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XI.

Pásmo II. – Korycanské

k ř i d o v é h o ú t v a r u v P o o h ř Í.

Sepsal Čeněk Zahálka.

S ohr. 12. až 15.

(Předloženo dne 26. února 1897.

Pásmem II. označili jsme v útvaru křídovém v okolí Řipu vrstvy,

které spočívaly na pásmu I. a kryty byly pásmem III. Byly to vrstvy

pískovcové s hojným glaukonitem. Přítomností glaukonitu rozeznávaly

se od pískovců pásma I. Vápence v nich ještě nebylo jako v pásmu I.

Na mnoha místech obsahovaly hojně zkamenělin mořských s vodícími

pro toto pásmo druhy. Od pásma III. bylo lze snadno je rozlíšiti již

po stránce petrografické, neboť pásmo III. počíná nad pásmem II. ná

padným souvrstvím jílu.

Rozšiření pásma II.

Poněvadž má pásmo II. jen malou mocnosť a tvoří patro pásma

I., bude o jeho rozloze v Poohří to samé platiti, co platilo o rozší

ření nejvyšší části pásma I. Ve vysočině Perucké a Žbánské pokryto

jest obyčejně jen pásmem III. Všude, kde přístupno bylo souvrství d

pásma I., tam také je přístupno pásmo II. Ono se rozšiřuje nepře

tržitě z Ripské vysočiny, Peruckou vysočinou do Žbánského Podlesí,

od Přestavlk u Roudnice až do Lipence u Postoloprt. Ovšem je sou

vislost jeho přerušena četnými údolími a dislokacemi. Těmito údolími

a dislokacemi, způsobeno, že vychází pásmo II. ve stráních často na

povrch, neboť jinak bylo by ukryto spolu s pásmem I. pod dosti moc

ným pásmem III. a našemu zkoumání nepřístupno.

O výchozu pásma II. v Přestavlckém údolí, kde tvoří úzký pás

v jeho stráních, pak v pravé Oharecké stráni od Přestavlk ku Vrbce,

Tř, mathematicko-přírodovědecká 1897. 1
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jakož i ve Mšenském üdoli a pod Charvátci, pojednali jsme jiz pfi

päsmu II. okoli Ripu. Opokračovánijehov dalšim Poohri platt, jak

jsme rekli, totéž, co o pásmu I., s tim pfipomenutim, Ze zaujimá na

svych vychozech üzky pás, obyčejné ve vyšši poloze stráni.

O základu pásma II.

Základen päsma II. jest pásmo I., 0 nëmz jsme v pfedchozim

článku pojednali. Tam, kde se vrstvy pásma II. skládajiv dolní Öästi

z kvádrovych piskovcü s hojnym glaukonitem, tak Ze od ného barvu

zelenou nabyvaj, tam se rozhranf mezi pásmem II. a jeho základem

(v nëmz glaukonitu nen) hravé stanovi. Také tenkräte stanovime

snadno rozhrani mezi pásmem II. a jeho základem, kdyz v dolnim

pfskovci pásma II. zkamenéliny nalezneim. Obtizno vSakjest rozhranf

ustanoviti, je-li glaukonit vzácny a je-li k tomu ješté mikroskopicky,

kdyz barva pfskovce je Sedá neb bélavá jako v jeho základu a kdyz

k tomu ješté zkamenèlin v nëm nenalezneme. Má-li se v takovém

pfipadé rozhrani ustanoviti, třeba si opatfiti vzorky hornin z verti

kálného profilu piskovcü v blizkych od sebe vzdálenostech a doma

zjistiti, kam az sahá glaukonit. Ohraničenipäsma II.prijeho zäkladu

napomáhá Skorem stejná mocnost pásma II. v celém Poohfi.

O patru pásma II.

Patrem päsma II. jest v Poohfi jako v okoli Ripu päsmo III.

Päsmo to složeno je hlavné z deskovitych slinü a ve zpod, kde pfi

léhá na pásmo II., mä vyznačné mocné souvrstvljilu. Jest tedy roz

hrani mezi pfskovci päsma II. a jily päsma III. vzdycky velmi ostré.

Casto se stävá na stränsch, ze ssutiny slinü aneb splaveny jl päsma

III. zakryvajl vychozy päsma II.

Petrografie pásma II.

U Prestavlk skládá se pásmo II. z nepevnych deskovitych pf

skov ü jemnozrnnych glaukomitickych s hojnymi Supinkami muskovitu,

s timelem jlovitym, barvy sedé do zelena precházejci. U Mšeného

mél téz zrnka kremenná hrubši. Tu a tam objeveny v nëm pecky

limonitu uvnitt duté s práškovitym obsahem. Wäpence v nëm nikde

nebylo.

Od Pfestavlk pres Vrbku a Poplzy az do Strádonic se pfskovec

ten jen nepatiné zménil. Desky jeho stávaji se od Vrbky pfes Po

plzy k Strádonicüm mocnéjśi. Jest téz jemnozrnny, obsahuje však
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také tu a tam hrubsi zrnka kremennä. Ze glaukonit chová, to jiz

barva jeho Sedá s nádechem do zelena prozrazuje. Je nepevny ajilo

vity timel všude obsahuje. Vápence nikde nemá.

Od Peruce až po Lipenec jakožiu Břvan mápásmo II.u spodu

kvádrowy piskovec jemnozrnny bélavy, Sedy neb zazloutly, zridka za

zelenally se Zlutšimi až rudymi skvrnami. Glaukonit obyčejné jen

drobnohledem dokázati lze. Tmel jeho jest. chudy, jilovity. Nejvice

jilu má u Lipence, kde i prouzky jilu dosti se v ném objevuji.

Od Peruce až po Lipenec má pásmo II. ve svrchnf ćästi pisko

vec deskovity jemnozrnny s hrubšimi zrny kremene, Sedy nebzelenavy

(pfi vêtšim množstvi glaukonitu), zvlášté je näpadny piskovec Äluty

aä rezavy. Má timel jlovity. Vodnatym kysličnikem zelezitym zbarven

je do zuta. Cim vice tohoto kysličnika, tim je rezavéjsi, twrds

a pevnéjśi. V. tomto piskovci zvlášté se objevuje vice pecek limoni

tovych. Jedna a táž deska pfskovce mivá nékdy všecky uvedené

barvy. V. celé krajiné mezi Peruci a Lipencem, mvá nékterá vrstwa

piskovcová mnoho jilu Sedého s tmavšimi skvrnami, takového asi,

jako je v nejhlubsi vrstvé pásma III. W takovém jilovitém piskovci

vystoupi vice zrna kremenná, otreme-li piskovec ve vodé kartáčem.

Geotektonika pásma II.

Zde jen otéch vlastnostech pojednáme, které nejsou jinym pás

müm společny. O celkovém sklonu vrstev plati totéz, c0 opásmu I.,

nebot byl stanoven sklon ten u temene päsma I. Mistni pak sklon

jest rozmanity i na jednom a témz stanovisku. Tak jsou ku pf.u pi

skovce II1 v lomu u myslivny v Peruci (profil 9) nejvyšši vrstvy

sklonény pri 25'–30%, uprostfed vodorovny, dole jsou vlnité, všecky

paktvoří s hora dolü pozorovány, jeden souvisy kvádr. Svrchnf de

skovité piskovce mezi Peruci a Lipencem zridka byvajl rovné; oby

čejné jsou zprohybané od püvodního nerovného usazováni se vrstev.

Při silnici z Poplz do Brnikova zapadaji vrstvy pri 25° ku SSZ. Ve

stráni üdolni pod Pohodnicf severné od Panenské Tynice majf vrstvy

II 1. sklon 15" ku JV. We stráni Bitinské JZ. od Slavétina maj

vrstvy pásma II.sklon 30" kuSZ.V Brvanech majisklon 9" kuZJZ.

O vrstvách pásma II.

Pásmo II. jiz pro svou malou mocnost nepfipoušti rozmanitost

ve svych vrstvách. Od Prestavlk u Roudnice až po Strádonice jsou

vždycky v celém profilu stejné vrstvy. Teprve v Peruci vidime rozdil

1.
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mezi spodnimi a swrchnimi vrstvami. Spodni vrstry, obyčejné v pro

filech našich Öislici 1 znamenané složeny jsou z kvádrového piskovce;

swrchni, znamenané obyčejné Čislici 2, jsou deskovité piskovce limo

nitem hojné proniknuté, misty i vêtSim množstvi jilu. V. tomto slo

zeni shledáváme pásmo II. az do Lipence.

Profily pásma II. uvedlijsme jizpfi popisu pásma I. Sem patri

predevšim

Profil 3.

(Obr. 5)

v jehož pskovcich pásma II. pri silnici z Poplz do Brnikova nalezá

se velké mnozstvi zkanenélin

Natica bulbiformis Sow. (h)

Protocardium Hillanum Sow. sp. (vh)

Cardium pustulosum Münst. (h)

Pectunculus lens Nilss. (h)

Arca subglabra D'Orb. (h)

Exogyra columba Sow. (h)

Fucoides. (h)

Také FRIC") popisuje nad vs Poplzy v drobivém zelenavém pi

skovci Korycanskych vrster :

Cardium Hillanum.

Cardium pustulosum.

Stymz profilem a stymiz skamenélinami Setkáváme sepři cesté

pod Brnkovem v lomu; rovnéz ve stráni pfi cesté z Poplz do Horek

kde zejmena Cardium pustulosum vedle ostatnich je näpadné.

Profil 4., 5., 6.

(Obr. 6)

Ve 4. profilu nad Strádonicemi obsahuje pásmo II. &etné otisky

zkamenélin se Zlutym povlakem od vodnatého kysličnika Zelezitého:

Turritella cenomanensis D' Orb.

Aporhais sp.

Natica bulbiformis Sow.

Cardium pustulosum Münst.

Pectunculus lens Nilss.

Serpula sp.

1) Archiv I Str. 202
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Profil 8, 9.

(Obr. 7)

V lomu u myslivny v Peruci (Profil 9) jsou v piskovcich sou

vrstvi 2. hojné zkamenéliny:

Turritella cenomanensis D'Orb. (zr)

Natica bulbiformis Sow. (zk)

Protocardium Hillanum Sow. sp. (vh)

Trigonia sulcataria Lam. (h)

Arca subglabra D'Orb. (zih)

Vjilovitém piskovci objevuji se tu misty celé chomáče koralü

(bliže neurčitelnych) rovnéz z jilu, tak ze se Spatné daj zachovati.

Z ReussovA profilu Peruckého (uveden za prof. 9. pri pásmu I)

náleží sem nejvyššl Öäst souvrstvi 3, kde nalezl Reuss:

Lucina circularis Gein. (lenticularis Goldf)

Scyphia parvula Reuss?

Z GoMBLovA profilu Peruckého (též tam) patifi ku pásmu II.

vrstvy 3, 4, 5 a nejvyšší Část vrstev 6. V nich uvádi se:

Cardium hillanum (vh)

Profil 10, 11.

vztahuji se k obci Peruci a jsou podobné predešlym.

Profi 12.

(Obr. 8)

Tam, kde se nalézá rozsedlina dislokační v pravé stráni Peru

ckého dülu nad Dybri, tam nalézáme rezavou püdu s ülomky limoni

tovymijako byvá u pásma II. Vyše u silnice v lomu je pásmo II.

přistupno takjako v Peruci.

Profil |3.

(Obr. 9)

Zde pfstupno pásmo II. nad dráhou pražsko-duchcovskou JV.

od Drivéic.

Profil |4.

Prijiznim okraji obce Vrbna ve sklepé a dvorku Ö. d. 76.
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-

Profi | 15.

Ve stráni üdolni severné od Panenské Tynicepod Pohodnicí nad

rybnikem lze tři souvrstvi rozeznati s hora dolü:

3. Zelenavy, Zluty neb hnédy pfskovec s muskovitem jemno

zrnny, misty s hrubsimi zrnky kremene, misty bez nich; s tenkymi

destičkami a shluky piscitolimonitovymi Zlutymi až hnédymi; msty

jilovity piskovec. Toto souvrstvf má ploskoválcovité rozvétvujici se

tvary, které maji zakončenf podobné Amorphospongim rugosäm. Jsou

az 10 cm ba i 20 cm dlouhé a hmota jejich jest z limonitického pi

skovce. Podobné vidél jsem v témzpäsmu u Mšeného. Ze vlastné

Amorphospongie rugosy, které z kikidového ütvaru našeho známe, ne

jsou celym tvarem, nybrz ze vézi na konci delšich stopek (i vêtev

natych stopek), na to poukázal jsem jizpri„Päsmu III. v okoli Ripu“

str. 20, 21. a pri pásmu X. ve „Druhé zprávé o geologickych pomé

rech Brozanské vyšiny“ str. 275.

2. Zelenavy pfskovec neb bélavy do zelena s muscovitem, jemno

zrnny tu a tam s hrubšimi zrnky kremene, deskovity.

1. Piskovec kvádrovy bily, ponékud zazloutly s nádechem doze

lena,jemnozrnny, s muskovitem, na povrchu deskovity.

Vrstvy 1. a 2. tohoto profilu odpovidaji souvrstvi 1, a vrstva 3.

odpovidá vrstvé 2. predchoziho profilu.

Profi | |6.

Na mirném površi mezi rybnikem, ktery je nad dvorem „Ovči

nem“ a nejnižs Öästí Panenské Tynice pitsstupno je üplné téz pásmo

II. pri cesté.

Profi |7.

(Obr 8)

W levé stráni Peruckého dülu nad mlynem Dyber, pfi cesté levé

ku novému dvoru Dybei.

Profi | |8.

Pfistupna tu jen svrchnf öást pásma II. ve strži pod Pohodnici

Ditivčickou.

Naproti tomuto profilu vystupujepásmo II.takévprotéjši stráni,

jehož svrchnf Öäst 0,6 m mocná se svymi Zlutymi piskovci hrubymi

neb jemnymi téz Sedymi a zelenavymi zvlášté je näpadna.
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Profi | |9.

We svrchni Öästi päsma II. nad Pohodnici Drivěickou lze na

lézti ve svrchnim souvrství 2. spongie tvaru válcovitého neb obrácené

kuželovitého. Kostru zachovanou nemaj, jsouce složeny z pfskovce.

V jich sténách zelenych jest však mnohem vice glaukonitu, než

v okolnim pfskovci. Opët tu vidime, jak glaukonit pfispfvá ku hmoté

zkamenélych spongi.

Profi | 20.

V dolni ćästi Bitinského lesa při silnici do Peruce pfistupno

ponékud päsmo II.

Profi | 21.

Je ve stráni Bitinské JZ. od Slavétina.

Profi | 22.

(Obr. 10)

Zde v pravé sträni Pochvalovského dülu nad Brdlohy jsou ná

padny piskovce limonitické pevné, Zluté hnédé až rezavé swrchniho

oddélenf pásma II.

- Profi | 23.

(Obr. 10)

V levé stráni Pochvalovského dülu, naproti pfedešlému profilu,

nalezáme misto limonitického piskovce rozdrobeny Sedypiskovec jilo

vity ve swrchni öásti päsma II.

Profil 24, 25.

(Obr. 14., 11.)

Na profilu 25. ve strániu Lipence nad Maruši jest swrchnisou

vrstvi pásma II. jižjen 3 cm slabou vrstvou zastoupeno. Zdá se, Ze

toto souvrstvi u Lipence již se vyträci. Zda-li celá stolice 35 m moc

ného piskovce II1. nálezi pásmu II, nemohl jsem pri velké podob

nosti jeji s nižšimi vrstvami pfesné rozhodnouti, téz proto, Ze jsen

v ni glaukonitu nenalezl.

Pri pásmu I. (profilu 25. obr. 11.) zminilijsme se o tom, Ze

Gümblovy vrstvy 1, 2, 3, 4, 5, 6. vjeho profilu u Lipence") lze pfi

') Beiträge. S. 516–519.
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blizné srovnati s našim pásmem I. Tézko je však porovnati jeho

Vrstvy 7, 8, 9. s našlm pásmem II. Pravi o nich Gümbel:

9. fester, hellfarbiger Grünsandstein . . . . . 15"

8. lichtfarbiger, weicher Grünsand, arm anVer

Steinerungen (Ostrea columba, Cardium pro

ductum) . . . . . . . . . . . . . . . . 10“

7. grauer, thoniger Mergel . . . . . . . . . 3"

Co se tyče vrstvy 7, tu treba podotknouti, ze v této poloze

jeSté Zádné sliny se objevovati nemohou. Grünsand vrstev 8. a 9. má

miti mocnost 25“; tato mocnost nesouhlasi s pflrodou. Slova Grün

sand a Grünsandstein nelze bráti u Gümbla ve smyslupetrografickém,

nybrž v tom smyslu, Ze vrstvy 8. a 9. jsou aequivalentni Gümblo

vému Unterpläner-Grünsandsteinu.

KREIči") pfidružuje u Lipence veškeren kvádrovypiskovec mékky

drobivy (náš profil 25. vrstvy Id. a II.1, obr. 11) nad Peruckym

lupkem v mocnosti asi 5 sähü ku svym Korycanskym vrstvám (naše

pásmo II). Dle KREröino je k severu pod 15° sklonény a neobsahuje

zfetelnych zkamenélin.

Profil 36, 39.

(Obr. 15)

Po levé strané Oharky naleznem pásmo II. na dné Hradeckého

üdoli pod obcf Brvany. Při pravém brehu Hradeckého potoka proti

üvozu cesty do Lenešic. Vyčnívátam 09m vysoko nad hladinou po

toka. Je to kvádrový pfskovec Sedobily, jemnozrnny s muskovitem

asvelmivzácnym glaukonitem. Jeproniknut ëasto prouzky a skvrnami

tmavšlho piskovce s hojnym jlovitym timelem. Vrstvy jeho zapadaji

pri 9" na ZJZ. (h 17JZ) Také dále na SV. od Brvan, objevuji se

pskovce tyto na üpati levé stráné (profil 39.).

Nad piskovci pásma II. následuji pak jfly pásma III.

Krejčí se vyslovuje o piskovcich pásma lI. a o jilech nejspod

néjši ëästi pásma III. takto: „Teprva na severn strané Oharky ve

Brzvanech a odtud vzhüru v mohutné rokli k Hrádku vedouci, vy

cházi pod bélohorskou opukou opét maly pruh piskovcü a slidnatych

jilü na den, kteréz dle svého uloženi téz ke Korycanskému pásmu

pfidružiti se müze.“ (Archiv. I. str. 49.) – „Jfly od prof. Reussa

u Brzvan uvedené nálezejl patrné k vyššimu pásmu a sice k spodni

lavici bëlohorskych opuk.“ (Archiv. I. str. 47)

') Studie v ob. krid ütv. v C. Archiv. I. str. 49.
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O mocnosti pásma II.

Pásmo II. v Poohff jest jedno z nejslabšich päsem ütvaru kfi

dového. Prümérná mocnost jeho obnáši asi 3 m. Tam, kde lze pásmo

II. ve spodni a.svrchni rozdéliti, tam mocnost spodniho nad svrchnim

prevládá.

Mocnost pásma II. a jeho souvrstvi vyšetfili jsme na rüznych

mistech takto v metrech:

Pásmo II.

Stan ovisko Öislo souvrstvi -----

profilu 2 celkem

Prestavlky, Vrbka . . . . . - – – 3

Poplzy . . . . . . . . . . 3 – | – | 3

Strádonice . . . . . . . . . 4, 5, 6 – – | 3

Peruc . . . . . . . . . . . 8, 9, 10, 11 06 18 24

Dybri . . . . . . . . . . . 12 ()-8 16 24

Drivčice . . . . . . - - - 13 06 2 26

Vrbno . . . . . . . . . . . 14 07 23 3

Panenská Tynice . . . . . . 15 07 16 23

TamtéZ . . . . . . . . . . 16 07 15 22

Dybff . . . . . . . . . . . 17, 19 06 | 2 | 26

Bitinsky les . . . . . . . . 20) 08 22 3

ein. - - - - - - - - - - - 21 06 / 24 3
Brdlohy . . . . . . . . . . 22 02 33 35

Lipenec . . . . . . . . . . 25 35 353 2

Ješté na Bilé Hofe u Prahy v opušténém lomu za Strahovskou

branou zjistili jsme mocnost zelenavého piskovce glaukonitického

s limonitickymi peckami pásma II. rovnéz 3 m.

Palaeontologie påsma II.

Poznamenalijsmejiz pfi popisu pásma II. v okoll Ripu, ze se

tam zkamenéliny objevovalyve velkém množstviv nejvyššičástipäsma.

Tak jest tomu i v Poohifi. Tam, kde pásmo rozdélujeme na spodni

a svrchni, tam svrchnf oplyvá vétši hojnosti zkamenélin. Spolní je

na zkamenéliny chudo. Zkamenélin objevuje se ve vyššich vrstvách
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tak hojné, ze lože deskovitého piskovce poseto je Casto zkamenéli

nami tësné vedle sebe ležícimi. Toto hojné vyskytováni sezkamenélin

v Poohfi omezeno je však pouze na krajinu od Pfestavlk pfesVrbku

a Mšeno do Strádonic a Peruce. Od Peruce k Lipenci jen nezke

telné zbytky jsme malezli aneb se obyčejné zcela Zádné zkamenéliny

nevyskytovaly.

Zkamenéliny jsou veskrze mořské atim se lišf üplné od sladko

vodnich pásma I. Však i od zkamenélin mofskych pásma III. liši se

každá společnost jejich dostatečné. Zkamenéliny z okoli PFestavlk,

Vrbky a Mßena zdejiz nevypisujeme. Sestavme si pfehled nalezenych

zkamenélin v Poohifi od Poplz počato.

Gastropoda.

Turritella cenomanensis D'Orb.

Aporhais sp.

Natica bulbiformis Sow.

Pelecypoda.

Protocardium Hillanum Sow. sp.

Cardium pustulosum Münst.

Trigonia sulcataria Lam.

Eriphyla lenticularis Stol.

Pectunculus lens Nilss.

Arca subglabra D'Orb.

Exogyra columba Sow.

Vermes.

Serpula sp.

Anthozola.

Neurčitelné koraly.

Po rifera.

Scyphia parvula Rss?

Spongie neuröitelné.

Amorphospongia rugosa Röm.?

Plantae?

Fucoides.
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Z uvedeného seznamu je viděti, že tu není v pásmu II. velká

rozmanitost druhů. Vyskytují-li se tedy v některých polohách zkame

něliny hojně, nevyskytují se hojně různé druhy, nýbrž jeden a týž

druh často se objevuje.

Závěrek.

Reuss (1844.) nevyloučil vrstvy, jež pásmem II. označujeme, co

samostatné pásmo útvaru křidového, nýbrž zahrnul je spolu s pásmem I.

a s nejspodnější částí (jílu) pásma III. ve svůj:

Unterer Quadersandstein.

RoMINGER (1847.) nevylučuje vrstvy našeho pásma II. co samo

statné pásmo ani si jich blíže nevšímá, poněvadž v krajině u Lipence

a Břvan, kde on český útvar křidový zvláště studoval, neodlišuje se

pásmo II. nápadně od pásma I. tak, jako ve Žbánské vysočině, Pe

rucké atd. Proto spadají Romingerovy vrstvy ty u Lipence a Břvan

v jeho

Unterer Quader.

GUMBEL (1868.) odlišuje již vrstvy našeho pásma II. u Peruce

a Lipence od vrstev pásma I. Všímá si zelenavé jeho barvy a jme

nuje je důsledně „Grünsandsteinem,“ i tenkráte, když změnou facií

také barvu svou zelenou ztratily (Lipenec). Tento Gümblův „Grün

sandstein“ tvoří svrchní část jeho „Unterplänru.“ Jest tedy naše

pásmo II. až na malé odchylky (Lipenec) souhlasno s Gümblovým:

Unterpläner-Grünsandsteinem,

jemuž uděluje pro Čechy specielně jméno:

Tuchoměřitz-Pankratzer Schichten.

K tomu dlužno však připojiti, že GUMBEL nepovažoval tyto vrstvy za

aequivalentní vrstvám u Korycan, nýbrž za nejblíže mladší Korycan

ských vrstev.

KREJČÍ a FRIČ (1870.) vyloučili vrstvy našeho pásma II. v Po

ohří jako samostatné pásmo útvaru křidového a považovali je za aequi

valentní svým Korycanským vrstvám. ")

Při studiu pásma II. v okolí Řipu sledovali jsme pásmo II. mezi

') Archiv. I. Str. 74, 202.
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pásmem I. a III. z Ripskévysočiny i do okoli Nelahozevsi, Kralup,

Zlosyna a Korycan a tim shledali, Ze jest pásmo II. co do stáři to

tožn0 S

Korycanskymi vrstvami.

Ponévadzjest pásmo II. v Poohri pokračovánfm onoho z Rip

ské vysočiny, jakjsme v predchozim Ölánku ukázali, souhlasí i zde

pásmo II. co do stáfi s Korycanskymi vrstvami.

Pásmo II. méni se v blizkych od sebe vzdálenostech v jiné

a jiné facie. Na topoukázal jiz FRIC") ve své studi o Korycansky.ch

vrstvách v Cechâch vübec. V Ripském okoli a probraném Poohr

shledalijsme tyto facie:

1.

Facie Korycanská.“)

Pisčity glaukoniticky vápenec i jiné vápence.

2.

Facie Zlosejnská.“

Deskovité neb kvádrové piskovce glaukonitickéjemnozrnné.

3.

Facie PFestavilcká.

Deskovité glaukonitické piskovce jlovité jemnozrnné.

4.

Facie Perucká.

Nahofe: Deskovity piskovec jilovity, jemnozrnny s limonitem.

Dole: Kvádrovy piskovec jemnozrnny.

*) Archiv. I. Str. 171–173.

*) Frić: Archiv. I. Str. 172.

*) Frić:Tamtéz.

Nakladen Královske Ceské Společnosti Náuk.– Liskem dra Ed Grégra v Praze 1897
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