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Magmatické horniny tholeitickej série 
v perme chočského príkrovu Západných Karpát 

(7 grafov, 2 mapy) 

JOZEF VOZ ÁR* 

MarMaTH4ťCKHe nop 0/1,bl TfOJlťHTHl.(KOH c e p u u 

B nepMH X04CK0 fO 00KP0Ba 3ana )l,HblX K a p n a r 

Oc a,D,O'Ui!,I e H s y ,1Ka HHY ecrrn e nopO,'lbl n epMH 3 a n a,D,Hb[ X Ka p naT BCTpe'l a KJ TCll 
1J ÔOJibillHHCTBe TeKT0HIJ'-!eCKHX e,D, HH Hl..l a HMeHHO: r eMepm,y M, Benop11KyM, 3eM
n:rrrnrm y M, Ta TpHKYM 11 X0 l! CKOM n o Kp oBe, TO eCTb r p0HHKYM (B CMblCJie AH.upycoB, 
Jl - Ďbr crp m.( KH H, 5L - <D y caH, O. 1973), 

Byl! KaH H'!('CKHe rr opO,r\bI 13 60.%llJHHCTB e CJJy'-l aes - KIJCJl bl e, p eM e - c pe,D,Hlle. 
H crrn10°reHHC' ).1 5JB J, 9eTCH TeKT0HWieCKa H e,D,IJHHUa X0'I CKOľO np oKpos a (rpOHIIKYM) . 
C TO'fäH 3péHHn o6u.(ero naJieorpacj:Jw1erno ro pa 3B HTIIH s ,n,ecb s MJi a ,D, llJeM na
,1 eo3o e B u e p t.m ( B o3ap o sa, A . - B o3a p , H. 1975) Bcrpel! eHbI ocH0BHbie, pexrn 
II cpe.'LT!He BYJlK3HH'leCKHe n o p0,Ubl . 3 TH BYJJ KaHIJ'-l eCK!le nop 0 .Ubl 0 TH0ClHCH K T0-
.1e HTHUKOH cep l! H M 3 ľM3TH '! eCKHX n o p o ,D,. 

Magmatic rocks of the tholeiite series in the Permian of the Choč 
nappe in the West Carpathians 

The sediments and volcanic rocks of the Permian are in the W est Car
pathians distributed in several te ctonic units - the Gem erides, Veporides, 
the Zemplinicum, T a tricum, the Choč nappe or Hronicum (in the sense 
of Andrusov, D. - Bystric ký, J. - Fu s á n, O. 1973) . Of t he vol
canic rocks mostly acid types, to a lesser extent intermediate types are 
represented. Of the tectonic units m entioned, t he Choč n appe (Hronicum) 
forms an exception especially from the view point of the gener a l palaeogeo
graphic development in the La te P alaeozoic (A. V o z ár o v á - J. V o z ár 
1975). Only in the Choč nappe occur in the P erm ian basic, rar ely also 
intermediate volcanic r ocks a ssigned to the tholeiite series of m agmatic 
rocks. 

* RNDr. J ozef V o z á r, CSc., Geologický ú stav Dionýza Š tú ra , Mlynská dolina I , 
809 40 Bratislava. 
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I. Úvod 

Jedným zo základných znakov chočského príkrovu je charakteristický vý
vin čiastočne tektonicky redukovaného mladšieho paleozoika (obr. 1). Vrchný 
karbón (stephan), spodný a vrchný perm možno definovať ako vulkanogén
no-sedimentárnu formáciu, ktorej vznik je spätý s celkovým paleogeografickým 
vývinom pôvodných sedimentačných oblastí v uvedenom geologickom období. 
Za súčasného stavu poznatkov možno rekonštruovať len palinspastickú schému 
sedimentačných oblastí, aj to len s vyjadrením relácií vývinov mladšieho pa
leozoika jednotlivých te'kt:emických jednotiek. Za základ sa aj v minulosti brali 
charakteristické znaky litofácií, stratigrafia a prejavy vulkanizmu. Všetky 
poznatky sa súhrnne využili pri objasňovaní paleogeografických pomerov 
v mladšom paleozoiku (A. V o z ár o v á - J. V o z ár 1975, 1977). Pre sedi
mentačnú oblasť chočského príkrovu možno už v mladšom paleozoiku preuká
zať počiatok a postupný rozvoj sedimentačného priestoru strednej sedimentač
nej oblasti (v zmysle A. V o z ár o vej - J. V o z ár a 1975 , 1977) m edzi 
pôvodnými varísky stabilizovanými blokmi staršieho paleozoika (,,veporikum, 
gemerikum") . V strednej sedimentačnej oblasti bol v nadväznosti na mladšie 
paleozoikum chočského príkrovu definovaný ešte severogemeridný a juhovepo-
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Obr. 1. Rozšírenie vulkanogénnu-sedimentárnej formácie mladšieho paleozoika choč
ského príkrovu v Západných Karpatoch 
1 - v podloží mladších útvarov, 2 - výskyty na povrchu, 3 - magmatické horniny 
s TH-trendom, 4 - magmatické horniny so zmiešaným CA-TH-trendom, 5 - mag
matické horniny s CA-trendom. 

Fig. 1. Distri bution of the _volcanogenic-sedimentary formation of the Late Palaeozoic 
-0f the Choč nappe in the West Carpathians. 
1 - underlying younger units, 2 - occurrences at the surface, 3 - magmatic rocks 
with a TH trend, 4 - magmatic rocks with a mixed CA-TH t rend, 5 - magm atic 
rocks with a CA trend. 
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ridný vývin, obidva ako okrajové výviny strednej sedimentačnej oblasti, zati aľ 

čo chočský vývin reprezentuje jej internú - osovú časť. Možno potvrdiť cel
kový trógový charakter celej sedimentačnej oblasti a v rámci nej vnútorné 
členenie. 

V záujme hlbšieho poznania vývinu strednej sedimentačnej oblasti, a t o 
najmä jej vnútornej (osovej) časti, je dôležité objasniť niektoré závažné otázky 
vulkanizmu, ktoré vyplynuli z hlbšieho poznania petrografického a geochemic
kého charakteru produktov permského vulkanizmu chočského príkrovu. 

II. Charakteristika vzťahov chemických komponentov 
v magmatických horninách permu chočského príkrovu 

Prvé informácie o petrografickej a geochemickej povahe sú od H. H ä f e r a 
(1 871), neskoršie od V. šťastného (1927) a V .. ?: or k o v s k é ho (1949, 
1950, 1958). Systematickým výskumom magmatických hornín v perme choč
ského príkrovu jednotlivých pohorí Západných Karp át sme sa už zaoberali 
(J. V o z ár 1965-1976). Predložili sme náhľady na ich rozšírenie, vek, petro
grafický a geochemický charakter. Zatiaľ čo v otázke r ozšírenia a najmä veku 
študovaného vulkanizmu sa dospelo k jednoznačným výsledkom (A. B ie 1 y 
1962, ž. Ilavská 1964, E. Dr n z í k 1969, V. Sit á r - J. V o z ár 1973, 
J. V o z ár 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976), petr ografická a geochemická 
povaha vulkanických hornín je stále predmetom bádan ia a dosiahnuté výsled
ky, čiastočne už zverejnené, sa budú ešte spresňovať a doplňať. V ostatnom 
období sa získali pozoruhodné údaje pri sledovaní niektorých prvkov a kyslič
níkov vždy v relácii s celkovým petrogr afickým char akterom a mineralogic
kým zložením (J. C ubí ne k 1974, 1977). Nové údaj e sú aj o geochemických 
a petrografických vzťahoch v rámci vulkanitov celej vulkanogénno-sedimen
tárnej formácie, ako aj v j ednotlivých jej efuzívnych a žilných telesách. D o
terajšie geochemické hodnotenie sa takmer výlučne opieralo o systém a kritériá 
P . Ni g g 1 ih o (1936), petrografické hodnotenie o klasifikačný systém, ktorý 
prepracoval B. Hej tm a n (1957), čo vo veľkej miere sťažovalo vysvetlenie 
niektorých zákonitostí a javov najmä z hľadiska magm atogenézy. Novým hod
notením analytických údaj ov z geochemického a petrografického výskumu, 
a najmä tým, že sme brali do úvahy hodnoty koncentrácie a pohybu stopových 
prvkov, sme rozšírili poznanie študovaných magmatických hornín a prispeli 
k riešeniu otázok magmatogenézy, tektoniky a paleogeografie. 

Nové poznatky poskytol najmä systematický regionálny geochemický výskum 
sprevádzaný štúdiom petrografie vlastných vulkanický ch a sprievodných sedi
mentárnych hornín, a to v súlade s litologickým výskumom a paleogeografic
kou analýzou permu v nadväznosti na karbón, resp. t r ias v celých Západných 
Karpatoch. 

Pozoruhodné výsledky sa dosiahli v poznávaní geochemického charakteru 
p ermských eruptív chočského príkrovu, ktorý sa z vulkanogénneho hľadiska 
podrobil relatívne najhlbšej analýze. 

Pri prehodnocovaní geochemického charakteru p ermských magmatických 
hornín chočského príkrovu sme z kysličníkov sledovali obsah SiO2, TiO2, MgO 
a FeO* (FeO* = FeO-/- Fe2O3) a zo študovaných stopových prvkov sme sa 
zamerali na Cr, V, Ni. Ide o kysličníky a prvky, ktoré sa v literatúre veľmi 
často používali pri celkovej charakteristike magmatických hornín, ako aj pri 
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ich zatrieďovaní do sérií s ohľadom na genézu, tektonickú poz1cm, funk ciu 
a prostredie (H. K u n o - K. Y am a s a k i - C. I i d a - K. N a g a s h i m a 
1957, J . Ku s hi r o, - H. Kuno 1963, G. A. Mc. Don a 1 d - T . K a t s u ra 
1964, A. M i y a s hi r o 1972, 1974, A. Mi y a s h i r o - F. S hi do 1975). 
Vzhľadom na celkový charakter permských vulkanitov chočského príkrovu 
sa opierame hlavne o chemizmus mafických minerálov. Pre niektoré znaky 
premien n ajmä v plagioklasoch sa za súčasného stavu poznania nemožno 
v plnom rozsahu opierať o hodnoty alkálií K2O, Na2O. 

Relácia Si02 - FeO*/MgO. Obsah Si02 sa (okrem ojedinelých prípadov) po
hybuje v r ozmedzí 44-56 %. Pomer FeO*/MgO je vyjadrený hodnotou 1- 3. 
Série analýz vykazujú pomerne malé zvyšovanie obsahu SiO2 v relácii k vyš
šiemu obsahu najmä FeO* viažúcemu sa spolu s MgO na mafické zložky. Zís
kané hodnoty pomeru SiO2 - FeO*/MgO sme premietli do grafu (obr. 2) s vy
jadrenou vypočítanou hodnotou rozmedzia alkalicko-vápenatej (CA) a tholeitic-

Si o2 ¾ kej (TH) série (porovnaj A. M i y a s-
Si02 - FeO*/MgO hi r o 1974; SiO2 (%) = 42,2 + 6,4 
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Obr. 2 (Fig. 2) 
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FeO*/MgO). 
Prevažnú časť hodnotených analýz 

možno vyjadriť priemetom bodov v po
li TH-série alebo blízko pri rozhraní 
sérií (CA- TH). Len nepatrná časť 
analýz hornín z efuzívnych telies 
(mandľovcová a drobnozrnitá až afa
nitická v arieta) vykazujú slabý alka
licko-vápenatý charakter. V šir šom 
regionálnom meradle vykazujú na zá
klade vzťahov SiO2- FeO*/MgO jedno
značne tholeitický charakter permské 
magmatické horniny v pohorí Tríbeč 

a na južných svahoch Nízkych Tatier, 
zatiaľ čo na severných, resp. východ
ných svahoch Nízkych Tatier a v Ma
lých Karpatoch vystupujú aj horniny 
s prechodným CA-TH-trendom. Mož
no to vysvetliť odlišnými magmatic
kými podmienkami v strednej a v o 
východnej, resp. západnej časti pô
vodného trógového bazénu. Okrem 
toho treba pripustiť aj istú variabilitu 
v rámci následnosti erupčných fáz 
a výlevov , o čom hovoríme ďalej. 

NIZKE TATRY-SEVER-VÝCHOD 

NÍZKE TA TRY-JUH 

T R ÍB E Č 

MA LÉ KARPATY 

Reláciu Ti02 - FeO*/MgO vyjadruje príslušný graf (obr. 3) , ktorý možno 
komentovať t akto: Hodnot a TiO2 je dosť vysoká (1-3 %) a so stúpajúcim 
pomerom FeO*/MgO st úpa aj TiO2• To je jeden z charakteristický ch znakov 
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celkového TH-trendu. V premietnutých analýzach možn o okrem hornín výlučne 
tholeitického charakteru vymedziť ešte veľmi bohaté prechodné pole vystupu
júce v. . .rozmedzí TH, resp. CA-série, -kde je tholeitický trend síce zjavný, ale 
s pomalším rastom Ti02 voči stúpajúcej hodnote FeO*/MgO. Vyjadrené h od
noty len v nepatrnej časti analýz vykazujú slabý CA-trend a premietnuté bod y 
sú síce v poli CA-série, ale v blízkosti zmiešaného prechodného poľa CA - TH , 
resp. až na ich rozhraní. 
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Obr. 3 (Fig. 3) 
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Súhlasne s hodnotením vzťahov 

Si02-FeO*/MgO a Ti02-FeO*/MgO 
možno potvrdiť relatívne nižší podiel 
TH-trendu v h orninách z Malých Kar 
p át a zo severn ej, resp. východnej časti 
Nízkych Tatier. Analýzy z týchto ob
lastí patria väčšinou do prechodnej 
CA-TH-sér ie. Rozhrania TH- CA-sé
rií, ako aj prechodnej série vyjadrené 
v grafoch sa opieraJu o údaj e 
A. Miyash i ra (1974) a A. Miyas
h i ra - F. S hi d a (1975). 

NÍZKE TATRY- SEVER- VÝCHOD 

• NfZKE TATRY-JUH 

TRľBEČ 

MALÉ KARPATY 

Relácia Si0:2 ~ Cr a Cr ~ FeO*/MgO. Analýzy hornín permských vulkanitov 
chočského príkrovu v celých Západných Karpatoch (Malé Karpaty, Tríbeč, 

Nízke Tatry) vykazujú na základe vzťahov Si02 - Cr tholeitický charakter 
(obr. 4; rozhranie sérií CA-TH vyjadruje A. Mi y a s hi r o - F. S hi d o 
1975 rovnicou Si02 % = 65,3-5,9 log. Cr). Hodnoty Cr klesajú približne od 
300 ppm až po 10 ppm vo vzťahu k pomaly stúpajúcemu obsahu Si02 od 44,0 % 

Si02 - Cr 

až po 55,0-56,0 %. V pries
t orovom rozložení je len v o 
východnej časti Nízkych 
Tatier celkový tholeitický 
charakter ovplyvnený mier 
nym CA-trendom, vyjadre
ným priemetom analýz 
v blízkosti poľa CA-série. 
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Obr. 4 (Fig. 4) 
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Cr - FeO*/MgO 
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Obsah Cr sa zmzuJe so stúpajúcim 
pomerom FeO*/MgO (obr. 5) a Cr vy
stupuje ako funkcia hodnoty FeO* /MgO 
(A. Miyashiro-F. Shido 1975 
vyjadrujú tento vzťah rovnicou 
log Cr = 3,79- 1,08 FeO*/MgO). Oesah 
Cr sa rapídne znižuje s postupnou frakč
nou kryštalizáciou. Pomer FeO*/MgO 
dosahuje hodnotu 1-3 v relácii s k le
sajúcim obsahom Cr 300-10 ppm. Po
merne prudký pokles Cr znamenajú 
premietnuté hodnoty z pohoria Tríbeč, 
zatiaľ čo a nalýzy z Nízkych Tatier pre
javujú miernejší pokles Cr vo vzťahu 
k rastúcej hodnote F eO*/MgO. Opäť 
v súlade s údajmi r elácií iných h od
nôt je h lavne vo východnejšej časti 

pôvodného trógov ého bazénu výraz
nejší prejav CA-trendu. 

NľZK E TATR Y-SE\'ER- VÝCHOD 

NÍZ KE TA TRY-JUH 

TR ľBEČ 

MAL É r<AR PA f Y 

Relácia V - Cr, V - FeO*/MgO. Vanád v permských vulkanických h orni
nách chočského príkrovu má voči chrómu podobné vzťahy ako FeO*, príp. aj 
Ti02. S mierne klesajúcim obsahom Cr má V stupajúcu hodnotu , a to v r oz
medzí 30-300 ppm. Najvýraznej šie diferencie v obsahu vanádu vo vzťahu 
k chrómu sa zistili v Malých Karpatoch a v severnej , resp. východnej časti 

Nízkych Tatier (čo reprezentuj e západnú a východnú časť v pôvodnom tró
govom bazéne). Analýzy z uvedených oblastí premietnuté do grafu V - Cr 
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(podľa A. M i y a s h i r a -
G. S hi d a 1975) spadajú 
do prechodného poľa sérií 
CA-TH (obr. 6). 
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Obr. 6 (Fig. 6) 
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znamená postupný prejav tholeitického t rendu. Analýzy hornín z Tríbeča, z juž
nej časti Nízkych Tatier, ako aj z podstatnej časti severných svahov Nízkych 
Tatier majú pomerne vyrovnané a len veľmi mierne klesajúce hodnoty V voči 
r apídne klesajúcemu obsahu Cr, ale výslednica vzťahov hovorí jasne v prospech 
t holeitického trendu. Uvedené údaje možno porovnať s druhou skupinou h or
nín, t. j. série mierne tholeitického charakteru podľa práce A. 1\/I i y a s hi ra -
F. S hi d a (1975). Počas frakčnej kryštalizácie sa obsah vanádu mierne zni
žuje, čo je jedna zo spoločných čŕt magmatických h ornín TH-sérií. 

Relácia vzťahov V - FeO*/MgO vyjadrená osobitným grafom (obr. 7) po
t vrdzuje závery získané aj z iných vzťahov (V - Cr), na základe ktorých štu
dované magmatické horniny patria do skupiny hornín s miernym, ale stabil
ným tholeitickým trendom. 

Relácia Ni - FeO*/MgO. Nikel prejavuje obdobné závislosti voči Fe0*/1\/IgO 
ako chróm. Obsah Ni rapídne klesá s miernym zvyšovaním hodnoty Fe0*/1\/IgO 
(obr. 8). Pri pomerne nízkej hodnote Fe0*/1\/IgO ( < 3) obsah Ni dosahuje h od
notu 10-300 ppm. V uvedenom diagrame pole premietnutých analýz vyjadruj e 
celkový tholeitický trend magmatických hornín, avšak regionálne vo východn ej 
časti Nízkych Tatier majú niektoré horniny mierne alkalicko-vápenatý charak
ter (CA-trend). 
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III. Rozšírenie magmatických hornín tholeitickej série 

Vulkanicko-sedimentárna formácia mladšieho paleozoika chočského príkrovu je 
r egionálne rozšírená vo viacerých pohoriach Západných Karpát (obr. 1. Malé 
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Karpaty, Považský Inovec, Strážovská hornatina, Tríbeč, JUzne a severn é 
svahy Nízkych Tatier, vo východnom pokračovaní v podloží paleogénu Spiš
skej kotliny, ako aj v podloží neogénu v údolí Nitry a v podloží stredo
slovenských neovulkanitov). 

Stratigrafické rozpätie predmetného vulkanogénno-sedimentárneho komplexu 
v chočskom príkrove je stephan - spodný perm - v rchný perm (V. S i t á r -
,J. V o z ár 1973). Vulkanizmus je výlučne permského veku a možno tu rozlíšiť: 
~) prvú erupčnú fázu v spodnom perme, b) druhú erupč nú 
fázu v o vr ch nom perme (J. V o z ár 1971) . Známky aktívnej vulka
nickej činnosti v litostratigraficky vymedzenom spodnom triase neboli spozo
rované (A . Bi e 1 y 1962, 1965). Vo vrchnom karbóne (stephane) sa našiel len 
sporadicky preplavený acidný vulkanoklastický materiál (V. Ďuro vi č 1973). 
Okrem telies efuzívnych foriem v perme sa v spodnom perme, a najmä 
vo vrchnom karbóne zistili žilné telesá (V. šťastný 1972) charakterizovan é 
a ko súčasť subvulkanického aparátu permských vulkanitov. 

Celkové petrochemické zhodnotenie efuzívnych telies prvej a druhej erupčnej 

fá zy, ako aj sprievodných žilných telies preukazuje jednoznačne komagmatic
kosť všetkých uvedených foriem vystupovania produktov permského vulka
nizmu. Tento vzťah sa zistil už pri hodnotení úd2jov podľa P. Ni g g 1 i h o 
(1936) a jednoznačne ho potvrdilo aj prehodnotenie analýz na základe sledo
vaných kysličníkov a stopových prvkov. Vzťahy prvej a druhej erupčnej f ázy 
sme charakterizovali na základe celkových prejavov vulkanizmu (vek, roz
šírenie, textúrne znaky, vulkanológia) , a najmä na základe petrografických 
a geochemických znakov. 

Vcelku pri zachovaní mierneho TH-trendu možno pri prvej erupčne j 

fáze potvrdiť stabilnejší petrochemický charakter s relatívne nižšou bazicitou. 
Pri vulkanických horninách prvej erupčnej fázy je minimálne rozpätie dife
renciačnej škály, preja\lujúce sa hlavne hodnotou Si02 (49,0- 52,0 %), ale a j 
ostatných kysličníkov. Podľa získaných údajov m ožno konštatovať celkový 
tholeitický trend so zastúpením intermediárnych (TH-paleoandezit, synonymum 
T H-porfyrit; resp. islandit, podľa návrh u Taylor a - Whita 1965) až bá 
zických ekvivalentov (TH-bazalt, TH-paleobazalt). 

Druhú e rup č nú fázu reprezentujú horniny s relatívne väčším roz
p ätím diferenciačnej škály prejavujúce sa v hodnotách Si02 (46,0-58,0 %), ale 
aj vo všetkých ostatných kysličníkoch (J. V o z ár 1971 , 1973). Prevlädajú 
b ázickejšie ekvivalenty a vcelku možno pozorovať výraznejší, ale rovnomerný 
a stabilný tholeitický trend. V podradnejšom množstve sú v jednotlivých vý
levoch zastúpené TH-porfyrity (TH-paleoandezit, resp. islandit), ale podstatn ú 
časť eruptívnych hornín druhej erupčnej fázy tvoria TH-bazalty (synonymum 
TH-paleobazalt). 

Žilné telesá v spodnom perme a vrchnom karbóne sú tiež budované inter
m ediárnymi ekvivalentmi so zachovaným tholeitickým trendom (TH-porfyrity, 
predtým opisované ako augitické porfyrity - V. šťastný 1927, resp. diori
t ové porfyrity - S. Vrán a - J. V o z ár 1969). Komagmatický charakter 
u vedených žilných hornín a hornín prv ej, resp. druhej erupčnej fázy je evi
d entný a petrochemicky preukázateľný. 

V úvodných častiach práce sme poukázali na veľké regionálne rozšírenie 
j ednak vulkanických hornín, ale vôbec celej vulkanogénno-sedimentárnej for
m ácie karbónu a permu v chočskom príkrove Západných Karpát. V celom 
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regionálnom rozsahu možno zhodne potvrdiť vek vulkanitov i celej formácie, 
j e j stratigrafické rozpätie, litofaciálny charakter a doterajšie závery z petro
grafického a vulkanologického štúdia tak, ako boli zverejnené v starších prá
cach (in lit.). Nové poznatky sa dosiahli v sledovaní geochemického charakteru, 
a to plošne v takom rozsiahlom regióne, akým sú Západné Karpaty. 

Z hľadiska vývinu a vnútorného členenia sedimentačného priestoru chočc. 

ského príkrovu sa v mladšom paleozoiku nenašli nijaké dôvody na vymedzenie 
samostatného chočského a štureckého vývinu (predtým bielovážska a čierno

vážska séria - M. Ma h e ľ 1961, A. Bi e 1 y 1962). Z dosiahnutých výsledkov 
doterajších výsku mov vrchného karbónu, permu a spodného triasu chočského 
príkrovu je evidentné, že sa pôvodný sedimentačný priestor významnejšie členil 
až v mladších útvaroch (stredný trias?) , čo pravdepodobne súviselo so vzni
kom samostatných vývinov čiastkových príkrovov (šturecký a chočský príkrov 
v zmysle D. And ru s o v a - J. By st ri c k é ho - O. F u s á na 1973). 

Výrazný tholeitický trend majú permské vulkanické horniny v chočskom 

príkrove, rozšírenom v oblasti pohoria Tríbeč, v podloží stredoslovenských 
neovulkanitov, na južných svahoch Nízkych Tatier a v časti severných svahov 
Nízkych Tatier. Relatívne miernejší tholeitický trend sa zistil pri permských 
vulkanitoch chočského príkrovu v Malých Karpatoch a vo východnej časti 

Nízkych Tatier. Magmatické horniny zaradené do rozmeria CA-TH-sérií, 
miestami s miernym alkalicko-vápenatým (CA) trendom vystupujú vo východ
nej časti Nízkych Tatier . Pri uvedenom hodnotení jednotlivých oblastí sa do 
úvahy brali osobitne magmatické horniny prvej erupčnej fázy a osobitne 
druhej erupčnej fázy. V rámci našich možností sme porovnávali vždy hori
zonty rovnakého stratigrafického zaradenia. Vhodným študijným materiálom 
na uvedenú koreláciu sú práve produkty druhej erupčnej fázy, ktorá prevláda 
čo do plošného i stratigrafického rozsahu, a početné výlevy poskytujú veľmi 

dobrý materiál na štatistické spracovanie. 

IV. Podmienky vzniku a rozšírenia magmatických hornín 
tholeitickej série v perme chočského príkrovu 

Na vytvorenie palinspastického modelu vrchného karbónu a permu Západ
ných Karpát sme využili všetky poznatky z litológ ie, vulkanológie a strati
grafie (A. V o z ár o v á - J . V o z ár 1975, 1977). V období mladšieho pa
leozoika možno vymedziť tri samostatné sedimentačné oblasti oddelené obnaže
nými a denudovanými blokmi varísky stabilizovaného staršieho paleozoika. 

Južná sedimentačná oblasť - na J od obnaženého varískeho bloku gemerika ; 
stredná sedimentačná oblasť v ro zv inutom priestore medzi blokmi gemerika 
a veporika; severná sedimentačná oblasť na S od bloku veporika, t. j. v pod
state už oblasť tatrika. Všetky tri oblasti sa pre obdobie mladšieho paleozoika 
charakterizovali na základe komplexného zhodnotenia všetkých dostupných 
materiálov najmä z litológie , vulkanológie a stratigrafie . Predložený p alinspas
tický obraz (1. c.) predstavuje rozvinutie pôvodných priestorov a "edimen
tačných oblastí s vyjadrením relácií fácií v mladšom paleozoiku Západných 
Karpát. 

Ak sa vychádza z uvedených údajov o paleogeografi i mladšieho paleozoika 
a celkových tektonických koncepcií Západných Karpát (D. And ru s o v 1936, 
1958, 1959, 1966, 1968, M. Ma he ľ et al. 1962, 1964, 1967, 1974, A. Bi e 1 y -
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J. By stri c ký - O. F u s á n 1968, D. And ru s o v - J. By stri c k ý -
O. F u s á n 1973, A. Abo ny i 1971), možno pôvodný sedimentačný priestor 
chočského príkrovu reálne rozvíjať len v strednej sedimentačnej oblasti medzi 
obnaženými stabilizovanými blokmi gemerika a veporika. Sedimentačný pries
tor chočského príkrovu bol vnútornou - osovou časťou strednej sedimentačnej 
oblasti. Na základe litostratigrafických údajov a nadväznosti sa v strednej sed i
mentačnej oblasti v mladšom paleozoiku okrem chočského vývinu vymedzil 
ešte severogemeridný a juhoveporidný vývin (A. V o z ár o v á - J. V o z á r). 
V pôvodnom palinspastickom obraze bola stredná sedimentačná oblasť dosť 
širokou labilnou zónou s osobitným charakteristickým chočským vývinom (v in
ternej časti). V morfoštruktúrnom obraze mala predovšetkým vnútorná časť 
strednej sedimentačnej oblasti znaky trógy (žľabu) značnej dÍžky, generáln e 
smeru V- Z. 
Vzhľadom na osobitný magmatický vývin strednej sedimentačnej oblasti 

sme v tejto práci zamerali pozornosť na p ermský vulkanizmus chočského prí
krovu. Celá analýza geochemických údajov priniesla závažné fakty o tholeitic
kom charaktere permských vulkanitov chočského príkrovu, t . j. o pôvodnom 
palinspastickom obraze osovej časti strednej sedimentačnej oblasti. 

Magmatické horniny tholeitickej série v perme chočského príkrovu dopÍňaj ú 
palinspastický obraz celej strednej sedimentačnej oblasti. ktorá bola v období 
m ladšieho paleozoika zónou tektonického nepokoja s preukázateľnými znakmi 
členenia a vytvárania širšej sedimentačnej oblasti, postupne v jednotlivých 
stratigrafických etapách od vrchného karbónu až p o vrchný perm. Celý proces 
sprevádzala bohatá činnosť zlomov, predovšetkým pozdížnych, ktoré svojou ak
tivitou prispeli k výraznejšiemu formovaniu pôvod ného bazénu (trógový cha
rakter). Zlomy zohrali prvoradú úlohu aj pri výstupe magmatických más (lí
liový typ vulkanizmu). 

Tholeitický trend magmatických hornín v perme chočského príkrovu svedčí 
o vytvorení predpokladanej tenšej kôry a o významných procesoch v súvislosti 
s členením priestorov a vznikom rozsiahlejších sedimentačných oblastí. P ôvod 
hornín tholeitickej série možno viazať na vrchné vrstvy plášťa* V stredn ej 
sedimentačnej oblasti všetky údaje svedčia v p r ospech členenia priestor u , 
vzniku trógových bazénov v súčinnosti so zlomovou tektonikou a transportom 
magmat ických más prostredníctvom týchto zlomov na povrch. V chočskom 

vývine v strednej sedimentačnej oblasti prevládali subakválne podmienky (neri
tikum a prechodná oblasť), o čom svedčí celý rad údajov z vulkanológie, ako 
a j z litológie a geochémie sedimentov (E. Dr n z í k 1969, V. Ďuro vi č 1973, 
A. Vozárová - J. Voz ár 1977). 

V rámci chočského príkrovu boli vymedzené a j magmatické horniny pre
chodnej série CA - TH. Ide najmä o východnú časť Nízkych Tatier a čiastočne 
aj o Malé Karpaty. Podľa toho si možno spresniť obraz o pôvodnom sedimen 
tačnom priestore chočského príkrovu. D lhý žľab (300-400 km) sa vo východ nej, 
i západnej časti v perme mierne obohacoval o magmatické horniny prechod nej 
CA-TH-série, s lokálne pozorovaným slabým CA-trendom, zatiaľ čo v stred
n ej časti trvale prevládal intenzívny TH-trend. Je prav depodobné, že to ovplyv
nilo aj konfiguráciu pôvodného trógového bazénu, najmä ak berieme do úvahy 

* Pozri výsledky štúdií: H Kuno et al. 1957, 1963, G. A. Mc Do n a 1 d - T. K a s
t ur o 1964, A. Mi y a s hi r o 1972, 1974, A. Mi y a s h i r o - F. S hi do 1975. 
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špecifickú prítomnosť celej vulkanogénno-sedimentárnej formácie (melafýrovej 
série). Obdobné výskyty vulkanogénno-sedimentárnej formácie permského veku 
sú známe v alochtónnej pozícii v Apusenách. Tým možno zdôrazniť špecifickosť 
vývoja st rednej sedimentačnej oblast i a v jej osovej časti trógový bazén (choč
ský vývin) s pozvoľným vyznievaním (ukončením ?, t ekt onickým ukončením ?) 
v západnej a východnej časti. 

Severogemeridný a juhoveporidný vývin bezprost redne nadväzovali na 
chočský vývin, avšak v palinspastickom obraze znamenali okrajové časti 

širšej strednej sedimentačnej oblast i (obr. 9). Charakteristike paleogeograf ie 
a paleotektoniky venujeme samostatnú prácu. V súčasnom období možno 
na báze štúdia magmatických hornín zdôrazniť zjavný alkalicko-vápenatý 
(CA) charakter permských eruptív v severogemeridnom i juhoveporidnom per
me. Okrem celého radu iných dôvodov, ako aj na základe skúmaných magma
tických hornín možno potvrdiť relatívne hrubšiu kôru v oblasti varísky stabili
zovaných blokov gemerika a veporika, ktoré boli vo vrchnom karbóne, a naj 
mä v perme obnažené , denudované a boli zdrojovou oblasťou pre tvorbu 
vrchnopaleozoických sedimentov v strednej sedimentačnej oblasti. 

Pri hodnotení palinspas tického obrazu mladšieho p aleozoika Západných Kar
pát je nevyhnutné brať do úvahy aj údaje z výskumu magmatických hornín 
a všetky dosiahnuté výsledky z litológie, st ratigrafie, geochémie a geofyzikál
nych výskumov. Bližšia charakteristika magmatických hornín v perme choč

ského príkrovu v súlade s ďalšími údajmi dopíňa p alinspastický obraz predo
všetkým v strednej sedimentačnej oblasti, ktorá bola v mladšom paleozoiku 
zónou členenia , rozťahovania a vytvárania sedimentačného priestoru. Z tohto 
hľadiska bola stredná sedimentačná oblasť už v karbóne a perme základom 
na vytvorenie rozsiahleho sedimentačného priestoru v mezozoiku. 

1~ 3 illIIIlIIll 6Ú 

Obr. 9. Palinspastický obraz strednej sedimentačnej oblasti v p erme 
1 - juhoveporidný vývin , 2 - chočský vývin, 3 - severogemeridný vyvrn, 4 -
vulkanizmus s TH-trendom, 5 - vulkanizmus s CA-TH-trendom, 6 - vulkanizmus 
s CA-trendom. 

Fig. 9. Palinspastic picture of the centra! sedimentary r egion in the Perrnian. 
1 - South Veporide facies, 2 - Choč facies, 3 - North Gemeride facies, 4 - vol
canism with a TH trend , 5 - volcanism with a CA - TH trend, 6 - volcanism 
w i th a CA trend. 

251 



Záver 

Na základe palinspastických máp A. V o z ár o vej - J. V o z ár a (1975, 
1977) predpokladáme spevnenie a stabilizáciu staršieho paleozoika vo varískom 
orogéne. Vo vrchnom karbóne, a najmä v perme na varískom podklade došlo 
k jeho členeniu a vytváraniu nových sedimentačných priestorov, ktoré boli 
základom pre neskorší vývoj v mezozoiku. Postupne sa od juhu na sever 
formovali tieto sedimentačné oblasti: južná pri južnom okraji varískeho bloku 
gemerika a stredná, vyvíjajúca sa v takmer izolovanej trógovej štruktúre, 
ktorá od seba oddeľovala dve časti stabilizovaného staršieho paleozoika - ge
merikum a veporikum. Vo vrchnom perme sa priamo na stabilnom podklade 
(,,tatrikum", príp. ,,veporikum") formovali izolované bazény v kontinentálnych 
podmienkach (severná sedimentačná oblasť). 

Relácie j ednotlivých sedimentačných oblastí a v rámci nich vzťahy jednot
livých fácií sú u ž dobre známe. Možno vytvoriť palinspastické obrazy a defi
novať vývoj v mladšom paleozoiku. Ale z hľadiska širšieho územia bude veľmi 
ťažko zostaviť paleogeografický obraz so zreteľom na ostatné pohoria kar
patsko-balkánskej oblasti , najmä preto, že doteraz niet dostatočných dôkazov 
pre akýkoľvek vierohodnejší paleotektonický model. 

Zverejnením nových poznatkov o magmatických h orninách tholeitickej série 
v chočskom príkrove Západných Karpát chceme doplniť doterajšie poznatky 
o magmatizme v mladšom paleozoiku, a tým pomôcť riešiť závažné otázky pa
leotektonického a paleogeografického vývoja. Pri tvorbe tektonických a paleo
geografických modelov je nevyhnutné brať do úvah y všetky dostupné údaj e 
z komplexných výskumov sedimentárnych, eruptívnych i metamorfovaných 
hornín všetkých geologických období. Na vytvorenie nových palinspastických 
modelov nielen v mladšom paleozoiku, ale aj v mezozoiku Západných Karpát 
treba splniť tieto úlohy: 

1. riešiť otázky rozvinutia sedimentačných priestorov v alpínskom vývoji; 
2. dokonale poznať relácie faciálneho vývoja v p rostrediach vymedzených 

sedimentačných priestorov, a to v rovnakých stratigrafických horizontoch ; 
3. vypracovať magmatický model; 
4. objasniť celkové litostratigrafické a tektonické vzťahy voči ostatným alpín

skym orogénnym systémom v karpatsko-balkánskej oblasti; 
5. vyjadriť dosiahnu.té poznatky o rozvinutých p r iestoroch jednotným spô

sobom, pracovať len overenou jednotnou metodikou. 

Doručené 30. III. 1977 
Odporučil I. Varga 
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Magmatic rocks of the tholeiite series in the 
Permian of the Choč nappe in the West Carpathians 

JOZEF VOZÁR 

One of the fundamental features of the Choč nappe is the characterist ic 
development of the tectonically partly reduced Late Palaeozoic (fig. 1). The 
Upper Carboniferous (Stephanian), Lower and Upper Permian may be defined 
as a volcanogenic-sedimentary formation, whose origin is associated with the 
whole palaeogeographic development of the original sedimentary regions in the 
geological p e riod mentioned. At the present state of knowledge only the 
palinspastic scheme of the original sedimentary regions may be reconstructed 
and this only by depicting the relations between the developments of the 
individual Late Palaeozoic tectonic units. Also in the past the characterist ic 
features of the lithofacies, stratigraphy and manifestations of volcanism were 
employed as the basis. All data have been utilized in the elucidation of t he 
palaeogeographic conditions in the Late Palaezoic (A. V o z ár o v á - J. V o
z ár 1975, 1977). In the sedimentary region of the Choč nappe it is possible t o 
demonstrate already in the Late Palaeozoic the beginning and gradual de
velopment of the sedimentary area within the central sedimentary region (in 
the sense of the authors A. V o z ár o v á - J. V o z ár 1975, 1977) amidst the 
original Early Palaeozoic blocks stabilized by Variscan orogeny ("Veporicum ", 
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"Gemericum"). In the aforementioned central sedimentary region, in association 
with the Late Palaeozoic of the Choč nappe, the North Gemeride and the South 
Veporide facies have, moreover, been defined, both r epresenting the peripheral 
facies of the central sedimentary region, whereas the Choč faci es constitutes 
its internal - axial part. A general trough-character of the whole sedimentary 
region and, within it, an internal trough-dissection is indicated. 

From the view point of a deeper understanding of the development of this 
central sedimentary region and in particular of its inner (axial) part it is essen
tial to discuss some important problems of volcan ism which ensued from 
a more profound knowledge of the petrographic and geochemical character 
of the products of the Permian volcanism in the Choč nappe. 

The volcano-sedimentary formation of the Late Palaezoic of the Choč nappe 
is regionally distributed in several mountain ranges of the West Carpathians 
(fig. 1: 1. Malé Karpaty, 2. Považský Inovec, 3. Strážovská hornatina, 4. Trí
beč, 5., 6. southern and northern slopes of the Nízke Tatry, 7. in the eastern 
continuation under the Palaeogene of Spišská kotlina as well as beneath the 
Neogene in the Nitra valley 8, and under the central Slovakian neovolcanics 9) . 

The stratigraphic range of the discussed volcano-sedimentary complex of the 
Choč nappe is Stephanian - Lower Permian - Upper Permian (V. Sitár -
J . V o z ár 1973). The volcanism is exclusively of Permian age and there may 
be distinguished the following phases: a. T h e f i r s t e r u p t i v e p h a s e 
i n t h e L o w e r P e r m i a n, b. t h e s e c o n d e r u p t i v e p h a s e i n t h e 
Up per P e rm ia n (J. V o z ár 1971). Phenomena of volcanic activity in the 
lithostratigraphically delimited Lower Triassic have n ot b een obsErved (A. Bi e
l y 1962 , 1965). In the Upper Carboniferous (Stephan ian) redeposited volcano
clastic acid material has been only sporadically observed (V. Ďuro vi č 1973). 
Apart from bodies of effusiv e forms in the Permian , dyke bodies which are 
characterized as a component of the subvolcanic apparatus of Permian volcanic 
rocks have been determined in the Lower Permian and especially in the Upper 
Carboniferous (V. šťastný 1927). 

The petrochemical evaluation of the extrusive bodies of the first and second 
eruptive phases, as well as of the accompanying dyk e bodies indicates unam
biguously comagmatism of all the stated forms of the extruded products of 
Permian volcanism. This relationship has already been determined in the 
evaluation of data according to P. Ni g g 1 i (1936) and it has also been unam
b iguously confirmed by the re-evaluation of ihe analyses on the basis of the 
oxides and t race elements studied. The relations between the first and the 
second eruptive phases have been characterized on the basis of the general 
m anifestations of volcanism (age, distribut ion, textural features, vo1canology), 
and in particular on the basis of petrographical and geochemical features. 

In general, in the first eruptive phase with a. preserved moderate TH-trend, 
a rather stable petrochemical character with a relatively lower basicity is indi
cated. In the volcanic rocks of t he firs t eruptive phase the range of the diffe
rentation scale is minimum and it is mainly appar ent from th e SiO2 v alue 
(49.0-52.0 %), but also from other oxides. The dat a obtained indicate a ge
neral tholeiitic trend with representation of the interm ediate (TH-palaeoande
site synonym TH-porphyrite and/or islandite as suggested by Ta y 1 or -
W h ite 1965) up to basic equivalents (TH-b asalt, TH-palaeobasalt). 

The second eruptive phase is represented by rocks with a relatively greater 

255 



range of the differentiation scale displayed in the SiO2 values (46.0-58.0 %) 
but also in all other oxides (J. V o z ár 1971, 1973). More basic equivalents 
predominate and a generally more pronounced, but uniform and stable tholeiitic 
trend may be observed. In the individual extrusions TH-porphyrites (TH-pa
laeoandesite or islandite) are represented in subordinate amount, but the sub
stantial part of the extrusive rocks of the second eruptive phase consists of 
TH-basalt (synonym TH-palaeobasalt). 

The dyke bodies in the Lower Permian and Upper Carboniferous consist 
of intermediate equivalents likewise with a preserved tholeiitic trend (TH-por
phyrite previously described as augitic porphyrite - V. šťastný 1927, and/or 
diorite porphyrite - S. Vrán a - J. V o z ár 1969). The comagmatic cha
racter of the dyke rocks mentioned and of the r ocks of the first or second 
eruptive phases is evident and may be petrochemically demonstrated (see 
graphs, figs. 2-8). 

For the construction of the palinspastic model of the Upper Carboniferous 
and Permian of the West Carpathians use was made of all data relating to 
lithology, volcanology, and stratigraphy (A. V o z ár o v á - J. V o z ár, 1975, 
1977). In the Late Palaeozoic period, three separate sedimentary regions may 
be delimited which are separated by uncovered and denuded blocks of the 
Early Palaeozoic stabilized by Variscan orogeny. 

The southern sedimentary region - south of the exposed Variscan "Ge
meride" block; the central sedimentary region in the initial area between 
the blocks of the "Gemericum" and "Veporicum"; and the northern 
sedimentary region north of the "Veporide" block, that is in fact 
already the "Tatride" area. For the period of the Late Palaeozoic, all three 
regions have been characterized on the basis of a complex evaluation of all 
available materials, in particular from lithology, volcanology, and stratigraphy. 
The palinspastic scheme (1. c.) presented portrays t he unfolding of the initial 
areas and sedimentary regions and depicts the relations of facies in the Late 
Palaeozoic of the West Carpathians. 

On the basis of the data on the palaeogeography of the Late Palaeozoic an d 
the general tectonic concepts of the West Carpathians (D. And ru s o v, 
1936, 1958, 1959, 1966, 1968, M. Ma h e ľ et al. 1962, 1964, 1967, 1974, A. Bi e
l y - J. B y stri c ký - O. F u s á n, 1968, D. And ru s o v - J. By st rie
ký - O. F u s á n, 1973) , it is possible to reconstruct the original sedimentary 
area of the Choč nappe realistically only in the central sedimentary region 
between the uncovered stabilized block of the "Gemericum" and "Veporicum ". 
The sedimentary a rea of the Choč nappe represented the internal - axial 
part of the central sedimentary region. On the basis of lithostr atigraphic data 
and the successions in t he central sedimentary r egion, the North Gemeride 
and South Gemeride facies have, moreover, been delimited in addition to the 
Choč facies in the Late Palaeozoic (A. V o z ár o v á - J. V o z á r , 1975). 
In t he original palinspast ic picture the central sedimentary region was a con
sider ably wide and labile zone with a characteristic Choč development (in the 
inter nal part) . In the morphostructural picture, particularly the inner part 
of the central sedimentary region had characterist ic features of a trough of 
considerable longitudin al extent and of a general E-W direction. 

With respesct to the characteristic magmat ic development of the central 
sedim entary region, attention in this w ork was focussed on the Permian. 
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v olcanism of the Choč nappe. The analysis of the geochemical data brought 
consequential facts on the tholeiitic character of the Permian volcanics of the 
Choč nappe, that is in the original palinspastic picture of the axial part of the 
cen tral sedimentary region. 

The magmatic rocks of the tholeiite series in the Permian of the Choč nappe 
supplement the palinspast ic picture of the whole central sedimentary r egion, 
which in the period of the Late Pa1aeozoic was a zone of tectonic unrest 
w ith demonstrable features of dissection and formation of a wider sedimentary 
r egion successively in the individual stratigraphic phases from the Upper Car
b oniferous until the Upper P ermian. The whole process was accompanied by 
intense faulting activi ty, especially by longitudinal fau1ts which enhanced the 
more pronounced formation of the initial basin (trough character). The faults 
played a major part also in the ascent of magmatic masses (linear type of vol
canism). 

The tholeiitic trend of magmatic rocks in the P er mian of the Choč nappe 
attests to the generation of the presumed thinner crust -and to more significant 
p rocesses associated with the dissection of areas and with the origin of more 
extensive sedimentary regions. The origin of rocks of the tholeiitic series may 
be associated with the upper 1ayers of the mantle .* 

In the given conditions of the central sedimentary region all data indicate 
a dissect ion of the area, t he origin of trough basins associated with fault tec
tonics and transport of m agmatic masses by means of these faults to the 
surface. Subaquatic conditions predominated in the central sedimentary region 
of the Choč nappe (Neriticum and t h e transitional area) which is indicated 
b y numerous data from volcanology as well as from lithology and geochemistry 
ofsediments (E. Drnzík 1969, V. Ďurovič 1973, A. Vozárová-J. Vo
z ár 1977). 

Within the Choč nappe, magmatic rocks of the t ransit ional series CA - TH 
have also been differentiated. This especially relates to the eastern part of the 
Nízke Tatry Mts. and in part also to the Malé Karpaty Mts. The aforementio
ned renders the picture of the initial sedimentary trough area of the Choč 
n appe more accurate. The trough of considerable longitudinal extent 
(300-400 km) in the eastern and western parts was in the Permian slightly 
enriched in magmatic rocks of the transitional CA -TH series with a loca11y 
observed slight CA trend, whereas in the central part an intense TH t rend 
dominated permanently. It is very likely that this also affected the configura
tion of t he init ial trough basin, especially if we take into account the specific pre
sence of the whole volcanogenic-sedimentary formation (the "me1aphyre series") 
w hich has no equivalent analogue either in the Eastern Alps or in the Eastern 
and Southern Carpathians. This emphasizes the specific development of the 
central sedimentary region and in its axial part, of the trough basin (Choč 
facies) with a gradual fading out (termination ?, tectonic termination ?) in the 
western and eastern parts . 

The North Gemeride and South Veporide facies linked up directly wit h the 
Choč facies, but in the palinspastic picture they represented the peripheral 
par ts of the wider central sedimentary r egion (fig. 9). A separate paper will 

* See results of the studies by: H. Kuno et al. 1957, 1963, G. A. Mc Don al d -
T . Katsuro 1964, A. Miya sh iro 1972, 1974, A. Miyashiro - F. Shido 1975. 
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deal with the characteristics of the Late Palaeozoic of the North Gemerides 
and South Veporides, especially from the view point of palaeogeography an d 
palaeotectonics. At the present tíme, on the basis of the study of magmatic 
rocks it is possible to emphasize the obvious alkali-calcic (CA) character of the 
Permian extrusive rocks in the P ermian of the North Gemerides and South 
Veporides. A relatively thicker crust in the area of the Gemeride and Veporide 
blocks stabilized by Variscan orogeny is indicated n ot only by numerous other 
facts, but also by the magmatic rocks studied. These blocks were in the Upper 
Carboniferous and particularly in the Permian u ncovered and denuded, and 
they were the source area for the formation of the Upper Palaeozoic sedi
ments in the central sedimentary region. 

In the evaluation of the palinspastic picture of the Late Palaeozoic of the 
West Carpathians it is necessary to take into consideration all the relevant 
facts from the research of magmatic rocks as well as the results obtained 
in lithology, stratigraphy, geochemistry, and geophysical prospecting. A more 
detail characteristic of the magmatic rocks in the Permian of the Choč nappe 
a long with other data w ill supplement the palinspastic picture particularly 
in the central sedimentary region, which in the Late Palaeozoic represented 
a zone of dissection, expansion, and formation of the sedimentary area. From 
this point of view, the central sedimentary region represents already in the 
Carboniferous and Permian a foundation for the formation of a more extensive 
sedimentary area in the Mesozoic. 

On the basis of the constructed palinspastic maps of A. V o z á rov á -
J. V o z ár (1975, 1977), consolidation and stabilization of the Early Palaeozoic 
during the Variscan orogeny is presumed. In the Upper Carboniferous and 
especially in the Permian, the Early Palaeozoic u nderlain by the Variscan 
basement, was dissected and new sedimentary areas, which were the foundation 
for the subsequent development in the Mesozoic, origin ated. The individual areas 
formed successively from the south to the north. The southern sedimentary 
area originated at the southern periphery of the Var iscan Gemeride block. The 
central sedimentary region originated in an almost isolated trough structure 
w hich separated two parts of the stabilized Early Palaeozoic, the "Gemericum" 
and the "Veporicum" . In the Upper P ermian, directly on the stabilized base
ment (the "Tatricum" and/or the "Veporicum") originaled isolated basins 
in continental conditions (northern sedimentary area) . 

The relations between the individual sedimentary regions and likewise t h e 
relations between the individual facies within these sedimentary regions are 
fairly well known today. We can construct palinspastic pictures and define th e 
development in the Late Palaeozoic. Yet as far as a wider region is concerned, 
the construction of a palaeogeographic picture will b e very difficult, especially 
with respect to ot her mountain ranges of the Carpatho-Balkanian region, the 
more so because adequate data for a more credible palaeotectonic model are 
so far not available. 

Preložila E. Cesánková 
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Mineralia slovaca, 9 (1977), 4, 259-274_, Bratislava 

Tektonika neogénu juhovýchodnej časti podunajskej panvy 

( 4 obr. a 1 tab. ll texte) 

BEDRICH GAZA - MILEN.'\ BEINHAUEROVÁ* 

Heorett11as1 ľťK fOHl!Ka IOíOBOCTO'IHOÍI 'l aCTII no11:y11aÍICKOÍI a n ap:!!Hbl 

TcKTOirn'TecKoe crpoem1e neoref!a :n oro paí\011a CJIOlKHO 6,1ar o,cLap H n p11cyr
CTB HIO c6 pocoBbIX Hapywe11a11 irnpnarcKoro nanpaBc1 e11 aH a 11apywe 11Hií n onepe'I
HbIX II KOľL!X aMeK1!ll,HX upe,crneorettosoe rrpoacxOJKAeHHe. 

<J.>opM a pe.1Hecpa cjl yHJ(aMeHTa 3aBHC!H OT BJIHHH HH rnoeBoii TeKTO!JH](H B 11e
oreH-~ llCK.1Jf)lJ2H p aHOH KOllapO BCKOľI 3,1esaum1. H eoreHOB aH MO/l aca B TetJeHl!II 
csoer o pa3BHTHH Me1rner u eHTp B/TaAHHbl TPH pa3a: B Híl)KHeM 6a t1eHe, B cpeA
Hel\l 6a,cLeHe ll B naHOHe. T o,1m a oca,cLKO B BO srra J( mie IIOJ(BepraeTCH TeKTOHll
qec1;oMy B03,ueiiCTB H10 TOJlbKO B rraHOHe ](Oľ,c(a AťHCTBY!OT BCe TeKTOH íl'lťCKHe Ha
pywemrn KpOMe norrepetJHOľO KOJi ap OBCKOro p a3JIOMa. P a3BeAO'IH bl MH CKBa)lm
TJaMH BO 8 !1 3,f\HHe npH H3Y'lt:Hl1íl crpyKrypHb!X 3JleBaUHH He Ób!JI H IJOi \TBep ,i(p:eHbl 
r a·3o- H HeqJTEHOCHble crp yKrypbL 3TO OÓbHCHHeTCH HťÓJi arorrp HHTHb!M ll /I HT0/10-
raqecKHMH yc.W B!H!MH HeoreHHb!X T0-7!ll,b. ITpeAJiar aeTCf! 113yq arb crpy1<Typbl 
p, n orpy)Kc, HHOII nrnue ÓOJlbIIJOľO ryp6aHOBCKOro Hap.yrneHHH, ľJ\ e B03M OtKHO 
O)lrn )_( aTb 3Kp a11b1 11p e.a11eoreHHb!X ocaAKOB a TaK,Ke Mecr a 11ep eceqe1111H rr on epe'l
HhIX 1-iapyme1rnľ1 H Hapyweaai"r KaprraTCKoro ttarrpasJieHaH, n te n p e.arr on ara IO TCH 
yr,IOBbie crpyrdypu. 

Tectonics of the Neogene in the SE part of the Danubian basin 

The Neogene is dissected by norma! faulting of NE- SW strike and by 
transverse and oblique faults derived from Pre-Neogene faults of the base
ment. Edifices of the basement surface influenced bedding tectonics of the 
Neogene except for area of the Kolárovo elevation. Basinal centr es 
changed during evolution of the Neogene three-times: in the Lower Ba
denian, in the Middle Badenian and in the Pannonian. Thicknesses of the 
basin filling had been influenced by tectonics mainly in the Pannonian, 
with activation of all known faults except for Kolárovo transverse fault. 
Sealing of these structures was not ascertained by oil exploration drilling 
as unfavorable lithologic conditions prevail in the Neogene. Downthrown 
block structures along the main Hurbanovo fault with supposed sealing by 
Pre-Neogene formations as well as crossing areas of transverse faults with 
NE- SW ones yielding edge structures were recommended for further ex
ploration. 

Tektoniku neogénu podunajskej panvy charakterizujú poklesové pohyby n a 
zlomoch a vrstvové deformácie kopírujúce nerovnosti podložného reliéfu. Hlav
né zlomové systémy majú generálne karpatský smer a lemujú jadrové pohoria, 

* Ing. Bedrich G až a, Nafta, n. p., 908 45 Gbely, okr. Senica 
RNDr. Milena B e in ha u e rov á, Geofyzika. n. p., Ječná 29a, 600 00 Brno. 
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ich ponorené chrbty a depresie medzi nimi. Vrstvovú tektoniku ovplyvňuj e 

predovšetkým tvar reliéfu predneogénneho podložia : nad kladnými anomáliami 
sa v neogéne vyskytujú elevačné vyklenutia a v p r iestore depresií záporné pre
hnutia. Nad výraznými prvkami sú často sledovateľné až do najmladších p lio
cénnych stupňov práve tak ako mnohé zlomy, hoci s podstatne menšou inten
zitou, pokračujúce až. do kvartéru. 

Doterajšie výskumy svedčia o tom, že niektoré neogénne poruchy sú oživením 
starých porúch prebiehajúcich na rozhraniach blokov paleozoických, resp. k ryš
talických a mezozoických jednotiek. Staré poruchy interpretované v p odloží 
neogénu majú však okrem karpatského aj priečny smer. Pokračovanie pnec
nych porúch do neogénu sa doteraz zistilo veľmi sporadicky. Nové v tomto 
smere sú poznatky z juhovýchodnej časti panvy. 

Prehľad stratigrafie a litológie neogénu 

Podložie neogénu zachytili takmer všetky hlboké vrty, plytké vrty len oje
dinele na južnom okraji panvy. Rozšírenie podložných jednotiek a ich stavbu 
na základe použitia výsledkov gravimetrie a naftárskych vrtov najnovšie inter
pretujú O. F u s á n et al. (1971). Na prevažnej časti opisovaného územia je vy
vinuté kry št a 1 in i kum patriace z tektonickej stránky do kráľovohoľskej 
zóny. Vrty Kolárovo 2, 4, Pozba 2 a 3 navŕtali kryštalinikum budované gra
nitoidmi. Podľa toho sa v podloži neogénu medzi týmito vrtmi interpretuje 
rozsiahlejší súvislý granitoidný masív pretiahnutý v smere SV-JZ (O. F u s á n 
et al. 1971). Na juh od tohto telesa až po tekton ické ohraničenie bloku Ma
ďarského stredohoria sa predpokladá komplex kryštalinických bridlíc zachy
tených vrtmi Kolárovo 3 a Dubník 1. Na sever od granitoidov metamorfity 
zachytil vrt Šurany 1 a pod mezozoikom vrt Podhájska 1. 

Vrtom Modrany 2 sa pod paleogé:nom zasiahol 175 m mocný p e r m, ktorý 
budujú červenohnedé až fialové arkózové pieskovce, a v jeho podloží k a r b ó n 
tvorený zelenosivými metamorfovanými ílovcami a tmavosivými piesčitými 

drobami (B. G až a - M. B e in ha u e rov á 1974). Tieto útvary patria k jed
notkám Maďarského stredohoria. Ich ďalšie rozšírenie na našom území pre 
nedostatok podkladov nepoznáme. P r avdepodobne sú prikryté paleogénom na 
celej ploche. 

M e z o z o i kum je vyvinuté na levickej hrasti, kde ho prevŕtali vrty 
Pozba 1, 2, 4 a Podhájska 1. Sú tu vyvinuté kremité pieskovce a zlepence 
spodného triasu patriace k obalovej jednotke, strednotriasové tmavé dolomity 
chočského príkrovu a hnedé dolomitické vápen ce krížňanského príkrovu 
(A. Biely in T. Buday - V. Špička 1967). Vo vrte Pozba 2 sú prí
tomné obidva príkrovy, vo vrte Pozba 4 je v chočskom príkrove zavrásnená 
šupina krížňanského príkrovu a chýba obalová jednotka. Ďalej sa mezozoikum 
navŕtalo na juhu skúmaného územia, ktoré patrí k bloku Maďarského stredo
horia. Strednotriasové, príp. vrchnotriasové vápence sa prevŕtali vrtmi Cf Ko
márno 1 a 2, Komárno M 1 a Modrany 1. Pestrý vývoj sivých, olivovozele
ných, tmavosivých vápencov s rohovcami a zelenosivých s červenohnedými 

polohami sa prevŕtal vo vrte Zelený Háj 1. Súvrstvie sa zaraďuje do jury 
(B. Gaža-M. Beinhauerová 1974). 

V najjuhovýchodnejšom cípe opisovanej oblasti je vyvinutý p a 1 e o gén, 
ktorý je pokračovaním výplne ostrihomskej priekopy, vbiehajúcej na naše 
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O br. 1. Mapa r eliéfu predneogénneho podložia. 1 - prieb eh izolínií, 2 - označenie 
zlomov: šu - šurianske, n z - novozámocké, lu - ludinský , kol - kolárovský, h -
h urbanovský, ko - komárňanské; 3 - hlboké vrty: š - Šurany, P - Pozba, Pod -
P odhájska, D - Dubník, K - Kolárovo, NV - Nová V ieska, Mod Modrany, 
ZH - Zelený Háj, KM - Komárno-mesto; 4 - plytké vrty: Kom - Komárno, 
Sv - Svodín; 5 - priebeh geologického rezu. 
Fig. 1. Pre-Neogene basement surface map. 
1 - isopach lines; 2 - Indication of fault systems (f. s.) : šu - Šurany f . s., nz -
Nové Zámky f. s., lu - Ludince f. s., kol - Kolárovo f . s., h - Hurbanovo f. s., 
ko - Komárno f. s.,; 3 - deep drill-holes: š - Šurany, P - Pozba, Pod - Podháj 
ska, D - Dubník, K - Kolárovo, NV - Nová Vieska, M od - Modrany, ZH - Ze
lený Háj, KM - Komárno town; 4 - shallow drill-holes : Kom - Komárno, Sv -
Svodín; 5 - geological profile line. 
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územie z JV (B. G až a - M. B e in ha u e rov á 1974). Na základe paleonto
logického zhodnotenia vrtov N. Vieska 1, Modrany 1 a 2 a plytkých vrtov 
na S a Z od Moče určuje tu R. J i f í č ek (1974) vrchný eocén (priabón), 
spodný oligocén (latorf) a stredný oligocén (rupel). Priabón sa delí na spodný 
detritický s červenohnedými pieskovcami a vrchný pelitický, budovaný sivými 
zelenkastými vápnitými ílovcami. Celková mocnosť je okolo 150 m. Latorf 
mocný 150 m vo vrte N. Vieska 1 je vo vývoji pelitov. Do rupelu sa zaraďujú 
klastiká prevŕtané pod spodným badenom vo vrte N. Vieska 1, ktoré V. Ho
mo 1 a 1960 a I. Cic ha et al. 1964 provizórne zaradili do akvitánu (egeru). 
Pre rupel svedčia ostrakódy nájdené na báze klastík a robulová fauna v ich 
terminálnej časti, ktorá sa našla i v oblasti Ostrihoma. Mocnosť rupelu vo vrte 
N. Vieska prevyšuje 200 m. 

Panva sa v dnešnom poňatí začala formovať po vyvrásnení Karpát v období 
medzi spodným a vrchným badenom. Preto sa sedimentačné priestory vznika
júce pred týmto obdobím a po ňom čo do plošného rozloženia odlišujú. V juho
východnej časti podunajskej panvy, kde je zo starších neogénnych stupňov 

vyvinutý len spodný baden, nie je tento rozdiel príliš markantný. Maxi
málne mocnosti spodného badenu sa viažu na dubnícku depresiu a južnejšie 
od nej oblasť medzikrýh v priestore N. Viesky, kde sa hlbinným vrtom pre
vŕtala najväčšia mocnosť spodného badenu (1118 m), v oblasti centrálnej Para
tethydy vôbec. Spodný baden nie je vyvinutý na levickej hrasti ani v zlato
moravskom zálive na S od vrtu ,Šurany 1. Chýba aj v priestore kolárovskej 
anomálie. Spodnobadenského veku je pravdepodobne aj prevažná časť faunis
ticky sterilného 880 m mocného súvrstvia vulkanitov vo vrte Šurany 1. Naj
severnejšie bol spodný baden paleontologicky potvrdený vo vrte Dubník 1. 
Južnejšie ho dosiahli vrty Modrany 1, 2 a Komárno M 1 a plytký vrt pri obci 
Ľubá. Spodný baden je prevažne piesčitý, s poloham i zelenavého sivého vápni
t ého ílu. Na jeho báze sú vyvinuté až 120 m mocné polohy piesku, pieskovca 
a zlepenca. Charakterizuje ho hojná vulkanická zložka. Časté sú totiž polohy 
prevažne andezitických tufov a tufitov, ako aj prúdy andezitov. 

V strednom a vrchnom baden e sa centrum depresie presunulo 
na S do dubnickej a komjatickej depresie. Najvyššie časti levickej hraste ne
boli v strednom badene zaplavené, rovnako ani kolárovská elevácia. Smer om 
na J jeho rozšírenie obmedzuje vysoká komárňanská kryha. Najjužnejšie ho 
zistili plytké vrty južne od Gbeliec. Litologicky je charakterizovaný 60-80 m 
mocnou polohou klastík na báze a pelitmi v jej n a dloží. Obsahuje aj pomerne 
dosť vulkanického materiálu. Rozšírenie vrchného badenu j e obmedzované 
vplyvom stáleho ústupu mora. Nie j e už vyvinut ý vo vrtoch N. Vieska 1, 
Modrany 1, a 2 a Dubník 1 a chýba a j na kolárovskej elevácií. Silne reduko
vaný je v priestore vrtov Pozba 1 až 4 na levickej hrasti (15-70 m). Vrch ný 
baden má prevažne pelit ický vývoj. Vo vrte Pozba 2 sa na jeho báze prevŕtali 
litotamniové vápence. 

Vrty nezistili najvyššiu rotáliovú zónu v r chného badenu. Pravdepodobne sa 
obmedzuje len na naj hlbšie partie dubnickej depresie, kde sa predpokladá 
celková mocnosť stredného a vrchného badenu 1200 m. 

S a rm a t sa usadzoval v plytkom mori brakick ého charakteru s často sa 
meniacou výškou hladiny, ktorého centrálna depresia b ola v priestore Nové 
Zámky-Sem erovo. Tu sa predpokladá mocnosť okolo 700 m. Tr ansgresia sar
m atu presiahla predtým odkryté a miestami denudované vrstvy st r edného 
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i hlbšieho vrchného badenu. Spodný a stredný sarmat, mocný 140 a 90 m , sa 
prevŕtaval na elevácií Kolárovo, spodný a vrchný sarmat mocný až 265 m sa 
zistil na levickej hrasti. V hlbokých vrtoch Modrany , N. Vieska a Dubník je 
v yvinutý spodný sarmat, zatiaľ čo vo vyšších komárňanských kryhách len 
vrchný sarmat. Zasahuje ďaleko na juh až do priestoru obcí Ľubá a Búč. l~de 
ho prevŕtavali plytké vrty. Litologicky sa sarmat vyznačuje striedaním pelitic
kých a piesčitých polôh. Mocnejšie polohy pelitov, 90-100 m, sú v spodnom 
sarmate. 

V p a nón e sa centrálna depresia podunajskej panvy presúva na juh do 
priestoru terajšieho toku Dunaja a juh ovýchodná časť panvy sa stáva východ
ným výbežkom tejto depresie. Prostredie sedimentácie má v spodnej časti 

panónu kaspický charakter, v strednej kaspicko-brakický s postupným vysla
dzovaním až do úplného vysladenia vo vrchnom panóne. V litológii panónu 
je markantná zmena medzi západnou a východnou časťou opisovaného územia. 
Smerom z centrálnej depresie na V prudko ubúda piesčitosti, vykliňujú mocné 
piesčité polohy zóny C. Najväčšia mocnosť panónu sa prevŕtala na kolárovskej 
elevácií (1355 m). 

V p 1 i o c é ne sa centrum depresie prakticky nemení. Pliocén, tvorený 
pontom, dákom a rumanom, je vcelku charakteristický silnou piesčitosťou 

a pestrým sfarbením pelitov. Najmocnejší sa prevŕtal aj na kolárovskej elevácií 
(1590 m), z čoho 90 m pripadá na pont, 1250 m na dák a okolo 250 m na ruman. 
Ruman sa viaže na najhlbšie časti panvy . Predpokladáme jeho rozšírenie v naj 
hlbšej časti dubnickej depresie a smerom na Z v priestore, ktorým táto de
presia súvisí s centrálnou pliocénnou depresiou. Ostatný pliocén je vyvinutý 
na celom opisovanom území. 
Prehľad stratigrafie hlbokých vrtov urobených v juhovýchodnej časti po

dunajskej panvy je v tabuľke. 

Tektonika oblasti 

Vzťah tektoniky podložia k tektonike vlastnej neogénnej výplne dokumen
t ujú výsledky geofyzikálnych meraní. Tektonické jednotky vyššieho poradia : 
levická hrasť , dubnícka depresia, okrajová komárňanská kryha i kolárovská 
elevácia sa vydeľujú na gravimetrických mapách. Levická hrasť sa na mape 
Bouguerových anomálií pr ejavuje ako pruh kladných anomálií tiahnúcich sa 
od Kolár:ova cez Nové Zámky, Veľké Lovce do oblasti Zeliezoviec a s druhou 
vetvou cez záporné oblasti pri Dolnom Fiale do oblasti Levíc. Jednotlivé k ladné 
anomálie na levickej hrasti sa vysvetľujú podložným i eleváciami kryšt alinika, 
zvýraznenými napr. pri Pozbe prítomnosťou reliktov mezozoika alebo pri Kál
nej i možnou prítomnosťou andezitov . Južné ohraničenie levickej hraste oproti 
dubníckej depresii kladú M. B 1 í ž k o v s ký et al. (1965) do oblasti výrazného 
t iažového gradientu v pruhu N. Zámky-Bešeňová-Cakov, kde seizmika in ter
p retuje priebeh novozámockých zlomov. 

J užné ohraničenie dubnickej depresie oproti okraj ovej komárňanskej kry he 
je dané tiažovým gradientom západo-východného smeru, v ktorého maxime sa 
predpokladal priebeh komárňanského zlom ového systému. Stúpanie tiaže vý
chodným smerom z centra du bnickej depresie je v súlade so zmenšu júcou sa 
híbkou podložia. Na Z dubnícku depresiu uzatvára okraj tiažovej kolárovskej 
anomálie. 
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Prehľad stratigrafie hlbokých vr tov 

Názov vrtu 
číslo 

Nová Zelený 1 

Dub
1
ník - - - -i-~-a-~·_ 1 Komárno Vieska 

1 [ M 1 
l- - --- --- - - f--- - - -'-------

153,761 
- ---1--- -1----1 

Nadmorská výška vrtu 132,46 107,53 110,55 

Kvartér - 15 1 - 10 -25 - 30 

Modrany 

---- --- - - ----
1 1 2 1 

253,70 241,37 109,28 

- 5 - 3 -74 

Ruman 
1 
_ _ -_ _ l- ----,--_--,l-_-:_-_-_-_-_

1 
__ - __ 

1 
__ -_ _ 

1
_-_2_0_0?-----l 

- 315 1 

1------ - - - - - 1----- --- 1--- - f-- --l----1----1------I 

Dák -195 -530 - 285 -345 -348 - 1250 

1 - 305 
f------ - ---- --1- --- -,-

1 -530 

p O 11 t 

i::: vrchný 

- 470 

- 690 

-685 

- 955 

-405 

- 570 

-452 

- -650 

- 485 - 1371 

- 800 - 1665 
,o 
i::: 

- - - ---- -1--- --:1-- - - - 1- - -----!--- - -I--- -1-- - - 1----1 

stredný -900 ......:680 -1060 -675 - 820 -970 - 1795 
- - - -

spodný -1242 -1183 (-2193) 1 -880 1- 1608 - 1030 1-1025 
l- --'---- ----- --1---- 1- - -- ----1- -------1 

1 
vrchný - - - - 1 

~ 1 st redný ---~ _ ---=--~~:--_-- --_--i--_--1 

~ 1-s-po-d-ný ____ l, ____ 1310 1 -970 ~-- -1 - 1090 -1225 

1 
vrchný 1 - 1 - - -

J:l ~ -1---------1- - - - - 1-1-1 

a, 
tj 

CO 

0'.1 

stredný 

spodný 

-1930 - 1415 

-2607 -2533 

~ i::: 1 oligocén - - 2904 

~ ': j-eo_c_é_n _ _ _ ___ 1 _ _ ___ _ (-3171) 1 

- 1191 -1400 
_l, ____ 1- - - - 1-- ---1----1 

1 -1140 -1670 -2020 

- 1870 -2130 

-2195 - 2455 

( -1762) ( -1224) ( - 2294 ) Mez o zoiku m ~ ) 
/_P_ a_l_e_o_z_o_i_k_ u_m ___ ( _ 2821 ) 1-----1--- - -,1----i----i ( _ 2658 ) 

a k ryštalin i k u_m~ ~ - --- i 

Kolárovská kladná gravimetrická anomália j e n aJvyrazneJsra a najrozsiah
,lejšia v celej podunajskej panve. Jej p ôvod bol n ejasný až do hlbokého prie
-skumu, k torý dokázal, že ide o morfologickú elev áciu kryštalinika (B. G až a 
1974). 

Detailnejšia stavba m orfológie podložia vyplynula z máp druhých derivácií 
tiaže, na ktorých sú zreteľné výrazné kladné a nomálie na levickej hr asti (Pozba, 
Plavé Vozokany) i výrazné elevačné pásma v priestore komárňanských med zi
krýh (Chotín- Martovce- Nesvady a Búč-Modrany-Pribeta). 

Tie potvrdila seizmika i plytké vrty v neogéne a skúmali sa potom hlbokými 
vrtmi. 
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v juhovýchodnej časti podunajskej panvy 

Kolárovo Pozba 

Tab. 1 

Pod
hájska 

L_2_~1_3_~1 ___ 4 _ _c.__1 __ ~i_2 1 3 1 4 1 5 1 
- --:-- ----,------- :--- -~--- -

, __ 1_10_,_59_1-_ 1_0_9_,7_9+---1-09_,__,111 150,231 __ 1_4_2_,2_8_! ___ 1_64_,_5
4
9,__2_0_2_,1_1 l __ 1_s_8_,2_1, _ _ 1_37_,_3B_1 

-80 -70 -50 ~ - 10 1 - 10 -5 - 5 -15 

-250? - 210? -215? - - - -
f-----1------1 l~-f---- 11 

, ____ 1-----1--- - -1-------j ---- -------; - --

1--- 1_5_oo __ l----12_2_5_ -l--- l_060_+---- 4_55 _ _, _ _ - _2_5_5_1 - 270 - 265 1- --2_2_0 _ ,_ -_4_7_5_ 1 

1_-_ 1_59_0 __ ,_-_1_3_4_0_ 1_-_1_1_1_o_e----55_5 __ ,,_-355 1 - 360 -330 -303 -575 

-1890 -1640 -1475 -720 -520 _I __ -_ 5_7_o_~_-_4_3_o_.,_-_7_3_o_, 

- 2015 1-1765 -1595 - 845 - 660 1 -650 1 - -850 

-_- 2_9_4_5 - ---26_0_0-t---25_0_0_1 ___ 1_0_4_5 _ , _ _ _ 375 1 _ 732 _ :o 1-_-5_7_7-----1 -1010 

----'~ - --:-----:-----i-----:-----1·---- 1----+----

, _ _ -__ l _ _ -_---j-1---- 1-- -- - -t-- ---l----8_7_0-,---7_27_1_ -_7_24_, _ -_ _ 

-3050 -2690 - - - - - - -

-844 --1100 7 - 1 -2640 -1085 -962 -950 1 -825 
- --- +-- - -1-- --+-------,---------1---------,----1 ----=-J - - - 1100 

1

-1012 - 1020 

1

1_ -_8_s_5_1_ [ -_9_5o_i_1---11_5_5_
1 ----=-J - - - - - 1490 -937 -1215? 

--~-- -1-----+-----_I_ -____ -_ I_-_, __ - ~--1 

- 1 - - - I - - 1 

- _--+---_-------j___ -!1--_ --1-_ - :- _ -+--_--i---_-1 

(-1335) - 1394 -1274 -1740 

(-3135) (-2835) (-2665) [- 1601) (-1602) [-1317) (-1950) 

Na základe gravimetrických materiálov s uplatnen ím poznatkov o priebehu 
tektonických línií v predneogénnych útvaroch na povrchu sa interpretuje ich 
priebeh pod neogénnou výplňou. A. š ut or (1968) určuje v juhovýchodnej 
časti podunajskej panvy t zv. šuriansko-kolárovské m aximum, poruchovú zónu 
karpatského smeru, totožnú s tektonickou líniou v pokračovaní poruchy Čer
tovice, ktorú dáva do súvislosti s tektonickou hranicou medzi hr onským a ve
porským antiklinóriom. E . K 1 a šk o v á - I. P a u 1 í k (1969) interpretujú 
v priestore severnej nulovej izočiary, ktorá ohraničuje výr azný elevačný pruh 
opísaný v o všetkých odvodených grav imetrických mapách, pr iebeh r ábskej 
línie, a to v súlade s predpokladom T. Budaya o styku karpatských veporíd 
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a maďarského stredohoria. O. F u s á n et al. (1971) udávajú priebeh čertovickej 

línie v priestore Kozárovce-Vráble-Šurany na S od opisovaného územia, kde 
sa v neogéne interpretuje systém Šurianskych zlomov. Na rábsku líniu sa 
napája v priestore Medveďova. Ďalej sa vyznačuje priebeh výraznej línie m edzi 
Kolárovom a Skalkou, na ktorom sa končia veporidy. Táto línia sa zhoduje 
s hurbanovským zlomom a mala by byť vlastne pokračovaním rábskej línie . 

K priečnym poruchám starého založenia prebieh ajúcim v smere SZ- JV patrí 
podľa T. Bud a y a (1963) ludinská línia. Udáva sa jej priebeh od Štúrova až 
do okolia Trnavy v severozápadnej časti podunajsk ej panvy. V južnom u k on
čení levickej hraste sa podľa seizmiky aj vrtného prieskumu interpretuje zlom 
tohto smeru, ktorý pokladáme za pokračovanie ludinskej línie do neogénu. 
Vyznačujú ho I. Pagáč - M. Vej ros to v á (1968) a potvrdil sa i pri n ašom 
spracovaní. Ponechal sa mu názov ludinský zlom . Prebieha po východnom 
okraji dubnickej depresie smerom n a SZ. V komjatickej depresii nie je už 
v neogéne sledovateľný, vytráca sa v medzikryhách Šurianskych zlomov v okolí 
Trávnice . Na spracovanom území je overený v dfžke 30 km. Ludinský zlom 
upadá na JZ. Na povrchu podložia m á výšku skoku 200 m na J a 250 m na 
S. J eho existencia vyplynula z rozborov seizmických materiálov, v ktorých sa 
dá dobre sledovať, najmä v h lbšom n eogéne. V pliocéne takmer zaniká. Plytké 
vrty ho zachytili len v k r átkom úseku okolo 5 km n a V od Dubníka a Kolty. 
Priečny smer má zlom zistený na východnom svahu kolárovskej elevácie. 

Je to zlom, ktorého činnosť do neogénu nepokračuje. Na jeho existenciu u po
zornil I. Pagáč (1962) na základe zistenia veľmi prudkého spádu r eliéfu pod
ložia. Výrazne sa prejavil na refrakčných profiloch z vrtu Kolárovo 3 (J. P a u
l í k in V . N e čas et al. 1970). Z interpretácie seizmického profilu K 3/64 
(obr. 2) vyplýva výška skoku okolo 500 m. Zlom sa ukláňa na V. N ebol ove
rený na väčšiu vzdialenosť , jeho pokračovanie na J sa predpokladá po vý
chodnom svahu gravimetr ického chrbta idúceho od Marcelovej, ktorého u kon
čením je kolárovská elevácia. Zlom bol pomenovaný kolárovský. Prebieha 
pomerne blízko m iesta, k de niektorí autori (J. Ri c h t e r 1956 ; B. Ber á ne k 
1957 ; K. Mu 11 e r 1958) u vádzajú priebeh tzv. ži tavskej poruchy, ktorú po 
prvý raz do miesta toku r ieky Žitavy lokalizoval J. Su me g h y v roku 1939. 
Neskorší priesk u m žitavskú poruchu v neogéne nep otvr dil. V podloží sa však 
jej totožnosť a prípadná zhoda s kolárovským zlom om n edá vylúčiť. 

? 3 4 5 km 

Obr. 2. Geologický rez cez vrty Kolárovo 2, 3 a Nová Vieska 1 - riešenie seizmic
kého prnfilu K 3/64. 1 - paleozoikum; 2 - paleogén; 3 - spodný baden; 4 -
stredný a vrchný baden; 5 - sarmat; 6 - panón a p liocén. 

Fig. 2. Geological profile th rough Kolárovo 2, 3 and Nová Vieska 1 drill-hole sites -
solution of the seismic profile N° K 3/64. 
1 - Paleozoic , 3 - P aleogene; 3 - Lower Badenian; 4 - Middle t o Upper Badenian; 
5 - Sarmatian; 6 - P annonian to P liocene. 
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Na základe seizmických materiálov a vrtov bol hurbanovský zlom presved
čivo potvrdený na rozhraní neogénu s podložím, resp. v hlbších partiách 
neogénu v priestore Kolárovo-Hurbanovo- Gbelce v d1žke 35 km. Zlom sa 
ukláňa na S a má na rozhraní neogén - podložie v ýšku skoku okolo 500 m. 
V neogéne sa jeho amplitúda rapídne zmenšuje. V o vrchnom pliocéne sa už 
na seizmických profiloch jeho prítomnosť neprejavuje. Na štruktúrnej mape 
plytkých vrtov možno pozorovať len prehnutie mladších zlomov na línii doznie
vania činnosti hurbanovského zlomu. 

K tektonickým poruchám, ktorých vznik sa kladie až do neogénu, patrí 
systém Šurianskych zlomov na severozápadnom svahu a novozámockých zlo
mov na juhovýchodnom svahu levickej hraste, ako aj systém komárňanských 
zlomov na severozápadnom ponorenom svahu Maďarského stredohoria. 

Surianske zlomy vbiehajú zo S na op isované územie len sčasti. Interpretujú 
sa zlomy šu1, šu2 a Šu3. Sú uklonené na SZ a ich amplitúdy sa pohybujú v roz
medzí 100-350 m na báze neogénu. V pliocéne výška skoku klesá. Zlom šu3, 
ktorý prechádza hlbinnými vrtmi Pozba 1 a 2 a m á na báze neogénu skok 
350 m , vykazuje na mape plytkých vrtov, zostrojenej na úroveň vedúceho ho
rizontu v ponte, amplitúdu 80 m. 

Zo systému novozámockých zlomov sa int erpretuje zlom nz 1 , uklonený na JV, 
a k tomu protiklonný zlom nz'1. Zlom nz1 vybieha z priestoru Hurbanova, ide 
cez dubnícku depresiu, východne od Jásovej sa križuje s dubníckym zlomom, 
stáča sa mierne na S a pri obci Čaka prechádza opäť do pôvodného severo
východného smeru. Zlom nz1 má na báze neogénu výšku skoku maximáln e 
350 m. Bol zachytený medzi vrtmi Pozba 5 a P ozba 3. Seizmika ho zistila 
v dlžke 30 km. Plytké vrty ho nezachytili. 

V komárňanskom systéme bolo opísaných šesť zlomov. Pri juhovýchodnom 
okraji územia je to zlom ko s amplitúdou 200 m, ktorý sa južne od N. Viesky 
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Obr. 3. Geologický r ez cez vrty Nová Viesk a 1, Dubník 1 a Pozba 3 - riešenie seiz
mického profilu K 4/64. 1 - paleozoikum ; 2 - paleogén; 3 - sp odný b aden;_ 4 -
stredný a vrchný baden; 5 - sarmat; 6 - panón a pliocén. 

Fíg. 3. Geological profile th rough Nová Vieska 1, Dubník 1 and Pozba 3 drill-hole 
sites - solution of the seismic profile N° K 4/64. 
1 - P aleozoic; 2 - Paleogene; 3 - Lower Baderiian ; 4 - Middle t o Upper Bade
nian; 5 - Sarmatian; 6 - Pannonian to Pliocene. 

267 



spaJa so zlomom ko3. Ten prebieha zhruba zo Z n a V a má amplitúdu až 
30(') m; smerom na Z v podloží postupne vyznieva. Západne od Modrian sa 
naň napája zlom ko4 s amplitúdou 100 m. V severozápadnej časti tejto kry
hovej oblasti prebiehajú zlomy ko1 a ko2. Obidva porušujú hurbanovský zlom 
a severne od N. Viesky sa spájajú do jednej poruchovej línie, ktorá sa pod 
označením ko1 na ludinskom zlome ohýba a naberá severný smer. Amplitúda 
zlomu sa pohybuje v rozmedzí 100-200 m. 

Všetky tieto zlomy majú úklon na SZ, príp. na S. Jediný v hlbke inter
pretovaný zlom opačného úklonu je zlom ko'1, ktor ého existencia vyplynula 
z výsledkov vrtov N. Vieska 1 a Dubník 1. 

V pliocéne sa interpretovalo niekoľko ďalších protiklonných zlomov. Naj
západnejší je zlom tiahnúci sa od obce Kameničná do priestoru východne od 
Rúbane v dÍžke takmer 40 km. Na hranici dák - pont má výšku skoku 
20-50 m. Menšie protiklonné zlomy sa zistili ďalej v medzikryhe zlomov ko1 
a ko2 južne od Kameničnej, ako aj severne od Gbeliec. Tieto protiklonné zlomy 
zvyčajne nepokračujú do hlbších súvrství, a preto ich seizmika v hlbšom neo
géne nezachytila. Najčastejšie sa končia na plochách hlavných zlomov v inter
vale vrchného pliocénu. 

Uvedené amplitúdy komárňanských zlomov sa vzťahujú na hranicu neogén -
podložie. V najmladších súvrstviach sa ich hodnoty podstatne menia na nie
koľko desiatok metrov, resp. mnohé zlomy úplne zanikajú. 

Prieskum oblasti komárňanských krýh ukázal, že na rozdiel od staršej kon
cepcie (M. D 1 a ba č - Z. Adam 1959), podľa ktorej existuje jeden komár
ňanský zlom s výškou 3000 m, sa oblasť rozpadla na rad stupňovito poklesá
vajúcich krýh vydelených množstvom zlomov s podstatne .'menšími amplitú7 
dami. 

Z hľadiska vrstvovej tektoniky má v juhovýchodnej časti podunajskej panvy 
osobitné postavenie oblasť kolárovskej elevácie. Tá je jediná v panve, kde sa 
výrazná elevácia v podloží neodráža na stavbe neogénu. Veľká subsidencia 
najmä v pliocéne zastrela tu predchádzajúce vplyvy na štrukturálny charakter 
výplne (B. Gaža 1974). 

V medzikryhách Šurianskych zlomov stúpajú vrstvy od JZ na SV, a to na báze 
neogénu z hlbky 3000 m severovýchodne od N. Zámkov do hÍbky 1300 m na 
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Obr. 4. Ge:ilogický rez cez vrty Šurany 1 a Cf Komárno 2 - riešenie seizmického 
profilu 162/56. 1 - kryštalinikum; 2 - mezozoikum; 3 - spodný baden ; 4 - stred ný 
a vrchný baden; 5 - sarmat; 6 - panón a pliocén. 

Fig. 4. Geological profile through Šurany 1 and Cf Komárno 2 dril-hole sites -
solu tion of the seismic profile N° 162/56. 
1 - Crystalline; 2 - Mesozoic; 3 - Lower Badenian; 4 - Middle to Upper Ba
denian; 5 - Sarmatian; 6 - Pannonian to Pliocene. 
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severnom okraji územia. V medzikryhe zlomu šu2 a šu:3, kde vyznieva ludinský 
zlom, sa nachádza malá depresia. Na levickej hrasti je vrstvová stavba pomerne 
jednoduchá. Vrstvy generálne stúpajú od JZ na SV. Pri západnom okraji mapy 
severne od Hurbanova je depresný prehyb s maximálnou hÍbkou 3200 m na 
báze neogénu. Odtiaľ stúpajú izolínie až po hodnotu 1250 m pri zlome šu3 a pri 
dubníckom zlome. V širšom okolí Jásovej vytvárajú izolínie v hlbších neogén
génnych súvrstviach náznak chrbta, ktorý sa tiahne na SV. Čiastkové elevačné 
vyklenutie sa uzatvára na reliéfe podložia pri zlome šu3 v širšom okolí vrtu 
Pozba 3, avšak v neogéne sa stráca. 

Zlomové ohraničenie levickej hraste nie je výrazné. Hrasťovitú stavbu tu 
čiastočne zastierajú vulkanity. Preto I. Pagáč (1967) odporúčal hovoriť o le
vickej kryhovej oblasti, a nie o hrasti. Dokázaná prítomnosť novozámockého 
zlomu však hrasťovitú stavbu potvrdzuje. Nepotvrdil sa ani predpoklad, že 
kolárovská elevácia je pokračovaním levickej hraste. Tú od kolárovskej ele
vácie oddeľuje depresia. Kolárovská elevácia má vzťah k južnému okraju 
panvy. Je súčasťou podložného kryštalinického chrbta tiahnúceho sa od JV 
zo svahu Maďarského stredohoria. Nie je vhodné označovať ju ako tektonickú 
jednotku vyššieho radu. 

Vklesnutá časť územia m edzi novozámockým zlomom na SZ a hurbanov-
ským, príp. komárňanským zlomom ko1 na J a V je dubnícka depresia. Dub
nícky zlom ju rozdeľuje na juhozápadnú poklesnutú a severovýchodnú vysokú 
kryhu. Pri hurbanovskom zlome sa v juhozá p adnej časti depresie pri obci 
Dulovce interpretuje menší elevačný uzáver s vrcholom v hibke 2600 m na báze 
neogénu. Badateľný je aj v strednom bade ne. Najhlbšia časť dubnickej depre
sie, ktorá má vlastne tvar priekopy, je pri západnom okraji Pribety, kde je 
podložie neogénu v hlbke 3000 m. Vo vysokej kryhe pri dubnickom zlome je 
depresné prehnutie pretiahnuté severojužným smerom. Z jeho centra stúpaj ú 
vrstvy na S a V. 

V oblasti komárňanských m edzikrýh stúpajú vrstvy neogénu generálne na J, 
resp. JV. Podložné elevačné pásma, ktoré sa indikovali na základe detailných 
gravimetrických meraní, spôsobujú mierne prehýb anie neogénnych vrst iev 
a vytvárajú pri zlomoch rad poloklenbových uzáverov. Tvoria tri elevačné 

pásma: západné s poloklenbami pri zlomoch ko1 a ko2 severne od Komárna, 
stredné s poloklenbami na JZ od Marcelovej a pri Chot íne a východné s vý
raznými poloklenbami pri Modranoch a Novej Viesk e . V tomto priestore si 
zaslúži pozornosť elevácia pri protiklonnom zlome ko'1, ktorá sa však vo vyš
šom neogéne stráca. 

Z riešenia seizmických rezov vyplývajú úklony zlomov všeobecne v rozmedzí 
45-55°. Deformácie vrstiev pri zlomoch v podobe vlekov sa n epozorovali ani 
pri t akom veľkom zlome, ako je hurbanovský. Ostatné zlomy majú pomerne malé 
skoky. Úklony vrstiev v neogéne sa pohybujú od 3-5° v panóne po 5-10° 
v spodnom badene. V paleogéne sa zistili až 25° úklony. 

Tesniaca úloha zlomov z hľadiska akumulácií uhľovodíkov sa v kladnom 
zmysle doteraz nepotvrdila. Výraznejšie štruktúry b oli prakticky všetky pre
skúmané hlbokými vrtmi bez pozitívneho výsledku. Príčinou netesnenia je 
väčšinou nevhodný litologický profil chudobný na mocnejšie pelitické polohy. 
V podloží bazálneho strednobadenského obzoru, ktorý sa hodnotil ako naj
perspektívnejší, je v oblasti komárňanských medzikrýh i v dubnickej priekope 
vyvinutý silno piesčitý spodný baden, ktorý neutesňuje poklesnuté kryhy. Kva-
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lita vrstvovej vody naopak potvrdzuje, že posunutia krýh zapríčinili premie
šanie badenskej a panónskej vody. Salinita panónskej vody je niekoľkonásobne 
väčšia ako salinita prostr edia, v ktorom vznikali sedimenty (B. G až a 1974). 
Na druhej strane utesnenie hlbšieho neogénu voči okraju na juhu oblasti je 
nesporné. Vo vrte Modrany 1 sa z pomerne veľkej hÍbky 2200-2300 m z m e
zozoika získal prítok sladkej vody a zo spodného badenu prítoky soľanky 

s mineralizáciou 76-79 g/1. Tesnenie hlbšieho neogénu na juhovýchodnom 
okraji panvy obstarávajú s najväčšou pravdepodobnosťou nepriepustné pod
ložné komplexy. 
Čo sa týka veku zlomov, možno konštatovať, že väčšinou ide o mladé, pa

nónske zlomy. K starým zlomom nesporne patrí kolár ovský zlom. Vznikol prav
depodobne ešte v období pred paleogénom a takisto ako ludinská línia patril 
k zlomom, ktoré tvorili okraj severného výbežku paleogénnej ostrihomskej 
priekopy. Kolárovský zlom obmedzuje na východnom svahu kolárovskej ele
vácie sedimentačný priestor spodného i vrchného b adenu, avšak je nečinný 
a neobnovil činnosť ani v mladšom období. Rovnako starý ludinský zlom však 
začína v panóne opäť pôsobiť. 

Synsedimentárne pôsobenie hurbanovského zlomu počas badenu sa z doteraz 
získaných podkladov nepotvrdzuje. Tento zlom sa intenzívne začína prejavovať 
súčasne s komárňanským, Šurianskym a novozámockým zlomovým systémom 
až v spodnom panóne. Rozdiely v mocnosti stredného a vrchného badenu vo vy
sokých kryhách na juh od hurbanovského zlomu oproti poklesnutej kryhe 
viedli často k mylnému náhľadu, že ich spôsobila činnosť hurbanovského zlomu. 
Priestor komárňanských medzikrýh je však okrajom rozšírenia stredného 
a vrchného badenu a malé mocnosti sú zapríčinené vykliňovaním súvrstvia. 
Okrem toho bolo toto územie počas spodného a stredného sarmatu, miestami 
po celý sarmat, súšou a časť vrstiev bola oddenudovaná. 

Vzťah tektoniky k mocnostiam neogénu 

Sedimentačné priestory vnútorných karpatských molás sa počas neogénu 
niekoľkokrát menili. Do juhovýchodnej časti podunajskej panvy v neogéne 
zasahovali tri čiastkové panvy neogénnej molasy: spodnobadenská, stredno
badenská až sarmatská a panónska. Tektonika ovplyvňovala mocnosť súvrství 
v jednotlivých čiastkových panvách rozdielne. 

V spodnom badene bola centrálna depresia v priestore širšieho okolia vrtu 
N. Vieska 1, ktorý prevŕtal veľkú mocnosť tohto súvrstvia. Táto depresia 
má pravdepodobne staršie založenie a je asi pokračovaním paleogénnej de
presie z ostrihomskej priekopy. Okraje priekopy lemovali zlomy, z ktorých 
kolárovský a ludinský sa podarilo na našom území identifikovať. Pred transgre
siou spodného badenu bola v uvedenom priestore depresia. ktorá sa prehlbovala 
jednako pred spodným badenom a možno aj počas jeho sedimentácie vplyvom 
tektonických poklesov, čo s ohľadom na jej úzky priestor a híbku je veľmi 
pravdepodobné. Severnejšie vbieha spodný baden do dubnickej depresie, resp. 
na SZ do južnej časti komjatickej depresie. Tu sa už ďalší priebeh priečnych 
zlomov zistiť nepodarilo. Možno konštatovať, že na mocnosť spodného badenu 
nemali poklesové pohyby po zlomoch na väčšine územia podstatný vplyv . 
Väčšina známych zlomov je mladšia. 

Ani narastanie mocnosti stredného a vrchného badenu vplyvom synsedimen-

270 



tárnych pohybov sme v skúmanej oblasti nepozorovali. Subsidencia v panve, 
ktorá tu mala mierne misovitý tvar, nebola v spomínanom období príliš inten
zívna. 

Pomery sa podstatne zmenili počiatkom panónu, keď sa centrum panvy 
posunulo na juh. Intenzívna subsidencia v nie príliš vzdialenej centrálnej de
presii sa odrazila na svahu Maďarského stredohoria silnými poklesovými po
hybmi. Na pomerne úzkom priestore asi 5 km pokleslo podložie panónu až 
o 2000 m a územie sa rozpadlo na množstvo úzkych krýh. V oblasti levickej 
hraste, ktorá je od centrálnej depresie podstatne ďalej, nepozorujeme v pa
nóne už také intenzívne poklesy. V pliocéne sa celkove činnosť zlomov pod
statne utlmila a veľmi často úplne prestávala. Panva dostala veľmi miern e 
misovitý tvar. 

Záver 

Z nových poznatkov získaných pri riešení tektonickej stavby skúmaného 
ú zemia vyplývajú niektoré závery, ktoré m aj ú praktický význam z hľadiska 

p erspektív a smerov ďalšieho prieskumu na uhľovodíky. 

V podmienkach stredného badenu, kde sú mocnejšie polohy pelitov vyvinuté 
v nadloží bazálneho obzoru (v jeho podloží je silno piesčitý spodný baden), 
majú pri akumulácii uhľovodíkov najdôležitejšiu úlohu protiklonné zlomy . 
V juhovýchodnej časti podunajskej panvy sa v hlbšom neogéne zistil proti
klonný zlom iba v jedinom prípade. Zlom označený ko'1 sa zo získaných m a
teriálov interpretuje jednoznačne. Štruktúru uzatvárajúcu sa pri ňom vo vy
sokej kryhe možno pokladať za pripravenú na pioniersky prieskum. Najmä 
preto, že sa nachádza v blízkosti vrtu N. Vieska 1, ktorý mal v spodnom 
i strednom badene bohaté nasycovanie vrstvovej vody metánom. 

Významný poznatok j e prítomnosť priečnych zlomov. V miestach ich križo
vania so zlomami karpatského smeru sa dá predpokladať výskyt kútových 
štruktúr typu, ktorý sme doteraz v panve nepoznali. Zaujímavé z tohto hľa
d iska by boli predovšetkým miesta križovania s hurbanovskou poruchou 
a s výraznejšími komárňanskými zlomami. Detailný seizmický prieskum v ob
lasti medzikrýh sa odporúča v budúcnosti usmerňovať tak, aby sa overilo 
a spresnilo pokračovanie priečnych porúch, najmä k olárovského zlomu južným 
smerom. 

V súčasnosti sa j aví náznak kútovej št ruktúry východne od Novej Viesky , 
kde stúpajú vrstvy badenu do miesta styku hurbanovského a ludinského 
zlomu. Tento priestor je z hľadiska akumulácií uhľovodíkov popri štruktúre 
pri zlome ko' 1 najzaujímavejší a odporúča sa ho detailnou seizmikou podľa 
možnosti v najbližšom čase prebádať. 

Utesnenie miocénu na južný okraj panvy obstarávajú hlavne nepriestupné 
súvrstvia paleozoika, sčasti mezozoika a paleogénu. Preto sú zaujímavé najmä 
štruktúry, ktoré sa viažu na súklonné zlomy s väčšími amplitúdami. Tejto 
požiadavke n a jlepšie vyhovuj e hurbanovský zlom, na ktorého poklesnut ú kryhu 
sa viaže menšia poloklenba pri Dulovciach a na Z od Novej Viesky. 

Kolárovský zlom prebieha vo východnom svahu podložného morfologického 
chrbta starého založenia. Nemožno vylúčiť prítomnosť podobného zlomu ani 
na jeho západnom svahu. V tomto priestore sa doteraz seizmický prieskum 
n erobil. P erspektívne sa s ním počíta a jednou z hlavných úloh by bolo zistiť 
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pokračovanie hurbanovského zlomu na Z a overenie prítomnosti zlomov se
verojužného smeru. 

Doručené 2. XI. 1976 
Odporučil D. Vass 
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Tectonics of thc Neogene in the SE part of the Danubian 
basin 

BEDRICH GAŽA - MILENA BEINHAUEROVÁ 

Tectonics of the Neogene in the Danubian basin has a normal down-faulted 
character and bedding deformations are influenced by unevenesses of the 
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basement surface. It has been ascertained that some faults are renewed old 
dislocations on the boundaries of Pre-Neogene units. They run in NE-SW 
(Carpathic) as well as in transverse directions. Such old dislocations were 
ascertained in SE part of the basin, too. Fault and bedding tectonics in the 
Neogene seem to be one of decisive factors conditioning hydrocarbon accumu
lation. The classical type of structure that yields petroleum and natural gas 
is the semi-dome sealed by fault on the summit. 

The greatest part of new informations about the st ructure of the examined 
a rea was provided by hydrocarbon exploration. The whole territory was 
covered by gravimetry and magnetometry. Seismic r efraction profiles in total 
lengh of 286 km as well as seismic reflection profiles of 873 km were measured . 
Drill-holes with average deep of 300 m were carried out in 1041 places, 63 drill
h oles reached average deep of 600 m and 17 deep drills reached depths 
between 950 and 3 171 meters. 

These drill-holes provided stratigraphic and lithologic data. The basement 
of the Neogene is mainly built up by crystalline (granitoids, crystalline schists) 
of the Kráľova Hoľa zone. In one case Permian and Carboniferous belonging 
t o the Hungarian Central Mts. unit were uncovered. Mesozoic of the Veporides 
is present in the basement of the northern part while mainly Triassic of the 
Hungarian Central Mts. constitutes basement of the southern part of the basin. 
Only one drill-hole uncovered Jurassic in the south. Paleogene is developed 
in the southernmost edge of the territory in the continuation of the Esztergom 
graben. Here, the Upper Eocene (Priabonian), Lower Oligocene (Lattorfian) 
and Middle Oligocene (Ruppelian) were ascertained. Lower-, Middle- and 
Upper Badenian, Sarmatian, Pannonian, Pontian, Dacian and Romanian were 
established in the Neogene. The maximal thickness of the Lower Badenian 
(1 118 m) is the highest rate of that stage ascertained till now in the Central 
Paratethys. 

As tectonic units of higher order the Levice horst, t h e Dubník depression and 
t he Komárno block structure were defined in the SE part of the Danubian 
basin. The last one comprises also the Kolárovo elevation which may be not 
considered for an independent unit of higher order. F ault tectonics is relatively 
complicated in the area. F aults of the Komárno system a re r unning along the 
NW slope of the Hungarian Central Mts. The Šurany and Nové Zámky fault 
systems are delimiting NW and SE slopes of the Levice horst, r espectively . 
These all have SW-NE (Carpathic) dir ections. The Hurbanovo fault (E- W) 
is oblique to formers. The whole structure is complicat ed by Dubn ík t ransverse 
fault r u nning in SE- NW dir ection across t he southern part of the Levice h orst. 
The Kolárovo transversal fa ult n ot overexten ding in the Neogene was est ab
lish ed on the east ern slope of the K olár ov o elev ation. This fault h as a N- S 
direction. 

The Hurb an ov o fa ult belongs among old Pre-Neogene faults. Indicating 
b oundary between Veporides a n d unit s of Hungar ian Central Mt s . it seems 
t o be continuation of the Rába line. The Ludince and Kolárovo faults belong 
to ones delimiting W and E border of the Paleogene depression. Activity along 
t h e K olárovo fault did not revived during t he Neogene. It coincides w ith former 
in terpr etation of the Žit ava fault and therefore th eir identity is not ex
clu ded. 

Three partial b asins of Late Tertiary m olasse r eached t he SE part of t h e 
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Danubian basin in the Neogene: in Lower Badenian, in Middle Badenian t o 
Sarmatian and in Pannonian. Relatively strong subsidence occured in the 
central parts of the Lower Badenian basin and most probably normal faults 
contributed to its rate, too. Synsedimentary activity of faults was not ascertained 
during Lower Badenian nor in Middle Badenian to Sarmatian in remaining 
part of the territory. 

Conditions changed considerably in the beginning of the Pannonian, when 
the basinal center moved to the south. Intensive subsidency in the near central 
depression has b een reflected in vigorous normal faulting mainly on the slope 
of the Hungarian Central Mts. This subsidence attained by the Komárno fault 
system even 2 OOO m amplitude. 

All known faults were active during Pannonian in the investigated area, 
exept of the Kolárovo fault. Most of these faults died out or functioned with 
decreasing activity during the Pliocene. So the basin in t.his stage become 
mildly dish-shaped. 

The Pannonian subsidence was so strong that smoothed away influences on 
the structural pattern even of such peculiar feature as the Kolárovo basement 
elevation. 

Domal uplifts in the sedimentary complex of t he Neogene are the most 
important factor for petroleum exploration. All these structures, showed to be 
semi-domes bound to faults. Any oiher type of structure has been interpreted . 
More pronounced elevations occured in the Levice h orst near Pozba and Plavé 
Vozokany and in the area of Komárno block structure as well. Three elevation 
zones were ascertained in the last case: the western elevation with semi-domes 
on faults i<1 and k2, respectively, to the N of Komárno, the rriiddle elevation 
with semi-domes to the SW of Marcelová and near Chotín and the eastern 
elevation with pronounced semi-domes near Modrany and Nová \lieska. The 
Nová Vieska semi-dome is bound with an antitethic fault. 

Pronounced elevations were investigated by the means of drill-holes but 
hydrocarbon accumulations have been not proved . Sealing conditions are 
u nsuitable due t o high arenaceous rate of the Neogene. Presence of oil-water 
in the Pliocene proves its mixture with elder water resulting from tectonic 
influence. These water occurences are sepa1·ated from bordiers by subjacent 
beds. 

New investigations pr ovided key to further course of prospection. Transversal 
faults allow presume exist ence of edge structures w here transversal faults are 
inter secting main fault systems. Actually, most h opefull area seem s t o be to 
t he E of Nová Vieska in places of H urbanovo an d Lu dince fault intersection. 
It w ill be t he task for seismic investigations t o prove t r ansversal fault courses 
of southern b asinal sect or in area of Komárno block structure. Supposing conti
nuation of Kom árno fault and search ing for existence of a t ransversal fault 
on the western slope of the K olárovo elevation may be anot her recom men
dation . 

Th e best conditions for sealed structur es by subj acent complexes in the 
Neogene are along the main Hurbanovo fault. Th erefore th e exploration of the 
Dulovce str ucture as w ell as that of the Nová Vieska w estern structure has 
been recomm ended. 

Pre ložil I. Varga 
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Mineralia slovaca, 9 (1977), 4, 275-292, Bratislava 

Nové poznatky o veku kryštalinika veporíd 
na základe peľovej analýzy 

(1 obr. , 1 tab. a 6 tab. fot. v texte) 

EV A PLANDEROV Á - OTO MIKO* 

liOBble CBCJI,eH HSI O B03pacre KPHCTaJJHHHKa eenopH)J; Ha OCHO BaHHH 
nhtJJhu,ee oro aHaJIH3a 

B nopo,ri:ax HCITOp H/l,HOľO K[lHCTa,lHHHKa OTI!OC5111.(HXC51 K „rpOHCKOMY K OM 

[1,:TCr.Cy", ÚbI, lfl o6Hapy,KeHbI rraJJHHOM OpcpbI. I1x o rrpell,eJJeHfieM H COIJOCTaBJJeHHeM 

C .illlrepaTV[lll blM H ,r\3HH hl'✓lf1 6bIJI O YCT3HOBJJeHO, lfT O o 6 pa3eU: H3 ľeJJ bll bI C3 MblfI 

/(peBITH}I ( CHJJYP ·- IIH:>!<HHH /],eB OH), rrpHlfeM o 6p a3QbI OCTaJlbHb!X Mecr opOMJJ.e m1 ii 

(•O~<HLle CJ{n ()[!bl I-IH3KHX Ta1 e p , 8 Ha 2 KHJIOM eTpbl ce BepHee OT 6 pe3Ha- 6 y51K OB3 

/],O G auyx a ) rrp HypolfeHLI sepxHe/l_eBOl!CKOM Y J]_O l!H tK !·[ eKap 6oHCKOľO B0 3p acr a . 

New information on the age of the Crystalline of the Veporides obtained 
on the basis of polien analysis 

Palynomorphs have been found in rocks of the „Hron complex" in the 
Veporide Crystalline. On the basis of their determination and correlation 
with literary data it has been ascertained that the sample from Heľpa 
is the oldest (Silurian - Lower Devonian), whereas the samples from the 
other localities (southern slopes of Nízke Tatry Mts ., a zone 8X2 km north 
of Brezno- Bujakovo as far as Bacúch) are Upper Devonian to Lower Car
boniferous in age. 

J edným z p rv ých dôkazov o staropaleozoickom veku h ornín kryštalinika ve
poríd b olo nájdenie zvyškov palinomorf v hornin ách hladomornej sene 
(P. Snop k o v á in A. K 1 in e c 1966). Išlo o formy pod obn é tým , k tor é sa 
n ašli v gelnickej sé rii gemer íd. Objavom silúrsko-spodnodevónsky ch palin omorf 
v horninách z územia severne od Bacúcha (A . K 1 in e c - E. P 1 a n der o
v á - O. M i k o 1975) sa d okázal staropaleozoický v ek časti „h r onského kom
plexu" veporíd vystup u júceho v Nízkych Tatrách (v zmysle koncepcie A. K 1 in
e a 1966), resp. ,,krakľovského pásma" v staršom poním aní. O . čo r ná - L. K a
me n i c k ý (1976) zistili zvyšky r astlinného d etr itu a tracheíd v horninách 
veporidného kryšt alinika. Aj oni poukazuj ú n a staropaleozoický vek met asedi
mentov . P r e kremité ruly z lomu severovýchodn e od Br ezna udali silúrsko-de
v ónsky vek; sericitické fylonit y z ú dolia sev erne od Braväcova, ako aj z údolia 
j uhovýchodne od Polomk y označili ako devónske až k arbónske . 

* RNDr. Eva P 1 a n d e r o v á, CSc., p. g. Oto M i k o, Geologický ústav D. Stúra, 
).V[lynská dolina 1, 809 40 Bratislava. 
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V r. 1975-1976 sme pokračovali (O. M.) v systematickom geologickom 
v ýskume veporskej časti nízkotatranského kryštalinika v oblasti severne 
od Brezna (Buj akova), Beňuša, Bacúcha a Polomky. Terénne práce potvrdili, 
že časť hronského komplexu veporíd, ktorú A. Klinec (in A . K 1 in e c 
et al. 1973) označil ako „pásmo m etamorfitov pestrého zloženia", predstavuje 
staropaleozoickú vulkano-sedimentárnu sériu. Budujú ju metasedimenty (roz
ličné typy fylitov) a metamorfované vulkanické produkty acidného až inter 
mediárneho, v menšej miere bázického zloženia. Horniny série boli metamor
fov:ané v podmienkach fácie zelených bridlíc. 

V uvedenom pásme, rozprestierajúcom sa smerom SVV-JZZ na ploche 
okolo 8 X 2 km, sa s paleovulkanickými horninami zároveň zbierali aj tmavé 
kremito-turmalinické horniny, ktoré sa už skôr (A. K 1 in e c - E. P 1 an d e
r o v á - O. Mi k o 1975) ukázali ako vhodné na uchovanie mikrofosílnych 
zvyškov . Detailný petrografický opis, ako aj úvahy o genéze týchto hornín 
sú v práci O. Mi ku - D. H o v orku (v tlači). Stručne ich možno charakte
rizovať ako tmavé, sivočierne až čierne jemnozrnné až afanitické veľmi pevné 
horniny rozpadajúce sa na ostrohranné úlomky. P r e uvedené vlastnosti by sa 
m ylne mohli pokladať napr. za lydity. Obsahujú však v podstate len submikro
skopický turmalín a n epravidelné granoblastické agregáty kremeňa. Tieto 
horniny väčšinou tvoria úzke, niekoľko cm, max. niekoľko dm mocné polohy, 
najčastejšie paralelne uložené v metasedimentoch, príp. metavulkanoklastikách 
komplexu. Miestami sú v nich polohy a šmuhy sericitu, pôvodne predstavujúce 
tenké preplástky ílovitých sedimentov. Zjavná viazanosť uvedených kremito
turmalinických hornín vo vulkano-sedimentárnom komplexe na acidno-inter
mediárne produkty staropaleozoického vulkanizmu viedla k uzáverom (O. Mi
k o - D. H o v or k a, 1. c. ) o spätost i bórovej mineralizácie s týmto vulka
n izmom. K tvorbe hornín došlo vo vodnom sedimentačnom prostredí, sú teda 
s okolitými vulkano-sedimentárnymi horninami syn sedimentárne, syngenet ické. 

Kremito-turmalinické horniny, spevnené v procese regionálnej epimetamor
fózy, sa zachovali ako k onzervátory v nich uzavretých organických zvyškov. 
Ide o horniny mimoriadne odolné voči deštrukčnému pôsobeniu chemických 
i m echanických faktorov , so schopnosťou ochrániť v nich zachované zvyšky aj 
p red deformujúcim účinkom neskoršej, najmä alpínskej dynamometamorfnej 
premeny. Dobre identifikovateľné zvyšky mikrofosílií a spór sa uchovali v kre
m ennej agregátnej hmote. Uvoľnili sa až v priebehu prípravy vzoriek n a pa
linologickú analýzu rozpustením kremeňa v koncentrovanej kyseline (HF), 
ktorá pôsobila na horniny niekoľko týždňov. P o r ozpustení silikátov sa na zís
k anú organickú substanciu ďalej pôsobilo oxidačnou kvapalinou, čím sa do veľ
kej m iery odstránil slabý gra.itický n ános na palin omorfách. Ťažká kvapalina 
sa väčšinou nepoužívala. 

Z oblasti severne od Brezna (Bujakova), Beňuša a Bacúcha sme n a palino
logickú analýzu vybrali 20 vzoriek, a tak sa plošne p ok r ylo celé študované 
pásmo (obr. 1, časť A , B) . Do súboru vzoriek sme okr em vyššie u vedený ch he
mito-turmalinických hornín zaradili aj v pásme ojedinele vystupujúce bridlice 
so zvýšeným obsahom grafitu, ktorý dokazuj e prítomnosť sedimentogénnych 
komponentov . V grafitických b ridliciach sa však formy p odobaj úce sa mikro
fosíliám doteraz nenašli. Krem it o-tu r malin ické horniny, tvoriace iba veľmi 
tenké polohy, nebolo, okrem ojedinelých p r ípadov, možno nájsť priamo v od-
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Obr. 1. Lokalizácia palinologicky analyzovaných vzoriek Veporidné kryšta linikum -
hronský k omplex. časti A a B: južné svahy Nízkych Tatier (A - severne od Bacú
cha; B - severne od Brezna- Bujakova). Casť C: južne od rieky Hron, juhozápadne 
od Heľpy. 

Vysvetlivky: a - miesto odberu pozitívny ch vzor iek; b - miesto odberu vzoriek, 
výsledok analýzy negatívny; c - analyzovaná vzorka, publikované in A. K 1 i
n e c - E. P 1 and e ro v á - O. Mi k o (1975). 

Fig. 1. Localities of the palynologically analyzed samples. Veporide Crystalline -
Hron complex. Parts A and B: southern slopes of Nízke Tatry (A - north of Bacúch; 
B - north of Brezno-Bujakovo). Part C: south of Hron river, southwest of Heľpa . 

Explanation: a - location of positive samples ; b - location of samples, result 
of analysis negatíve; c - analyzed sample published in A. K 1 in e c - E. P 1 a nd e
r o v á - O. Mi k o (1975). 
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kryvoch. Materiál sa zbieral väčšinou v krátkych strmých žľaboch, resp. v su
tiach strmých strání. 

V kolekcii vzoriek z uvedenej oblasti bolo 5 vzoriek pozitívnych, t. j. našli 
sa v nich pomerne zachované, určiteľné zvyšky mikrofosílií a spór. J e t o 
vz. č. 1-4 z oblasti severne od Bacúcha (obr. 1, časť A) a vz. č. 5 z oblasti 
severne od Brezna-Bujakova (obr. 1, časť B). 

Palinologické zhodnotenie 

Dobre boli zachované najmä palinomorfy patriace do skupiny Acritarcha. 
ktoré tvoria časť morského planktónu. Suchozemské palinomorfy prejavovali 
viac známok korózie, čo by mohlo svedčiť o ich dlhšom transporte n a skúmanú 
lokalitu. Zaznamenali sme aj premeny palinomorf spôsobené stlačením a teplo
tou. Možno však konštatovať, že teplota v procese metamorfózy hornín nebola 
veľmi vysoká, lebo palinomorfy ostali uchránené od súvislého neodstrániteľ

ného grafitického povlaku. Palinomorfy boli tmav ožlté až hnedé. Pri niektorých 
formách s lemom ostalo vnútorné telo trvalo hnedo zafarbené a iba lem v pro
cese peľovej analýzy (najmä pod vplyvom oxidácie) sa stal svetlým. 

Pri palinologickom hodnotení sme sa opierali o biostr-atigrafické a syste
matickomorfologické práce z Európy, Sev. Ameriky a Sov. zväzu. Sú to hlavne 
práce J. B. Richard s on a (1960, 1964, 1967, 1969), F. C ra mer a - M. D i é
z a (1976) , E. V. Čibrikovej (1972), S. N. Naumovej (1953), G. I. K e da 
(1974) a i. Pre rozličné zloženie palinomorf zhodnot íme každú vzorku osobitne. 
V z or k a č. 1. Spoločenstvo palinomorf tu bolo pomerne chudobné. Dobre 
zachované spóry sa však dali určiť podľa rodov a druhov. Zistili sme : 
Anapiculatisporites sp. , Archeozonotriletes sp., Archeozonotriletes variabilis 
Naumova, Hymenozonotriletes subdeliquens Čibrikova, Hymenozonotriletes le
pidophytus Kedo. 

Stratigrafické rozpätie výskytu uvedených rodov podľa údajov literatúry je 
hlavne vo frasniene a fameniene. 
Vzor k a č. 2. Obsahovala hojne organických zvyškov , mnohé však neboli 
urči teľné. Dostatočne zachované a determinované rody a druhy sú: Retispora 
lepidophyta Kedo, Punctatisporites cf. scabratv"s M. Gregor, Densosporites de
v onicus Richardson, Archeoperisaccus Kedo , cf. A rcheoperisaccus, Perotriletes 
(Erdtman) Couper, Cymatiosphaera membranacea (Deunff.) Stockmans et Wil
liere. 
Podľa vekového udania pre jednotlivé druhy a porovnania s literatúrou 

predpokladáme strednodevónsky až vrchnodevónsky vek skúmanej vzorky. Pre 
chudobné palinomorfné spoločenstvo sa k veku hornín na tejto lokalite n e
môžeme celkom presne vyjadriť. 
Vzor k a č. 3. Horniny z tejto lokality obsahovali najbohatší výskyt palinomorf 
(tab. 1). Okrem nich sa hojne vyskytli aj iné organické zvyšky, ako napr. ple
tivá rastlín a cievne zväzky. Relatívne dobre zachované palinomorfy sú: Leio
triletes sp., Lycospora sp., Reticulatisporites sp., Verrucosisporites scoticus Sulli
van, Hymenozonotriletes subdeliquens Čibrikova , Dictyotriletes distortus Pep
pers, Archeoperisaccus elongatus Naumova, Reticulatisporites ancoralis Playford, 
Lycospora subjuga Bharadwaj, Leiotriletes sp. , Acantotriletes sp., Grandispora 
echinata Hacquebard, Lycospora sp., ako aj zonátne pseudosakkátne spóry, 
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ktoré sa vyskytujú v skúmaných horninách dosť hoj ne: Lophozonotriletes 
muricatus Hubert et Lacey, Cordaianthus sp., Endosporites sp., bisakkátne spó
ry-: Cymatiosphaera dioariochora Wicander, Lophosphaeridium sp. Aj sporangiá 
a iné organické pletivá boli v tejto vzorke veľmi hojné. Podľa porovnania 
s údajmi o rozšírení skúmaných rodov a druhov možno uvažovať o najvrchnej
šom devóne až spodnom karbóne (tourné). 
Vzor k a č. 4. V nej sú palinomorfy zastúpené chudobnejšie ako vo vz. č. 3. 
Majú takéto zloženie: Punctatisporites sp., Geminospora maculata Tougardeau 
et Lantz, Aurospora macra Sullivan, Hymenozonotriletes lepidophytus Kedo, 
Dictyotriletes cf. clatri.formis, Rhabdosporites cf. longii (Eisenack) Richardson, 
Retusotriletes sp. Našli sa aj útržky pletív a cievnych zväzkov. Stratigrafické 
r ozpätie uvedených druhov a rodov je od konca stredného do začiatku vrch
ného devónu. Výskyt druhu Hymenozonotriletes lepidophytus Kedo však jedno
značne poukazuje na vrchnodevónsky vek vzorky. 
Vzor k a č. 5. Na tejto lokalite sa zistili druhovo bohaté spoločenstvá palino
morf nasledujúceho zloženia: Leiotriletes sp., Apiculatisporites sp., Archeozono
triletes variabilis Naumova, Archeozonotriletes boa.fet icus Čibrikova, Archeozo
notriletes cresimus Čibrikova, Aurospora macroman i.festus (Hacquebard) Ri
chardson, Rhabdosporites parvularus Richardson, Densosporites sp., Hymeno
zonotriletes sp., Zonotriletes sp., Dictyotriletes sp. B. Richardson, Apiculatispo
rites sp., Verrucosisporites sp., Cyclogranisporites lasius (Waltz) Playford, Retu
sotriletes systematicus Čibrikova, Grandispora praecipua Playford, Verrucosi
sporites proscurus Richardson, Discina calliculosa Čibrikova, Thodispora sp., ako 
aj bližšie neurčené Acritarcha. Podľa stratigrafického rozpätia zistených druhov 
a rodov predpokladáme vrchnodevónsky vek hornín tejto lokality. 
Vzor k a č. 6 (Heľpa). Na lokalite sme väčšinou zistili rody a druhy patriace 
do morského planktónu skupiny Acritarcha. Zloženie palinomorf je nasledu
júce: Hymenozonotriletes consuetus Čibrikova, Pero triletes microbaculatus Ri
chardson et Lister, Azonomonoletes subreticulatus Čibrikova, Trachytriletes cf. 
minor, Lophosphaera safes Čibrikova, Cymatiosphaera miloni Deunf., Discina 
asperella Čibrikova, Dictyopsophosphaera polygona Čibrikova. Podľa strati
grafického zastúpenia druhov a rodov vyskytujúcich sa na tejto lokalite možno 
skúmané metasedimenty zaradiť do vrchného silúru až spodného devónu. 

Diskusia o výskyte palinomorf zo skúmaných lokalít 
s poznámkami o ich vekovom zaradení 

Keď porovnávame zloženie palinomorf z celého skúmaného územia uvedené 
v tejto práci s publikovaným (A. K 1 in e c - E . P 1 and e rov á - O. Mi k o 
1975), môžeme ich podľa veľkosti zadeliť do dvoch skupín: 

A. s rozmermi medzi 10-40 ,u, 
B. s rozmermi okolo 40-120 µ. 

Palinomorfy z Heľpy (vz. č. 6) a Bacúcha (in: A. K 1 in e c - E. P 1 a n de
r o v á - O. Mi k o, 1. c.) možno zaradiť k typu A, kým palinomoriy z ostat
ných lokalít (vz. č. 1- 5) patria podľa veľkosti do typu B. 
Podľa údajov W. G. Ch a 1 one ra (1967) sa prvé suchozemské rastliny, a t o 

typy, ktorých spóry majú Y-jazvu, objavili v silúre (asi v strednom). Ich počet 
vzrástol v priebehu devónu. Kým v silúre je zastúpených len niekoľko rodov , 
k oncom devónu ich počet dosahuje až 60. čo sa tý ka veľkosti , autor udáva 
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najmens1e rozmery pre silúrske a spodnodevónske palinomorfy. V priebehu 
devónu sa percento palinomorf veľkých rozmerov stále zväčšuje (až 200 µ.). Ma
ximum dosahujú v strednom devóne. Počet palinomorf veľkých rozmerov sa 
začína zmenšovať koncom stredného až vrchného devónu. 

S. N. Na um o v a (1953) uvádza vývoj flóry od silúru cez devón po spodný 
karbón. Začiatok suchozemskej psilofytovej flóry dáva autorka do silúru. Pre 
stredný devón uvádza najväčší rozvoj psilofytovej flóry. Začiatkom devónu s a 
už začínajú objavovať primitívne paprade. Koncom devónu sa objavujú t ak é 
rady, ako Filicales, Lycopodiales a Pteridospermae. Už v strednom devóne sa 
začínajú objavovať primitívne pele nahosemenných. Palinologicky možno veľmi 

dobre odlíšiť primitívnejšiu psilofytovú flóru spodného devónu od vysoko
organizovanej papraďovito-plavúňovej vrchnodevónskej flóry. 

Charakteristické rody devónu sú Hymenozonotriletes a Archeozonotriletes, 
ktoré S. N. Na um o v a (1953) stotožňuje s rodmi Protopteridium a Protole
pidodendron. Obidva rody sa vyskytujú aj v našich vzorkách, a to skoro n a 
všetkých lokalitách. Rod Dictyotriletes patrí k plavúňovitým rastlinám. Spóry 
primitívnych nahosemenných rastlín sa označujú ako Archeoperisaccus a Peri
saccus a patria pôvodným typom Cordaitales. 

J. B. Richard s on (1967) uvádza druhy rodu Emphanosporites ako veľmi 

hojné v siegene a emsiene. V spodnejšom a vrchnejšom devóne sa vyskytuj ú 
len ojedinele. Tento rod sa v našich vzorkách vôbec neobjavil. Zato sú veľmi 

časté zonátne pseudosakkátne spóry (vo vz. č. 1-5), ktorých hojnosť narastá 
podľa J. B. Rich ard s on a (1967) od givetu po vrchný devón až spodný 
karbón. Pre stratigrafiu devónu je veľmi dôležitý rod Hymenozonotriletes 
Naumanova, najmä druh H. lepidophytus Kedo, ktorý sa aj v našich vzorkách 
vyskytuje hojne. Tento druh uvádza G. I. K e do (1974) ako najcharakteristic
kejší pre vrchnejší famenský vek (nielen v oblasti ruskej platformy, ale podľa 
údajov niektorých autorov aj v Európe). Pokladá ho za druh, ktorým sa 
palinologicky dá oddeliť devón od spodného karbónu. E. V. či br i k o v a 
(1972) uvádza rozličné poddruhy druhu H. lepidophytus, ktoré možno porovnať 
s niektorými našimi nálezmi z vrchnofamenského stupňa devónu. Z našich 
lokalít sa tento druh vyskytol vo vz. č. 1, 3, 4 a 5, ktoré aj podľa výskytu 
ostatných palinomorf možno pokladať za vrchnodevónske. S. N . Na um o v a 
(1953) uvádza mnoho druhov rodu Hymenozonotriletes, väčšinou z vrchného 
devónu. 

Rod Retusotriletes sa vyskytuje celkom ojedinele vo vz. č. 5 druhom Re
tusotriletes systematicus Čibrikova , ktorá ho uvádza z vrchnofranského pod
stupňa . J. B. Richard s on (1969) uvádza rozšírenie tohto rodu od vrchného 
silúru až po spodný karbón. Význam pre stratigrafiu majú teda len jednotlivé 
druhy. 

Rod Aurospora sa v študovaných horninách vyskytol dvoma druhmi, a to 
Aurospora macra Sullivan a Aurospora macromanifestus Richardson. H. J. S u 1-
1 i v a n (1968) uvádza druh A. macra z tourné, kým A urospora macromanifestus 
sa uvádza jednak z mississippu, ako aj spodného givetu (J. B. Richard s on 
1960). Formy vyskytujúce sa v našom materiáli sú dobre zachované, a preto 
aj boli určiteľné až po druh. Uvádzané stratigrafické rozpätie je od vrchného 
devónu po spodný karbón. 

Rod Archeozonotriletes sa zistil vo vzorkách z lokality č. 1 a 5 druhom 
Archeozonotriletes variabilis Čibrikova ; z lokality č. 5 tiež A. cresimus Čibri-
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k ova a A. boafeticus Čibrikova. Typickým znakom pre druhy tohto rodu je 
silné perispórium, vnútri ktorého je telo. Všetky tieto druhy uvádza E. V. či b
r i k o v a (1972) z vrchného devónu, a to v rozpätí od franského do konca 
famenského stupňa. 

Na niektorých lokalitách sa hojnejšie vyskytol rod Verrucosisporiles vo via
cerých bližšie neurčených druhoch, ako aj druhom V. scoticus. H. J. S u 11 i
v a n (1968) uvádza tento druh z najspodnejšieho karbónu. Rod Verrucosisp o
rites s viacerými druhmi sme zistili napr. na lokalite č. 3. J. B. Richard s o n 
(1969) ho uvádza zo stredného devónu vyššie. Na lokalite č. 5 sa vyskytol druh 
Verrucosisporites proscurus (Kedo) Richard s on, ktorý ho uvádza (1964) 
z givetu, kým G. I. K e do (1974) z famenského stupňa. Jeho rozpätie je zrejme 
od vrchnej časti stredného devónu až do vrchného devónu. 

Rod Lophozonotriletes (Naumov,1) Potonie je v skúmanom materiáli zast ú 
pený jedným druhom, a to Lophozonotriletes muricatus Hibbert e t Lacey. Au
tori (1969) ho uvádzajú zo spodného karbónu Anglicka. Vyznačuj e sa širokým 
cingulom a centrálne telo rozlične sprehýbanou ornamentáciou. Tento druh sa 
našiel vo vz. č. 3, ktorú aj podľa zloženia ostatnej mikrofló ry zo súboru štu
dovaných vzoriek pokladáme za najmladšiu, a to až spodnokarbónsku. 

Z rodu Grandispora sú v našom materiáli dv a druhy, a to Grandispora 
praecipua Playford a Grandispora echinata Hacquebar d. G. P 1 a y f or d (1976) 
uvádza druh G. praecipua z naj vrchnejšieho devón u rozličných oblastí Sev. 
Ameriky a Austrálie. V našich vzorkách sa vyskytuj e na lokalite č. 5, ktorú 
pokladáme za vrchnodevónsku. Druh G. echinaia uvádza P. A. Ha c q u e bar d 
(1957) z tourné. Vyskytuje sa vo vz. č. 3. 

Rod Reticulatisporites je zastúpený len vo vz. č. 3, a to druhom Reticulatispo
rites ancoralis Balme. Tento druh B. E. Ba 1 m e (1962) uvádza od najvrchnej
šieho devónu až do spodného karbónu. 

Výskyt sakkátnych, ale najmä bisakkátnych spór sa kladie už do karbónu , 
s hlavným rozvojom vo vrchnom karbóne. S. N. Na um o v a (1953), ako sme 
už uviedli, kladie začiatok vývoja sakkátnych spór čiže primitívnych nahose
menných do devónu. W. G. Ch a 1 one r (1967) uvádza prvý výskyt primitív
nych nahosemenných až z karbónu. Pri rode Archeoperisaccus N aumova 
W. G. Ch a 1 one r (1. c.) sa domnieva, že ide o devónske Acritarcha s podob
ným usporiadaním, ako majú spóry rodu Endosporites. V práci sme akceptovali 
určenie a n ázory S. N. Na um o v ej (1953), pretože sa nám podľa dostupnej 
literatúry podarilo určiť Acritarcha podobnej morfologickej stavby, akú m á 
rod Archeoperisaccus . V našich vzorkách sa vyskytuje na lokalite č. 2. 
V mladších metasedimentoch sa vyskytla sakkátna spóra, ktorú sme určili 

ako Endosporites (vo vz. č. 3). Zaujímavý j e výskyt nahosemenných, ktoré 
majú oddelené vzdušné vaky a mohli by sa zaradiť k bisakkátnym spóram . 
Ich výskyt ša však kladie až do vrchného karbónu. Prítomnosť týchto spór je 
veľmi diskutabilná aj vo vzorkách, ktoré možno pokladať za hranicu vrchný 
devón - spodný karbón, a preto aj ich výskyt udávame iba ako možný, nie 
istý. 

P alinomorfy, ako napr. Endosporites a bisakkátne sp óry, sa vyskytovali 
zo skúmaných vzoriek iba vo vz. č. 3, ojedinele aj vo vz. č. 5. Výskyt palino
morf uvedených skupín by mohol poukazovať na mladší vek, ako je vrchný 
devón. Pravdepodobne však aj výskyt sakkátnych spór nenastal odrazu, ale 
prechádzal od pôvodných sakkátnych palinomorf až k rodu Endosporites cez 
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dlhý časový úsek vrchného devónu až spodného karbónu. Hoci máme pochyb
nosti o pôvode a existencii bisakkátnych spór na lokalite č. 3, podľa zastúpenia 
ostatných druhov palinomorf (tab. 1) možno predpokladať, že horniny tejto 
lokality sú najmladšie z celého skúmaného komplexu vzoriek a patria do ob
dobia vrchný devón - spodný karbón. 

Vek metasedimentov na lokalite č. 6 (Heľpa) zodpovedá veku zistenému 
vo vzorke z Bacúšskej doliny (A. K 1 i n e c - E. P 1 and e rov á - O. M i k o 
1975), s tým rozdielom, že sa na heľpianskej lokalite vyskytlo viac druhov rodu 
Acritarcha a percentuálne aj kvalitatívne menej zástupcov suchozemských 
rastlín patriacich pravdepodobne do skupiny Psilophyta. Z korelácie palino
morf obidvoch lokalít vyplýva, že Heľpa (vz. č. 6) mohla byť viac vzdialená 
od pobrežia, avšak sedimentácia prebiehala približne v tom istom čase ako na 
lokalite pri Bacúchu. 

Horniny z ostatných skúmaných lokalít, najmä č . 1, 4 a 5, sú vrchnodevón
skeho veku. Poukazuje na to výskyt palinomorf, p re ktoré sa udáva vek fran
ského a famenského stupňa v celosvetovom meradle (tab. 1). Rovnako predpo
kladáme, že uvedené metasedimenty nie sú mladšie ako vrchný devón, lebo 
neobsahujú spodnokarbónsku mikroflóru (okrem vz. č. 3). Palinomorfy na lo
kalite č. 5 obsahovali také rody a druhy, ktorých výskyt siaha až do spodného 
karbónu, ako napr. Grandispora praecipua, Discina calliculosa a niektoré 
sakkátne spóry. Dôležitý druh pre uvedenie veku je tu však Hymenozonotri letes 
lepidophytus Kedo, ktorý sa práve tu vyskytuje hojnejšie ako na ostatných lo
kalitách. Podľa biostratigrafických údajov z literatúry aj pre druhy vyskytu
júce sa na tejto lokalite predpokladáme vrchnofamenský vek. 

Spoločenstvo palinomorf zo vzorky č. 3 bolo najmladšie z celého komplexu 
spracovaných vzoriek. Stratigrafické rozpätie všetkých zistených palinomorf 
v tejto vzorke je vrchnodevónske až spodnokarbónske. Pri pomerne vysokom 
percente palinomorf vystupujúcich vo vz. č. 3 sa dokonca udáva stratigrafické 
rozpätie od spodného karbónu vyššie. Na základe toho predpokladáme, že hor
niny tejto lokality patria až do spodného karbónu. 

Záver 

Peľovou analýzou sme získali na palinomorfy pozitívne výsledky zo 6- ich 
lokalít (z celkového počtu 20 spracovaných vzoriek). Tie boli viac-menej bohaté 
jednak na neurčiteľné organické zvyšky a na palinomorfy so slabým grafitic
kým povlakom. Zo všetkých organických zvyškov sme určili asi 30 °ľo jedincov 
podľa rodov a približne 20 % podľa druhov. Tak sme získali dostatočné údaje 
na biostratigrafickú charakteristiku hornín patriacich do časti staropaleozoic
kého hronského komplexu veporidného kryštalinika. 

1. Najstaršie skúmané metasedimenty boli na lokalite č. 6 (juhozápadne od 
Heľpy), kde sme zistili dosť bohaté spoločenstvo palinomorf s prevahou Acri
tarcha. Toto spoločenstvo palinomorf poukazuje viac na morské prostredie ako 
na blízkosť suchej zeme. Výskyt spór s diferencovanou Y-jazvou je podobný 
ako na dávnejšie študovanej lokalite severne od Bacúcha, kde však bolo n ižšie 
percento Acritarcha. Pri vz. č. 6 predpokladáme vrchnosilúrsky až spodno
devónsky vek, podobne ako sme zistili na lokalite severne od Bacúcha (A. K 1 i
n e c - E. P 1 and e rov á - O. Mi k o 1975). 

2. Mladšie horniny boli zistené na lokalite č. 2, kde väčšina palinomorf má 
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Stratigraficky význa mné palinomorfy zo študovaných lokalít. 
Tab. 1 

Stratigraphically signijicant palynomorphs from the localities studied. 
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Tab. I Pl. I 

1-2 Perotriíe1es microbaculatus. 3~:\ Azonomonoletes subreticulacus. 5-5 Hymeno
zono1 nle1es consuetus, í - 8 Dictyopsophosphaera polygona, 9- 1 O D1scina asperel la, 
11- 12 Lophosr;haeridium s,;Jes, 13 Lophosphaeridium p ar v us 
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T ab. II Pl. rr 

1-2 Lophosphaeridiu m sp., 3 cf. Dictyopsophosphaera, 4-5 Cymatiosphaera miloni, 
6-7 A critarcha indet., 8-9 Acrit archa indet., 10 Acritarcha indet., 11-12 Acritarcha 
i ndet., 13-14 A critarcha indet., 15 Tracheidae 
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Tab. III Pl. III 

1- 3 Dictyotri!etes distortus, 4-5 Cymatiosphaera doioariochora, 6-7 A cantotriletes 
sp., 8 V errucosis porites scoticus, 9-10 Reticulatisporites ancoralis, 11 Discina sp. 
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Tab. IV Pl. IV 

1 A r cheoperisaccus sp ., 2 Hym en ozonotrilet es sp., 3-4 D en sosporites sp ., 5 Endospo
r ites sp. (Zväčš . 500 X) , 6-8 Favosphaeridiu m bothnicum 
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T ab. V Pl. V 

1 A urospora macromanifestus, 2 Lophosphaeridium sp. , 3 Lophozonotriletes muricatus 
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Tab. VI P l. VI 

1- 2 Cymatiosphaer a membranacea, 3 Aurospora macra, 4 Bisakkátna sp :5ra? 
Všetky fotografie (okrem Tab. IV, obr. 5) sú zväčšené 1000 X . 
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vek z odpovedajúci spodnej časti vrchného devónu. Na tejto lokalite sa nevy
skytol druh Hymenozonotriletes lepido phytus K edo, ktorý jednoznačne p o
tvrdzuje vrchný devón. Pre pomerne chudobné spoločenstvo palinomorf sa však 
nemôžeme celkom presne vyjadriť o veku hornín z t e jto lokality. 

3. Vzorky z lokalít č. 1, 4 a 5 obsahovali vrchnodevónske palinomorfy, najmä 
druh Hymenozonotriletes lepidophytus, pre ktorý sa uvádza presný vek, a t o 
vrchný famen. Podľa výskytu tohto d r uhu, ako aj ostatných určených druhov 
a rodov predpokladáme p re skúmané vzorky vrchnodevónsky vek. 

4. Najmladšie zistené horniny boli na lokalite č. 3, kde nevylučujeme spodno
k arbónsky vek. 

5. Zistili sme rozdiely vo veľkosti študovaných palinomorf. Kým formy 
z hornín od Heľpy (vz. č. 6) a Bacúcha (in: A. K 1 in e c - E. P 1 and e r o
v á - O. Mi k o 1975) sú typu A (10- 40 µ), ostatné (vz. č. 1-5) patria k typu B 
(v rozmeroch 40-120 µ). 

6. Zachovanosť študovaných palinomorf dokazuje, že progresívna meta
morfóza komplexu bola iba nižšieho stupňa (horniny komplexu teda nepred
stavujú diaftority po vysokometamorfovaných rulách - v staršom ponímaní). 
Nálezom palinomorf sa opätovne potvrdil staropaleozoický vek časti hronského 
k omplexu veporíd. 

7. Niektoré práce z ostatného obdobia (napr. O. M i k o - D. Hovor k a -
v tlači) poukazujú na pravdepodobnú spätosť výskytov Fe-, Cu- a polymeta
lických (syngenetických?) zrudnení v študovanej ob lasti so staropaleozoickým 
vulkanizmom, resp. s vývojom staropaleozoického vulkano-sedimentárneho 
komplexu. Čas vzniku hornín komplexu stanovený pomocou peľovej analýzy 
teda súčasne naznačuje aj čas vzniku nahromadenín rudných prvkov. 

Doručené 24. 2. 1977 
Odporučila P. Snopková 
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New information on the age of the Crystalline of the Veporides 
obtained on the basis of pollen analysis 

Eva PLANDEROV Á - OTO MIKO 

Mapping carried out in the Veporide (eastern) part of the Nízke Tatry 
crystalline mountains (A. K 1 in e c et al.) substantially supplemented our 
knowledge of the geological structure of this region. Systemat ic geological 
invest igations show (O. M.) that part of the so-called "Hron complex" of the 
Veporides (in the sense of A. K 1 i n e c 1966) represents a volcano-se
dimen tary series composed of progressively metamor phosed rocks (phyllites 
and products of intermediate acid, to a lesser extent b asic composition). 

The first find of rocks with palynomorphs in this region (A. K 1 in e c -
E. P 1 and e rov á - O. Mi k o 1975) indicated the possibility of preservation 
of organic r emains in exceptionally resistant quartz-tourmaline rocks - in 
their siliceous aggregate mass. These rocks form layers conformably lying 
in the metamorphic rocks of this complex with which t hey are synsedimentary. 

During palynologic analysis of additional twenty samples prevalently fro m 
rocks of this type collected in the area north of Brezno-Bujakovo as far as B a
cúch (fig. 1, parts A, B), five samples positive in palynomorphs have been 
determined. In shales with graphite admixture organic remains have not been 
identified. A sample from Heľpa (No. 6; fig . 1, part C) comes also from the 
crystalline of the Hron complex, from the area south of the Hron river. 
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Approximately 50 per cent of palynomorphs have been identified from the 
total amount of organic remains, the so-called kerogen. Some were destroyed 
by corrosion or pressure so that their assignement even into broader morpho
logical categories has not been possible. About 30 per cent of palynomor phs 
h ave been generically and 20 per cent specifically determined. 

Two types of palynomorphs have been determined on the basis of rneasui;,e
ments: type A, 10 to 40 µ in size, and type B, 40 to 120 µ in size. 

Palynomorphs of type A predominate at the locality near Heľpa, whereas 
at the other localities palynomorphs of type B are the most abundant. 

In the sample from Heľpa (No. 6) the most abundantly represented are A cri
tarchs with the folowing species: Cyrnatiosphaera rniloni, Lophosphaeridium 
parvus, Lophosphaeridium safes, Dictyopsophosphaera polygona, Discina aspe
rella, Hyrnenozonotrietes consuetus. Of the terrestrial psylophyte flora only the 
species Trachytriletes cf. rninor, Perotriletes rnicrobaculatus, and the species 
Azonornonoletes subreticulatus have b een identified. Apart from these deter
mined palynomorphs which have been grouped into the existing system, addi
tional well preserved species have also been found which, however, on the 
basis of the available comparative material and literature could not be iden
tified. The assemblage of the palynomorphs foun d indicates rather a marine 
environment. The metasediments from this locality are thought to be of Upper 
S ilurian to Lower Devon ian age . 

The samples from other localities are younger according to their age 
assignement and comparison especially with the wor ks of J. B. Richard s on 
(1960, 1964, 1967, 1969), E. V. či br i k o v a (1972), S. N. Na um o v a (1 953), 
G. 1. K e do (1974), and others. 

Many genera and species have been determined which may correspond to 
lycopods and ferns, and in the youngest metasediments studied (sample N o. 3) 
also to coniferous plants of the Cordaitales type. The stratigraphically sign i
fi cant species Hyrnenozonotriletes le pidophyt1ls K edo has been found at t h e . 
localities Nos. 1, 3, 4 and 5. According to this species, but also on the basis 
of the stratigraphical range of the other species identified (table 1), t hese 
samples are regarded U pper Devonian in age. T he sample from locality 2 
(Ďurčíková dolina) is relatively little characterized palynomorphs and t here
fo re the metasediments at this locality are, with certain doubts, assumed t o 
belong to the lower part of the Upper Devonian. 

The youngest rocks found occur at the locality No. 3 which yielded a hig h 
p ercentage of Upper Devonian and Lower Carboniferous palynomorphs. Accord
ing to several authors, some palynomorphs from this locality do not occur 
b efore the Lower Carboniferous as, for example, Cordaiantus sp., Endosporites 
sp ., and zonate pseudosaccate spores. The presumed age of the metasediments 
at this locality is uppermost Devonian to Lower Carboniferous. The state of 
preservation of the palynomorphs studied indicates that the progressive meta
morphism of the complex was only of a lower grade, the rocks of this complex 
d o not represent, as maintained in the older works, diaphtorites after highly 
metamorphosed gneisses. The find of palynomorphs again confirms the Early 
P alaeozoic age of a part of the Hron complex of the Veporide Crystalline. 

Preložila E. česánková 
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Miner alia slovaca, 9 (1 977), 4, 293-298, Bratislava 

SPRÁV Y 

Použitie číslicových počítačov pri oceňovaní využiteľných zásob podzemnej 
vody v centrálnej časti Turčianskej kotliny 

VLADIMÍR BANSKÝ - MIROSLAV DRAHOŠ* 

HcmJ.Tlb30BaHHe C'l eTHbIX MaW HH rrpH 01.1eHKe 3 KCIIJIOatal.\HOHHblX 3anaCOB 

IIOJ(3 e MHbl X BOJ( B 1.1e tt rpaJibHOÍI tJ a CTI! T y p 'ISIHCKOH a n a,zi:HHbl 

B Cl aTbe n p 11B elleH KOJllllieCTBeHHb!H H K a '-!eCTBeHHb! Íi a tt aJIH3bl a T 3KR, e IlOJ(

C'le:' 3KCTM 03Tal(HOHHh!X 3anacoB IIO,D,3eMHb!X BOJ( B u:eHTp 3 JibHOH '-l a CTH Typ

'lllHCKOH BII3/l!{Hbl. 3KCffij03T3U:HOHHbie sanacbl !lO)l3eMHbll.\X BOA o u:eHl!B3IOTCSI 

MaTCM3TH'IeC!(f[ IJC!l0Jlb3083:-Jl!CM 3JleKTPOHHhlX C'-!eTHh!X M31IIHH C!!eMeHC 4004, 
MmrcK 22 11 rrporpaMaroptt o i"1 ľeBBJJeTT-ITaKKapJl 9820 A. O rn o Boii rro)lc'leta 

Óh(mr OllHHO'-IW,IE' OľK3TO'-!Hbie rrpo6bl . BaM HblM MOMeHTOM IIOJl_ctl eT a Ób!Jl H cpaB

H!1TeJJbHhlfI 3!f3Jll13 pes y JJbT3TOB IIOJJY'-!eHHblX Cl!CTe~rn ~m ľl1,UľEO C pesyJJbT3-

T3MH rrp orp a'>'!Mll M O ,UEJI. 

Use of numerical computers by the evaluation of exploitable ground w ater 
reserves in the centra! parts of the Turčianska kotlina Basin 

The article deals with qualitative and quantitative estimatiun and evalua
tion of exploitable ground water reserves in the central parts of the Tur 
čianska kotlina Basin. Exploitable reserves have been estimated by m athe
matical m odels usin g computers Siemens 4004, Minsk 22 and a programable 
calculator Hewlett-P ackard 9320 A. Entering data were results of individual 
pumping tests. Important part of calculations w as the com parison analysis 
of results obtai.ned HYDGEO syst em with one achieved by MODEL pro
gramme. 

K oceňovaniu využiteľných zásob podzemn ej vody sm e p r istúpili ak o ku 
k om plexu činností, ktorých konečným výsledkom má byť kvantitatívn e a k va
litatívn e zhodnotenie podzemnej vody a jej zar adenie do k ategórie zásob. 

Z výsledkov predbežného h y drogeologického prieskumu, ako i z ďalších hy
d rologicko-klimatických údajov, režimných pozorovan í a sta r ších p r ác sme st a
novili filtračné parametre zvodnených k omplexov, zh odn otili účelové režim né 
pozorovanie, zhodnotili kvalitu podzemnej vody vzhľadom n a j ej znečistenie 

r opnými uhľovodíkmi , vypočítali exploatačné zásoby podzemnej v ody pomocou 
programov pre samočinné počítače Siemens 4004 a Min sk 22 . 

* RNDr. Vladimír Banský, CSc., P. g_ Miroslav D r a h o š, IGHP, n. p ., Rajecká 
cesta 2, 010 51 Žilina. 
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Použili sme dve m etódy výpočtu: a) metódu zrkadlového zobrazenia -
systém programov HYDGEO, b) riešenie dvojrozmerného ustáleného a neustá
leného prúdenia pomocou metódy sietí - program MODEL. 

Predbežný hydrogeologický prieskum vykonal IGHP, n. p., Žilina. Prie
skumné územie sa nachádza v centrálnej časti Turčianskej kotliny na lokalite 
Moškovec-Blážovce. Rozprestiera sa v oblasti najväčšieho rozšírenia štrkovej 
formácie martinských vrstiev medzi tokmi Turca a Čiernej vody. Tvorí t eda 
medziriečie s tromi okrajovými podmienkami H = const. Je súčasťou väčšej 
tektonickej kryhy. Napriek výraznému tektonickému obmedzeniu netvorí hy
draulicky uzavretú štruktúru, ale geologické podmienky umožňujú komuni
káciu podzemnej vody aj mimo tohto ohraničenia. 

Hlavným zdrojom podzemnej vody je neogénny karbonatický štrk a zlepence 
martinských vrstiev, ktorých mocnosť je okolo 400 m. Nadložné kvartérne 
fluviálne sedimenty dosahujú mocnosť 6 m a ich význam treba vidieť v súvis
losti s povrchovými tokmi Turca a jeho pravost ranným prítokom Čiernej vody. 

Metodika oceňovania využiteľných zásob podzemnej vody 

Exploatačné zásoby podzemnej vody sa oceňovali matematickým modelova
ním na samočinných počítačoch Siemens 4004, Minsk 22 a programovateľnom 
kalkulátore Hewlett-Packard 9820 A. Vychádzalo sa pritom z podkladov zís
kaných pri terénnych prácach, predovšetkým pri sólových čerpacích skúškach, 
režimnom pozorovaní a spoločnej čerpacej skúške. 

Sólové čerpacie skúšky trvali priemerne 6 dní, robili sa stupňovite a s udržia~ 
vaním konštantného zníženia. Boli ukončené stúpacími skúškami. Obdobne sa 
vykonala aj spoločná čerpacia skúška na vrtoch HM-1 až HM-6, ktorá trvala 
124 dní. Režimné pozorovanie sa robilo v hydrologickom roku 1973- 1974, pre
biehalo teda aj počas spoločnej čerpacej skúšky. 

Výpočet filtračných parametrov 

Na výpočet filtračných parametrov sa aplikovalo J acobovo riešenie využí
vajúce Theissovu rovnicu . 
Výpočet bol urobený na programovateľnom kalkulátore Hewlett-Packard 9820 

t yp A v konfigurácii so súradnicovým zapisovačom. Z nameraných údajov 
sa Q program automaticky vynáša krivku v semilogaritmickej škále a po 
určení dvoch bodov charakterizujúcich priamkovú časť krivky vypočíta koe
ficient filtrácie, transmisibility, tlakových (hladinových) zmien a akumulácie 
(storativity). Vzhľadom na nevhodný režim vykonania sólových čerpacích skú
šok (M. Draho š 1975) sa výpočty stúpacích skúšok uskutočnili po ukončení 
čerpania. Hodnotenie stúpacích skúšok v daných okraj ových podmienkach a pri 
vykonanom režime čerpacej skúšky má však za následok (V. B a n s k ý -
K. U rum o v i č 1976) m ierne n adhodnotenie k oeficíenta filtr ácie. Pret o sa 
počítal i nový koeficient filtrácie zo spoločnej čerpacej skúšky n a samočinnom 
počítači Minsk 22 s použitím programu HG-20 (V. Banský 1974). Storativita 
sa pre nedostatok pozorovacích vrtov a nevhodné vykonanie sólových čerpa
cích skúšok nevypočítala. Na základe analógie s inými p odobnými hydrogeo
log ickými štruk t úrami sa u važovalo s konštantnou storativitou S = 0,1. 
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Matematické modelovanie filtračnej oblasti systémom programov HYDGEO 

Systém programov HYDGEO slúži na výpočet využiteľných zásob podzemnej 
vody kombináciou hydraulických a hydrodynamických metód na samočinnom 
počítači Minsk 22. Jeho význam spočíva predovšetkým v obohatení teórie 
zrkadlového zobrazenia o parciálny rozklad výdatností, vo vytvorení matema
t ického modelu filtračnej oblasti a využití zákona superpozície exploatovaných 
odberných zariadení. Použitá metóda sa opiera o teóriu poľa skladajúceho sa 
zo žriediel a ponorov. HY DGEO predstavuje analytické riešenie rovníc prú
denia podzemnej vody k vertikálnym odberným zariadeniam - vrtom. Na vy
tvorenie matematického modelu využíva predovšetkým výsledky spoločných 

čerpacích skúšok, podľa ktorých verifikuje filtračné parametre vyšetrovaného 
zvodneného horizontu. 

Systém HYDGEO sa skladá z dvoch častí (V. Banský 1974): a) programy 
série HG-45, ktoré vypočítavajú polohové vektory imaginárnych zobrazení reál
n ych vrtov a zároveň pripravujú vstupné dáta pre programy HG-20; b ) pro
gramy série HG-20 umožňujú simultánne riešiť nasledujúce úlohy: a. modelova
n ie filtračných parametrov zo sólových alebo spoločných čerpacích skúšok, b. vý
počet využiteľného množstva podzemnej vody „diskrétne" (ľubovoľne) rozmiest
nených odberných zariadení (vrtov) v rozličných okrajových podmienkach kom
b ináciou metód iterácie, zrkadlového zobrazenia a superpozície, c. exploatáciu 
ľubovoľného množstva vrtov (obmedzeného kapacitou operačnej pamäti) p r i 
rozličných technických spôsoboch čerpacej skúšky (konštantná výdatnosť alebo 
zníženie). 

Programy sú aplikovateľné na úplné i neúplné studn e. 
Programy HYDGEO sa pri oceňovaní využiteľných zásob podzemnej vody 

na lokalite Moškovec- Blážovce použili v šiestich alternatívach (M. Dr ah o š 
1975). 

Alternatíva č. 1 sa hodnotila v podmienkach neúplný ch studní s parametrami 
parciálnej penetrácie uvažovanej pre každú studňu osobitne. Pretože z čer

pacích skúšok nebol stanovený koeficient anizotropie, uvažovalo sa s koeficien
t om 1. Ostatné alternatívy sa riešili v podmienkach ú plnej penetrácie s hÍbkou 
st udní 52 m. Hodnoty hladinových skokov sa hodnotili podľa W. C. W a 1 ton a 
(1970) z výsledkov stupňovitých čerpacích skúšok. Všetky r iešenia vychádzali 
zo súradnicovej siete 1 : 10 OOO , zostrojenej špeciálne pre potreby programu 
H G-45. Využiteľné zásoby podzemnej vody sa vzhľadom na charakter prie
skumnjc;h prác a na stupeň overenia hodnôt filtračných parametrov oceňovali 
v kategóriách B, Cl a C2. Výpočty preukázali tieto využiteľné množstvá: 

kategória C2 485,80 1/s 
kategória C l 262,07 1/s 
kategória B 11 8,52 1/s 

Verifikácia získaných vý sledkov programom MODEL 

Dôležitou etapou výpočtov bola porovnávacia analýza výsledk ov získaných 
systémom HYDGEO s výsledkami p r ogramu MODEL. Jej mimoriadny význam 
spočíva predovšetkým v tom, že uvedené programy využíva jú rozdielne algo
r itmy r iešení. Programy H YDGEO sa opier a jú o r ý dzo matematick é riešen ie 
využívajúce základy teórie poľa, zákon superpozície, teóriu zr k adlovéh o zo
b r azenia obohatenú o par ciálny r ozklad zdr ojov v závislost i od ok r aj ových 
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podmienok a Theiss-Hé\,ntushovu hydrauliku studní. Algoritmus programu 
MODEL využíva princíp diferenčnej hy draulickej analógie, reprezentovaný r ie
šením Boussinesquovej dvoj- a trojrozmernej rovnice filtrácie podzemnej vody 
metódou sietí. Program bol zostavený pre samočinný počítač Siemens 4004/ 150. 
Na porovnávaciu analýzu systému HYDGEO s progr amom MODEL sa na loka
lite Moškovec-Blážovce použila alternatíva 21 (M. Drahoš 1975). Studne 
boli lokalizované v miestach s najväčšou priepustnosťou, overenou sólový m i 
čerpacími skúškami. Vzdialenosti m edzi studňami boli 100 m. Studne tvorili 
lineárny odberný systém deviatich vrtov. Počet uzlov siete v programe MODEL 
bol 16 X 16. Vstupné hodnoty do programov MODEL a HYDGEO boli filtračné 
odpory v smere x, y, parametre charakterizujúce okrajové podmienky riešenia, 
koeficient storativity, časové intervaly, iteračná chyba atď. Po dosadení okra
jových podmienok riešenia vnútri filtračnej oblasti a na jej hraniciach sa 
do programu MODEL zadávali príslušné výdatnosti jednotlivých vrtov odber 
ného systému. Výdatnosti sa dávali na základe výsledkov programu HYDGEO 
pre prevádzkové zníženie v odmernom rade s = 1,0; 3,0 : 5,0 m. Program 
MODEL potom vo zvolených časových intervaloch počítal zníženia hladiny pod
zemnej vody v jednotlivých uzlových bodoch siete. P roces formovania depresie 
sa sledoval prakticky až do ustáleného stavu. Hodnoty znížení hladiny pod
zemnej vody počítané programom MODEL sa prib lížili k hodnotám znížení 
vstupujúcich do systému HYDGEO v p riemere na 95 %. Tieto hodnoty so sta
novením rozdielu vyjadrenom v percentách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

zníženie (m) 
HYDGEO 

1,0 
3,0 
5,0 

zníženie ( m) 
MODEL 

0, 948 
2,854 
4,770 

chyba v % 

5,2 
4,9 
4,6 

Z tabuľky vidieť , že sa chyba so zvacsovaním zm zenia zmenšuje. Rozd iel 
(4,6-5,2 %) je vzhľadom na približnosť vzorca pre d oplnkové zníženie v studn i 
(M. D rah o š 1975, V. M. še st a k o v 1973) použitom v progr am e MODEL 
a chyby vzniknuté pri iteračných výpočtoch v obidvoch programoch zanedba
teľný. Vypočítané výsledky preto možn o pokladať za r elatívne zhodn é. Vyko
n ané výpočty teda dokazuj ú teoretickú odôvodnenosť a správnosť použitých 
algoritm ov v progr amoch H YDGEO a MODEL. U vedený poznatok m á vzhľa
dom na možnosť výberu vhodnejšieho z t ýchto programov v závislosti od da
ných okrajových podmien ok a riešenej úlohy veľký praktick ý význam. 

Zhodnotenie účelového režimného pozorovania podzemnej a povrchovej vody 

Na štat istické zhodnoten ie režimu p odzemnej a povrchovej v ody sa použilo 
r iešenie pomocou p rogramu HG-51 n a samočinnom počítači Minsk 22. P rogram 
HG-51 (V. B ansk ý 1972) posudzuj e korelačné vzťahy zv olených dvojíc p ozo
rovaných objektov , ktorých výsledkom je induktívne stanovená regresná fun k cia 
m a júca empirický ch arakt er. P r ogram H G-51 rieši jednak klineárnu, ak o i ne
lineárnu (hyper bolickú , exponenciálnu a polyn om ickú ) koreláciu. Je n avyše 
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r ozšírený o sériovú koreláciu umoznuJucu v hydrogeológii sledovať vzájomnú 
r etardáciu javov. Program hľadá najvyššiu funkčnú závislosť a po ukončení 

sériovej korelácie tlačí výstupnú zostavu. 
Retardácia pohybu podzemnej vody medzi jednotlivými objektmi, predo

všetk ým však medzi vodočtami a hydrogeologickými vrtmi, sa sledovala p o
sunom korelovaných vektor ov o kroky sériovej korelácie 1 a 2. V časovej škále 
to predstavuje posun 3 a 7 dní. Celkove bolo zhodnotených 155 kombinácií sé
riových korelácií. Tieto kombinácie sa prepočítavali trikrát v závislosti od vy
š etrovanej regresnej funkcie. Posudzovali sa funkcie - lineárna, hyperbolická 
a exponenciálna. Rozdiely medzi lineárnou a exponenciálnou funkciou sú však 
minimálne a pohybujú sa priemerne 10 - 2 až 10- 3 vypočítaných k oeficientov 
korelácie. Hodnoty koeficienta korelácie sú veľmi vysoké a determinujú veľmi 
tesný funkčný vzťah medzi podzemnými a povrchovými vodami. K r ok sériovej 
korelácie vyšiel vo všetkých prípadoch O, a preto možno počítať s retardáciou 
pohybu podzemnej vody vo vyšetrovanej podzemnej oblasti v časovom roz
medzí 0-3 dni. Podľa vysokých hodnôt koeficienta korelácie R možno však 
predpokladať retardáciu do 24 hodín. 

Zhodnotenie režimného pozorovania korelačno-regresnou analýzou sa robilo 
za účelom regresného stanovenia minimálnych stavov hladiny podzemnej vody 
nameraných počas režimného pozorovan ia na vrte L-467. Regresné stanovenie 
minimálnych stavov hladín podzemnej a povrchovej vody sa robilo pre všetky 
vybrané objekty. Vrt L-467 je v štátnej pozorovacej sieti HMÚ. Minimálne 
stavy boli na tomto vrte zaznamenané v apríli 1973 a hodnota absolútneho 
minima odpočítaného od merného bodu bola 2,08 m. Podľ a tej to h odnoty sa 
stanovili minimálne stavy, n a základe ktorých sa rekonštr uovali hydroizohypsy 
v študovanom území. Ako r egresná sa uvažovala lineárna funkcia. Z o získaných 
r egresných koeficientov bude možno v budúcnosti stanoviť hydroizohypsy 
z ľubovoľného nameranéh o lokálneho a lebo absolútneh o minima pre celú fil
tračnú oblasť . Pritom sa v šak predpokladá vylúčenie umelého zásahu do prí
rodného režimu podzemnej a povrchovej vody. 

Chemizmus podzemnej vody vzhľadom na znečistenie ropnými uhľovodíkmi 

V tesnej blízkosti prieskumných vrtov je výrobňa obalovej drv iny na opravu 
ciest. Odpad z tejto výrobne (prevažne olej) bol skladovaný v priepustnom 
št r ku, a preto sa ľahko dostával do podzemnej vody. Na stanovenie ropných 
uhľovodíkov sa z prieskumných vrtov 2 X odobrali vzorky v ody. Výsledky 
an alýz potvrdili (M. D raho š 1975), že je podzemná voda znečistená ropnými 
uhľovodíkmi v podstatne vyššom množstve (max. 0,45 mg na 1), ako povoľuje 
n orma ČSN (0,02 mg na 1), a preto nie je možné vodu používať ako pitnú. 

Záver 

P oužitie číslicových počítačov a programovateľného k alkulátora umožnilo 
efektívne riešiť úlohy spojené s: 

- výpočtom filtračných parametrov 
výpočtom využiteľných zásob podzemnej v ody 

- št atistickým zhodnotením r ežimu podzemnej a povrch ovej vody. 
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Na konkrétnom príklade sme poukázali na n iektoré z možností použitia 
samočinných počítačov pri oceňovaní využiteľných zásob podzemnej vody. 

Doručené 20. 9. 1975 
Odporučil L. Melioris 
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ZO ŽIVO T A SPOLOČNOS T I 

St ani s 1 a v Ja c k o : Nové poznatky o kryštaliniku čiernej hory (Košice 13. 5. 1976) 
Z výsledkov posledných výskumov vychodí, že kryšta linikum pásma Čiernej hory 

možno rozdeliť na tri základné litologické komplexy: 
1. komplex primorogénnych migmatitov a pararúl, 2. komplex diaftoritizovaných 

pararúl, 3. granitizovaný komplex Bujanovej. 
Na základe štruktúrnej analýzy územia sa v kryštaliniku pásma Čiernej h or y 

preukázali produkty dvoch orogénnych cyklov, hercýnskeho a alpínskeho V p rvej , 
synkinematickej etape hercýnskeho orogénneho cyklu sa horniny pásma Čiernej hory 
regionálne metamorfovali v podmienkach fácie almandinických amfibolitov za v zniku 
sillimanitu - indexového minerálu pre komplex primorogénnych migmatitov a pa
rarúl - a staurolitu - indexového minerálu pre južný okraj komplexu diaftoritizo
vaných pararúl. 

V nasledujúcej postkinematickej etape varískeho orogénneho cyklu vznikli horniny 
granitizovaného komplexu Bujanovej, reprezentované škálou: drobnozrnné biotitick é 
ruly - migmatity - hybridný granodiorit - strednozrnný granodiorit - biotitický 
granodiorit. Relatívne mladší autometamorfovaný granit patrí k finálnym p ro 
duktom hercýnskej vývoj ovej etapy kryštaliniKa Čiernej hory. 

V rámci alpínskeho orogénneho cyklu boli odlíšené 4 deformačné štád iá. Prvé dve 
(D2 a D3) zároveň sprevádzala metarriorfná adaptácia minerálnych paragenéz hornín 
kryštalinika. 

štádium D2 deform ácie sformovalo základné črty stavby obalových útvarov, n ajmä 
m ezozoika ružínskej série. V kryštaliniku sa prejavilo epizonálnou diaf torézou. V jeho 
závere došlo k násunu gem eríd na pásmo Čiernej hory. V nasledujúcom štádiu de
for mácie D3 vznikli severozápadno-juhovýchodné vrásy včítane t erajších m egaštruk
túr. V záverečnej etape tohto štádia bolo celé ú zem ie štruktúrne hom ogenizovan é 
v systéme monoklinálnych s3 plôch s juhozápadným úklonom. Priečne orientované 
štruktúry D4 a D5 maj ú väčšinou disjunktívny charak ter a dezintegrujú severo
západno-juhovýchodnú stavbu územia. 
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Mineralia slovaca 9 (1977), 4, 299-302, Bratislava 

Predtriasová kôra zvetrávania na lokalite 
Liptovská Lúžna (Nízke Tatry) 

(5 obr. a 1 tab . v texte) 

OLGA FEJDIOVÁ * 

npe.u,rp1-1acoB aS1 Kopa RbIBeTpHBaHHSI Ha MeCTOpO.lK,!l,eHHH JIHTITOBCKa Jly.lKHa 
(H H3KHe Tarpb1 ) 

B 11oqse Hfl)Kl!eTpHacoso i\, T. e. KBapU:HTOBOH CBHTbl, Ha MeCTopO)K.l]_eHmr J1un
ľOBCKa J1 yr1,Ha (HH3l<He Tarpb!) 6bWH 06Hapyr1<eHbl oca.ll,KH .ll,O CHX nop HeonH
CMl!Ible s UeHrpanbP.oil qacru 3anaAHbIX K apn aT. M or1<Ho npeAnonaraTh, tJTO 
pe'Ib H.ll,CT O ~OCHflbHO ÍÍ npe.ll,TpHaCOBOÍÍ Kope BhlBeTpHB3HHH. 

3 To rrp~,Jnono,Ker111e 01rnpa eTcH Ha Ha6mo.QaeMbIX HBfl eHHHX. 

Pre-Triassic weathering crust on the Liptovská Lúžna locality 
(Nízke Tatry Mts.) 

A particular kind of sediment has been found in the underlier of the 
Lower Triassic clastic (quartzites) at he Liptovská Lúžna locality (Nízke 
Tatry Mts.). Such a sediment w as till now undescribed in the Central 
West Carpathians. 

The sediment is compact, without bedding, composed of unsorted frag
ments of feldspars , quartz grains and dark-grey matrix, was ascertained 
maximally up to 1 cm size. Analyzing mineral composition of the mother 
rocks, overlying quartzites and the sediment proper, it is rhat composition 
is very similar to the underlying crystalline rocks. 

According to observed features this particular sediment is supposed to be 
a pre-triassic weathering crust, produced by m echanical weathering of the 
crystalline rocks. 

Juhovýchodne od Liptovskej Lúžnej (Nízke Tatry) v doline paralelnej s po
tokom Banské je v kompletnom vrstvovom slede odkryté spodnotriasové sú 
v r stvie. Medzi vlastným kryštalinickým podložím, ktoré tvorí j emnozrnn ý 
svetlý granodiorit, miestami vo vývoji „písmenkovej žuly", a spodnotriasový m, 
tzv. kremencovým súvrstvím, sa nachádza osobitný druh klastického sedimentu 
(obr. 1, 2, 3). 

M a kroskopicky sa tento útvar javí ak o nevrstvovitá klastická hor nina tma
vej sivozelenej farby, ktor ú tvoria nevytriedené úlom k y ostrohranných živcov, 
kremeňa a tmavozelenej základnej hmoty veľkosti do 1 cm. 

Mikr oskopicky m ožno h orninu charakterizovať takt o: Skladá sa zo zŕn k re
meňa, prevažujú hrubopolykryštalické kremenné zrn á z masívnych plutonic
k ých h ornín (H. B 1 a t t 1967, O. F e j d i o v á 1973, 1976, m enej často sa 
v yskytuje monokryšt alick ý a drobnopolykryštalick ý kremeň. P olykryšta-

* RNDr. Oľga F e j d i o v á, CSc., Geologický ústav SA V, Dúbravská cesta, 886 25 Bra
tislava. 
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994,5 

Obr. 1. Lokalita Liptovská Lúžna. Mier
ka 1 : 25 OOO. 

lický kremeň s usmernenými jedinca
mi sa v tomto sedimente nenachádza. 
Občas však možno nájsť dosť opraco
vané kremenné zrná s orientovaným 
dorastaním. 
Ďalším minerálom sú živce. Sú to 

veľké neopracované zrná, niektoré po
stihnuté sericitizáciou a mikroklini
záciou. Dosť často možno vidieť me-
chanické rozpukanie. Puklinky vypÍňa 
základná h mota (obr. 4). 

Biotit tvorí veľké pleochoické úlom
ky tmavoh nedej farby, miestami u ž 
vybielené (Fe sa mohlo odstrániť po
čas transportu), poprehýbané aj r oz-
padnuté na drobné šupinky, ktoré po
zvoľna prechádzajú do základnej hmo

Fig. 1. Locality of Liptovská Lúžna. Scale ty (obr. 5). 
1 : 25 OOO. Akcesorické minerály zastupuje len 

chudobná asociácia - leukoxén, zirkón 
a turmalín, celkove vo veľmi malom množstve. Z úlomkov hornín sú ojedinele 
prítomné rohovce, avšak dosť často sa vyskytujú ú lomky zložené z kremeňa, 

zvyčajne hrubopolykryštalického, a zo živca. Občas sa vyskytujú aj úlomky 

Obr . 2. Kontakt fosílne j kôry zvetrávania 
so spodnotriasovými klastikami. Foto 
O. Fejdiová. 
Fig. 2. Con tact of fossile weathering crust 
with the Lower t r iassic clastics. 
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Obr. 3. Ostré rozhranie fosílnej kôry 
zvetrá vani a a spodnotr iasových klas t ík. 
Foto O. Fejdiová. 
Fig. 3. Sharp boundary between fossile 
weathering crust and the lower Triassic 
clastics. 



kremeňa spolu s biotitom, resp. živca s biotitom. V zmysle definície H. B la t t a 
(1967) už ide o úlomky hornín. 

štruktúra sedimentu je chaotická, bez akéhokoľvek usmernenia alebo aspoú 
náznakov laminácie. Nevytriedenosť sedimentu demonštruje aj veľké množstvo 
chloriticko-sericitickej základnej hmoty, v ktorej opisované zrná plávajú. 

Aby bolo možno bližšie objasniť pôvod tohto sedimentu a zistiť jeho prí
padný vzťah k podložnému kryštaliniku, orientačne boli zhotovené plani
metrické analýzy (1000 bodov z každého výbrusu) jednak zo spodnotriasového 
súvrstvia z tesného nadložia opisovaného sedimentu, zo samotného opisovaného 
sedimentu a napokon aj z podložného kryštalinika (vz. A - spodnotriasový 
kremenec, G - podložné kryštalinikum, ostatné vzorky sú zo skúmaného sedi
mentu). Z tab. 1 sa dá vyčítať, že opisovaný klastický sediment má oproti nad
ložným kremencom zhruba o 30 až 60 n, o menej kremeňa, viac živcov, mikro
klínu a základnej hmoty. 

V porovnaní s analýzou z podložného kryšLalinika je skúmaný sediment obo
hatený o sľudy. teda bioLil. a chudobnejší o živce. Vo výbrusoch možno pozo
rovať rozpadanie sa živcov aj sľúd na stále drobnejšie úlomky. Tieto d ve 
mine1·álne zložky možno pokladať za zdrojový materiál základnej hmoty. av:oak 
nemožno vylúčiť ani prínos materiálu pre základnú hmotu zvonku do sedi
mentu už počas jeho vzniku. !st)' prínos materiálu. či jeho miešanie predsta
vuje obohatenie skúmaného sedimenru o rnhovce a akcesorické minerály. ako 
aj o kremenné zrná iného ako pluronického pôvodu él o kremenné zrná s orien-

Obr. 4. Rozlámané živce, do puklín pre
niká za klad na hmota. X nikol.v. zv. 43 x. 
Foto F. Marlanéík 
Fíg. 4. Breaking feldspars. malrix pene-
1ra11ng 11110 cracks. X nicols, m1gn. 43 x . 

Otr. 5. Biolit. sprehýbané lupienky v zá 
kladnej hmote X nikoly. zv. 43x. Folo 
F. Marlanéík. 
F1g. 5. Biollte. folded leaves in matrix. 
X nicols. magn. 43 x. 
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Tab. 1 

Min. 

1 1 1 

1 ·· 

1 

Kremeň Živce Mikroklín Sľudy Matrix 
Č, vz. 

Al 92,2 3,7 0,1 - 4,0 
Bi 57,2 5,2 1,4 1,9 34,3 
C1 58,0 7,6 6,0 5,8 22,5 
C2 49,7 12,2 8,1 7,0 23,0 
F 47,2 1,1 16,4 1,2 34,1 
G 52,6 32,3 13,0 2,1 -
H 17,2 8,3 2,1 25,9 46,4 

tovaným dorastaním. Všetky tieto komponenty sú úplne cudzie horninám 
z podložia. 

Kontakt skúmaného sedimentu s podložným kryštalinikom je skrytý pod 
suťou, avšak kontakt so spodnotriasovým súvrstvím je odkrytý (obr. 2, 3) . 
Makroskopicky je toto rozhranie ost ré, spodnotriasové klastiká sú zjavne 
jemnozrnnejšie a sú červenkavej farby, oproti hru bozrnnosti a sivozelenému 
sfarbeniu skúmaného sedimentu. Vo výbrusoch však možno pozorovať skôr 
pozvoľný prechod, ktorý sa vyznačuje zmenšovaním veľkosti zŕn, úbytkom 
mikroklínu a základnej hmoty a zvýšením obsahu kremeňa. 

Na odkryve asi 30-50 cm pred nasadením spodnotriasového súvrstvia sa 
v skúmanom klastickom sedimente objavujú 3 vrstvičky tzv. kremencov 
v hrúbke 4-5 cm, ktoré m a jú priebeh paralelný s vrstvovitosťou nadložného 
súvrstvia. Celkovú mocnosť skúmaného sedimentu možno odhadnúť asi n a 
3-4 m. 

Takýto druh sedimentu z podložia spodnotriasov ého klastického súvrstvia 
doteraz z centrálnych Západných Karpát nebol opísaný. Na myšlienku, že 
skúmaný sediment predstavuje pravdepodobne zvyšok predtriasovej kôry zve
trávania, v prvom rade navádza veľmi príbuzné zloženie podložného kryštali
nika a skúmaného sedimentu. 

Záverom možno povedať, že sa na lokalite Liptovsk á Lúžna v podloží spodno
triasové, tzv. kremencového súvrstvia nachádza predtriasová kôra zvetrávania, 
ktorá vznikla prevažným mechanickým spôsobom r ozpadu materskej horniny, 
o čom najlepšie svedčia rozličné štádiá rozlamovania živcov. Ako sme už spo
menuli, mechanický rozpad sa prejavuje aj pri vzniku základnej hmoty. Prínos 
cudzieho materiálu mohol byť spôsobený občasným zásahom mora, v ktorom 
už vznikali spodnotriasové klastické sedimenty. 

Doručené 5. II. 1976 
Odporučil J. Bystrický 
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REF E RÁ T 

Budoucí svet v číslech surovinových statistik 

(9 tab. v texte) 

MILOS KUŽVART - IVO SITENSKÝ* 

6 yJ.\yIIJ,ee CblpbeBblX pecypcoB MHp a B CTaTHCTHKe 

C TaTb5! 3 Hil,/Jl13 Hpyer MHp o syro ,uo 6bilJY HeKoTOp b!X B H,UOB Cblpb5! ).\0 1975 ľO il- 3, 
K OTO p hlc rrp11s eil- eHu s Ta6Jrnuax . .[(aJiee aHamrn HpyeT B03MO)KHbIH p acxo,n: CbipbH 

JJ.O 2000 ro ,n:a [I Q OTHOIIJeHH!O K l13Be CTHblM 3 arracaM. B CTaTbe T 3K)Ke rrp11B e).\eH 

poCT MI1pORb!X UCH H36paHJ-Ib!X BH,[JOB Cb!pb51 ,n:o 1975 r o,n:a. 

The coming world in the light of raw material statistics 

Summary of selected raw material world production up to 1975, presumed 
mineral raw materials consumption up to 2000 and their relation to up to 
date known reserves, rise of selected raw material prices up to 1975 
including. 

Úvodem je treba predeslat, že jednotky, v nichž jsou v nekterých tabulkách 
u dávány težby a zásoby nerastných surovin, patrí k jednotkové soustave S I. 
Zatím neobvykle pusobí predevším jednotka hmotnosti Mg (megagram). Od
povídá staré jednotce „tuna". 

Z tab. 1 je patrný soustavný celkový vzrust produkce a spotreby nerastných 
surovin. Vzájemné ovlivňování politické a surovinové sféry je zretelné v m i
nulosti i prítomnosti. Pokles produkce nekterých kovu (,,válečných") lze pozo
rovat po skončení první a druhé svetové války (olovo, rtuť, zinek). Nejvetší 
prírustky výroby v posledních letech zaznamenává hliník a nerudní suroviny 
(tab. 2): fluór (v návaznosti na témer zdvojnásobenou výrobu hliníku, pri níž 
je fluór v kryolitu nezbytný), fosfor (v souvislosti s širším použitím umelých 
hnojiv) a síra (základ težké chemie a výroby umelých vláken a plastických 
hmot). V príštích trech desetiletích bude venována zvýšená pozornosť vyhle
dávání nových ložisek ropy, cínu, medi, olova, hliník u, fluoritu a dalších su
rovin, neboť jejich zásoby jsou vzhledem k predpokládané spotrebe malé 

* Doc. dr. Miloš Ku ž var t, CSc., p. g. Ivo Site n s k ý, Katedra ložiskové geo
lógie, FFUK, Albertov 6, 120 00 Praha 2. 
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Svetová produkce vybraných nerostných surovin v letech 1890- 1970 
uvedeno v Mg, pokud není označeno jinak 

1 

1. CHROM 
1 

2. OLOVO 
1 

3. ROPA 

1 

4. RTUŤ 
1 

5. UHLÍ a 
[m3) LIGNIT 

1890 - 600 566 10 496 830 3 792 509 838 OOO 
1895 - 687 462 18 251 500 3 620 589 670 OOO 
1900 12 066 823 724 20 492 410 3 516 774 736 OOO 
1905 25 038 910 814 30 886 040 3 447 939 847 OOO 
1910 25 492 1 095 879 44 876 900 3 792 1170 269 OOO 
1915 39 372 1 057 777 63 187 380 3 792 1 240 122 OOO 
1920 50 984 861 826 99 159 OOO 2 930 1 290 017 OOO 
1925 69 490 1 598 460 157 260 800 3 620 1 351 706 OOO 

1 1930 127 460 1 594 831 196 520 700 4 482 1 339 912 OOO 
1935 183 070 1 455 125 249 919 ODO 3 034 1 339 912 OOO 
1940 324 410 1 700 065 322 939 700 6 722 1 700 065 OOO 
1945 254 919 1103 134 387 513 OOO 5 688 1 369 850 OOO 
1 950 718 400 1 614 790 523 3B7 OOO 4 482 1767 196 OOO 
1955 814 200 2 191 759 835 427 OOO 6 378 2 140 957 OOO 
1960 1 010 700 2 313 322 1 123 245 OOO 8 101 2 580 034 OOO 
1965 1135 433 2 763 286 1 624 502 OOO 9 308 2 759 657 OOO 
1970 1 344 OOO 3 21 2 342 2 463 660 OOO 9 825 3 009 133 OOO 
1975* J ' 

1 

2 996 OOO 5 304 OOO nelze zjistit 5 600 3 134 OOO OOO 

-

Hodnoty produkce nerastných surovín poradových č. 1., 2., 4. , 6., 7. udávajf obsahy 
kovu ve vytežené rude 
*) pro r ok 1975 pouz.e predbežné údaje 

1 

6. ZINEK 

365 596 
418 212 
491 694 
690 3 □ 8 
889 948 
901 742 
690 368 

1 214 721 
1 401 601 
1 462 382 
1 624 768 
1 583 945 
1 993 993 
2 981 010 
3 228 671 
4 244 720 
4 915 128 
5 537 OOO 

Tab. 1 

1 

7. ZLATO 
[v gramech) 

180 403 OOO 
311 040 OOO 
435 456 OOO 
559 872 OOO 
684 288 OOO 
715 392 OOO 
528 768 OOO 
590 976 OOO 
653 184 OOO 
933 120 OOO 

1 306 368 OOO 
777 600 OOO 
870 912 OOO 
964 224 OOO 

1 213 05.6 OOO 
1 430 784 OOO 
1 461 888 OOO 
1 315 OOO ODO 
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Svetová produkce vybraných nerostných surovin v letech 1950-1975 
(uvedeno v Mg, pokud není označeno jinak) Tab . 2 

1 1 1 1 

1 . 
1 

SUROVINA 1950 1955 1960 1965 
1 

1970 1975• • .. ) 

1. antimon ' *)33 565 33 565 56 971 62 414 70 034 67 OOO 
2. azbest 1 313 060 1 671 034 2 267 963 2 840 850 3 557 163 3 710 OOO 
3. baryum [ve 

vytl!ženém 
barytu] 879 153 1429 360 1567162 2 032 094 2 203 643 2 237 OOO 

4. cín 176 891 194 062 180 346 201 784 232 570 222 OOO 
5. diamant 

(v gramech) • )3 200 OOO - * )5 240 OOO - 8 500 OOO 9110 OOO 
6. fluór (ve vy-

tl!ženém 
fluoritu ) 397 166 652 357 988 378 1 364 043 2 075 640 1 900 OOO 

7. fosfor (ve vy-
tl!žených 
fosfátech ) • * ) 1 678 292 2 168 172 3 556165 5 588 260 7 076 043 10 628 OOO 

8. hliník 1487 783 3 084 429 5 080 236 5443110 10 487 060 14 616 OOO 
9. horčík [ve vy-

tl!ženém 
magnezitu] - 1 311 790 2 204 460 2 918 414 3 206 990 4 873 OOO 

10. mangan 2 620 041 4 500 OOO 5 400 020 6 799 986 7 356 635 7 820 OOO 
11. ml!ď 2 150 030 2 739 700 4 290 078 5 069 985 6 021 894 6 749 OOO 
12. molybden 12 855 27 307 36 726 

1 

52 813 82 295 80 OOO 
13. nik! 147 OOO 205 001 321 OOO 438 003 628 OOO 638 OOO 
J.4. síra 5 660 314 6 840 030 10 600 OOO 15 840 040 22 518 012 28 182 OOO 
15. sti'íbro 

[v gramech] ** l 5 287 680 OOO 7 199 985 OOO 7 504 990 800 7 909 OOO 700 9 393 003 600 8 121955 OOO 
16. uran • •) '* •) 2 540 9163 38 283 18 688 22 226 25 OOO 
17. vanad 1065 3 599 6 670 8 990 12 050 21 OOO 
18. železo 116 899 850 174 499 750 256 600 OOO 326 309 OOO 417 OOO 280 563 347 OOO 

Poznámka : U kovu označených poradovými čísly 1. , 3., 4. , 8., 9., 10. , 11 ., 12., 13., 15., 17., 18. jsou uvedeny obsahy daného 
kovu ve vytežené rude. 

*) Daný údaj neza hrnu je produkci SSSR 
**) Daný údaj zahrnuje pouze produkci státu k apitalistické svetové soustavy 

c:..., ***) Množství získaného koncentrátu U 30 8, tzv. žlutého koláče 
~ ****) Pro rok 1975 pauze predbežne údaje 
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w Vztah zásob a poptávky u vybraných nerostných surovínách 
o 

(uvedeno v Mg, pokud není označeno j inak ) Tab. 3 O} 

netov·é zásoby spočítané • J kurnulativní svetová poptávka 196 8-2000 
nerostná surovina v letech 1968 - 1973 nízký odhad vysoký odhad 

1. antimon (kov v rude) 5 080 236 1905 088 - 2 902 992 
2. arzén [kov v rude ) 15 966 456 , 1877 873 - 2 267 962 
3. azbest mn ohem více 

než 199 580 700 141611570 - 194 863 330 
4. ba ryum (kov v rude ) 173 635 200 77 382 880 - 127 913 080 
5. cín [ kov v rude J 20 563 232 12 395 590 - 17 536 712 
6. dfamant - bort a grit [ jen v USA] 93 OOO OOO 203 OOO OOO 264 OOO OOO 

[v gramech) 
- drahoka m [bez SSS R) 20 OOO OOO - ? - ? 

7. fluór [fluór v kazivci) 41911947 109 406 510 - 129 183 140 
8. fosfor ( fosfor ve fosfátech) 19 776 633 OOO 665 873 790 - 952 244 250 
9. grafit 90 718 500 21772 440 - 30 844 290 

10. hliník ( ko v v rude) 1170 268 860 707 604 300 - 1 097 693 380 
11. horčík - kovový (kov v rude) 4 535 925 OOO 37 899 614 - 55 701159 

- nekovový 174 905 260 - 229 336 360 
12. chróm [kov v rude) 801 951540 74 117 014 99 064 602 
13. jíly v mil. Mg ( kaolín, keramické jíly, 

žáruvzdorné jíly, bentonit, valchár- v souhrnu prakticky 
ské hlíny ) neomezené 14 028 255 - 17 295 028 

14. korund presne není známo, 
a le Indie - 5 896 702 až 

6 083 887 403 697 - 693 996 
15. mangan (kov v rude) 4 508 709 400 346 544 670 - 417 305100 
16. meď ( kov v rude) 312 071640 319 238 400 - 482 350 260 
17. molybden (kov v rude] 28 622 160 3 748 097 - 4 495 176 
18. n ik! [ kov v rud e J 89 812 800 21 546 OOO - 26 717 OOO 
19. olovo (kov v rude] 127 867 720 128 820 27 0 - 161 478 930 
20. ropa 99 808 344 OOO 115 730 500 OOO - 172 932 330 OOO 
21. rtuť 836 502 339 894 - 469 198 
22. síra 2 519 759 930 2 062 544 900 - 2 601 041900 
23. smirek JU7 185 2 576 - 4 036 
24. sti'íbro ( kov v rude) [v gramech ) 171 072 OOO OOO g 432 345 600 OOO g - 665 625 600 OOO g 
25. uhlí 8 618 257 500 OOO 4 817 152 300 - 5 098 379 700 
26. uran (kov v koncentrátu - žlutém 1 235 586 1896 923 - 2 567 334 

koláči - jen kapit. stá ty) ( + Jugoslávie) 
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vláken), uplatňované v jednotlivých státech. 
V tab. 6 mužeme nalézt i dodavat ele nerastných 
surovin pro náš prumysl : Sovetský svaz (železná 
ruda, fosfáty) , Maďarsko (bauxit), Polsk o (síra). 
Význam Chile a Bolívie v težbe medi a cínu zčásti 
vysvetluje labilitu p olitické st ruktury techt o zemí. 
V príštích letech se v tabulce pfedních svetových 
výrobcu medi objeví P olsko. Již nyní vyrábí 
0,5 mil. t un medi ročne a v roce 1980 to bude již 
1 mil. tun. Není vyloučeno , že v težbe síry se 
v budoucnosti dostane Polsko pred K anadu. Pri
počteme-li k tomu i vysoký podíl Polska na sve
tové težbe rud olova a zinku (4 mil. tun ročne 
s obsahem až 30 % P b + Zn) a objev nové pán ve 
s nekolik a desítkami m iliard tu n k oksovatelného 
uhlí u Lublinu, mužem e očekávat v blízké bu
doucnosti rozmach polského hospodárství. Pro nás 
by mela být inspiruj ící skutečnost, že polská lo
žiska síry , medi, olova, zinku a uhlí, vesmes skry
tá (bez v ýchozu na povrch ), byla objevena behem 
posledních 25 let vedecky rízeným vyhledávan ím 
a pruzkumem na ú zem í menším než naše repub
lika. 

V porovnání s P olskem je v současnosti suro
vinová situace Československa m éne pnzmva. 
Abychom nepodlehli zcela nemístnému pesimis
mu, podívejme se v k rátkosti na nerostnou zá
kladnu našich zemí, jaká je dnes a jak se jeví 
v pohledu d o minulosti a do budoucnosti. P ripo
meňme si úvodem, že ČSSR zahrnuje 0,1 % plo
chy souše Zeme, 0,4 % obyvatelstva sveta a na 
svetové t ežbe se p odílí 0,6 %. 

Kdyby v tab. 6 byl uveden též horčík nebo 
m agnezit , bylo by v současnosti i po celé minulé 
deset iletí na prvém míste Československo s témef 
4 m ilióny tun roční težby. V letech 1925 až 1928 
bylo Československo na prvním míste i ve svetové 
težbe grafitu. V současné dobe je na 5. míste. 
V težbe kaolínu je dnes Československo (výrobou 
témer 0,5 miliónu tun plaveného kaolínu ročne) 
n a 6. m íste za USA, Anglií, SSSR, NSR a Fran
cií, v exportu (300 t is. tun plaveného kaolínu 
ročne) n a 3. míste za Anglií a USA. V težbe dal
ších k eramických surovin - živcu a jílu - je 
ČSSR približne na 10. míste ve svetovém žebríčku 
težby. Težba uhlí v ČSSR je impozantní, predsta
vuj e 80 % hodnoty všech našich težených nerost
ných su rovin (ve svetovém merítku je to jen 60 %), 
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Prognóza poptávky po vybraných nerostných surovinách ve svete v roce 2000 a její 
porovnání se skutečnou poptávkou v roce 1968 

(uvedeno v Mg, pokud není označeno jinak) 
Tab. 4 

POPTÁVKA PROGNÔZA POPTÁVKY VR. 2000 
SUROVINA vr. 1968 minimální maximální 

1. antimon • ) 62 680 95 254 129 727 
2. antracit 185 210 880 114 305 310 125 735 840 
3. a rzén *) 47 990 71 668 105 233 
4. azbest 3 177 869 6 061 810 10 763 750 
5. baryum*] 1 970 406 2 951 423 7 393 557 
6. c ín*] 224 074,7 234 691 442 706 
7. černé uhlí 1920 510 600 3 243 189 OOO 5 478 490 OOO 
8. diamant (v 

gramech ) -
bort-g r it 2 430 000,0 9 572 000,0 14 650 000,0 
- prumyslový 10 920 000,0 42 678 000,0 67 864 000,0 

9. fluór (v ka-
zivci) 1 632 933,0 6 411 076 8 46 6 758 

10. fosfor (ve 
fos fáte ch 10 409 947,0 37 013 148 57 651 606 

11. grafit 480 808,0 961 162 1 736 806 
12. hliník*) 9 333 119,0 45 359 250 95 972 988 
13. horčík 

- kovový* ] 173 272,0 462 664 1091693 
- oxid *) 4 611 221,0 6 168 858 10 160 472 

14. chróm* ] 1 792 598,0 3 321 204 5 064 813 
15. jíly 317 514 750,0 625 504 050 872 258 370 
16. k orund 10 251,0 16 420 27 941 
17. ma ngan *] 7 484 276 15 454 803 21409 566 
18. meď * ) 6 613 378 19 685 914 38 791 230 
19. molybde n*) 62 733 199 357 271933 
20. nik!• ) 423 662 725 760 1 338120 
21. olovo *) 3 127 974 5 043 948 7 375 270 
22. ropa 2 181 925 400 5 499 041 700 10 526 315 OOO 
23. rtuť ] 8 894 17 133 29 959 
24. sí ra 34 936 OOO 109 731 450 164 597180 
25. smirek 45 994 133 220 281 OOO 
26. sti'íbro*] 10 575 360 OOO g 16 858 OOO OOO g 36 080 OOO 00 g 
27. uran*] 4 445 105 233 118 841 
28. vanad* ) 15 422 49 441 70 307 
29. vápník*) 261 917 910 68 2 838 140 1 051 427 400 
30. vizmuť ) 3 446 4 363 6 895 
31. zemní plyn 838 953 OOO OOO m3 2 968 840 OOO OOO m3 4 830 810 OOO OOO m3 
32. zinek *) 4 904 242 9 879 244 13 789 212 
33. zlato 839 OOO OOO g 1 769 OOO OOO g 2 812 OOO OOO g 
34. železo*) 388 275 180 605 092 390 844 589 230 
35. živce 2 151 956 6 776 933 10 637 855 

Poznámka : *) = kov v rude nebo v koncentrátu 

avšak už ve 21. století bude nutno prejít na jiné energetické zdroje. Naštestí 
je území CSSR mimofádne bohaté na radioaktivní suroviny, jež jsou energe
tickým zdrojem budoucnosti. Presto bude nutno v budoucnosti snížit spotrebu 
energie na jednotku národního duchodu. V tomto ukazateli jsme bohužel 
ve svete na predním míste. V t ežbe rud se relatívne dobre ve svetové težbe 
umisťuje Ceskoslovensko jen v prípade antimonu a rtuti. 
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Prognóza svétové roční produkce vybraných nerostných surovín do roku 2000 
(v Mg, pokud nen í uvedeno jinak) 

SUROVINA 1980 
1 

1985 

1. azbest 4 445 200 - 5 533 8 30 4 989 500 -
2. cín ii- 289 975 330 007 3 39 964 -
3. fosfáty ( prepočte-

no na fosfo r ) 12 247 OOO 13 970 600 13 970 600 -
4 . hliník* 17 962 OOO 25 038 300 30 0 27 800 -
5. meď* 8 346 OOO 9 071800 10 523 300 -
6. molybden * 120 026 139 981 147 738 -
7. nik!* 900 OOO 1 100 OOO 1200 OOO -
8. olovo* 4 26 3 700 - 4 989 500 4 989 500 -
9. ropa 3 700 427 OOO - 3 995 282 OOO 

10. stríbro * 14 OOO - 16 OOO 18 OO O -
11. uh lí 3 900 895 OOO - 4 499 637 OOO 
12. uran U308 ( bez 

soc. stá tu l 46 638 - 55 120 63 59 3 -
13. zemní ply n (v m3) 1 799 880 OOO OOO - 2 198 910 OOO OOO 
14. zinek* 6 985 300 - 7 983 200 8164 60 0 -
15. zlato 1300 - 1 399 1 200 -
16. železo* 619 970 OOO - 699 984 OOO 699 984 OOO -

Tab. 5 

1990 2000 

5 987 420 5 987 420 · - 7 983 200 8 981 130 - 11 974 800 
389 953 400 011 - 500 OOO 500 OOO - 600 OOO 

15 331 400 15 331 400 - 17 418 OOO 17 418 OOO - 21 863 OOO 
·59 965 OOO 59 965 OOO - 89 993 OOO 80 013 700 - 149 957 OOO 
12 519 OOO 11 974 800 - 14 968 500 14 968 500 - 21953 OOO 

190 013 
1 500 OOO 1500 OOO -- 1 900 OOO 2 OOO OOO - 3 OOO OOO 
5 987 400 5 715 200 - 7 802 OOO 7 983 200 - 11 974 800 

4 997 788 OOO - 6 191 950 OOO 7 504 054 OOO 8 993 070 OOO 
23 OOO 20 OOO - 25 OOO 

5 697 121 OOO - 7 003 468 OOO 7 801 791 OOO - 10 496 OOO OOO 

72 084 
2 399 840 OOO OOO -- 3 197 900 OOO OOO 3 998 790 OOO OOO - 4 997 780 OOO OOO 

9 525 400 9 525 400 - 10 976 900 10 976 900 - 14 968 500 
1 300 1100 - 1 200 999 - 1 100 

850 032 OOO 850 032 OOO - 1 099 962 OOO 1 300 024 OOO - 2 OOO OOO OOO 

* kov v rude nebo v koncentrátu 

Ropa byla navrtána na mnoha místech na Morave. Blízká budoucnost ukáže, 
zda jde o výskyty nebo težitelná ložiska. 

Poradí prvních deseti spr ávních celku z tab. 7 ukazuje, že surovinov á m ono
kultura by nemusela automaticky znamenať chudobné h ospodáftví. J e však zrej
mé, že príjmy z težby ptačího guana jako zdr oje fosforu na Nauru a Vánočním 
ostrove (j ižne od J avy, nikoli u Havajských ostrovu) stejne jako u težby niklové 
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Produkce vybraných nerastných surovin deseti nejvetších producentú. sveta v r. 1971 
(uvedeno v M g, pokud není označeno jinak) 

1. 2ELEZO" ) 2. MEfi•J 3. CIN") 

1. SS SR 203 008 OOO 1. USA 1 381 OOO 1. Malajsie 75 443 
2. USA 82 058 OOO 2. Chile 717 OOO 2. Bolívie 30 006 
3. Austrálie 62 100 OOO 3. Kanada 654 OOO 3. SSSR 28 448 
4. Francie 55 862 OOO 4. Zambie 652 OOO 4. Thajsk o 21688 
5. ČLR 45 OOO OOO 5. SSSR 620 OOO 5. ČLR 20 320 
6. Kanada 43 967 OOO 6. Za ire 406 OOO 6. Indonésie 19 722 
7. Braz ílie 43 700 OOO 7. Peru 213 OOO 7. Austrálie 9 794 
8. švéds ko 34 367 OOO 8. Filipíny 198 OOO 8. Nigérie 7 326 
9. Indie 34 261 OOO 9. Austrálie 174 OOO 9. Zaire G 455 

10. Libér ie 24 634 OOO 10. JAR 157 OOO 10. JAR 2 055 

4. RUDA HLINIKU - BAUXIT 5. FOSFÁTY 6. SIRA 7. URAN"*) 

1. Austrálie 12 541 OOO 1. USA 35 277 OOO 1. USA 8 758 OOO 1. USA 
2. Jamajka 12 441 OOO 2. SSSR 21 650 OOO 2. Kanada 4 796 OOO 2. JAR 
3. Surinam 6 718 OOO 3. Francie•••] 18 800 OOO 3. Polsko 2 713 OOO 3. Kanada 
4. SSSR 4 500 OOO 4. Maroko 12 008 OOO 4. Francie 1 806 OOO 4. Francie 
5. Guyana 4 234 OOO 5. Tunis 3 162 OOO 5. SSSR 1 700 OOO 5. Austrálie 
6. Francie 3 184 OOO 6. ČLR 2 200 OOO 6. Mexiko 1178 OOO 6. Gabun 
7. :lí.ecko 2 861 OOO 7. Nauru 1 867 OOO 7. Japonsko 409 OOO 7. Portugalsko 
8. Guinea 2 630 OOO 8. Togo 1 814 OOO 8. ČLR 250 OOO 8. Švédsko 
9. Maďarsko 2 090 OOO 9. JAR 1 729 OOO 9. NSR 184 OOO 9. Argentína 

10. USA 2 020 OOO 10. Maďarsko 922 OOO 10. Itálie 146 OOO 10. Zaire 

Poznámka : *) = kov v rude 
**) = jen kapitalistické státy - U 30 8 

***) = fosfa tizova n ý vápenec 

Tab. 6 

11145 
3 800 
3 726 
1520 
1440 

545 
95 
70 
49 
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Roční hodnota produkce nerostných surovín na jednoho obyvatele 
vybraných správních celku v r. 1968 

(v dolarech) 

Vybraný správní celek 
Hodnota produkce 

( v dolarech) 

1. Na uru 4567 
2. Kuvajt 3173 
3. Quatar 3036 
4. Vánoční ostrovy 2800 
5. Abu Dhabi 2569 
6. Ly bie 1150 
7. Brunei 900 
8. Nová Kaledonie 705 
9. Maskat a Omán 345 

10. Venezue la 322 
11. Kanada 173 
12. Irák 110 
13. USA 101 
14. Írán 64 
15. SS SR 60 
16. NDR 46 
17. NSR 41 
18. Polsko 39 
19. ČSSR 32 
20. Švédsko 29 
21. Francie 22 
22. Belg ie 21,6 
23. Mongolsko 9,6 
24. Itálie 5,7 
25 . Kambodža 0,02 

Tab. 7 

r udy na Nové K aledonii a r opy v ostatních zemích putují buď n a švýcarská 
k onta emíru, nebo do bank prumyslových zemí. Další státy v tab . 7 jsou 
uvedeny jako pr ík lady pr o vzájemné porovnání hodnoty produkce na jedn oho 
obyvatele; mezi Venezuelou a K ambodžou, jež je na posledním m íste na svete, 
chy bí asi 100 zemí. V hodnote produkce n erostných surovin v evropských ze
m ích na 1 km2 je toto poradí (v dolarech): NDR 5632, NSR 5572, Velká Bri
tanie 5160, Belgie 3835, ČSSR 2543, PLR 2307, Francie 2003. Prípad Švýcarska , 
jež neteží na svém ú zemí žádná významná ložiska nerostných surovín, ukazuje, 
že vysoká hodnota hrubého národního produktu n a jednoho obyv atele (pro 
Švýcarsko blízká hodnote pro Líbyi , jež je mezi hodnotami pro NSR a F r ancii) 
nezávisí vubec na dom ácích surovinách, ale na zhodnocení dovezených surovín 
prací. (Na realizaci výrobku v hodnote 1 m il. dolaru je ve Švýcarsku zapotrebí 
192 tun kovu, v ČSSR 367 t un.) 

Z tab. 8 vyplývá prekvapující zjištení, že Evropa, jejíž ložiska se teží inten
zívne pres tisíc let, produkuje nerastné suroviny vetší hodnoty než Afrika s je
jími slavným i ložiskovými provinciemi Witwatersrandem, meďným pásem, 
bushveldským komplexem a mnoha dalšími, t eženými méne než 100 let. Vztah 
procent svetového h ru bého národního pr oduktu (v r oce 1972 5 biliónu dolaru) 
k procentu m , jimž se ruzné správní celky podílej í na obyvatelstvu Zeme (v roce 
1972 3,7 miliard lidí), nám poskytnou obr az životní úr ovne v r uzných částech 
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Podíl velkých geografických celku na svetové produkci nerostných surovín 
v roce 1968 

Geografický celek 

Jižní a Seve rní Ame rika 
SSSR 
Asie 
Evropa 
Afrika 
Austra lie a Oceanie 

s vet 

Tab. 8 

hodnota produkce 

mld.$ % 

30 546 39,2 
14 258 18,3 
13 960 17,9 
10 948 14,1 

7 168 9,2 
1014 1,3 

77 912 100,0 

sveta (první číslo - procento z h rubého národního produktu sveta; druhé 
číslo - procento z obyvatelstva Zeme): 
SSSR 14,5 : 6,5 
evropské soc. státy 5,5 : 2,8 
záp. Evropa 25,2 : 9,5 
Kanada 2,5 : 0,6 
USA 28,2 : 5,4 
Japonsko 7,3 : 2,7 
Latinská Amerika 5,0 : 8,0 
Afrika 2,0 : 9,6 
Blízký východ 1,5 : 3,9 (od r. 1974 se tento pomer zmenil) 
Cína 3,5 : 21,0 
ostatní Asie 3,5 : 29,6 
Austr álie a Nový Zéland 1,3 : 0,4 

Poslední tab. 9 poskytuje nejdramatičtej ší pohled na svet nerostných su
rovin. Za závratne prudkým vzrustem cen ropy v období 1968 až 1974 musíme 
videt nerealizované proj ekty nových nemocnie, sídlišť , škol a komunikací v roz
v ojových zemích bez ložisek ropy, protože finanční prostredky shromáždené 
pro ne musely být po embargu na podzim 1973 zaplaceny za dražší r opu, aby 
se udržely v chodu elek tr árny, továrny a doprava. Rostoucí chudoba t retího 
sveta pfispívá k nestabilite celého sveta. Západ si u vedomuje, že je t o z velké 
části vina jeho dfívejší politiky vuči rozvojovým zemím. Snaží se čelit nepfíz
nivému vývoji dary rozvojovým zemím, a n ikoliv hospodárskou pomocí na 
budování vlastní mater iální základny. I tyto dary se jen zfídka dostanou až 
k tém n ejchudším, jimž byly určeny. Bohatne tedy vládnoucí vrstva a chudí 
dále chu dnou. 

Rozvojové zeme težící ropu zbohat ly, ale ani to není bez problému. Od r . 1974 
začaly realizovat rozvoj ové projekty doma i za hranicami, a to v takovém 
rozsahu a tempu, že se n ekteré stačily již zadlužit. Ceny ropy pak v r . 1975 
poklesly, a to v dusledku omezení spotreby v zemích bez vlastních ložisek (zvý
šení volné souteže težafu o zúžený trh) a také vzhledem k zahájení výzkum
ných prací na rozvoj i jiných druhu en ergie. Tím se zadlužené zem e vyvážející 
ropu dostaly do hospodárských potíží. Další potíže etnického a sociálního rázu 
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rok 

1935 
1945 
1955 
1965 
1970 
1972 

červene c 

1975 
srpen 
1976 

Vývoj svetových cen nekterých kovú 

meď zinek olovo 

Lstg/Mg Lstg/Mg Lstg/Mg 

34,1 13,9 14,1 
61,0 28,4 27,3 

349,0 89,3 104,2 
462,5 111,7 113,4 
587,9 123,3 126,6 
428 ,2 151,1 120,6 

572,5- 641,16 320,0- 394,40 168,5-197,20 

864,5-~934,78 419,0 - 495,42 295,2 - 303,76 

Vývoj svetových cen ropy v letech 1968 - 31. XII. 1976 

rok 

0 1968 
31. 8. 1970 
15. 2. 1971 
1. 8. 1973 
16. 10. 1973 
1. 1. 1974 
1. 10. 1975 - 31. 12. 1976 

$/Mg 

12,204 
12,204 
14,780 
20,787 
34,707 
78,994 
75,529 - 80,174 

cín 

Lstg/Mg 

222,2 
275,0 
728,5 

1391,8 
1530,4 
1506,9 

3114,0- 3377,74 

4500,0- 4595,5 

Tab. 9 

sti'íbro antirno n 

$/kg $/Mg 

20,66 300 
16,69 349 
28,65 742 
41,57 970 
56,68 2303 
55,56 1406 

169,32 3483,32 - 3858,11 

150,27 3483,32- 3858,11 



lze očekávat v tech zemích Západu, kde emiráty i r epubliky težící ropu inves
tovaly do realit a do prumyslu. 

Z celkového pohledu n a tab. 9 lze dospet k záveru , že snaha po co nejvetší 
sobestačnosti naší republiky v težbe nerostných surovín j e naprosto správná. 
V mnoha pfípadech je účelnejší vyn aložit finanční prostredky na pruzkum 
n ašeho území n ež nakupovat dra hé sur oviny v zahraničí nebo investovat v ne
jistých podmínkách v rozvojových zemích, kde často je nutné budovat celou 
infrastrukturu (dopravní, energetická a sdelovací s íť , sídlište, letište, at d .). 

Záverem lze konstatovat, že je nemožné nebýt fascinován grandiózností problé
mu pfíštích desítile tí. Práve proto, že jsou to na p rvní pohled problémy témér 
nefešitelné, láka jí činorodé a tvurčí mozky celého sveta. 
Československo se svou vynikající t radicí technick ého, p olitického i h u ma

nistického myšlení jiste bude v prední rade tohoto b oje za lepší tretí t isíciletí. 

Doručené 16. 1. 1977 
Odporučil J. Bartalský 
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Mineralia slovaca, 9 (1 977), 4, 315-318, Bratislava 

O mladšom paleozoiku gemerika 

IMRICH VARGA* 

O sepxtteM n aJJeo 3oe reMep11)1, 

DISKUS IA 

BepH1111 na;1eo30H H3 XO,[L !1TCH B ilB YX cpau:11aJlbHO-TeKTOJ-1!1lJeCKl1X 3 0H 3X H3 ce

BC [rnoií 11 lO?hHOII OKp3HHe reMepH,n. B OTJJ11'lH11 OT c e s e pHo ií OKp 3 HHbl, rne Ha

XOJUfM -- XOTbH C 11ecorJJaCHHMH - 6 ecnepepbIBHOe p a3BHT11e a epxHer o naJie030H, 

113 [U)KH Ofl 0 Kp3H!!e reM ep11,rr Kap60H OTCYTCTByeT, lJeM 3T 3 30H 3 OTJllllJ3eTCH II OT 

cpopM3i\H l l rop biO[(]( , B „Me./15lTCKOH cep1rn" CKpb!Tbi e ,rrse C3MOCTOHTeJibHbfe cpop

M3L( IH! C lJer.uyiÍY3TOH rrepeCTpOiíKoií: rr epB3H s epOH THO COOTBeTCTB YIO!.l\3H BepxHeií 

n epM 11 - ll!L>Kll e My T p Hacy reMep11n I! BTopaH, KOTO p yro rrp e,rrsapHTeJibHO MQ)l(eM 

cpaB!ff! Tb CO cpe.'Ul!Hl ľpH3COM rop D!OKK. B3aHMHbl e COOTl!O!lleHHH 0 6011x 0 CT 3 IOT

C)] fJOK3 HCp33 pe111eHbl. 

On the Upper Paleozoic of the Gemerides 

The Upper Paleozoic occupies two facial-tectonic zanes on the northern 
and southern border of the Gemerides, respect ively, Differing from the 
northern zone where - disregarding discordances - the development of the 
Upper Paleozoic is continuous, in the southern zone the Carbonifer ous is 
missing and so this zone differs from the contemporaneous formations 
of the Bukk Mts. (Hungary), too. The "Meliata series" comprises at least 
of two mutually imbricated independent formations : the one corresponding 
to the Upper Permian and Lower Triassic of the northern Gemerides and 
the second broadly parallelisable with the lVIiddle Triassic of the Bukk lVIts. 
Mutual relations of boths remain unknown. 

O zložitosti geológie Spišsko-gemerského rudohoria svedčí okrem iného fakt, 
že hoci sa stratigrafické, sedimentologick é, petrogenet ické a tektonické údaje 
v Geologicko-ložiskovej štúdii spracovali len pred 5-6 rokmi na takej ú rovni 
a k o v nijakej inej oblasti Západných K a rpát a závery zo získaných poznatkov 
sa vyvodili len nedávno, zistenia za ostatné obdobie a zmeny v intetrpretácii 
h ybných síl tektonického a orogenetického vývoja si vynucujú nový prístup 
a interpretáciu dosiahnutých výsledkov. 
Zmeniť nazeranie na miesto a vývoj mladopaleozoických formácií gemerik a 

a okolitých území si vynucujú nové biostratigrafické údaje (v m eliatsk ej sérii 
a v perme) a nové údaje o absolútnom veku staropaleozoických súvrství, ako 
aj zistenie sporomorf v nich, ktoré miestami naznačujú aj mladopaleozoický 
vek . Overili sa nové možnosti interpretáde petrochemických čŕ-t vulk anogén
n ych horn ín staršieho i mladšieho paleozoika, ktoré umožňujú začleniť vulka
n ick ú aktivitu do magmatektonického vývoja jednotlivých segmentov kôr y . 

* RNDr. Imrich Varga, Geologický prieskum, n. p., Stará Spišská cesta, p. p. A-21, 
040 51 Košice 
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Mladopaleozoické komplexy gemerika rozdeľujeme na dve faci áln o-tekto
nické oblasti: 

a) Oblasť severného (externého) okraja gemerika 

Stratigraficko-tektonická postupnosť v tejto oblasti je takáto: 
- Staršie paleozoikum (prevažne rak ovecký vývoj). 
- Transgresívna vrchnokarbónska (namur B, C - westfál A) formácia 

so smerom postupu transgresie v dnešnej jej dispozícii (ktor á sa môže od prvot
nej diametrálne odlišovať ) od SV na J Z. Paleotektonicky (podľa charakteru 
a diferenciačného rozpätia bázických h ornín v karbóne) sedimentačný priestor 
tejto formácie predstavoval pravdepodobne r ift ovú prepadlinu na kôre, k torú 
zo značnej časti tvorili varíske granitoidy. Doteraz nem ožno jednoznačne určiť , 

či bola kôra mocnejšia (varíske gran ity predstavujú vysokoteplotné variety 
v porovnan í s mladšími, napr. gemeridnými) alebo všeobecne tenká, s vyšším 
geotermickým gradientom . 
Ukončenie k arbónsk ej sedimentácie regresívno-paralickými súvrstviami (há

morské vrstvy) nie je doteraz úplne interpretovateľné ; hámorské vrstvy v tek
tonickom nadloží série F oederata v údolí Dobšinského potoka môžu predsta
vovať ukončenie sedimentácie vrchnokarbónskej for mácie gemerika alebo naj
južnejšie výskyty chočského karbónu, príp. ekvivalent iných súvrství pozdíž 
styku gemerik a a veporika. 

- Spodná časť permu gemerika je faciálne málo diferencovaná a od vrchné
ho karbónu ju asi všade oddeľuje angulárna diskordancia. Táto spodná časť 
azda obsahuje aj spodný perm. Prvé prejavy kysléh o vulkanizmu (kremenné 
porfýry z valúnov) sú pre túto formáciu exotické (ich zdroje sú asi v rožňav
sko-železníckej formácii). 

- Vrchný perm je v kontinentálnom až lagunárnom vývoji a prechádza 
s lokálnou diskordanciou do spodného triasu. Charak t erist ické sú evapority 
n a hranici perm - t rias a v spodnom t riase. 

b) Oblasť južného okraja gemerilca 

Stratigraficko-tektonická postupnosť v tejto oblast i je t akáto: 
- Staršie paleozoik um (prevažne fylitovo-porfyroidový vývoj, lokálne s chlo

ritickými fylitmi). Časť t ejto formácie pravdepodobne presahuje do mladšieho 
paleozoika, preto otázka her cýnskeho flyša ako paleotektonickej formácie ostá
va otvorená . 

- Vrchnokarbónska formácia (ekvivalentná severnej oblasti) na juhu ge
merika chýba. Tým sa južný okraj od severného odlišuje, a preto túto oblasť 
nemožno porovnávať ani s oblasťou Bukových hôr . 

- Rožňavsko-železnícka formácia v podstatnej časti zastupuje asi spodný 
perm. Vyčlenenie t ejto formácie v gemeriku a jej oddelenie od vrchnokarbón
skej je oprávnené. Otázne ostáva vek ové zar adenie lokálnych bazálnych vý
vojov (Železník, Bôrka-Jasov), kde grafitick é metakvarcity by azda mohli 
zastupovať aj najvyššie časti vrchného karbónu (stephan), paleotekton icky spä
tého už so spodným permom (poastúrske). Ich tektonická pozícia nie je doteraz 
vyriešená a môžu predstavovať aj samostatné šupiny starších súvrství (geln ickej 
série). 
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- Nad rožňavsko-železníckou formáciou bez význačnejšej angulárnej diskor
dancie je k ontinentálny až b r akický vývoj permu (pr avdepodobne v rchného) 
a čiastočne asi aj spodného t r iasu. Aj br akický vývoj nadväzuje na rožňav
sko-železnícku form áciu a jeh o vrchná h r anica je všade t ektonická. Spätosť 
brakického v ývoja s meliatsk ou sériou (v akej koľvek int erpr etácii) n ie je zatiaľ 
fakt ologicky doložená a doter az citované prechody (Honce, Štítnik) n ie sú do
kázané. 
Vzťahy mladšieho paleozoika južného ok raja gemerik a k m ezozoiku sú zjav

né len lokálne, aj t o len pr i kont inent álnom vývoji v br usníckej ant iklinále, kde 
je medzi klastickým vývoj om spodného triasu (kvarcity !) a kontinentálnym 
vývoj om slabá angulárna diskordancia; vyššie nasleduje vývoj Slovenského 
krasu. Ci k ontinent áln y vývoj reprezentuj e len perm, alebo presahuje až 
do spodného t r iasu , ostáva ot vor ené. 
Vzťah mla dopaleozoických vývoj ov k m eliatskej sérii nie je vôbec známy 

a možn o predpokladať , že n a našom územ í bude všade t ek t on ický. 

Otázky meliatskej série 

Hoci posledné biostratigrafické údaj e z meliatskej série svedčia o st r edi:w- až 
vrchn ot r iasovom veku príslušných súvrství, t reba sa ňou zaoberať aj pri 
mladšom paleozoiku , pr etože ojedinelé predchádzajúce paleon tologické údaje 
udávali vrch n opermský a spodnotriasový vek. 

S tratigrafické rozpät ie súvrství m eliatskej série a litostr atigr afick ý sled jej 
členov , ako aj spoľahlivá korelácia čiastkových (na rozličných m iestach sa 
opaku júcich) súvrství n ie sú dodnes spoľahlivo vyr iešené. Meliatska sér ia ostáva 
naj m enej zn ámou sek venciou gemeri k a aj napriek t om u , že litologická, petro
grafická , geochem ická a paleontologická charakt eristik a jej čiastkových členov 
pokročila. V m eliatskej sér ii nemožno prijať ani doteraz všeobecne platný lito
stra tigrafický sled, ani stanoviť časový int er val začiatku a ukončenia jej sedi
mentácie. 

Z uvedených príčin doteraz opísané litologické postupnost i a stratigrafické 
zaraďovanie čiastkových súvrství v jednotlivých r ajónoch majú len lokálny 
význam , nehovoriac o tektonických dôsledkoch ich interpretácie, ktoré sú v kaž
dom ohľade predčasné . Napriek n ovým nálezom fauny v niektorých súvrst
viach, ktoré sa doteraz zaraďujú do meliatskej série, podstatná časť názorov 
na jej pozíciu a význam naďalej vychádza z litofaciálnych, paleogeografických 
úvah, uplatňovaných u rozličných autorov rozličným spôsobom. 

Ťažkosti pramenia okrem iného zo zlého odkrytia meliatskej série v mies
tach väčšieho rozšírenia, ako aj z veľmi intenzívneho a nezvyčajného (až neoča
kávaného) tektonického prehnietenia jej členov alebo stratigrafického profilu, 
v ktorom vystupuje. Preto sú typické členy vyvalcované, budinované (a budia 
dojem kondenzovaných profilov), alebo kryhovo-šupinovite rozlámané, čo bez 
nákladných technických prác neumožňuje poznať vnútornú stavbu a riešiť 

problematické otázky. Treba poznamenať, že tektonická povaha doteraz overo
vaných profilov zďaleka nezodpovedá charakteru „obalu" kryštalinika (či star
šieho paleozoika gemerika), pretože v Západných Karpatoch nepoznáme „oba
lovú" sériu, ktorej tektonický inventár alebo tektonická pozícia by sa dala 
porovnať s povahou súvrství, ktoré sa dodnes zaraďujú do meliatskej série. 
Podľa doterajších prác v komplexe nazývanom meliatskou sériou sú ukryté 
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prinajmenšom dve formácie, z veľkej časti nezávislé (vek om , paleotektonicky 
i litologicky), ktoré sú na báze Slovenského k rasu. Staršia formácia sa vy
vyznačuj e prítomnosťou evaporitov vo vrchnopermskom - spodnotriasovom 
úseku. Evapority sú sprevádzané tmavými a pestrými bridlicami a obaľujú ich 
mohutné m asy rauvakov a brekcií. Spolu s tým to komplex om sa objavujú 
i budinované a rozvlečené šupiny a segmenty ultr abázik harzburgitovo-lherzo
litového zložen ia, ktorých pozícia je všade tektonická, n ikdy nie stratigr afická, 
a dostali sa do k omplexu zrejme následne, pri tektonických defor máciách. Sú 
teda mladšie. Bázické a kyslé vulkanity (porovnateľné s mezozoickým vulka
nizmom Bukových hôr) sú z tohto komplexu neznáme. Termické prejavy dia
bázov Slovenského k rasu , severozápadnej a severovýchodnej časti gemerika 
v mezozoiku svedčia o mladšom veku, ako je spodný trias. Ak sa vychádza 
len z geografických súvislost í, možno túto formáciu porovnávať s pásmom 
vystupovania veľkých telies anhydritu, pokračuj úcim z priestoru Slovenského 
krasu (a severogemeridného mezozoika?) na JZ až do oblasti Balatonu a do 
Juhoslávie (Pohorj e, severozápadné Dalmátsko). Charakteris tické sú vrchno
permské a spodnotr iasové spóry, d iapírová tektonika a n edostatok vulkano
g énneho klastického m ateriálu v sprevádzajúcich k lastikách. 

Druhú formáciu, ktorá sa dnes zaraďuje do m eliatskej série, ch arakterizujú 
zatiaľ nálezy stredno- a vrchnotriasovej mikrofau ny, asi klasticko-vulkano
génne fácie v ladine a klasticko-karbonátový až tufitický vývoj v k ar
n e. Spodné časti stredného triasu sú pravdepodobne v karbonátovej (Meliata) 
fácii. K tej t o formácii patria bázické (až keratofýrová diferenciácia ) vulkanity, 
avšak ich vek (čo by mohlo poukazovať na paralely s oblasťou Bukových hôr) 
n ie je doteraz ničím doložený, aj keď petrochemické črty t ú t o možnosť nevy
lučuj ú . Porovnanie petrochemických trendov vulkanitov mezozoika gemerika 
svedčí o tom, že jednoduchá paralelizácia s vývoj om mezozoika v Bukových 
horách n ie je úplne správna. Táto for mácia sa strieda s predchádzajúcou vo for
m e tektonických šupín. Otvorenou otázkou ostáva por ovnanie a priraďovanie 

litologických profilov pozdlž rožňavskej línie (severný svah Plešiveckej planiny, 
S lovenskej skaly , Zádiel, Šugov) k niekt orej z uvedených formácií, pretože 
biostratigrafické členenie a tektonické deformácie týchto profilov nie sú dodnes 
podrobne známe, 

Doručené 22. 3. 1977 
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KRONIKA 

Prvé poznatky o členstve Slovákov v Mineralogickej spoločnosti v Jene (NDR) 

Dotera jšie výsledky orientačného prehľadu dejín minera lógie na Slovensku nazna
čujú, že v tomto vývoji tvorí význam nú k ap itolu činnosť Slovákov alebo na Slo
vensku pôsobiacich prírodovedcov, banských ú radníkov, p rofesorov a ďalších odbor
níkov v Mineralogickej spoločnosti v J ene. Na ob jasnenie ich činnosti v tejto naj
staršej mineralogickej spoločnosti na svete, k torá · spočívala v odbornom miner alo
gicko-topografickom opise širšieho okolia pôsobiska a v zbere dokumentačných a vý
stavných m ineralogických a petrografických vzoriek, veľmi dobre pomáha odborná 
spolupráca s Dr. H orstom Frank em z ú stavu de jín lekárstva a prírodn ých vied na 
Univerzit e Friedricha Schillera v Jene. 

Na informáciu treba uviesť, že Mineralogická spoločnos ť v Jene mala svoje prvé 
ú radné zasadnutie 8. decembra 1797. Zo s lovenských m ineralógov sa na ňom zú
častnil Samuel Nagy, Samuel Bredetzky a Daniel Mihalik. P rvým predsedom spoloč

nosti bol gróf Dominik Teleki de Szék , riaditeľom J oh ann Georg Len z. Tajomníkom 
členov z Uhorska bol Samuel Bredetzky, tajom níkom nemeckých členov J ohann 
F riedrich Fuchs. 

Po smrti D ominika Telekiho d e Szék 16. septembra 1798 zvolili z.a predsedu Di
m itrija Alexej eviča Gallicina. Tajomníkom uhorských členov sa s ta l Matiáš Liptay. 

Mineralogická spoločnosť mala roku 1801 595 členov. Z toho bolo 126 r iadnych 
členov (všetci bývali v Jene) a 469 čestných a korešpondujúcich členov. Tí pochá
d zali prevažne z nem eckých š tátov, ale a j z Francúzska, Rakúska, švaj,č,iarska, Ruska, 
P ortuga lska , Belgicka, švédska a Anglicka. P o Nemcoch mali najväčšie zastúpenie 
členovia z Uhorska v počte 73. Spoločnosť trvala do r oku 1884, ale doba jej roz
kvetu trvala od založen ia do roku 1832. V tom čase boli prijatí a j ďalší členovia 

zo Slovenska. Zachované spisy za toto obdobie zahŕňajú asi 40 zväzkov s viac ako 
5000 lis tami. Písomné doklady o spoluprá ci slovenských vedcov s Mineralogickou 
spoločnosťou v Jene sú doteraz zistené až do r oku 1846. P o tomto roku sa doteraz 
nenašli nijaké doklady. 

V archíve spoločnosti v Jene sa zachovali a j pôvodné katalógy k pôvodným uhor
ským súborným zbierk am minerálov a hornín, avšak v nich uvedené minerály a hor
niny boli za vojny z veľkej časti zničené. Z týchto katalógov sa zachovali katalógy 
zbierky od kráľovského vrchného inšpektora panstiev a salín v Solivare Alberta 
Patzovského z roku 1818, zbierky minerá lov z okolia Banskej Štia vnice, Banskej 
Bystr ice a iných nálezísk Uhorsk a od K. A. Zipsera, profesora z Banskej Bystrice, 
a katalógy ďalších jeho štyroch stoviek minerálov, zbierky z Uhorska a Bleibergu 
od p rofesora V. Schi:inbauera z roku 1819, zbierky od lekárnika A. L . Gaboru z Gel
nice z roku 1824, zbierky riaditeľa Wahlnera z Betliara, zbierky J. Seigerschmieda 
z Banskej Š t iavnice z roku 1826 a zbierky F. Kubínyiho z Vidinej pri Lučenci. 

Pri excerpovaní údajov zo starej odbornej literatúry sa zistili ďalšie doplňujúce 
údaje o členoch Mineralogickej spoločnosti v Jene zo Slovenska, ktorých prehľadný 
zo2lnam uvádzam e v abecednom poradí: Ambrózy Samuel (1748-1806) , Asbóth J án 
(1768-1823) , Baader Friedrich, Berzeviczy Gregor (1763-1822) , Bexheft Ján Konrád 
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(1766-1825) , Boszy Michal, Br edetzky Samuel (1772- 1806) , Brestenský Vojtech 
(1786-1861 ), Calovino Jozef (1 760-1804), Carlovský Zigmund ( ?-1821), Cr istoph 
?, Csáky Ladislav , Czirbes Ján Andrej (1732- 1813) , Dianovský Samuel (?-1803), 
Dobsa František (1768-?) , Drevenyak František (1751-1818), F ornet Jozef (?-1809), 
F uchs Ján Samuel (1770-1817), Gabor a Andre j Ľudobít, Genersich K ristián 
(1759- 1825), Genersich Samuel (1768-1344), Gerhard v on ?, Geyr ?, Gomory 
J á n , Halbschun Daniel, Hauser J án Sam uel, Heckenast Michal (1774-1849), Ho
ring Michal (?-1820), H uszty von Samuel, J ónás Jozef (1787-1821), Klein Ján 
Sam uel (1748-1820), K lein Michal (1776- 1854) , K ováts Michal (1768-1851), Kra
lovanský A ndr e j (1759-1809), K rieger K r istián Andrej , Kubínyi F rantišek (1796-
1874) , Lautsek Andre j, Liedeman Martin (1767- 1837) , Lu mnitzer Štefan (1747-1806), 
Mihalik Daniel (1767- 1840), Mohling Ján, Nadler Karol , N agy Samuel (?-1810), 
Nagy Štefan (1 770-1841), Neumann ?, Nitsch ?, Pálfy Ferdinand von E rdod, 
P a tzier Michal (1748-1811), Patzovský Albert, P atzovský J ozef, Pfeiffer Michal 
(1721-1809), P odkon ický Adam (?- 1820) , Podm anický Karol (1772-1833). P rónay 
Pavel, Ráday Gedeon, Ra rus Ján Micha l, Reiche tzer František (1770- ?), Reuss 
Samuel (1783-1852), Ri.issner ?, R umy Karol J uraj (1780-1847) , Rupprecht A nton, 
Sa jben Š tefan, Schlosser Imrich, Schréter Daniel, Schu rer ?, Schuster Ján Peter 
(1775-1829), Sta rk Michal (1777-1812), Stark Ján , S teller Tobiáš, Szentiványi 
Ladislav, Szluchov ny Andrej, Szontagh Daniel, Teleki Dominik (1773- 1798), Tešedík 
Samu el, Theil Mich al, Thonhäuser Baltazár , Tibely Daniel, Tomcsányi Adam 
(1 755-1831), Wallner Ján, Wehrle Alojz (1791-1835) , W eltpriester Viktor de Este, 
Zacher Samuel, Zay Samuel, Zechm eister Adam, Zech m eister J uraj, Zimmermann 
Ján K r istián, Zipser Kristián Andrej (1783-1864). 

Uvedená p ráca je ešte len v počiatočnom št á diu výsk umu, n o u ž doterajšie vý
sledky naznačujú, že je žiadúce v nej intenzívne pokračovať a podrobne preskúmať 
činnosť jednotlivých členov spoločnosti, ktorá môže priniesť nové p oznatky p r e dej iny 
m ineralógie n a Slovensku. 

Ivan Herčko - Horst Franke 
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