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Úvod

V posledných decéniách 20. stor. a na začiatku 21. stor. 
sa rozvoj geotermobarometrie aplikovanej v petrologickom 
výskume slovenskej časti Západných Karpát dominantne 
orientoval na objasňovanie P-T podmienok vzniku 
polyminerálnych hornín kryštalinika jadrových pohorí  
a ich obalových sekvencií. Len čiastočne boli objasnené 
P-T podmienky metamorfózy monominerálnych hornín 
(metakvarcity, metakarbonáty), ktoré sa vyznačujú 
častou absenciou indexových silikátových minerálov 
odhaľujúcich kľúčové udalosti metamorfných procesov. 
Geotermobarometrickými metódami sa numericky spresnil 
petrofaciálny vývoj variskej a alpínskej etapy kontaktnej 
a regionálnej metamorfózy v horninových komplexoch 
podieľajúcich sa na geologickej stavbe Západných Karpát. 

Geotermometrické stanovenie podmienok metamorfnej 
rekryštalizácie karbonátových komplexov závisí od 
vzájomných vzťahov koexistujúcich metamorfných 
minerálnych asociácií. Na základe mikrosondových 
analýz v kombinácii s výberom presne definovaných 
geotermometrických kalibračných rovníc sa vypočítané 
výsledky dajú využiť na interpretáciu tektonometamorfného 
vývoja.

Cieľom príspevku je objasniť možnosti aplikácie 
kalcitovo-dolomitovej geotermometrie v ternárnom 
CaCO3–MgCO3–FeCO3 systéme na stanovenie 
teplotných podmienok alpínskej regionálnej metamorfnej 
rekryštalizácie tuhárskych mramorov. 

Geologická stavba

Do 60. rokov 20. stor. sa karbonátovým horninám v okolí 
Divína, Tuhára a Ružinej na základe geografickej blízkosti 
magnezitového karbónu gemerika pripisoval karbónsky 
vek (Gregor, 1951; Valach, 1955; Andrusov, 1958). Po 
akceptovaní názoru o mezozoickom veku föderatskej 
skupiny (Schönnenberg, 1948; Biely, 1956, 1961; Maheľ, 
1957) podobný model stavby uplatnili v oblasti tuhárskeho 
mezozoika Fusán (1962) a Gregor (1964). Pôvodný 
názov označujúci metasedimenty vyskytujúce sa v doline 
Dobšinského potoka definoval Rozlozsnik (1935) podľa 
huty Föderata pri Dobšinej. 

Na základe geologického mapovania Fusán (1962) 
zaradil sekvenciu magnezitového karbónu do tektonickej 
jednotky gemerika. Medzi hlavné argumenty, ktoré uviedol 
Fusán (l. c.) proti zaradeniu tuhárskych karbonátových  
hornín do karbónu, patrí rozdielny vrstvový sled, ako aj 
tektonický vzťah k nadložnému karbónu gemerika. Na zá-
klade pozorovaných znakov vrstvového sledu karboná-
tového komplexu (izolované výskyty dolomitov, polohy 
rohovcových vápencov v metakarbonátoch), ktorý od bázy 
kremencov prejavoval afinitu k mezozoickým vrstvovým 
sledom, zaradil Fusán (1962) karbonátový komplex do 
obalového mezozoika kryštalinika veporika. Mezozoické 
horniny tvoriace obal kryštalinika južného veporika v oblasti 
Divína, Tuhára a Ružinej (obr. 1) boli z hľadiska regionálnej 
geologickej terminológie litostratigraficky zaradené do tzv. 
tuhárskeho vývoja föderatskej skupiny (Straka a Vozár  
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in Vass a Elečko et al., 1992). Plašienka (1983, 1993) hor-
niny föderatskej skupiny zaradil do viacerých sukcesií, 
ktoré sa vzájomne litostratigraficky odlišujú, pričom tuhár-
sku sukcesiu považuje za najhlbokovodnejšiu. Triasový 
vek metasedimentov föderatskej skupiny bol stanovený 
biostratigrafickými datovaniami palynoflóry (Biely  
a Planderová, 1975) a konodontovej fauny (Straka, 1981).

Pestro sfarbené strednotriasové tuhárske mramory 
vystupujú v centrálnych častiach karbonátového sledu 
tuhárskej sukcesie. Lokálne prechádzajú do kremitých  
a rohovcových vápencov (Plašienka in Bezák et al., 
1999). Vyvíjajú sa z podložných doskovitých tmavých 
vápencov anisu, lokálne sú v priamom kontakte s bazál-

nymi kavernóznymi dolomitmi (Straka a Vozár in Vass  
a Elečko et al., 1992). Podľa pozície vo vrstvovom slede 
a na základe analogických výskytov v rámci föderatskej 
skupiny majú pravdepodobne vrchnoanisko-ladinský 
vek. Litostratigraficky môžu zodpovedať steinalmským, 
wettersteinským a raminským vápencom (Plašienka  
in Bezák et al., 1999). Mikrofosílne znaky dokumentujúce 
vekové zaradenie vápencov sa pôsobením metamorfnej 
aktivity eliminovali. Karbonáty vznikli v morskom prostredí, 
kde sa striedali podmienky plytšieho neritika (karbonátová 
platforma) s hlbším pelagickým vývojom. Hrubolavicovité 
polohy mramorov lokálne prechádzajú do masívnych 
partií, ktoré vo vyšších častiach často zastupujú dolomity. 

Obr. 1. Tektonická schéma centrálnej časti veporika (Vozár a Káčer et al., 1998) a detail skúmaného územia na geologickej mape Lučenskej 
kotliny a Cerovej vrchoviny (Vass et al., 1992).

Fig. 1. Tectonic sketch map of the central part of the Veporic Unit (Vozár and Káčer et al., 1998) and the detail of the investigated area from 
the geological map of the Lučenec Depression and the Cerová vrchovina Upland (Vass et al., 1992).
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Variabilné sfarbenie mramorov sa mení v horizontálnom 
aj vertikálnom smere v kombinácii s množstvom chaoticky 
usporiadaných žiliek sekundárneho kalcitu (Straka a Vozár 
in Vass a Elečko et al., 1992). Vzhľad mramorov ovplyvňuje 
nepravidelná kresba duktilne deformovaných červen- 
kastých, ružových, žltkastých, sivých a modrastých lamín  
vo svetlom matrixe spolu so sekundárnymi žilkami a pig-
mentovanými fraktúrami. Metakarbonáty dosahujú hrúbku 
maximálne 200 m (Plašienka in Bezák et al., 1999).

Metodika

Terénny výskum zahŕňal výber vzoriek metakarbonátov  
z komplexných litologických profilov na analytické spraco-
vanie. Vzorky tuhárskeho mramoru (T-1 až T-8) sa odoberali 
in situ z kameňolomu (obr. 2). Kameňolom je lokalizovaný asi 
1,4 km od obce Tuhár na jv. svahu Domanová v nadmorskej 
výške 375 až 450 m (Slavkay et al., 2004). 

Chemické zloženie metakarbonátov sa zisťovalo 
použitím elektrónovej mikrosondovej analýzy (EMPA 
– electron microprobe analysis). Leštené, grafitom 
pokovované výbrusy metakarbonátov sa analyzovali 
elektrónovým mikroanalyzátorom CAMECA SX 100  
v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. 
Meranie bodových analýz karbonátov prebiehalo pri 
urýchľovacom napätí 15 kV a prúde 10 – 20 nA. Priemer 
elektrónového lúča sa prispôsoboval počas merania 
v rozsahu 5 – 10 μm, pretože 
karbonáty sú pod elektrónovým 
lúčom často prchavé. Prejavuje sa 
to rozdielnou reakciou jednotlivých 
minerálnych zŕn na šírku zvoleného 
elektrónového lúča. Chemické 
zloženie minerálnych fáz sa meralo 
WDS spektrometrami, štruktúrne 
znaky a distribúcia minerálnych fáz 
sa pozorovali v spätne rozptýlených 
elektrónoch (BSE – back scattered 
electron). Na meranie karbonátov 
sa použili kalibračné štandardy: 
Mg – forsterit, Ca – wollastonit, Fe 
– fayalit, Sr – SrTiO3, Mn – rodonit. 

Slovenské názvy minerálov 
používané v texte sú upravené 
podľa Ozdína a Uhera (2002)  
a skratky minerálov podľa Siivola  
a Schmida (2007).

Kalcitovo-dolomitová solvusová 
geotermometria 

Fázové vzťahy v binárnom systé- 
me CaCO3–CaMg(CO3)2 experimen-
tálne medzi prvými skúmali Goldsmith  
a Newton (1969). Kalcitovo-dolomitová 
solvusová geotermometria je zalo-
žená na distribučnej výmene iónov 
Mg2+ v štruktúre medzi koexistujúcim 

Obr. 2. Aktívne ťažená časť kameňolomu pri Tuhári. 

Fig. 2. Actively exploited part of the quarry near the Tuhár village. 

Tab. 1
Kalibračné rovnice a koeficienty pre kalcitovo-dolomitové geotermometre, ktoré stanovili 

Anovitz a Essene (1987) a McSwiggen (1993)
Anovitz and Essene (1987) and McSwiggen (1993) calibration equations and coefficients, 

which were used for calcite-dolomite geothermometers 

kalcitom a dolomitom, pričom rozsah substitúcie Mg2+ za Ca2+ 
v kalcite je obmedzený v závislosti od teploty (Bucher a Frey, 
2002). Metodika bikarbonátovej solvusovej geotermometrie 
vychádza z experimentálnych štúdií (Anovitz a Essene, 1987; 
McSwiggen, 1993), ktoré sa viažu na získavanie numerických 
údajov z mikrosondových analýz chemického zloženia 
metakarbonátov. Teplotná závislosť obsahu Mg v kalcite, 
ktorý koexistuje s dolomitom, sa vypočítala z mikrosondových 
chemických analýz 8 vzoriek tuhárskych mramorov (T-1 až 
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Obr. 3. Minerálne zloženie a štruktúra tuhárskych mramorov pozorovaná v prechádzajúcom polarizovanom svetle pri jednom nikole (PPL – 
Planar Parallel Light) a v skrížených nikoloch (XPL – X, resp. Cross Parallel Light). a, b – granoblastická štruktúra (T-7), c – mikrostylolitová 
zóna s pyritom a muskovitom (T-6), d – porfyroblast dolomitu (T-8), e, f – distribúcia porfyroblastov dolomitu v kalcitovom matrixe (T-1),  
g – akcesorický muskovit (T-2), h – hexagonálna pseudomorfóza pyritu (T-6). 

Fig. 3. Mineral composition and microstructure of the Tuhár marbles in polarized light at planar and cross parallel light. a, b – granoblastic 
texture (T-7), c – microstylolite zone with pyrite and muscovite (T-6), d – porphyroblastic dolomite (T-8), e, f – distribution of porphyroblastic 
dolomite in calcite matrix (T-1), g – accessory muscovite (T-2), h – hexagonal pseudomorph of pyrite (T-6). 

Tab. 2 
Reprezentatívne mikrosondové analýzy kalcitu v tuhárskych mramoroch. Zvýraznené sú hodnoty MgO a MgCO3. Minimálny obsah MgO 
0,75 hm. %, maximálny 1,00 hm. %, priemerná hodnota 0,88 hm. %. Po prepočte na komponent MgCO3 sa rozsah zastúpenia pohybuje 

od 1,57 hm. % do 2,10 hm. %.
Representative microprobe analyses of calcite in Tuhár marble. Minimum MgO is 0.75 wt.%, maximum 1.00 wt.% and average 

is 0.88 wt.%. After calculation on MgCO3 the interval is 1.57–2.10 wt.%. 
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Obr. 4. BSE obrázky vzoriek tuhárskych mramorov T-1 (a), T-2 (b), T-3 (c), T-4 (d), T-5 (e), T-6 (f), T-7 (g) a T-8 (h) zobrazujú distribúciu  
a koexistenciu kalcitových a dolomitových zŕn v tuhárskych mramoroch.

Fig. 4. BSE pictures of Tuhár marbles samples T-1 (a), T-2 (b), T-3 (c), T-4 (d), T-5 (e), T-6 (f), T-7 (g), T-8 (h), displaying distribution  
and coexistence of calcite and dolomite grains in marbles. 

T-8). Podmienky metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych 
mramorov sa vypočítali pomocou kalibračných rovníc (tab. 1) 
pre kalcitovo-dolomitové geotermometre podľa prác Anovitza 
a Essenea (1987) a McSwiggena (1993). Ternárne fázové 
diagramy metakarbonátov zostavili Anovitz a Essene (1987) 
pre teplotné stupne metamorfózy od 250 °C (fácia veľmi nízko-
teplotných zelených bridlíc), 400 °C (biotitová zóna fácie zele-
ných bridlíc), 550 °C (amfibolitová fácia) a do 700 °C (granulitová 
fácia). Vypočítané teploty môžu dosahovať prípustnú odchýlku 
± 50 °C. Geotermometrická kalibrácia podľa McSwiggena 
(1993) je založená na zdokonalených modeloch rozpúšťania 
s použitím Margulesových zmiešavacích metód stanovenia 
rovnováhy zloženia kalcitu. Kalibračné rovnice (tab. 1) platia 
pre teplotný rozsah od 250 °C do 700 °C s odchýlkou ± 15 °C. 

Výsledky

Mikropetrografická charakteristika

Minerálnu asociáciu tuhárskych mramorov tvorí Cal +  
Dol + Qtz ± Ms (Phg) s akcesorickým zastúpením 
opakových minerálov (zoxidované fázy pyritu) a minerálov 
skupiny apatitu (obr. 5). Mikrostavba mramorov je grano-
blastická, s rovnomerným vývojom a s približne rovnakou 
veľkosťou kalcitových zŕn (obr. 3a, b). Lokálne sme pozo-
rovali kontinuálne prechody z jemnozrnnej mikrostavby 
do strednozrnnej, s hnedočiernym lemovaním (oxidy  
a hydroxidy Fe, grafit) prechodných zón. Kontaktné plochy 
kalcitových zŕn sú hladké a ostré. Ohraničenie rezov 
kalcitových zŕn je dominantne idiomorfné. Kalcitové zrná sú 
tesne štruktúrne usporiadané. Tým znemožnili formovanie 
intergranulárnych priestorov na kontaktoch jednotlivých 
zŕn. Distribúcia minerálnych zŕn je vyvinutá rovnomerne vo 
všetkých smeroch, bez výrazných deformačných prejavov. 

Homogénnu štruktúru lokálne porušujú pukliny  
a mikrostylolity (obr. 3c) vyplnené opakovými minerálmi 
spolu s grafitovými reliktmi organickej hmoty a sekundárnymi 
žilkami hrubokryštalického kalcitu. Dolomitové porfyroblasty 
(obr. 3d, e, f) v jemnozrnnom kalcitovom matrixe sú zastúpené 
viac-menej rovnomerne. Často obsahujú nehomogenity 
prejavujúce sa hnedým (Fe pigmentácia), resp. čiernym 
(grafitová pigmentácia) zakalením pri jednom nikole (obr. 3e). 
Dolomitové zrná v stredno- až hrubozrnných polohách bývajú 
menej intenzívne zakalené, často sú bezfarebné. Prierezy 
dolomitových porfyroblastov si zachovávajú charakteristický 
klencový vývoj (obr. 3d). Nižšiu intenzitu interferenčných 
farieb dolomitov výrazne ovplyvňuje Fe pigmentácia. V rámci 
dolomitových porfyroblastov sme lokálne pozorovali drobné 
kalcitové inklúzie. Kalcitové porfyroblasty prejavujú výrazné 
tlakové dvojčatné lamelovanie viditeľné jedným nikolom 
(pseudopleochroizmus) aj skríženými nikolmi. Dominantne je 
vytvorený jeden systém lamelovania, orientovaný rovnobežne 
so smerom prierezu kalcitových zŕn (obr. 3b). Kalcitové zrná 

tvoriace jemnozrnný matrix neprejavujú tlakové lamelovanie. 
Kremeň vytvára izolované monokryštalické zrná, resp. 
polykryštalické agregáty, v prierezoch často alotriomorfne 
obmedzené. Polykryštalické agregáty, vzájomne zubovito 
prechádzajúce do seba, prejavujú v skrížených nikoloch 
výrazné undulózne zhášanie. Svetlé sľudy zastúpené 
muskovitom vytvárajú drobné tyčinkovité prierezy s inten-
zívnymi interferenčnými farbami v skrížených nikoloch 
(obr. 3g). Zo skupiny opakových minerálov je vo väčšine 
vzoriek akcesoricky prítomný pyrit v podobe izolovaných 
nepriehľadných hnedooranžových až čiernych polyédrických 
rezov zŕn, ktoré často vytvárajú hexagonálne pseudomorfózy 
(obr. 3h). Pyrit je často sekundárnou oxidáciou zmenený 
na hematit a minerály goethitovej skupiny, tzv. limonit. 
Zvýšená koncentrácia opakových minerálov v tuhárskych 
mramoroch sa viaže na mikrostylolitové zóny kontaktných 
plôch kalcitového matrixu, navzájom oddeľujúce jemnozrnné 
a stredno- až hrubozrnné polohy. 

Vyhodnotenie chemického zloženia minerálov

Elektrónovou mikroanalýzou sa pozorovala distribúcia 
kalcitu a dolomitu a koexistenčné vzťahy medzi nimi. 
Kalcit tvorí základnú hmotu (matrix) a inklúzie v nie-
ktorých dolomitových kryštáloch (obr. 4b, g). Analýzy 
kalcitových inklúzií v dolomitoch vzhľadom na malú veľkosť 
neposkytovali relevantné výsledky. Pri odvodzovaní 
fázových vzťahov v CaCO3–MgCO3–FeCO3 systéme 
karbonátových asociácií určité nevýhody vyplývajú z pre-
menlivosti kvality a správnosti mikrosondových analýz. 
Dolomit v analyzovaných vzorkách tuhárskeho mramoru 
tvorí neusporiadane zastúpené izolované zrná (obr. 4a, c, f). 
Niektoré dolomitové kryštály majú slabo vyvinutú zonálnosť. 
Prejavuje sa nehomogenitou postupujúcou z jadra smerom 
k okrajom kryštálov (obr. 4d, e). V tuhárskych mramoroch 
sme exsolučné lamely nepozorovali. Mikroskopické 
exsolučné fenomény dolomitu v Mg kalcite sú typické pre 
vyššieteplotné metamorfované fácie (Goldsmith, 1960; 
Hutcheon a Moore, 1973; Puhan, 1976; Perkins et al., 
1982). Výber reprezentatívnych mikrosondových analýz 
kalcitu vhodných na geotermometrické kalkulácie je v tab. 2. 
Mikrosondové analýzy dolomitu, ktoré boli v koexistencii 
s kalcitom, sú v tab. 3. Prehľad chemického zloženia 
svetlých sľúd je uvedený v tab. 4. Svetlé sľudy (obr. 5)  
sú graficky vyhodnotené v klasifikačných diagramoch podľa 
Riedera et al. (1988) a Tischendorfa et al. (2004) (obr. 6).

Geotermometria mramorov

Na geotermometrickú kalkuláciu podmienok meta-
morfnej rekryštalizácie sa cielene odoberali vzorky sivo 
sfarbených metakarbonátov, v ktorých sa prítomnosť dolo-
mitu potvrdila mikrosondovými analýzami (tab. 3). Teplotné 
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Tab. 3 
Reprezentatívne mikrosondové analýzy dolomitu v tuhárskych mramoroch 

Representative microprobe analyses of dolomite in Tuhár marbles 

Obr. 5. BSE obrázky svetlých sľúd (muskovit) v minerálnom zložení tuhárskych mramorov s akcesorickou koncentráciou minerálov skupiny 
apatitu. 

Fig. 5. BSE pictures of white micas (muscovite) in mineral composition of the Tuhár marbles with accessories of apatite. 

podmienky metakarbonátov sa vypočítali z párových 
kalcitovo-dolomitových analýz 8 vzoriek. Výber bodových 
analýz kalcitu a dolomitu bol zvolený vo vzájomnej blízkosti 
minerálnych fáz (obr. 4). Na stanovenie teplotných pod-
mienok metamorfnej rekryštalizácie kalcitov koexistujúcich 
s dolomitmi sa aplikovali kalibračné teplotné rovnice (Anovitz 
a Essene, 1987; McSwiggen, 1993). Tlakové podmienky sa 
odhadli na základe Si fengitového komponentu svetlých 

sľúd s použitím fengitového geobarometra (obr. 7) podľa 
kalibrácie Massonea a Schreyera (1987). 

Pri výpočte sa vychádzalo z hodnôt molárnych frakcií 
(X) komponentov CaCO3–MgCO3–FeCO3 v analyzovaných 
kalcitoch (tab. 5). Molárne frakcie XMgCO3

 a XFeCO3
 v kalcitoch 

boli vstupnými údajmi na výpočet teploty. 
Vypočítané hodnoty minimálnej, maximálnej a prie-

mernej teploty použitými geotermometrickými kalibrá-
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ciami spolu so smerodajnými odchýlkami sú uvedené 
v tab. 5. Hodnota tlaku bola stanovená v intervale 3 – 3,5 
kbar v korelácii s výsledkami fengitovej geobarometrie  
a s prihliadnutím na deficit indexových silikátových 
minerálov (flogopit), ktorý súvisí s diferencovaným 
metamorfným vývojom föderatskej skupiny. Distribučné 
diagramy vypočítanej teploty graficky vyjadrujú rozdiely 
vo výsledkoch použitých kalcitovo-dolomitových geo-
termometrov (obr. 8). 

Diskusia

Kalcitovo-dolomitová solvusová geotermometria sa 
aplikovala na stanovenie teplotných podmienok regionálne 
(napr. Sobol a Essene, 1973;  Hutcheon a Moore, 1973; 
Puhan, 1976; Garde, 1977; Nesbitt a Essene, 1982; Perkins 
et al., 1982) a kontaktne metamorfovaných karbonátových 
hornín (Suzuki, 1977; Rice, 1977; Bowman a Essene, 1982; 
Wada a Suzuki, 1983). Rozsah využitia geotermometrie 

Tab. 4 
Reprezentatívne mikrosondové analýzy svetlých sľúd v tuhárskych mramoroch 

Representative microprobe analyses of white micas in Tuhár marbles 

Obr. 6. Klasifikácia svetlých sľúd v zložení tuhárskych mramorov 
podľa Riedera et al. (1998) a Tischendorfa et al. (2004).

Fig. 6. Classification of white micas in composition of the Tuhár 
marbles according to Rieder et al. (1998) and Tischendorf et al. 
(2004).
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je široký, od fácie zelených bridlíc cez amfibolitovú až po 
granulitovú fáciu (Puhan, 1976; Garde, 1977; Perkins et al., 
1982; Anovitz a Essene, 1987; McSwiggen, 1993). Ferry 
(2001) aplikoval kalcitovo-dolomitový geotermometer na 
stanovenie teplotných podmienok kalcitových inklúzií vo 
forsterite, ktorý bol identifikovaný v dolomitových mramoroch. 
Kalcit bol inkludovaný počas rastu forsteritu. Potvrdilo sa to 
vypočítaným teplotným rozsahom 600 – 700 °C.  

Prvé výsledky štúdia alpínskej metamorfózy veporika 
s čiastočným zameraním na obalové sekvencie publikoval 
Vrána (1964, 1966, 1980). Z mladopaleozoických 
metasedimentov, ktoré lemujú styk veporika a gemerika, 
Vrána (1964, 1966) opísal chloritoidovo-kyanitovú 
alpínsku metamorfnú asociáciu. Považoval ju za 
izofaciálnu s metamorfózou granitoidov a föderatskej 

skupiny. Vrána (1965) skúmal alpínske metamorfné 
procesy v horninových súboroch južne od sedla Zbojská 
v strednej časti veporika. V rámci skúmaného územia 
porovnával tmavosivé bridličnaté kalcitové a dolomitové 
mramory s metasedimentmi föderatskej skupiny. Indexové 
minerály identifikované v metakarbonátoch, podľa ktorých 
posudzoval intenzitu metamorfózy, boli Bt ± Chl. Alpínska 
metamorfóza obalového mezozoika veporika dosiahla 
podmienky biotitovej zóny fácie zelených bridlíc (Vrána, 
1966).

Podmienky nízkostupňovej metamorfózy v triasových 
metapelitoch a metakarbonátoch föderatskej skupiny 
stanovili Plašienka et al. (1989) metódou Küblerovho 
indexu illitu v rozpätí 300 – 350 °C. Stredno- a vrchno-
triasové horniny föderatskej skupiny s prevahou karbonátov 

Obr. 7. Tlak stanovený na základe 
mikrosondových analýz svetlých sľúd 
v zložení tuhárskych mramorov podľa 
fengitového geobarometra (Massone 
a Schreyer, 1987).

Fig. 7. Pressure determined on the 
basis microprobe analyses of white 
micas in composition of the Tuhár 
marbles according to phengite geo-
barometry (Massone and Schreyer, 
1987). 

Obr. 8. Distribučné diagramy teploty rekryštalizácie 
tuhárskych mramorov. 

Fig. 8. Distribution diagrams of temperatures of the 
Tuhár marbles recrystallization. 
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dosahovali hodnoty Küblerovho indexu v rozsahu 2,6 – 3,1 
vyjadrujúce epizonálne podmienky metamorfózy. Küblerov 
index illitu verfénskych vrstiev (chloriticko-sericitické bridlice 
až fylity s Bt + Tur) z Dobšinského potoka sa pohyboval  
v rozsahu 2,55 – 3,30. Zodpovedá epizóne (biotitová 
zóna fácie zelených bridlíc) s metamorfnou asociáciou  
Bi + Chl + Ms (Phg). Epizonálne podmienky metamorfózy 
spodnotriasových bridlíc prebiehali pri tlaku fluidnej fázy  
2 – 3 kbar v hĺbke 8 – 10 km.

Mazzoli et al. (1992) metódou b0 parametra svetlých 
sľúd stanovili tlak alpínskej metamorfózy metapelitov 

spodného triasu föderatskej skupiny, ktoré tvoria vložky 
v metakvarcitoch. Hodnoty b0 parametra svetlých sľúd 
dosahovali z lokalít Pohronská Polhora 9,035 Å a Divín 
9,041 Å. Z toho boli odvodené podmienky alpínskej 
metamorfózy pri tlaku 12 kbar, odhadovanej teplote 350 až 
400 °C a geotermálnom gradiente 10 °C/km.

Teplota chladnutia sľúd a amfibolov na základe 
výsledkov datovaní 40Ar/39Ar indikovali časový rozsah 
hlavnej alpínskej deformačnej udalosti medzi 86 – 88 až 
110 Ma (Maluski et al., 1993; Dallmeyer et al., 1993; Kováčik  
et al., 1996). 

Tab. 5 
Teplota rekryštalizácie kalcitov tuhárskych mramorov 

Temperature of the Tuhár marbles recrystallization
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Korikovsky et al. (1997) pomocou elektrónovej mikro-
analýzy charakterizovali minerálnu asociáciu dolomitových 
mramorov z doliny Dobšinského potoka, ktorú tvorí Cal + Dol 
+ Phl + Phg ± Qtz ± Ab. V metakarbonátoch bol ako indexový 
minerál identifikovaný flogopit s nízkym obsahom Al2O3. 
Minerálna asociácia je typická pre nízkoteplotnú biotitovú 
zónu metamorfózy v rozsahu 350 – 380 °C. Aplikáciou 
fengitového geobarometra (Massone a Schreyer, 1987) sa 
vypočítal maximálny tlak v rozsahu 8 – 9 kbar.

Predstavy o tektonotermálnom vývoji južného veporika 
počas kriedovej orogenézy sformuloval Plašienka (1999). 
Hlboké pochovanie veporika pod masou príkrovov 
fundamentu gemerika, meliatika, prípadne vyšších 
„exotických“ jednotiek prebiehalo počas spodnej kriedy. 
V strednej kriede sa metamorfný dóm veporika začal 
exhumovať a vo vrchnej kriede vystúpil do pripovrchových 
úrovní. Indikuje to vek chladnutia jednotlivých minerálnych 
fáz, 110 – 55 Ma (sumarizoval Kováč et al., 1994; Plašienka, 
1997). Výzdvih bol spojený s extenzným „odstrešením“ 
(unroofing) nadložných príkrovových komplexov pohybom 
na duktilných strižných zónach (Putiš, 1991; Hók et al., 
1993; Plašienka, 1993; Madarás et al., 1996).

Lupták et al. (2003) stanovili metamorfné podmienky 
metakvarcitov a čiastočne metakarbonátov v doline 
Dobšinského potoka, metakvarcitov a bridlíc z Horných 
Turoviec, masívu Malá Bôrová, priehrady Ružiná, z Telgártu, 
masívu Trestníka, sedla Zbojská a v doline Zelinová pri 
Rejdovej. Na stanovenie P-T podmienok metamorfózy 
použili metódu Küblerovho indexu (KI) illitu a chloritu. 
Hodnoty KI illitu pre metakvarcity z doliny Dobšinského 
potoka dosahovali 0,22° Δ2θ a pre metakarbonáty 
sa pohybovali v rozsahu 0,23 – 0,25° Δ2θ (vrchná 
anchizóna a epizóna fácie zelených bridlíc). Hodnoty KI 
chloritu v metakvarcitoch z doliny Dobšinského potoka 
dosahovali 0,25° Δ2θ. Okrem metódy Küblerovho indexu 
použili na stanovenie teplotných podmienok metamorfózy 
chloritový geotermometer, kalibrovaný pre vzájomné 
vzťahy medzi teplotou a substitúciou AlIV v chloritoch 
(Cathelineau, 1988), ktorý modifikoval Jowett (1991) 
pre variácie Fe/Fe + Mg v chloritoch. Vypočítaná teplota 
chloritovými geotermometrami dosiahla rozdielne hodnoty. 
Z lokality Telgárt vypočítali teplotu 340 ± 8°C kalibračnými 
rovnicami podľa Cathelineaua (1988) a 335 ± 8 °C podľa 
Jowetta (1991). Z doliny Zelinová bola vypočítaná teplota 
380 ± 10 °C podľa kalibrácie Cathelineaua (1988) a 382 ± 
10 °C podľa kalibrácie Jowetta (1991). Alpínska regionálna 
metamorfóza föderatskej skupiny veporika prebiehala pri 
teplote v rozsahu 335 – 380 °C. Odhadované hodnoty 
tlaku metamorfózy sa stanovili na zhruba 4 – 4,5 kbar pri 
teplote 380 °C z priesečníka chloritového geotermometra 
s použitím programu THERMOCALC, verzia 3.1 (Powell 
a Holland, 1988), podľa metamorfnej reakcie 3Cel = Phl + 
2Kfs + 3Qtz + 2H2O z metapelitov obohatených o K živce 
a biotity (Lupták et al., 2003).

Prezentované výsledky sa zhodujú s poznatkami 
predchádzajúcich autorov, na základe ktorých bola 
föderatská skupina podľa svojich metamorfných podmienok 
zaradená do fácie zelených bridlíc. Pri porovnávaní 
vypočítanej priemernej teploty metamorfnej rekryštalizácie 

tuhárskych mramorov geotermometrickými metódami v in-
tervale  335 ± 17 °C a 389 ± 14 °C pri odhadovanom tlaku 
3,5 kbar s P-T podmienkami metapelitov 335 – 380 ± 10 °C 
pri odhadovanom tlaku 4 – 4,5 kbar, ktoré zistili Lupták et al. 
(2003), nastala takmer koincidencia teplotných podmienok 
mezozoických horninových súborov počas alpínskej 
regionálnej metamorfózy föderatskej skupiny južného 
veporika. Odhadovaná hĺbka pochovania pri tlaku 3 – 3,5 
kbar sa pohybovala okolo 8 – 10 km (obr. 8). Potvrdila to 
aj interpretácia Plašienku et al. (1989). Hĺbka pochovania 
predstavuje pravdepodobnú hrúbku nadložného „nákladu“ 
príkrovových más, ktoré sa presunuli počas kriedovej 
kolíznej udalosti v tejto oblasti južného veporika. Teplota 
stúpajúca s hĺbkou pochovania a hydrostatický tlak 
nadložných horizontov sa odzrkadlili v granoblastickej 
štruktúre tuhárskych mramorov s rovnomerným vývojom 
kalcitových zŕn, ktoré nevykazujú znaky plastického 
deformačného prepracovania (obr. 4). 

Záver

Geotermometrickými kalkuláciami sa objasnili teplotné 
podmienky alpínskej regionálnej metamorfózy tuhárskych 
mramorov, ktorá prebiehala v podmienkach fácie zelených 
bridlíc. Priemerná teplota vypočítaná kalibračnými 
rovnicami podľa Anovitza a Essenea (1987) dosiahla 335 
± 17 °C a aplikovaním rovníc podľa McSwiggena (1993) pri 
odhadovanom tlaku 3,5 kbar bola na úrovni 389 ± 14 °C. 
Základnú metamorfnú minerálnu asociáciu tvorí Cal + Dol + 
Qtz ± Ms (Phg). Prezentované výsledky numericky spresnili 
teplotné podmienky alpínskej regionálnej metamorfózy 
karbonátového komplexu v oblasti Tuhára počas kriedovej 
orogenézy južného veporika Západných Karpát. 
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Application of the calcite-dolomite solvus geothermometry for determination 
of the metamorphic grade of the Tuhár marbles

Interpretation of the tectonometamorphic evolution of 
the metacarbonate complex near Tuhár is based on the 
calcite-dolomite solvus geothermometry. Sedimentary 
carbonate rocks correspond lithologically to shallow 
marine (carbonate platform) and pelagic facies. The 
Steinalm, Wetterstein and Raminger limestone types are 
considered to be the protolith of the Tuhár marbles. The 
beginning of burial deeping of the Southern Veporic Unit 
beneath the Gemeric basement nappe started during the 
Lower Cretaceous. The Middle Cretaceous exhumation 
of the Southern Veporic metamorphic dome was followed 
by the Upper Cretaceous uprising to the subsurface level, 
which is indicated by the 110 – 55 Ma cooling ages of 
different mineral phases (summarized by Kováč et al., 
1994; Plašienka, 1997). This uplift was connected with 
extensional unroofing of the Gemeric nappe. This is 
represented in the Tuhár area with the nappe outlier of 
the Lower Carboniferous sequence with magnesites. The 
Middle Triassic Tuhár marbles are placed in the central part 
of the Tuhár carbonate succession, which is considered 
as a deepermost part of the Mesozoic Southern Veporic 
cover (Straka and Vozár in Vass and Elečko et al., 1992). 
Structural features as well as microfossils, which could 
document their stratigraphic position, were eliminated by 
the metamorphic overprinting. Hitherto the metamorphic 
conditions of the Mesozoic part of the Southern Veporic 
cover were identified mainly on the basis of silicate 
geothermometry. Plašienka et al. (1989) determined 
greenschist facies conditions based on Kubler Index in 

associated metapelites of the Dobšinský potok area. B0 
values of white mica from the Lower Triassic metapelites 
of the Zbojská quarry gave pressure conditions of ~12 
kbar with estimated temperature of 350 – 400 °C (Mazzoli 
et al., 1992). The dolomitic marbles with phlogopite from 
Dobšinský potok valley indicate low-grade metamorphic 
stage in the temperature range of 335 – 380 °C and 
maximum pressures of 8 – 9 kbar (Korikovsky et al., 
1997). Lupták et al. (2003) used Kubler Index and chlorite 
geothermometer for estimation of P-T conditions in 
metaquartzites and metapelite interlayers in carbonates 
and confirmed temperature range of 335 – 380 °C at lower 
pressures of 4 – 4.5 kbar.

The Tuhár marbles metamorphic mineral association 
consists of calcite + dolomite + quartz ± muscovite 
(phengite). The calcite-dolomite pairs were used for tempe-
rature calculation with respect to Mg-content in calcite 
coexisting with dolomite. The calculated temperature range 
was obtained on the basis of two calibrations for calcite- 
-dolomite solvus geothermometer according to Anovitz and 
Essene (1987) as well as McSwiggen (1993). The minimal 
temperature calculated according to both geothermometers 
varied within the range of 306 ± 17 °C and 354 – 362 ±  
14 °C. The maximum temperature was 365 ± 17 °C and 
409 – 416 ± 14 °C respectively. Both calibrations gave 
consistent maximum temperatures. The calculated peak 
temperature of the regional Alpine metamorphism in the 
Tuhár Marbles reached 335 ± 17 °C and 381 – 389 ± 17 °C 
respectively, at the estimated pressure of 3 – 3.5 kbar. 


