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Pásmo V. — Koudnieké —

Icfidovélio útvaru v Pooh.fi.

S e p s a 1 Cenék Zahálka v Uoudnici.

S obr. 51. ai 5i.

fl'redlozeno dne 2*. Indu» 18U8.)

Nad pásmeni IV. spocívá v okolí Ripu mocné pásmo, sostávající

poblíze Roudnice г mékkych slíná, bohatych na skamenóliny, jmenovité

Ostreu seiniplanu, Pleurostomu bohemicu a s vyznacnyni Pectén pul-

ihellus. Pásmo V. lísí se tu velice od vrstev pásnia IV. jiá po stránce

petiografické. Stopujeme-li vsak pásuio V. od Roudnice ku ètëti a

Mélníku, tedy smérem ku Polonienyin horám, shledáme, ze se stává

clin dale tím piscitéjsí az se mnohá souvrství jeho v plskovce pio-

ménf. Stopujera-li naproti tomu pásmo V. od Roudnice Poohíím az do

okolí Postoloprt, sbledáváme, áe zústává pásmo V. na celé teto dráze

zvétsl cásti skoro nezménéné. Jen v nejspodnéjsí cásti jeho poíínají se

vyvinovati u Veltóze pevnëjâi vápencové lávico a vrstvy bohatsí glau-

konitem a tyto stávají se píes Louny к Postoloprtüm piscitéjáí a

piscitéjsí, az se proinéui ve slinité pfskovce. Vétsí díl pásma V. zú

stává vsak od Roudnice az do Postoloprt na pobled nezmënêny a jen

pod (hobnobk'dem sbledáváme, le stávají se vyáSÍ vrstvy ve sméru

ntknutém bobatsí jílem, glaukonitem a jehlicemi spongií. I zde

v Poohií je pásmo V. bohato Ostreou semiplanou a Pleurostomou

bohemicou, i zde vystupuje v ném vyznacny Pectén pulchellus jako

v okolí Ripu, к tomu druzí se vsak v Poobfí Terebratulina gracilis,

skamenélina, která byla povazována za vyznaCnou skamenëlinu pásma X.

(Teplického), o níz vsak dokázeme, áe se v Poohií vyskytuje jak

v pásmu X. t;ik i v pásmu V., VIII. a IX. Fuie uvádí Tcrcbratulinu

ir. mathematicko.t)firoduv¿decká. 18D8. 1
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gracilis téá z Dfínovskych koulí (pas. IV.) Semického vrchu (Bëloh.

a Main, vrstvy str. 135.)

Ponëvadà geologûm, pfede muou útvar kfidovy v Poohfi studo-

vavslm, nebyla známa existence pasma V. — Roudnického v okolí

Ripu a jeho stratigrafická poloha mezi pásmem IV. — Dfínovskym

a pásmera VI. — Vehlovickym, zpûsobilo jim urcení tohoto pásma V.

v Poohfí pfi cetnych taméjsích dislokacích velké obtíze. Vrstvy

pásma V. po6ítány ku rozmanitym vrstváin útvaru kridového, po-

nejvíce ale ku Teplickym vrstvám od Friöb a Krejóího а к töuize

vrstvám poCítali je Gumbel (Hundorfer Schichten), Rominger (Planer)

a Reitss (Plänerkalk). To znamená tolik, jako kdybychom pocítali

pásmo V. v Poohfí ku pásmu X.

Jest úlohou této práce, vymeziti pásmo V. v nasem Poohfí, vy-

vrátiti dosavádní o nëm stratigrañcké názory a tím nálezitého svétla

pfidati do stratigram naâeho óeského útvaru kridového.

Rozéíreni pásma V.

Pásmo V. je rozsífeno ponejvíce na pravé straué Ohfe tak jako

pásmo IV. Zde tvofí na mnoha místech povrch zemsky. Po levé strané

Oharky jen nepatrné vychozy nalézáme, ponévadz je tu pásmo V. po-

kryto vySSími pásmy kridového útvaru a hluboko pod povrchem zeni-

skym ulozeno.

Píedevsím se rozkládá pásmo V. na povrchu zemském, po-

kryvajíc pásmo IV., v okolí Vodochod a Bíízy (RaCinëvsky vrsek) a

je obycejné mocnyni diluvialním Stérkem pokryto. Také mezi Nizebohy,

Dusníky a Raëany u Budynè má pásmo V. malé rozáííení. Zde vsutlo

je pokryto diluvialním Stérkem a u Raían je vidéti, ze má za základ

pásmo IV. V okolí Veltèze u Slavëtina opèt se shledáváme s pás

mem V. Zejmena je odkryto v obci Veltézi a odtud ve stráni az za

Podhrázsky mlyn. V Podhrázském mlyné i základ jeho, pásmo IV.,

je odkryto. Od blízskych na to Ôencic vystupuje pásmo V. v sou-

vislejsím pruhu près Louny az na Bilé Horky u Malnic. V menSich,

dislokaci odtrzenych prouzkách, vyvinuto je pásmo V. západné od

Zemëch pfi silnici do Lipence, рак v severní stráni údolí Pomo-

klinec zvaného a odtamtud az к severnimu okraji Lipence. Uzky

pruh pásma V. táhne se v pravéra brehu Marusc od cihelny Malnické

pfes severnf polovici obre Malnic ai kf Skiipické cestë. Vët§f sffkn

¿:aujímá pásmo V. na levé strané Maiuse od ¡ákupické cesty do На
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sina. Maly a úzky prouzek je tez po pravé strané Maruáe pfi Hasinè.

Za Lipenec dale jsem pasmo V. nesledoval. V celé uvedené krabatiné

Lounské od Ceníic az к Lipenci má pásmo V. za základ pasmo IV.

a vyásích vrstev nez pásmo V. tu není, ponévadz tvofí pásmo V.

povreh zemsky.

Následkem dislokac odkryto je po levé strané Ohfe pásmo V.

u Horního mlyna blíze Bfvan, u Lenesické cihelny, v bfehu Ohfe

u Dobroméfic, u Tfiblic a Chráátan. U Lenesické cihelny pfístupny

jsou nad pásmem V. i pásina vyssí VI, VII, VIII. a IX.

Základ pasma V.

Základem pasma V. je v celém Poohfí pásmo IV. jako v okoli

Ripu. Popsali jsrae jiz pásmo IV. Snadno se rozeznají mékké slinité

vrstvy pásma V. od glaukonitickych pevnych a tvrdych piscitych slínfi

aneb pískovcu (fasákü) pásma IV. I tenkráte, kdyz se nejspodnéjsí

souvrství pásma V. (Va) proméní u Malnic ve slinité pfskovcovou

íílaukonitickou facii, rozezná se dobí-e souvrství Va od rasáku IVr

po stránce fysikální, petrogratické i palaeontologické.

Patro pásma V.

Vlastní patro pásma V.

Patrem pásma V. jsou vrstvy odpovídající pásmúm VI. a VII.

v okoli Ripu. Slozeny jsou z jilovitych slínñ zcela takovych jako jsou

v nejvysáí poloze pásma V. v Poohfí. U Lenesické cihelny pfístupny

jsou vrstvy pásma VI. a VIL záioven s vysSími pásmy VIII., IX. a

X. Po pravé strané Oharky tvofí váak pásmo V. povreh zemsky,

procez tam patro pásma V. pfístupno byti nemüze.

Nevlastní patro pásma V.

Tam, kde nad pásmem V. vySSích vrstev útvaru kfidového se

nenalézá, tam mohou byti pokryty vrstvami mladéích útvarú a sice

tretihorními a diluvialními. Jsou to: tfetihorní pískovec v troskách,

diluvialní Stérk a písek.

i*
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Tfetihorní ptskovec v troskách patrem pasma V.

Jiz pfi pásmu IV., zvlásté ale pfi pásmu III., zmínili jsme se

podrobné o pískovcích, které v osamocenych balvanech aneb mensích

kusech pokryvají vrstvy tyto. Tytéz pískovce roztrouseny jsou pn

pásmu V. od Veltèze pies Cencice a Louny az Malniciim. U Malnic

jsou jiz po fídku к nalezení, zdá se tudíz, ze tam okres jejich koncí,

neb od Malnic к Lipenci jsem jich vice nenalezl. Popis técbto pis-

kovcü i püvod jejich uvedli jsme jiz pfi pásmu III., proëez tam

odkazuji.

Diluvialní stêrk a písek patt ern pasma V.

Nad Podhrázskyni mlynem u Yeltéze pokryvá pasmo V. 3 m.

mocny stërk s pískem. (Prof. 46. Obr. 29.) Pisek je zazloutty a ob-

sahuje placicky bélavého piscitého slínu (vh ; zpásma III. útv. kfid.)

sedého kfemitého vápence (h ; z téhoz pasma III.) s placickami rasáku

(z pás. IV. útv. kfid.), s plskovcem rezavym a zlutym (z pásma I.

útv. kfid.), s valouny ¿(•dice (zf), bélavym, Sedyni a cervenavym

porfyrem (zf), s valouny bílého, sedého a tmavého kfemeue (zf).

Jeden kousek óedice obsahoval mnoho cirkonu. Die Frice*) nalezeu

tu téí pyrop. — Stërk tentó jest smés dvou Stérkíi diluviálnícb a sire

diluvialního stérku Ohareckého, zvlásté ale stérku, ktery sem byl

naplaven nékdejsím Smolnickym (Pochvalovskym) potokem z vysoéiny

Perucké a Zbánské. Oba stërky usazovaly se tu soucasné a pomísily se.

Od Dobroméfic к Leneáicüm pokryvá diluvialní stërk Oharecky

nynéjSi i stary bfeh íecisté Oharky. Základem tohoto stérku je zde

téz pásmo V. (Viz profil 84.) Vrstvy Stérku a písku tobo obsahuji :

oblázky ruly sedé s muskovitem, zuly s biotitem, granititu, amfibolitu,

bulizníku tmavomodrélio a cerveného, kfemitych pískovcü, slepencu

bítych i zelezitych, kfemene cerveného a bílého (tohoto zvlááté je

nejvíce ze vsech hornin), cedice cerného jemnozrnného a jiného se

zjevnym augitem a konecné fialového porcelanjaspisu. V torato stérku

nalezl pan Hicke z Loun vychodné od Dobroméfic pfi dráze Prazsko-

Duchcovské ve hloubce 2lJ2 »i: Elephas primigenias (zub) a Rhinoceros

tichorhinus (zub).

Nejvyssí poloha Ohareckého bfehu v Lounech, niezi mésfan-

skymi âkolami a nádrazím slozena jest z diluvialního stérku, ktery

*) Teplické Yrstvy, str. 30.
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je tu slozen ponejvíce z plácele fasáku a cervení permskou je zbarven ;

uní raocnosf u Valterova cukrovani 55 m (Viz profil 78. obr. 40a

51.) Sporívá na naseui pásmu V. Кийтл*) praví o ném: „Skládá se

tu z hlíny. г Cerveného písku a Stérku, jenz v kfehky vápenity

slepenec pfecbází. Ve stérkách dosti Tasto vyskytují se tu velké kusy

/krcinenèlého dfeva: patrné vzduSní koffnky kapradin a araukarie."

ètérk tentó nalézá se tu pfi ústl (do Oharky) byvalého toku dilu-

vialního, jehoz pozustatky popsali jsme jiz také pfi pásmu III. a IV.

ve stráních údolí Zeméchsko-Lounského a o némz jiz Кийтл ve

imínéném spisu pojednal. Tyz pfipisuje mu stáfí tfetihorní.

Podobny ]>ísek cerveny s [ilacickami pisèitého slínu pokryvá

pasmo V. v bfehu silnice u kníáecího pivovaru u 6en6ic. Deátém

se cervená barva permská splakuje a ztiácí.

V údolí Zeméchsko-Lounském pokryvá íitérk óervení permskou

zbarveny nejen pásmo IV. (viz tarn) ale i pásmo V. Так nad zastávkou

„Louny mésto" pri cesté do rozsáhlycb lomfi (obr. 41.) pfi cesté do

Zeméch pod Koleckem (obr. 52 a 42. i jakoá i na protëjâi stráni

údolní (obr. 42.), kde se dráha Postoloprtská do ného zafezává. Jiz

pfi pásmu IV. zmínili jsme se o jeho slození. Pfi cesté do Zeméch

pod Koleckem (obr. 52. a 42.) slozen je z cerveného plsku v némz

vézí: placicky piscitého slínu (z pásma III.), pískovee, kremene a ímly.

Také v severní stráni Pomoklince (údolí u Lipence) jizné od

Maluické skály pokryvá písek diluviální cervení permskou zbarveny

o moenosti Г5 m pásmo V. Tyi obsaliuje placièky pisèitého slinu

pásma III. a je pokryt sfícenym slinem pásma V. s horní 6ásti stráné.

Petrografie pásma V.

Pásmo V. v Poohfí udrzuje v sobé z okolí Èipu pfes Budyü

a Louny az ku Postoloprtûm v celku velmi podobné poméry petro-

lítafické, zvlááté ve vyssích vrstvách. Pozorovali jsme v okolí Ôipu,

ze se stávají nékterá souvrství pásma V., zejmena spodní vrstvy, pis-

íitéjsí a vápencovitéjsí, 6ím vice se vzdalují od Roudnice na vychod

ku Polomenym horám. Totéz pozorujem u nejspodnéjáích vrstev

pásma V. v Poohfí. Vystupují v nich nejprvé vápencové lavice, ku

pf. u Podhrázského mlyna za Veltézí, jeáté vice v okoll Loun a odtud

dále к Postoloprtûm. Od Loun pocínaje stávají se tyto nejspodnéjSí

*) Cervená barva Репин. Casopis Mnsea Kiál. Cesk. 1878. str. 634.
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vrstvy pásma V. téz pisóitéjsí, az se v okolí Postoloprt i v pískovec

zméui. Zde vSak tfeba ua to upozorniti, ze uvedené faciové zinény

dély se od Roudnice smérem na vychod ku Polomenym horám rychle

— totiz v kratáích vzdáleuostech — kdezto od Roudnice, Poohfím do

Postoloprt, déjí se faciové zmëny pomalu, to jest pozorujein tyto

zmeny ve vétSích od sebe vzdálenostecli.

U pásma III. а IV. v Poohrí jsme pozorovali, ze 6ím (hile od

Roudnice к Postoloprtûm, tím vice pfibyvá vrstvám jehlic spongii a

tíni i glaukonitu, ponévadz glaukonit. se jevi u velké míie со hraota

skameñující jehlic spongii. То samé platl u pásma V. Cím dále po-

stupujem od Ripu к Postoloprtûm, tim vice pfibyvá pásmu V. jehlic

spongii a tím i glaukonitu.

Illavní horninou pásma V. v Poohfl uaáem jest slín, zvlásté

jilovity slín. К tomu druzí se jak jiz feéeno vápenec a pískovec

v okolí Loun a Postoloprt. Uvedme prehledné veskery odrudy téchto

horn in :

Pískovec velmi glaukouiticky slinity.

Pískovec glaukoniticky slinity.

Pískovec velmi glaukoniticky vápnity.

Pískovec glaukoniticky vápnity.

Piscity slín velmi glaukoniticky.

Piscity slín glaukoniticky.

Pisíity slín.

Slín velmi jemnè glaukoniticky spongiovy.

Slín glaukoniticky.

Slín.

Slín jilovity.

Vápenec velmi pisfcity glaukoniticky.

Vápenec pistity glaukoniticky.

Vápenec pisCity.

Vápenec glaukoniticky.

Vápenec slinity.

Vápenec.

Veskery horniny uvedené podrobil jsem petrologickému studiu,

zvláSté horniny jeinné a dosel ku následujícím rozborflm.

Pískovec velmi ylaukonitické jsou velmi charakteristické pro nej-

spodnéjáí souvrství a pásma V. Jsou velmi bohaté zrnky со trtva

zeleného glaukonitu. Dodávají barvu horniné zelenavou. Vedle okem
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viditelnych zmek glaukonitu je téz tolik zrn kfemennych. Tmelem

téchto zmek jest jíl a vápenec. Casto objevují se v nominé skvrny

ráptncové aneb slinité se skrovnéjáím mnozstvím kfemene a glaukonitu

Tyto inají nékdy tvar kruhovy aneb pásku a jeví se со prûfezy po

Fucnidcch místy i po Choudritech. Skvrny niají u cerstvé horniny

barvu iiiodravou, u zvètralé svétlejsf, do béla neb zluta. Jehlic spongií

dosti i glaukonitovych. Takové pískovce nalézáme kojné v okolí Bfezna,

Malaie, Lipence.

Piséity slín ylaukoniticky z profilu 71. vrstvy Vn 3. z Malnic,

pod kaplí Sv. Trojice.

Makioskopicky: Modravy pevny kämen, misty do zelena s èist-

sími svëtlymi teckami a vápnitéjsími prouzky. Velmi hojnè zelenych

jemnych teeek glaukonitu, zfídka kde äupinka muscovita. Sumí moené

т kyseliné.

Mikroskopicky : Neni v kazdém misté vybiusu stejny\ Misty je

partie pisèitëjsi. misty vápnitéjsí. V pisntéjsi partii je toto slození:

Vápenec jemnozrnny firy nejvlce pomérnë zastoupen. Kfemene a glau

konitu hojné. dohromady tolik со vápence. Jil mezi vápencem со sedy

piásek dosti se objevuje. Limonitu málo. Jehlice spongií casto se

objevují.

Slín ylaukoniticky z vrstvy Y 6 profilu 78. z bfehu Ohfe pod

Valterovym cukrovarem v Lounecli.

Makioskopicky : Kamen modravy, mèkky, tak ze se nehtem

rypati dá. Zfídka kde áupinka muskovitu. Velmi mnoho zelen^ch

jemnych tecek glaukonitu. V kyseliné moené áumí.

Mikroskopicky : Drobni zrnka kfemene zfídka se objevují. Jíl

v prásku Sedém nejvlce vyplüuje plochu vybrusu. Vápenec v cirych

zrnkách, místy skládá foraminifery. Glaukonit v zrnech со tráva

zelenych hojny. Pyrit v jemnych cernych zrnech hojné zastoupen vjílu.

Jehlice spongií zfídka.

Slín velmi jemné ylaukoniticky sponyiovy z vrstvy Va 2. profilu

61. z lomu nad zastávkou „Louny mésto."

Makioskopicky: sedy místy slabé zazloutly s modravy"mi neb

bílymi skvrnami nékdy kruhovymi neb páskovitymi po Fukoidech.

Mékky, tak ze se dá nehtem rypati. Místy áupinka muskovitu. Velmi

hojné teéek glaukonitu, jez okem sotva postfehnouti lze. Sumí moenë

v kyseliné.

Mikroskopicky. Sedy prásek jílu spolu s cirym vápencem vy-

plñují vybrus nejvíce. Vápenec se jeví nejvíce ve zpüsobé jehlic

spongií. Téchto jehlic je velké mnozství. Centrální kanálek jejich byvá
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Casto z glaukonitu со tráva zeleného. Mimo to jsou téz malá zruka

glaukonitu hojnë roztrouáená. Limonit hnédy vyplñuje obyíejné ko

mm ky foraminifer, jichz skofápky byvají z vápence. Je dosti zvétraly

a zbarvnje okolí do zluta. Povstal z pyritu. Tu a tani vidéti zrnko

kremene. Místy jsou foraminifery celé z vápence.

SHn z vrstvy V.9. profilu 40. od Podhrázského mlyna u Veltèze

srovnává se s následujícím od Hasina ai na to, ze se jelilice spongii

malo V nëm objevují.

SU» ze svrchní cásti pasma V. pod mlynskou nádrzkou v Hasíné

u Lipence.

Makioskopicky: Sedy s modravymi skvrnami, zvétraly je slabé

zazloutly. Mékky, tak ze se uehtem rype. Glaukonit v jemnych, íernych

teckách, sotva okem viditelny. Sumí mocné v kyselinè.

Mikroskopicky: Sedy práSek jílu a ciry vápenec v rovnéui

mnozství vyplñují vybrus. Vápenec jevl se buct со jemná zrnka mezi

jílem neb skládá cetné jehlice spongií neb foraminifery. Komûrky

foraminifer zíídka byvají vyplnény vápencem; obyCejnë je vyplñuje

íerny pyrit aneb promèna jelio ve hnédy limonit. Zrnek glaukonitu

je dosti. Zíídka vyplñuje glaukonit centrální kanálky jehlic spongií

Slfn glaukoniticky (velmi jemné glaukoniticky) z vrstvy Wal.

profilu 40. z Podhrázského mlyna u Veltéze.

Makioskopicky: Sedy, místy s modravymi skvrnami, mékky, tak

ze se dá krájeti nozem. Se Supinkami muskovitu. Cetné jemné tefcky

cerné glaukonitu. Zíídka kde hrubé zrnko kremene. Sumí mocné

v kyseliné.

Mikroskopicky: Místy zádné zrnko kremene, místy vzáené, místy

nékolik zrnek. Glaukonit со tráva zeleny" v nepravidelnych prufezech,

hojin'. Jíl со tmavoSedy práSek hlavní tvofí skladbu ve vybrusu.

Vápenec velmi jemné rozprostfen mezi jílem a po tomto nejvice je

rozáífen. Téz skládá foraminifery. Pyrit málo zasloupen, bezpochyby

promënén je v limonit. Tentó v jemnych teckách dosti je rozáífen.

Jilovity slín z vrstvy \8 profilu 78. z bfehu Oharky pod Val-

terovym cukrovarem v Louuech.

Makroskopicky : Velmi mékky. Nehtem se snadno rype. Barvy

tmavoSedé do modra, pfi trhlinách do iluta. V kyseliné mocné sumí

MenSÍ kousek dán do vody, rozpadne se béhem 1 hodiny úplné v jíl.

Mikroskopicky: Jíl Sedy vyplñuje v podobé prásku prñíez nej

vice. Z ného prosvitávají tu a tam tecky vápence. Vápenec skládá

téz jehlice spongií. Pyrit v cernych zrnkách jemnych je hojny, bez

pochyby со hmota skameñující.

и i
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Vápenec veltni glaukoniticky z vrstvy V5. profilu 78. v bfehu

Oharky pod Valterovym cukrovareni v Lounech.

Makroskopicky : (Muí dojem piscitého slínu, avsak mikroskopicky

vybrus jinak ukazuje. Pevny kámen, tmavosedy do zelena, na povrchu

Sedy". Jemná zrnka glaukonitu jsou velmi hojná, raísty tolik, ze ze-

lenavé skvrny tvorí. Sumí mocné v kyseliné.

Mikroskopicky: Jemnozrnny vápenec ciry vyplñuje prûfez.

V toni roztrousen je velmi hojny glaukonit со tráva zeleny v ne-

jiravidelnych prûfezech. Zfídka kde ukáze se zrnko kremene ciré.

Jilu nepatrné. Pyrit v jemnych Cernych zrnkácli casto se objevuje со

hmota skamefiující. Místy vyplñuje komíirky foraminifer. Limonit

huédy je vzácny. Vyplñuje nékdy komürky foraminifer. Je to pro-

mené-ny" pyrit.

Yápeme glaukoniticky z vrstvy Xaii. profilu 52. v úvozu cesty

il» Zeméch pod Koleckem (obr. 52. vrstva V3.)

Makroskopicky: Sedy pevny kámen, dále od povrchu do modra.

Místy vidéti ojedinélá hrubá zrnka kremenná jako mák i vétáí. Misty

málo místy vice jemnych zrnek glaukonitu. Vápenec není v kazdém

misté stejny ; nékde je cistsí, nékde vice zrnek glaukonitu a kfemene.

Mikroskopicky: Vápenec ciry jemnozrnny vyplñuje vybrus. Zrna

kfemenná zfídka. Dosti glaukonitu со tráva zeleného v jemnych prû

fezech. Hnédy limonit v drobnych kouskách tu a tam se objevuje.

Vápenec glaukoniticky z vrstvy V«3. profilu (J7. blízko Skupické

«!¡sty u Mal niс

Makroskopicky: Bélavy vápenec s hojnymi cernyini teckami

glaukonitu. Místy má vice písku kfemenného (vápenec glaukoniticky

piscity) místy mené. Tu a tam má Cistsí vápencové prouzky a krouzky

со prûrez po Fiikoitlech. Sumí velmi mocné v kyseliné.

Mikroskopicky : Velmi jemnozrnny vápenec ciry vyplñuje prûrez.

Glaukonitická malá zrnka hojná, со tráva zelená. Zrnko kremene

zfídka kde, místy vzácné. Limonit v prásku hojny, nékdy stopy

hmoty skameñující.

Vápen°e z vrstvy Xa 2. profilu 46. z Podhi ázského mlyna

u Veltéze.

Makroskopicky: pevny kámen svétle sedy do béla neb do zluta.

V kyseliné sumí velmi mocné.

Mikroskopicky: Jemnozrnny ciry vápenec vyplñuje vybrus. Také

со hmota skameñující zvlááté u foraminifer. Zrnko kfemenné jemné,
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velmi vzácné. Glaukonitu málo. Limonit со hnëdy prááek hojny. Vy-

plñuje téz komûrky foraminifer. Je to promena pyritu. Jehlice spongií

zfídka.

Z nerostû vyskytujících se na povrcliu vrstev pásma V. sluSí

uvt^sti sádrovec a limonit. Oba jsou pseudomorfosami po pyritu.

Nékde jich spatfujem vice, nèkde ménë. Na nëkterych limonitovych

tvarech vidèti jestè tvar spongiovy. U Tfiblic byla jedna koule limo-

nitová chfesivcem. Velmi pékné drûzy a srostlice krystalû sádrov-

covych naiezl jsem ve Veltëzi.

Jsou Ciré neb za6ervenalé, jichz tvar základni jest obyíejny tvar

krystalû sádrovcovych : со P . со f со . — P.

Geotektonika pásma V.

Spodní vrstvy pásma V., v nichz vystupují casto pevné lavice

vápeuce, mají urcitë omezená loze, tak ze lze u nich sklon mëriti.

Tyz shoduje se váak se sklonem pod nimi lezících vrstev pásma IV.

Kde pfistupny jsou vâak pouze vyssi vrstvy pásma V. jako ku pr.

u Lenesické cihelny aneb u Dobromëfic tarn nelze pfesnë sklon vrstev

méíiti. Jilovité slíny nemivajl vzdycky urcitë omezená a rovná loze,

tak ze u nich nelze sklon kompasem mëfiti.

Sklon vrstev pásma V. v prof. 71. obr. 39. pod kaplí sv. Trojice

pri Z. okraji Malnic obnásí 5° ku 20h 10° SZ. V témz smëru a kolmo

к nëmu jdou hlavni rozsedliny.

Sklon vrstev v prof. 61. Obr. 12. v úvozu cesty do Lipence,

400 m na vychod od Hasina, obnááí 10° ku 21h SZ.

O vrstvách páema V.

Vrstvy pásma V. ve smëru veitikálném jsou si celkem velmi

podobny. Jen v nejspodnëjsi Cásti, lined nad fasákovym souvrstvim

pásma IV., pocínají se objevovati u Podhrázského mlyna blíze Veltëze

vápencové lavice a ty pokracují рак dále az do okolf Malnic. Na

dráze od Podhrázského mlyna pfes Louny do Malnic a Lipence pfi-

byvá témto uejs])odnëjsim vrstvám vzdy víc a vice zrnek kfemennych,

tak ze se méní ve slinité pískovee. Toto nejspodnëjsi souvrství

pásma V. nazyváme v nasich profilech písmenou a. Nëkteré vi-stvy
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jeho stávajl se pro svûj pisCit^ ráz a hojnosf glaukonitu ponékud

podobny fasáku pásma IV; to váak jeu na prvy pobled. Píi blizsím

ohledání souvrství Va. nalezaem velké rozdíly mezi ním а íasákeai

IVf., jak po stránce fysikální tak petrografické i palaeontologické.

Souvrství Va sledováno do okolí Malnic, pfechází ve vrstvy, jez Frió

pod jmenein Malnickych AvéUanovych vrstev byl popsal a za svüj

uejvyáSÍ fien svych Malnickych vrstev povazoval. Jsou tedy Fricovv

Avellanové vrstvy uejspodnéjsím souvrstvím naseho pásraa V. — Roud-

uického, kterézto pásmo lezí mezi pásmem IV. — Dfínovskym a mezi

pásmem VI. — Vehlovickym.

Jest prekvapující pro nase porovnávací studia. kterak se srov-

návají vápence nejspodnéjsího souvrství Va u Malnic (Typické Fri-

Èovy Avellanové vrstvy od Skupické cesty) s vápenci spodního oddílu

|iásma V. (Vd) u étëti a Hosfky jak со do fysikálních tak i petro-

grafickych i palaeontologickych vlastností. Není krásnéjsího pfíkladu

vidéti, kterak stejné petrografické poméry vrstev pfivodí stejné po-

méry palaeontologické jako zde, zvlásté kdyz uvázíme, ze mezi témito

stejnymi faciemi vrstev Va u Malnic a Vd u êtèti jiná slinitá facie

s odchylnymi poméry palaeontologickymi se nalézá.

Projdem nyní vsecka dûlezitéjâi naleziska pásma V. v Poohfí.

Pocnem po pravém bfehu Ohfe z okolí Roudnice píes Louny к Po-

stoloprtûm a odtamtud po levé strané zpét.

Nizebohy.

V Nizebohácb, pí i silnici do Roudnice, ve vyäi od 190 do 199 m

n. m., vycházejí na povrch slíny mékké barvy sedé slabé nazloutlé

aneb sedomodré. Obi barvy se casto prostupují, tak ze jest ku pf.

slín sedy a má modravé skvrny aneb modravy se Sedyini skvrnami.

Obsahuje téá ve vySi 199 m n. m. pevnéjSí vrstvy v mocnosti asi

2 az 3 m tychz vlastností со pfedeslé. Obojí vrstvy mají na roz-

sedlinách desky vápencové s dutinami, na jichi sténách jsou klencové

drüzy vápence. Ve slínecb tècbto jest:

Ostrea semiplana Sow. (h)

Ostrea hippopodiuin Nilss. (zf)

Exogyra lateralis Rss. (h)

Pleurostoma bobemicum Zitt. (h)

Amorphospongia rugosa Rom. (7Á)

Flabellina elliptica Nilss. sp. (zf)
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Válcovité úlomky liiuonitove" со brk mocné, snad po koflnkách

spongií (zf).

Palarontologické a petrograñcké pomèry vrstev téchto soulilasí

s vySSími vrstvami pásma V. u Roudnice a rovnèz souhlasí i poméry

stratigrafické ; nebof spocívají. jak u blízskycb Raôan uvidíine, vrstvy

tyto na pásmu IV.

Pásmo V. pokryto jest v Nizebobách diluvialním gtérkem a

pískem nad 199 m n. m.

Nizebohy. Úvoz cesty do Dusník.

Po severní stranè obee, v úvozu costy, ulozen je nièkky slín

Sedy do zluta se sedoinodrynii skvrnami, aneb tmavSf sedy slín do

modra jdoucf se svétlejáinii skvrnami. Obsabuje:

Ostreu seiniplanu Sow. (h)

Ostreu bippopodium Nilss. (h),

pHrostlá na pfedeSlé.

A pofliais Reussi Gein. (vz)

PH 200 m n. ni. pokryvá jiz diluvialni stérk a písek vrstvy

tohoto borního oddélení pásma V.

Hliniàtè u Raßan blíze Píst.

Profil 43.*)

Pásmo V. zaujímá tu nedaleko silnice z Doksan do Pudynê vy§i

asi od 175 do 200 m a. m. Ve hlinisti jsou odkryty stfedni vrstvy

pasma V. v mocnosti asi 5 m. NiáSí vrstvy pásma Y. tu pflstupny

nejsou mezi pásmein IV. a stfednimi vrstvami pásma Y. Od 200 m

u. m. poôinà vyöe diluvialni Stërk a písek. Je zde:

Ostrea eemiplana Sow. (h)

Exogyra lateralis Reuss. (h)

*) Viz tentó profil pri pásmu IV. nverejnény.
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Inoceramus. (zlomky)

Pectén pukhellus Nilss. (zf)

Podhrázsky mlyn u Veltéze

Profil 4«. obr. 2!).

Zde jest opét pfístupen základ pasma V., totiz pasmo IV. nad

samym potokem Smolnickym tak, jak jsme je vídali v nejvySSÍ poloze

pasma IV. v okolí Ripu. Patrem pasma V. je tu opét diluvialní Stérk

a pisek:

: Diluvialní stérk a pisek JIM „( n. ni.

 

2J

13. .IHocU/'i iUh Sedj' neb modravy1 na povrchu rozpadly s peekauii

monitovyuii zlutymi, sádrovcem posetymi, jez z pyritu povstaly 4-0

И Jilovity ni iи bclavy noli modravy v pcvnéjsi ponékud lavici . . . o-f>

10. SUn Sedy neb modravy, mckkv, tenkolupenirj na povrchu .... 2-0

!t. Síiti modravy, na povrchu sedy a zazloutly s modravymi skvruami,

tenkolupeniiy, mékky 14)

8. ЯНя -ilauk'initicky sedy v pevné lavicce (erovnej s vrstvou Vf> pro-

tilu 80. a V5 protilu 7H.J ' 0-1

7. Slín sedy s tmavomodrynii skvrnami, mékky, vlliky. Skoro pro-

tredkem tohoto souvrstvi jde cesta ... 4M

6. Vtípencc bélavy v pevnéjsi lavicce 0"1

.">. filfa velmi jemné i/luulcoiiitickij, mekky, na povrchu rozpadly 11

4. Vápeiiec sedy v pevné lavicce OM

:i. Sliit vi'lmi jemné gtaukoiùtidej sedy a zazloutly s modravyiui

i skvrnami. s ojedinclyni hriibyin zrnkeiu kfeinene (az ¿ mm (

\ ])rumérii), mékky, s ¡eninymi supinkauii niuskovitu .... o-s

?. Vápcnec svétle sedy do hela neb do ¿Iota v pevné lavicce 04

1. Slin veimi jemné glaukuuUlrki) sedy, misty s modravymi

skvrnami, se supinkami niuskovitu, z.Hdka kde s brubym

zriikeni kreinene. MékkJ о G
I

Základ: Piskovec glaukonitickv (fasiik) pasma IV. 18.4-^ m n. m.

NejblubSi vrstvy 1 az ti obsahují slíny glaukonitické, mèkké,

stfldajíci se s pevnéjsími vápencovymi laviCkami; tvofit souvrstvi,

jei oziiacujeme pismenou a. Sledujem-li souvrstvi V« près Louny

к Malnicûm, prejde ve Friôovy Màlnické vrstvy Avellaiwvé.

Vyssi vrstvy pasma V., vrstvy 7. az 10. jsou mékké modravé

slíny vodu nadrzujici a nejvyôSf 11. az 12. jsou jilovité slíny modravé,

fedé neb bélavé.

Friù*) popsal vrstvy zdejèiho pasma V. jako vrstvy Malnieké

a TVplické takto:

*) Teplické vrstvy str. 28.—30. obr. 11.
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Zahálka

Profil 46. Obr. 29.

Frió

(Teplické v. Obr. 11. str. 8.-30.)

12. 7. Plostické vrstvy uahnédlc.

11. (5. Pevnéjsi vrstva s Terebr. gracilis. Teplické

vrstvy.

10.

Kypré sliny.

9.

5. Ostra vrstva spongiová, bezprostredni

lezaté Teplickych vrstev.

>

o

8.

в

7. —

m

Oí
6. 4. Peviièjsi lávico. Malnická Avellanová.

5.

>.

4. 3. revnèjsi lávico ta
H
>

b.

а,

Bezpochyby
Lounskékoule. •Ф

■M

3.

>
о
M
S
С

u

'3

CS

Ot 2. Pevnèjsi lavice

с a

1.

>

: 3

о
2. 1. Malnicky fasâk.

s

п.

1.

Potok Smolnicky (Pochvalovsky.)

Z nasi vrstvy Уal. uvádí Fric:
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Rybí obratle.

Pleurotoraaria seriatogranulata.

Lithodomus spatliulatus.

Modiola capitata.

Inocerainus Brongniarti.

Lima elongata.

Lima multicostata.

Lima pseudocanlium

Ostrea liippopodium.

Exogyra lateralis.

Magas Geinitzii.

Bairdia subdeltoidea.

Cristellaria rotulata.

Flabellina elliptica.

К tornuto Fkicovu seznamu skaiuenélin pfiponiinám, íe jsou tu

Urna elongata, Exogyra lateralis a Flabellina elliptica zvlásté hojné,

a le se tu téz vyskytují:

Amnionit. (neurcit. mládé)

Kriphyla lenticularis, (zí)

Pectén Nilssoui. (vz)

V oboru vrstev 1. az 5. povalujf se spongie vejcovitého tvaru

o délce 2 az 2'5 cm podobné Plinthoselle squamose Zitt.

Z ñadí vrstvy \'a2. uvádf Fkiô:

Supina z Osmeroidee hewesiensis.

Nautilus sublaevigatus.

Dentalium ?

Eriphylla lenticularis.

Nucula pectinate.

Gervilia solenoides.

Ostrea hippopodium.

Já nalezl v ni téí Pectén Nilssoni.

V nasi vrstvè Ya4. uvádí Fkic:

Supina z Osmeroides.

Ammonites Woolgari

Scaphites Geinitzii.
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Turritella sp.

Dentalium glabrum.

Dentalium cidaris.

Mutiella Rinjímerensis.

Siliqua truncata.

Ostrea hippopodium.

V nasi vrstvë V«6*. uvádí Frió:

Ammonites peramplus j un.

Turritella multistriata

Turbo sp.

Aporhais megaloptera.

Natica (Roemeri).

! Avellana Archiaciana.

Dcntalium Cidaris.

Cardium pustulosum.

Isocardia sublimulataV

Crassatella protracta.

Astarte acuta.

Eryphila lenticularis.

Nucula pectinata.

Leda siliqua.

Pectunculus leus.

Modióla capitata.

Tellina semicostata.

Venus?

Avicula anómala.

Inoceramus Bronyuiarti.

Lima Sowerbyi.

Lima septemcostata.

Lima tecta.

Lima pseudocardium,

Lima elongata.

Pectén laevis.

Pectén Nilssoni.

Pectén curvatus.

Pectén Dujardinii.

Spondylus spinosus.

Ostrea hippopodium.

Anomia radiata.
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Rhynchonella plicatilis (gallina), 35 mm.

Pollicipes.

Bairdia subdeltoidea.

V naáí vrstvë V8. nalezl Fric:

Lepidenteron.

Crassatella arcacea.

Pectunculus lens.

Mnoho neurèitelnych bivalv.

Spondylus spinosus.

Ostrea semiplana.

Scyphia sp.

Globigerina.

Textillaria.

Velmi mnoho jehlic spongií, mezi nimi fragmenty Hexactinellid

a druh Geodia communis.

Vrstvu tato V8. nazyvá FbiC: ostrou vrstvou spongiovou a jak

jsme jiz uvedli, povazuje ji za bezprostfednl lezaté pásma Teplického

(naSeho pásma X.).

Kdyz jsem pfi svych studilch útvaru kridového v okolí Ripu

srovnával pásma okolí Èipského s Fricovymi studiemi o vrstvách

útvaru kridového v okolí Loun, shledal jsem, ze Friö uvádl pod

Teplickym pásmem v okolí Lounském ostrou vrstvu bobatou na spongie.

V èïrsim okolí Ripu nalézal jsem*) vâak téz v nejspodnéjáí cásti

pásma X. (které je totozno s Teplickymi vrstvami u Teplic, nikoliv

u Podhrázského mlyna) vrstvu bohatou na spongie, právé tak, jako

ji konstatoval Frió**) u Vysoké, Benátek a v Chocni na basi Tepli-

ckych vrstev. Tuto poslednl vrstvu znamenám ve sv^ch studiích Xa

а FriC nazyvá ji glaukonitickou vrstvou kontaktní. Je pfirozeno, ze

jsem do§el pfi porovnání naSí glaukonitické vrstvy Xa v okolí Ripu

s popsanou u Frice ostrou vrstvou okolí Loun к tomu úsudku, ze

jsou equivalentní. ***) Nebot obé jsou slinité a bohaté glaukonitem,

obé jsou bohaté spongiemi a o obojích vrstvách bylo psáno, ze lezi

na basi Teplickych vrstev (pásma X.)- Kdyz vsak jsem mël prllezitost

akonfiiti studia podrobná o pásmech útvaru kfidového v Poohrí, shledal

jsem, ze vrstvy, které Krejôi, Fric a pfedcházející geologové popsali

od Podhrázského mlyna pfes Louny do Malnic со Teplické vrstvy,

*) Viz Pásmo X útv. kíid. v okolí ftipu a v Polomenyeh Horách.

*') Teplické vrstvy str. 37, 43, 44, 47.

***) Pásmo X. útv. kfid. v okolí Ripu, str. 6.

Tí . mathematicko-prirodovédecká. 1808. 2
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nejsou vrstvy aequivalentni Teplickym vrstvám (pásmu X.), nybri

pásmu V. (viz dalsí popis pásma V. v tomto clánku). V tomto pásmu

V. zaujímá рак Frióova ostrá vrstva spongiová polohu stfední. Je

tudíz Fricova ostrá vrstva uinohem starsí nez-li vrstva Xa. Délit

je od sebe со do staff:

vysSÍ 6ást pásma V.,

pásmo VI. a VIL,

pásmo VIII.

a pásmo IX.

Ony vrstvy lísí se ale od sebe, nejen po stránce stratigrafieké

ony se lísí téi po stránce palaeontologické. Nenalezáme v ostré vrstvc

okolí Loun ony vyznacné gastropody, které vâude v Cechách od

Iloudnice pfes Miado u Boleslav az za Choceü nalézáme. Také tu po-

strádáme ony vyznaCné skamenéliny pásma X. (Teplického), jaké jsme

ve vrstvë Xo u Roudnice nalézaly, ku pr. :

Terebratula semiglobosa,

Ventriculites angustatus.

Z téchto skamenëlin by se tu nëkteré nalézaly, kdyby vrstvy

ty byly aequivalentni, zvlááté kdyz uvázíme, ze mezi vrstvou Xn

v okolí ílipu a ostrou vrstvou u Podhrázského mlyna neni tak znac-

ného rozdílu petrografického.

Treba jeáté poznamenati, ze Fkiö *) povazuje také vrstvy rezavé,

píscité opuky a nahnédlé vrstvy slinité s hojnymi spongiemi u Le-

neàické cihelny za aequivalentni ostré vrste spongiové nad Podhráz

skym mlynem a na Bílych Horkách. Dokázeme v Clánku nasera

o pásmu VIII., ze ony vrstvy u Lenesické cihelny nejsou aequivalentni

ostré vrstvë u Podhrázského mlyna, ze tedy nenálezí stfední poloze

pásma V., nybrz ze nálezí pásmu VIII.

V naSem souvrství V 9-\-10 . od Podhrázského mlyna uvádí Fbk4:

Ostrea semiplana,

Achilleum rugosum

v souvrství Vil :

Terebratulina gracilis (h)

Textillaria globulosa (h)

Globigerina (vz)

Rosalina ammonoides.

*) Teplické vrstvy str. 26.
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v souvrství V12:

Ulomek Ostracoda.

Textillaria globulosa.

NaSe vrstvy V9 -f- 10 -(- 11 -|- 12. povazuje Frió za Teplické

vrstvy (pásmo X.) proto, ponévadz obsahují Terebratulinu gracilis,

kterouzto skamenélinu iná Friö za vyznaönou pro pásmo Teplické (X.).

К tomu dovolím si poznamenati, ze Terebratulina gracilis nevyskytuje

se jen v Teplickych vrstvách (pásmu X.), nybrz uvádí ji Frió *) také

z Dfínovskych kouli na Seinickém vrchu, já рак nalézám ji zfídka

v pásmu V., а VIII., velini hojné ve vyääi poloze pásma IX. a hojnë

v pásmu X. v Poohfl. Vyskytování se Terebratidiny gracilis ve vrstvách

pásma V. v Poohfí neuí tedy dûvodem pro stárí Teplickych vrstev (pás.

X.) Jesti celá rada vyznacnych skamenëlin v Poohfí pro Teplické vrstvy

(pás. X.) z nichz zádná se u Podhrázského mlyna ani jinde v pásmu V.

nenalézá, jako ku pf. :

Terebratula semiglobosa

Micraster cor testudinarium

Micraster breviporus

Holaster planus

Haplophragmium iiTegulare

Ventriculites angustatus a. j. v.

Také po stránce petrografické lísí se vrstvy naseho i)ásma V.

od vrstev pásma X. — Teplického. Vrstvy pásma X. nejsou tak

slinitojilovité jako vrstvy pásma V. Také nejsou vrstvy pásma X.

tak glaukonitické.

Pro svíij vétál obsah vápna a mensí obsah jílu, jsou vrstvy

pásma X. pevnéjáí a nejsou tak mèkké jako vrstvy pásma V.

Mame tedy nékolik düvodü nepocítati vrstvy pásma V. u Pod

hrázského mlyna ku vrstvám Teplickym: hlavnl je stratigraficky,

vedlejáí jsou palaeontologicky, petrograficky a fysikální.

Veltéí Psány.

Strán od Podhrázského mlyna az do Veltéáe skládá se z téchze

ïrstev pásma V. jako nad Podhrázskym mlynem. Jsou méné pfístupny.

Ve Veltèzi chovají dosti sádrovce na povrchu.

*) Bëlohorské vrstvy str. 136. obr. 146.

2*
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PH cesté od Psánského mlyna do Viel jsou v bfehu znatdny

nepatnié vychozy mökkych jilovitych slínú, které jsou nejpodobnéjsí

vrstvám pásma V.

Pod samou obcí Vlcí jest jiz pásmo X.

Öenöice.

Profil 48. a 49. Obr. 30.

V profilech 48. a 49. shledali jsme, áe jsou píístupny v Cen-

Cicích nad fasákem pásma IV. nejhlubáí vrstvy pásma Va v podobé

glaukonitickych slínfl sedych obsahující tez vápencovou lavicku (prof. 49.

vrstva Va2.) Souvrství Va pfístupno je v profilu 49. jen do vyse

1*2 m nad pásmo IV. a u profilu 48., pod domkem c. 4. v bíehu

Ohre, pfístupno je jen do vyse 0"8 m. Vyásí vrstvy souvrství a jsou

ssutinami kamení a domky ukryté. Ve vrstvé Val. prof. 48 jest:

Lima elongata Sow. sp.

Souvrství a mûze obnááeti asi 2*6 m. Vy§§í vrstvy pásma V.

prístupny jsou na profilu 48. od domku 6. 59. vzMru ku Óenóickénm

kostelu. Souvrství V4 chová áedy slín mékky s modravymi skvrnami

s nápadnou

Exogyra lateralis Nilss.

a vy§Si souvrství V.6. obsahuje jilovité slíny modravé a Sedé, místy

zlutavé. V ni jest:

Pleurostoma bohemicum Zitt. (místy h)

Ostrea semiplana Sow. (h)

V záfezu dráhy Prazskoduchcovské v ostroliu Cencickém, рак

v bfehu silnice blízského pivovaru knízecího, nalezl jsem ve vyäsf

poloze pásma V. zlomky

Terebratuliny gracilis.

Nikde nenalezl jsem váak ve vrstvách pásma V. v Öencicich

(ani jinde) Terebrattdu semiglobosu a ostatní spole6nost v^znaCnou

pro veâkery vrstvy pásma X. — Teplickóho. Так jako zafadil Friü

vrstvy naSeho pásma V. u Podhrázského mlyna ku pásmu X. —

Teplickihnu, práve tak zafadili jiz drive geologové vrstvy pásma V.

v Cencicích ku pásmu X. — Teplickému.
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Kedss*) píáe: „Der Sandstein (Grünsandstein = pásmu IVf.)

wird au dem Hügel der die Kirche trägt, von Plänerkalk mit Tere-

bratuia octoplicata Sow.**), Terebratuia pisum Sote.**), Terebratula

Manieiiiana Sow.**) Terebratula setniglobosa v. Buch und Terebratula

carnea Sow.***) überlagert ..."

Rbossúv Plänerkalk u Teplic = Teplickym vrstvám u Krejciho

a Frite — naSemu Pásmu X.

Ponévadz se ve vrstvách naáeho pásma V., jez Reoss za Pläner

kalk má, zádná Terebratula setniglobosa nenalezd ani jiné skamenéliny

tjmacné pro zdejsí Plänerkalk (pásmo X.) proto nelze nahofe uve-

denou Redssovo vétu o vyskytování se Terebratuly semiglobosy jinak

vysvètliti, nezli tak, íe Reüss se domníval, ze vrstvy pokryvající

rasák v Cencicích jsou téhoS stáfí со vrstvy obsahujicí Terebra-

Ыи semiglobosu atd. — Clm ováem nejsou.

Omyl zpúsobeny Reussem v urtení naSeho pásma V. v Cenciclch,

opakovali po Reussovi jini geologové. Так Gomel-)-) popisuje následující

profil Cencické stráné od kostela ku Oharce :

5. Oberhalb der Kirche an der Strasse endlich breiten sich

darüber auch noch die Priesener Schichten aus.

4. Weicher, weisser Mergel am Gehänge mit mehreren, sehr

versteinerungsreichen Kalkbänken voll Rhynchonellen und

Terebratulen der Hundorfer Schichten.

3. Ein dünnschiefriges mergeliges, noch Glauconit-führendes

Gestein V/3'

2. Durch schwache, mehr mergelige Zwischenmittel getrennt,

breitet sich über d. Sch. 1. ein sehr harter, dichter, Glauconit-reicher

Grünsandstein mit zahlreichen groben Quarzkörnchen aus; er um-

schliesst zahlreiche Versteinerungen, namentlich Ammonites peramplus,

Cardium hillanum, Lucina lenticularis, Arca cretácea, Perna cretácea,

Urna canalífera u. s. w 14'

1. Im tiefsten Niveau erscheint hier, wie bei Laun, ein sehr

dichtes, graues, glaueonitisches und kalkreiches Gestein, dessen Quarz-

theilchen ausnehmend fein vertheilt sind und dasselbe kaum als eine

Saodsteinbildung erkennen lassen. Nur durch Verwitterung wird seine

Sandsteinähnliche Natur deutlicher. Die zahlreichen Versteinerungen,

die es umschliesst, sind meist fest mit dem Gestein verwachsen und

*) Die Kreidegebilde str. 96.

**) Rhynchonella plicatilis.

***) Terebratula semiglobosa.

tj Beiträge str. 631, 532.
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schwierig, weun nicht aus zersetzten Partien in gutem Erhaltungs

zustande herauszuschlagen. Unter den Versteinerungen dieses in groben

Bänken getheilten Gesteins ist besonders als die häufigsten hervor

zuheben : Ammonites perampins, Am. Woollgari, Pleurotomaria linea

ris, Lucina lenticularis, Arca cretácea, Ferma cretácea, Lima cana-

lifera ц. s. w von 3—5'

Eger.

E tomuto Gohblovü profilu poznamenáváme, ze Gümblovo sou-

vrstvi 4. nejsou jeho Hundorfskè (Hudcovské) vrstvy ( = Plänerkalk

= Teplickym vrstvám — pásmu X.) nybrz pasmo V. z pfícin jiz

u Podhrázského mlyna uvedenych. V nich nejsou ani Terebrattdy am

Khynchonelly Hundorfskych vrstev. Proto neinûze také, po stránce

stratigrafické, 5. vrstva Gümblova náleáeti Brezenskym vrstvára

(Priesener Schichten).

Vrstvy Gümblova profilu lze srovnati snaàlm profilem 48. takto:

Gümbel Zahálka

5. Priesener Schichten.

5, 4.

4. Hunilorfer Schichten. Pásmo V.

3. 1, 2, 3.

2 Mallnitzer Schichten. 3, 4, 5.

Pasmo IV.

1. 1, 2.

Krejcí*) urCuje rovnéz jako Reuss nase pásmo V. v Cencicích

со pasmo Teplické (X.) slovy: „u bfehû Oharky blíze Cenöic vychází

fasák jeàtë na den, jsa pokryt u CenCického kostela Teplickym slínem".

V souvislém jiz na to pruhu tahne se pásmo V. nad pásmem IV.

po obou stranách silnice od kostela CenCického ai do Loun v áííce

mezi Oharkou a Zlodéjskou cestou. Po obou stranách silnice zjistil

jsem modravé, mèkké, Casto dosti glaukonitické sliny pásma V., na

*) Studie v oboru kf. útv. v 6. str. 68. á 60. Obr. 15. — К tomu podo-

tjkám, ze na obr 16. je Teplické pásmo (X.) u Vlcí správné uríeno.
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mnoba místech, zejmeua pH stavbách na nádrazi, novém akciovém

cukrovaru a pfi kopáuí základü cetnych novych domû mezi nádiazíin

drahy Praáskoduchcovské a mësianskymi Skolami.

Louny.

Témër celé mësto Louny, jak staré mésto, tak velké i malé

predmësti i nová óást mésta vyvinující se ku zastávce dráhy Posto-

loprtské, spoclvá na pásmu V. Nejlépe poznáme vrstvy jeho v bfehu

Ohre pod Valterovym cukrovarera. Tu a tam je rumem zasypáno, lze

je vsak snadno odkryti. Spo6ívá na pásmu IV. souvrství f. a pokryto

je diluvialnlm Stërkem. Celé pásmo V. není tu pfístupno, jen spodní

a nèco málo horuích vrstev, v mocnosti 8 6 m. VySsí vrstvy jsou

vyse vLounech. Sestaviti lze následující

Profil 78.

v bfehu Oharky mezi Valterovym cukrovarem a mostem dráhy Pi azsko-

duchcovské.

Obr. 61.

Vrchot bfehu Obareckého blíze Valterova cukrovaru. 185-1 m n. m.

Diluvium, átérk z placicek rasáku 6-5 m.

179-5

8. SUn jilovit!/ velmi raékky, na povrchu a pfi trhlinách sedy az

zlutary, dale od povrchu tmavosedy do modra 1-6

7. SUn v pevnéjáí lavici, áedy, dale od povrchu tmavoáedy sTerebra-

tulinou gracilis 0-4

fi. SUn glaukonitick'i mékky, na povrchu sedomodry, vlhky, shojnymi

skamenélinami. Zfídka kde áupinka muskovitu. Velmi mnoho

jemnych zelenych tecek glaukonitu .1-6

5. Vdpenec velmi glankonitick¿ v pevné lavici, na povrchu sedy, dále

od povrchu sedomodry do zelena. Velmi hojná jemná zrnka glau

konitu tvofí místy zeleuavé plochy .... 0-4

4. SUn j¡lt¡oit¿ mékky, tmavosedy, s ¿etnymi supinkami muskovitu,

mokry 1-4

( 3. Vdpenec jemnf. pUHly sedomodry, v pevné lavici, s Arca

subglabra 0-2

í. SUn v pevnych deskách modravych s cetnymi supinkami

muskovitu ..... a 9

1. Vdpenec glaukonilL-Щ v pevné lavici, místy dosti piscity,

místy s ojedinélymi hrubsími zrny obyéejné z kfemenc,

zfídka z glaukonitu. Míety sedy, místy modravy. Lávico tato

sabala v srpnu r. l»'J7. z polovice pod hladinu Ohfe . . . 0-2.

Ohfe

Pásmo IV. Üasák 171 r» n. m.



V. Cenèk Zahálka:

Ve vrstvë Vaî. je nápadná

Lima elongata Sow. sp.

Frió*) uvádí odtud:

Corax obliquus.

Carcharías prisons.

Pycnodus scrobiculatus.

Nautilus eublaevigatus.

Ammonites Woolgari.

Ammonites Neptuni.

Turitella multistriata.

Natica Roemeri.

Mitra Roemeri.

Voluta elongata.

Rostellaria Reussi.

Dentalium medium.

Cardium pustulosum.

Isocardia gracilis.

Crassatella arcacea.

Cyprina quadrata.

Pectunculue lens.

Arca subglabra.

Pinna decussata.

Leguminaria Petersi.

Panopaea gurgitis.

Tellina semicostata.

Inoceramus Brongniarti.

Lima elongata.

Lima pseudocardium.

Lima Sowerbyi.

Pectén laevis.

Pectén Dujardinii.

Pectén curvatus.

Pectén Reussii D'Orb.

Pectén pulchellus **)

Exogyra lateralis.

*) Béloh. a Main. vrs. str. 57, 68, obr. 16, m'.

**) Tamtéz str. 129.
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Ostrea hippopodium.

Anomia truncata

Magas Geinitzii.

Rhynchonella plicatilis.

Frondicularia inversa.

Frondicularia angusta.

Flabellina elliptica.

Cristellaria rotulata.

Bryozoa (Elea).

Ve vrstvë Va3. jest die Friôe*):

Cyclolepis Agassizii.

Enoploclythia Leachii.

Nautilus sublaevigatus.

Ammonites Bravaisianus.

Ammonites Woolgari.

Hamites sp.

Baculites sp.

Turritella multistriata.

Turritella n. sp.

Natica lamellosa.

Fusus Remiuxianus.

Rostellaria Reussi.

Dentalium medium.

Isocardia gracilis.

Isocardia sublunulata.

Cyprina quadrata.

Eriphyla lenticularis.

Nucula pectinata.

Avicula.

Leguminaria Petersi.

Tellina concéntrica.

Penia cretácea.

Lima elongata.

Lima Sowerbyi.

Ostrea hippopodium.

Anomia.

Frondicularia angusta.

*) Tamtéá str. 58, 59, obr. 16, a.
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К tomu pfipojují jeáté: Arca sublabra D'Orb.

Ve vrstvé \4. jest die Friôe*):

Aptychus ?

Turritella multistriata (cetné)

Fusus.

Lyonsia ?

Arca subglabra.

Crassatella.

Lima elongata.

Pectén Dujarriinii.

Spondylus spinosus.

Ostrea hippopodium.

Anomia.

Ve vrstvè V5. nalezl jsem:

Crassatella sp.

Inoceramus sp.

Spondylus spinosus Sow.

Fric**) zmiñuje se o této vrstvè, ze poskytla

Spondylus spinosus.

Ve vrstvè VG. nalézá se:

Osineroides Lewesiensis Ag. vz)

Serpula sp.

Turritella multistriata Rss. (zf)

Turbo deceiucostatus Rss.

Arca angulatii Reuss.

Pectunculus lotis Nilss. (h)

Anomia subtruncata D'Orb.

Spondylus sp. (vz)

Exogyra lateralis Nilss. (h)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Fucoides sp.

•) Tamtdi str 69. obr. 1С. b.

»*) Tamté/. sir. 50. obr. 1«. S.
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Nékteré skaiuenéliny tohoto souvrstvi mají skoíápku pyritovou

aneb pyritem potazenou.

Frió*) uvádí o této vrstv.\ ze je bohata

Pectunculem lens.

Ve vrstvë V7. jest

Terebratulina gracilis Schi.

Ve vrstvách V8. jest die Friób:**)

Ostrea semiplana.

Rhynchonella Cuvieri.

Jiz Reüss***) popisuje vrstvy naáeho profilu pásma V. v Lounech

takto: „Am rechten Egerufer östlich von Laun bildet der Pläner

einen festen, dunkelgrauen, plattenförmigen Mergel, der viele silber-

weisse Glimmerschüppchen, kleine, oft grüngefärbte Quarz- und

Gneissgeschiebe aufnimmt. Festere { — Г starke Schichten wechseln

mit schwachen Lagen dünnschiefrigen, mehr thonigen, leicht verwit

terbaren Gesteines. Einzelne Schichten nehmen, so wie auch bei

Kosstiz, zahlreiche, fleckenweise zusammengehäufte grüne Körner auf

und dann ist das Gestein auch mehr sandig. Selten stellt er sich als

ein sehr feinkörniger, grauer Kalkstein dar. Alle diese Gebilde scheinen

den tiefsten Schichten des Plänerkalks anzugehören."

Srovnati vrstvy naseho pásma V. s nejhlubsími vrstvami Pläner-

kalku jest tolik, jako pocitati je ku nejhlubáím vrstvám pásma X.

To ovsem nelze z pfícin u Podhrázského mlynajiz uvedenych. Reuss

uvádl z náleziska tohoto:

Cidaris vesiculosa Goldf., ostny.

Terebratula alata Lamk. (vz)

Terebratula triangularis Nilss. (vz)

Ostrea vesicularis Lamk. (h)

Ostrea hippopodium Nilss.

Ostrea lateralis Nilss. (h)

*) Tamtéi str. 59. obr. 16. P.

**) Tamtóz str. ña. obr. 16. t.

***) Die Kreidegebilde str. 23, 24.
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Ostrea minuta Rom. (zf)

Anomia truncata Gein.

Pectén membranaceus Nilss. (h)

Pectén rarispinus Reuss.

Lima elongata Sow.

Lima septemcostata Reuss. (vz)

Lima laticostata Rom. (vz)

Lima Hoperi Sow. (vz)

Lima Mantellii Goldf.

Gervilia solenoides Defr. (vz)

Avicula glabra Reuss.

Modiola fracta Reuss. (vz)

Modiola phenoeides Reuss. (vz)

Nucula ovata Nilss.

Arca angulata Reuss.

Cucullaea Römeri Gein. (h)

Gucullaea glabra Sow. (vz)

Cucullaea striatula Reuss.

Lucina circularis Gein. (vz)

Corbula caudata Nilss.

Crassatella arcacea Rom.

Psammobia semicostata Rom. (vz)

Solen truncatulus Reuss.

Dentalium medium Sow. (vz)

Dentalium striatum Sow. (vf)

Rostellaria Parkinsoni Mant.

Rostellaria Reussi Gein. = R. Parkinsoni Fitt.

Turritella granulata Sow. (h)

Natica Gentii Sow.

Natica vulgaris Reuss.

Nautilus simplex Sow.

Ammonites rhotomagensis Defr.

Ammonites sp. indeterm.

Robulina Comptoni Sow.

Serpula ampbisbaena Goldf.

Otodus appendiculatus Ag.

Oxyrhina Mantellii Ag.

Z tohoto seznamu skamenélin vidíme, jak velice se 11SÍ pásmo V.

V PoohfÍ od Reussova Pliinerkalku ( pásmo X.) v Poohfí i v Teplicfch.
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Tohoto rozdílu palaeontologického byl si Reuss*) vëdom an píáe:

„Vergebens sucht man hier (totiz v naáenj pásmu V. v Lounech a. j.)

die für die oberen Schichten so charakteristischen Terébratela (die

T. ornata und hie und da die T. striatula ausgenommen), den Spon-

dylus spinosus, Lima Mantellii, Micraster cor anguinum, die häufigen

Inoceramen, den Ammonites Lewesiensis (der nur sehr selten auftritt),

die Scyphien u. s. w. ; dagegen beherbergen die Schichten von Laun

eine auffallende Menge von Schnecken, darunter besonders Turritella

granulata Sow. und Natica vulgaris Reuss in ungeheuerer Anzahl,

nebstdem eine grosse Menge von Pectén membranaceus Nilss. ; Lima

eloDgata Sow., Ostrea lateralis Nilss. und Cucullaea Römeri Gein.

Als dem oberen Pläner fremde seltnere Formen treten daselbst noch

auf: Terebratula triangularis .... atd."

Ponëvadl Bkdbsoti bylo nápadno, ze spolecnost skamenêlin

naáeho pasma V. v Lounech valnë se Ils! od onëch v Plänerkalku

(= Teplické pasmo = Pasmo X.) u Teplic, Bëliny, Hudcova a j. (viz

Str. 37. v Kreidegebilde), proto se domnival, ze vrstvy naôeho

pasma Y. jsou nizöim horizontem Plänerkalku a nazy>á je die tiefsten

Lagen des Plänerkalkes aueb Unterer Plänerkalk, kdezto ony od

Teplic, Bëliny a Duchcova povazoval za vySSi horizont: die oberen

Schichten des Plänerkalks cili Oberer Plänerkalk. Nikde newMi vèak

Reuss v pfirodë, kde by Oberer Plänerkalk skuieóné spoéíval na jeho

Unterer Plänerkalku. **)

Kdezto die my"ch studií vychází na jevo, ze pásmo V. zaujímá

со do stáfí následující stratigrafickou polohu к pásmu X. :

Pásmo X.

Pásmo IX.

Pásmo VIII.

Pásmo VIL

Pásmo VI.

Pásmo V.

Pásmo IV.

Pásmo Ш.

Pásmo II.

Pásmo I.

*) Die Kreidegebilde atr. 37.

**) Reussûv Unterer I'l&nerkalk v Kosticích, jest vrstiókou jen 6 cm. mocnou

a iiiilezi к jedné z nejvyssích Yrstev (1X2.) naseho pasma IX.



30 V. Cenôk Zahálka:

stanovil naproti tomu Reuss polohu naSeho pásma V. (Unterer

Pläuerkalk) ku pásmu X. (Oberen Plänerkalk) takto:

Pasmo X. svrchní

Pásmo V.

Rkuss ve své Kreidegebilde praví na str. 37.: „Es scheinen

demnach diese Schichten (Pásmo V. v Lounech) sich schon etwas

zum Plänermergel, dem, sie aufgelagert sind und mit

welchem sie manche fossile Formen th eilen, hinzuneigen."

Rkuss se tedy domnival, ze nase pásmo V. (Unterer Plänerkalk)

spocívá na jeho Plänermerglu. Pfi popisu naseho pásma IX. v Poohfi

odûvodnime, ze Reussûv Plänermergel jest nase pásmo IX. Pfedstavoval

si tudiz Reuss stratigraficky pofádek pásem V., IX. a X. shora dolu

takto :

Pásmo X. svrchní

Pásmo V.

Pásmo IX.,

coz odporuje pfírodé.

Pro6 pfisel Rkuss na mySlénku, stanoviti polohu pásma V. nad

pásmera IX? Jednoduáe takto : Reuss*) povazoval vrstvu 1X2. v Kosticích

za aequivalent pásma V. v Lounech. Pravít: „dürften eben so sicher

die Gesteine von Laun, Kosstitz . ... die tiefsten Lagen des Pläner-

kalks repräsentiren." Platila tudíz u Reussa rovnice mylná:

Vrstva 1X2. (v KoSticlch) = Pásinu V. (v Lounech).

Ponèvadz ale lezí v Kosticích vrstva 1X2. na vrstvé IXí. (Plä-

nermergel) **), toz následuje ua základé pfedchozí rovnice, následujlcí

pfehled u Reussa:

Vrstva 1X2. (Unterer Plänerkalk v Kosticích) = Pásmu V. (Un

terer Plänerkalk v Lounech).

Vrstva 1X1. (Plänermergel v Kosticích).

cili

Pásmo V. (Unterer Plänerkalk v Lounech)

Pásmo IX. (Plänermergel)

coz ovSem pfírodé odporuje.

*) Die Kreidegebilde str. 37.

**) Die Kreidegebilde gtr. 40.
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Je uutno téá odkázuti laskavého ctenáre na naáe práce o pásmu

IX. a X. v Poohfí.

Pozdéji píiSel Redss *) ku jinym náhledúm o vzájemnéro ulození

svého Plänermcrglu (jejz také Kreidemergel a Bakulitenthone nazyvá)

a Plänerkalku. Staví totíi Plänermeryd nad Plänerkalk а к tomu

pfipojuje o naéem pásmu V. : „In einem tieferen geologischen Niveau

liegen offenbar die plattenförmigen, dunkel aschgrauen Pläner am

südlichen Egerufer bei Laun, welche nebst Glimmerblättchen stellen

weise zahlreiche Glaukonitkörner aufnehmen atd. und dürften dem

Rhotomagensis - Pläner des nördlichen Deutschlands gleichzustellen

sein und daher schon der obersten Stufe der cenoman Gruppe ange

hören." Podle toho umlstil Reuss vrstvy útvaru kridového v Poohfí

takto :

Plänermergel pásmo IX.

Plänerkalk pásmo X.

Pásmo V.

Planersandstein pásmo III.

Grünsandstein a j pásmo IV.

Quadersandstein pásmo II. -)- 1.

I toto rozdélení útvaru kridového nesouhlasí s pfírodou.

Gdmbel**) rozliáuje vrstvy naSeho pásma V. vbfehu Oharky pod

mestem Louny s hora dolû na Bfezenské, Hundorfské (Hudcovské)

a Malnické takto:

Profil unterhalb Laun am Egerufer.

Ackerkrume als Überdeckung.

1. dunkelgrauer bis schwärzlicher, weicher Mergelschiefer,

wie am Egerufer bei Priesen mit gleichen Petrefakten (im Wasser

graben entblösst) (nicht ganze Mächtigkeit) Priesener Schichten . 15'

2. weicher, hellfarbiger, bröcklicher Mergel mit spärlichen

organischen Einschlüssen 30'

3. sehr feste Mergelkalkbank 1'

4. lichtgrauer Mergel, bröcklieb., schiefrigbrechend mit nicht

zahlreichen Versteinerungen: Terebratulina rigida 15'

5. sehr fester, Glaukonit-reicher Mergel, mit weissen, Algen

ähnlichen Zeichnungen und einigen schwer herauszuschlagenden

*) Die Gegend zwischen Komotau etc. :867. str. 25., 31.

**) Beiträge str. R26, 526.
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Versteinerungen, darunter Lima canalífera G l'/V

2, 3, 4 und 5 bilden die Reihe der Hundorfer Schichten.

6. weicher, grauer Mergel, deren Versteinerungen sehr leicht

zerbröckeln 9'

7. lichtgrauer, ziemlich fester, fleckiger, glauconitischer

Mergel mit vielen Versteinerungen. Beide Schichten 6 und 7

bilden ein Mittelglied zwischen den eigentlichen Hundorfer und

Mallnitzer Schichten. Hier fand sich Ammonites Cunnigtonni Sh 1Г

8. Flussohle = Mallnitzer Exogyrensandstein ?,

Na stránce 526. (v Beiträge) povazuje Gümbel vrstvy 7. a 8

tohoto profilu za „Mallnitzer Schichten", a praví o nich: „Diese

Schichten zeichnen sich durch die mergelige Beschaffenheit be

sonders aus."

Profil Gcmblcv vztahuje se ku stráni pod starym méstem i v mésté

samém. Srovnati lze vrstvy jeho s naâimi z profilu 78. a s vySsimi

vretvami v mèsté pfibliznë takto:

Zahilka Gümbel

Vyàsi vrstvy

ve starém

mésté.

1 Priesener Schichten.

a

G+7+8+

vysèi

3

Hundorfer Schichten.

V.

4

5 5

4 6

Mittelglied zwischen den eigentlichen

Hundorfer und Mallnitzer Schichten.

a

2+3 7

1 8 Mallnitzer Exogyrensandstein.

IV. fasák — —
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Jak jiz ze studií FriCovích*) známo, Ize v reüiSti Oharky píi

Dízkém stavu vody vidéti fasák pásma IV. Podle nasich studií

o pásmu IV. lezí u Malnic exogyrovy pískovec pod tamním fasákem

a není nie jiného nez-li aequivalent spodní Cásti fasáku u Loun.

Proto leáí hluboko i zde jeho aequivalent pode dnein Oharky, nenl

pfístupny, a Gomblova vrstva 8. v pfedehozim profilu jeho, nemûze

oJpovidati Malnickému exogyrovému pískovei. Je to nejnizSí vrstva

naseho pasma V — Va 1. — odpovídajlcí stáflm spolu se souvrstvím

2 -f- 3 Avellanovym vrstvám FriCovím u Malnic. — VySsáí vrstvy na-

kho pasma V. posuzuje Gcmrkl jako Hundorfské a Brezenské vrstvy,

právé tak, jak to ucinil v Cenöicich. Odkazuji na náá pfedchozí clánek

o pásmu V. v Cenöicich.

ScHLONBACH **) vyslovuje se o vrstvách naSeho pásma V. takto:

„Dieser Zone (die Zone des Ammonites Woolgarei und Inoceramus

ßrougniarti =: Exogyrensandstein -f Grünsandstein) gehören endlich

auch noch die Mergelkalke des Eger-Ufers unmittelbar unterhalb

Laun an, welche in ihrer Petrefactenführung ganz mit den Grün-

sandsteinen, aus denen sie durch Aufnahme von mehr Thon und

Kalk entstanden sind, übereinstimmen. Rbuss hat dieselben zu seinem

„unteren Plänerkalk" gerechnet."

ScHLOSBAon povazoval tedy naSe pásmo V. jako facii rasáku

a exogyrového pískovee od Malnic eil i naseho hornillo pásma IV.

Patiné nemél Schlönbaoh pfílezitost vidéti jednak vrstvy pásma V.

spofívající bezprostfedné na pásmu IV. u Malnic ani mezi Malnicemi

a Louny, jednak fasák v Lounech.

Kbejí;í ***) urcuje vysSÍ vrstvy naseho pásma V. v Lounech jako

Relss: „Ty samy slinité vrstvy (Teplické vrstvy = Plänerkalk = Hun-

•lorfer Schichten = Pásmo X.) v podobë bèloâedého slínu nacházejí se

navrcholu tak zvanych Hílych Horek jizné od Bfezna mezi Malnicemi

a Louny; tyto vrstvy táhnou se do Loun samych, az ku píikrému

bíehu Oharky." Naàe souvrství Va urüuje Kuweit) takto: „Jiny

Urnen Lounského okolí, ktery"z z fasáku se vyvinuje a jejz prof.

Heuss pod jmenein Sedého vápence (grauer Kalkstein) uvádí a místem

na vápno bohatSí jest (u pravého bíehu Oharky blíáe Loun), obsahuje

tjtéi skamenèliny jako fasák, procez se také к jeho pásmu pfipoMsti

musí."

*) Béloh. a Main, vrstvy str. 57.

*♦) Die Brachiopoden d. bühm. Kreidef. str. 146.

***) Studie str. 60.

ti Studie st 56.

Тг. mathematícko-pfíroduvédecká. 1898. 3
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Fitift *) studoval palaeontologické pomëry vrstev nasebo pasma V.

V brehu Oharky v Lounech. Podáváme tuto jeho popis vrstev a pfi-

blizné srovnání s nasim profilem 78:

Zahálka

8

Fric

7

t Sedomodré sliuy. Teplické vrstvy.

G P
VrstYa Okrovè zluta

s Pectunculus lens.

V

6 8
Vrstva se Spondylus

spinosus

—

4 h
Pevná vrstva s Tur-

ritellami.

Malnická vrstva

Avellanová.
S a Víípnitá vrstva.

Malnickévrstvy.

a
<•>

... i
Sedé vápenné koule

ôili Exojiyrovy pískovec.
Lounské koule.

1

m

1"

f m Typicky íasák. Malnicky íasák.

Zde popsané FriCovt Lotmslcé kotde (m') spoCívají na typickém fasáku

právé tak jako Avrtmwvv vrstvy Fuk'jovy u Malnic. Froto ncjsou

Lounské koule samostatnym horizontem ceského fttvaru

leí'tdového, jak jsme jiz ve studii nasi o pásmu IV. uvedli. Tyto

Lounské koule povazuje Fric za stejnodobé s Exogyrovym pískovcem

u Malnic. (Viz posudek náá o Gümblovu profilu v predu. Gümbel jtó

dffve tytéS vrstvy za Exogyrovy pískovec povazoval.) Dokázali jsme

jiz ve své studii o pásmu IV. ze nelze povazovati tyto Lounské koule

za acquivalentní Exocryrovému pískovei.

Frióova vrstva a (nase Va 3.) odpovídá Malnickym vrstvám

.Vvellanovyni. Kam by nálezely vrstvy b, S, P, Fhic blíze neudává a

*) Bt'loli a Main, vrstvy str. 57, íiS, 59. obr. 1«.
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o vrstvách t (naSe V7--J-8) soudf, 2e nálezí Teplickym vrstvám

(pásmu X.), jak to také pfedchozí goologové Reuss, Gümbel, Krejci

avedli. Jiz pH profilu pásma V. nad Podhrázskym rnlynem ukázali

jsiue, ze vrstvy tyto jsou mnohem staráí nez-li Teplické.

V nasledujícím pfehledu budii poukázáno jak rozmanité po-

siizováno bylo stáfí vrstov pásma V. v Lounecli :

Renss Gümbel Schlónbach Krejcí Frió

fe я
a o i Teplickó vrstvy.

(Neurdeno.)

ô II £

M
Priesener Rcli.

о •«-• e
Teplickfi"

"3 > X г
s*

Hundorfer Sch.

Mittelglied.

и С aj
vrstvy. Avellanoré

vrstvy.

О)
я

'я p 3S3

V. s а м ,»i
Unterei

Mallnitzcr Kxo-

gyrensandstein.

ZonedesAn undInoceramus

Sandstein+1

Malnickó

vrstvy.

Louneké koule

Abychom tonto pfehled ucinili názornéjSím, nahracfme názvy

vrstev uvedenych autoríi tty,mi, jez my uzíváme:

Zâklad : Pasmo IV. fasák.

(cili Exogyrovy^

piskovec).

Reuss Gümbel Schlónbach Krejêï Fré

IX

X

X

V X X № -f- в

IVf

V«

IVe rv«

Pri ústí stolcy v brehu Oharky pod Valterovym cukrovarem

pfistupen maly profil v smisedstvi pfedeglého :

3*
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Profil 79.

Vrstvy sautinami zakryté.

i 3. Slinii raêkké sedó s modravymi skvrnami 15

V.< 2. PUHtfi Mn V pevnych deskaeh molravy 0-8

\ 1. Vrstvy sautinami zakiyté Vi

Hladina Ohfe r. 1896.

Souvrství V2 prof. 79 = vyâàim vrstvam V2 -f V3 prof. 78.

Souvrství V3 prof. 79 = vrstvam V4 prof. 78.

V V2. byly:

Dentalium.

Turritella multistriata.

Exogyra lateralis.

V bfehu Ohfe pod óís. domu 281. u Méstanskych Skol pffstupcn

byl r. 1890. tento

Profil 80.

Vrchol bfehu u ¿. d. 281.

ti. NepHstupné vrstvy.

r>. Vdpenee velmi glmikonitickfj, sedy do zelena s cistâimi modravymi

skvrnami, krouzkv a prouzky vápencovitymi. Tyto se stávaji na po-

vrchu bélavyini. Na trhlinácli ma vyloiiceno hnjné vodnatého kys-

licnikn zelezitého 01 «

4. Tyi Mn со ve vrsté 2 • Гв ,

Я. Vdpener pcviiy, sedomodry se supinkami muskovitu 0-1 ,

Slia mëkky, vlhky. na povrchu Scdy do iluta s modravymi skvrnami,

se supinkami muskovitu Г7 ,

t. Hsutinami zakryté vrstvy, pod nimiz vytryskuji prameny vody . . .30.

" Hladina Ohrt' roku 189«.

V souvrství V2. je:

Exogyra lateralis Nilss.

Peetunculus Ions Nilss.

Turritella multistriata Rss.

Natica vulgaris Rss.

Cladocyclus Streblensis Gein.

V souvrství V3. jest:

Exogyra lateralis Nilss,
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V souvrství \4. je:

Ostrea semi plana Sow.

Vrstvy profilu 80. lze srovnati s následujícimi vrstvami pro

fila 78:

Profil 80. Profil 78.

Mocnoet Císlo Císlo Mocnost

— Nepïist. 0 + 7 + 8 35

0-4 6 ft 0-4

1-в 4 4 1-4

Ol 3 3 02

17 hör. 2 hör. 2 8-9

— Nepríst. 1 0-й

Vrstvy popsané v profilu 78., 79. a 80. skládají i daláí bfeh

Oharky pod Louny az do Velkého predméstí. Dues jest ovsem bfeh

ten vende zakryt, kopá-li se vsak nëkde, pfijde se na nè. Так pH

kopání základü na dvofe domu c. 271. na Velkém predméstí, vidël

jsem r. 1896. mekké slíny pásma V., jemné glaukonitické, sedé

s modravymi skvraami, vlhké.

Roku 1895. kopána v Ohfi na ostrové pfi Jiráskové mlyné

tiltrafní studna, v níz píiSlo se pod alluvialuím átérkem na modravé

mékké slíny s cetnyrai supinkami muskovitu, v nichz byl

Pectunculus lens Nilss.

Roku 1896., kdy kopány jámy pro potrubí vodovodu v Lounech,

shledal jsem, ie nejvysáí mista v mésté (u kostela 201 m n. m.
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V Havlfckovè trídé a j.) mají vSude pod huuiusovu slinitou cernou

ornici mêkky Sedy slín pásma V.

Nad zastávkou „Louny mésto".

Profil M. Obr. 32. 41.

Jizuè od Loun л oil Zastávky Postolopi tské dráby nalcznem ve

vozové ccsté nad fasakem pásma IV. ncjspodnéjSí vrstvy pásma V.

It. 1895. otevren byl nad núdrazím vedle cesty loin, v neniz otevfeuy

byly jmenované vrstvy rasáku i pásma V :

Diluvialuí písek a stérk cervcni permskou zbarveny\

• 3. Slin glaukoniiicfoj mékky, sedy ncb zaüloutly s modravymi skvrnann,

se supinkami muskovitu (v úvozu resty) 2'7 m

y I I 3. Slin rjlankoniiirkj eponyiovy Sedy, misty sialic- zailoutly fv lomu)

' J s modravymi prouzky a krouzky po fukoidech .jako jiiide v Va . 1*3 .

II. Vápmcc piêfity s brulisími tu a tant zrnky kremenc a glaukoaitu

Sedy az tmavosedy. Pevná lávico (v loinu) 0-3 .

Pásma IV. rasák (v lomu).

Vrstva Уal. obsahovala:

Nautilus eublaevigatiis D'Orb. s píirostlou Ostreou.

Turritella multistriata Itss.

Tellina semicostata Gein.

Spondylus sp.

Lima dichotoma Reuss.

Ostrea semiplena Sow. (b)

Exogyra cónica Sow., pfirostlá na Nautilu.

Exogyra lateralis Nilss., pfirostlá na Nautilu.

Slín glavkoniticky V«2. má:

Turritellu multistriatu Res.

Pod Koleckem.

Byvaly Kostkûv lorn a prilehly úvoz cesty na západ.

Profil 52. Obr. 42. v pravo a obr. 52.

Krejúí*) zmiñuje se ve své „Studii o útvaru kfidovéin v Cechách"

o vápeuém kamenu z Kostkova lomu jizné od Loun a pocítá jej ku

•) Studie str. 06.
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svym Malnickym vrstvám. Fbiô*) pise: „Neznämo posud bylo, áe do

nejvyssích vrstev téchto silué glaukonitickych íasáku vlozeny jsou

veliké vápnité koule, poskytující tytéá skamenéliny, jaké jsine byli

v exogyrovém pískovci u Malnic nalezli. Jiz v ouvozc na cesté z Loun

do Zemëch mûzeme koule ty z fasáku vypácili a o néco dále stávají

se tak mohutnymi, ze tvofí souvislé lavice modravého vápence, kteryz

dobyvá se v lomu pana Kostky z Loun.4

Jak známo, má Fhic tyto vápence za samostatny horizont, na-

zyvá je Lounské koule a má je za aequivalent Exoyyrového pískovcc

u Malnic. Pfihlédnem-li blíze ku vrstvám v Kostkovém lomu, z néhoz

uvádí Frió skamenéliny, jez dílem od skalnikû obdrzel a dllem sám

nalezl, **) tu tfeba rozeznávati v lomu tomto dva druhy vúpencú.

Jeden obsazen jest v fasáku. Ponévadz byl jiz fasák Fricein со samo

statny horizont vyloucen, proto nemíize byti vápenec ten samostatnym

liorizontem naáeho kridového útvaru. Z tohoto pochází skamenéliny,

jez Frió ve svych Bélohorskych a Malniekych vrstvách na stránce

56. a 57. uvádf. Jsou to:

Oxyrhina Mantelli.

Oxyrliina angustidens.

Ütodus appondiculatus.

Corax heterodon.

Pycuodus serobiculatus.

Callianassa bohémica (\h)

Ammonites peramplus.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Voluta elongata.

Cardium pustulosum.

Isocardia gracilis.

Protocardium hillanum.

Eriphyla lenticularis.

Pectunculus lens.

Arca subglabra.

Gervillia solenoides.

Venus sp.

Cyprina quadrata.

Avicula anómala.

*) Bf'loh. a Main, vrstvy str. 66.

**) Tamtéi str. 56, Ь7.
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Perna cretácea.

Inoceramus.

Lima psoudocardium.

Pectén laevis.

Pectén Dujardinii.

Ostrea hippopodium.

Anomia truncata.

Magas Geinitzii.

Rhyncbonella plicatilis.

Flabellina elliptica.

Skamenëliny tyto jsou vyznacné pro fasák a jeho vápeDce '

V pásmu IV.

Druliy druli Viípencü nalézá se uad fasákem, tedy v pásrau Y.

Tyto sledujeme právé az do Malnic, kde pfejdou ve vrstvy jei Fru

Malniclcymi vrstvami AveUanovymi byl nazval.

Velmi pëknë pfístupny jsou vrstvy vápence v fasáku pásma IV.

i nad fasákem v pásmu V. v úvozu cesty do Zemëch jen nékolik

krokû na západ od byvalého lomu Kostkova (viz profil 52. pfi

pásmu IV. Obr. 52.)

Diluvialuí písek a stérk pcrmskou cervení zbarveny.

4. Slin mékky modravy spatnó piistujiuy 0.2

3. Vdpenec jcmuë ylaukonilicky, sedy, s hrubsími zrny kfemene a glau-

kouitn. Pevná íavicc, dále od povrchu modravá 0'4

2. SUn mékky, sedy s modravymi skvrnami neb modravy se sedymi

skvrnami, dále od povrchu modravy. Má supinky muskovitu . . 0 7

1. Vápenec sedy piscity ¡/lankonilick^ s hrubsími zrny kfemene tu

a tam. Pevná laviee 0 2

Fásmo IV. fasák.

Cesta do Listan 2.

po jizni stráni Lounského pohorl, nad Postoloprtskou dráhou, proti

pfedchozímu stanovisku.

Profil 53.

Vrstvy pásma V. jsou tu spatnó pfístupny. Uvedeme je die

sporych vychozu takto:



Pasmo V. — Kouduickc — kfidového útvaru т Poohrí. 41

Temeno Louuského pohorí.

4. SUn jilovily, bily neli zazloutly, iiiékky na povrokii v kousky

.¿ rozpadly 41

Vrchol cesty.

S\ 3. Slin mékky, tmavosedy, spatnè pfistiipny, ktery mu snad téz lavici

S vápence jako v prof. 62. Va3 4 0

*" 2. Slin mèkky glaukoniticky s tmavymi skvrnami 0-5

1. Vápmec ylaukoniticky scdy v povné laviei 0'2

Раьшо IV. rasák.

Cesta do Lisfan 3.

po severni strauè Lounského pohofi. mezi sihiici Postoloprtskou a

hfebenem pohofi.

Jak z profilu 54. je známo, tvofen je vrchol návrsí mezi silnicl

Postoloprtskou a lomein u Ctrnácti Pomocnikû fasákem pásma IV.

(viz pouze levou stranu obrazce 41 : dalsi cast obrazce jde mimo

LiStanskou cestu.) Silnice Postoloprtská jde tu prohybem, jlmz pro-

chází rozsedlina. Slcdujem-li v cerstvë vykopané Skaipe LiSianské

cesty spatnô pfistupné vrstvy od silnice az ku hfebenu pohofi,

shledáme tu následující vrstvy:

Profil 81.

Vrchol Lounského pohofi. 217j2 m n. m.

7. Slin jilovily, bily neb zazloutly, mékky (vrstva V. I. ])rotilu 53.) . 41

Vrchol cesty.

6. Slin mékky tmavosedy 9-4

5. Nepristupné sliny 4-0

Krizovatka. j

4. Slin mèkky tmavoSedy 0-5

3. Slin glaulconitickfi mèkky, tmavosedy s peckami pyritovymi . . . l f>

t. Slin mékky, áedy s moilravvmi skvrnami 10

1. Xepristupné vrstvy '-' О I

"Postoloprtská silnice. 188-7 m n. m.

Ve vrstvách V3. byl

Coprolith.

Ve vrstvách V6. byly:

Ostrea semiplana Sow.

Exogyra lateralis Nilss.

Pleurostoraa bohemicum Zitt. (h)

*) Veskerá císla v tomto protilu obsazenu znaci vvsku vrstev, nikoliv

moenost (vrstvy jsou sklonény).
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Bilé Horky.

Jdeme-li po hfebenu Lounského pohofi od cesty Lisianské az

na Bílé Horky, shledáváme, 2e tu pasmo V. tvofi hlavni skladbu

julio. ïeprve pfed Bilymi Horkami vidíme vycliázeti z pod pásrna V.

i fasák pasma IV. Velmi pèknê pfístupny jsou vrstvy pásma V. nad

Cervenkovyni honiím loiiicm:

Profil 82.

Obr. 3.1, 43.

Vrcbol stráné. JJ8 m и. m.

í 10. Slin jilovity sedy neb zazloutly, ústricovy, на povrchu zcela 1
rozpadly . ■!•() '

Ö. Slin jilovity jako ». ale ¿lutsí, ústricovy, na povrchu úplué roz

padly . . . . . . 1'5

8. Slin jiloviiy éedy ncb zazloutly, mokry, ústricovy, sádrovcem na

povrchu posety, na povrchu rozpadly . . 3'8

1. SUh sedy v pevnéjél laviéce, ústricovy, Achilleovv a s Pectén

pulchellus . . . . ..03

tí. Slin jilovity sedy a zazloutly, mokry, ústricovy, se sádrovcem,

na povrchu rozpadly ... 4-0

5. Slin jilovity' sedy, s hojnym sádrovcem v tubulkách v trhlinách.

Dosti pecek limonitu. Limonit zbarvujo zlutavé celou polohu

tohoto souvrství 10

4. SUn glavkoniticky tmavosedy do modra, pevnéjeí, se supinkaini }

muskovitu, s hojnymi peckami limonitu po spongiícb, s velmi

jemnym glaukonitem, na povrchu rozpadly . . Г6

3. Vdpcner, velmi piscity ylatikonilickfi, pfechodni to hornina

v glaukoniticky vdpnity pixkover, v pevncjsf lavici, s jemnym

a hojnym glaukonitem. Zailoutlá a tmavosedá barva jeho

se prostupujl. Má bèlavé éistsl vápencové pásky a krouzky

po Fukoidech 0*2

2. Piscittf rlin glaukoniticky sedy s tmavsimi modravymi skvr-

nami, pfi povrchu sedobíly, s muskovitem, s vdjtnitejH

pevnëjSi lavickoH Г5

1. Slinity piíkovce glaukonitickj sedy (u skalnikû shnily fasák

zvany) s modravymi skvrnami. Misty píechází ve slin

glaukonitickij velmi piscity sedy s muskovitem 0'3

o .

al 1

Pásmo IV. fasák v Cerveukové horním lomu blíze cesty do Loun . . 210'5 m n. m.

Vrstvy pásma V. se v této stráni rychlc splakují. V tora pod-

poruje je snadné rozpadáváni se vrstev a sklon vrstev SZ.

Ve vrstvách Val aá 3. nalézá se:

Ciassatella arcacea Rom. (h)

Poeten Dujardinii Rom. (dlc p. fídicího II. Mayera).

Spondylus spinosus Sow.
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Exogyra lateralis Nilss.

Ostrea semiplana Sow.

Acliilleum (Amorphospongia. rugosum Rom.

Pecky limonitové po spongiích.

Vrstva Va3. má Spongitcs saxonicus Gein.

Frió*) uvádi z tolioto souvrství V«.

Lainiia sp.

Coprolith.

Lepidenteron.

Lima Hoperi.

Pectén Nilssoni.

Spondylus spinosus.

Ostrea hippopodiuiii.

Ostrea semiplana.

Terebratulina gracilis.

Ve vrstvé V4. nalézá se:

U.strea semiplana Sow.

Exogyra lateralis Nilss.

Lima elongata Sow. sp. (die p. rídicího II. Muyera)

Pecky limonitové po spongiích.

Ve vrstvách V5. jest:

Ostrea semiplana Sow.

Fuie**) uvádí z této vrstvy:

„Textülarie, Nodosarie a mnoho jinych foraminifer."

Ve vrstvách VG -f ' + 8, zvlásté ale v V7. nalézá se :

Pectén pulchellus***) Nilss. (zf)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Pleurostoma bohemicum Zitt (h)

Amorphospongia (Achilleum) rugosa Rom. (vh)

*) Teplické vrstvy str. 25., obr. 10 , vrstva 2.

**) Tamtéz str. 26. obr. 10. vrstva 4.

***) Skameneliua tato jest, jak ji¿ Fbic poziiamenal (Bélohor a Main, vrstvy

str. 129.), má-li kfidla zámková urazená nebo zakrytá horninou, vclmi podobná

Terebralulitii gracilis !
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Ve vrstvé pevné V7. vyskytujo se Amorphospongia rugosa

hromadné. Odtud svaluje se a splakuje spongie tato spolu s Ostreami

i do oboru hlubsích vrstev ]);ísma V. a na jich povrchu se povaluje.

Na Amorphospongii rugose byvají Casto pfirostlé Ostrea semiplana,

Pleurostonia bohemicum a Pectén pulcliellus.

Fric*) uvádí ve vrstvách Y6.

Drtky rybích zbytkü (vh)

Arca subglabra.

Frondicularia augusta.

Ve vrstvách V7. (obr. 10. vrstva 5b.):

Achilleum bisquitiforme Fr. (vh), kusy az 30 cm dl.

Na zpodinë téchto Achillei jsou pevné pfirostlé: Ostrea vesicu-

laris, Exogyra lateralis, Terebratulina gracilis, velké Nodosarie,

Cristellarie a Frondicularie, jakoz i skofepiny Ostracodü.

Ve vrstvách V8. (obr. 10. vrstva 5c):

èupiny rybí.

Mutiella Ringmerensis.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana s pfirostlou mechovkou

Membranipora depressa Hag.

Terebratulina gracilis.

Terebratulina chrysalis.

Pleurostouia bohemicum.

Achilleum rugosum.

Cristellarie.

Globigeriny.

Ostracodü ostnité skofápky.

К tomuto Fiucové seznamu skamenélin vistev V8. pfipojuji

jeáté :

Pectén pulchellus Nilss.

Nodosaria Zippei Rss.

Jehlice spongií.

*) Tanitéí str. -20. obr. lo., 5a.
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Ve vrstvách Y9 jest:

Ostrea semiplana Sow.

Pleurostoraa bohemicum Zitt

Frió z této vrstvy uvádí (str. 2(í. obr. 10. vrst. 6.)

Ustrice malé.

Frondicularia analista Nilss.

Ostraeody.

Jehlice vápnité spongií.

Ve vrstvách VIO. jest:

Ostrea semiplana Sow.

Romisger*) pocftá nase pásmo V. na Bílych Horkách ku Plünru

a zminujo se takto o vrstvách jeho: Überall, wo man bei Postelberg

seine Unterlage sieht, ruht er auf Grünsandstein. Er beginnt links

der Launer Strasse nach Postelberg mit thonigsandigen, von Eisen-

silikat-Körnern durchzogenen Gesteinsschichten ; oft sind in diesen

zahlreiche grössere Quarz-Körner, deren viele grün gefärbt erscheinen ;

sie führen sparsam:

Ostrea sulcata und hippopodium.

Exogyra lateralis.

Terebratula alata und striatula.

Serpula amphisbaena.

Scyphia subseriata.

Unmerklich greifen nach oben zu reinere Thone Tlatz, die in

einzelnen Lagen ganz Petrefaktenarm, in anderen aber sehr reich

sind; vor allen ist häufig:

Ostrea sulcata und hippopodium.

Scyphia subseriata.

Sparsam :

Terebratula striatula.

Terebratula gracilis, grosse Varietät.

Serpula amphisbaena.

Exogyra lateralis.

Oxyrhina Mantelli und angustidens.

Ptychodus decurrens."

*) Beiträge str. (350.
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Krkjcí*) posuzuje vrstvy naScho pásma V. na Bílych Horkách

takto : „Ту samy slinité vrstvy v podobé bélosedého slínu (Teplické

vrstvy) nacházejí se na vrcholii ta!; zvanych Bílych Horek jizué od

Bfezna mezi Malnicemi a Louny . . . Mezi cetnymi skamenélinaini,

ktoré z rozdrobenych slíuú na Bílych Horkách vymlety jsou, pozoruje

se zvláSté hojnè Àchilleum rugosum, Pleurostoma hcunosum Itoein.

a Ostrea sulcata."

Frk':**) popisuje vrstvy pasma Y. na Bílych Horkách takto:

„Mnohem lepSÍ lokalitou pro Studium hlubSích lozí Teplickych trotee

jest vyâina nad Malnickym lomem íasákovym, která na staráích ge-

nerálStábních mapách jmenein „Lehmbrüche," na nejiiovéjáfch jako

Bílá Hora je oznaCena (obr. 10.)"

Fnio uvádí tu profil, ktery se dá s náslodujícími vrstvami naSeho

profilu 82. porovnati:

Zahálka Frió

10. 7-f- и
Vrstvy zkamcnelinami rhudé, lucré upomínajl

na jily bakulitové. N'áleii zpodní íásti Te

plickych vrstev, stári Kostirkyrli ploáek

!). G Bílá slinitá vrstva

8. fie Slíny.

В
>>
>

Vrstvy
sAchilleii

O)

7- ЪЬ Pevnéjgí lavice. Vlastní lo/.c Achillea.

V:
Teplit

C. 5a Slinitó vrstvy.

5. 4 Velmi jemny zahncdly slín s r zavym pnvrchcm.

4. a Scdá vrstva slinitá, jcmnc glaukonitická.

a. 1,2,8.
o Glaukonitioka opuka.

Základem: ílasák pásma IV.

*) Studie str- G0-

**) Tpplické vrstvy str. «i.
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Romisüer, KnbiW i Fric posuzovali tudiz vrstvy nuselio pásma

V. na Bílych Horlíách stejué со:

Planer — Teplické vrstvy

coi tolik znamená, jako kdyby je byli pocltali ku naSemu pásinu X.

Frió nepoznal ve své 2. vrstvé — glaukonitické opuce — své

Avellanové vrstvy z blízskych Malnic.

Koukalúv lom u Bílych Horek.

Prof. 60. Obr. 53.

Na téie stráni со jsou Pilé Horky, ale dále na JZ., jsou v Kou-

kalové lomu mnohem pfístupnéjsí spodní vrstvy pasma V. souvrství

a. Pofádek je následující:

Slíny pasma V. spatnü prístupné pokraíujl vyáe do stráné.

4. SUn áedozluty s modravymi skvrnami se supinkami niuskovitu

mékky 0-3 m

SHn piícU;'/ glaukoniticky z\ étraly, áedozluty s mensím ninoz-

stvfm glaukonitn. Mu v snbè vápencové ekvrny, které byly

drive tmavé, po zvétiání jsou vsale zlutavé Mié. Mnohé z mch

v podobé páskú a krouzkfi jsou prñrczy Kukoidû. Glaukonit

v jemnyVh teékácb. Pevnéjsi laviéka 0"Л

SUn sedy, rafsty do iluta s modravymi skvrnami mékky,

s éetnymi supinkami muskovitu Г6

Sl'milfi pUkovr.c (jlavknniUc.ky, sedy, s modravymi skvrnami,

píechází místy ve slín vclmi jiisrilf/ ylnitkonitickj, zlutavé bíly,

s muskovitem. ü skalníka sluje tato vrstva ehnlhj fam'A . . 0 .Ч

Základem: rtasák pásma IV.

Ve vrstvé Va 2. jost: Ostrea semiplana Sow.

Ve vrstvé Vo3. jest: Ostrea semiplana Sow.

Pectén pulcliellus Nilss.

Malnice.

Prof. 71. Obr. 39.

Pfejdem-li nyní od Koukalova lomu do Malnic, tu jiz pfi vy-

chodní strané obce uzríme pasmo V. Zejmena vychází na povrch mezi

Malnicemi a cihelnou. Take several strana obce (dolní) spocívá na

p.lsmu V. Teprve v horní 6ásti obce vychází pásmo IV. se svym fa
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sákem zpod pásma V. na povrch. Pfístupnéjsí vrstvy, zvlásté zpodni

Cásti pásma V. jsou pfi západuím okraji obce pfi ceste a pod kaplí

Sv. Trojice. Shodují se dosti s onémi na Rílych Horkách a v Kou-

kalové loinu, nejsou alo tale zvétrány jeSté jako tam. Ponékud jim

pfibylo pískn a glaukonitu. Nejspodnéjsí oddélení Vu podobá se pfi

povrcbním ohlcdánl ponékud fasáku, tak jest jiz faciové zinénéno.

Vsak pfi blizáím prohlédnutí líSí so od fasáku v mnohéra ohledu.

Jest slinitéjSí, proto kfehcí, mekcí, ménë pevné, snadno zvétrává.

Skalníci by joj nazvali nojlépo slovy: „shnily fasák." Vsak i palae-

ontologicky se dosti líáí od liloubs polozeného fasáku a zejmena

Crassatella arcacea je nápadná. Také pevnëjsi vápnitá lavice tu ne-

chybí. Jest p;ik sled vrstev pásma V. následující:

Stodola pod ó. d. 8. pri Z. okraji Malnic.

6. Xlíu velmi jr.mnS glaulamiticky sedy^ ponékud zaz.loutly, s tmav-

síiui modravymi skrrnami, s muskovitem, kulickami limonitovrmi,

v trblillách se sádroveem asi 3 m

4. Hlin jtiscüi'i glaukonitiek;) tmavoáedv do mudra 0 3

3. 8Hn piêiïtfi glaukoniticky v pevné lavici, proniknuty nepra-

videlnymi skvnianii rdpenre piêfitého gtaukimitickiho. Prvy je

sedy do zelena, druby tmavosedy do modra. Také jsou tu vá-

penoové skvrny bélavé a modré a pásky a krouzky со prürezy

))0 Fukoideeb .016

2. PUkovec iilnulcnviiickfi slinky sodozeleny stmaviími niodravymi

místv i bélayymi skvrnaini mëkkého Mnu a s supinkami mu-

skovitu. Krehky, snadno se rozpadává 0 7

1. Piakovec glaukoniticky slinity sedy, dale od povrchu jde do

zi'lena a hhiboko pod povrchem do raodra. S bélavymi slinity mi

skvrnaini. z nii-hí ínnobé jsou vpodohé páskú a kiouzkû, prft-

fezû to po Fukoidech. Kiehky, nepevny. Pfístupen jen do

hloubky ". 0"5

I)no pfíkopu u eesty, pod nímz blízko je jiz fasák pásma IV.

Ve vrství1 Val. je: Crassatella arcacea Rom.

Ve vrstvè Va :>. jsou :

Zoubky rybí.

Crassatella arcacea Rom. (h)

Lima sp.

Ostrea semiplana Sow.

Exogyra lateralis Nilss.

Fukoides sp.

Ve vrstve Va 4. jest: Ostrea semiplana Sow.

Ve vrstvè V¡").: Amorpliospongia (Achilloum) rugosa Rom.
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U Skupické cesty.

Fricovo nálezisko Malnickych Avellanovych vrstev.

Profil 67. übr. 37.

Jdeme-li od protílu 71. die cesty pfi stráni pravého bfehu Ma-

ruáe, shledáváme, ze bfeh ten tvofen jest jemnymi mékkymi slíny

pásma V. Píijdeme tak pod kapli sv. Jana a dale az ke Skupické

testé, u které se pásmo V. po pravé strané Maruse prozatím koncí.

Jdeme-li od vytknutého bfehu vyS a vyáe do stráné, vyjde zpod

pásma V. na povrcb fasák pásma IV. Maly ostrüvek s nizáím

souvrstvím a pásma V. nalezncm po vychodní strané Skupické cesty.

Tvoríf maly kopecek ulozeny na fasáku. Vsimneme si blíze vrstev

jeho, jez Friö*) со Malnické Avellanové vrstvy byl popsal a jako svüj

tretí, nejvyssí cien Malnickych vrstev prohlásil :

Vrchol kopecku Avellanového.

;">. Pitkouer gliuity glaukoniticky, sedy, rozdrobeny 0'3

4. Slln piscity glaukoniticky, sedy, mékky 0 6

3. Vápenec piêiity glaukoniticky, bélavy, místy raii vice, místy méné

kfemenného písku. Má cistéjsí vápencovité prouíky a krouzky

po Fukoidech. Pevná, lavicka . ..01

2. Slin pisHty glaukoniticky, sedy, rozpadly 1*1

1. Piskovec vápnitjlj glaukoniticky, sedy do iluta, se skvrnami vápence

ílutavé sedymi v podobé prouikn a krouzkü po Fukoidech, místy

brubsí zrnko kíemene. Pevná lavice 0*2

Základem: ftasák pásma IV.

Vrstvy tyto jsou ve znacném postupu vetrání. Pevnéjsí lavicky

Va i. а Va«3. jsou valné vykopány, tak ze je tu tëzko materialu

ziskati pro vyhledávání skamenélin. Frió zmiñuje se jen o jedné

vápnité vrstvé Avellanové ; je to nase vrstva Va 1. Nalezl jsem tu

vSak dvé. Druhá jest Va3.

FriC**) pise: „0 néco vyáe ve sméru к návráí „am Sande" ob-

jevil jsem pevnou zaüloutle bélavou vápnitou vrstvicku, která jen spore

b'laukonitickymi zmky prostoupena jest a velrni zajímavou fadu druhû

jioskytla, mezi nimiz Avellana d' Archiaciana nápadné hojná byla;

z té pfíciny pojmenoval jsem tohoto mnou ponejprv objeveného tfetího

Mena vrstev Malnickych, „Malnickou erstvu AveUanovou." Po nékolika-

(lenní práci nalezli jsme ve vrstvé této druhy následující :

*) Bélohorské a Malnické vrstvy str. 56. obr. 16, a.

**) Tamtél

Tí. malhcmaticko-pfírodovédccká. 1898. 4
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Corax lieterodon.

Oxyrhina anyustidens.

Enoploclythia Lcachii.

Baculites undulatus.

Ammonites Woolgari.

Turritflla multistriata.

Fusus Nereidis.

Fusus Renauxianus.

Turbo Cogniacensis.

Natica Römeri.

Natica lamellosa.

Rostellaria Reussi.

Rapa cancellata.

Cerithium subfasciatum.

Avellana d' Archiaciana.

Dentalium medium.

Isocardia?

Lyonsia? sp.

Astarte acuta.

Eripbyla lenticularis.

Leda siliqua.

Pectunculus lens.

Tellina seniicostata.

Mytilus sp.

Leguminaria Petersi.

Perna cretácea.

Inoceramus Brongniarti,

Pectén laevis.

Pectén curvatus.

Pectén Dujardinii.

Lima Sowerbyi.

Lima pseudocardium.

Lima áspera.

Lima elongata.

Ostrea hippopodium.

Anomia subtruncata.

Rhynchonella plicatilis.

Micraster.

Cyphosoma."
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Fric*) pifie düle: „Vyznacné pro toto náleziáté jest óetné ob-

jevování se gasteropodû. Rapa cancellata, Fusus Nereidis a Turbo

Cogniaeensis, které ve zcela podobném ulození nad rasákem nalezneme

v Lounecli na pravém brehu Oharky a v lomech Vehlovickych. Ostatnl

tu nalezené druhy, zejména Am. Woolgari a Lima elongata, dostateüné

к torau ukazují, ze vrstvy ty jeáté к Maluickym poôitati mûzeme.

Temeno návisí „am Sande" kryjí ¡sedó slíny s 6etnymi Ostraea

semiplaua, které nálezeji к nejhlubsím polohám vrstev Toplickych."

Potud Frió.

Ku Fricoté sezuauiu skamenélin z vrstvy Va /. pripojuji jeStè:

Exogyra lateralis Nilss.

Ammonites Bravaisianus D'Orb.

Ve vrstvè Va 3. jest:

Turritella multistriata Rss.

Inoceramus sp.

Die Cetn^ch stop skamenélin na kazdém kousku horniny

г vrstvy Va 3. lze souditi, ze i tato vrstva je velmi bohatá na ska-

menéliny. Skamenéliny z obou vrstev Va 1 f 3 jsou zbarveny na po-

vrchu do zlutohnèda od vodnatého kyslicníku zelezitého. právé tak,

jako ony skamenéliny, které jsme nalézali v dólní (ásti pasma V.

u Roudnice, ku pf. ve vrstvé Vd.9. v Ulicce**) jizné od Hostky a ve

vrstvé Vd 4. u nádrazí HoStéckého.***) Tyto vrstvy, které jsou pisóitymi

faciemi dolní cásti pásma V. právé tak jako u Malnic, souhlasí oba-

polné nejen po stránce stratigrafické — nálezíí tu i tam spodní Cásti

pásma V. — a nejen со do zbarvení povrchu skamenélin, ale i hor

niny jejich jsou velmi podobné, tak ze by se takfka zaméniti daly.

Ba i palaeontologicky dosti souhlasí; jesti Avellana Archiaciana

i n Hostky v^znacnou skamenélinou. Jest prekvapující, jak lavicky

tak nepatrné mocnosti souhlasí i petrograficky dosti pfi tak znacnó

vzdálenosti jako jsou Malnice — HoäCka a pfi takové proménlivosti

faciové, jaká panuje u vrstev zdejsího kfidového útvaru!

Ve vrstvé Va ñ. jest:

*) Turnte str. 66.

♦*) Zahíílka: Pasmo V. rttv. kf. v ok. ftipu. str. 49. Obr. 10.

**♦) Tamtéi str. 60, 61. Obr. 17.

4*
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Ostrea semiplana Sow. (h)

Ilhynchonella plicatilis Sow. (h)

Fucoides (vh)

Vrstvy Va 2 -4- 3 -j- 4 -j- 5. má Fbií, jak jsme uvedli, za Te-

plické vrstvy cili za naáe pasmo X.

Levy breh Maruse u cesty Skupicko-Lipenecké.

ОЬг. ЯС. V levn.

V rohu strânë, kde Maruse vchází do Oharecké niziny, pri-

stupny jsou vyôSÎ vrstvy pasma V., odkryté v mocnosti toliko 6-5 m.

Slozeny jsou z mékkého slínu, ktery" je na povrchu áedy, dale od po-

vrchu modravy a mokry s

Ostreou semiplanou

a Terebratulinou gracilis.

Levy breh Maruse proti profilu 65.

Ohr. 30. v levo.

Zde v pfíkrém breliu Marus> naleznem pod vrstvami pfedchozího

náleziska iiejnizsí vrstvy pásma V. souvrství a. Tvofí

Profil 83.

Vrchol bfehii.

Ornice tmavá slinitá s hûry splavená 0-5 m

4. SUn áedy, mékky, dál od povrchu modravy O t

3. Piitkovec velmi glaukonilicki) vápniiy, sedozeleny s hèlavymi

vápencovymi skvrnami po Fukoidecb a Chondritech, roz^

padly . ' 0 3

2. Pevnéjsí lavice téhoí pluk-ovre со 3 0-2

1. Piëkouec glaukoniticl-ij vápnity áedy s tuiavsími skvrnami . . 0"6

Ssutinami zakrytti vrstvy pásma Va. a IVf.

Orvené alhivialni náplavy zakryvající vrstvy pásma IV.

Breh Maruso.

Úvoz cesty do Lipence, 400 m na vychod od mlyna Hasina.

Profil 61. Obr. 12. (Ohr. 14.)

Pfijdeme-li do úvozu tohoto od potoka Maruse, nalezneni

souvrství Va v nejnizái cásti úvozu. Na prvy pohled ciuí vrstvy ty
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die barvy zelenavé dojem fasáku; vsak pfi blizsíin ohledání shle-

dáváme znaôné rozdlly jak v petrografickém slození, tak v pevnosti.

Slinitost a kíehkost jsou hlavni jeho znaky. Vsak i palaeontologicky jsou

rozdílny od fasáku pásuia IV. Crassatella arcacea je tu opét nápadná

jako ve vrstvácli V« z Loun do Malnic. Pofádek vrstev je tu násle-

dující :

Vrchol brehu' cesty.

3. Pitcity slín glaukonitirty sedy* s bílymi vápnitéjsími skvruami.

Rozdrobeny О'б

2. Piscil;) siin velmi ylaukonilicky v peynéjsí lavici, sedozeleny s bí

lymi vápencovvmi skvruami, pásky a krouíky jako prûrezy po

Fukoidcch a s rozvétvenymi jemnymi Choudrity. U poroviiáuí I =

s vrstTou Va .9. protílu 71. jest pisc'itéjsf, a má méné vápencovych \m

skvrn 0-2

1. Pltkovec velmi ylaukonilicky slinily, sedozeleny, s tmavsimi mo-

dravymi prouiky a krouiky mt-kkého slími po Knkoidcch a Chon-

driterh, kteié zvétránini zbélí. Má supinky muskovitu. Vrstva tato

rovná se vrstvám Уal -+- 2 protilu 71. a vrstvám Va 1. proñlu 83. Г2

fiasdk sedozeleiuuy pasma IV. s tmavozelenym glaukonitem kropenaty tvofí

základ souvrstvl Va / pod dnem costy.

Ve vrstvé Víi 1. jest nápadná Crassatella arcacea Rom.

Vrstva V« 2. má Flahellinu ellipticu a Frondicularie.

Vrstvy mají tu sklon 10° ku 21h SZ., takze kdyí cestou po-

stupujem vyse, docházíme ku starsím vrstvám a sice ku IVf, рак ku

IVc r m, dale ku IVc. Na teuieni Lounského pohofí poblíz Lipence

octueme se jiz v pásmu III.

Hasín (mlyn).

Obr. 13.

Pod mlynskou nádrzkou v Hasfné, kde spadá pfebyteóná voda

к Maruái, tam vidéti asi 2 m vrstev mékkého slínu nálezející ku

vyssinra oddélení pásma V. Jsou Sedé s modravymi skvrnami. Vrstvy

mají tu sklon 10" ku 21h SZ. Froto jdeme-li proti proudu mlynského

náhonu (a Maruse) prejdem ve stráni, kterou se koncí Lounské po-

hofí, zakryté vrstvy Va, na to dojdem ku fasáku pásma IV. dále ku

IVe, IVw, рак IVc, jesté dále ku pásmúm po rudó mladsím: III,

II, L

Také po levé strané MaruSe, proti Hasínu pfístupny jsou vyssí

vrstvy pásma V. téze vlastnosti со pod Haslnskou nádrzkou.

Reiss*) popisuje vrstvy naseho pásma V. od Hasina ku Mal-

*) Die Kreidegebilde str. 24.
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nicüm takto: „Südwestlich von Malnitz erscheint der Planer als ein

fester, fast weisser Mergel von ebenem Bruche, der viele Quarz- und

Gneissgeschiebe und stellenweise eine grosse Menge grüner Eisen

silikatkörner aufnimmt und arm an Versteinerungen ist. Eben so ver

tritt auf der ganzen Strecke von Malnitz bis zur Hassinamühle den

Planer ein bald weisser, bald graulicher, ja selbst ganz dunkelgrauer

Mergel von sehr ebenem Bruche, der in den höheren Schichten viele

grüne Körner entwickelt, die aber truppenweise zusammengehäuft

sind, so dass man dazwischen ganz leere weisse, aus der dunklem

Umgebung um so greller hervortretende Flecken wahrnimmt.14

Reoss*) uvádí od Hasina a Malnic:

Scyphia anómala Keuss.

Terebratula ornata Röm.

Ostrea lateralis Nilss.

Cucullaea Römeri Gein.

Fissurella patelloides Reuss.

Dentalium.

Robulina Comptoni Sow.

Enchodus halocyon Ag. Zuby.

Supiny rybi.

Gcmbel**) popisuje vrstvy naseho pasma V. od Hasina к Mal-

nicüm takto :

19. lichtgrauer, thoniger Mergel, der in bröckliehen Schutt

zerfällt und ausser Foraminiferen wenige Versteinerungen enthält:

Ostrea semiplatui Sow., Tercbralulina rígida, Cidaris subvesiculosa

d' Orb 5'

18. weicher, sandiger, glaukonitischer Mergel l1/»'

Gomblovo souvrstvi 19. jest naäe vyäsi oddélení pásma V-,

souvrství 18. jest naSe Va.

Gcmbel vrstvu 18. zvláétním jmenem sice neoznaCil, klade je

ale ve svéni profilu mezi Malnicky (irimsandstein a Huudorfer

Schichten. Vrstvy 19. pocítá ku svym Hundorfer Schichten.

Kre.iíi***) povazoval vrstvy naseho pasma V. i zde za Teplicke

slovy : „z nich (z Teplickych vrstev) skládá se téz pravy bíeh potoka

*) Die Kreidegebilde str. 39.

**) Beiträge S. 516—G19.

***) Studie str. 60.
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od Hasinova inlyna az к Malnicûm. Zde mají povahu sedych, hlinitych,

tenkolupennych opuk, kteréz se se silnfysimi vrstvami (1—2 stopy)

pevné, zlutosedé opuky stfíilají a místy zelenymi zrnky se vyzname-

oávaji. U Hasinova mlyna vidéti, jak spocivají na fasáku a jak spolu

s ním к SSZ. pod 10"—15" zapadají."

Frió*) rovnéz vyssí vrstvy zdejSlho pasma V. za Teplické po-

vazuje an praví: „Ulozeniny u mlyna Hasiny (jizné od Malnic)

a u Malnic, o nichz Redss se zraiíiiije a jako skanienèliuami chudé je

oznacuje, nálezejí spodní cásti ïeplickycli vrstev, poskytují vâak,

nejsouce dostatecné otevfeny, málo prilezitosti ku podrobnéjáím stu-

diím, jak si jich zádáme."

Z toho je vidéti, ze geologové posnzovali zde vrstvy naáeho

pasma V. celkem stejné, stavíce je za stejnodobé s Plänrem (u Reussa),

Hudcovskynii vrstvami (u Gombi,a), Teplickymi vrstvami (u Krejcího

a Frióe), coz tolik znamená, jako by je byli pocítali ku naáemu

pismu X. Vyvrátili jsme jiz takové srovnávání pásma V. s pásmem X.

v predu.

Lipenec. Pod skolou.

Obr. 48.

Pfi vychodnim konci Lipence, pod ákolou, kde ústí údolí „Po-

moklinec" zvané do údolí MaruSe, tam spo6ívá pod ornicí mékky slín

pásma V. Nejhlubáí souvrství Va tu pfístupno není, ale v^áe, na

silnici u ákoly, vychází jiz fasák pásma IV. z pod pásma V. na

povrch.

Pomoklinec.

Obr. 48, 47, 46, 45, 44.

Od Lipence na SV. táhne se rovnobézné s pfilehlym údolítn

Manije údolí Pomoklinec. Jizui stráú jeho, pfi silnici Zeméchsko-

Lipenecké, tvofena je fasákem pásma IV., kdezto úpatí several strânë

tvofeno je u Lipence z mékkych modravych, blíze povrchu Sedych

»IM. VySSí cást stráné several tvofena je poblíz obce Lipence

pásmem III. a pásmem IV. (viz obr. 48.) Cím dále ku SV. tíin vice

vystupuje pásmo V. do vySSí a vytól cásti stráné, jak to postupnë

obrazce 48, 47, 4G, 45 a 44. znázoríiujl a vysvétlují.

*) Teplické vrstvy str. 25.
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Jiznë od Malnické skály (Malnické lomy) srltily se vétsi partie

slínu pásma V. 8 vysií cásti stráné hloubèji na diluvialni písek. Pod

diluvialníni pískem vycházejí opét mékké slíny pásma V. na povrch.

Zde ve spatué pfístupnych vrstvách nalezl jsem jen:

Ostreu semiplanu Sow.

a Exogyru lateralis Nilss.

Hrbet Zeméchsko-Lipenecky.

Obr. 48, 47, 46, 46, 44 a 22.

V jizní stráni Zeméchsko- Lipeneckélio hrbetu objevuje se blfzko

za Lipencem а рак az ku Zeuiéchüin pasmo V. v podobném dislo-

kaönim ulození jako v Pouioklinci. blízko za západním koncem Zeméch,

kde odbocuje nová silnice do Malnic od siltiice Zeméchsko- Lipenecké

(viz obr. 22. a profil 58.) je píístupno pasmo V. se svymi modravyuii

slíny mèkkymi i s rozsedliiiou dislokacní, za níz hned spatfuje se

pásmo III. a dale к Podmoklinci i pasmo IV.

Po levé stranè Ohre jest málo nálezisk pásma V. Tam tvofí

povrch zemsky obycejné nejvySSí pásma zdejgího kfidového útvaru.

Jeu na málo místech vystupují téz vrstvy pásma V. ve skrovné mire

na povrch následkem dislokac. Jedno z takovych mist jest v

Horním mlyné u Brvan (Trinkemühle).

Profil 75. Obr. 50. (v textu).

Zde pfi pâté Bfvanské rozsedlinè (r6) ulozena je spodní cást «

pásma V. na rasáku pásma IV.

Vrchol strain'' Hiadeckého údolí.

Oruice 0.2 m

ai "2

4. PilHly vápenee glaukoniticky sedy do zelena, prostoupeny

¿lutavé bilymi skvrnami, prouzky a krouíky vápenee. Petná

lavice U'l

3. Slin dole sedy s modravymi skvrnami, vyse modravy se sodvmi

skvrnami. mékky, se supinkaini musknritu 0-9

2. Váptitee »liiiity èedy az ¿lutavy i do béla, místy jemné piscity,

N pevné lavici O'l

1. Síí« mèkky svétle sedozluty du lu la, dale od povrchu s modra

vymi skvrnami. Se snpinkami muskovitu 2 5 |

Rasak pasma IV.
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Ve vrstvé Va 2. jest Exogyra lateralis Nilss.

Ve vrstvách Va 3. jest :

Spondylus spinosus Sow. (h)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Ve vrstvé Va 4. je :

Turritella sp. (Velky druh.)

Natica vulgaris Reuss.

Crassatella arcacea Rom. (h)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (zf)

Amorphospongia rugosa Rom.

Vrstvy tyto srovnávají se nejen stratigraficky ale i petrograficky

s vrstvami a pasma V. Zvlááté poukazuji ku vrstvám charakteristickym

Va 4. profilu naáeho a ku V« 3. profilu 67. Palaeontologické poméry

jsou si téz podobny a vysly by jesté vice na jevo, kdyby mnë bylo

byvalo dovoleno vétsí mnozství vrstev v profilu 75. vypáCiti. Jsou

zdejSí vrstvy právé tak bohaty skamenélinami jako jejich aequivalent,

Avellanové vrstvy od Skupické cesty u Malnic.

U Lenesické cihelny.

Profil 85.*) Obr. 64.

Ve vodoteCi, která se nalézá sotva 150 m od Lenesické cihelny

na SV., jest vidéti na úpatí rozryté a liolé strání nejvyssí 6ást

pásma V. Je to jediné misto, ze vsech jmenovanych nálezigt, nad

nímz pfístupna jsou také vySsí pásma útvaru kfidového totiz pásma

VI. T VIL, VIII. a IX. Proto má nálezisko toto pro nás velkou

dñlezitost.

NejvySSi vrstvy pásma V. prístupny jsou tu v mocnosti 4*5 m

v podobè modravého jilovitého slinu, ktery je na povrchu sedy neb

ílutavy, zcela v zem rozpadly. Je mastny, vlhky, s pyritem, ktery" je

obyêejné v limonit a sádrovec proménénj?. Obyèejnè nalézáme tu

Ostreu senúplanu.

Pattern pásma V. jsou tu vrstvy jilovitého slinu pásma VI. a VIL

*¡ Viz pásmo M. a Vil. utv. ki-id. v I'oohri.
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podobné pásmu predehozímu, vystupujl váak v pevnéjádn pouókud

tarasu na povrch, v mocnosti téz 4 5 m. Hned na né ntísloduje

pasmo VIII. bohaté spongiemi.

Breh Ohre u Dobroméric.

Západne od Dobroméfic a jihovychodnê od Leneáic vypíná se

nad Oharkou pfíkrá stráñ hola, kterou Ohre omívá a podryvá. Nad

ni rozkládá se vojenské cviCisté mezi Dobromèricemi a Lenesicemi.

Je tu následující

Profil 84.

Vojenské cviciété. Vivliol pobreли' >t raiu- 180 ш n. m.

Ornice tinavá piscitá 1 m

Diluvium. Stèrk Oharecky starsí. popsáu v prédit 4-3 m

. _ 174-7

, • . i JUovitytlin uiodravy mckky. mustny, mokry. Vende se z ného pra-

^•g ménky rinou (zvlásté v dcstiveni roce). Na povrchu se YistTy jeito

g 'с I okulacuji a snaduo rozpadávaji. Dale od povrchu je peYnéjsi. Loíe

я ó? I vrstev jeho nejsou tak rovné a incité omezené, aby sc dal die nidi

^ ~ \ sklon spravué méfiti. Pristupen v mocnosti á'ñ i»

Hladina Olmrky 109 2 m и. m.

Nalezl jsein ve vrstvách téchto pouze úlomky Inoceramu. Finí'*)

uvi'idí odtud z nejvyásí polohy 1 m mocné:

èupiny Osmeroidú.

Rissoa Réussi.

Voluta elongata D' Orb.

Cerithium fasciatum.

Dentalium polygonum.

Nucula pectinata.

Cardita tenuicostata.

Hhynchonella plicatilis.

Frondicularia augusta.

Textillarií velké mnozství.

Globigeriny malého i velkého tvaru.

Planorbulina ammonoides.

Cristellaria ovalis.

*) Teplitke vrstvy str. 27.
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Nodosaríe atd.

Skofepiny Ostracodii.

Jehlice hub.

Poznávám ve vretvách téch nejvyssf fast pasma V. FriC po-

cítá je ku svym Teylickym vrstvám a praví o nich : „Obti2néji je

stanoviti vyznam tmavoáedych opukovitych vrstcv, jez vystupují na

brehu Ohfe pod Leneisicemi a pouze od vody a to jesté velrai obtízné

jsou prístupny. Ohledal jsem tyto na Mofické stráni za vydatného

prispéní plaveckého mistra z Loun p. Forsta. Lze tu ve vrstvách do

vySe asi G m rozeznati tri pasma. Pri brehu vystupují nejepodnéji

tmavosedé slíny, bezpochyby téhoz stárí jako opukovy slíii od Kystry.

Xásledují рак bèlosedé, opukovité slíny s velmi uiálo skamenélinami

a s Cernymi stonky Fukoidû. Na nich spoéívají tmavsí, skamenélinami

bohaté vrstvy, asi 1 m niocné, jez daly následujíci druhy" (uvedeny jiz).

Hlinisté vychodné od Chrástan.

Sotva pül kilometru vychodné od Chrástan (na Tfebenicku),

pobllz Ovcárny Netlucké, vyskytujf se vyohozy rozpadlych vrstev

jilovité slinitych, které svym petrografickym slozením a polohou nad

blízkym pásmem IV. poukazují к tomu, ze nálezí pásmu V. épatná

jich pfístupnost nedovoluje blizáí o nicli popis. Na povrchu rozpadlych

vrstev jsou vyznaCné pro pasmo V.:

Pectén pulchellus Nilss. (zf)

Exogyra lateralis Nilss. (h)

Nodosaria Zippei Kss.

Iíoku 1885. kdy uebyl jsem jesté hotov se stratigratickymi

studiemi útvaru kridového v okolí nasem a fídil se die stratigratíe

FriCk a Krejcího, popsal jsem náleziáté toto ve svém clánku: „PH-

spévek ku poznání geolog. pomérû pyropovych Stërkû v Ceském

Stfedohofi" (str. 9.) takto: .,Vyse mezi Chrásíany a Netluky, pfi cesté

z Chrástan к oveárné u Netluk, nalézá se od ¿540 do 350 m n. m.

misto, „lilinisté" zvané. Zde vychází bélavá a modravá opuka s pyri-

tovymi, v limonit se ménícími peckami. Nalezl jsem v ni toliko:

Exogyra lateralis, Pectén sp., Nodosaria Zippei. Optika zdá se byti

Tepliekou, ttrcitvha píesvédéení vial' z oMedu palaeontologického jsem

nenabyl."
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Triblice. Hlinisté nad Granátkou.

.Tdeme-li od Granátky u Tfiblic na v^chod, po silnici smêrem

ku Tfebenicûm, pfijdeme blízko nad Granátkou ku bfehu silnice, jenz

tam sluje „Hliniètëm." Hlinisté to slozeno je ze jilovitych slinù

pasma V. Na povrchu jsou tenkolupenné sedé do iluta neb do modra,

misty ùplnè modravé s sedymi skvrnami. Má na rozsedlináeh hojné

desticek limonitovych. Pyrit byvá tu ve tvarech po spongilch v kou-

lích, peckách a tycinkách. Jedua z koulí pyritovych, vyphlující jádro

Amorphospongie rugosy proméñuje se ve sbírce v hofkou sûl a ze-

lenou skalici. Jiná koule pyritová jest promenëna v limonit chfesivec

barvy zluté. Tycinky pyritová v limonit promènëné (kofínky spongií)

jsou dosti hojné. Kousky sádrovce, jako promény po pyritu jsou tu

téz hojné. Základ pasma V. tvofí tu velmi spatné pfístupné pasmo IV.

a patrem pasma V. je tu pyropovy Stérk. Skamenëliny jsou tu vy-

znaèné pro pásmo V. :

Serpula sp. (vz)

Pectén pulchellus Nilss. (zf)

Exogyra lateralis Reuss. (zr)

Ostrea semiplana Sow. (h)

Ostrea hippopodium Nilss. (h)

Rhynchonella plicatilis Sow. (zf.)

Terebratulina (chrysalis) striatula Mant. (vz)

Pleurostoma bohemicum Zitt. (zf)

Amorphospongia rugosa Rom. (h)

Jehlice spongií. Bairdie.

Flabellina elliptica Nilss. (h)

Frondicularie, Cristellarie, Nodosaria Zippei.

O mocnosti pásma V.

Chceme-li zméfiti mocnost néjakého pásma, ku pf. pásma V.,

je potreba, aby bylo celé pásmo V. pfístupné na jednom a témíe

nálezisku od jeho patrového pásma az ku jeho základovému pásmu.

Так pfístupno ale nebylo pásmo V. nikde. Bud' jsme vidéli pásmo V.

vyvinuto nad pásmem IV. a vyssích pásem nad ním nebylo (po pravé

strané Oharky) aneb jsme vidéli nejvySáí polohu pásma V. s po
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kryvajicími jej pásmy VI., VIL, VIII. а IX. (u Leneáické cihelny)

a tu zase nebylo pfístupno pásmo IV.

Mocnost pasma V. u mésta Roudnice obnásí 20 m (Pode Kbelí

mezi Roudnicí a Bechlínem). Ony éásti pásma V., které pfístupny

byly y Poohfí od Roudnice к Postoloprtûm inají mocnost:

U Racan blíze Píst 25 m

V Podhrázském mlyné u Veltéze . . . 14 8 „

V Öenciclch, profil 48. obr. 30 ... 20 „

V Lounech vice nez 20 „

Na Bílych Horkách vice nez 17 5 „

3ií z téchto pfíkladú vychází, ze mocnost pásma V. z Roudnice

do Poohfí roste a ze mocnost jeho vétái je nez-li 20 m.

NejniZsi souvrství naseho pásma V., souvrství Va, které je

zvlástní facií nejniáéích slínovycli vrstev pásma V. od Roudnice, po-

cíná se vyvinovati u Podhrázského mlyna v mocnosti 2-8 m, má

V Lounech 3'3 m mocnosti, u Bfvan 3 6 m, na Bílych Horkách 2'0 m,

v Malnicích u Skupické cesty 2 2 m.

Palaeontologie pásma V.

Так jako v okolí Ripu tak i v Poohfí lísí se pásmo V. poméry

palaeontologickymi od pásma IV. Je ovsem pfirozeno, ze tam, kde

na pocátku pásma V. nenastal po usazení se íasákovych vrstev

pásma IVr. pfíkry obrat v usazování se minerálních látek, ze se tam

mohly mnohé druhy jesté udrzeti, které jsme vídali v pásmu IV.,

jak o tom svédcí pfehledny seznam skamenélin nejnizSího souvrství Va.

Jakmüe rsak pfejdem z pisëité neb vápencové facie Va do slínovych

facií nejspodnéjèi cásti pásma V. v nejblizstm okolí Roudnice, liéí se

znacné poméry palaeontologické od vrstev pásma IV. a souhlasí zeda

i témitéz slítwvymi vrstvami borní cásti pásma V. Nehledíme-li vsak

ku povsechnému seznamu skamenélin nejspodnejSích vrstev pásma V.

a nejvyssích pásma IV. v celém Poohfí, nybrz ku jednotlivym spoleó-

nostem skamenélin jejich, jak je nalézáme v urcitém malém okrsku,

tu se jevi mezi spolecnostmi vrstev Va а IVf rozdíl. Ku pf. :
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Spolefnost skamenëlin v okrskii Páány-Veltéz.

V souvrstvi IV/- :

Pachydiscus peramplus. (zr)

Pleurotomaria seriatogranulata.(zi-)

Eripbyla lenticularis, (h)

Pectunculus lens, (zr)

Arca subglabra. (vh)

Tellina semicostata. (zr)

Ventriculites radiatus. (h)

v souvrstvi Va

Rybi obratle.

Ammonit. mlady neurc.

Pleurotomaria seriatogranulata.

Eripbyla lenticularis, (zf)

Lithodomus spatbulatus.

Modiola capitata.

Inoceramus Brongniarti.

Pectén Nilssoni. (vz)

Lima elongata. (h)

Lima multicostata.

Lima pseudocardium.

Ostrea hippopodium.

Exogyra lateralis, (h)

Magas Geinitzi.

Bairdia subdeltoidea.

Cristellaria rotulata.

Flabellina elliptica. (h)

Toi zajiste" rozdfl, ukazujfci na obrat, ktery uastal slinitëjâim

usazováníin se vrstev Va 1. Bozdil ten jest ale i tarn patrny, kde

vistvy Va jiz se zmênily ve slinitopískovcovou facii glaukonitickou,

která je tedy blizsí nejvysáímu souvrstvi f pasma IV. со do petro-

grafického slození. Ku pf . :

Spolecnost skamenëlin u Malnic.

,r . , Tir. V souv. Va u Skupické „ , . ,. , .
V souvrstvi IVr. V souvrstvi Va v obci.

cesty.

(Cesta do skály)

Corax heterodon.

Nautilus sublaevigatus. Oxyrhina angustidens. Zoubky rybi.

l'achydiscus peramplus. Enoploclytbia Leacbi.

Acanthoceras papali- . .
, AcanthocerasWoolgan,

forme.

(Ammonites ) Bravai-

sianus.
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Natica Gentii.

Cardium pustulosum.

Prntocardiura Hillanura

Eriphyla lenticularis.

Arca subglabra.

Pectunculus leus.

Tollina sp.

Panopaea gurgitis.

Gervilia solenoides.

Perna cretácea.

Pectén curvatus.

Lima pseudocardium.

Lima áspera.

Lima multicostata.

Exogyra columba.

Ostrea hippopodiura.

Chondrites sp.

Baculites undulatus.

Turritella multistriata.

Fusils Nereidis.

Fusus Renauxianus.

Turbo Cogniacensis.

Natica Rómeri.

Natica lamellosa.

Aporhais Réussi.

Rapa cancellata.

Cerithium subfasci-

atum.

Avellana Archiaciana.

Dentalium medium.

Isocardia ?

Lyonsia ?

Astarte acuta.

Eriphyla lenticularis.

Leda siliqua.

Pectunculus lens.

Tellina semicostata.

Mytilus sp.

Lcguminaria Petcrsi.

Perna cretácea.

Inoceramus Brongui-

arti.

Pectén laevis.

Pectén curvatus.

Pectén Dujardinii.

Lima Sowerbyi.

Lima pseudocardium.

Lima áspera.

Lima elongata.

Ostrea hippopodium.

Anomia subtruncata.

Rhynchonella plicatilis.

Micraster.

Cypbosoma.

Crassatella arcacea.

Lima sp.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Fucoides sp.
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I tu jsou rozdfly patrny. Nastaly zde tedy na pocátku doby

pásma V. jiné poméry v ukládání se vrstev nez-li v pásmu IV. a tíni

i zmëna ve spolecnosti morské zvíreny. Tyto zmëny stupüovaly se

velice za doby usazování se vratev vyssich nezli jest skrovné sou-

vrství Va, jak na prvy pohled vidíme v naáem pfehledu skamenélin

ve vySsích vrstvách pásma V. Chudoba v rozmanitosti i muozství

skamenélin je tu patina u porovnání s vrstvami Va a s vrstvami

pásma IV. Tu panuji :

Pectén pulchellus.

Misty Terebratulina gracilis.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Pleurostoma bohemicum.

Skamenëliny tyto byly — az na Terebratulinu gracilis — vy-

znaóné pro pásmo V. (facie slínová) v okolí ftipu.

Porovnejine skamenëliny slinité facie pásma V. v okolí Ripu

s touz facií pásma V. v okoli Loun, abychom vidëli, jak souhlasi

jich palaeontologické poméry.

Skamenëliny pásma V.

u Roudnice.

(Vrchlabec a Jalovcina. pás.

v okolí Èipu str. 39—41.)

((Lamna))*) ((Lepidenteroni)

Nautilus sublaevigatus.

Turritella multistriata.

Dentalium

((Mutiella Ringmerensis))

Eriphyla lenticularis.

(Arca subglabra)**)

Jiwceramus Brongniarti.

Pectén Dujardinii.

Pectén Nilssoni.

u Loun.

(Bilé Horky.)

Lamna. Lepidenteron.

((Nautilus sublevigatus))

(Turritella multistriata.)

Mutiella Ringmerensis.

Crassatella arcacea.

(Eriphyla lenticularis.)

Arca subglabra.

(Inoceramus Brongniarti. I

Pectén Dujardinii.

Pectén Nilssoni.

*) Jmena dvojité uzávorkovaná jsou ve vzdâlenèjsfm nálezisku.

**) Jména jednoduse uzávorkovaná jsou v nejbliziim sousedstvi.
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Peden pulchellus.

Lima (elongata)

Spondylus spinosus.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

Ehynchonella plicatilis.

Diastopora acupunctata | Pfir. na

Proboscina intermedia í Ostrei.

Bairdia subdeltoidea.

Pollicipes glaber.

Serpula sp.

Pleurostonia bohemicum.

((Achilleum rugosum.l)

uSpongites saxonicus.))

Frondicularie.

Flabelliny zejraena elliptica.

Cristellarie.

Pectén pulchellus.

Lima elongata.

Lima Hoperi.

Spomlylns spinosus.

Exogyra lateralis.

Ostrea semiplana.

Ostrea hippopodium.

(Rhynchonella plicatilis.)

Terebratulina gracilis.

Bryozoi pfirostlé na Ostrei.

Membranipora depressa.

Skofepiny Ostracodû.

Pleurostoma bohemicum.

Achilleum rugosum.

Spongites saxonicus.

Jehlice spongií.

Nodosarie, zejmena Zippei.

Frondicularia angusta.

((Flabellina elliptica.))

Textillarie.

Cristellarie.

Globigeriny.

Ze srovnání tohoto vychází, jak souhlasí pásma V. v okolí Ripu

s pásmem V. v Poohfí i po stránce palaeontologické a jak velice se

liäl od pásma X. (= Teplické pásmo =: Hundorfer Schichten = Pläner

= Piänerkalk) za néz obyCejné pokládáno bylo u Frice, Krejílho,

Gümbla, Romingera a Reussa.

V následujícím uvedeme

Prehled skamenélin vyskytujících se v Pásmu V. v Poohfí.

V souvrství Va. V ostatní cásti pásma V.

Pisces.

Oxyrhina Mantelli Ag. Oxyrhina Mantelli Ag.

Oxyrhina angustidens Rss. Oxyrhina angustidens Rss.

Tf. mathem»ticko-pflrodovédccká. 1898.
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Lamna sp.

Otodus appendiculatus Ag.

Carcharius priscus Gieb.

Corax heterodon Rss.

Pycnodus scrobiculatus Rss.

Osmeroides Lewcsiensis Ag.

Cyclolepis Agassizi Gein.

Lepidenteron.

Rybf zuby, obratle, Sup., coprolithy.

Ptychodus decurrens Ag.

Osmeroides Lewcsiensis Ag.

Cladocyclus Strehlensis Gein.

Lepidenteron.

Rybi zuby, supiny, coprolithy.

Mollusca.

Cephalopoda.

Nautilus sublaevigatus D' Orb.

Acanthoceras Woolgari Mant. sp.

(Ammonites) Bravaisianus D' Orb.

(Ammonites) Neptuni Gein.

Pachydiscus peramplus Mant. sp.

Scaphites Geinitzi D' Orb.

Hamites sp.

Baculites undulatus D' Orb.

Aptychus ?

Gastropoda.

Turritella multistriata Rss.

Natica Roemeri Gein.

Natica vulgaris Rss.

Pleurotomaria seriatogranulata

Goldf.

Turbo cognaccensis D' Orb.

Aporhais Réussi Gein.

P'usus Nereidis Miinst.

Fusus Renauxiauus D' Orb.

Turritella multistriata Rss.

Natica vulgaris Rss.

Turbo decemcostatus Rss.

Aporhais Réussi Gein.

Fusus.
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Voluta elongata Sow. sp. Voluta elongata Sow. sp.

Rapa cancellata Sow. sp.

Mitra Roeineri D' Orb.

Ceritliium subfasciatum D' Orb. Cerithium subfasciatum D' Orb.

Avellana Archiaciana D1 Orb.

Dentalium Cidaris Gein.

Dentalium medium Sow. Dentalium.

Pelecypoda.

Cardium pustulosum Münst.

Isocardia gracilis Fr.

Isocardia sublunulata D' Orb.

Crassatella protracta Rss.

Crassatella arcacea Rom.

Astarte acuta Rss.

Mutiella Ringmerensis Gein.

Cyprina quadrata D' Orb.

Eripbyla lenticularis Goldf.

Nucula pectinata Sow.

Leda siliqua Goldf.

Pectunculus lens Nilss.

Arca subglabra D' Orb.

Pinna decussata Goldf.

Mytilus sp.

Lithodomus spathulatus Rss.

Leguminaria truncata Rss.

Leguminaria Petersi Rss.

Modiola capitata Zitt.

Panopaea gurgitis Brong.

Lyonsia ?

Tellina semicostata Gein.

Tellina concéntrica Rss.

Venus ?

Avicula anómala Sow.

Gervilia solenoides Defr.

Perna cretácea Rss.

hoeerauius Brongniarti Sow.

Cardita tenuicosta Sow.

Crassatella arcacea Rom.

Mutiella Ringmerensis Gein.

Nucula pectinata Sow.

Pectunculus lens Nilss.

Area subglabra D' Orb.

Lyonsia ?

Inoceramus.

5*
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Lima tecta Goldf.

Lima septemcostata Rss.

Lima elongata Sow. sp.

Lima multicostata Gein.

Lima áspera Mant.

Lima pseudocardium Rss.

Lima Sowerbyi Gein.

Lima Hoperi Mant.

Lima dichotoma Rss.

Pectén Nilssoni Goldf.

Pectén laevis Nilss.

Pectén curvatus Gein.

Pectén Reussi D' Orb.

Pectén Dujardinii Rom.

Pectén ptdchellus Nilss.

Spondylus spinosus Sow.

Exogyra cónica Sow.

Exogyra lateralis Nilss.

Ostrea semiplana Sow.

Ostrea hippopodium Nilss.

Anomia subtruncata D' Orb.

Anomia radiata Sow.

Lima elongata Sow. sp.

Pectén Dujardinii Rom.

Peden ptdchellus Nilss.

Spondylus spinosus Sow.

Exogyra lateralis Sow.

Ostrea semiplana Sow.

Ostrea hippopodium Nilss.

Anomia subtruncata D' Orb.

Brachiopoda.

Terebratulina gracilis Schi. Terebratulina gracilis Sehl.

Terebratulina chrysalis Sehl.

Rhynchonella plicatilis Sow. Rhynchonella plicatilis Sow.

Magas Geinitzi Schlónb.

Bryozoa.

Zlomky. Membranipora depressa Hag.

Crustacea.

Enoploclythia Leachi Mant.

Bairdia subdeltoidea Münst. sp.
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Pollicipes.

Úlomky Ostracodû. Skoíápky Ostracodü.

Vermes.

Serpula sp.

Echinodermata.

Micraster.

Cyphosoma.

Porifera.

? Plinthosella squamosa Zitt. Pleurostoma bohemicum Zitt.

Achilleum rugosum Rom. Achilleum rugosum Rom.

Spongites saxonicus Gein.

Jehlice spongií. Jehlice spongií.

Foraminifera.

Frondicularia angusta Nilss.

Frondicularia inversa Rss.

Flabellina elliptica Nilss.

Cristellaria rotulata D' Orb.

Nodosarie, zvlááté Zippei Rss.

Frondicularie, zvlásté angusta Nilss.

Flabellina elliptica Nilss.

Cristellarie, zejmena ovalis Rss.

Textillarie, zejmena globulosa Rss.

Globigeriny.

Planorbulina ammonoides Rss.

Plantae P

Fucoides sp. Fucoides sp.
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Závérek.

Uvedme nyní vysledky, jichá docílili jsme studiem pásma V.

V Poohfí.

Pásmo V. má podobné rozSfrení v Poohíí jako pásmo IV. Zá-

kladera jeho je pásmo IV., patrem pasmo VI. Slozcno je hlavné

z mékkych slínú od Roudnice az do Postoloprt. Jen v nejspodnéjsí

Cásti Va, pocfnají se ze slínú vyvinovati vápencové lavice u Veltéze,

a dale к Lounûm pocínají byti tyto nejspodnéjsí vrstvy piscitéjáí, az

se u Malnic ve slinité pískovce proméní. Zároveú stávají se v téiuz

smèru vrstvy pásma V., zvlásté uejspoduéjSí V«, bohatóí ^laukonitem

a jehlicemi spongií. V nejspodnéjSích téchto vrstvách Víí. jsou 5istéj§í

slinité neb vápencové prûfezy po Fukoidecli zvlááté vyznaíné. Öetnynii

dislokacemi je pásmo V. casto v uzsí pruhy na povrchu zemskéio

rozdéleno.

Od Veltéze az к Postoloprtúm lze vsude v nejnizáí cásti

pásma V. vymeziti jmenované jiz souvrstvl V«. Je bohatsi glaukonitem

a pisciti"'j§í, vynikají z ného pevnéjsí vápencové lavicky bohaté ska-

menélinami. Je to souvrství, které Frió nazval u Malnic: Malnickc

vrstvy Avellanocé.

Rküss (1844.J urcoval naSo pásmo V. jako Plänerkalk, obycejné

je mél za nejspodnéjsí cást svého Plänerkalku — Unterer Plänerkalk.

Rominger (1847 ) urcoval пайе pásmo V. jako Reüss; fadí je

ku svému Plänru.

Gümbei. (1868.) zafadil u Ceniic nejspodnéjsí vrstvy pásma V.

ku svym Mallnitzer Schichten dalsí vrstvy ku svvin Hundorfer Schicliten

a Priesener Schichten. V Lounecli urcil Gcmbel vrstvy naáeho pásma Y.

shora dolfl podobné:

Priesener Schichten.

Hundorfer Schichten.

Mittelglied zwischen den eigentlichen Hundorfer und Mallnitzer Schichten.

Mallnitzer Exogyrensandstein.

Pásmo V. mezi Hasínein a Malnicemi po6ítá Gcmbel rovnéz

ku svym Hundorfer Schichten.

Schlonbach (1868.) zafadil nase pásmo V. v Lounech ku své
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Zone des Ammonites Woolgarei und Inoceramus Brongniarti = Exo-

gyren-Sandstein f- Grünsandstein.

Kbe.101 (1870.) urcil naâe pasmo V. v Lounech jako Malnické

a Teplické vrstvy, v Cencieích a v okoll Malnic jako Tepliché vrstvy.

Frió (1879, 1889) urcil naâe pásmo V. u Podhrázského mlyna

shora dolü takto:

Na Bílych Horkácb urcil FriC nase pásmo Y. jako Teplické

vrstvy. U Malnic zaradil Friö vrstvy naseho pásma V. ku svym:

a u mlyna Hasiny ku Teplickym vrstvám.

ZahAi.ka. urcil (1885.) vrstvy pásma V. u Chrástan takto:

„Opuka zdá se byti Teplickou, urcitého presvédcení váak z ohledu

palaeontologického jsem nenabyl."

Urcení pásina V. rûznymi geology stane se názornejáí, nahra-

díme-li jejich názvy typickych vrstev nasiini pásmy, jez jim со do

stárí odpovídají.

Teplické vrstvy

Ostra vrstva sponyiová. | 3

Malnická Avellanová. vj

Bezpochyby Ijmnské koule. I S=

 

V Lounech urcil Frió naâe pásmo V. takto:

 

Teplickym vrstvám

a Málnickym vrstvám Avellanovym
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Posoudili jsuie jiz v pfedu urcení naSeho pásma V. jednotlivymi

geology a pfipojíme jeStè, jak si predstavoval Reuss r. 1844. strati-

grafické uuiísténí pásma tohoto:

Oberer Plänerkalk .... Pásmo X. svrcb.nl.

Unterer Plänerkalk . . . Pásmo V.

Plänermergel Pásmo IX.

Plänersandstein Pásmo III.

Grünsandstein etc Pásmo IV.

Unterer Quader Pásmo II -f- 1.

Pozdéji, г. 1867. pfedstavoval si Reuss umísténí pásma V.

takto :

Plänermergel Pásmo IX.

Plänerkalk Pásmo X.

Pásmo V.

Plänersandstein Pásmo III.

Grünsandstein etc Pásmo IV.

Quadersandstein Pásmo II. -f- L

Jak malych pomërnë zmën nabyvá pásmo V. od Roudnice

Poohïim az do Malnic, poznáme uvedením tfí facií jeho a sice z Pode
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Kbelí u Rouclnice (Bechlína), *) z

Horek u Malnic.

Potllirázského inlyna u Veltéze a

Pode Kbelí.

3. Méné pevny alin

sedy s tmavomodry-

mi prouzky .... 0"2

2. Sedy alin mékky

s tmavomodrymi

oéky a prouzky, cet-
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pinky muskovitu . 3-0

1. SItu pevny sedy mi

sty zazloutly s tnia-
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Mmi 0-2

Slin mékky, sedy

nebaedozltity stma-

vomodrvmi skvr-

uanu . 30

Slin zlutosedy méné

pevny 02

Slin zlutosedy mék-

ky • - -

5. Slln mékky sedy

s tmavomodrymi

skvrnami neb úplné

tmavomodry . . .

1. Sí» pevnéjsi jinak

tvz со 5

8-8

l-ii

0-2

SM« jako 5. jenze

v ném tu a tam

hrubsí zrno kre-

mene 2 8

НтиЬогтпу piskovec

s velmi slinitym

(meiern . . . . ". .06

Slin mékky sedy

s tmavomodrymi

skvrnami, s cetnymi

vel. jemnymi tec-

kami glaukonitu, tu

a tam s supinkou

muskovitu: Tu atam

s coékami piskovec

blfíe vrstvy 2. . .

l-o

0-5

Podhrázsky uilyn.

12. Jilovitij din sedy

neb modravy . .

1 1. Jilovitij slin bélavy

neb modravy v pev

néjsi ponékud la-

vid

10. Slin sedy neb mo

dravy mékky . .

9. SW* modravy na

povrchu sedy a za-

zloutly s modra

vymi skvrnami

mékky 10

8. Slin glaukonilickij

sedy v pevné la

vicce 01

7. S/iu sedy s tmavo

modrymi skvrnami

mékky 4'4

ü.

4.

3

6-0

Vápenec bélavy pev

ny 0 1

Slin veL jemné

illaukoniticky mék

ky 1-1

Vápenec sedy v pev

né lavicce ... 0-1

Sit« vel. jemné

glavkoiiiticktf sedy

a zazloutly s mo

dravymi skvrnami,

s ojedinélymi hrti-

byuii zruky kre-

mcne. mékky, s

jemnymi supinka-

mi muskovitu . .

2. Vápenec svétle sedy

do béla neb do

zluta v pevné la-

viôce

Stin vel. jemné

glaukonilicky sedy,

misty s modravymi

skvrnami se su-

pinkami musko

vitu, zrídka kde

s hrubyin zrnkem

kïemene, mékky . 0 6

Bílé Horky.

10. Jilovitij slin áedy

neb zazloutly . . 4-0

0. Jilovitij slin jako 8.

ale zlutsi . . . 15

8. Jilovitij alin sedy

neb zazloutly . . 3-2

7. Slin sedy v pev

néjsi lavicce . . . 0-3

- '" l>. Jilnvili'i slin sedy a

zazloutly se sádrov-

cem na povrchu . 4 0

5. Jilovitij alin sedy

s hnjnym sádrov-

cem na povrchu.

Limonitem zluté

zbarvcny . . . .14)

Slin ytaukoniticky'

tmavosedy do mo-

dra, pevnéjsi, se

supinkami musko

vitu, s hojnymi

peckami limonitu,

s velmi jemnym

glaukonitem . . . Г6

0-8

0-1

1.

3. Vápenec velmi pia-

city ytaukoniticky

píechodní to hor-

nina v gUmkoniti-

ckfi edpnitj j>U-

kovec, v pevnéjsi

lavici s jemnym a

hoj. glaukonitem.

Zazloutlá a tmavo-

sedá barva se pro-

stupují. Ma bélavé

cistsi vápencové

pásky a prouzky . O S

2. Piaciti) slin ylauko-

niticky sedy s tmav-

sími modravymi

skvrnami s inusko-

vitem, s pevnéjsi

vápnitfjii lavickou i'6

1. Slinily piakooec

ylaukoniticky sedy

s modravymi skvr

nami. Píechází mi

sty ve slin ylauko

niticky velmi pis-

iily sedy s inusko-

vitem 0-.'!

*) Viz Tiismo V. v okolí Ripu, str. 41.

Ir. mathematicko-prirodovédecká. 1898.
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V. Ceuék Zahálka:

Uvedli jsme v píedu, ze v okolí Ripu, na pfechodu do pískov-

covych facií pásraa V., vyvinují se v nizslch vrstvách pasma V.

vápencové lavice bohaté skamenëlinami jako na témz pfechodu tychí

vrstev pásma V. v Poohfí. Vápence ty bylo by Ize takfka zaméniti

jak se velice podobají. Takové facie velmi od sebe vzdálené uvedeme.

Jedny z Ulicky a od Hosíky (u ètetl),*) jednu z kopeCku Avellano-

vého pfi Skupické cestë u Malnie (profil 67.)

б.

Ulicka.

SHn mèkky pokra-

cuje vzhûru.

Vdpenec pevny

sedy neb zluto-

sedy, misty s

hrubymi zrny

kremene shoj.

skamenélinami О- 15

Piskovec sedy

s chudym sli

nitym aneb

kremitvm tme-

lem . . . . . 10

PUkovec velmi

hrubozrnny se

dy s dosti sli

nitym tmelem . 0 -J

PUkovec jako 4. 1

PUkovec rezavy

jako 3. . .

Piskovec hru- - '"

bozrnny sedy

s chndym sli

nitym tmelem

PUkovec i/lau-

konitick^

jemnozrnny . . 01

Piskovec glau-

konitickf/ sli-

nitf/ sedy ... 10

Piscity slin

glaukonitickij

Sedy 28

Nádrazi Hoáfka.

5. Slin mékky pokraeuje

vzhflru

4. Vdpenec svetle

sedy s hojnymi

skamenélinami . 015

3. Souvrství sedého

hrubozrnného

pisknvce s tme

lem slinitym . . 2"35

, в

Vdpenec kremity

sedy s hrubsími

zrny kremene . 0 2

1. Souvrství sedého

hrubozrnného

piskovee s tme

lem slinitym . . 2-3

U Malnic.

6. Jinde sliny mékkt

pokraéuji vzhûru

5. PUkovec sfinity

glaukonitickij

sedy 03

4 Slin pisiily glau-

konilickp sedy

mékky . . - ■ О'5

M. Vdpenec piscity

ylaukoniticky'

bélavy.Má misty

vice méné

kíemenného

písku. Má éi-

stéjsí vápenco

vé prouzky a

krouzky po Fu-

koidech. Pcvná

lavicka .... 01

2. Slín piscilf/ glau-

konilicky iedy . M

1. PUkovec vápni-

tß gluukoniticky

sedy do iluta

se skvrnami vá

pence zlutavé

éedymivpodobé

prouikû a

krouikü po Fu-

koidech ; místy

s hrubsiin zrn-

kem kremene.

Pcvná lavice . . 0.2

Mocnost pásma V. roste z okolí Roudnice do Poohfí. U samé

Roudnice ohnááí 20 m, u Loun vice nez 20 т.

Ze souhlasí palaeontologické poméry slínovych fácil pásraa V.

v okolí Ripu s palaeontologickymi poméry téchze facií v Poohfí м

v nejvzdálenéjsích místech námi pozorovanych, dokázali jsme pfehledné

v pfedu. Zméuí-li se vsak facie jeho slinitá od Roudnice v piskov-

*) Pásmo V. y okolí fiipu, str. 49 a 60.
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covou a vápencovou u Malnic, jak se to stalo u nejniááího souvrstvi

naéeho pasma, рак jsou ovSem nápadné rozdíly mezi skamenélinami

nejnizsích slínovych vrstev u Roudnice (Vrchlabec, Jalovöina, Pode

Kbelf atd.) a mezi skamenélinami pískovcü a vápencú nejniáSího sou

vrstvi Va u Malnic. Jakmile vsak vyhledáme podobnou facii piskovcü

a vápencú v okolí Ripu, jaká byla u Malnic (UliCka a Nádraáí

u ététí), ihned pfekvapí nás vyskytování se onéch vyznafcnych druhü,

které byly u Malnic (ku pf. Avellana Archiaciana).

Opét tu poznáváme, jak dûlezito je stopovati zmény faciové celé

soustavy pásem naáeho útvaru kfidového z jednoho okresu do druhého

za píícinou poznání aequivalentních pásem a jak nejisto jest bez

tohoto studia posuzovati stárí vrstev v okresech od sebe vzdálenéjSích.

Z toho také následuje, jak ztlzeno je stratigrafické Studium naáelio

ceského útvaru kfidového tím, ze se vétáí díl jeho pásem tak velice

méní v nevelkych od sebe vzdálenostech.

Kdo tuto práci nasi prostuduje a v okolí Èipu i v Poohfí samém

s prírodou srovná, ten dojde s námi к tomu pfesvédóení, ¡te není

bezpecno pfi studiu naáeho ceského útvaru kïidového vyjiti z oboru

Ceského Stfedohofí, z koncin Pooháreckych — plny^ch dislokac — a

z nich vyvoditi z cásti neb zcela rozClenéní ceského útvaru kfi-

dového.

e*
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V. C'enék Zahalka:

Pásmo VI. — Vehlovické — a Pásmo VII.

lrfid.ovéb.o útvaru тг о ft.fi.

Pfi popisu i»ásma III. v Poohfí zmínili jsme se о torn, ze kdyz

od jihu dále do Poohh' vnikáme, pficházíme vzdy kii mladáím a

inladsím jtásmñni kfidového útvaru. Trojice pásem I, II. a III. saliá

od jizní hranice kfidového i'itvaru az do jiznlho Poohfí. Pfi pravé

Btrané Poohfí dojdem na mnoha mlstech ku pásrau IV. a V. Kdyz

bychoni na to dostihnouti meli pasmo VI, VII. a VIII., tu siroké .1

a hluboké údolí Oharky s mohutnymi dislokacemi pferuáuje pozoro-

vání téchto pásem a na levé stranè feky obycejné jen pásmo IX.

X. nalézáme, vyminecné mladsí pásina. Ku takovym vyminkám nálezí

tóz vyskyt pásma VI. a VII. spolu s vysáíini pásmy i s pásmem V.

u Lenesické cihelny na Lounsku.

Je známo z nasich prací o kfidovém útvaru v Poohfí, ze se

pasmo I. z okolí Ripu, Poohíím az do okolí Postoloprt takfka an¡

nezménilo petrograñcky. U pásma II. jsou nepatrné zmény. Pásmo III.

stává so v téinz sméru pisCitëjsi, rovnéz i pásmo IV. Také nejspodnéjSí

óást pásma V. stává se z okolí Ripu к Postoloprtûm ponékud pi-ci-

tèjsi. U vyááích vrstev pásma Y. vidéli jsme vSak jiz malou odchylku

od pfedeálych úkazú ; stáváí se pásmo to v Poohfí ponékud jilovitéjSí.

Zcela tak je to i s pásmem VI. a VII.

Pásmo VI. a VII. stává se z okrsku Polomenych hor do okolf

Ripu (k Roudnici) jemnéjSí. Pásmo VI. sice jen nepatrné, v§ak pásmo VII.

tak zmënilo svûj petrograficky ráz, ze pískovce a hrubozrnné pisCitt

slíny jeho v okolí Mélníka pfechází ve mékké slíny. Tato preména

faciová pásma VIL tivá zajisté i dále v Poohfí a stupñuje se

i u pásma VI., nebof v okolí nahofe jiz uvedené Leneáické cihelny

na Lounsku jsou mezi pásmem V. a mezi pásmem VIII. pouze vrstvy

jemného modravého jilovitého slt'nu, jako jsou v nejvySSf cásti pásma V.

Vystupují ve strzi, v níz jsou odkryty (obr. 54.) pfíkfe z povrchu

jako jsme vídali u pásem VI. a VIL v okolí Ripu na Labskych

stráních. Tyto aequivalentnl vrstvy pásma VI. a VIL nelze od pásma V.
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jakoz i mezi sebou urcité oddèliti. Jsouí úplné stejného petrograh-

ckého slození a následkem tobo i palaeontologické poméry jejich ne-

budon se valné líáiti. Mél jsem prílezitost nalézti v tomto Rouvrství

VL -f VTI1. pouze :

Ostreu semiplanu

a Spondylus spiuosus.

Mocnost vrstev téchto obnáSÍ tu jen 4*5 m a na povrchu jejich

tvofi se proménou pyritu hojoé sádrovce. Pod drobnohledem téz hojné

glaukonitu a jehlic spongií se jevi.

Profil 85.

ve stráni SV. od Lonesïcké cihelny.

Obr. 54.

Temeno stráné ve v^si 235 m n. m.

Smérem к vrcholn Chliimu pokracují vrstvy vy«si.)

3. SHnity jil sedy na povrchu ve ílutou neb bèlavon zem rozpadly

bále od povrchu mokry. Na povrchu hojné pecek Hmonitu a sá-

drovec. Hlavuí nulezisté Brezenskych skiimenélin 7-0

S\ i. S't'n glaukauiticky modravy v pevnéjsí laviéce 0 1

•é 1. SHmty jil ú»tticoi») sedy do modra na povrchu rozpadly, moilravé

~ hilf. Dále od povrchu mokry. Na povrchu hnjné sádrovce se po-

valn.e 3-9

—, 2240

4. Píente tlin glauknniticky modravy, na povrchu Sedy. Obsahuje

pecky pyritové obyéejné v limonit proménéné. Pevná laviéka . . 0-2

3. Jilomtlj tlin modravy se sedymi skvrnami neb sedy s modravymi

skvrnami. Na povrchu zazloutly. S peckami pyritovymi, obyéejné

v limonit a sádrovec |.roménénymi l'B

2. Slinity Ырепес »pnngiovy modravy, na povrchu bélavy neb ilutavy.

V pevnych lavicích vystupuje Zvétrá ai v bélavou zem. Nékteré

polohy jsou slinitejsí, mekcí, zvlásté ve vyssí poloze a prechází ve

, tlin doeti pevny. Má velmi mnoho spongií, místy i v cnomáéích. . 3-6 (

-{ i. Phf¡ty tlin hnihozrnni/ glaúkonitickfi ярош/iovy. Tmavosedy do modra, (

prechází do seda ai do iluta, podle stavu zvétrání. Místy s velmi

hrubymi zrny kremene Sedymi neb tniavozelenymi. Místy tolik

písku, íe prechází partie jeho v púkove.r. Naproti tnmu jsou v hor-

niné teto také skvrny éistsího slinu, které jsou-li nezvétralé, mají

barvu tmav. sedou do modra, zvétrají-li jsou svétlé, zlutavé do

béla. Jsou téz kruhovité a v podobé páskft jako prûfezy do Fu-

koidech Tu a tum tfpytí se supinka muskovitn Velktf mnozství

spongií chová. Místy vycnívá z tohoto slínu sedá vdpencoed lavifka

o mengím mnozství glaukonitu 3 ()J

21.V7

». „ , ... [ Jilovity tlin modravy s hojnym sádrovcem, ua povrchu sedy
"• + "L i neb zíutavy rozpadly

4'5 m

ill-:

Ph. ï i Jilovity iHn modrav^ s hojnym sádrovcem, na povrchu sedy neb

1 ilutavy rozpadly 4-5 m

Dno vodoteée na úpatí stráné. 20G-7m n. m.

Tf. maUurmaticlco-pHroctoTidrcl 4. 1Í9S . 7
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Kdezto byly petrografické rozdíly mezi pásmy V, VI. a VU.

v okolí Ripu dosti patrné, zmizely tyto rozdíly v Poohfí zcela, a

pásmo V. (zvlááté vyááí jeho vrstvy) VI. a VIL tvofí zde jediny pe-

trograficky celek, v nëmz nelze pfesnè vésti hranici mezi vytknutymi

pásmy. Jedinë ta okolnost, ze je u Leneáické cihelny nad slínovitymi

vrstvami pásmo VIII. jako v okolí Èipu, oprávnuje náá úsudek, к

vrstvy pod pásmem VIII. u Leneáické cihelny lezicí náleáí ka

pásmu VI. a VII., zvlááté kdyz uvázíme, áe pod nimi lezí jako základ

nejvysSÍ vrstvy pásma V.

Srovnejme vrstvy pásma VI. a VIL u Roudnice s vrstvami

téhoz stáfí u Leneáické cihelny.

Pode Kbelí u Roudnice. U Lenesic.

Patro: Pásmo VIII. Pásmo VIII.

I

SHn mëkkf sedy neb zazloutly s trnavsími skvrnami

neb úplné tmavosedy\ Na povrchu v jíl se rozpadá.
, 3 -ш с .-

g 1-VII.

5 île

4. Pevná lavice modravého na povrchu sedého kfemi- g>|-5 Jg .
S „ ■ S

moVI.

* g-Ss 1
« 'S ~B~o i
s <

5 1* Kl eu £a
—

> ь 5 О-Я
13 >ао Ьч ao i

Základ: Pásmo V. Slíny.
Pás. V. Jilo

vité slíny.

Ve studii nasi: „ Pásmo VIL útvaru kfidového v okolí Ripu,"

srovnali jsme pásmo VIL v okolí Èipu s Fricovym Malnichym ra-

sákem v okolí Loun. V závérku studie nasi o pásmu IV. útvaru

kfidového v Poohfí vylícili jsme okolnosti, které nás ku srovnání

takovému pfimëly a dokázali, ze srovnání takové je nemoznt5. Z té

pííciny nepfipojili jsme vice ku nadpisu naseho pásma VIL v Poohfí

název „Malnickéu.

Nikladcm KráJnvské Ceské Spole&rottf Náuk. — Tiskem rira Ed. Grégra v Preie 1898.



 





 




