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SGS activities

Terénny seminár SGS – Najmladšia sopka Putikov vrch
SGS field seminary: The youngest volcano Putikov vrch (the Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)

LADISLAV ŠIMON a ZOLTÁN NÉMETH
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Abstract: The field seminary of the Slovak Geological Society, held on 7. November 2009, was focussed on the youngest 
volcanic activity in Slovakia as well as in the Central Europe – the youngest volcano Putikov vrch in the western part of the 
Štiavnické vrchy Mts. (102 000 ± 11 000 years). The participants studied the former lava flows of alkali basalt volcanic activity, 
being cross-cut by the abandoned quarry at the Brehy settlement near the town Nová Baňa. Next, the pseudovents and the 
volcanic cone were presented. The field seminary included also the visit of the volcanologic exposition in the Pohronie Museum 
Nová Baňa.

Terénny seminár venovaný vulkanologickým charakteristikám 
sopky Putikov vrch v západnej časti Štiavnických vrchov sa uskutočnil 
7. novembra 2009. Zúčastnilo sa na ňom 22 členov Slovenskej 
geologickej spoločnosti a Klubu učiteľov geovied. Záujem účastníkov 
o odborný výklad L. Šimona a o výstup na vrchol troskového kužeľa 
neznižovalo ani značne hmlisté počasie. 

Putikov vrch je najmladšia doteraz známa sopka na Slovensku aj 
v celej strednej Európe. Vek tejto sopky strombolsko-havajského typu 
bol určený metódou opticky stimulovanej luminiscencie na 102 000 ± 
11 000 rokov (Šimon a Maglay, 2005). V klimatostratigrafickej škále 
to zodpovedá počiatočným štádiám émskeho interglaciálu.

Východiskom terénnej korelácie bola obec Tekovská Breznica 
na JZ od Novej Bane. Prvou zastávkou terénneho seminára bol 
opustený kameňolom pri miestnej časti Nová Baňa-Brehy, v ktorom sa 
v minulosti ťažil alkalický bazanit a využíval sa na výrobu minerálnych 
vlákien a izolačných materiálov. L. Šimon oboznámil účastníkov 
s geotektonickým pozadím alkalického bazaltového vulkanizmu 
a vulkanologickými charakteristikami sopečného kužeľa a lávového 
pokryvu (Šimon a Halouzka, 1996). Láva sa pohybovala od sopečného 
kužeľa (vrchol Putikovho vrchu) v smere pôvodnej Chválenskej doliny 
na S k Hronu. Čelo lávových prúdov sa nachádza na východnom 
okraji Novej Bane v časti Brehy. Navštívený kameňolom ho priečne 
narezáva, čo poskytuje výnimočné možnosti štúdia jednotlivých 
lávových prúdov. Lávový pokryv v celom brežianskom lome leží na 
terasových sedimentoch Hrona. Podľa súčasných poznatkov došlo 
k prehradeniu toku Hrona a vytvoreniu paleojazera. Účastníci 
terénneho seminára sa oboznámili s morfologickými formami 
separátnych lávových prúdov s doskovito-lavicovitou odlučnosťou 
a masívnym charakterom. Sú typu aa a petrograficky ich tvorí nefeli-
nický bazanit. Ďalším prezentovaným fenoménom boli pseudokrátery, 
t. j. malé druhotné troskové kužele (Šimon et al., 2002).

Trasa terénneho seminára pokračovala z Tekovskej Breznice 
po jz. svahu bývalého vulkánu až na vrchol troskového kužeľa. Tam 

sa účastníci terénnej korelácie (obr. 1) oboznámili s vulkanickými 
bombami strombolského a havajského typu. 

Popoludňajší program terénneho seminára bol venovaný 
prehliadke vulkanologickej expozície v Pohronskom múzeu v Novej 
Bani. Expozícia prehľadnou formou prezentuje vulkán a vzorky 
vulkanických bômb z Putikovho vrchu sa porovnávajú so vzorkami 
z rozličných svetových sopiek. Po prehliadke vulkanologickej 
expozície (obr. 2) sa účastníci oboznámili aj s ďalšími pútavými 
expozíciami Pohronského múzea – expozíciou pravekého osídlenia, 
umeleckohistorickou a národopisnou expozíciou. Ústretovosť 
riaditeľky múzea PhDr. Kataríny Konečnej a jej strhujúci výklad 
k jednotlivým exponátom prispeli k neochabujúcemu záujmu 
účastníkov o prehliadku a k presunutiu spiatočnej cesty do Bratislavy 
až na neskoré večerné hodiny.
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Obr. 1. Účastníci terénneho seminára na vrchole troskového kužeľa 
Putikovho vrchu. Foto Z. Németh.

Fig. 1. Participants of the field seminary on the top of the Putikov vrch 
scoria cone. Photo Z. Németh.

Obr. 2. Prehliadka vulkanologickej expozície Pohronského múzea 
v Novej Bani. Rôzne typy vulkanických bômb. Foto Z. Németh.

Fig. 2. Visit of the volcanological exposition of the Pohronie Museum 
Nová Baňa. Various types of voclanic extrusions. Photo Z. Németh.


