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Při geologickém mapování v severovýchodní Libyi (Röhlich
1974, 1975) jsem poznal případy synsedimentárních defor-
mací (skluzových textur) ve třech souvrstvích křídového až
oligocénního stáří. Jejich stručné popisy a vyobrazení byly
zčásti publikovány, ale málo pozornosti bylo věnováno
strukturním aspektům. Protože synsedimentární deformace
jsou v českých terénech poměrně málo studované, pokládám
za užitečné s uvedenými případy seznámit české zájemce.
Všechny popsané výskyty se nacházejí na severním svahu
pohoří Al Jabal al Akhdar ve vrstvách, které nebyly postiže-
ny vrásněním a jsou uložené subhorizontálně. Netektonický
(synsedimentárně skluzový) původ deformací je tedy mimo
diskusi.

Nejstarší z pozorovaných skluzových textur se vyskytují
v jemnozrnných, zřetelně vrstevnatých vápencích atrúnské-
ho souvství (svrchní křída, coniac až maastricht) na stratoty-
pové lokalitě u vesnice Al Athrún (Barr – Hammuda 1971,
El-Hawat – Abdulsamad 2004). Skluzové textury tu jsou vy-
vinuty ve třech polohách až 6 m mocných. Odkrytá neúplná
mocnost souvrství (44 m) zde patří vesměs zóně Globotrun-
cana tricarinata (spodní maastricht). Poměrně značná moc-
nost vrstev, uložených v krátkém časovém intervalu, je způ-
sobena buď rychlou sedimentací nebo nahromaděním

sedimentů následkem skluzů. Vyobrazený odkryv (obr. 1)
tvoří pobřežní klif vysoký asi 6 m. Z toho je nejnižší vrstva
odkrytá v mocnosti zhruba 1,5 m beze známek porušení. Na
ni ostře nasedá skluzem porušená poloha mocná asi 5 m.
Z proměnlivé mocnosti jednotlivých vrstev i dalších nepravi-
delností je zřejmé, že skluz proběhl v nezpevněných sedi-
mentech. Směr gravitačního transportu v řezu daném odkry-
vem je jasný: zprava doleva, tj. zhruba od Z k V.

Druhý případ skluzových deformací pochází ze stejné ob-
lasti (Wádí Athrún), ale z eocenního apollonijského souvrs-
tví, uloženého skrytě diskordantně na souvrství atrúnském.
Apollonijské souvrství je převážně lutetského stáří, ypres je
v nejnižší části (El-Hawat 1985, El-Hawat – Shelmani 1993).
Souvrství je tvořeno střídáním slabě bituminózních kalciluti-
tů a jemnozrnných kalciarenitů, často křídovitých, s čočkami
a hlízami rohovců. Střídání má někdy ráz gradačního zvrs-
tvení (kalciturbidity). Skluzové textury zachycené na sním-
ku tvoří asi 3 m mocnou polohu ve spodní části apollonij-
ského souvrství (obr. 2). Deformace mají částečně povahu
ležatých vrás. Mocnost jednotlivých vrstev zůstala přibližně
stejná, což svědčí o určitém stupni zpevnění v době deforma-
ce. Ve vrásových ohybech nejsou patrné pukliny ani kliváž.
Z odkryvu lze odvodit směr transportu zprava doleva, tedy
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od J k S nebo od JZ k SV. V podloží i nadloží jsou subhori-
zontálně uložené vrstvy bez deformací.

Ve třetím případě jde o skluzové textury menšího rozsa-
hu, pozorované v oligocenním abrackém souvrství (Al Ab-
raq Formation) sz. od města Al Baydá; na obr. 3 je detail ze
silničního zářezu, odkrývajícího tektonicky neporušené
subhorizontální vrstvy. Deformace, vyvinuté v tence des-
kovitých vápencích v nadloží slínové polohy, jsou zajímavé
kombinací duktilních a křehkých znaků. Tyto deformace

patrně ovlivnila přítomnost slínové polohy, která se snáze
poddávala napětí vyvolávajícímu skluz. Na vrstvičkách vá-
pence lze pozorovat jak ohyby, tak přerušení zlomem. Na
rozdíl od již popsaných dvou odkryvů, kde je zřejmý trans-
port sedimentů na svažitém dně, zde byly sedimenty v pod-
statě stlačeny na místě. V abrackém souvrství, tvořeném
převážně kalciarenity, byly pozorovány i skluzové textury
větších rozměrů (z. od Wádí al Kúf), které však nebyly do-
kumentačně zachyceny.
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Na popsaných skluzových texturách je vidět rozmanitost,
která je následkem různých podmínek vzniku: především
stupně zpevnění sedimentů, dále mocnosti porušených vrs-
tev, jejich primární struktury aj. To se projevuje i na skluzo-
vých texturách v českých terénech, které jsem měl možnost
blíže studovat (v barrandienském proterozoiku a starším pa-
leozoiku). Stěží se tam najdou dva úplně obdobné případy.
Naproti tomu existuje značná podobnost mezi některými
synsedimentárními a tektonickými deformacemi. Pro jejich
rozlišení ve zvrásněných terénech má proto hlavní význam
posouzení celého kontextu výskytu, orientace ve strukturním
plánu oblasti atd.
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