34

Èeská geologická sluba, Praha  Czech Geological Survey, Prague  2014  ISSN 0514-8057, ISBN 978-80-7075-867-0

Biostratigrafické vyhodnocení sedimentù
karpatské pøedhlubnì a flyového pásma
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Abstract: Biostratigraphic evaluation of the Flysch Western
Carpathians and Carpathian Foredeep according to study of calcareous nannoplankton was performed for the geological
map-sheet 24-431 lapanice. Sediments were sampled from the
isolated outcrops during the geological survey.
The relative age of the flysch deposits was stated from the upper Middle Eocene up to the Oligocene-Miocene boundary within
the zone interval NP16NN1. Sediments provided stratigraphic
nannoplankton markers Cribrocentrum reticulatum, Isthmolithus
recurvus, Chiasmolithus oamaruensis, Ch. altus, Pontosphaera
enormis, Cyclicargolithus abisectus and Helicosphaera carteri. The
cooling in the uppermost Eocene is marked by the occurrence of
large and broadly elliptical placoliths of Reticulofenstra umbilicus
and by the absence of discoasterids. The sea-level fluctuation and
the specific development of depocentre during the Oligocene are
reflected in the quantitative rise in genus Pontosphaera and by
the bloom of Dictyococcites bisectus and Cyclicargolithus
abisectus in its upper part.
The Lower Miocene, NN1NN4 zone interval is characterized by

V roce 2013 byl dokončen geologický výzkum a mapování
na území listu 24-431 Šlapanice (Tomanová Petrová et al.
2013a). Téměř celá plocha území je tvořena kvartérním pokryvem a miocenní výplní karpatské předhlubně a pouze
v jv. cípu vystupují sedimenty vnější skupiny příkrovů Západních Karpat. Biostratigrafické stáří sedimentů bylo stanoveno na základě studia foraminiferové mikrofauny
a vápnitých nanofosilií (Tomanová Petrová et al. 2013b).
Mikropaleontologické studium a stanovení relativního
stáří sedimentů Západních Karpat a karpatské předhlubně
není pro sestavení geologické mapy samoúčelné. Dále uvedená data buď podpořila a upřesnila, nebo vyvrátila závěry
mapujících geologů a doplnila informace ke stratigrafickým rozsahům litostratigrafických jednotek. Biostratigrafické korelace a další interpretace uvedené v této práci se
týkají pouze území tohoto listu.

(24-43 Šlapanice)

the poor autochthonous nannofossil record. Shallow epicontinental sea provided favourable conditions for a bloom of the genus Helicosphaera (H. carteri, H. ampliaperta, H. mediterranea)
and small specimens of genus Reticulofenestra. In the upper part
of this interval Sphenolithus heteromorphus appears. The Middle
Miocene marine ingression is reflected by the nannoflora input.
The lower part of zone NN5 is delimitated by the short horizon
with Helicosphaera waltrans. The overlying strata are usually rich
in nannoflora with high numbers of Helicosphaera vedderi and
Coccolithus sp. Assemblages include also endemic Paratethyan
species Helicosphaera walbersdorfensis and Umbilicosphaera
rotula. Nannoplankton NP and NN zones were correlated with the
regional stages of Central Paratethys.

Metodika
Relativní stáří sedimentů na základě výskytu nanofosilií na
území tohoto listu bylo stanoveno z povrchových vzorků
odebraných při terénních pracích v rámci geologického výzkumu a mapování v letech 2012 a 2013 a z mělkých vrtů.
Celkem bylo vyhodnoceno 27 vzorků.
V laboratoři České geologické služby v Praze-Barrandově byla ze sedimentů dekantací separována frakce
2–30 μm a pro přípravu preparátů byl použit kanadský balzám. Vzorky byly studovány a fotodokumentace byla provedena ve světelném mikroskopu Nikon Microphot-FXA
s digitální kamerou v procházejícím a polarizovaném světle imerzním objektivem 100. Fotodokumentace byla zpracována pomocí programu ACT-1.
Biostratigrafické stáří sedimentů podle druhové skladby
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vápnitých nanofosilií bylo korelováno se standardními nanoplanktonovými zónami: v paleogénu zóny NP (Martini
1971, Perch-Nielsen 1985) a NNT (Varol 1998) a v neogénu zóny NN (Martini 1971, Young 1998). Srovnání chronostratigrafické škály (Luterbacher et al. 2004) s NP zónami se liší od závěrů Varola (1998); v této práci jsou
respektovány závěry Luterbachera et al. (2004).
Biostratigrafické korelace standardních NP zón s regionálními stupni oligocénu Centrální Paratethys vycházejí ze
studie Rögla (1998) a NN zón (Lourens et al. 2004) s regionálními stupni Centrální Paratethys v moravské části karpatské předhlubně z prací Rögla (1998), Švábenické
(2002), Ćoriće a Švábenické (2004), Tomanové Petrové
a Švábenické (2007) a Zágorška et al. (2009). Paleoenvironmentální interpretace byly převzaty z prací PerchNielsen (1985), Švábenická et al. (2007) a Villa et al.
(2008). Druhy, jejichž první výskyt je znám z eocénu nebo
oligocénu a které pokračují do miocénu, mohou být součástí autochtonního miocenního společenstva, ale také mohou být přeplaveny ze starších vrstev. Z tohoto důvodu
jsou tyto nanofosilie jako markery nevhodné a nebyly ke
stratigrafickým interpretacím a stanovení relativního stáří
miocenních sedimentů v práci použity.
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Tabulka 1. Biostratigraficky významné nanofosilie na území listu
lapanice v sedimentech eocénu a oligocénu a biostratigrafické
korelace. NP zóny (Martini 1971, Perch-Nielsen 1985) jsou v oligocénu korelovány s regionálními stupni Centrální Paratethys (Rögl
1998)

Výsledky
Paleogén
Vápnité nanofosilie byly studovány v sedimentech ždánické a pouzdřanské jednotky vnějšího flyšového pásma Západních Karpat.
Eocén
Sedimenty obsahují většinou bohatá, druhově diverzifikovaná a dobře zachovaná společenstva vápnitých nanofosilií. Častá je přítomnost redeponovaných druhů ze starších
sedimentů paleogénu a svrchní křídy. Směrem do nadloží
se však kvantitativní podíl přeplavené složky snižuje. Početně převládají zástupci Prinsiaceae a rodu Coccolithus.
Discoasteridi se vyskytují vzácněji. K typickým zástupcům
patří Discoaster saipanensis (obr. 1-20), D. barbadiensis
(obr. 1-21) a D. tanii (obr. 1-22), viz tab. 1.
Vyšší střední eocén je doložen přítomností druhu Reticulofenestra umbilicus (obr. 1-12) a prvními výskyty druhů
Cribrocentrum reticulatum (zóna NP15, obr. 1-15) a Helicosphaera compacta (zóna NP16, obr. 1-8), tab. 1. Spodní
část svrchního eocénu dokumentuje přítomnost Helicosphaera bramlettei (obr. 1-7) a Chiasmolithus oamaruensis (zóna NP18, obr. 1-18). Výskyt druhu Isthmolithus recurvus (obr. 1-19) dokládá vyšší svrchní eocén, interval
zón NP19-NP20.
Nejvyšší eocén až hraniční interval eocén-oligocén vymezuje poslední výskyt druhu Cribrocentrum reticulatum
(obr. 1-15). Na ochlazení sedimentačního prostředí pak
upozorňuje náhlá absence diskoasteridů a kvantitativní
navýšení druhů Lanternithus minutus (obr. 1-32), Zygr-

hablithus bijugatus (obr. 1-33) a přítomnost nápadně velkých plakolitů Prinsiaceae (obr. 1-11, 12). Druhově diverzifikovaná společenstva dokládají oligotrofní prostředí.
Oligocén
Sedimenty poskytly většinou chudší společenstva hůře zachovaných nanofosilií. Preparáty obsahovaly daleko vyšší
podíl anorganické složky. Přítomnost druhů a jejich kvantitativní podíl odrážejí charakter sedimentačního prostředí,
kolísání hladiny a případné výkyvy salinity a přínos živin
z pevniny. V některých preparátech ze sedimentů zejména
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Tabulka 2. Biostratigraficky významné nanofosilie na území listu
lapanice v sedimentech miocénu a biostratigrafická korelace. NN
zóny (Martini 1971, Perch-Nielsen 1985) jsou korelovány s regionálními stupni Centrální Paratethys (Rögl 1998)

až NNTo6, obr. 1-18). Poslední výskyty druhů Helicosphaera compacta (obr. 1-8) a H. bramlettei (obr. 1-7) jsou
korelovány se spodní částí zóny NP24 a bází svrchního oligocénu. Svrchní oligocén je vyznačen hojným výskytem
jedinců Cyclicargolithus abisectus (obr. 1-1) a Pontosphaera enormis (interval zón NP24 a NP25, obr. 1-25). Na hranici oligocén-miocén může upozornit přítomnost druhu
Triquetrorhabdulus carinatus (obr. 2-30), v literatuře je
však tento druh zmíněn již v paleogénu. V sedimentech byl
zaznamenán i vzácný výskyt Sphenolithus distentus
(obr. 1-4), který je uváděn v intervalu zón NP23 a NP24
(Aubry 1989). V některých preparátech byly zaznamenány
úlomky diatom a rostlinných pletiv.
Neogén
Vápnité nanofosilie byly studovány v sedimentech krosněnské litofacie flyšového pásma Západních Karpat
a v karpatské předhlubni.
Miocén

svrchního oligocénu tvořil dominantní složku anorganický
materiál.
V průběhu oligocénu docházelo k postupné izolaci sedimentačního prostoru. Ochlazení, přítok sladkých vod
a hustotní stratifikace vodního sloupce tak umožnily specifický vývoj nanoflóry s nízkou druhovou diverzitou, s rozvojem zástupců rodů Pontosphaera a Helicosphaera
a kvantitativním navýšením (bloom) druhů tolerantních
ke kolísání salinity a/nebo ke zvýšenému přínosu terestrického materiálu. K těmto tolerantním druhům patří rody
Dictyococcites, Cyclicargolithus, Braarudosphaera, Reticulofenestra ornata (obr. 1-9) a Thoracosphaera spp.
(obr. 1-34, 35), které upozorňují na postupný přechod
k eutrofnímu charakteru depocentra. Spodní oligocén je
vyznačen absencí teplomilných discoasteridů. Postupně
dochází k posledním výskytům stratigraficky významných
nanofosilií (tab. 1): ve spodním oligocénu jsou to druhy
Ericsonia formosa (svrchní část zóny NP21, obr. 1-14)
a Reticulofenestra umbilicus (svrchní část zóny NP22,
obr. 1-12) a ve střední části oligocénu, v kiscellu Isthmolithus recurvus (obr. 1-19) a Chiasmolithus oamaruensis
(spodní část zóny NP23, respektive interval zóny NNTo4

Stanovení relativního stáří miocenních sedimentů na základě studia vápnitých nanofosilií nebývá snadnou záležitostí. Sedimenty poskytují oryktocenózy, ve kterých kvantitativně dominují redeponované druhy ze starších
sedimentů svrchní křídy a paleogénu a autochtonní složka
je zastoupena vzácně nebo není přítomna vůbec. Navíc,
u některých nanofosilií, které jsou běžnou součást miocenních společenstev, je znám jejich první výskyt již v eocénu
nebo v oligocénu, a proto pro biostratigrafické interpretace
významu pozbývají. To se týká především oryktocenóz
z krosněnské litofacie flyšových Karpat, ve kterých je autochtonní složka výrazně kvantitativně potlačena.
V preparátech byly často nalézány úlomky diatom a rostlinných pletiv.
Báze miocénu je na základě studií Younga (1998) vyznačena prvním výskytem druhu Helicosphaera carteri
(obr. 2-13) a toto kritérium bylo aplikováno i na studované
vzorky (tab. 2). Ve spodním miocénu na území listu Šlapanice lze sledovat následující posloupnost prvních (FO)
nebo posledních (LO) výskytů těchto stratigraficky významných nanofosilií (tab. 2): FO Helicosphaera carteri

→
Obr. 1. Stratigraficky významné nanofosilie pro sedimenty eocénu a oligocénu na území listu lapanice. Fotodokumentace v polarizovaném svìtle, pouze obr. 1922 ve svìtle procházejícím. 1  Cyclicargolithus abisectus (Müller) Wise, aratice BU193. 2  Cyclicargolithus
floridanusabisectus, Hruky BU093 (SL17; 6,0 m). 3  Cyclicargolithus floridanus (Roth & Hay) Bukry, Hruky BU093 (SL17; 6,0 m).
4  Sphenolithus distentus (Martini) Bramlette & Wilcoxon, aratice BU193. 5  Sphenolithus moriformis (Brönnimann & Stradner) Bramlette & Wilcoxon, Hruky BU094/SL18, 4,6 m. 6  Helicosphaera euphratis Haq, Hruky BU094/SL18, 4,6 m. 7  Helicosphaera bramlettei
Müller, Hruky BU164A. 8  Helicosphaera compacta Bramlette & Wilcoxon, aratice BU193. 9  Reticulofenestra ornata Müller, Hruky
BU164A. 10  Reticulofenestra lockeri Müller, Hruky BU164A. 11  Reticulofenestra oamaruensis (Deflandre) Stradner, Hruky BU094
(SL18; 4,6 m). 12  Reticulofenestra umbilicus (Levin) Martini & Ritzkowski, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 13  Reticulofenestra minuta
Roth, aratice BU165. 14  Ericsonia formosa (Kamptner) Haq Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 15  Cribrocentrum reticulatum (Gartner &
Smith) Perch-Nielsen, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 16  Dictyococcites bisectus (Hay et al.) Bukry & Percival, Hruky BU094 (SL18, 4,6 m).
17  Clausicoccus subdistichus Roth & Hay, aratice BU164A. 18  Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) Hay, Mohler & Wade, Hruky
BU164A. 19  Isthmolithus recurvus Deflandre, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 20  Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel, Hruky
BU094 (SL18; 4,6 m). 21  Discoaster barbadiensis Tan, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 22  Discoaster tanii Bramlette & Riedel, Hruky
BU094 (SL18; 4,6 m). 23  Pontosphaera multipora (Kamptner) Roth, Blaovice BP183 (SL14; 12,412,6 m). 24  Pontosphaera ex gr.
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multipora (Kamptner) Roth, Hruky BU164A. 25  Pontosphaera discopora Schiller, Blaovice BP183 (SL14; 12,412,6 m). 26  Pontosphaera obliquipons (Deflandre) Hay, Mohler & Wade, Hruky BU164A. 27  Pontosphaera latoculata (Bukry & Perciva) Perch-Nielsen,
Hruky BU164A. 28  Pontosphaera enormis (Locker) Perch-Nielsen, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m). 29  Pontosphaera pulchra (Deflandre)
Romein, Blaovice BP183 (SL14, 12,412,6 m). 30  Pontosphaera pulcheroides (Sullivan) Romein, Hruky BU164A. 31  Rhabdosphaera
sp., Hruky BU164A. 32  Lanternithus minutus Stradner, aratice BU193. 33  Zygrhablithus bijugatus (Deflandre) Deflandre, Hruky
BU164A. 34  Thoracosphaera heimii (Lohmann) Kamptner, Blaovice BP183 (SL14; 12,412,6 m). 35  Thoracosphaera operculata
Bramlette & Martini, Tuøany 178. 36  Coccolithus eopelagicus (Bramlette & Riedel) Bramlette & Sullivan, Hruky BU094 (SL18; 4,6 m).
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Obr. 2. Stratigraficky významné nanofosilie pro sedimenty miocénu na území listu lapanice. PPL  procházející svìtlo, XPL  polarizované
svìtlo. 1, 2  Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman) Loeblich & Tappan, Blaovice BP184, 1 PPL, 2 XPL. 3, 4  Calcidiscus premacintyrei Theodoridis, Tuøany BP178, 3 PPL, 4 XPL. 5, 6  Calcidiscus cf. premacintyrei Theodoridis, Tuøany BP178, 5 PPL, 6 XPL. 7, 8  Umbilocosphaera jafari Müller, Blaovice BP184, 7 PPL, 8 XPL. 9,10  Umbilicosphaera rotula (Kamptner) Varol, aratice BU193, 9 PPL, 10 XPL.
11, 12  Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner) Gartner, Blaovice BP184, XPL. 13  Helicosphaera carteri (Wallich) Kamptner, Blaovice BP183, XPL. 14  Helicosphaera ampliaperta Bramlette & Wilcoxon, aratice BU199, XPL. 15  Helicosphaera mediterranea Müller,
aratice BU199, XPL. 1618  Helicosphaera vedderi Bukry, Blaovice BP184, 16 PPL, 17,1 8 XPL. 19, 20  Helicosphaera waltrans Theodoridis, XPL, 19  Blaovice BP183, 20  Podolí BP181. 2124  Helicosphaera walbersdorfensis Müller, Blaovice BP184, 21, 23 PPL, 22, 24
XPL. 25  Discoaster exilis Martini & Bramlette, Blaovice BP183, PPL. 2629  Sphenolithus heteromorphus Deflandre, XPL, 26, 27  Blaovice BP184, 28, 29  Blaovice 183. 30  Triquetrorhabdulus carinatus Martini, aratice BU193, XPL.

(zóna NN1), H. ampliaperta, H. mediterranea (vyšší část
zóny NN2, obr. 2-14 a 15), Sphenolithus heteromorphus
(zóna NN4, obr. 2-26 až 29), LO H. ampliaperta a H. mediterranea (hranice zón NN4–NN5), FO H. waltrans (spodní
část zóny NN5, která je již korelována se středním miocé-

nem (viz Švábenická 2002 a Tomanová Petrová 2007,
obr. 2-19 a 20) a FO H. walbersdorfensis (obr. 2-21 až 24).
Pro Centrální Paratethys je charakteristický rozvoj pravděpodobně endemických druhů (Young 1998), které byly zaznamenány i v sedimentech na území tohoto listu:
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Helicosphaera walbersdorfensis, Umbilicosphaera rotula
(obr. 2-9 a 10) a U. jafari (obr. 2-7 a 8).
Ve spodním miocénu jsou společenstva nanofosilií velmi chudá. Na druhové skladbě se odráží charakter sedimentačního prostředí – mělké moře o normální či kolísající salinitě. Dochází k rozvoji mělkovodních helikosfér
a malých zástupců rodu Reticulofenestra a naopak zástupci rodu Discoaster, Umbilicosphaera nebo Sphenolithus,
kteří preferují otevřená moře, zde chybějí. Badenská
transgrese umožnila rozvoj mořského nanoplanktonu. Početně bohatá společenstva mají výrazně vyšší druhovou
diverzitu. Objevují se zástupci rodů Umbilicosphaera,
Discoaster, větší i menší formy Reticulofenestra pseudoumbilicus (obr. 2-11 a 12) a další druhy. Prohloubení sedimentačního prostoru a změnu k oligotrofnímu prostředí
dokládá rovněž výrazné kvantitativní navýšení zástupců
rodu Coccolithus.

Závìr a shrnutí
Na základě studia vápnitých nanofosilií lze na území listu
Šlapanice v sedimentech paleogénu a neogénu flyšového
pásma Západních Karpat a karpatské předhlubně rozlišit
následující výrazné horizonty (od podloží do nadloží):
Eocén a oligocén
– Svrchní eocén, zóna NP19–20 s Isthmolithus recurvus
a Cribrocentrum reticulatum. Bohatší společenstva
(5–10 jedinců v jednom zorném poli mikroskopu), ve
kterých kvantitativně převažují Prinsiaceae s nápadně
velkými a široce oválnými zástupci rodu Reticulofenestra. Přítomnost těchto forem může indikovat výrazné
ochlazení (Blaj 2009), což potvrzuje i náhlá absence discoasteridů. Redepozic ze starších vrstev je přítomno minimálně.
– Hranice eocén-oligocén, zóna NP21 s Isthmolithus recurvus a Ericsonia formosa. Relativně bohatá společenstva (20–30 jedinců v jednom zorném poli mikroskopu)
s velkými a široce oválnými plakolity zástupců Prinsiaceae a pontosférami (P. multipora, P. obliquipons,
P. pulcheroides, P. sigmoidalis). Redepozice ze starších
vrstev jsou přítomny akcesoricky.
– Spodní oligocén, interval zón NP21/22 až ?NP23. Dominují Prinsiaceae včetně Reticulofenestra minuta, asociace se Sphenolithus cf. distentus, Chiasmolithus altus,
Ch. oamaruensis a Isthmolithus recurvus.
– Vyšší spodní oligocén až ?svrchní oligocén (spodní
část), interval zón NP22–23 až ?NP25 (spodní část).
V preparátech převládá anorganický materiál, nanofosilie jsou přítomny podružně. Společenstvo s nízkou
druhovou diverzitou tvoří druhy Dictyococcites bisectus, R. minuta, Cyclicargolithus floridanus-abisectus
a vzácně Helicosphaera euphratis a upozorňuje na
eutrofní podmínky. Přeplavené nanofosilie ze starších
vrstev nebo úlomky rostlinných pletiv a diatom nebyly
zjištěny.
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– Svrchní oligocén, zóna NP25 s dominantním Cyclicargolithus abisectus, C. floridanus–abisectus a vzácně
Pontosphaera enormis dokumentují typicky eutrofní
prostředí. Přeplavené nanofosilie ze starších vrstev,
úlomky rostlinných pletiv a diatom nebyly zjištěny.
Miocén
– Miocén, zóna NN1 (vyšší část) s Helicosphaera carteri
a množstvím redeponovaných nanofosilií ze starších vrstev svrchní křídy a paleogénu.
– Spodní miocén (?eggenburg–ottnang–karpat), interval
zón NN2 (vyšší část) až ?NN4 s Helicosphaera ampliaperta, H. vedderi a malými exempláři Reticulofenestra
pseudoumbilicus (< 4 μm). V případě přítomnosti druhu
Helicosphaera scissura, jehož první výskyt je uváděn
v intervalu zón NN3–NN4 (Young 1998), lze uvažovat
o vyšší části spodního miocénu, ottnang–karpat bez přítomnosti zástupců rodu Sphenolithus. V preparátech
dominuje anorganický materiál a hojné jsou úlomky
rostlinných pletiv a diatom. Oryktocenózy nanofosilií
jsou tvořeny množstvím redepozic ze starších vrstev
svrchní křídy a paleogénu. Autochtonní druhy jsou nalézány velmi vzácně.
– Spodní miocén (svrchní část), zóna NN4 s Helicosphaera ampliaperta a Sphenolithus heteromorphus. Tak
jako v předchozím horizontu tak i zde v preparátech dominuje anorganický materiál a úlomky rostlinných pletiv a diatom. Oryktocenózy nanofosilií jsou tvořeny
množstvím redepozic ze starších vrstev svrchní křídy
a paleogénu a autochtonní druhy jsou přítomny velmi
vzácně.
– Střední miocén (spodní část), spodní baden, zóna NN5
s Helicosphaera waltrans a Sphenolithus heteromorphus, ve vyšší části horizontu se objevují Umbilicosphaera rotula, Discoaster exilis a další miocenní
druhy dokumentují pokračující badenskou transgresi.
Oryktocenózy obsahují množství redeponovaných druhů ze starších vrstev, zajímavá je přítomnost oligocenních pontosfér.
– Střední miocén (spodní část), spodní baden, zóna NN5
se Sphenolithus heteromorphus v nadloží horizontu
s H. waltrans (sensu Švábenická 2002). Často i extrémně
bohaté společenstvo miocenních nanofosilií (> 50 jedinců v jednom zorném poli mikroskopu) tvoří zástupci
rodů Calcidiscus, Umbilicosphaera, Sphenolithus, Helicosphaera, Coccolithus a další. Pro vyšší část horizontu
je charakteristický masový výskyt malých exemplářů
Helicosphaera walbersdorfensis. Vzácně jsou přítomny
redepozice ze starších vrstev oligocénu a spodního miocénu.
Poděkování. Biostratigrafický servis byl proveden v rámci interního projektu České geologické služby č. 390003 Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 – oblast Brněnsko,
s finanční podporou výzkumného záměru ČGS MZP0002579801.
Autorka děkuje za připomínky k textu editorovi S. Čechovi a recenzentům E. Halásové a M. Bubíkovi.
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