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XV.

Pásmo III. ki'idového útvaru v Pojizeíi.

Sepsal белёк Zahálka.

Píedloíeno v Bezenl 21. února 1902.

V Pojizerí prístupno je pásmo III., tak jako pásmo I. а II.,

pouze v úzkém pruhu od Bohdánkova u Ceského Dubu pfes Hodko-

viee, FriedStein, Vranov, ku KoberoYu, к Vesci, Lochtusi atd. Po

celé této cesté prikládá se pásmo III. rovnobMné ku pásmu II. jako

pásmo nejblíze mladSÍ. Vrstvy jeho spadají ku jizní straué známého

pískovcového híbetu, jení leniuje bfeh byvalého mofe kfidovélio na

úpatí zdejSích Jizevskych hor a Krkonoá (obr. 1., 2., 4., 5.)- Mékké

vrstvy jeho velmi snadno zvétrávají a se splakují, coá má za následek,

ze pískovcovy" hfeben Maloskalsky a Suehoskalsky tím ostfeji vystu-

puje z povrchu. Kde je trojice pásem I., II. a III. pfekocena, tain spadá

pásmo III. pod pásmo II., jako to je od Friedsteina ai ku Koberovu

(obr. 2., 4., 5.). Kde jsou vsak vrstvy jen príkfe zdvizeny, jako od

Friedsteina к Bohdánkovu neb od Koberova mz za Kozákov, tarn

pásmo III. leií pfirozené na pásmu II.

Písek eplakující se s hfebenu pískovcového na jizní úpatí jeho,

zahaluje nám pásmo III. tak, áe jen zfídka kdy byvâ odkryto. R. 1901.

pfi stavbé nového domu ve Vranovë bylo oilkryto blízko pod Pan-

theonem. Vrstvy jeho byly deskovité mékké slíny barvy tmavo§ede\

Na povrchu byly áedé neb zazloutlé rozpadlé. Glaukonit mají mikro-

skopicky. Zvétrá-li glaukonit, zbarvuje se slín z poéátku do seda,

pozdéji do iluta. Také mezi Koberovem a Peklovsl fasto vrstvy

pásma III. odkryty byvají a nekdy i pevnéjsl vápnitejsí vrstvicku

chovají. Rozdll petrograficky mezi tímto slínem a slínem pásma III.

u Vsetat není. Ze spor^ch stop, jei odkryté jsem nalezl, zdá se, ze

Véstník král. ees. spol. náuk. Trida П. 1
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petrografické pomëry vâech vrstev pásma III. budou celkem stejné

jako V okoli Neratovic, Vsetat a Pfivor.

Pro Spatnou pfietupnost vrstev tëàko je raocnost pásma III.

stanoviti. Myslím, ze je pravdépodobno souditi, ze pod 50 m mocnosf

jeho neklesá.

Ze skamenëlin vzácn^ Inoceramus labiatus se objevuje.

Pásmo III., které je totoáuo s î'ricovymi Semickymi slíny

u Semic, urcuje KrejCí l) jako Bèlohorské vrstvy se Sedymi alinitymi

opukami a s hojnym Inoceramus labiatus.

Z FnicovYCH4) Bélohorskych vrstev v krajiuë od Roveñska ai

do Hodkovic, nálezí к naSemu pásmu slíny, lezlcl na Korycanskych

vrstvách (páemo II.) pod Kozákovem u Loktuse, v nichz konstatoval

FmC:

Ostrea Hippopodium.

Rhynchonella plicatilis.

Stellaster Coombii.

Amorphospongia rugosa.

Ventriculites radiatus.

Foraminifery.

Rovnëi sem patf Í Fkiöovo 3) nalezisko u Hodkovic, kde na sever

od zelezniCní stanice pfikládají se Seraické slíny (pásmo III.) к silné

vyzdvizenym Korycanskym pískovcüm (pásmo II.) Obsahují die Frice:

Rybí Supiny.

Pectén Nilsoni.

Inoceramus mlady.

Feiöovy obrazy profilû с. 10. а 11. a Krejôîho obr. 659. a 662

(v Geologii) poâtrâdajl dislokaéní rozsedliny, která spadá v údolnl ryhu

tëcbto profilû. Na profilu obr. 20, rozstdlinu tuto jiá Fric správné

rejsuje4) a uaSe pásmo III. oznaCuje jakozto: „Maly zbytek Bélohorskych

vrstev (stupefi Dfínovskych koull s druhem Terebratulina rígida). "

Obratme se nyní ku pásmu III jiznë od Pojizerí. V profilu od

Ouval ku Pferovu (viz pásmo I. obr. 3.), jejz jsme sledovali pH

pásmu I. a IL, rozSífeno je pásmo III. od Chudomelova mlyaa pfes

Mochov do Starého Pferova az skorem do polovice Pferovského vrclm.

Studie o iHvaru kfidovém, str. 128.

2; Bèlohorské a Malnické yrstvy, str. 44., obr. 10.

3¡ Tamtéi str. 45., obr. 11.

«) Bfezenské vrstvy, etr. 36.
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U Chudomelova mlyna spocívá na pásmu II. V bfehu silnice shle-

dáváme, ze nejnizáí vrstvy jeho jsou Sedé, na povrchu zazloutló, mékké

slíny s pevnéjsí tu a tam lavicí vápnitéjálho slfnu, ktery dál od po-

vrchu odkryt jsa, je modravy. Так jest т první mírné vypukliné

v terrainu (obr. 3.). Vystupujeme-li к Mochovu, shledáme v brehu

silnice mékké v bllou pûdu rozpadlé slíny. Odkryjem-li tyto dále od

povrchu, nalezneme rozpadlé slíny v tenké desky bélavé se Sedymi

skvraami a postoupíine-li jeáté dále od povrchu, dojdeme na mékké

slíny v püvodni barvè modravé. Так jest v druhé vypukliné terrainové,

na níz je Mochov rozlozen. Tytéz vrstvy, zapadající tak jako vrstvy

pásma I. а П., najdeme ve tfetí vypukliné mezi Mochovem a Starym

Prerovem, kdez sice ve vétáí mífe diluvialním plskem jsou pokryty,

ale v jednoni hliniáti odkryty jsou; koneíné za Starym Pferovem

vystoupíme na Pferovsky vrch, v jehoz jizni stráni, „Béliznouu zvané,

lze podle vozovó cesty asi do polovice vrchu tytéz slíny pásma III.

stopovati. Váude jsou slíny ty mékké, sedé, dále od povrchu modravé

a snadno se v mastnou jílovitou pûdu rozpadávají. Ze nadrzují vrstvy

pásma III. vodu, vêude je pozorovati. Pásmo III. v tomto profilu

sonhlasí úplné s t^má pásmem III., jez jsme sledovati pfestali ve

svych studiích dílvéjsích u VSetat a Píívor. NavStívil jsem mnoliá

mista mezi VSetaty a uvedenym právé profilem u Mochova a Píerova

a shledal, ze pásmo III. v niCem se na téchto místech neliäi, udríujlc

vzdy tutéá facii. Poukazuji na pf. na nalezisko mezi Neratovicemi

a Kojeticemi v tamní cihelnë (kde jsou nékteré slíny spodniho

pásma III. velrai glaukonitické), ve Zloníné, ve Sluhách, JenSteiné

a od Touâenë pfes óelákovice az do Mochova, kde vSude pásmo III.

na pásmu II. spoélvá a teprve na Pferovském vrchu, od polovice

\rchu poCínajíc, pásmem IV. pokryto jest.

U eamého Pferovského vrchu zdvihá se druhy kopoc, Scmicky

vrch. Má totéz slození vrstev, a pásmo III. rovnéz tu saliá do polo

vice kopce. Jak známo, nazval Fmc5) tyto slíny naáelio pásma III.

die Semic, Semickymi slíny, a typické tyto vrstvy vytknul jako nej-

spodnéjSi oddèlenl svych Bélohorsk^ch vrstev. Pásmo III. je tedy

úplné tóhoz stáfl со Fiuôovï Semické slíny v Semicich.

Ackoliv nejsou ve jmenovaném profilu (obr. 3.) od Chudomelova

mlyna az do prostfedka Pferovského vrchu váecky vrstvy v jedné

stráni obsaíeny tak abychom mohli mocnosí jejich vyméíiti, pfece

"') Béloh. a Main, vretvy, str. 30., obr. 3

i*
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lze z profilu odhadnouti mocDosf pasma III. asi na 50 m. Pod 50 m

mocnost jeho sahati nebude.

Fkic,") jenz pásmo III. na Pferovském a Semickém vrchu dùklad-

nému palaeontologickému studiu podrobil, nalezl:

на Pferovském vrchu:

Osmeroides Lewesiensis.

êupiny ryb.

Bairdia subdeltoidea.

Baculites sp.

Cerithium subfasciatum.

Natica Gentii.

Dentalium medium.

Nucula pectinata.

Inoceramus sp.

Inoceramus Brongniarti.

Pholadomya aequivalvis.

Lima septemcostata.

Lima elongate.

Pectén Nilsoni.

na Semickém vrchu:

Osmeroides Lewesiensis.

Cyclolepis Agassizii.

PoHcipes glaber.

Bairdia subdeltoidea.

Bairdia faba.

Bairdia modeste.

Ammonites Austeni juv.

Baculites sp.

Hamites verus.

Turritella multistriata.

Venericardia dubia.

Isocardia sublunulata.

Astarte acuta.

Astarte nana.

Opis pusilla.

Nucula semilunaris.

Leda siliqua.

Arca echinata.

Mytilus Neptuni.

Leguminaria truncatula.

Modiola capitata.

Avicula anómala.

Inoceramus labiatus.

Lima septemcostata.

Lima elongate.

Pectén Nilsoni.

Pectén curvatus.

') Tamtéi str. 29—33.
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Pectén pulchellus.

Spondylus spinosus.

Plicatula (cf. áspera)

Lingula! cf. Rouilliana.

Cyphosoraa (radiatum?)

Hemiaster sp.

Flabellina elliptica.

Frondicularia inversa.

Frondicultiria marginata.

Frondicularia angusta.

Pectén pulchellus.

Cyphosoma sp.

Hemiaster sp.

Micraster sp.

Flabellina rugosa.

Flabellina Hoiuliiiiana.

Nodosaria animlata.

Cristelluria ovalis.

Cristellaria rotulata.

Ze zkamenèlin zde se vyskytujících je nápadny Pectén pulchellus.

Tentó byval obecnou zkamenélinou ve slinité facti púsma V. v okolí

Kipu a vzácnym v pásmu VI. Nyní váak shledáváme, ze zil v okolí

Prerova jiz za doby pásma III. (ba i pásma IV.), kterézto pásmo je

rovnéz slinité a petrograficky pásmu V. u fiipu podobné. Opét tu

stvrzena námi jiz nékolikráte dokázaná zkusenost, ze jeden a tyz

diuli zkamenëly objevovati se mûze nápadné v rüznych pásmech, jsou-li

petrografické poméry pásem técfa podobné. Pectén pulchellus za svého

Ш vyhledával takové okresy mofské, kde uaazovaly slí slinité hor-

niny, ') zvlásté jaké byvají v pásmu III. a V. Z toho Izo ale také

souditi, 8 jakou opatrností diurno posuzovati stáfl pásem útvaru

kfidového pouze die palaeontolo^ickych pomèrû. Sám Fuie8) jiz na

to poukázal, ze se vyskytují v Semick^ch slínech (pás. III.) mnohé

druhy, které v Bíezenskych vrstvách (pás. IX.) známy jsou.

Krkjóí 9) urCuje nase pásmo III. ve vytknutém profilu, tak jako

v krajinë zâpadnë odtud lezlcl, со Bélohorské vrstvy (ováem i s vist-

vami naáeho pásma IV.).

') V piscitéj sich vretvách je vzácností.

8) Bélohorské vrstvy str. 10.

*) Studie, str. 86., obr. 22.
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