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Geochemistry of black schists of the Pernek Group and Pezinok Group from the Malé 
Karpaty Mts. – Metalliferous index and possibilities of its application

The black schists of the Lower Paleozoic crystalline basement of the Malé Karpaty Mts. 
(MK) belong to two geochemical groups of the metasedimentary rocks, being affiliated to the 
Pezinok group and the Pernek group. The protolith of the black schists from the Pezinok group 
corresponds to siliciclastic sediments with organic mater of the pelitic/psammitic grain size. The 
sedimentation on continental slope of the active continental margin was locally accompanied 
with synchronous basic volcanism, producing basalts of OiT/CT type. The protolith of the Pernek 
group black schists, represented with the oceanic pelagic sediments with organic mater, was de-
posited in the ocean floor and the sedimentation was accompanied with rift volcanism, producing 
basalts of N-MORB type. Black schists from MK differ by their genesis, which is reflected in their 
principally different ore-bearing potential. Metalliferous index of black schists of the MK we sug-
gest for (a) the prior appraisal of the ore bearing body occurrence by selected elements (As, Cr, 
Cu, Hg, Ni, sb, V and Zn); (b) the geological evolution assessment (especially parent rocks and 
sedimentary environment), and (c) the possible use for potentially toxic trace elements (PTTE) 
environmental studies.

Key words: black schists, sedimentary environment, metalliferous index, ore accumulations, Pe-
zinok group, Pernek group, the Malé Karpaty Mts.

Úvod

Čierne bridlice patria medzi horniny, ktoré mali a majú 
významné miesto vo svetovej geologickej literatúre. Zvýše-
ný záujem o ne podmienili najmä ekonomické dôvody, lebo 
sa v nich nachádzajú významné ložiská rúd a perspektív-
ne typy mineralizácie. Často predstavujú vhodné litologic-
ké prostredie na akumuláciu epigenetických rúd. strona 
(1978) uvádza, že tu ide o neobvyklý prípad prekrývania 
pojmu „geologická“ a „rudná formácia“. Možno povedať, že 
ich význam sa umocnil vzrastom cien nerastných surovín 
vo svete, ktorý zapríčinil aj zmeny v bilancovaní ich zásob. 
V tomto smere sú čierne bridlice veľmi perspektívne. Ne-
menej dôležitými dôvodmi záujmu o čierne bridlice sú aj 
geologické dôvody (výskum podmienok ich sedimentácie, 
potenciálneho zdroja kovonosných prvkov, anoxické perió-
dy v histórii Zeme a pod.). Závažná je aj skutočnosť, že tieto 
horniny často obsahujú ako prírodný geochemický zdroj vy-
soké koncentrácie potenciálne toxických stopových prvkov 
(PTTE), ktoré sú toxické pre biosféru, a preto sú významné 
aj z hľadiska environmentálnej geochémie.

Pojmom čierne bridlice sa označuje veľmi rozmanitá 
skupina hornín. ich zloženie a pôvod sa však navzájom 
môže zásadne líšiť. Čierne bridlice môžu byť napríklad 

bituminózne, fosfátové, bohaté alebo chudobné na 
karbonáty, môžu mať vysoký alebo, naopak, nízky obsah 
PTTE, možu byť sulfidické až do obsahu rovnajúceho 
sa rude a niekedy aj s prekvapujúco nízkym obsahom 
organického uhlíka v  porovnaní s normálnou bridlicou. 
Z hľadiska prostredia sedimentácie čierne bridlice môžu 
byť sladkovodné, brakické, morské alebo hypersalinné 
– možno ich nájsť vo všetkých vodných prostrediach. 
sedimentovať môžu v plytkých epikontinentálnych moriach, 
pozdĺž kontinentálnych okrajov, v  hlbokom oceáne alebo 
v  jazerách. Organická hmota, ktorú obsahujú, môže byť 
zrelá alebo nezrelá. Pokiaľ ide o  jej pôvod, niektorí autori pri 
genetických klasifikáciách čiernych bridlíc berú do úvahy len 
organickú hmotu morského pôvodu. Týmto prístupom sa ale 
vylúčia uhoľné ílovité sedimenty, ktorých organická hmota 
je prevažne produktom rozkladu terestrickej flóry. Veľká 
väčšina autorov toto neakceptuje a pracuje s obidvoma 
skupinami organickej hmoty v čiernych bridliciach. Na tomto 
mieste teda vyvstáva otázka, prečo spolu zoskupujeme 
takú rozdielnu skupinu sedimentov, ktoré obyčajne majú 
len jednu spoločnú vlastnosť, a to čiernu farbu. Odpoveď 
je pomerne jednoduchá – všetky čierne bridlice sú spojené 
priamo alebo nepriamo s vysokou organickou aktivitou 
a  s  biogeochemickými cyklami takých prvkov, ako je uhlík, 
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dusík, fosfor, síra a kovové a polokovové PTTE. Kritérium 
farby pre nomenklatúru bridlíc nie je vhodné, pretože sivá 
farba pre niekoho môže byť čierna, pre iného nie. Kukal 
(1988) upozorňuje, že hoci organická hmota je hlavným 
faktorom, ktorý ovplyvňuje farbu, jemne rozptýlené sulfidy 
železa alebo oxidy mangánu, ale aj jemne lupenitý chlorit 
v chloritických bridliciach, resp. sericiticko-chloritických 
bridliciach, môžu tiež prispievať k tmavej farbe bridlíc. 
Z  tohto dôvodu by ako čierne bridlice mali byť označené 
iba bridlice s obsahom organického uhlíka (resp. organickej 
hmoty). s organickou hmotou je spojený aj problém, aký 
najnižší obsah organického uhlíka je hraničný v súvislosti 
s klasifikáciou horniny ako čierna bridlica. Tak napr. 
Arthur (1979) uvádza > 0,5 hm. % Corg, Brumsack (1980) 
1  hm. % Corg, Kukal (1988) rozpätie 1,5 – 2,0 hm . % Corg 
a  Bates a  Jackson (1987) ako minimálny obsah organického 
uhlíka udávajú až 5 hm. %. Z petrologického hľadiska mnohé 
čierne bridlice nie sú čisté bridlice alebo ílovce. Niekedy 
môžu byť reprezentované kalovcami (zmes 2/3 
až 1/3 prachových častíc a zvyšok ílu z objemu 
horniny), inokedy vápnitými alebo slienitými 
bridlicami či dokonca kremitými bridlicami.

V roku 1986 bol Ústředním ústavem 
geologickým v Prahe v spolupráci s ďalšími 
organizáciami pripravený návrh medzinárodného 
geologického korelačného programu, ktorý 
bol v roku 1987 februárovým zasadnutím 
UNEsCO prijatý ako program igCP Project 
254 „Metalliferous Black shales“ (koordinátor 
projektu Jan Pašava). Na základe diskusie 
riešiteľského kolektívu bola z dôvodu vyššie 
uvedených terminologických, ako aj ďalších 
nezrovnalostí navrhnutá definícia čiernej bridlice, 
ktorú sformuloval Huyck (1989, 1991): „Čierna 
bridlica je tmavosfarbená (sivá alebo čierna), 
jemnozrnná (silt alebo jemnejšia), laminovaná 
sedimentárna hornina, ktorá je vo všeobecnosti 
ílovitá a  obsahuje značné množstvo organického 
uhlíka (> 0,5  hm. %).“ 

Možnosti praktického využitia indexu kovo-
nosnosti sme testovali na dvoch geneticky od-
lišných typoch čiernych bridlíc, ktoré sa vysky-
tujú v kryštaliniku Malých Karpát: na čiernych 
bridliciach perneckej a pezinskej skupiny (podľa 
členenia ivana et al., 2001; Méresa, 2005; ivana 
a   Méresa, 2006).

Geológia

Kryštalinikum Malých Karpát je budované 
komplexom metasedimentov a metabazitov 
staropaleozoického veku a komplexom karbón-
skych magmatitov, ktoré tvoria bratislavský 
a  modranský granitoidný masív. Metasedimenty 
(metapsamity, menej metapelity, čierne bridlice) 
a metabazity (masívne amfibolity, aktinolitické 
bridlice) boli v staršej literatúre definované 
ako jednotný litostratigrafický celok, pezinsko- 
-pernecké kryštalinikum (Cambel, 1954, 1958). 

Litologicko-faciálne odlišnosti oproti týmto dvom súborom 
hornín viedli k vyčleneniu osobitnej regionálnej jednotky – 
harmónskej série (harmónska sukcesia, podľa Kohúta et al. 
in Polák et al., 2012). Harmónska séria pozostáva prevažne 
z  ílovito-kremitých a čiernych bridlíc s určitým zastúpením 
karbonátových a metabazitových bazaltoidných vulka-
nických členov (Cambel, 1954, 1958). 

Niektorí autori (Putiš et al., 2004) definujú detailnejšie 
litostratigrafické členenie spodnopaleozoických hornín na 
základe geotektonického pozadia ich vzniku a ich recentnej 
priestorovej distribúcie. Z praktického hľadiska používania 
novej geologickej mapy Malých Karpát v mierke 1 : 50 000 
Polák et al. (2012) odporúčajú ponechať prehľadné členenie 
na dve litostratigrafické jednotky – perneckú skupinu a pe-
zinskú skupinu s jej harmónskou sukcesiou.

Podľa poznatkov získaných na základe výsledkov geo-
chemického výskumu metasedimentov a metabazitov (ivan 
et al., 2001, 2007; Méres a ivan, 2000; ivan a Méres, 2006; 

Obr. 1. geologická mapa staropaleozoických komplexov kryštalinika Malých 
Karpát. (Prevzaté od ivana a Méresa, 2006). 1 – pernecká skupina; 2 – pezinská 
skupina; 3 – bratislavský granitoidný masív; 4 – modranský granitoidný masív; 
5 – mezozoikum.
Fig. 1. geological sketch of the Lower Paleozoic crystalline basement of the 
Malé Karpaty Mts. (Taken after ivan and Méres, 2006). 1 – Pernek group; 2 – Pe-
zinok group; 3 – the Bratislava granitoid massif; 4 – the Modra granitoid massif; 
5 – Mesozoic rocks.
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Méres, 2005, 2007), kryštalinikum Malých Karpát budujú 
dve principiálne odlišné staropaleozoické litostratigrafic-
ké jednotky: (1) pezinská skupina a (2) pernecká skupina 
(obr. 1). Pezinskú skupinu tvoria siliciklastické metasedi-
menty spolu s metabazaltmi typu OiT/CT (Oceanic island 
Tholeiites/Continental Tholeiites, ivan et al., 2001, 2007; 
ivan a  Méres, 2006). Perneckú skupinu tvoria pelagické 
metasedimenty spolu s metabazaltmi N-MORB (Normal- 
-Mid Ocean Ridge Basalt, ivan et al., 2001, 2007). Každá 
z týcho skupín metasedimentov mala pred metamorfózou 
samostatný vývoj. Protolit metasedimentov (fylity, ruly, kon-
taktne metamorfované horniny a čierne bridlice) pezinskej 
skupiny pochádzal z jednej zdrojovej oblasti. Predmetamor-
fná asociácia sedimentov bola charakteristická striedaním 
sa rôzne zrnitých drôb/litických arenitov (turbidity) s príme-
sou organickej substancie. Zdrojová oblasť protolitu bola 
na aktívnom kontinentálnom okraji s vulkanickou aktivitou 
produkujúcou prevažne dacity – ryodacity. sedimentácia 
prebiehala na kontinentálnom svahu aktívneho okraja kon-
tinentu (Méres, 2005, 2007; ivan a Méres, 2006) a bola 
lokálne sprevádzaná synchrónnym bázickým vulkanizmom 
produkujúcim bazalty typu OiT/CT. Protolit metasedimen-
tov perneckej skupiny tvorili oceánske pelagické sedimen-
ty. Protolitom čiernych bridlíc boli pelagické íly s organickou 
hmotou. Protolitom metasilicitov boli pelagické silicity s or-
ganickou hmotou. Protolitom aktinolitických bridlíc a chlo-
riticko-aktinolitických bridlíc s prímesou organickej hmoty 
boli halmyrolýzou (podmorským zvetrávaním) alterované 
bazalty a ich hyaloklastity. sedimentačným prostredím bolo 
oceánske dno, kde dochádzalo k miešaniu týchto protoli-
tov v rôznom kvantitatívnom pomere (Méres, 2005, 2007). 
sedimentácia bola sprevádzaná riftovým vulkanizmom pro-
dukujúcim bazalty typu N-MORB (ivan et al., 2001, 2007). 
Pernecká skupina reprezentuje exhumovanú a tektonicky 
vejárovite nakopenú metamorfovanú nekompletnú ofiolito-
vú suitu (ivan a Méres, 2012, 2015). 

Vek perneckej skupiny je stanovený nepriamo na zá-
klade veku granitoidov, ktoré do hornín perneckej skupiny 
intrudovali (348 ± 4 mil. rokov; Cambel et al., 1990). Po-
dobný vek (370 – 350 mil. rokov; Putiš et al., 2006, 2009) 
bol získaný zo zirkónu metódou sHRiMP zo žily doleritické-
ho gabra (dolina Javorinka pri Kuchyni, Malé Karpaty), zo 
zirkónu z granitoidov metódou sHRiMP (cca 350 mil. rokov; 
Kohút et al., 2009) ako aj z monazitov z granitov a  peg-
matitov bratislavského masívu (353 ± 2 mil. rokov) a  z  mo-
nazitov z pararúl (359 ± 11 mil. rokov; Uher et al., 2014). 
Z   predmetamorfného geologického vývoja pezinskej a per-
neckej skupiny ivan a Méres (2003, 2006) predpokladajú 
tektonickú pozíciu obidvoch skupín a z geochronologických 
údajov o ich metamorfóze usudzujú vek na vrchný devón 
až spodný karbón.

Metodika

Na označenie čiernych bridlíc, ktoré sú bohaté na kovy, 
sa často objavujú rôzne termíny. Tak napríklad v staršej lite-
ratúre (Vine, 1969) bol použitý termín „čierna bridlica boha-
tá na kovy“ (metal-rich black shale), následne sa používali 

také označenia ako „anomálna čierna bridlica“, resp. „ano-
málna kovonosná čierna bridlica“ (Pašava, 1990; Kukal et 
al., 1990). Normálne čierne bridlice sú potom také, ktoré 
sa svojím chemickým zložením stopových prvkov blížia či 
už priemernej bridlici (Turekian a Wedepohl, 1961), alebo 
čiernej bridlici z Ohia, teda štandardu čiernej bridlice geo-
logickej služby UsA „Usgs devonian Ohio shale“ z Ken-
tucky (sdO-1). Tento geochemický štandard navrhol Huyck 
(1989) ako náhradu za štandard bridlice NAsC (North 
American shale Composite) a predstavuje dobre geogra-
ficky a stratigraficky lokalizovanú čiernu bridlicu z huróns-
keho člena vrchnodevónskej Ohio shale v západnej časti 
Rowan County, Kentucky. Táto bridlica má vysoký obsah or-
ganického uhlíka, pyritu, v jemnozrnnom alumosilikátovom 
matrixe (íly), ako aj fosílií (napr. sporomorfy Tasmanites). 
Vzorka bola analyzovaná v 32 laboratóriách z celého sveta 
na hlavné, vedľajšie a stopové prvky, ako aj na REE, parti-
cipovala aj Prírodovedecká fakulta UK (Berkovec a Lukašin, 
1984; Keprfrle et al., 1985; Kane et al., 1990).

Na zjednotenie termínov v problematike obohatenia 
čiernych bridlíc kovmi a polokovmi navrhol Huyck (1990) 
definíciu kovonosnej čiernej bridlice (metalliferous black 
shale), ktorú aplikujeme aj pre tento príspevok: „Kovonosná 
čierna bridlica je čierna bridlica obohatená o hocijaký 
kov faktorom 2x (okrem Be, Co, Mo a U, pri ktorých je 
dostačujúci faktor 1x) v porovnaní so štandardom Usgs 
sdO-1.“ V tab. 1 sú uvedené z daného geochemického 
štandardu len kovy a polokovy, ktoré sú predmetom tohto 
príspevku.

Ako návrh indexu kovonosnosti malokarpatských čier-
nych bridlíc sme použili primárne údaje (lokalizácie vzoriek, 
analýzy, použité analytické metódy a ich detekčné limity 
pre jednotlivé stanovované prvky) z prác Cambel a Khun 
(1983), Khun (1983, 1985), Cambel et al. (1985), ivan et 
al. (2001), ivan a Méres (2006) a Méres (2005). Pre tento 
príspevok sme vybrali 8 kovov a polokovov (As, Cr, Cu, Hg, 
Ni, sb, V a Zn) analyzovaných rôznymi metódami (tab. 2) 
v   čiernych bridliciach perneckej a pezinskej skupiny. 

Výber prvkov sledoval relevantnosť ich výpovednej geo-
chemickej charakteristiky pre dané horniny na dotknutom 
území. Na výpočet indexu kovonosnosti sme použili vzor-
ky, v ktorých obsah organického uhlíka je v intenciách de-
finície čiernej bridlice štandardu sdO-1 (t. j. > 0,5 hm. %), 
a  v  ktorých boli analyzované všetky sledované prvky.

Postup pri výpočte indexu kovonosnosti: primárne ana-
lýzy na obsah toho-ktorého prvku sa porovnali s príslušným 
údajom tohto prvku v kovonosnej čiernej bridlici sdO-1 
(tab. 1) a zistil sa počet vzoriek zo súboru, v ktorých daný 
prvok dosiahol, resp. prekročil údaj z sdO-1. Následne sa 
vypočítal percentuálny podiel takýchto vzoriek pre každý 
prvok v súbore. Pre každý sledovaný prvok sa vypočítala 
miera prekročenia jeho hodnoty uvedenej v kovonosnej 
sdO-1 v prípade, že primárny obsah bol rovný alebo vyšší 
ako v štandarde, a to pre každú vzorku, ktorá spĺňala túto 
podmienku. Z týchto hodnôt sa vypočítal aritmetický prie-
mer. Získanými číslami sa násobil percentuálny podiel prí-
slušného prvku a suma zo všetkých súčinov pre sledované 
prvky z tab. 3 bola dosadená do vzorca.
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Vzorec pre výpočet indexu kovonosnosti čiernych brid-
líc perneckej skupiny malokarpatského kryštalinika potom 
možno navrhnúť takto:

pre i až n = As, Cu, Hg, Ni, sb, V a Zn,

kde M = sledované kovy a polokovy, Pp = percentuálny 
podiel vzoriek, v ktorých daný prvok dosiahol alebo pre-
kročil prahovú hodnotu v kovonosnej sdO-1, a MpmsdO-1 je 
aritmetický priemer násobkov týchto prekročení vo vzor-
kách spĺňajúcich túto podmienku pre každý sledovaný pr-
vok. 

Ako príklad výpočtu uvedieme vzorky 62A a 67A zo  vzo-
riek čiernych bridlíc z lokalít mimo produktívnych zón pre Cu: 
z päťčlenného súboru vzoriek prahové hodnoty kovonosnej 
sdO-1 prekročili 2 vzorky, teda ide o podiel 40 %. Násob-

IM = 
∑  
n

i
Pp · Mpm

100

SDO -1

Tab. 1 
Vybraté kovy a polokovy štandardu čiernej bridlice sdO-1

a kovonosnej čiernej bridlice sdO-1. Obsah v mg . kg–1

(upravené podľa Kanea et al., 1990)

selected metals and metalloids of black schists standard sdO-1 
and the metalliferous black schist sdO-1. Contents in mg . kg–1 

(adapted after Kane et al., 1990)

sdO-1 sdO-1

kovonosná

As 68,5 137

Cr 66,4 132,8

Cu 60,2 120,4

Hg 0,2 0,4

Ni 99,5 199

sb 4,45 8,9

V 160 320

Zn 64,1 128,2

Tab. 2
Vybraté analýzy čiernych bridlíc perneckej skupiny kryštalinika MK (produktívne zóny a mimo zón)

selected analyses of black schists of the Malé Karpaty from the Pernek group (productive zones and out of zones) 

Pernecká skupina – produktívne zóny i. až iV.

Pernek group – productive zones i. to iV.

met.
As Cr Cu Hg Ni sb V Zn Corg

iNAA sPA sPA AAs sPA iNAA sPA iNAA kond.
vzorka mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 hm. %

40B 252 74 53 0,74 295 27 460 81 4,13

41A 84 87 16 0,70 41 13 590 99 0,96

49A 385 83 103 0,17 162 0,82 159 280 0,96

52A 480 120 166 0,30 186 11 191 210 1,26

53B 85 76 60 0,65 302 4 990 32 4,32

54A 69 71 46 0,46 182 4 1040 37 8,32

60A 605 48 159 0,18 160 38 350 168 1,73

61A 0,4 95 234 0,18 380 41 1260 604 5,36

68A 800 49 36 0,18 60 19 350 206 2,30

97A 1370 50 20 0,35 20 43 830 80 5,08

98A 49 59 20 0,40 6 1 955 41 1,96

99A 60 75 191 0,37 275 7 980 420 3,86

100A 21 204 115 0,57 72 0,7 224 210 0,91

Pernecká skupina – mimo produktívnych zón

Pernek group – out of productive zones

57A 44 102 66 0,18 12 6 66 53 8,47

58A 6 54 10 0,13 30 3 89 103 0,57

62A 109 60 209 0,27 19 48 720 105 4,90

67A 56 104 234 0,32 410 28 380 430 0,65

133A 15,4 93 34 0,18 50 3,85 112 405 0,54

Vysvetlivky: A – čierna bridlica bez makroskopicky viditeľnej sulfidickej mineralizácie; B – s makroskopicky viditeľnou; met. – použité analy-
tické metódy a inštitúcia: iNAA – inštrumentálna neutrónová aktivačná analýza, Čs. uránový průmysl stráž pod Ralskem; sPA – spektrálna 
analýza; AAs – atomová absorpčná spektroskopia, geol. ústav PriF UK Bratislava; kond. – konduktometria, ÚÚg Brno. Analýzy a lokalizá-
cie vzoriek sú z práce Cambela a Khuna (1983).
Explanations: A – black schist without visible sulphidic mineralization; B – with macroscopically visible mineralization; met. – used analytical 
methods and institutions to made: iNAA – instrumental neutron activation analysis, Czechoslovak Uranium industry, stráž pod Ralskem; 
sPA – spectral analysis; AAs – atomic absorption spectroscopy, geological inst., Faculty of science, Comenius University Bratislava; 
cond. – conductometrically, Czech geological survey, branch Brno. Analysis and location of the samples from Cambel and Khun (1983).
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ky prekročenia boli vo vzorke 62A  =  1,73 a  v  67 A  =  1,94, 
aritmetický priemer je potom 1,83. Jeho súčin s percentu-
álnym podielom je 73,2 (tab. 3). Pri dosadení príslušných 
hodnôt z tab. 3 do vyššie uvedeného vzorca vyjde index 
kovonosnosti pre čierne bridlice perneckej skupiny z pro-
duktívnych zón iM = 8,88 a pre čierne bridlice z lokalít mimo 
týchto zón iM = 4,83. Takto získané hodnoty iM z čiernych 
bridlíc Malých Karpát je možné využiť v environmentálnej 
geochémii pre posúdenie úrovne plošnej kontaminácie bio-
sféry potenciálne toxickými stopovými prvkami (PTTE).

Aplikáciou indexu kovonosnosti sme sa pokúsili 
riešiť aj problematiku principiálne odlišnej geologickej 
a  geochemickej histórie čiernych bridlíc perneckej skupiny 
a čiernych bridlíc pezinskej skupiny. V tab. 4 sú výsledky 
analýz čiernych bridlíc pezinskej skupiny (v zmysle 

ivan a Méres, 2006), ktorej integrálnou súčasťou je aj 
harmónska séria (v zmysle Cambel, 1954, 1958). Prahové 
hodnoty kovonosnej sdO-1 prekračuje Cr a V vo vzorke 
19A a zvýšený obsah Zn v ostatných troch vzorkách. 
Obsah vanádu tu zrejme dokumentuje priamu závislosť 
od zrnitostnej kategórie protolitu a vyššieho obsahu Corg. 
Taktiež organická hmota vo výbrusoch z čiernych bridlíc 
pezinskej skupiny vystupuje v podobe väčších zhlukov 
zrnitosťou zodpovedajúcou peliticko-psamitickej zrnitosti 
pôvodných klastov protolitu a nie rovnomerne rozptýlenému 
submikroskopickému pigmentu, ako je v prípade čiernych 
bridlíc perneckej skupiny (obr. 3a, b.).

Rovnakým postupom, ako je uvedený v tab. 3, mož-
no vypočítať index kovonosnosti čiernych bridlíc pezinskej 
skupiny malokarpatského kryštalinika, ktorého hodnota je 
iM = 2,45, samozrejme, pre rovnakú škálu sledovaných prv-
kov. 

index kovonosnosti čiernych bridlíc (iM = 8,88) z pro-
duktívnych zón perneckej skupiny potom predstavuje 
3,62-násobok tejto hodnoty a iM (4,83) pre čierne bridlice 
z lokalít mimo produktívnych zón perneckej skupiny je 1,97 
násobkom. 

Výrazný rozdiel v hodnote iM v čiernych bridliciach 
perneckej skupiny (najmä mimo produktívnych zón) 
a  pezinskej skupiny považujeme za relevantné kritérium 
nielen na posúdenie kovonosnosti, ale aj ako diskriminačný 
koeficient pri geochemických interpretáciách odlišných 
sedimentačných prostredí protolitu čiernych bridlíc kryšta-
linika Malých Karpát. 

Diskusia

Názory na genézu čiernych bridlíc kryštalinika Malých 
Karpát (MK) sa s pribúdajúcimi informáciami výrazne me-
nili (Cambel, 1954, 1958; Plašienka et al., 2001; ivan et al., 
2001; Putiš et al., 2004; ivan a Méres, 2006; Méres, 2005, 
2007; Polák et al., 2012). Pre riešenie potenciálnej rudonos-
nosti čiernych bridlíc MK, ako aj pri riešení ich geologického 
vývoja z vyššie publikovaných názorov vychádzame z prác 
ivana a Méresa (l. c.). dôvodom je to, že čierne bridlice 
MK rozdelili principiálne na dve genetické skupiny. Rôzna 
zdrojová oblasť a prostredie sedimentácie každej z nich 
nás viedlo k tomu, že by mal byť zásadne iný aj ich poten-
ciál rudonosnosti. Z toho dôvodu sme index kovonosnosti 
aplikovali na litologické členenie čiernych bridlíc MK podľa 
ivana a Méresa (l. c.). Z prác Cambela (1954, 1958), Cam-
bela a Khuna (1983), Khuna (1983, 1985) a Cambela et al. 
(1985) používame (okrem analýz a lokalizácie vzoriek) pre 
prehľadnosť a komparáciu starších a nových údajov termíny 
„čierne bridlice produktívnych zón“ a „čierne bridlice mimo 
produktívnych zón“ (obr. 2), ktoré podľa ivana a Méresa 
(l.  c.) patria do perneckej skupiny. 

index kovonosnosti čiernych bridlíc perneckej skupiny 
kryštalinika MK v produktívnych zónach je temer dvojná-
sobný (1,84) oproti takýmto horninám, ktoré boli odobraté 
z lokalít mimo týchto zón v perneckej skupine. Zaujímavé 
je aj poradie obohatenia sledovaných prvkov, zostavené zo 
súčinu percentuálneho podielu vzoriek súboru, v ktorých 
daný prvok dosiahol, resp. prekročil prahovú hodnotu ko-

Tab. 3 
Čiastkové výpočty k návrhu indexu kovonosnosti čiernych bridlíc
Partial calculations for metalliferous index proposal for the black 

schists

Pernecká skupina – produktívne zóny i. až iV.

Pernek group – productive zones i. to iV.

N n Pp Mp Pp

As 13 6 46,1 4,73 218,3

Cr 13 1 7,7 1,54 11,9

Cu 13 4 30,8 1,55 47,7

Hg 13 6 46,1 1,77 81,6

Ni 13 4 30,8 1,57 48,4

sb 13 7 53,8 3,08 165,7

V 13 10 76,9 2,44 187,6

Zn 13 7 53,8 2,36 127,0

∑ 888,2

Pernecká skupina – mimo produktívnych zón

Pernek group – out of productive zones

N n Pp Mp Pp

As 5 0 0 0 0

Cr 5 0 0 0 0

Cu 5 2 40,0 1,83 72,3

Hg 5 0 0 0 0

Ni 5 1 20 2,06 41,2

sb 5 2 40,0 4,24 169,6

V 5 2 40,0 1,72 68,8

Zn 5 3 40,0 3,25 130,0

∑ 482,8

Vysvetlivky: N – počet vzoriek; n – počet vzoriek zo súboru, 
v  ktorých sledovaný prvok dosiahol alebo prekročil svoj obsah uda-
ný v kovonosnej sdO-1 (tab. 1); Pp – percentuálny podiel takýchto 
vzoriek zo súboru; Mp – aritmetický priemer miery prekročenia ob-
sahu prvku v porovnaní s sdO-1 kovonosnej zo vzoriek kolónky n.
Explanations: N – number of samples; n – number of samples in 
which the content of studied element reached or crossed the tre-
shold of metalliferous sdO-1 (Tab. 1); Pp – percentage share of 
such samples; Mp – arithmetic average of overload measure com-
pared with the sdO-1 metalliferous from the samples in column n.
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vonosnej sdO-1 a priemernej miery týchto prekročení (tab. 
3). Pre bridlice produktívnych zón je toto poradie takéto: As 
> V > sb > Zn > Hg > Ni >> Cu > Cr, pre čierne bridlice 
z  lokalít mimo zón sb > Zn > Cu > V > Ni > As = Cr = Hg. 
Z  uvedeného poradia možno usudzovať, že záujmovými 
kovmi a polokovmi v študovaných horninách perneckej sku-
piny sú As, sb, V a Zn. Uvedené aspekty sú prezentované 
aj na obr. 4a, b. Priemerný obsah prvkov As, sb, V a Zn 
v  čiernych bridliciach z produktívnych zón perneckej sku-
piny je nad hranicou prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 
(sdO-1 Metalliferous).

Obsah As v čiernych bridliciach typu A (bez makrosko-
picky viditeľných sulfidov) dosahuje vysoké hodnoty (tab. 
2), dokonca vyššie ako bridlice typu B (s makroskopicky 
viditeľnými sulfidmi) s maximálnou hodnotou v súbore 
1  370  mg . kg–1 (vzorka 97A, vrchná štôlňa Rybníček). Treba 
však uviesť, že antimónové rudy v MK majú vysoký obsah 
As. Tiež pyrit a chalkopyrit sprevádzajúci zrudnenie majú 
vysoký obsah As (Cambel a Jarkovský, 1967, 1974). Bridlice 
s organickou hmotou majú taktiež tendenciu vyššieho ob-
sahu As, kde nízky redox potenciál zapríčiňuje vyzrážanie 
As (pozri vzorku 97A s anomálnym obsahom As a vysokým 
obsahom Corg, tab. 2). Vysoký obsah As v malokarpatských 
čiernych bridliciach je podobný obsahu sb hlavne vo vzor-
kách z oblasti epigenetických hydrotermálnych premien, 
prevažne z oblasti ložiska Pezinok-Kolársky vrch.

Vyšší obsah sb v produktívnych zónach je spravidla 
v  oblasti hydrotermálnych premien, kde mohlo pod vplyvom 
hydrotermálnych roztokov obsahujúcich sulfátový ión dôjsť 
k okysleniu organickej hmoty, čo je spojené s tvorbou redu-
kovaných foriem síry a  s vylučovaním sulfidov (Bannikova 

a  galimov, 1977). V čiernych bridliciach potom drobné kryš-
tály antimonitu tvoria impregnácie (Chovan et al., 1994). 

Obsah Cu v obidvoch študovaných súboroch sa pohy-
buje od 16 – 234 mg . kg–1 (prekročenie kritéria metalo-
nosnosti v jednej tretine vzoriek). Obsah Ni vo vzorkách 
čiernych bridlíc z lokalít mimo produktívnych zón má dokon-
ca najvyššiu analyzovanú hodnotu 410 mg . kg–1 vo vzorke 
bez makroskopicky viditeľných sulfidov (vzorka 67A, miera 
prekročenia 2,06). 

Porovnateľná pozícia priemerného obsahu Cr v čier-
nych bridliciach produktívnych zón perneckej skupiny (obr. 
4a) a v čiernych bridliciach pezinskej skupiny (obr. 4b a obr. 
5) svedčí o tom, že Cr nemá z aspektu kovonosnosti čier-
nych bridlíc MK praktický význam a jeho obsah je limitova-
ný jeho obsahom v protolite čiernych bridlíc.

Priemerný obsah prvkov Cu a Ni v čiernych bridliciach 
z   produktívnych zón perneckej skupiny je nad alebo na 
hranici prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 (obr. 4a).

Obsah vanádu v skúmaných čiernych bridliciach 
úzko súvisí s obsahom organickej hmoty (tab. 2). V   pro- 
duktívnych zónach možno obsah považovať za anomálny 
(77-percentný podiel prekročenia prahovej hodnoty 
kovonosnej sdO-1). dokonca čierna bridlica z produktívnej 
zóny (Cambel a  Khun, 1983; vzorka K-25, lokalita Pernek-
-Misársky Ostrobec, nie je zahrnutá v tomto študovanom 
súbore vzoriek, pretože nebola analyzovaná na všetky 
sledované prvky) mala obsah vanádu 6 000 mg . kg–1 
(0,6   %) pri obsahu Corg 8,28  %, čo značne prekračuje 
spodnú hranicu vanádonosti 0,05 % podľa smirnova 
(1976). Treba poznamenať, že v   danej lokalite bol zistený 
vanádový granát goldmanit (Uher et al., 1994). Tieto 
aspekty navodzujú špekulatívnu úvahu o tom, či vanád 
v  čiernych bridliciach perneckej skupiny môže/nemôže byť 
v blízkej budúcnosti aj ekonomicky zaujímavý.

V čiernych bridliciach pezinskej skupiny je poradie obo-
hatenia sledovaných prvkov, zostavené podobným meto-
dickým postupom ako v prípade čiernych bridlíc perneckej 
skupiny, takéto: Zn > Cr > V > As = Cu = Hg = Ni = sb. Toto 
poradie je zásadne odlišné od poradia tých istých prvkov 
v čiernych bridliciach perneckej skupiny. Priemerný obsah 
prvkov As, sb, V, Cu, Hg, Ni a sb v čiernych bridliciach 
pezinskej skupiny (obr. 5) je výrazne alebo evidentne pod 
hranicou prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 (sdO-1 

Obr. 2. schematická geologická mapa kryštalinika Malých Karpát. 
Upravená verzia Poláka a Raka (1980). 1 – metamorfity vcelku; 
2 – produktívne zóny (i. až V.); 3 – výskyt sb zrudnenia v produktív-
nych zónach; 4 – oblasti s nedostatočne vymedzenými priebehmi 
produktívnych zón; 5 – granitoidy; 6 – mezozoikum; 7 – terciér – 
kvartér. KV – sb ložisko Pezinok-Kolársky vrch; P – sb a pyritové 
ložisko Pernek-Jahodnisko; B – bratislavský granitoidný masív; 
M – modranský granitoidný masív; sM – granitoidný masív staré 
mesto; Au, Pb, Zn, Fes2 – výskyt príslušného zrudnenia.
Fig. 2. schematic geological map of the Pernek group of Malé 
Karpaty crystalline basement. Modified version after Polák and 
Rak (1980). 1 – metamorphites undivided; 2 – productive zones (i. 
to V.); 3 – occurrences of sb ore mineralization in productive zones; 
4 – areas with unsufficiently defined course of productive zones; 
5 – granitoids; 6 – Mesozoic; 7 – Tertiary-Quarternary. KV – sb ore 
deposit Pezinok-Kolársky vrch; P – sb and pyrite deposit Pernek- 
-Jahodnisko; B – Bratislava granitoid massif; M – Modra granitoid 
massif; sM – staré mesto granitoid massif; Au, Pb, Zn, Fes2 – oc-
currence of appropriate ore mineralization.
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Metalliferous). V čiernych bridliciach pezinskej skupiny je 
nápadný vyšší obsah Zn (tab. 4, obr. 5), ktorý je pravde- 
podobne výsledkom mineralizácie rastlinného detritu. 
Bouška (1977) napr. v uhlí uvádza bežne obsah zinku 
1  000 mg . kg–1.

Potenciálna možnosť využiť index kovonosnosti 
aj ako diskriminačný koeficient pri geochemických 
rekonštrukciách rôznych sedimentačných prostredí vyplýva 
aj z porovnania priemerného obsahu sledovaných prvkov 
(obr. 4a, b; obr.  5). Z tohto porovnania je zrejmé, že:

a) priemerný obsah As, sb, V a Zn v čiernych bridliciach 
perneckej skupiny z produktívnych zón je nad hranicou 
prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 (sdO-1 Metalliferous, 
obr. 4a);

b) priemerný obsah As, sb, V, Cu a Zn v čiernych brid-
liciach perneckej skupiny mimo produktívnych zón je tiež 
nad hranicou, resp. na hranici prahových hodnôt kovonos-
nej sdO-1 (obr. 4b);

c) priemerný obsah Hg, Ni a Cr v čiernych bridliciach 
perneckej skupiny mimo produktívnych zón je na hranici 
prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 (obr. 4b);

d) priemerný obsah všetkých sledovaných prvkov s vý-
nimkou Zn je v čiernych bridliciach pezinskej skupiny vý-
razne pod hranicou prahových hodnôt kovonosnej sdO-1 
(obr. 5).

Vzhľadom na korektné posúdenie príčin výrazne odliš-
ných hodnôt sledovaných chemických prvkov považujeme 
za relevantné porovnanie priemerného obsahu v čiernych 
bridliciach perneckej skupiny mimo produktívnych zón 
a  v  čiernych bridliciach pezinskej skupiny. dôvodom je fakt, 
že odlišnému protolitu podľa Méresa (2005) sú najbližšie 
(aj v prípade chemických prvkov, ktorých imobilita v proce-
soch, ktoré postihli čierne bridlice obidvoch skupín počas 
ich geologického vývoja, môže byť diskutabilná) čierne bri-
dlice perneckej skupiny mimo produktívnych zón a čierne 
bridlice pezinskej skupiny.

Výraznú disproporciu v priemernom obsahu sledova-
ných chemických prvkov medzi čiernymi bridlicami pernec-
kej skupiny (produktívnych zón a aj mimo nich) a čiernymi 
bridlicami pezinskej skupiny je možné vysvetliť iba rôznou 
zdrojovou oblasťou, materskými horninami, odlišným se-

dimentačným prostredím, a teda aj rôznou paragenézou 
chemických prvkov. Z uvedeného vyplýva, že už v protolite 
obidvoch skupín študovaných čiernych bridlíc bola ich kon-
centrácia zásadne odlišná. Z vyššie uvedeného vyplýva, 
že mineralizácia spôsobená hydrotermálnymi fluidmi ge-
nerovanými synchrónnou metamorfózou obidvoch skupín 
čiernych bridlíc MK je principiálne odlišná. Potenciál ložis-
kových akumulácií majú jednoznačne iba čierne bridlice 
perneckej skupiny.

Výrazný rozdiel v zložení študovaných čiernych 
bridlíc vyplýva aj z variability obsahu U, Th a Hf (obr.  6). 
Čierne bridlice a aktinolitické bridlice s organickou 
hmotou z perneckej skupiny vytvárajú samostatné pole 
s   jasným trendom k  zloženiu N-MORB metabazaltov 
MK. Je to výsledok rôzneho zastúpenia pelagických ílov, 
organogénneho/chemogénneho kremeňa, organickej hmo-
ty a alterovaných bazaltov N-MORB v ich protolite.

Čierne bridlice pezinskej skupiny zasa vytvárajú v dia-
grame samostatné pole s afinitou k zloženiu metabazaltov 
OiT/CT typu, ktoré sa vyskytujú v pezinskej skupine. Vý-
razný rozdiel v geochémii metasedimentov (hlavné prvky, 
vybraté prvky v stopovej koncentrácii a lantanoidy) MK je 
interpretovaný ako výsledok principiálne odlišného protoli-
tu a prostredia sedimentácie (Méres, 2005; ivan a Méres, 
2006). Na odlišné prostredie sedimentácie s ohľadom na 
oxidačno-redukčné podmienky poukazuje aj obsah U a Th 
v obidvoch typoch čiernych bridlíc (obr. 7). Čierne bridlice 
perneckej skupiny sedimentovali vo výrazne redukčnom 
prostredí. Čierne bridlice pezinskej skupiny sedimento-
vali aj v oxidačnom, aj v redukčnom prostredí. To, že sa 
v  psamitickej fácii zachovala organická hmota, svedčí o in-
tenzívnej tektonickej/vulkanickej aktivite v zdrojovej oblasti, 
rýchlom transporte siliciklastického materiálu do sedimen-
tačného bazéna a o rýchlom pochovaní organickej hmoty 
pred jej mineralizáciou (obr. 3a, b; Méres, 2005).

Záver

V tejto práci sme navrhli index kovonosnosti (i
M) čier-

nych bridlíc kryštalinika Malých Karpát pre nasledujúce 
chemické prvky: As, Cr, Cu, Hg, Ni, sb, V a Zn.

Tab. 4 
Vybraté analýzy čiernych bridlíc pezinskej skupiny kryštalinika Malých Karpát (analýzy sú z práce Cambela a Khuna, 1983)

selected analyses of black schists of the Malé Karpaty from Pezinok group (data from Cambel and Khun, 1983)

Čierne bridlice pezinskej skupiny

Black schists of Pezinok group

As Cr Cu Hg Ni sb V Zn Corg

met. iNAA sPA sPA AAs sPA iNAA sPA iNAA kond.

vzorka mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 mg . kg–1 hm. %

19A 3,2 292 19,5 0,25 12 0,49 480 103 5,02

122A 79,5 15,9 9,3 0,18 32 0,61 182 184 0,76

144A 2,6 57,5 31,6 0,25 28,2 0,64 107 181 6,43

145A 10,0 44 11,5 0,30 12,3 1,5 61 420 2,12

Vysvetlivky ako pri tab. 2/Explanations corresponding with those in Tab. 2.
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Obr. 3a. Reprezentatívne vzorky čiernych bridlíc z pezinskej skupiny. Lokalizácia (A, B, C, d) dubová, Fúgelka, (A) ii polaroidy, (B) X po-
laroidy. (C) a (d) ii polaroidy. Označenie vzoriek (A a B) ako v tab. 4. C a d z práce Méresa (2005).
Fig. 3a. Representative samples of the black schists from the Pezinok group. Location (A, B, C, d): dubová, Fúgelka, (A) polaroid ii, 
(B)  polaroid X. (C) and (d) polaroid ii. signature of the samples such as in a Tab. 4. (C) and (d) from Méres (2005).

Obr. 3b. Reprezentatívne vzorky čiernych bridlíc z perneckej skupiny. (A) Čierna bridlica s rudnou mineralizáciou z produktívnej zóny. Loka-
lizácia: Borinka, santoberg, ii polaroidy, (B) ako (A) X polaroidy. (C) Veľmi jemnozrnná čierna bridlica mimo produktívnych zón. Lokalizácia: 
Pernek, štôlňa Karol, ii polaroidy, (d) ako (C) X polaroidy. Označenie vzoriek ako v tab. 2.
Fig. 3b. Representative samples of the black schists from the Pernek group. (A) Black schists with ore mineralization of the Pernek group 
from the productive zone. Location: Borinka, santoberg, polaroid ii, (B) just (A) polaroid X. (C) Very fine-grained black schist of the Pernek 
group out of productive zone. Location: Pernek, Karol stack, polaroid ii, (d) just (C) polaroid X. signature of the samples such as in a Tab. 2.
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Obr. 4a. diagram priemerného obsahu chemických prvkov v čier-
nych bridliciach produktívnych zón perneckej skupiny (PZ Perg) 
a  ich obsahu v sdO-1. Čiarkovane je vyznačená línia obsahu tých-
to prvkov v sdO-1 – kovonosnej (2x obsah v sdO-1). Hodnoty sú 
uvedené v tab. 2.
Fig. 4a. diagram of chemical element average contents in the 
black schists from the Pernek group productive zones (PZ Perg) 
and their contents in sdO-1. dashed line characterizes the con-
tent of these elements in sdO-1 Metalliferous (twice contents of 
sdO-1). Values are listed in Tab. 2.

Obr. 4b. diagram priemerného obsahu chemických prvkov 
v  čiernych bridliciach mimo produktívnych zón perneckej skupiny 
(mimo PZ Perg) a ich obsahu v sdO-1. Vysvetlivky ako pri obr. 4a. 
Hodnoty sú uvedené v tab. 2.
Fig. 4b. diagram of chemical element average contents in black 
schists from the Pernek group out of productive zones (besides 
PZ Perg) and their contents in sdO-1. Further explanations are in 
Fig. 4a and values are listed in Tab. 2.

Obr. 5. diagram priemerného obsahu chemických prvkov v čier-
nych bridliciach pezinskej skupiny (Pezg) a ich obsahu v sdO-1. 
Vysvetlivky ako pri obr. 4a. Hodnoty sú uvedené v tab. 4.
Fig. 5. diagram of chemical element average contents in black 
schists from the Pezinok group (Pezg) and their contents in 
sdO-1. Further explanations are in Fig. 4a. Values are listed in 
Tab.  4.

Zdôvodnili sme možnosti využitia iM v čiernych bridli-
ciach: 

(1) pre predbežné posúdenie ložiskových akumulácií 
sledovaných chemických prvkov, 

(2) pre riešenie geologickej histórie (najmä materských 
hornín a prostredia sedimentácie) na príklade dvoch gene-
ticky principiálne odlišných čiernych bridliciach z pezinskej 
a perneckej skupiny,

(3) pri environmentálnom výskume potenciálne toxic-
kých stopových prvkov (PTTE). 

Výrazne vyššie hodnoty iM v čiernych bridliciach per-
neckej skupiny v porovnaní s hodnotami iM v čiernych brid-
liciach pezinskej skupiny sú výsledkom odlišného protolitu 
a   rincipiálne odlišného sedimentačného prostredia.

Rozdielna genéza čiernych bridlíc pezinskej a pernec-
kej skupiny je príčinou aj odlišnej mineralizácie generovanej 

Obr. 6. diagram U, Th a Hf poukazuje na odlišnú distribúciu týchto 
chemických prvkov v čiernych bridliciach Malých Karpát. 1 – Čier- 
ne bridlice perneckej skupiny (Perg); a – pole vzoriek z pro-
duktívnych zón; b – pole čiernych bridlíc mimo produktívnych zón, 
s  prevahou pelagických ílov + organická hmota v protolite; c – pole 
aktinolitických bridlíc s organickou hmotou mimo produktívnych 
zón, ktorých protolit mal zloženie pelagické íly + organická hmota + 
halmyrolýzou alterované bazalty N-MORB a ich hyaloklastity. Pole 
N-MORB – obsah U, Th a Hf v metabazaltoch z perneckej skupiny. 
2 – Čierne bridlice pezinskej skupiny (Pezg). Pole OiT/CT – obsah 
U, Th a Hf v metabazaltoch pezinskej skupiny. (Na zostrojenie dia-
gramu boli využité analýzy z prác Cambela a Khuna, 1983; ivana 
et al., 2001; Méresa, 2005; ivana a Méresa, 2006).
Fig. 6. diagram U-Th-Hf shows a different distribution of these 
elements in the black schists of the Malé Karpaty Mts. 1 – Black 
schists from the Pernek group (Perg); a – field for samples of the 
productive zones; b – field for samples out of productive zones; 
c – field of the actinolite schists + organic matter out of productive 
zones, which protolit was represented by the halmyrolytic altered 
hyaloclastites and basalts of N-MORB (Normal-Mid Ocean Ridge 
Basalt) type + organic matter. Field N-MORB – U, Th and Hf value 
in the metabasalts of the Pernek group. 2 – Black schists from the 
Pezinok group (Pezg). Field OiT/CT – U, Th and Hf value in the 
metabasalts of the Pezinok group (data from Cambel and Khun, 
1983; ivan et al., 2001; Méres, 2005; ivan and Méres, 2006).
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hydrotermálnymi fluidami aktivovanými synchrónnou meta-
morfózou obidvoch skupín čiernych bridlíc Malých Karpát. 

Z výsledkov tejto práce vyplýva, že:
(1) potenciál ložiskových akumulácií majú iba čierne bri-

dlice perneckej skupiny, 
(2) už v protolite obidvoch skupín študovaných čiernych 

bridlíc boli koncentrácie chemických prvkov využitých v iM 
okrem Cr a Zn zásadne odlišné.
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geochemistry of black schists of the Pernek group and Pezinok group
from the Malé Karpaty Mts. – Metalliferous index

and possibilities of its application

Black schists from the Malé Karpaty Mts. (MK) were 
a subject of multiple researches in the second half of the 
last century (Cambel, 1954, 1958; Cambel and Khun, 1983; 
Cambel et al., 1985; Khun, 1983, 1985; Plašienka et al., 
2001; Putiš et al., 2004; ivan and Méres, 2006; Méres, 
2005, 2007; Polák et al., 2012).

Regarding the lithostratigraphic division and the origin 
of the Lower Paleozoic crystalline basement of the Malé 
Karpaty Mts., two geochemical groups of metamorphosed 
sedimentary rocks were observed (Méres, 2005, 2007; 
ivan and Méres, 2006): (1) Pezinok group and (2) Pernek 
group (Fig. 1). Black schists of different genesis are present 
in both groups. 

(1) The same geochemical parameters of various types 
of metamorphosed sedimentary rocks of the Pezinok group 
(metapelites, metapsammites, black schists, gneisses, 
contact metamorphosed rocks) indicate the same protolith 
(greywackes, lithic arenites ± organic matter), the same 
parental rocks (tonalite-granodiorite resp. dacite-rhyodacite), 
the same source area (active continental margin), as well 
as the same sedimentary environment (continental slope; 
Méres, 2005, 2007). The Pezinok group, including rare 

carbonates and some metabasalts, manifests the OiT/
CT geochemical signature (Oceanic island Tholeiites/
Continental Tholeiites; ivan and Méres 2006).

(2) The protolith of metamorphosed sedimentary rocks 
of the Pernek group consisted of pelagic shales + organic 
matter, protolith of metasilicites was formed by pelagic 
silicites + organic matter, protolith of actinolite schists and 
chlorite-actinolite schists was represented by halmyrolytic 
altered hyaloclastites and basalts of N-MORB (Normal-Mid 
Ocean Ridge Basalt) type + organic matter (Fig. 6). The 
oceanic floor represented the sedimentary environment of 
the protolith of this group of metamorphosed sedimentary 
rocks; the sedimentation was accompanied by the rift 
volcanism, producing basalts of N-MORB type and 
hydrothermal activity forming the stratiform hydrothermal 
sulphidic bodies in sediments (ivan et al., 2001; ivan and 
Méres, 2006; ivan and Méres, 2015). 

This contribution is dealing with the contents of some 
metals and metalloids as potentially toxic trace elements 
(PTTE) in black schists of both groups (Tabs. 2 and 4).

Analysed contents of selected elements in black schists 
of both groups were compared with the Usgs devonian 
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Ohio shale from Kentucky sdO-1 (Tab. 1; Kane et al., 
1990). There was proposed the metalliferous index of black 
schists from the Malé Karpaty Mts. by the comparation with 
above mentioned standard following the equation:

for i to n = As, Cr, Cu, Hg, Ni, sb, V and Zn 

Where M = analysed metals and metalloids, Pp = 
percentage share of samples in which a given element 
reached or crossed the treshold of sdO-1 and MpmsdO-1 is 
arithmetic mean of these folds in samples determined this 
condition for every monitored element.

This index accounts value of iM = 8.88 for the black 
schists from productive zones (Fig. 2) of the Pernek group. 
For the black schists of the Pernek group outside of 
productive zones it has value of iM = 4.83 (Tab. 3). There 
can be observed a considerable decrease of this index 
value for the black schists from the Pezinok group to iM = 
2.45 (Tab. 4), which can document variable geochemical 
history in comparison with the black schists from the Pernek 
group. We consider the marked difference in iM between 
black schists of the Pernek and Pezinok groups as relevant 
benchmark not only for ore-bearing arbitration but also as 
a discriminant coefficient in geochemical interpretations of 
various sedimentary environments of the protolith of black 
schists in the MK crystalline complex. From the comparison 
of average contents of studied elements (Fig. 4a, b and 
Fig.  5) there follows that:

a) The average contents of As, sb, V and Zn in the black 
schists of the Pernek group productive zones are above 
the limit of the threshold for metalliferous sdO-1 (sdO-1 
Metalliferous, Fig. 4a).

IM = 
∑  
n

i
Pp · Mpm

100

SDO -1

b) The average contents of As, sb, Cu, V and Zn in the 
black schists of the Pernek group besides the productive 
zones are also above threshold values or correspond to the 
threshold values for metalliferous sdO-1 (Fig. 4b).

c) The average contents of Hg, Ni and Cr in black 
schists of the Pernek group besides the productive zones 
are on the threshold for metalliferous sdO-1 (Fig. 4b),

d) The average contents of all studied elements 
excepting Zn are in the black schists of Pezinok group 
significantly under the threshold values for metalliferous 
sdO-1 (Fig. 5).

distinct disproportionality in average contents of 
studied elements between Pernek group black schists 
(productive zones and out of the zones, Fig. 2) and Pezinok 
ones is possible to explain only with different source 
area, parent rocks, different sedimentary environment 
and so with various paragenesis of chemical elements 
(Figs. 6 and 7). From the above mentioned there results 
that in the protolith of both groups of studied black 
schists the concentrations were essentially different. The 
petrographical study of both types of the black schists 
(Figs. 3a and 3b) and the geochemical study of chemical 
elements, which are generally immobile in the processes 
that affected metasediments and metabasalts during the 
geological history, have provided some principal results 
(ivan and Méres, 2006, 2015; Méres, 2005, 2007). Black 
schists from the MK, differing in genesis, manifest different 
ore-bearing potential of both groups too. Metalliferous index 
of black schists of the MK we suggest to apply for (a) prior 
appraisal of ore accumulations of selected elements (As, 
Cr, Cu, Hg, Ni, sb, V and Zn); (b) the geological history 
solution (especially of the parent rocks and the sedimentary 
environment), and (c) it will be possibly used for potentially 
toxic trace elements (PTTE) environmental study in both 
groups of the MK crystalline complex.


