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Dr. Juraja Bártu (Bárta, 1988). Nové zaujímavé údaje sa získali 
z geochemických analýz kostí a zubov lovnej zveri z tejto lokality. Bola 
spracovaná aj nájdená kamenná industria z hľadiska surovinového 
zloženia. K dispozícii sú už aj výsledky analýz malakofauny a peľu. 
Hrudky vypálenej hliny, ktoré sa získali z výplavov, sa spracúvajú 
z hľadiska prítomnosti odtlačkov prstov gravettienských ľudí. 

T. LÁNCZOS, R. AUBRECHT, B. ŠMÍDA, J. SCHLÖGL, CH. 
BREWER-CARÍAS, L. VLČEK a M. GREGOR: Pieskovcové 
jaskyne vo Venezuele: nový pohľad na ich genézu

Geologický a geomorfologický výskum jaskýň v arenitoch 
roraimskej skupiny vo Venezuele na stolových horách Chimantá 
a Roraima ukázal, že najpravdepodobnejší spôsob ich vzniku 
je vymývanie a erózia nespevnených alebo slabo spevnených 
polôh v sedimentoch. Nelitifikované vrstvy boli izolované dokonale 
cementovanými vrstvami v ich nadloží a podloží. Medzi litifikáciou 
týchto vrstiev je zvyčajne veľký rozdiel. Nelitifikované vrstvy často 
tvorí len nespevnený piesok, cez ktorý prenikajú len dobre litifikované 
stĺpovité útvary. Tie pravdepodobne vznikli vertikálnym prstovitým 
prúdením diagenetických fluíd z nadložnej vrstvy, pričom zvyšok 
nespevnenej vrstvy ostal nedotknutý. Prstovité prúdenie (angl. finger 
flow) vzniká v nespevnených pieskoch a pôdach s ostrým rozhraním 
hydraulickej vodivosti. Spomínané stĺpovité útvary nevykazujú 
žiadne znaky ďalšieho rozpúšťania. Jaskyne sa vytvoria, keď sa 
tečúca voda dostane cez pukliny k nespevneným vrstvám. Kolaps 
niekoľkých vymytých vrstiev nad sebou môže viesť k vytvoreniu 
obrovských podzemných priestorov. Ďalšia progradácia kolapsov 

smerom nahor môže viesť k vytvoreniu obrovských prepadlín 
a kolapsových zón, ktoré sú na venezuelských stolových horách 
častým javom. Predpokladáme, že vymývanie nespevnených 
pieskov vytvorilo až 70 % objemu jaskýň. Ďalším fenoménom, ktorý 
prispieva k vytváraniu jaskýň asi 20 %, je inkongruentné rozpúšťanie 
(zvetrávanie) sľúd, živcov a ílových minerálov v pieskovcoch 
a s tým súvisiace vytváranie lateritov. Tie sa prejavujú prítomnosťou 
množstva lateritov v jaskyniach, ktoré jaskyniari nazvali „červené 
bahno“ (špan. barro rojo). Röntgenové difrakčné záznamy ukázali, 
že ho tvorí najmä goethit a kaolinit. Lateritizácia, na rozdiel od 
rozpúšťania kremeňa, prebieha dobre aj v kyslých podmienkach, 
ktoré v prostredí venezuelských stolových hôr dominujú. Prebieha 
aj rozpúšťanie kremeňa, ale oveľa pomalšie a objemovo je takmer 
zanedbateľné. Sprievodným znakom lateritizácie a prebiehajúceho 
rozpúšťania SiO2 je aj prítomnosť množstva opálových speleotém, 
dosahujúcich nezvyčajne veľké rozmery. Je zarážajúce, že vo svetovej 
literatúre sa rozpúšťanie kremeňa uvádza ako hlavný faktor tvorby 
jaskýň. Rozpúšťanie ako spúšťací mechanizmus alebo dominantný 
činiteľ sa uvádza ako hlavné kritérium zaradenia takýchto jaskýň ku 
krasovým fenoménom. Naše výskumy ukázali, že najdôležitejším 
činidlom spôsobujúcim rozpúšťanie kremeňa je kondenzovaná voda 
na stenách jaskýň, zatiaľ čo voda v podzemných tokoch, presakujúca 
voda a voda v jazierkach je nasýtená rozpusteným SiO2 v podstatne 
menšej miere. Kondenzovavá voda však môže začať účinkovať až 
po vytvorení jaskyne v podmienkach jaskynnej mikroklímy, nie skôr. 
Preto sa domnievame, že pieskovcové jaskyne na stolových horách 
vo Venezuele je nutné zaradiť opäť medzi pseudokrasové javy.
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100 rokov granitu typu Goryczkowa v Tatrách – mýtus a realita
Centenary of the Goryczkowa granite type (Tatra Mts.): The myth and reality
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Abstract: The Goryczkowa granite was described hundred years ago as a dark grey coarse-grained partly foliated granite, representing 
a more basic counterpart to the common felsic (acid) Tatra granite type. Frequent presence of veins and nests filled by fine- to coarse-grained 
granites and pegmatites rich in pink Kfs within the Goryczkowa granite led Michalík to introduce there process of “metasomathosis” fifty years 
ago. Since this time become popular to denote this granite as pinkish porphyric “autometamorphosed” type. However, to solve this discrepancy 
we recommend to use in description of the Goryczkowa granite: a) main (core) type as biotite partly sheared granodiorite and b) marginal Kfs 
bearing granodiorite to granite variety.

V ostatných 40 rokoch po zostavení Generálnej geolo-
gickej mapy ČSSR sa do povedomia širokej odbornej verejnosti 
dostali granity z oblasti Goryczkowej v spojitosti so skupinou 
„autometamorfovaných“ granitoidov typu Prašivá bohatých na 
draselný živec, ktorých analógy boli identifikované vo väčšine 
granitických masívov v ZK. „Autometamorfované“ granity 
v ZK prvýkrát opísal Michalík (1951, 1952) práve z oblasti 
Tatier. Podľa neho vznikli prevažne káliovou metasomatózou 
normálnych granitoidov. Je zaujímavé, že v období prípravy 
„generálkových“ máp v Tatrách pracoval prof. Gorek (1954 
až 1959), ktorý goryczkowské granity priamo nestotožňoval 
s prašivskými. Vo vysvetlivkách jeho podklady spracovali V. 
Zoubek a L. Kamenický, ktorí však tieto granity zaradili do 
suity „alkalických metasomatických“ granitoidov. Podobne 
urobili aj J. Kamenický in Maheľ (1967) a L. Kamenický in 
Maheľ (1986). Toto zaškatuľkovanie sa tak vžilo, že sa traduje 

až do súčasnosti (napr. Nemčok et al., 1993, 1994) na oboch 
stranách Tatier. 

Termín granit typu Goryczkowa zaviedol do karpatskej 
geológie Morozewicz (1909). Podľa jeho opisu predstavuje 
tmavý hrubozrnný, miestami usmernený granit, ktorý tvorí 
bázický protipól kyslého svetlého základného tatranského 
typu Koszystej. Jeho (l. c., 1911, 1914) terénne a petrografické 
poznatky sa stali štandardom pre viacero generácií geo-
lógov (Radziszewski, Tokarski, Kreutz, Nechay, Kettner, 
Koutek, Turnau-Morawska, Michalík, Gorek a Burchart). 
V „pogenerálkovom“ období sa Vysvetlivky k prehľadnej geo-
logickej mape ČSSR 1 : 200 000 stali akýmsi univerzálnym 
„koncentrátom poznania = bibliou“ a požiadavka citovania 
moderných prác odučila ľudí porovnávať nové názory 
s originálnymi poznatkami. Po kritike metasomatických 
a „autometamorfných“ teórií (Hovorka, 1983) sa viac-menej 
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zmenil pohľad na genézu porfýrických granitov ZK. Chýbanie 
systematických výskumov v Tatrách však nezmenilo zaužívanú 
schematizáciu, keďže aj mapa Tatier Nemčoka et al. (1994) 
sa zakresľovala väčšinou zo starých podkladov z roku 1958.

Naše nové terénne a laboratórne štúdium nás priviedlo ku 
konfrontácii našich zistení s historickým prehľadom poznatkov 
a k modifikovanému návratu k pôvodným poznatkom. V hrebe-
ňovej časti masívu medzi Ľaliovým a Kondrackým sedlom 
tvoria granitoidné horniny kupolovité teleso intrudujúce 
do rulovo-amfibolitických hornín metamorfného obalu. 
V centrálnej časti dominujú strednozrnné usmernené bio-
titické granodiority Goryczkowa, typ s. s., kým v okrajových 
partiách kupoly cez tieto granitoidy preniká množstvo 

pegmatitovo-aplitových žíl a hniezd s granitickým materiálom 
bohatým na ružové draselné živce, často s porfýrickým habi-
tom. Na základe toho je evidentné, že pri intrúzii synkinema-
tických biotitických granodioritov do metamorfného plášťa 
sa vytvoril nepriedušný klobúk (carapace) a frakcionovaná 
tavenina plná fluíd intenzívne atakovala už solidifikovanú 
taveninu s viac ako 75 % pevnej fázy (RCMP – rheological 
critical melt percentage; Arzi, 1978). Pri tom vznikli partie 
bohaté na draselný živec (obr. 1 – 3) na okraji kupoly. 
Pripúšťame aj existenciu limitovanej metasomatózy do 10 cm 
v rámci jedného magmatického procesu. Vekové zaradenie 
do spodnokarbónskych granitov typu I (356 ± 8,4 mil. r.; Burda 
a Klötzli, 2007) pokladáme za správne.

Obr. 2. Granodiorit Goryczkowa s. s.

Fig. 2. Goryczkowa granodiorite s. s.

Obr. 3. Okrajová varieta granitu Goryczkowa.

Fig. 3. Marginal variety of the Goryczkowa granite.

Obr. 1. Ideová schéma intrúzie telesa granitoidov typu Goryczkowa do hornín metamorfného obalu.

Fig. 1. Idealized sketch illustrating intrusion of the Goryczkowa granite type into metamorphic rocks.


