Babiny zdvihá se vrch Nebuäel do znaůné vj'äe 33() 111 11.111.‚

a. 2 п0110 rozsáhlá vyhlídku 50 jeví 110 011531110 okolí. Nad KrouZeckym

vyönívá lesnaty" kopec Stŕíbrník do vyäe 294 т 11. 111. Po levé strane

důlu dosahuje nejvètsí vyäe 310 т (evangelicky' kostel) kopec, na

kterém obec Nebulely se rozkládá, menäí vise 285 m dosahuje Vranov

Tf. mlthcmalìcko-pìimdovëdcckâ 1806. l
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nad Krouäeckŕm, 011110 111-011535011 Stŕíbrniku. Na západé omezuje po

doli nase Kokoŕínsky' dûl, na. vychodní strane velmi úrodná diluvialni

pláń, kterou jde silnice do Zivonina.

Р011011 Nebuiielské 5102000 jest hlavnë. z útvaru kŕidového a di

luvialniho, v menäí miie 2 náplavů alluvialních. Ve stráních důlu a

v 01101 Ы0Ь02е1у vycházejí vrstvy útvaru kŕidového na povrch;

v povlovnéjäích svazích vysäích a na pláních rozsii'ena. je Zlutá dilu

vialni hlína, kterou obyvatelstvo zdejäí èervenkou nazívá. Diluvialni

hlína jest tu dosti mocná. SV. 011 Nebuàel, tam kde od silnice Mäenské

001100030 silnice na. vrch Nebuîel, má hlína mocnost 4 m. Na vrchu

Nebuleli kde úvoz 112 5 т hluboko do diluvialni hlíny se zary'vá. а

pi'edc jejiho základu jeété nedosahuje, bude hlína nejmocnéjsí. Tu

a tam nalézti lze ve hliné známé cicváry. Pro velikou úrodnost svou,

i za let suchích, má 2110351 1111110. veliky' vyznam pro hospodáŕstvi

polni. Z pásem útvaru kŕidového nalezáme v Nebuzelském podolí 111:

VIII., IX. a X. Öást horní pásma VIII. vniká z Kokoŕinského důlu

9.2 110 Кгои200110110, avsak na krátko. Pásmo IX. zaujímá celj dû] a.

v NebuZelích i 5 pásmem X. se shledáváme. Piskovce kvádrové pásma

VIII. а IX. dodávaji NebuZelskému důlu v Krouîeckém а v Babinè

podobní romanticky ráz jako v pi-ilehlém důlu Kokoi'inském. Smrkovy"

les 11031 10 v piscity'ch náplavech alluvialních на. (1110 Krouîeckého,

husty’ bor pokrívá slinitèjsí půdu mezi obèma kvádrovci i nad nimi,

a po nejvysäich vrstvách vápnitích a. piscitích pásma IX. na Kloucku

a v prilehlj'ch roklich rozloZen jest hlavnè listnatí háj. V nékolika

lomech, pak pri 00510 2 110110201 110 К1'0021111 а р1‘1 р001110 2 Kŕeckova

na Kloucek pi'ístupny jsou znamenitè vrstvy pásma IX. i 5 30110 zá

kladem a patrem, tak 20 se tim doplni náè profil blizky z Bouńova

do Nebuîel (viz Pásmo IX. útv. kr. v ok. Шри. -— Jeníchovské po

doli.), kde pro mocnou pokrj'vku diluvialni nebyly vsecky vrstvy

pásma IX. c. d. a. X. pi'ístupny.

Po stránce geotektonické je zde ta zvláëtnost, 20 smér a tim

i sklon hlubsích vrstev 200351110 útvaru kiidového nesouhlasí se sme

rem i sklonem vrstev vyssích. Ustanovíme-li ku pi. celkovy’ sklon te

mene souvrstvi b. pásma IX. z trojúhelníka Babina (pî'i cesté u 11:0

Ь112е1), Kanina (pésina ve stráni záp. 0d obce), KuSálov (SZ. od Zi

vonina), 301102 vrcholy maji víäku: 273'92, 296, 25515 т 11. n1.,

dostaneme sklon jiëm’. Ustanovíme-li vsak sklon temene souvrstvi d.

pásxna IX. v 1020 krajiné z trojúhelnika Podsenec (Nebuiely), Kanina

(cesta západné od obce), Kusálov (SZ. od Èivonina), 301102 vrcholy

mají vísky: 293'4, 333.47, 287 m n. 1n., dostaneine sklon JJZ. Take'
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mira sklonu není stejná. Témè souvrství IX. b. má. sklon 25', teme

souvrství IX. d. 42’. Ze pricina nestejné míry sklonu spocívá v tom,

ze ты souvrství zvlásté u pásma IX. stávají se mocnéjsí ku strane

SSV., bylo jiz v clánku 0 Repínském podolí vylozeno.

2. Petrograñe.

Porovnáme-li horniny jednotlivích pásem a souvrství jejich

v prilehlém Jeníchovském podolí s horninami tèchze pásem a sou

vrství v Nebuäelském podolí, shledáváme, ze jim zde jesté více pŕi

bylo na slozivu ki'emitopiscitém. Celkem jsou tu v pásmu IX. tytéz

skoro horniny: slepence, kvádrové pískovce hrubozrnné neb drobno

zmné s chudjm tmelem slinitj'm, kvádrové pískovce hrubozrnné glau

konitické, hrubozrnné piskovce deskovité s vápnitym tmelem, jemno

zrnné piskovce slinite, mené piscité slíny a hrubozrnné píscité sliny,

vsak dosti kŕemitích vapenců, misty velmi jiz píscitjch.

вираж objevuje se v nejvyssí poloze souvrství IX. b. a pri

bylo mu na mocnosti tak, ze jiz 2 т obnási. Vystupuje ve kvádrech.

Jest bili neb пишу. Zrna kŕemenná jsou obla velikosti hráchu a2

liskového orísku a jsou stmelena menäimi zrnky; mají barvu bílou,

Zlutou, cervenou, sedou, tmavosedou, nektera jsou cirá. Pro nedostatek

slinitého tmele rozpadává se slepenec ten na povrchu snadno ve

hrubí písek.

Pískovec лимиту kvádrovy' zaujimá ve vyssí cásti souvrství

IX. b. 10'75 т mocnosti. Jest sedi, misty do zluta. Tmelu slinitého

má poŕidku, zvlástè pri povrchu. V piskovci tomto jsou charakteri

stické konkrece, jimz hodláme zvlástní pozornost vénovati.

О limonítovjch soustŕednè slupkovitích konkrecich.

Ani v Ítepinském ani v Jenichovském podolí nenalezl jsem ve

kvádrovém piskovci souvrství IX. b. мать konkrecí; teprvé od

Nebuzel pocinaje objevují se v souvrství tomto, a cím dale na sever

do Polomenj'ch hor (Vysociny Dubské) vnikáme, tím hojnéji se obje

vují, zároven vsak tvar svüj kulovitj’1 ve vrstvicky méni. Konkrece Ne

buzelské jsou tvaru kulovitého, vejèitého, ellipsoidického, bochnikovi

tébo, nekdy jsou dosti protahlé. Povrch jejich (vlastnè vnéjsi slupka)

jest kulovití, neb vlnovití. Veskerá zakladni hmota konkrece sloìiena

jest úplné z téhoz piskovce kvádrového jako jest piskovec okolní,

i rady hrubáích zrnek kremenny'ch, ktcré naznacuji vrstevnatost

1U
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v kvadrovem piskovci nasem, prochazejí nepŕetrzitè konkrecí. Piskovec

v konkreci ma misty za tmel limonit; takova mista mají tvar sou

stŕednych slupek. Slupky, t. j. pfskevec s tmelem limonitovj'fm jsou hnédé

a2 tmavorudé velmi pevné u porovnáni s ostatni piskovcovou hmotou

iro'.

 

Limonltové soustŕedné паркете konkrece v průŕezech.

Obr. 1. az 4. 0d Nebuzel. Ohr. 5. 0d Bosynè. Obr. 6. Z Vidími.

Vesmès v hornf basti souvrství b. pasma IX.

konkrece. Jedna ze slupek jest vnejsí a tvoí'í povrch konkrece. Ta do

dává konkreci její tvar. Ostatní slupky, jichz pocet můze bíti коша

nity, jeden, dva, tŕi atd., jsou vnitŕni a postupne ku stŕedu mensi

a mensi. Prosti'edni slupka svirá piskovcové jádro. Slupky maji

tloustku 1 az 5 mm zŕídka 10 шт. 1 jedna a taz slupka nemá tloustku

vzdy stejnou. Mezi slupkami jest piskovec tasto hnedj'I neb шву,

nékdy ale Беду jako okolní piskovec. Gasto i jádro konkreke chová

pfskevec zcela tak sedi neb zazloutly jako okolní piskovec. Nèkdy

má konkrece dvè jádra i tŕi, kolem kazdého jádra vinou se pak 58

mostatué soustredné slupky a kdyz se tyto value jiz k sobe. pŕibh'zi,

pak poènou teprvé spolecné slupky obalovati piedesle, tak ze na p0

vrchu nemáme tuseni o vice jáihech se samostatnj'fmi slupkami. Nekdy

jdou slupky rovnobèzuè sousti'edné za sebou, nèkdy vsak, пыж
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111120 povrchu, dve za sebou následující slupky se i v nekterích bo

dech dotknou aneb spolu splynou. Ueil jsem se znáti tvar konkreci

v oeste z Nebuzel do Krouzku proti Mazhouzu, kdez pri úprave cesty

mnoho konkreci bylo vykopáno. Průŕezy nekterych uvádím na obr. 1.

az 4. Nekteré mely velikost peste, vetäí dil jich mel velikost hlavy,

mnohé vsak dosahovaly 50 az 100 ст v průmeru. V průŕezu pískov

cove skály videti jsou tez průrezy konkreci a obyeejne udrzují se tam

ve smeru vrstevnatosti. Nekde jsou jen nekolik ст od sebe vzdálené,

nekde jsou vzdálenejsí.

2700 т od tohoto naleziste ku SZ. a 500 т na vjchod od Во

syne nalézáme v Bosyüské rokli, k Novému mlj'fnu vedouci, 102 sou

vrstvi IX. b. V tamejsim lomu na hrubozrnnij kvánlrovj’I pískovec jsou

takové konkrece limonitové se soustŕednymi slupkami jako v Nebu

2elskem důlu. V nektere stolici jsou v poloze rovnobezné s vrstev

natostí, v nekteré jsou roztroueeny. Jest zde hojnost konkreci techze

rozmerů jako u Nebuzel, aveak nalezáme tu nekteré daleko vetsi

nez-1i 1 т. Jedna 2 konkreci byla nekolik т 1110Ц116, nebot eást jejÍ

v lomu pristupná obnásela 2 m. Sfŕka jeji byla vsak pomerne malá

02 т. Průŕez této easti konkrece znázorńuje obr. 5. Jest rovnobezná

s vrstevnatostí. Ma jednu vnejsí slupku, tu a tam jeete jednu vnitrni,

uzavì'enou neb neuzavŕenou. Jedna obloukovitá pŕíeka, kterou v prů

rezu vidfme, rozdeluje konkreci na dve eásti.

Jeäte severneji a sice 7 km od Bosyñského naleziste, v obci

Vidfmi, opet setkáváme se s konkrecemi ve hrubozrnném kvádrovém

pískovci vyesí easti souvrstvf IX. b. vyplnující stolici 2 т mocnou.

Kulovitou konkreci v tomto pískovci videl jsem zŕfdka. V zárezu pi

skovcovém na severním svahu obce precházejí konkrece ve velmi

dlouhé vlnovite zprohijbané vrstvieky, celkem rovnobezné s vrstevna

tosti. Vrstvieky tyto mají 1 neb 2 mm tloustky, misty az 20 mm a

mají barvu hnedou. Pískovcová stolice, v niz vezí, jest 211116. 0681

jeji s limonitovími vrstviekami znázorñuje nás obr. 6.

V pískovcovych skalách mezi Jestŕebím a Doksy, jeste o 15 km

severneji od Vidími, nalezl jsem ve vyssím kvádrovem pískovci vrstvy

limonitové az nekolik ст mocné. Take tyto vrstvy velmi pevné mely

za zaklad pískovec, a limonit barvy hnede tvoril tmel. Podobné videl

jsem ve kvádrovích piskovcich vvchodne oo Vartenberka, n Hammrů.

Nedaleko odtud uvádf je Karwei (v Archivu pro prir. vyzk. Cech. I.

studie v оЬ. kr. útv. v C. ш. 106.) 11 811000110 0 val jakozto „mkg

písóité ¿cle/mé тау hnëdê nékolik ризой süné, z niz taveno 201020

v byvalích pecfch u Hamrů a Strassdorfu. Nestudoval jsem jeste do
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podrobna útvar kI-idovy v krajine u Doks a Vartenberka, nemohu

tedy tvrditi, 20 by ony vrstvy limonitové nálezely témuz souvrství

IX. b. jako 11 Vidimi, Bosyne a Nebuzel, pripomínám vsak, 20 Kamer

ve sznéné své práci na str. 106. pocítá ony pískovce kvádrové,

v 1110112 se prouzky pfseite zelezné rudy hnèdé objevujf, ku tyàéím

нэп-ат pískoeců v oboru jeho Jizerskych vrstev, с02 by odpovfdalo

nasemu souvrstvi IX. b.

Vsak 112 2 onèch tŕí nalezisf u Nebuzel, Bosyne a Vidimi na

jevo vychází, 20 konkrece nase. stávají se od Nebuzel k severu, to

jest, elm 111120 ku bl'ehu byvaleho more kŕidového pod Sudetami delsí

a delsí ménice se ve vrstvy z poöátku slabsí, pozdéji mocnêjsf. Na

zakladé této okolnosti pokusim se vysvetliti vznik nasich soustŕedne

slupkovitych konkreci ve kvádrovém pískovci souvrství IX. b.

Mél jsem 112 nekolikráte pŕílezitost na to poukázati, 20 pásma

naseho ńtvaru kŕidového stávají se píscitéjsí a hrubozrnnéjsi, cfm dale

postupujeme od Ripské vysociny do Polomenych hor (Dubské vyso

ciny). Z pi'edbèznych studií, ktere jsem vykonal 112 v krajiné D0

kesské, Mimonske, Vartenberkské, Turnovské, shledávam, 20 ona pro

mëna petrograñcká trvá а2 k úpatí Sudet. Z toho následuje, 20 vod

stvot ekouci ze Sudet a vlévající se do naseho oddílu kridového more,

prináselo sebou nerostny material, zejmena kremenny, 111112 Sudety

jak známo hojnè jsou zásobeny, a je prirozeno, 20 111120 moi'ského

brehu tézsí náplav se usazoval nez-li dále od bŕehu, smèrem k Шри.

Limonitovy tmel nasich vrstev a slupek konkrecí v oboru souvrství

IX. b. svedcí, 20 tehdejsí vody od Sudet k nám proudicí, nasyceny

byly za dob usazováni tohoto souvrství, mimo jiné slouceniny, hojnym

vodnatj'fm kyslìcníkem selezity'm. Tyz co tezsí sloucenina usazoval se

ve vétslm mnozství pri brehu moŕském nez-li dale od neho. Proto

pod Sudetami usadilo se oböas zároveù s piskem hrubym tolik vodna

teho kyslicníka Zelezitého, 20 se stal vydatnou souöastí kvádrového

pískovce, kdezto dále od Sudet, do krajiny u Bosyne, Nebuzel a j.

112 skrovnèjsí mnozství kyslicníka onoho se dostalo a také byl 112

rozptylenejsí ve vodè. V 101112 stavu dostal se i do usazenin písöity'ch

102 stejnomérne prostupoval. Kdyz se pak 11 Vidími, zvlásté ale 11 Во

synè a Nebuzel 2 vodnatého kyslicníku zelezitého poöaly pevné mine

rální molekuly tvoriti, seskupily se tyto následkem molekulární pri

tazlivosti okolo jednoho, dvou neb více stredobodů aneb kolem strední

osy atlm se utvoŕily kulovite, vejcité., ellipsoidické, protáhlé konkrece

0 jednom i vice stredech.
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Chci se jesté zminiti o jiném způsobu tvoŕeni se konkreci, jenz

zvláäté ve slinity’ch vrstvách naäeho útvaru kŕidového velmi hojnè se

vyskytuje. V jednom kusu piscitého slinu pásma. VIII. v Lipkovicich

nalezl jsem jednou vétSi mnozstvi rozptvjlenj'ch krychli hnédého li

monitu. Patrne to byly pseudomorfosy po pyritu. Promèna pyritu

v limonit aneb sádrovec jest v навет útvaru kŕidovém velice hojná.
Limonitové krychle mély Velikost az 1 mm3. Kolem téchto krychlí

byl piscity" slin zdoben stridavé svétle a tmavè zlutími prouzky sou

stŕedny'mi. Zde bylo patrno, ze krychle původné pyritová zavdala che

mickou svou proménou ve vodnatj" kyslicnik zelezití pricinu k utvo

ŕeni se soustŕednè kruhovitych pásků. Kyslicnik ten putoval od stredo

bodu krychlového na vsecky strany i seskupil se v piscitém slinu

v kulovitích pásmech (na průŕezu kruhovitj'fch) právé tak jako se

rozptíli inkoustová kapka v cistém ziráku, pozůstavujic po vyschnuti

tez soustŕedné prouzky svétlejsí a tmavsi. — То je priklad v malérn.

Ve vetsi mire vytvoŕuji se vsak soustŕednè svétlejsí a tmavsi pásko

vité konkrece kolem spongii. Spongie, jako jsou Hexactinellidy aneb

Lithistidy, mély jak známo v naëem útvaru kŕidovém původné kostru

kiemicitou. Tato kostra vsak je zŕidka jeäté zachována, obycejné byla

zaménëna v kostru vápencovou aneb pyritovou. Pyrit spongii méni se

vaak 11 vétäiho dilu nasich spongii v limonit a pí'i této lucebné

zmèné putuje jako u predeälého pŕikladu vodnatí kyslicník zelezitj"

od stredu a zbarví okolni piscity' slín v podobé soustŕednych svet

lejsich neb tmavé zlutích kulovitych slupek. .liz záménou své kremi

cité kostry v krystallinickjî pyrit, mêni se nèkdy kostra spongie value.

Jeste vice väak pozbyvá spongie tvaru své kostky, тет-п se tato

v limonit. Takovou spongii zi'idka kdy lze jesté urciti. Cim vétáí

byly pyritové spongie, tim vetsi povstanou konkrece a tim tlustsi jsou

jejich slupky. Öim kulatéjäiho tvaru byla spongie, tim pravidelnéjsi

kulatéjäi jsou konkrece. Slupky jejich daji se nèkdy od sebe téz od

dèliti. Dale od povrchu zemského, ve hlubsi a cerstvejäi skále, bívá

stŕed konkrece, to jest limonitová spongie, dosti pevná a dá. se po

rozbití konkrece vyjmouti. U konkreci, které vsak jsou blize povrchu,

trvati můze rozklad i limonitového stredu dale, tak ze limonitovjr

sti'ed se vic a vice vytráci,az povstanou uvniti' dutiny,v nichz bj'fvaji

nékdy jestê zbytky limonitu v podobé kousků neb práäku, kterj

chiesti jestlize s konkreci zatŕesem (chi-esivce). Velké mnozstvi po

psaních konkreci nalezame v nejhlubsi cásti slinů naäeho pásma III.

Jsou pro tuto polohu charakteristické a daji se z Roudnicka a Libo

chovicka pŕes Velvarsko, Slánsko az na Bilou Horn 11 Prahy sledo
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vati. V menäím mnozství a porůznu nalezáme je v písèìtj'ch slínech

pásma IV. a v tèchze neb vápnitich slíneuh a jílech pásem vyèäích.

Pískovec hrubozmny' ‚гниют; bryozoíckj s glaukom'tfm v niîäí

èásti souvrství IX. d. vystupuje nápadnè z holého povrchu strállè jako

pŕi cestè z Nebuîel ku Krouiku aneb pî'i pëáinè z Kí'eókova 11а

Klouůek. Na povrchu шт pvckovité vypukliny, v 1110112 se obyèejnè

nalézá Lima multicostata. Má tmel vápnity', v пёшй jest dosti 311111110

nitu а ten dodává éerstvému pískovci barvu zelenavou. Na povrchu

je pískovec Sedi' neb zazloutly" a tmel jeho dosti vylouzení. Zrnka

kfemenná dosahuji velikosti hráchu. Na opräelém povrchu vidèti jest

velké mnoìstvi Bryozoi. Pi-i cesté z Bouñova do Nebuiel vidéli jsme

pískovec ten jeäté deskovìtj" v mocnosti 2'9 т (Pásmo IX. Souv. 1,

2, 3. Jeníchovské podolí). V Kuäálové vystupuje kvádrovité v moc

nosti 3 т (Pásmo IX. souv. 1. tamtéz). Pŕi pèáiné v Kŕeèkové roz

padává se spodní èást jeho ve vrstvy 10 a2 40 cm silné а úhmná

mocnost jeho jest 28 m, pŕi cvstè Nebuìelské ke Kroquu je 11111

drovity о mocnosti 2 m.

Pískorec drobnomnj детищ bfyoßoickgj rozàiŕen je v 1101111

èásti souvrství IX. d. Má tmel трапу neb slinity'I а dosti glaukonitu.

Promènou glaukonitu ve vodnaty kyslièník тешу, stává se pískovec

ten pŕi povrchu ilutí pak rezaví. VylouZi-li se i tmel jeho, rozpa

dává se v drobnozmnjf písek. V okolí Nebuiel, zejména па Klouèku

a pŕiMäenské silnici, kde pískovec ten nejvyääí polohu zaujímá, byvá

misty ай do hloubky 2 т vice méné v drobné kousky а v pisek

barvy rezavé rozpadly" а vybírá se pro domácí potŕebu. Tenta

rezavjv pískovec а pisek, plnj" bryozoí, jest pro nejvyääí ůást souvrství

IX. d. velmi charakteristickj'. Z hloubky vykopanj' pískovec tell j@

bèlavy' a (ziní tyä dojem jako písèity vápenec z blízké Kaniny. Zrna

kŕemenná ай po Velikost máku jsou velmi hojná. Èídèvji objevují

se zrnka a2 do velikosti hráchu. Jsou okulacená barvy nejvíce äedé

zŕídka bilé, zaůervenalé, tmavoèedé. Èídká ale víznaůná pro tyto

`pisskovce jsou zrnka zelenavá dosti hrubá. V pískovci tom objevují

se pevnèjäí vrstviëky aneb pecky bèlavého zi'ídka äedého neb modra

vého vápence. Podobné pecky aneb nepravidelné partie vidèli jsme

v nejvyääí ůásti souvrství d. pod Hostinem. (Pásmo IX. v Iiepíuském

podoli). Jednou nalezl jsem vpiskovci na Klouèku limonitovou pecku

prostoupenou kŕemennj'mi zmky téhoi pískovce.
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Pískovec drobnozmnj [шиш-0121] zaujimá spodni cäst souvrstvi b.

Má chudy slinity’I tmel, tak ze se snadno na povrchu rozpadává a

porostem lesnim zakryt byvá. Má obycejné barvu zlutou, misty sedou.

Nékde se rozdéluje pri povrchu v silnejsi desky, obycejné vsak jed

notlivé partie jeho v mensich kvádrech vystupuji.

Рёв/соусе hrubozrnny' slinfity' vystupuje. v pevnèjsí stolici sou

vrstvi IX. c. 6. u cesty Nebuzelské; má mocnost 14 т, barvu sedou.

Stolice tato je pro krajinu nasi dosti vyznacnou. V Kreckovë jsou

v souvrstvi c mnohé vrstvy z tohoto pískovce slozenó..

Hskovec jemnozrnngj виллу deskovity' vládne v souvrstvi a. Dále

od povrchu v cerstvém lomu jako ku pi'. pod Mazhouzem, tvoŕi pevné

mocné stolice, z nichz nèkterä je ай 2 т mocná. Zde má barvu bè

lavou. Pri povrchu vsak, kde ode dávna vlivům povëtrnosti byl pod

roben, jest krchky, веду пеЬ zazloutly, v desky rozpadly. Öini dojem

piscity'ch slinů, Dobrym je kamenem stavebnim spolu s kremitym vá

pencem, s nímz se stŕiilá. Misty je drobnozrnny.

шагу slín мадам-„ну barvy sedé neb Zlutavé je v souvrstvi

c. z eásti i v d. Na vychod prechäzi ve hrubozrnné pískovce.

Езжу slín nalezáme v souvrstvi с. Jest sedy neb zlutavy'.

Stridá se misty s kremitym vápencem. Piskovec jemnozrnny slinity

Y, souvrstvi a. cini prechod z piscitého slinu do jmenovaného pískovce.

Uhrnná mocnost рвать slinů v souvrstvi c. obnásí sotva 5 т. Uvá

aime-li, jak velkou mocnost mély piscité sliny v pásmu IX. v Repin

ském podoli a jak rozäíreny byly v souvrstvich pásma tohoto, kdezto

v Nebuzelském důlu jich p0 skrovnu, shledaiváme jakou zménu petro

graiickou pásmo IX. nabylo. Na misté piscitych slínů mame tu roz

maniteho druhu pískovce.

Kr'emitgí трет jest i zde dosti rozsiŕenou horninou, hlavné

v souvrstvi a а с, mené v d. Jest zŕidka modravy, obycejnè sedy.

Cim vice má vápence, tím je svetlejsi, bélejsí. Nëkdy má makrosko

pickä zrnka kremene, a ten nazyvati chceme písóítjm обретет.

V souvrstvi d jsou hojne lavicky bílé misty pecky neb nepravidelné

partie piscitého vápence.

3. Stratigrafie.

Chceme-li vymeziti urcite pásmo IX. 1 Nebuzelském podoli,

treba abychom zjistili i zdc jeho zaklad а patro a pak pí'istoupime

tcprvé ku jednotlivy'm souvrstvim jeho.
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О zakladu pasma IX.

Kdyt jsme pojednávali o základu pásma IX. v Repinském po

doli, vysli jsme z důlu Kokoŕínského u Hledseb a stopovali jsme

„dem VIII. jakarta «ii-lud prisma 1x. do Repfnského důlu. Tak

chcem uciniti i pri Nebuzelském důlu. Kvádrovj" pískovec horní cásti

pásma VIII. jest velmi vyznaůnym horizontem v Kokoŕiuském důlu,

ponevadz v плоть, strmych, mocnych kvádrech vystupuje. U Vystr

kova zaujimá девиз vyääi polohu ve strani, tak ze pod nim v Hled

sebi jestè pásmo VII. odkríváme. (Pásmo VII. a VIII. útv. kf. v ok.

R. Proms оЬг. 35.) ve Ыюссе vsak jiz разило vn. pod dnem důlu

se nalézá a pásmo VIII. tvoi'i zde jiz lipati strane. Od Lhotky sle

dovati múzem pak kvádrovce pásma VIII. po obou stranách důlu pres

Stampach ke Krouzku, kdez vcházi do Krouzeckého, t. j. do dolniho

oddilu Nebuzelského důlu. Pri samèm ústi proti Krouzku zaujímá

kvádrovy" pískovec polohu mezi 214 m (dnem) a asi 237'5 т n. ш.

v mocnosti т. Svrchni cast jeho je lesnim porostem ukryta,

kdezto spodní мы tvoi'f hole, svislé stény v mohutné pilíŕe rozdé

lene. Povrch pískovre toho rozhlodán jest nesöetnj'mi důlky, takze

vypadá jako vostiny. Průi'ez jeho jest tento:

Les pokryvajici vyssí polohu kvadrovce pásma VIII. as 226-6 m n. m.

.ë î- 5. Pískovec drobnozrnnj’v kvádrovj" sedi neb zaìloutlj" . . . . 2'85ì

Ъ' 3,4 4. Hrubozmná vrstvicka kvádrového piskovce 0~10 ai . . . . 0'15 E

@EF 3. Piskovec drobnozrnny ниту sedi' neb шлему . . . . З°50 ,e

§13" f.. Yrstvièka kvádrovce tu a tam s hnfzdy hrubych zrn . . . 0-10 З

¿i _i 1. Piskovec drobnozrnnjY kvádrovj' sediy neb „ношу . . . . 6'00

Duo důlu Krouîeckého pri ústi do důlu Kokoŕinského ...... 214 m n. n1.

Vyâsi piskovec kvadrovji odkryt je dobŕe v lomu pod Stŕibr

nikem nedaleko od ústi.

Ssutiny pi'i vrcholu lomu v lose.

4. Pískovec kvádrovy' hilj' nahoŕe hrubozrnny", hloubs drobno- l

a zrnnj", deli se v mocné stolice. Na povrchu téméi' bez

É Ё tmele. Proto sypkj'. Lame se ku stavbè ......... 6'5

‚её. з. Pískovec jemnozrnnj" drobivj' ìlutavy". Vrstviòka tato oddè

335 lena je od hoŕe'siho Eiskovce i'adou limonitovích konkrecf Е

Б gp hnédj'ch, tvrdyc blíz o sebe {Можете}: . . . . . . . 0-2 ‘2

“Дё 2. Poloha huizd siegencovych ve vadrovci jako 1., jichz zrna

;> g kremenuá majf arvu bilou, sedou, cervenou aneb jsou dirá.

.ne Mocnost jejich 0'06 az ................. 0'1

1. Piskovec livadrovj’v hilf' вещей bez tmele. Sypky" ..... 3'2

Duo lomu.

Kvádrovj" piskovec tvoiicí úpatí Krouzeckého, schyluje se vzdy

vlc a vice ke dnu údolnlmu cfm dale od Kokoŕínského důlu se vzda
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lujeme a to proto, ze v tomto sméru JV. vrstvy ponékud zapadaji

(není to väak sklon vrstev) a pak proto, ze dno dosti mocnê pri

sklonu 21'4°/„„ vystupuje. Sotva 1 km od Kokoŕínského důlu, zapadné

0d Studánky, nalezneme jiz nejvyäsí polohu kvádrovce pásma VIII.

v podobé hrubozrnného piskovce pi'i dné důlu; jeho vjiska nadmoŕská

jest as o 1 т nizsí nez-'li u Krouzku. Zde vidíme pi'ikládati se na

pásmo VIII. nejhlubsí vrstvy pásma IX. totiz deskovité slinité jemno

zmné piskovce. V téchto vrstvách nadrzuje se voda v zdejäí Studánce

í za nejvetäího sucha.

Na zkamenèliny jest kvádrovj" pískovec velmi chudí a jedine

Lima multicostata

vyskytuje se zl'idka v pískovci vrstvy 4. posledne uvedeného proñlu.

О patru pásma. IX.

V celém okolí Ítipském tvoì'ilo pásmo X. patro pásma IX. Tam

kde prístupny byly nejnizsí vrstvy pásma X. piikládající se na nej

“вы vrstvy pásma IX., tam shledány v nich vzdy ony tmavozelené

glaukonitické zkamenéliny spongií a gastropodů u veliké hojnosti. Tak

jest i zde. V Podseneckém kalu u Podsence, t. j. pŕi SZ. okraji Ne

buzel, podarilo se mi nalézti nejnizsí souvrství a. pásma X. Kal sam,

kterí slouzival di'íve co nádrzka vodní pro bivalou zdejäi cihelnu a

do néhoz se posud voda po destích ze strání stahuje, zalozen jest

v nejvyssí vrstvépásma IX. Hned vedle kalu odkryto je pak kopánim

souvrství Xa. Jest to vápnitj slln glaukonitickvj barvy sede. Pri po

vrchu jest úplné v jil rozpadlí. Je шанса)? a nadrzuje vodu. Tu a

tam má hrubsl zrno ki'emene a zvláäté zelenavá zrnka jsou chara

kteristická. Vsude vyskytuje se v nem velké mnozství zkamenélin,

v nichz pi'evládají úlomky spongií. Mocnost souvrství X. a. obnásí tu

asi 1 т. Chaloupky Podsenecké lezi právé na souvrství Xa. jeste.

Nad souvrstvim a spoeívají pi'i silnici v Podsenci modravé vápnité

slíny pí'i povrchu v jíl rozpadlé, vodu nadrzujíci, a teprvé nad stu

dánkou vychází mezi rozpadlj'mi modravj'lmi vápnitj'fmi slíny tez pev

néjsí lavice na povrch. Tato souvrství odpovídaji souvrstvim b a c

hranici vsak mezi nimi vésti nelze. Blíze k návsi pi'i téze silnici vy

cházi pevná lavice bilého slinitého vápence (kŕidláku), ktery' nalezí

jiz ku souvrství d. a k témuz nálezi i vyäsí vrstvy belavého slinitého

vapence, kterí pl'i povrchu obycejné je rozpadlí. Sled jednotlivych

souvrství a vrstev podle silnice od Podsence ku katolickému kostelu

v Nebuzelích s prislusnou mocnostl, i víäkou nadmoi-skou jest tento:
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Katolicky' Ковш! v Nebuielích. 307 m 0. 01.

б. ВМш-с rozpadlé vápnité slíny mêkké sti-ídají se s pevufm l

d. slinitj'm vápem'em bílvm ................ 2'5 “_”
5. Pemá. lavice bílého slím'tého vapence .......... 0'3 im

4. Modrnvé mèkké vápnité sliny na povrchu rozpadlé . . . . 0'3

_ 3. Рота. lavice modrého slinitého vápence ......... 0'2

V. _ L’. Souvrstvi modravŕch mèkkvch vápnitj'ch slinů na povrchu =

gA ° v mastny" jíl rozpadlé. Nadriuji vodu .......... 5'3 ш

Ё | ————-— Studánka. :s

д °` 1. Souvrství modravj'ch mëkkvcu vápnitjch Blíuů. Na povrchu

v mastnj' jil rozpadlé. каш-21131 vodu .......... 4'0

Podsenec.

Vápnity" slín_ glaukonitickv sedj' na рои-01111 v mastnŕ vodu na~ [l

drìující Jíl rozpadlj. Tu a tam s hrub'sím zrnem kŕemene. j

Pásmo IX. Souv. d. Vrstva 3. — Роавепеску kal. — 293'4 m 0. 111.

Ze dale 0d povrchu má paismo X. pevnèjsí, zachovalejsí lavice

0е2-11 na povrchu zemském, 0 tom svédèí průŕez vrstev jeho ve

studni katolické skoly, jak mi jej laskavè sdélil pan Josef Kalita, î'í

dici ubitel v Nebuielích. (Roku 1889. Ьу1а studna vykopána).

As 307 т 0. m.

Órnice ............................... 0‘3 n

Dilnvium. Zlutá hlína zvaná èervenka ................ . 0-2 n

Í 11. SlinitjY vápenec kí'idlák .................. 1'0

10. Vápnítj' slín rozpadly v jíl ..... » .......... 1'0

9. Vápnitj' slín pevnjY .................... 0'6

„i 8. Vápníty" slin rozpadlj' v jíl ................ 0‘6

o 7. приму 8110 pevny" modravy" ................ 0'45 E

а 6. Vápnitjy slín x-ozpadljY v jíl ............ 0'2 .9

ä 5. шарику 51111 решу modravy" ................ 0'45 'D

"“ 4. Vápnity slíu rozpadlj' v jíl ................ 0-12

3. Vápnity" Slín решу modravy" ................ 0'6

2. Vápnity" slín rozdroben' .................. 0'2

4 1. Vápniti slín решу molravj." ................ 0-38

as 301 m n. m.

Srovuáme-li vrstvu 1. tohoto průi'ezu, v 012 voda se objevila,

s vrstvami profìlu pŕedeslého podle vysky nadmoŕské, shledáme, ze

spada do oboru souvrství (b. — с). 2. které take vodu nadrìuje a

v némZ studánka pŕi silnici se nalézá.

V souvrství X. a. nalézají se tyto zkamenéliny:

Natica vulgaris Reuss [g] (vh)

Trochus Engelhardti Gein. [g] (vh)

Aporhais Reussi Gein. sp. [g] (11)

Mitra Römeri d’Orb. [g] (zŕ)

Arca subglabra. d’0rb. [g] (vh)

Spondylus spinosus Goldf. [v] (zŕ)

Magas Geinitziì Schlönb. [v] (vz)
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Ventriculites angustatus Röm. [g] (h)

Spongii úlomky. [g] (vh).

V X. (b - с) u samé studánky, tedy v nejhlubsí poloze jest

Terebratula semiglobosa Sow. (zŕ).

чурки: vrstvy této u samé studánky obsahuje:

Spongií jehlice (vh)

Nodosaria Zippei Reuss (vz)

Nodosaria annulata Reuss (zŕ)

Cristellaria rotulata d’0rb. (zŕ)

Textilaria globulosa Reuss (vh)

Globigerina cretacea d’0rb. (vh).

Z téhoz souvrství ale ponékud z vyääích vrstev pochází zkame

neliny, jez pri kopání studny nalezl pan Kalita, ŕídící ucitel v Nebu

äelích ve vrstvé 3. (viz predeälí průŕez studny).

Lepidenteron longissimum Fr. (vz)

Inoceramus Guvieri Sow? (vh)

Pecten?

Micraster cor testudinarium Goldf. (h)

Micraster breviporus Ag?

Malá jezovka neurůitelná (zŕ)

Cidaris subvesiculosa. d’0rb. (vz)

Pleurostoma. bohemicum Zittel

Amorphospongia globosa v. Hag. sp.

Abies minor Vel. (и?)

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

V kŕidláku X. d. objevuje se:

Páteŕ jeätérkyl).

Inoceramus Cuvieri Sow.?

Micraster cor testudinarium Goldf.

Sequoia Reichenbachi Gein. sp.

Chondrites.

Fric shledal, ze slinití vápenec souvrství X. d. v blízkych Sti'e

mách obsahuje pod drobnohledem neobycejné mnoho zmek kiemen

ních. Totéz shledal jsem i pŕi vápnitych slínech (b —— с) 2 v Nebu

zelích. Slinité vápence nejevi na. povrchu svém мать zrnek

kŕemennych; otŕou-li se vsak kartáèem vc vodé, tu pak zrnka kre

menná spläe se objeví. Mnohcm мы mnontví objeví se zrn ki'e

menních, rozmocíme-li horninu ve vodé а vyplákneme usazcuinu.

l) Dle úsudků “невпопад: a. TnLumovv'cn.
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Z toho vycházi, ze i pásmo X. pribirá ve vsech svy'ch souvrstvich

zrn kremennych smerem z Íiipské vysociny do Polomeny'ch hor. Ze.

pak pŕibj'váni zrn kremennjch trvá dále smerem k úpatí Sudet, otom

jsem se pŕesvédcil ve vrstvách pásma X. na úpatí znélcového Ta

chova hned za víchodnim okrajem obce stejnojmenné, kde sliny tyto

112 velmi jsou piscity.

О souvrstvich pasma. IX.

Umezivse si pásmo IX. jeho zakladem i patrem, pristupme

k jeho rozclenení jako v Íteplnském a Jeníchovském podolí. I zdc

shledaváme vsecka ctyŕi souvrství z dola nahorů: a, b, с, d.

Souvrstvi a. na pásmo VIII. se prikládajici, stalo se pisci

téjsím о néco , nez-li v sousedním Jeníchovském a Ítepinském

důlu. Jeho píscité sliny deskovité urcujem tu 112 со velmi slinité

jemnozrnné piskovce deskovité, ciní ale tíz dojem, jako ony piscité

slíny. I zde vlozeny jsou do souvrství a vy'znacné pro to souvrství

pevné lavice kremiteho vápence. Kŕemitj" vápenec ten jest bobatsí

jemiiy'mi kremity'mi тку пе2-11 pri úsu Repinského důlu. Pri сезье

z 111-0112110 do Nebuzel zaujímá souvrství a. vysku nadmoŕskou od

23115 т az do 251-17 т. Rozen 1601110 vy'sek 010111111 14-67 т. (31110

toto se od pravé mocnosti nebude mnoho lisiti.

Souvrstvi b. má jako v Jenichovském důlu nejvíse napadnou

vrstvu slepencovou, která tu 2 т mocnosti dosahuje a pod 111 hru

bozrnnj'I kvádrovy' pískovec, kterí tu 112 pres 10 m mocnosti má.

Spodní cást souvrství b. poclná tu a tam 112 vystupovati v kvádrech,

002 jsme v Repinském, ani v Jenichovském důlu jestè nevidéli. Jen

v nejhlubsí cásti, kde se prikládá ku souvrství a., tam se pŕi po

vrchu téz v desky tlustsí rozpadává. V lomu pod Mazhouzem v Ва

biné, kde se hlavné vrstvy souvrství a ku stavbé lamou, tam je

vidéti, ze 1 nejhlubsi vrstva piskovce b. 0'9 m mocnost ma. Pískovec

ten je drobnéjsího zrna nez-li vyssi a obnasi téz as 10 m mocnosti.

Pri cesté zmínéné zaujímá souvrství b. vísku nadmoi'skou od 251'17

m do 273'92 m. Rozdíl vjäek tech obnásí 22'75 т а taková bude

i mocnost souvrství.

Souvrstvi c. vymezili jsme v Kusálovè 0 Zivonína (Pásmo IX.

v Jenichovskem důlu) mezi kvádrovcem b. а kvádrovcem bryozoickílll

d. (IX. d. 1.). V Bundolu nalezli jsme téz kvádrovec bryozoicky' (IX.

d, 1. 2, 3.). Tam byl dosti glaukonitickí. Rovnéz v Nebuzelském pir

doll vystupuje napadné z povrchu. Jest take dosti glaukoniticky'

a bryozoicky’. (IX. d. 1. pŕi ceste Nebuzelské, IX. d. 1.—6. v Kicc
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kové). Od souvrství b. i d. lísí se vrstvy с. 1ет0ё131101 horninami.

Jest zde dosti piscitych slínů jemny'ch i hrubích s kŕemitymi vá

penci i slinitích piskovců. K vychodu stavají se vsak vrstvy jeho

nápadné piscitéjsí, tak ze v Kreckové jsme nazvali polohy píscitych

slinů lépe slinity'mi piskovci. V hoŕejäi tasti souvrství c nalézáme tu

tutéz stolici piskovcovou jako v Kusálové u Zivonina. Jesti IXc. 6.

v cesté Nebuzelské = 1Хс 12. v Kŕeèkové = IXc. 8. v Kusálové

0 Zivonína = Spodní pevné horniné vrstev 4. pod Chorouskami,

u Frice, Jizerské vrstvy str. 27. Vykr. c. 17. Jak v pî-edu uvedeno,

má témé sovvrstvi b sklon 11201; sméŕuje tedy od západu k vy'chodu.

Protoze Kŕeêkov 1021 011 témé souvrství b u cesty Nebuzelské na JV.,

proto nalézáme teme souvrství b öili nejhlubsi polohu souvrství c

v Kŕeckové 0 néco 11120. Zaujímá souvrství с 0 0е31у Nebuzelské nad

mol'skou vjsku 011 273'92 m а2 ро 286°2 m, v Kŕeckovè od 273 m

a2 po 290'2 т. Rozdíl vysek, kterj se mocnosti podobá, obnásí

v prvém pŕipadé 12'28 m, v druhem pŕípadé 17‘2 m. Pŕibyvá moc

nosti i ve smëru SSV. a rovnéz sklonu sméru JJZ., 002 zvlásté pî'i

souvrství d. v predu naznaceno.

Souvrstvl d zaujímá nejvyssí polohu v pásmu IX. Pociná. zmi

nénj'm 112 kvádrovcem bryozoicky'm a konöí u souvrství X. a. (v Pod

seuci). Mimo nejblizsl 011011 obce Nebuzel, neni jinde pásmo X. nad

pásmem IX. zachováno. Aväak víznacné piskovce s tmelem slinity'm

neb vápuitím, které se ua povrchu po vypláknutí tmelu rozpadavaji

1 rezavé kousky a pisek, pak vy'znacné poméry palaeontologické cha

rakterisuji dostatecné nejvyssí polohu pásma IX. nejen zde, ale

i v siráim okoli zdejsím, jak jsme 112 1 011011 Zivonina dokázali.

(Pásmo IX. Podoli Jenichovské.) Souvrstvi d. zaujfmá u Nebuzelské

cesty vy'sku nadmoŕskou od 286'2 т a2 po 2513'4 т, na Kloucku

(v Kfeökové) od 290'2 m 0.2 ро 301 т. Rozdlly vyáek v prvém prí

padé obnásí 7'2 m, v druhem 10'8 m: císla ta jsou v souhlasu se

121-1131201 mocnosti ku SSV. a se sklonem ku JJZ.

Souvrstvl a. rozsiŕeno je hlavné v Krouzeckém a Babiné mezi

kvádrovci pásma VIII. a souvrstvlm IX. b. В112е К1002110 jest vy

soko nade dnem údolnlm, tim dale ke Studánce 1110 vice se vsak

111121 ро obou stranách ke dnu. V Babiné 112 jen horni cast jeho nade

dnem se nalézá a pred Klouökem 112 se ztraci pode dnem důlu nej

vyssí poloha. V Krouzeckém jest souvrství a lesem borovím porostlé.

Snadno se väak da na nékterích pŕfkŕejsich polohach odkríti aneb

se vychozy svymi samo prozrazuje. Souvrství b. nejvétäiho mista za

ujimá v naäem důlu 1 dodáva mu malebny' raz. Holé kvádry jeho
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vycházeji vende na povrch. Kdo cestuje z Kokofinskeho důlu po

ceste do Nebuzel ani nemá. tuscni о mohutnj'ch kvádrovcfch, jez les

Stŕibrnfka a Vranova v sobe акта a teprve u Studánky blfzí se

kvádrovce blfze ke dnu údolnímn. V Babine tvoŕí kvádrovce velmi

peknou skupinn skalní, меня sluje pripadnj'm jmenem staroceskym

„híazhouz“. Vsak pro mocnj vy'stup dna údolniho blle se ityto

kvádrovce blfz a blíze ke dnn údolnímn, шт pred pesinou vedouci

z obce Nebuzel do кивком, po oben stranách Kloueku, ztráci se

kvádrovec jiz pode dnem. Nad souvrstvím b. není povrch jiz tak ve

lice рингу a tam má své misto souvrství c. a d. Ро pravé i levé

stráni pokryta jsou obe sonvrstvf hustym lesem a souvrstvi d. izlut

nicf diluvialní. Proto так na nekolika mistech jsou souvrství ta

z ůzísti neb zcela odkryta. Nejpouenejsi mista. v tom ohledu jsou opet

cesta Nebuzelská pod Podsencf a peeina v Kŕeekove.

V následujfcfm proiìlu zhotoveném dle cesty z Krouzeckeho az

ku Podsenci poznáme nejlépe slozeni pásma IX. i jeho polohu ku

pásmu VIII. a X. (Obr. 51.).

Pásmo XJ) poeiná od Podseneckého kalu . .......... 293'4 т n. m.

3. также slinit' drobnozmnj" deskovity", sedi', ищу neb re

яму, Ь ozoicïy ................. 3'20

2. тещ sin тишину Веду neb zaìloutlj" s pevnòjsimi 1a

vièkami nebo -peckami bèlavého neb modraveho hrubo~

zmneho kŕemitého vápence, kterj" pŕechází nèkdy ve sli

d_ nitvpiskovee........ .........

1. Halcones kvádro ' hrubozrnngj bryozoickgì zelenavjy nel) bêlavy"

na povrchu se j' neb заношу. Na povrchu chndy vap

дну tmel. Jest glaukonitic . Ze zvetralého povrchu pi

skovce vyenfva'i pevnejei pec , které mívají v Bobe. Limu

multicostatu. 'a oprselém povrchu velmi mnoho bryoloí 2'00I

286'2

8. Pískovec вишу v решусь vrstvach belsvdy neb sedi, вши

se s pevnvmi laviccmi sedého neb шо ravého ki'emiteho

vápence s hnízdy sliniteho pfskovee . . . . ..... . 0'35

7. Velm píseité slfnyi sede s pevnymi vrstviekami sedého kŕe~

mitéhovápence.......... ......... -

. Hrubozmny pískovec шпагу na povrchu rozdrobenj". Nápadná

s-oo :_

1 '30

IX.Pásm0

Ф

10'48т

stolice ................ . . ..... 1-40

5. Pfseite sliny eedé neb ilutavé stŕídají se s cvnjimi as do

10 ст шоспушй lavicemi ki'emitého vápence ту modrave

neb eede . . . .................... 3'32

4. IIrubozrnnjY рыску slín eedí sti'idá se s eetnj'mi pevnymi

as 10 ст mocnjmi lavicemi sedého kŕemitého vápence.

Kŕemity vápenec шт. nekdy modravé skvrny a hrubá zrna

kremenná. . . . ................. 4-06

3. Hrubozrnnj" fseitj" slín веду deskovitj'r s belejsimi Fucoidy 1-04

2. Piskovec hruiiozrnny bily' neb zaìloutly' plní Fucoidû jak

pret silny'ch . . . . . . . .............. 0-15

1. elmi pfseitj’v slín sedy" po zvêtrńní zlntavj". Me. zrnka Не—

menná нише blfze vrstvy 2. jak brach velká. Je tence

deskovitj'I a. kíehkj" .................. 0156 j

273-92

') Souvrství pásma X. popsalijsmejiz odtud ai ku kosteln katolickému v Nebuzelích.

12'28
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PaumeIX.

. Pískovec kvádrovy hrubozrnnj’y nel; ёшёу' в.

tmelem slinit'm s pevnymi limonitovymi konkreeemi . . . 2'75

. Pískovec kvá. rovy hrubozrnnj" веду neb zaìloutly schudym

. Slepenec kvádrovy bíly'l neh Нишу, drobivy. Zrna kremene

velikosti hráchu ai lískového oŕísku stmelcna mensími

zrnky kŕemene . 2’0

tmelem slinity'm. Na povrchu vostinovity ......... 2'0

. Pískovec kvádrovy ponékud hrubozrnny sedy misty do

iluta s chudym tmelem. V nejvyssí cásti jeho asi 1 m

mocné vystupujf llmomtové konkrece. Povrch pískovce

voätinovity ...................... 6:0

(Souvrství ai 6. vystupujf v mohlitnyeh souvislj'chäiilíŕich

ve stènách údolních na povrch jsouce v mensí vo orovné

kvadry oddèlené).

‘2. Pfskovec kvádrovy drobnozrnnj" диву, chudy tmelem, sypky" 3'0

l. Pískovec zŕídka, kvádrovj', obyèejnè deskovltj", rezavy, zluty

neb sedj'Y a na povrchu témèŕ bez tmele, sypky" . . . 7'0

(Souvrstvf l. a 2. jen tu a tam v holy'ch kvadrech z povrchu

vycnfvá).

251'17 k

Pískovce deskovité jemnozrnné, zí-ídka drobnozrnné, velmi sli`
Ь—

’ê
*f

'd

nite, bélavé neb za'ìloutlé, kŕehké. Stŕídají se s pevnymi lavi

cemi sedého velmi kremitého vápence. V èerstvém lom sply

vají vrstvy piskovcû 1 vápencû ve stolice ai 2 m mocné

in

l*

Ф!

J

37'42

Pismo VIII. Kvádrovy pískovec hrubozrnny západnè od Studánky. 236-5111 n. m.

Klouéek. Les.

Velmi pékné _odkryto jest souvrstvf c. a d. pri pésiné z Kŕeö

kova na Kloucek:

301m n. m

PásmoIX.

11.

ll.v

с;

РЁзЁогес deskovitj" br ozoicky drobnozrnnj" na povrchu rezavy

v dpísek rozpadlj", dáe od povrchu illity. Zcela eerstvy je

se ' neb bélavy a má vápencovy tmel. Obsahuje hnízda pis

eité lo belavého vápence .................

Pfskovec deskovity drobnozrnnj- na povrchu rezavy ai v pfsek

rozpadly, dale od povrchu ищу. Cerstvj" je деду s vápencovy'm

tmelem, Май tei hnízdn pisůitého bèlavelio vzipence . .

щит: vrstvièkami мной pískovce. (Na protéjsf strani pri téze

pésinè прим toto souvrství s hlubèfm 8. v jednu stolici 2 n

mocnou) . ..................... .

. Pfskovec трапу zazloutly neb sedy'Y na povrchu rozpadly s pev

щита vrstviökami bêlavého neb modravého vápence p söitého

.Pískovec vápnity „тонну neb sedy' na povrchu rozpadl s 5

vrstviökami bëlavého vápence, ktery má hojnè hrubyc zrn

kŕemeue a podobúl se misty hrubozrnnému pfséitému slfnu . .

.Pfskovec keállrovú ‚жидам-паз} bryozoickú в chudym чар.

tmelem sedi' neb zlutavy ....... 1-2

. Piskovec [сшитой hruboarnn ozoíckú .S 'child-ym .till-elem.

веду a zelenavy, glaukonitic y. a povrch peckovity . . . 0°4

Hakovec триад hrubozmng bryozoícky sedj" ..... . . 0’2

Phkavec hrubaznm' s chixdym vápnitym tmelem zaìloutly

neb sedy, bryozoicky ...... . .......... 0°1

2. Plskovce vdpm'tëho hrubozmnlho sedého vrstvy. Bryozoìcky О"?

1. РЫсосес drolmozrnng] bryozoiekj) zaìlolltlj" sedj", dále 0d ро—

vrchu zelenavy ......... . . ...... . . 0".’

290“ì

2-0

. . 3'0

.Pískovec маршу bryozoickj’Y sedi', stiídá sc s bèlavymi vápnì

1'0

1'0

"P
ы

10'8

Ti. машинно-ритмики. 1895. В
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18.Pfskovec slinitv" :2f-dy* nel» 201100115- ........... 0'3

17.Lavièkl pevnòjàiho hêlavého vapence slinitého. Ma'. misty

tolik plsku, ie piechazi ve slimtj." piskovec ....... 0'1

16.Vrstva jako 18................ . . . . . 0'2

15.Vrstva jako 17..................... 0'1 î"

14.vrstv_v jako le........ . oa °'13. Slinité piskovce hrubozrnné sede velmi. plisbitíln 811

nûm podobné; olisahuji vrstviůky bèlavého vapence pisci

tého ........................ 1-3

d 12.1’Ысооес kŕemíty velmi решу s chudj'm slin. tmelem sedi a

zlutavy ..................... . . . . 1-0

o 11.T_vì. piskovec jako 9.................... 0'3 E

Е 0 10.1(1-1‘111111 vápenec. Bêlavá lavièka ............ . О“! 9'

n 9. Sedi' slinitv pískovec ........ ' . . . . ..... 0'6 Е:

z 8.1’18110100 ki-emitj", 80111, zelenavj'. Misty slinitj". Velmi pevny" . 1‘0

7.1’ùkooec hrubozmng slinitj" ai velmi slinity" 80111. Vètránim se

zloutne a koneèné zrezavi. Tmel jeho na povrchu snadno se

vylouìi . . . ' .................... 1'0

6. Pískovce hmboxrnné slinité 80116 .......... . . . . 1'0

5. Piskovce velmi slinité, slinité, neb chudé tmelem, 80116 neb ilu

tavé ........................... 1'0

4. Piskovce hrubozrnné velmi 8110116. 80116 1'0

3. Piskovec kŕemitj 8 011011101 8110. tmelem. .Velu-1i ‘pen-15",. 801131: 0'1

2. Piskovec hrubozrnny velmi slinitj" àedy" ........... 0'9

4f 1.Vrstvy nepiistupné . ................. 6'9

Slepenec nejvyèèi èásti souvrství IX. b. pŕi dnè důlu západnè od pè

ůiny pi'i prevé strani důlu v Kŕeckovè . . . . . ....... 273 т 11. щ

Tentjz profil jest podle pèsiny v protéjsi, pravé strani důlu.

Nedaleko odtud, tam kde od Máenské silnice odbocuje silnice

na vrch Nebuìel, nalézá se pri víchodnj strane Msenské silnice 1110

boká a (llouhá prorva, kde Nebuäclsti vybirají pro svou domáci ро

tŕebu pisek ze zvétralého piskovce bryozoického, nejvyääi to polohy

souvrství IX. d. pod Zlutnici diluvialni:

Mëenská silnice. 310 m 11. ш.

0111100 zaàloutlá ......................... 0'2 m

Hlina zluta diluvialni nevrstevnatá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 n

306

:iB-Í 3. Piskovec bryozoickj" pri povrchu s chudjm tmelem vápnitim,

»o _ bilv evná stolice ............... . . . 0‘6 _,
1 Р _

:2. Piskovec bryozoicky" ldehkj", velmi sypkr zlutjv neb sedy" misty =

11 . od limonitu èernavè zharvenj'. Původnè mél vapenny tmcl, ten

Q_.; jest väak vodou vylouzen ................. 1‘0

z Ё l 1. туй р181101ес co 2. ale ponëkud pevnêjsi, pristupen jen do hloubky 02 _

Dno prorvy. 304'2 m n. m.

Také 350 т na SV. od evangelického kostela Nebuzelského,byl

nékolik kroků na západ od pèsiny odkryt kopánim nejvyssi bryozoickí

piskovec 211111 (z IX. d. 11. v Kloucku). Nad tim spocivá zde sou

vrstvi Xa. a pak následuji ostatni souvrství pásma X. smercm ku
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evangelickému kostelu. Odkryto 200 vsak pásmo X. 00111, р0001а02

21010100 diluvialuí väecky vrstvy tyto pokrvvá. Йе 30 10 131111 pásmo

X. nalézá, о tom 310001 vvkopy 200331011 studnic.

Jest 1110200, 20 1а110 vrch Nebuzel skryvá pod velmi mocnou

210111101 diluvialni pásmo X. jako patro pásma IX., nikde nepodaŕilo

30 mi vsak pásmo X. tam odkrj'ti. Tam, kde na úpatí toho vrchu

dojdem pod 21010101 на 0030110 vrstvjI útvaru kî'idového, jako na pŕed

chozím profìlu, aneb па poůátku Husového důlu, aneb pŕi cesté

3 vrchu Nebuâele ku Draznému kalu (u Kaniny), 13000 to jest 003

1у331 vrstva souvrství IXd. to jest sedi (po zvétráuí ilutj’I 02 rezavy)

pískovec vápnitj" 3 velkj'm mnoästvím bryozoí, kterí 111120 Kaniny 312

písëitím vápencem nazyvati můZeme, 310001002 mu ku Kaninë vice

vápence pŕibívá.

4. Palaeontologie.

V hoŕejsí polovici souvrství IX. a. nalezl jsem v lomu pod

Mazhouzom:

Exogyra conica Sow. (zŕ)

Exogyra lateralis Reuss. (zŕ)

Ostrea

Rhynchonella plicatilis Sow. (zŕ)

Fucoides (h).

V nejspodnéjsí lavici souvrství IX. b., 0-9 21 010000, nalezl jsem

v lomu pod Mazhouzem:

Pachydiscus peramplus Маис. (21)

Lima multicostata Gein (21)

Exogyra. conica Sow. (zî')

Fucoides (h)

Hned nad pŕedchozí lavicí vyskytuje se v Rázkové rokli pod

Mazhouzem, v sousedství pí'edeslého lomu:

Vola quinquecostata. Sow. sp. (21)

Exogyra conica Sow. (11)

Fucoides (h).

Pŕi cesté do Nebuzel obsahovalo souvrství IX. 0: (3101003 pŕí

slusny’ profil v textu)

Ve 113110 1. р100 válcovitích jak prst silny'ch Fucoidů.

Ve vrstvé 3. jsou 102 nápadné bèlejsí Fucoidy.

Ve vrstvách 4. 3300 2110310 1 kŕomitém vápenci:
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Pecten curvatus Gein. (zr)

Exogyra conica Sow. (я?)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Ostrea hippoppodium Nils. (zr)

Fucoides (h)

Ve vrstvaich 5. a sice v piscitych slinech jest:

Ostrea semiplana Sow. (zr)

Ve vrstvè 6. jsou:

Inoceramus Brongniarti Sow.

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Serpula

Fucoides (vh).

V témz souvrstvi IX. c. avsak pri pésine z Kreekova na Kloueek

(srovnej в prislusnym proiìlem v textu) jsou:

Ve vrstvé 2.:

Pecten laevis Nils. (h)

Vola quinquecostata Sow. sp. (zr)

Exogyra lateralis Nils. (zr)

Rhynckonella plicatilis Sow. (zr)

Serpula socialis Goldf. (vh)

Fucoides (zr)

Ve vrtvé 4.:

Pecten curvatus Gein. (vz)

Pecten laevis Nils. (h)

Spondylus (vz)

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra lateralis Nils. (zr)

Rhynchonella plicatilis Sow. (zr)

Mages Geinitzii Schl. (vz)

Serpula socialis Goldf. (h)

Fucoides (zr).

Ve vrstvè 7.:

Arca subglabra d’0rb. (vh)

Inoceramus Brongniarti Sow. (zr)

Pecten curvatus Gein. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (vh)

Exogyra laciniata d’0rb. sp. (h)

Exogyra conica Sow. (h)
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Exogyra lateralis Nils. (vh)

Fucoides (h)

Ve vrstvë 8.:

Inoceramus Brongniarti Sow. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (zr)

Fucoides (zŕ)

Ve vrstvé 10.:

Pholadoniya aequivalvis d’Orb. (zr).

Lima pseudocardium Reuss. Oboje v cetních

Pecten laevis Nils. chomácích.

Vola quinquecostata Sow. sp. (h)

Exogyra lateralis Nils. (zr)

Fucoides (zî')

Ve vrstvê 12.:

Vola quinquecostata Sow. sp.

Exogyra lateralis Nils. (h)

Bryozoa. (zr)

Ve vrstvé 17.:

Vola Yquinquecostata Sow. sp. (zr)

Flabellina elliptica Nils. (vz).

Souvrstvi IX. d. pri cestè z Krouzku do Nebuzel obsahuje:

Ve vrstvách 1.:

Lima multicostata Gein. (vh)

Bryozoa (vh) zvláäté na oprselych plochách znatelny.

Ve vrstvách 2.:

Nautilus sublaevigatus d’Orb. (vz)

Turritella iserica Fr. (vz)

Arca subglabra d’Orb.? (vz)

Lima multicostata Gein. (h)

Pecten curvatus Gein. (h)

Pecten laevis Nils. (zr)

Exogyra lateralis Nils. (h).

Ve vrstvách 3. (u Podsence):

Lima iserica Fr. (vz)

Ostrea semiplana Sow. (zi')

Magas Geinitzii Schl. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (vh)

Biíiustra Prazaki Nov.

Petalophora seriata Nov.

Osculipora plebeia Nov.



xxl. денёк идешь.

Serpula macropus Sow.

Phymosoma radiatum Sehlüt.

Fucoides (h).

V temi souvrství IX d. na péäiné z Kŕeckova na Kloucek jest:

Ve vrstvách 1. a2 6. misty hojné, misty po skrovnu Bryozoí.

Ve vrstvé 1.:

Ve

Ve

Ve.

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

vrstvè

' omky skoŕápek (vh)

2.:

Lima pseudocardium Reuss. (zr)

Pecten laevis Nils. (zr)

Vola quinquecostata Sow. sp. (zi)

vrstvè 3. :

Inoceramus Brongniarti Sow. (zi)

vrstvé 4. 

Exogyra lateralis Nils.

vrstvé 5. :

Lima pseudocardium Reuss (zi)

Lima multicostata Gein. (h)

Pecten laevis Nils.

vrstvè 6. :

vrstvé

Inoceramus Brongniarti Sow. (zr)

Lima multicostata Gein.

7.:

Natica (vz)

Exogyra conica Sow. (h)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Ostrea.

Rhynchonella plicatilis Sow. (zŕ)

Megas Geinitzii Schl.

Caratomus Laubei Nov. (zl')

Flabellina elliptica Nils. (zl')

vrstvé 9. '

vrstvé

Lima multicostata Gein. (h)

Exogyra lateralis Nils.

Rhynchonella plicatilis Sow.

Bryozoa (h).

10.:

Exogyra conica Sow.

Exogyra lateralis Nils. (vh).
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Ve vrstvé 11. :

Lima multicostata. Gein. (zŕ)

Inoceramus Brongniarti Sow. (zŕ)

Exogyra lateralis Nils. (vh)

Magas Geinitzii Schl. (h)

Rhynchonella plioatilis Sow. (h)

Billustra PraZaki Nov. (vh)

Truucatula 100013 Nov. (vh)

Entalophora raripora d`0rb. (zŕ)

Petalophora seriata Nov. (zŕ)

Serpula sooialis Goldf. (Misty vh)

Podobné vrstvé 11. jsou vrstvy 1. 2. 3. pŕi 3110101 Mäenské

(srovnej uvedeny' profil v textu) obsahujíol plno Bryozoí z 010112 Вб

jlustra Praéaki zvláäté je nápadná. Ve 113110 2. jsou mimo to Lima

multicostata а Inoceramus Brongniart-i.

5. Závërek.

Pŕi porovnání pásma IX. útvaru kŕidového u Nebuiel s tími

pásmem v podolí Èepínském а Jeníohovském shledávame, 20 pŕibyvá

pásmu 1X. na mocnosti skrovnèjsi mérou, 102 pŕibyvá 0111 на ki'emi

topísèité skladbè, a na hrubosti kŕemennych zrn téméŕ 10 100011 jeho

souvrstvích. Souvrství b vystupuje 312 0010 jako kvádrovy’ pískovec

a nejvyäsí jeho slepencová vrstva stala se jesté mocnèjsí. Také pŕi

bylo nejvyäsímu souvrství na bryozoích. Rozdélení pásma IX. v jedno

tlìvá souvrství a, b, c. а d jest zde po stránce petrografioké mnohem

patrnèjäí 002-11 bylo pod Hostínem aneb pod Jeníchovem. Jest po

tŕebno abyohom porovnali 300113111 0 a d u Zivonína a Chorousek

s tymiz souvrstvími u Nebuäel, aby byla vidéti souhlasnost stratigra

ñokych pomérů па obou místech а tlm jeste vice potvrzeno а odû

vodnéno nase rozdélení Faxoovvca а Рмыкопсн trigoniovych vrstev

u Chorouäek na vrstvy trigoniové c, а на 11311у bryozoické d, jak

jsme to v pŕedchozím pojednání o pas. IX. v Jeníchovském podolí

byli 0010111.
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xxl. (Зелен гашиш

V Kuéálovè u Zivonina V Kŕeòkovè u Nebuz'el

Pásmo1X.

L’. 3. Vá nìté pískovce

pùvo nè sede, desko~

vité, вып]! se vétrá

nim iluté ai rezave

v kousky neb pisck

rozpadlé. Bryozoické 10‘55

1.—1 1. Vápnîté pískovce

èedé deskovité, vòtrá

nlm stdvaji se Шиш

ai rezavó v kousky

не!) pisek rozpadlé.

S vrstvièknmj vápen

,I ё? covími. Bryozoické. 8-0

1. Piskovcc kvádrovj' s 1.-(1. Piskoveckvádroví

chlidvmvápnitymtme- s chudim vápnîtj'm

lem.hrubozrnn_\f,sed}" tmelem, hruhozrnnj',

neb мышц. Bryo» беду, zniloutlŕ, neb

zoicky" ....... 3'0 zelenavy". Bryozoicky" 2-х

. . ._ д ‚ 13.18. Pískovce Slinité

9' Pískovcfçshmt) bgd-v ëedé по!) zaìloutlé s

deskovlt) nu povrchu l .. ‚ . .. .
гошгоЬеп‘ 2_5 pcvnejslml lavlckaml

3 plscitého vápence . . 2'3

8. Pevná stolice pískovce 12' ¿glälenlsiîtnycgíîìlîm

slinitého hruhozrnné- snuit, 3 ï / и )dm

ho sedého ..... 1'0 уш me ет, ée у

a ilutavj' . ..... 1'0

11. Sedi slinity" písko

vec . . . . .0'3

7. Písèity" slín sedi' 0'2 10. Bélavá pev. lavi- ì

6. Репка lavióka ¿h krem- V“

glaukon. pískov- 2'2 5911€@ _ _ ; - - 0'1 '2'0

со, zelen. . Е 9- îgyecshmty Pi' 00 Е

. ‚ ' ' 1- s v . . . . ‘
ь 5 Piséitéslínysedé 8 ä, 8. ИвКочесН‘ешйй

"' sedi zelenavj' . 1'0 '

4. Pískovec вишу èedj' 7. Pískovec slinity" sedi'

hrubozrnnjv s hoj. ze- hrubozrnny". Vetri.

lenymizx-nky kiemene 0'5 nim seìloutne a. ие

zaví ........ 1‘0

S Area вишь. Vola S Arca subgl., Vola

quin., Exogyra con. quin., Exogyrn con.

atd. atd.

3 Pískovec velmi sli- . 
' . , . 2. 6. Pískovce slimté

gl?.h£là’?"n“5 hrubozrnné àedé 4'0

_ l у ` - l' ' ' ' 12l 1. IIrubozrnnjpísů. 10'9

1. 2. Písèlté sliny 51111 ёеа‘ Ehem Í

sede s kr'emit. vá enciì ' 6_q,

vápenci 9'7 P ' ` ‘ ' `

I“imoIX.

Slepenec souvrství IX. b Slepenec souvrství IX. b.



Pismo Ix. 1111010 kn'doveho v 011011 Шри. 25

Gümblovy vrstvy útvaru kŕidového

u Vehlovic u Nebuzel u Loun

Weiche, leicht verwit

ternde Mergel, die grosse

Aehnlichkeit mit den Prie- 1

sener Schichten besitzen, d

jedoch hellfarbiger sind Х° Priesener

ь

1011, 1011 деп Luge!! sehichteten,knolligbröck

am Weissen Berg bei

Prag. Mit Fischabdrücken

u. Klytiu Leachi.

lichen, kalkigen Sand, 1

voll Uallianassen.‘) i

l

und leider keine Ver- Schichten
steinerungen auffìnden а

liessen, um diese Parallel`

stellung auch paläonto

logisch zu begründen. [

Grúnlich grauer, Hase- l . . . «

x гйвег, 110116301- Sandstein Ziemlich kalkrelche,

1 mitzahlreiehenyanopaea gelblichgraue Schichten- l

511131113‚Тг13001811ш1›а1а VII. reihe mit Uebergângen

и. s' “~ _ _ d Hundorfer 1

80111- 1'е100 110111130 Í Y nach oben 1n einen dünnge- IX с Schichten i

Sehwammflintsteinschich- l “

Hellfarbige Sandstein

bänke dem unteren Sand- IX b

stein ähnlich. I

` Kalkigsandige Lage mit

Quarziger, fester Sand- spärlichen Glauconit

. . f körnchenundzahlreichen ч

Stem ш11 81'оЬеп Quarz' V d sehr grossen Exemplaren’ МаЦпйяег

kôrnchen voll Rhyncho- ¿ást von Ostrea Columba, von IX a 8с1110111е0

- - ‚ _ Ammonites peramplns
0131111 чезрегцпо. (111110 und sonstigen Versteine

chonellenhornsteinbank.) rungen der Mallnitzer

Schichten. |

I Libocher Schichten; UntereSandsteinbildung.

knollig зашит: Mergel Fast bindemittelleerer,

n. mergelig- 'eseliger IV. daher ziemlich mürber, VIII

Sandstein z. Th. in Sand, in grossen Banken ge

i z. Th. in Kieselknollen schichterer hellfarbiger

zerfallend. bi ss weisslicher Sandstein.

Melniker Schichten. } III. | i I

l) Mnè nepodaŕilo se tu ani v okolí nalézti zádnou Callianassa antiqua

(ani u Stampschova mlj'na, kde Gümbel nvádi téì „mergelig kalkige, dünnschich

tige, graugelbe, gefieckte Sandsteinbildung voll Callianassa antiqua“). Take Fric

neuvádí nikde v krajiné Kokoi'inské Callianassy 8.2 teprvé v údoli Jizery, a praví

víslovnè (.Iizerské vrst. str. 119.): „Tente rak, . . . . , nebyl posud v 011011 0110

rouáek objeven, ijest proto jestè nejisto, ve které poloze proiilu hlavné se vy

skytuje. Nalezame je nejprve v jednom z lomů jiznè od Chotétova otevŕenj'ch

a pak väudy v údoli Jizerském atd.“



26 XXI. Óenèk Zahálka: Pasmo IX. útvaru ki'idového v okolf Ripu.

Trcba abychomsi шей povsimli náhlcdů, jez pronesl Dr. С. W.

Gümbl‘) o vrstvách kŕidového útvaru u Nebuzel. Tít srovnával zdejsi

vrstvy s onèmi na Polabské strani u Vehlovic a Libechova a myslil,

ze jsou jim aequivalentni. Uvedem "ушанку jeho porovmíní v pre

hledné tabulce a pŕipojime ku шагали jeho horizontu císlo naseho

pásma útvaru ki'idového, aby bylo videti _jek Gümbl různá. pásma na

seho útvaru ki'idového za stejná povazoval.

‘) Beiträge zur Kenntniss der Procan- oder Kreideformation im nordwest

lichen Böhmen in Vergleichung mit den gleichzeitigen Ablagerungen in Bayern

und Sachsen. Abhandl. d. math-phys. С]. der k. bayer. Akad. d. W. X. Bd. ll.

Abth. МопсЬеп 1868. S. 535-538.

Skizze der Gliederung der oberen Schichten der Kreideformation in Böhmen.

Neues Iahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie. 1R67, S. 795-809.

мыла em штопке Сны Speleůnoni Náuk. — ТЫкет dra. Ed. Стеки v Praze 1825.
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