
ROCNfK 11 • tfSlO 1 
a,,_. Vydavateľstvo tecbnlckeJ a ekonomickej llieratúry. BRATISLAVA • 191!.I 



Vol. 11 MINE~ll\ (1979) 

SlOVACA No 1 
1-96 

Casopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenský ch geologickoprieskumných organizácii 
Journal of the Slovak Geological Society and of Slovak geological-research organizations 

Hlavný redaktor : Ing. J án BARTALSK Ý, CSc. 
Vedecký redaktor : RNDr. Pavol GRECULA, CSc. 
Technický r edaktor: Ing. Vasil HRINKO 

Redakčná rada : p, g, J uraj ANTAš, R NDr. Ján BYSTRICKÝ, DrSc., akademik 
Bohuslav CAMBEL, RNDr. Jozef čVERčKO, CSc., prof. RNDr. Jakub KAME
NICKÝ, RNDr. Vlastimil KONEČNÝ, CSc., Ing. J án KOZÁČ, Ing. Ivan KRAV
JANSKÝ, Ing. Ján KURÁŇ (predseda redakčnej rady) , RNDr. Bartolomej LEŠ
KO, DrSc., akademik Michal MAHEĽ, Ing. Ivan MARUSIAK, CSc., prqf. I ng. 
Milan MATULA, DrSc., Ing. Ivan PAGÁČ, CSc., RNDr. Anton PORUBSKY, CSc., 
RNDr. Ondrej SAMUEL, DrSc., RNDr . Miroslav SLA VKA Y, RNDr. Ivan ŠARÍK, 
RNDr. Pavol ľKÁČIK, Ing. Milan ŤAPÁK, CSc., prof. R NDr. Cyril VARčEK, CSc., 
RNDr. Imrich VARGA 

OBSAH - CONTENTS 

Michal Maheľ: Bebravská séria a jej postavenie v chočskom pr íkrove ....:: The 
Bebrava group and its position in the Choč nappe . . 1 

Zoltán Bacsó: Neovulkanické formácie Vihorlatu a ich vzťah k tektonike a epi
genetickej mineralizácii - Neovolcanic form ations of the Vihorlat Mts. 
(Eastern Slovakia) and their relations to tectonics and to epigenetic mine-
ralisation . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Pavol Rybár: Charakteristika primárneho geochemického poľa lokality Zlatá 
Baňa - Charakteristics of the p rimary geochemical field on the Zlatá Baňa 
locality (East S lovakia) 55 

SPRAVY - REPORTS 

Ádám Kovách - Éva Svingor - Pav ol G r ecula: Nové údaje o veku gemerid
ných granitov - New r adiometric age determina tions of the Gemerides 
granite (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastem Slovakia) . . 71 

Rudolf Ďuďa - Ivan K r ižáni : Dawsonit - sprievodný m inerál ortuťovej m i
neralizácie na východnom Slovensku - Dawsonite accompanying the mer-
cury mineralisation in Eastern Slovakia 79 

K RONIKA - CHRONICLE 

Ján Bystrický - Bartolomej Leško : Zomrel RNDr. Alojs Matéjka, DrSc. 87 
Pavol Grecula: Zomrel Ing. Vojtech Lazár . . . . . . . . . . . 89 
Vavrinec Bähm - Ladisl av Melioris : Spomíname na pôsobenie významného so-

vietskeho hydrogeológa profesora Alexandra Ovčinnikova, doktora geologic
ko-mineralogických vied, na Katedre inžinierskej geológie FGGV UK v Bra-
tislave 90 



Mineralia slovaca, 11 (1979), 1, 1-20, Bratislava 

Bebravská séria a jej postavenie v chočskom príkrove 

(5 obr. a tab. v texte) 

MICHAL MAHEĽ* 

Be6paBCKaa cepHlI tt ee IlOJIO)KeHHe B X OqCKOM IlOKPOBe 

B XOlICK0M II0KP0Be BhllIJ!em1eM )-\Be cep1111 C rrpeMMYll\eCTB0M )-\0JIOMl1T0B: 

a) Ee6paBCKa5! C BeTT epcTaÍ1HCKl1M11 )-\OJIOMl1TaM11 M C 3HKJ!aBaMl1 BeTTep

CTaÍ1HCK11X M3BeCTH5!K0B 11 C liaCTh!MM opraHoreHHh!M l1 )-\0JIOMl1TaMl1 BO BepxHeM 

Tp11ace. OrneqaeT porpcKOM: cpa1111M BoCT0qHh!X AJ!hIJ. 

6) 1IepH0Ba)KCKa5! cep1151 C paMcayCKl1M11 )-\OJI0Ml1TaMM C qaCThlM qepe/-(OBa

Hl1eM TeMHhlX M3BeCTH5!KOB M /-(OJ10Ml1TOB B aH11ce 11 C rralIKaMl1 K0Í1HepCKHX 

CJ!aHl\eB B rayrrT/-(OJI0Ml1Te. OTBeliaeT cppaHKeHcp e 1IhCKOÍ1 cpal\HH B0CT0lIHh!X 

AJ!hII. 

Ee6paBCKa5! cepH5! MeCTaMM JlaTepaJlhHO rrepeXO)-\HT B 6eJIOBa)KCKYlO oco-

6eHHO B ee T. H. JIYI-\POBCKOe pa3BHTHe C paÍ1<pJIHHľCKMMl1 H3BeCTH5!KaMH BO 

BepxHeM aH11ce, paMHHľCKHMH H3BeCTH5!KaMH B Jla/-(11He }.\a)Ke K0p)-\eB0J!e, ľ0H

K011 rralIK0Í1 JIYH3KHX CJ!OeB M liall\e C opraHoreHHh!MH /-(0JIOMl1TaMM. 3HaKO

MhlM11 5!BJl5!lOTC5! ],1 JlaTepaJihHhie rrepeXO)-\hl 6e6paBCKOl1 c epH11 B qepHOBa)KCKYlO 

a TO B JI060Bh!X liaCT5!X X0'-ICKOľO II0Kp0Ba. 'Iall\e, oco6eHHO B ThlJI0BhlX qaCTRX 

X0'-ICK0ľO II0KP0Ba, 6e6paBCKa5! cep1151 IIPl1HHMaeT y q acrn11e B CľpOeHl1H 0T)-\eJ!h

HOÍ1 Bh!Cilleii: e}.\HHHl\hl rpyIIIIhl X0lICK0ľO IIOKPOBa. 

The Bebrava group and its position in the Choč nappe 

Two groups of prevailing dolomite development have been distinguished 
in the Choč nappe b y the auihor: 

a) The Bebrava group built by 1Vetterstein dolomite and enclaves 
of Wetterstein limestone containing frequent organogenous dolomite in the 
Upper Triassic part. The Bebrava group corresponds to the Rohr facies 
of the Eastern Alps. 

b) The Čierny Váh group composed by Ramsau dolomite and by frequent 
alternations of dark-coloured limestone and dolomite in the Anisian part. 
There are intercalations of Keuper shale in the Hauptdolomit. The Čierny 
Váh group corresponds to the Frankenfels facies of ihe Eastern Alps. 

The Bebrava group at places passes laterally in 1.o the Biely Váh one, 
mainty int.o its so called Ludrová development. composed of Reifling 
limestone in the Upper Anisian and Raming limestone in the Ladinian 
to Cordevolian parts. The development comprises only a thin layer of Lunz 
beds besides more frequent organogenous dolomite bodies. Lateral transi
tions of the Bebrava group into the Čierny Váh one are also known in the 
frontal parts of the Choč nappe. In the rear parts of the Choč nappe, the 
Bebrava group frequently builds an upper partial unit of the Choč nappe 
the latter b eing a unit of higher order. 

* Akademik Michal Ma he I, Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 
309 40 Bratislava. 
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1. Vymedzenie problematiky 

V ostatných desiatich rokoch sa stretávame najmenej s troma náhľadmi 
na členenie chočského príkrovu. Dosť vžitý je starší názor o j eho prevažne 
monofaciálnom charaktere, v niektorých oblastiach s v iacerými digitáciami 
(D. And ru s o v 1936, 1939, 1968). Za charakteristický preň sa pokladá sled 
melafýrová séria - gutensteinské vápence - chočské dolomity - r eiflingské 
vápence (skôr zaraďované d o vrchného ladinu), spodnokarnické lunzské vrstvy 
a hauptdolomity. Neprítomnosť reiflingských vápencov v niektorých územiach 
a slabá poloha lunzských vrstiev , ktoré oddeľujú masy mocných strednotria
sových dolomitov od vrchnotriasových, čiže dolomitový vývoj blízky rohrskému 
v Alpách (typ známy z Veľkej Fatry a zo západného cípu Nízkych Tatier ; 
E. Sp e n g 1 e r 1932)1 sa pokladali za lokálny jav (D. And ru s o v 1936). 
Strážovský príkrov sa považuje za úplne samostatný. 

Koncom päťdesiatych rokov a v šesťdesiatych rokoch, teda v období zosta
vovania generálnych máp a ich vysvetliviek, vznikol náhľad, že sa chočský 

príkrov litostratigraficky člení na dve základné série, a to čiernovážsku, s pre
vahou dolomitov, a bielovážsku, s reiflingskými vápencami a mocnejšími lunz
skými vrstvami (M. Ma he ľ 1961), ako aj viacerými prechodným i vývinmi 
k strážovskej sérii, a tým s užšou obsahovou, ale aj štruktúrnou zviazanosťou 
so strážovským príkrovom. To bol výrazný krok na preukázanie polyfaciál
neho charakteru chočského príkrovu. Dôkladnejšie sa preukázalo aj štruk
túrne členenie chočského príkrovu na viaceré šupiny, resp. čiastkové jednotky 
(A. Biely 1963). 

Tretí náhľad akceptuje litologicko-stratigrafickú a štruktúrno-tektonickú 
členitosť, rozlišuje dva viac-menej rovnocenné čiastkové príkrovy (D. And ru
s o v - J. By stri c ký - O. F u s á n 1973, J. B y stri c k ý 1973) . Pre 
čiastkový príkrov, pri ktorom zostávajú v platnosti skoršie kritériá pre chočský 
príkrov (hlavne reiflingské vápence a mocnejšie lunzské vrstvy), teda pre 
bielovážsky typ, sa ponecháva pôvodný názov. Čiernovážsky t yp sa vyčleňuje 
ako samostatná tektonická jednotka a pomenúva sa termínom šturecký prí
krov (D. And ru s o v - J. B y stri c k ý - - O. F u s á n 1973, J . By s
tri c ký 1973) . Obidva čiastkové príkrovy, chočský aj šturecký, spolu 
so sprievodnou melafýrovou sériou zaraďujú spomenutí autori do jednotky 
vyššieho radu a označujú ich ako h ronikum. štruktúry so svetlými stredno
triasovými vápencami pokladajú za súčasť ďalšej jednotky vyššieho radu, ge
merika. 

Zásadné rozdiely sú teda v chápaní vzťahu litologicko-stratigrafických jed
notiek (sórií) k tektonickým jednotkám, ale aj v hodnotení významu prítom
nosti svetlých strednotriasových vápencov. Jedni autori (najmä D. And ru
s o v, J . By stri c ký, O. F u s á n) sú zástancami monofaciálnych čiastko

vých príkrovov*, . teda priameho vzťahu medzi litostratigrafickou j ednotkou 

* Termíny monofaciálny príkrov a polyfaciálny príkrov používame podľa A. To 11-
m a nna (1973), to znamená, že za monofaciálny pokladáme príkrov vzniknuvší vy
vrásnením z jednej faciálnej zóny a za polyfaciálny príkrov, ktorý je priečny na via
C€ľé zóny, resp. oblasti. 

Terrn.ínom séria označujeme litologicko-stratigrafickú jednotku charakteristickú 
viacerými fáciami, ktoré poukazujú na vznik v istej faciálnej zóne. Poznamenávame, 
že pre karpatskú geosynklinálu je charakteristická členitosť na fáciálne zóny v triase 
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(sériou) a tektonickou jednotkou. Prítomnosť spomenutých svetlých vápencov 
pritom pokladajú za kritérium pre vyšší, t. j. strážovský príkrov (A. Bi e
l y - J . B y s t ri c ký - O. F u s á n 1968). Druhí (najmä M. Ma he ľ) sú 
zástancami polyfaciálnych príkrovov s laterálnym zastupovaním sa sérií v tomže 
tektonick om telese a s užšou obsahovou a štruktúrnou väzbou pri čiastkových 
tektonických jednotkách a s prítomnosťou svetlých organogénnych stredno
triasových vápencov aj v niektorých, najmä vo vyšších štruktúrach chočského 
pr íkrovu. 

Postoj k polyfaciálnosti príkrovov je jedným z nosných problémov v stavbe 
Karpát, lebo sa dotýka nielen chočského a strálovského príkrovu, lež aj kríž
ňanského a manínskeho príkrovu a napokon aj tatridných jednotiek. Za dôle
žitý krok v t omt o smere pokladáme vyčlenenie novej série v Strážovskej 
hornatine, bebravskej (M. Ma he ľ 1973). Cieľom tohto príspevku je podrob
n ejšie charakterizovať t úto sériu, a to litologieko-stratigraficky a tektonicky, 
poukázať aj na jej rozšírenie v pohoriach Západných Karpát, na jej postavenie 
v rámci chočského príkrovu, vzťah k strážovskému príkrovu, ako aj na jej 
nadväznosť na analogickú jednotku vo Východných Alpách. 

2. Bebravská séria 

Ciernovážskej a bielovážskej seru Je rozsahom a mocnosťou v Strážovskej 
hornatine prinajmenej ekvivalentná ďalšia zo sérií choč.3kého príkrovu - beb
ravská (M. M a he ľ 1973). Buduje podstatné (:astí Zliechovských vrchov, ale 
vystupuje aj v severovýchodnej časti pohoria. Územie Strážovskej hornatiny 
je vhodné n a riešenie jej vzťahov k čiernováž;;kej, bielovážskej sérii, ako aj 
k strážovskému príkrovu. Preto sme sériu s mocnými wettersteinskými dolo
mitmi sprevádzanými polohami svetlých organogénnych vápencov nazvali 
podľa doliny a potoka, na ktorého svahoch je jej sled osobitne charakteris
tický, bebravskou (obr. 1, tab. 1). 

Najspodnejším známym členom b ebravskej série sú ojedinele zachované 
pestré bridlice, siltovce a doskovité kremité pieskovce; stratigraficky vyššie sú 
slienité bridlice, slienité vápence , slienité doskovité dolomity a tmavosivé slie
nité v ápence s kampilskou .faunou s Tirolites cassianus, Natiria costata, Turbo 
rectecostatus atď . (známa od Timoradze a Šipkova, M. Ma he ľ 1948, z Chal
movskej doliny a z južných častí Rokošov) . 

Bázou série sú spravidla tmavosivé až sivé vápence (anabergské) , miestami 
vo vyšších polohách s prechodom do sivých vápencov - s Physoporella dissita 
(G ti m b.) Pi a, a Ph. praealpina (Pi a). 

Základným členom série sú mocné d olomity, sčasti svetlé až biele. zrnité, 
s fantómami organických bioklastov (M. Kri v ý 1975), často silne brekciovité 

v južnej časti, v jure a v spodnej kriede v severnej časti geosynklinály. Preto prí
krovy pochádzaj úce z južných častí geosynklinály sú častejšie z viacerých triasových 
séri í. Tektonické jednotky zo severných oblastí geosynklinály, ako je krížúanský 
príkrov, príp. tatridy, sú z viacerých sérií jury a spodnej kriedy. V slovenčine by 
teda takéto tektonické jednotky bolo výstižnejšie pomenovať termínom monosériové 
a polysériové, nie monofaciálne a polyfaciálne. 

Faciálne zóny, príp. oblas ti, sú r,aleogeografickými jednotkami. O ich paleotekto
nickom charaktere (stabilný šelf, mobilný šelf, tróg) usudzujeme podľa geotektonic
kého typu faciálnych súborov sérií, ktoré z týchto oblastí pochádzajú .. 
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Obr. 1. Litologicko-stratigrafická tabuľka sérií chočského príkrovu v Západných 
Karpatoch (M. Ma he ľ 1978) 
1 - dolomity, 2 - gutensteinské vápence, 3 - reiflingské vápence, 4 - schreyeralm
ské vápence, 5 - svetlé vápence. a) steinalmské (a niské), b) wettersteinské (ra
mingské), 6 - aónske vrstvy, 7 - lunzské vrstvy, 8 - karditové vrstvy, 9 - opo
nické vápence, 10 - vložky pestrých bridlíc (keupeľ), 11 - dachsteinské vápence 

F ig. 1. Lithological and stratigraphical table of groups in the Choč nappe of W estern 
Carpathians (M. Ma he ľ 1978). Explanations: 1 dolomite, 2 Gutenstein 
limestone, 3 - Reifling limestone, 4 - Schreyeralm limestone, 5 - light-coloured 
limestone: a - Steinalm limestone (Anisian), b - Wetterstein limestone (Raming 
limestone), 6 - the Aon beds, 7 - t he Lunz beds , 8 - the Cardita beds, 9 -
Opponitz limestone, 10 - intercalalions of variegated shale (Keuper), 11 - Dachstein 
limestone 

až práškové, len lokálne stromatolitové a s evinospongiovými textúrami. Čas
tejšie sú v nich diplopóry Diplopora annulata (Sc haf h.), ale aj gastropódy. 
Nepravidelné telesá svetlých vápencov, často riasových, uprostred wetterstein
ských dolomitov sú miestami osobitne hojné a rozsiahle (Šipkov, Slatinka). Sú 
to prevažne biosparity s menlivým obsahom dasykladaceí a organoklastov, čias
točne biomikrity až biopelmikrity. Riasy potvrdzujú prevažne ladinský vek 
týchto vápencov a podstatnej masy obklopujúcich dolomitov - Diplopora 
annulata (Sc haf h.)*, D. annulata (Sc haf h.) v . annulata Pi a, D. annulata 

* Riasy určil J. Bystrický. 
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(S ch a f h.) var. aoiomica Pi a, D. annulatissima Pi a, Teutloporella herculea 
(S t op p.); sčasti až spodnokarnický, s Andrusoporella duplicata (P ia) Bys
trický, Erlandinita oberhauseri (S a 1 aj), Neoendothyra aff. kuepperi (Ober h .). 

Aj vrchný trias budujú svetlé dolomity oddelené od ladinských len tenkými 
šošovkami lunzských vrstiev. Častejšie je v karne poloha tzv. karditových 
vrstiev tohože typu a s rovnakou faunou ako v bielovážskej sérii (častejšie pri 
Krásnej Vsi). Je to 10-20 m mocné súvrstvie tmavosivých, svetlejších a hne
dastých celistvých a jemnozrnných vápencov s vložkami slienitých doskovitých 
vápencov a doskovitých dolomitických vápencov. Charakteristickým členom 

sú lumachelové vápence s častými sklameneninami Schaufhaeutlia mellingi 
(Ha u e r), Lopha montiscaprilis (K 1 i pst.), Newagia obliqua (Mu n st.). 

Pri Šipkove a Trebichave sa bebravská séria s častejšími polohami svetlých 
organogénnych vápencov faciálne prítomnosťou reiflingských vápencov v naj
vrchnejšej časti mocnejších tmavých aninských vápencov približuj e bielo
vážskej sérii . Sled členov je takýto: tmavé aniské vápence, vo vrchných polo
hách miestami s rohovcami - svetlé dolomity - nesúvislé polohy svetlých 
organogénnych vápencov uprostred wettersteinských dolomitov - vrchnotria
sové dolomity so šošovkami karditových vrstiev. 

V južnej časti Strážovskej hornatiny (obr. 2) vytvára bebravská séria pod
statnú časť chočského príkrovu a v rade prípad0v ležia spodnoaniské vápence 
priamo na neokóme krížňanského príkrovu. Na viacerých miestach sú však 
v jej podloží tenké šupiny bielovážskej (pri Krásnej Vsi), príp. čiernovážskei 
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série. Súvislejšie mocneJs1e šupiny vystupujú v podloží šupiny budovanej beb
ravskou sériou pri južnom okraji skupiny Rokošov v oblasti Nitrianske Su-

1' § a 

. . . 
2 . . .. a . 
3 

1,,,/,///, >: ,1 
,, / {. ,, / 

4 P5ď 
5 ~ 
6 

a b C 

7 l/ 1/4/I 

Obr. 2. Schéma rozloženia sérií chočského príkrovu v Strážovských vr choch 
1- 4 - chočský príkrov: 1 - čiernovážska séria, a) mladšie členy (rét - n eokóm}, 
2 - bielovážska séria, a) ludrovský vývin, 3 - bebravská séria, 4 - melafýrová 
séria, 5 - strážovský príkrov, 6 - paleogén, 7 - presunové línie, a) príkrov 
vyššieho radu, b) príkrov druhého radu, c) prešmyk 

Fig 2. Scheme of distribution of groups in the Choč nappe of the S trážovské 
vrchy Mts. Explanations: l - Čierny Váh group, a - younger members (Rhe
tian ~ - Neocomian) 2 - Biely Váh group, a - Ludrovfí development, 3 - Bebrava 
group, 4 - Melaphyre gram,, 5 - the Strážov nappe, 6 - Paleogene, 7 - overthrust 
lines, a - nappe overthrust of higher order, b - nappe overthrust of second order, 
c - r everse fault (1- 4 groups in íhe Choč nappe) 
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čany-Dolné Vestenice a v hornej skupine Drieňovho vrchu, teda v tylovej 
časti chočského príkrovu. Je tu evidentné, že bebravská séria predstavuje aj 
tekton ickú jednotku vyššiu ako jednotky budované čiernovážskou i ako bielo
vážskou sériou. 

Rozloženie členov bebravskej série ukazuje, že aj pri v podstate jednoduchej 
stavbe sú v nej aspori v niektorých priestoroch rozsiahlejšie ležaté vrásy (profil 
severne od Sipkova, obr. 3). 

V severovýchodnej časti Strážovskej hornatiny vykazuje čiernovážska séria 
prechod do bebravskej a obidve budujú to isté tektonické teleso. V tejto oblasti 
prechodu obidvoch sérií majú aniské tmavosivé vápence svetlejšie polohy a sú 
viac organogénne. Uprostred dolomitov sa objavujú svetlé vápence s až spodno
karnickými riasami - i-lndrusoporella duplicata (Pi a) Bystrický (J. Haná
č ek 1976). Dolomity sú silne organogénne (v oblasti Fačkova napr. wetter-
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Obr. 3. Profily znázorňujúce postavenie bebravskej série v strednej časti Strážovských 
vrchov 
1- 7 -- strážovský a chočský príkrov : 1 - verfém:ke vrstvy (spodný trias), 2 - tmavé 
vápence (anis), 3 - vápence s hľuzami rohovcov, reiflingské (vrchný anis - ladin), 
4 - svetlé vápence (ladin - spodný kam, miestami aj najvrchnejší anis), 5 - dolo
mity (stredný trias - vrchný trias), 6 - lunzské vrstvy (spodný karn), 7 - karditové 
vrstvy (vrchný kam), 8- 9 - krížňanský príkrov : 8 - sliene a pieskovce (alb), 9 -
slienité vápence a sliene (ne2okóm) 

Fig. 3. P rofiles illustrating the position of the Bebrava group in the middle part 
of Strážovské vrchy Mts . Explanations : 1 - \Verfen beds (Lower Triassic), 2 -
dark limestone (Anisian) , 3 - Reifling limestone containing chert nodules (Upper 
Anisian -- Ladinian), 4 - light-coloured limes tone (Ladinian - Lower Carnian, 
locally even Uppermost Anisian). 5 - dolomite (Middle to Upper Triassic) , 6 - the 
Lunz beds (Lower Carnian), 7 - the Cardita beds (Upper Carnian ; 1- 7 the Strážov 
and Choč nappes), 8 - marl and sandstone (Albian) , 9 - marly limestone and marl 
(Neocomian ; 8- 9 the Krížna nappe) 



steinského typu). V te::to východnej časti Strážovskej hornatiny, rovnako ako 
v pohorí Žiar, bielovážska séria nevystupuje. 

Laterálne prechody bebravskej a čiernovážskej série sú zjavné aj v severo
východnej časti Strážovskej hornatiny v čelnej časti chočského príkrovu, a to 
v oblasti bez bielovážskej série (obr. 2) a sú silným argumentom o príslušnosti 
bebravskej série do chočského príkrovu. Pravda, prítomnosť svetlých typic
kých wettersteinských vápencov zvádza k náhľadu o príslušnosti bebravskej 
série do strážovského príkrovu. 

Strázovský príkrov buduje vyššiu tektonickú jednotku a v jadrových poho
riach má pre ňu typický stratigrafický sled, s mocnými aniskými sivými vápen
cami sprevádzanými pestrými, sčasti rohovcami poprerastanými schreyeralm
skými vápencami. Pre ladin sú charakteristické hlavne m.ocné wettersteinské 
vápence, najčastejšie koralovo-hubovej mikrofácie. Hrúbka týchto vápen cov, 
ktoré miestami siahajú do spodného karnu (J. H aná č ek 1976), je oveľa 

väčšia ako v bebravskej sérii. Ladinské dolomity sú podradnejšie. 
Pravda, sú aj priestory, v ktorých pre štruktúrnu nevýraznosť budú pri 

kladení presunovej línie medzi strážovský a chočský príkrov rozpaky. Takou 
je napr. oblasť Rohatína, ktorá sa skôr pokladala za vyššiu digitáciu choč

ského príkrovu (digitácie Melnice) s prevráteným vrstvovým sledom (D. A n
d ru s o v 1968). J. Haná č ek (1976) po zistení aniského veku vápencov 
rozložených v nadloží jurských členov chočského príkrovu pokladaných za ré
tické (na základe foraminifer) považuje celý komplex za súčasť strážovského 
príkrovu. My ich zaraďujeme do osobitnej vyššej jednotky chočského_ prikrnvu 
budovanej bebravskou sériou, a to aj na základe laterálneho prechodu do čier
novážskej série a tektonickej pozície v podloží strážovského príkrovu. 

Bebravská séria buduje v severozápadnej časti Strážovskej hornatiny vyšší 
čiastkový príkrov, rozložený v nadloží dolomitov, a najmä mladších členov 
čiernovážskej série. Zavrásnenie pestrých vápencov blízkych schreyeralmskému 
typu na Tupom hrádku, ale aj na svahoch východne od Svrčinoviec do móc
ného dolomitového komplexu s enklávami wettersteinských vápencov nabáda 
k úvahe, že ide o dolomitový vývin strážovského príkrovu (J. Haná č ek 
1976), ktorý laterálne zastupuje strážovskú sériu, obdobne ako lešnický vývin 
v severogemeridnej jednotke v Stratenskej hornatine (M. Ma he ľ 1957), príp. 
analogická dolomitová rohrská fácia v gemerskom príkrove V. Álp, ktorá late
rálne zastupuje triestinskú (= strážovskú, A. To 11 man n 1975, 1976). Bližšie 
štúdium tektonickej pozície strážovskej série však potvrdzuje jej štruktúrnu 
samostatnosť, jej príkrovovú pozíciu v nadloží bebravskej série, aj keď zavrás
nenie či čelné zavinutie strážovskej série do bebravskej je zjavné (obr . 4). 
Príslušnosť k chočskému príkrovu vyplýva aj z p riestorového rozloženia beb
ravskej série v oblasti Rohatína. Severne od domanižskej paleogénnej depresie 
pokračuje dolomitový pruh bebravskej série do horskej skupiny Trudovec-Strá
ne a svojím charakterom zodpovedá čiernovážskej sérii. Ide o ďalší príklad 
laterálnej zámeny bebravskej a čiernovážskej série (obr. 2). 

Bebravská séria buduje podstatnú časť chočského príkrovu v južnej časti 
Veľkej Fatry a v revúckej depresii. Uprostred mocných dolomitových más vy
stupujú polohy dolomitických a wettersteinských vápencov. Samotné dolomity 
vo svojej značnej časti predstavujú weitersteinský typ, nie ramsauské dolomity. 
Nejde teda o čiernovážsku sériu, ako ju poznáme zo severných svahov vý
chodnej časti Nízkych Tatier. Tektonické postavenie bebravskej série vo Veľkej 
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Fatre (aj keď nie je všade jasné) zdá sa byť aspoň sčasti tektonicky vyššie ako 
pri šupinách budovaných čiernovážskou sériou. V b azálnej časti chočského 

príkrovu v oblasti Harmanec-Tajov vystupujú totiž šupiny tmavých vápen
cov, miestami aj s rohovcami (reiflingskými). Bebravská séria by v takom 
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Obr. 4. Geologické profily znázorňujúce postavenie bebravskej sene chočského prí
krovu a jej prevrásnenie so strážovským príkrovom v severozápadnej časti Strážov
ských vrchov 
1-9 - strážovský a chočský príkrov: 1 - tmavosivé vápence (anis) , 2 - sivé vá
pence, vo vrchných polohách schryeralmské, 3 - svetlé, prevažne wettersteinské 
vápence (ladin), 4 - dolomity (stredný a vrchný trias) , 5 - organogénne vápence 
(rét), 6 - krinoidové vápence (lias - spodný dogger), 7 - rohovcové vápence 
(dogger), 3 - ružové, sčasti hľuznaté vápence (malm), 9 - slienité vápence (neokóm) , 
10 - krížňanský príkrov, 10 - sliene a slienité vápence (neokóm) 

Fig. 4. Geological profiles illustrating the position of the Bebrava group of the Choč 
nappe and its refolding with the Strážov nappe in the NW part of the Strážovské 
vrchy Mts. Explanations: 1 - dark grey limestone (Anisian), 2 - grey limestone 
in upper portions Schreyeralrn limestone, 3 -- light-coloured mainly Wetterstein 
l.imestone (Ladinian), 4 - dolomite (Middle to Upper Triassic), 5 - organogenous 
limestone (Rhetian), 6 - crinoidal limestone (Lissic - Lower Doggerian), 7 - cherty 
limestone (Doggerian), 8 - pink, locally nodular lirnestone (Malmian), 9 - marly 
limestone (Neocomian; 1-9 the Strážov and Choč nappes), 10 - the Krížna nappe, 
10 - marí and marly limestone (Neocomian) 



prípade vo Veľkej Fatre budovala síce hlavnú, ale predsa len čiastkovú vyssm 
jednotku chočského príkrovu . Zaujímavé je, že nad mocným komplexom tria
sových dolomitov bebravskej série vystupujú vo Veľkej Fatre aj kryhy strá
žovského príkrovu (M. Per že 1 1968), budovaného mocnými masami sivých 
až tmavosivých spodnoaniských vápencov, ktoré pozvoľne prechádzajú do 
svetlých aniských vápencov a tie do ladinských vápencov s diplopórami. 

Z východnej časti Veľkej Fatry a najzápadnejších oblastí Nízkych Tatier sú 
laterálne prechody dolomitového vývinu chočského príkrovu - v našom chá
paní bebravskej série - do bielovážskej série známe už od začiatku triadsiatych 
rokov. Prechod obstaráva vývin, ktorý nazývame ludrovským (obr. 1). Reif
lingské vápence sú v niektorých priestoroch vo vrchnej časti, inde v celom 
rozsahu zastúpené svetlými organogénnymi a gravelovými biohermnými vápen
cami s vápnitými hubami, koralmi a krinoidmi s TubiphyUites obscurtls 
(A. Bu j no v s ký 1973). V priestoroch vystupovania týchto svetlýó vápen
cov sa mocnosť nadložných lunzských vrstiev postupne zmenšuje (A. Bu j
n o v s ký et al. 1973). Biohermný charakter majú aj karnické až spodno
norické dolomity bohaté na krinoidy (Encrinus sp.), kolóniové koraly, vápnité 
huby, gastropódy, detrit kodiaceí a evinospongiové štruktúry (A. B u j n o v
s ký - - M. K och anov á 1973). Na ich prechode do lagun;,.rnej fácie vrstvo
vých dolomitov sú hojnejšie megalodontidy, ale aj hojné riasy (Andrusoporella 
duplicata). Zrejmý biohermný charakter vrchnotriasových dolomitov je ďalším 
charakteristickým znakom južnejších sérií sčasti ludrovského vývinu bielo
vážskej i bebravskej série. 

V horskej skupine Choča možno uprostred strednotriasových dolomitov nájsť 
svetlé vápence a miestami aj reiflingské vápence. Lunzské vrstvy sú hrubé len 
niekoľko metrov. il tejto oblasti rovnako ako v Malej Fatre je začlenenie 
chočského príkrovu do jednej zo sérií problematické, lebo tu. vystupujú zmie
šané typy . 

Je zjavné, že v priečnom pásme predstavovanom Malou Fatrou a Veľkou 
Fatrou, ale aj Žiarom a najvýchodnejšou časťou Strážovskej hornatiny niet 
typickej bielovážskej série, a pri dolomitových typoch sérií nemožno vždy ľahko 
rozlíšiť čiernovážsku sériu od bebravskej už aj preto, že do seba navzájom 
prechádzajú. 

Polohami wettersteinských vápencov uprostred wettersteinských dolomitov 
pripomína bebravskú sériu vernárska séria, ktorá buduje severnú štruktúru 
severogemeridného synklinória Stratenskej hornatiny. Súvislejšia poloha svet
lých vápencov v podloží mocných dolomitových más vo vrchnej časti sivých 
aniských vápencov, miestami ojedinele (Barborica) aj prítomnosť reiflingských 
vápencov naznačuje, že ide o osobitný vývin bebravskej série. Štruktúrne vy
tvára jednotku r ozloženú južne od tylovej časti chočského príkrovu viac zvia
zanú so severogemeridnou jednotkou (M. Ma he ľ 1957) a s vlastným per
motriasom, pre ktorý sú charakteristické kremenité porfýry a kremenité 
porfyrity. 

Bebravská s;2ria predstavuje aj podstatnú masu veľkej kryhy chočského prí
krovu v strednej časti Inovca, ktorú buduje masa svetlých dolomitov , ladin
ských aj vrchnotriasových . Pre prvé sú charakteristické organogénne polohy 
s Diplopor a annulata (S ch a f h.) var. annulata Pi a a Aciculla bacillurn Pi a 
-- wettersteinské dolomity t polohy wettersteinských vápencov s Dip:opora 
annulata (S c ha f h.) var. annulata (Sc haf h .) (M. Ma he ľ 1967). Podložie 
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dolomitov vytvárajú tmavosivé, vo vyšších polohách svetlejšie aniské vápen
ce, s PhysoporeUa dissita (Gum b.) Pi a, Ph. pauciforata (G ti m b.) Steinm. var. 
andulata Pi a, Ph. praealpina Pi a. Aniské vápence ležia miestami, naj mä 
pri severnom okraji kryhy, priamo na najmladších členoch krížňanského prí
krovu. Bebravská jednotka zrejme v niektorých úsekoch zastupuje celý choč

ský príkrov. V južnej časti kryhy možno nájsť vápence s rohovcami, dolomity 
s polohami tmavých vápencov, verfénske pieskovce a perm s melafýrmi. Na 
báze príkrovu zrejme vystupujú tenšie šupiny spodnejších chočských j ed
notiek, ktoré buduje čiernovážska, niekde azda i bielovážska séria. 

Za ekvivalent bebravskej série pokladáme havranickú sériu v Bielom pohorí 
Malých Karpát, hoci tá má mocnejšie zastúpenie svetlých vápencov vrchno
aniského a ladinského veku, ktoré laterálne zastupujú dolomity. Wettersteinské 
dolomity sú teda aj výrazným členom havranickej série. Pre jej vrchný trias 
sú charakteristické tenké „karditové" vrstvy uprostred mocnej masy „hlav
ných" dolomitov, s ktorými sa v Západných Karpatoch stretávame v bielo
vážskej a v bebravskej sérii. A to platí aj pre vápencovo-dolomitické masy 
v Jablonickom pohorí. Za strážovský príkrov pokladáme v Malých Karpatoch 
len nedzovskú jednotku, s mocnými vrchnoaniskými až spoclnokarnickými svet
lými vápencami. 

V najspodnejšej vápencovo-dolomitickej veterníckej jednotke vidíme pokra
čovanie schwarzenbergskej subfácie, ktorá v susedstve nášho štátneho územia 
v podloží neogénu viedenskej panvy buduje lunzský i sulzbašský príkrov. Tým 
sa prikláňame k svojmu staršiemu náhľadu o spätosti mocných reiflingských 
vápencov s nadložnými veterníckymi vápencami v jednotnej sérii (M. Ma he ľ 
1967). Stratigrafické dôkazy o príslušnosti reiflingských a veterníckych vápen
cov do dvoch jednotiek, prvých do jednotky budovanej bielovážskou sériou 
a druhých do vyššej, analogickej strážovskému príkrovu (J. By stri c ký -
M. Ma he ľ 1973), sa nám dnes nezdajú dostatočné, najmä po bezúspešných 
pokusoch presvedčivejšie dokázať mladší ako vrchnoaniský vek reiflingských 
vápencov a starší ako ladinský vek veterníckych vápencov. 

Výskyt dachsteinských vápencov v havranickej i vo veterníckej jednotke sa 
používa častejšie ako dôkaz ich príslušnosti k vyšším príkrovom (A. B ie 1 y -
J. By stri c ký - O. F u s á n 1968). V tom smere pripomíname výskyt 
tohto člena v bielovážskej sérii v Nízkych Tatrách, ale aj blízkosť Severných 
Vápencových Álp, v ktorých dachsteinské vápence nie sú ani v spodnejších 
oberostalpinských príkrovoch zriedkavosťou. 

3. Vzťahy chočského príkrovu a vyšších príkrovov k jednotkám Severných 
Vápencových Alp 

Rozčlenením dolomitového vývoja chočského príkrovu do dvoch sern, c1er
novážskej a bebravskej, a vyčlenením ludrovského vývinu ako osobitného vý
vinu bielovážskej série s veterníckym vývinom sa niektoré rozpory v paraleli
zácii západokarpatských a východoalpských jednotiek odstraňujú a vytvára sa 
platforma na hľadanie vzájomných nadväzností. Už E. Sp e n g 1 e r (1932) 
porovnával dolomitový typ chočského príkrovu vo Veľkej Fatre s rohrským 
vývinom a A. To 11 man n (1976) ho správne videl v Považskom Inovci. To 
však platí len o dolomitovom type bebravskej série, ale nie o čiernovážskej 
sérii. Tá je iným typom ako rohrský vývin, za aký ju pokladal D. And r u -
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s o v (1968) i A. To 11 man n (1975). Vo Východných Alpách jej zodpovedá 
frankenfelský typ či fácia, ktorá je v rámci Severných Vápencových Álp naj
severnejšia. 

Rozloženie základných faciálnych alebo litostratigrafických typov od severu 
na juh (frankenfelská-lunzská-rohrská-triestinská) je rovnaké ako v Zá
padných Karpatoch (čiernovážska - bielovážska - bebravská - strážovská). 
Zodpovedajúce dvojice s viac-menej rovnakou litologicko-stratigrafickou n á
plňou sú paleogeografickým postavením analogické. Preto poznatky z Východ
ných Álp môžu byť pri riešení našich problémov podnetné a užitočné hlavne 
v posudzovaní faciálnych zmien a v riešení vzťahu litologicko-stratigrafických 
jednotiek k tektonickým jednotkám. Faciálna premenlivosť je osobitne výrazná 
pri lunzskom faciálnom type (analogickom našej bielovážskej sérii) so „sub
fáciami" (A. To 11 man 1976): a) oponickou, pri ktorej časť reiflingských, ale 
aj gutensteinských vápencov zastupujú svetlé vápence (prevažne aniské) ; 
b) schwarzenbergskou, v ktorej sú namiesto reinflingských vápencov svetlé vá
pence v ladine, čiastočne aj v anise; c) tormanerskou, s partnašskými slieňmi 
uprostred reiflingských vápencov. Ludronský typ je azda analogický hlavne 
schwarzenbergskej „subfácii". Je zaujímavé, že schwarzenbergská "subfácia" 
vystupuje v bezprostrednom susedstve Malých Karpát v podloží neogénu vie
denskej panvy, a to v lunzskom, sulsbašskom i reisbašskom príkrove a pri
pomína veternícku sériu v staršom ponímaní (M. Ma he ľ 1967), vrátane 
reiflingských a veterníckych svetlých vápencov. 

Pri riešení vzťahu .jednotlivých faciálnych typov k tektonickým jednotkám 
treba zdôrazniť, že väčšina príkrovov Severných Vápencových Álp je poly
faciálna. Azda najvýraznejšie sa to prej avuje pri reizalpskom príkrove, ktorý 
vo východnej časti buduje lunzská fácia, západnejšie ju laterálne zastupuje 
rohrská fácia. Obdobne je to aj pri unterbergskom príkrove, pri ktorom sa 
v západnej časti pridružujú aj mocnejšie dachsteinské vápence. Ešte väčšiu 

faciálnu pestrosť má gi.illerský príkrov, v ktorom v strednej časti Východných 
Álp dominuje rohrská, vo východnej časti triestinská fácia s prechodmi na se
ver do lunzskej a na juh do rohrskej fácie. Pravým opakom vo východnom 
úseku Álp je monofaciálny lunzský príkrov a sulzbašský príkrov, ktoré sa 
litostratigrafickým obsahom predstavovaným lunzskou fáciou v podstate ne
odlišujú (A. To 11 man 1976). Aj frankenfelský príkrov je monofaciálny, 
pravda, len pokiaľ ide o typ triasu budovaný frankenfelskou „fáciou". 
Porovnávať tektonické jednotky Západných Karpát s východoalpskými je 

ťažšie, ako porovnávať litostratigrafické jednotky . Najvýraznejšie sa to pre
javuje pri hľadaní analogonu frankenfelského príkrovu, ktorý buduje rovno
menná fácia triasu. Tektonickým postavením, typom jury a kriedových členov 
mu v Západných Karpatoch zodpovedá krížňanský príkrov (M. Ma he ľ 1963), 
typom triasu však chočský príkrov, a to svojou časťou, resp. štruktúrnymi 
elementmi budovanými čiernovážskou sériou. Lunzskému a sulzbašskému prí
krovu by zodpovedala časť chočského príkrovu budovaná bielovážskou sériou, 
sčasti azda veterníckou. Rozdiely medzi Alpami a Karpatmi sú však v rozložení 
lunzského, t. j. bielovážskeho typu triasu dosť výrazné. Jeho rozsah v Alpách 
je väčší. Popri severnejších (spodnejších príkrovoch, ako je lunzský a sulzbaš
ský) sčasti buduje aj čiastkové príkrovy i.itscherskej skupiny či tirolika. 
V Západných Karpatoch, s výnimkou strednej časti Nízkych Tatier, má menší 
rozsah. Je nepriebežný, v rade pohorí sa nezúčastňuje na stavbe ani len choč-
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ského príkrovu. Rozsah jednotlivých typov triasových sérií a ich sformovanie 
do štruktúrnych jednotiek v Západných Karpatoch a vo Východných Alpách 
sú zrejme odlišné. Pomerne veľký rozsah v stavbe pripadá v Západných Kar
patoch bebravskej sérii rovnako ako analogickej rohrskej vo východnom úseku 
Álp, ktorá je zvlášť mocná už pri príkrovoch btscherskej skupiny. Jej laterálne 
zastupovanie triestinskou je pre nás pri riešení vzťahov jednotky budovanej 
bebravskou sériou a strážovského príkrovu poučné. 

A ešte jedno poučenie z Východných Álp. Viaceré príkrovy vrchného baju
varika a tirolika sú zviazané niektorými fáciami, navzájom sa zastupujú, vy
kazujú úzku spolupatričnosť. Pochádzajú zrejme z jednotného kmeňového 

príkrovu a sú jeho čiastkovými elementmi (A. To 11 man n 1976). Zrejme to 
platí o čiastkových príkrovoch Západných Karpát, ktoré sa zaraďujú do choč
ského a strážovského príkrovu. Skúsenosti zo Strážovskej hornatiny nás vedú 
k záveru, že nie je vždy ľahké rozhodnúť, či bebravský typ nepatrí k strá
žovskému príkrovu, napr. na severných svahoch Žihlavníka, príp. severne 
od Strážova, je chočský príkrov redukovaný na tenké šupiny, ba sú aj 
priestory (západne od Fačkova), v ktorých str ážovský príkrov lezí priamo 
na neokóme krížňanského príkrovu. Strážovský príkrov je zjavne spätý 
s chočským príkrovom. Podľa analógie so Severnými Vápencovými Alpami by 
šlo o analogon jedného z južnejších príkrovov tirolika, a to najskôr gbllerského 
príkrovu (A. To 11 man n 1975). Pritom však nemožno spustiť zo zreteľa 

ani užšiu genetickú zviazanosť strážovského príkrovu s gemerikom, a to so se
verogemeridným mezozoikom. Vernárska séria , rozložená pri severnom okraji 
severogemeridného synklinória v Stratenskej hornatine, je svojím faciálnym 
charakterom stredného triasu blízka bebravskej sérii. Predstavuje azda jej 
vývin príbuzný havranickej sérii Malých Karpát. Južnejšie od vernárskej série 
je nielen svojím rozložením, ale aj paleogeografickou pozíciou severogemeridná 
séria práve tak ako južne od havranickej nedzovská, resp. strážovská. Lenže 
severogemeridné mezozoikum sa rovnako ako vyššie príkrovy (,,Hochalpine") 
oberostalpinika vyznačuje mocným vápencovým komplexom vrchného karnu 
až rétu (sčasti dachsteinské, zväčša tisovecké vápence). Tieto mladšie členy 

triasu však v strážovskom príkrove chýbajú, a to sťažuje jednoznačnejšie zara
denie strážovského príkrovu do tektonickej jednotky vyššieho radu. Strážovská 
séria v Strážovskej hornatine, é,le aj v Malých Karpatoch a vo Veľkej Fatre 
má však iné tektonické postavenie ako na Muránskej plošine alebo v Stra
t enskej hornatine. Rovnaké rozdiely tektonického postavenia sú medzi beb
ravskou a vernárskou sériou. Nesporne sa nielen pozícia, lež aj sformovanie 
litologicko-stratigrafických jednotiek do tektonických pozdlž Západných Karpát 
mení. Preto nazývať strážovský príkrov gemerikom sa nám zdá neopodstatnené. 

4. Záver 

Popri čiernovážskej sérii s prevahou dolomitov v chočskom príkrove je roz
šírená i ďalšia séria dolomitového vývinu , bebravská. Jej charakteristickým 
znakom je prítomnosť mocných wettersteinských dolomitov s nepravidelnými 
polohami, a to v aniskej časti tmavosivých až sivých, ako aj červenkastých 

vápencov, v ladinskej časti svetlosivých až bielych wettersteinských vápencov. 
Tieto vápence sú častejšie organodetritické, príp. organogénne, s prítomnosťou 
dasykladaceí. Biohermný charakter je častý aj pri vrchnotriasových dolomitoch. 
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Vernársku jednotku v severogemeridnej synklinále a havranickú v Malých 
Karpatoch budujú osobitné výviny bebravskej série. 

1. Vyčlenením bebravskej série sa odstraňujú rozpory v paralelizácii západo
karpatských a východokarpatských jednotiek: bebravská zodpovedá rohrskému 
typu, čiernovážska , s prevahou tmavších dolomitov a s vložkami pestrých 
keuperských bridlíc uprostred hauptdolomitu, frankenfelskému typu Východ
ných A lp (obr . 5). 

2. Bebravská séria je paleogeograficky južnejším typom ako bielovážska 
a čiernovážska. Na juhu nadväzuje na strážovskú sériu. Sedimentačný priestor 
bebravskej série počas ladinu sčasti predstavoval oblasti „back reef" hubko
vo-koralovej fácie strážovskej série, v o v rchnom triase (karn - spodný nór) 
oblasť bioheriem. 

3. Bebravská séria na viacerých priestoroch (evident ne vo svoJeJ severnej 
časti) laterálne prechádza do bielovážskej série , a to prostredníctvom tzv. 
ludrovského vývinu s ramingskými vápencami, miestami organogénnymi, ko
rytnickými vrstvami a s väčším zastupovaním biohermných vrchnotriasových 
dolomitov . 

V oblastiach, v ktorých bielovážska séria nie je vy·vinutá (transverzálne 
pásmo Malá Fatra - Veľká Fatra - vrátane východnej časti Strážovskej hor
natiny a Žiaru - a pásmo severnej časti Malých Karpát - Považského Inovca), 
bebravská séria laterálne prechádza do čiernovážskej. Pri prevahe d olomitov 
v stavbe obidvoch sérií je veľmi ťažké stanoviť hranicu medzi obidvoma týmito 
sériami. 

4. Laterálne prechody so vzájomným zastupovaním a bielovážskej, čierno
vážskej a bebravskej série, ako aj prítomnosť zmiešaných sérií (napr. ludrovský 

◄ 
Obr. 5. Paleogeografická schéma stredného a vrchného triasu západokarpatsk.ej geo-
synklinály (M. Ma h e 1 1978) 
1- 3 - stabilný šelf: 1 - s karp'ltskym, prevažne detritickým keuprom, 2 - s moc
ným karpatským keuprom (hojnejšie polohy dolomitov), 3 - bez mocnejšieho 
keupru, 4- 10 - mobilný šelf: 4 - okrajová časť s prevahou ramsauských dolo
mitov a hauµtdolomitov, 5 - hlbokovodná depresia s mocnejšími reiflingskými vá
pencami a lunzskými vrstvami, 6 - hlbokovodná depresia s reiflingskými vápencami, 
a) s ramingskými vápencami, b) so steinalmskými a wettersteinskými vápencami 
a wettersteinskými dolomitmi, c) so steinalmskými a wettersteinskýnii vápencami, 
7 - plytkovodná časť s prevahou hauptdolomitov, len malý podiel wettersteinských 
vápencov, 8 - s prevahou organogénnych vápencov v strednom triase, 9 - s pre
vaho u organogénnych vápencov v strednom a VľC'hnom triase, a) väčšia faciálna 
rozmanitnsť, b) stabilnejšie fácie, väčšia mocnosť, 10 - intraoceanický prah s men
ším podielom hlbokovodných fácií, 11 - tróg s ofiolitoidmi 

Fig . 5. Faleogeographicc:l Echeme of the Middl to Upper Triassic of the West 
Carpathian geosyncline (M. Ma h e ľ 1978). Explanations : 1- 3 s table shelf: 1 - area 
of Carpathian and main.ly detritic Keuper clevelopment, 2 - area o.ť thick Car
pathian Ke:.iper developrnent (Ľrequent clolomite intercalations), 3 - without thicker 
Keuper development, 4- 10 mobile shelf: 4 - marginal part of prevailing Ramsau 
dolomite and Hauptdolomite development, 5 - cieep-marine depression of thick 
Reifling limestone and Lunz beds development. a - containing Raming limestone, 
b - containing Steinalm and Wetterstein limestone, Wetterstein dolomite, 7 -
shallow-maľine portion of prevailing Hauptdolomite develooment containing only 
little portions of Wetterstein limestone, 9 - prevailing organogenous limestone 
development cluring the Middle to Upper Triassic. a - greater facial diversity, b -
stable facial development and considerable thickness, 10 - intraoceanic trough 
containing lesser amounts of deep-marine facies, 11 - ophiolitoide-bearing trough 



typ) v tejto štruktúrnej jednotke preukazuje príslušnosť bebravskej sene (aspoň 
jej podstatnej časti) do chočského príkrovu. Rovnako ako v čiernovážskej, bielo
vážskej aj v bebravskej sérii sú pre vrchný trias charakteristické dolomity 
s polohami oponických, príp. karditových vrstiev. V bebravskej sérii sú čas
tejšie biohermné polohy uprostred dolomitov. 

5. Preukázanie príslušnosti bebravskej série do chočského príkrovu značí, že 
svetlé vápence wettersteinského typu alebo im blízke vápence nemôžu byť 

jediným kritériom na vyčlenenie vyšších príkrovov, ako je chočský. Na zreteli 
treba mať aj skutočnosť, že podiel svetlých vápencov v strednom triase v Kar
patoch narastá s približovaním sa k Východným Alpám. 

6. Štruktúrne sa bebravská jednotka pri. tektonicky nečlenenom príkrove 
často prejavuje ako jeho podstatná časť, hlavne v južnejších pohoriach (Veľká 
Fatra, Žiar), ale aj v strednej časti Považského Inovca. V severnejších častiach 
príkrovu a v oblastiach, kde sa príkrov člení na viac šupín, príp. čiastkových 
príkrovov, buduje bebravská séria vyššie štruktúrne elementy (čiernovážska 

najnižšie). 
7. Bebravská séria buduje najčastejšie bezprostr edné podložie strážovského 

príkrovu. Tento príkrov, charakterizovaný schreyeralmskými vápencami a moc
nými wettersteinskými vápencami prevažne rífového charakteru (hubkovo-ko
ralovej biofácie), vo väčšine prípadov prejavuje výraznú štruktúrnu samo
statnosť. Jeho čelné časti sú však častejšie s bebravskou sériou prevrásnené. 

8. Chočský príkrov je ako celok polyfaciálnym príkrovom. Častejšie však, 
najvýraznejšie v jeho tylovej časti (charakterizovanej prítomnosťou melafý
rovej série), jednotlivé série vytvárajú samostatné (niekde aj viaceré) šupiny či 
čiastkové príkrovy lokálneho rozsahu, najčastejšie sa viažúce na synklinóriá, 
napr. hronské, vážecké atď. Pritom bebravská séria buduje najvyššiu a čierno
vážska najnižšiu štruktúrnu jednotku. V niektorých priestoroch tvorí jedna 
zo sérií základný stavebný element chočského príkrovu (napr. bebravská v južnej 
oblasti Strážovskej hornatiny, príp. v oblasti Šturca vo Veľkej Fatre). 

Strážovský príkrov leží najčastejšie na bebravskej sérii (Veľká Fatra, severná 
časť Strážovskej hornatiny, Nedzovské pohorie). Nechýbajú však priestory jeho 
pozície na bielovážskej sérii (Vápeč a severné svahy Žihľavníka v Strážovskej 
hornatine). 

Chočský príkrov sa nám javí ako súbor čiastkových litologicko-stratigra
fických a štruktúrnych jednotiek (M. Ma he ľ 1967) a je jednotkou vyššieho 
radu. Nevidíme však potrebu meniť jeho názov. Rovnako ani požiadavku pre
menovať strážovský príkrov na gemerikum nepokladáme za odôvodnenú. 

Doručené 1. 8. 1978 

LITERATÚRA 

And ru s o v, D. 1936: Substranské príkrovy Západních Karpat. Carpathians (Praha), 
1, s. 3-33 

And ru s o v, D. 1938: Geologie Slovenska. Praha. 
And ru s o v, D. 1968: Grundriss der Tektonik des Närdlichen Karpaten Bratislava, 

Vyd. SA V, 188 s. 
And ru s o v, D. - By stri c ký, J. - F u s á n, O. 1973: Outline of the structure 

of the West Carpathians. Cor.gress Carpathian-Balcan Association. Bratislava, Geol. 
ústav D. Štúra. 44 s. 

16 



Bi e 1 y, A. 1963: Beitrag zur Kenntnis des inneren Baues der Choč-Einhei t. Geol. 
práce, Spr. (Bratislava), 28, s, 69-78. 

Bi e 1 y, A. - By stri c k Ý, J. - F u s á n, O. 1968: De ľappartenance des nappes 
des Karpates occidentales internes. Inter. geol. Congress, Report. of the Czecho
slovakia, 23rd session, Proceed. of sect. 3, p. 87-92. 

By stri c ký, ,T. 1973: Triasic of the West Carpathians Mts. X. Congress of Car
pathian-Balcan Association. Bratislava, Geol. ústav D. Štúra, 137 p. 

By stri c ký, J. - M a he ľ, M. 1970: Beitľag zur Str atigraphie der Trias der 
Kleinen Karpaten. Geol. zbor. Geol. carpalh. (Brat islava ). 21, 1, S. 191-196. 

Bu j no v s ký, A. - K och anov á, M. 1973: útesy hlavného dolomitu Revúckej 
doliny a ich megalodontová fauna. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 60, s. 169-196. 

B u j no v s ký, A. et al. 1975 : Korytnica Limestones - A new lithostratigrafical unit 
and its fauna. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 63, s. 21-53. 

Haná č ek, J. 1976: Nové poznatky o triase strážovského a chočského príkrovu 
v Strážovskej hornatine. Záp. Karpaty, sér. geol., 1, s. 125-149. 

K e t tne r, R. 1931: Geologie du versan t norcl de la Basse Tatra dans sa partie 
moyenne. Guid.e des excursions dan les Carpathes occidentales. Knih. Stát. geol. 
úst. čs. republ., 13 A , p. 373-397. 

Krivý, M. 1975: Litofaciálna a petrografická analýza karbonátového komplexu 
strážovskej jednotky v Strážovskej hornatine. Manuskript - Geofond Bra tislava. 

L ó c z y, L. Jun. 1915 : Geologische Verhältnisse der Gegend zwischen Vágujhely, 
Oszombat and Jablané in den Nordwestkarpaten. Jahr. k. k. geol. Reichsanstalt 
f. 1914, Budapest. 

Ma he ľ, M. 1948 : Tektonika územia medzi stredným Váhom a Hornou Ni trou. 
Práce Štát. geol. úst. (Bratislava) , l 8, s. 1-78. 

Ma he ľ, M. 1956: Predbežná správa o výskume mezozoika Nízkych Tatier, časť 
západná a stredná. Manuskript - Geofond Bratislava. 

lVI ah e ľ, M. 1957 : Geológia S tratenskej hornatiny. Geol. práce, Zoš. (Bratislava), 48, 
s. 200. 

Ma he ľ , M. 1961: Nové poznatky širšieho významu z mezozoika centrá lnych K arpá t. 
Geol. práce, Spr. (Bratislava), 21, s. 5-28. 

Ma he ľ, M. 1961a : Tektonik der zentralen Westkarpaten. Geol. práce, Spr. (Bra
tislava), 60, s. 11-64. 

M a h e ľ, M . 1963: Charakteristische Ziige der Westkarpaten-Geosynklinale und 
Beziehung einiger ihrer Einheiten zur solchen der Ostalpen. Jb. Geol. Bundesanstalt 
Wien), 106, 

Ma he ľ, M. et al. 1967: Regionalní geologie ČSSR, Západní K a rpaty 1. Praha, ústr. 
geol. ús t. 486 s. 

Ma he ľ, M. 1972: Geologická mapa Malých Karpát 1 : 50 OOO. Bratislava, Geoi. ústav 
D. Štúra. 

Per že L M. 1967 : Geologický výskum mezozoika juhozápadnej časti Veľkej Fatry. 
[Čiastková záverečná správa.] Manuskript - GúDS Bratislava. 

Sp e n g 1 e r, E. 1932: Ist die „Mittlere subtatrische Decke" der Westkarpaten eine 
selbständige tektonische Einheit. Vest. Stát. geol. úst., 8, s. 215 - 225. 

To 11 man n, A. 1975: Karpatische Zuge in Fazies und Tektonik der Ostalpen sowie 
Anmerkungen zur Gross gliederung des Subtatrikums. In: Tectonic problems of the 
Alpine system. Bratislava, Veda, SAV, s. 109-120. 

To 11 man n, A. 1976: Analyse des Klassischen Nordalpinen M esozoikums. Wien, 
580 S. 

The Bebrava group and its posiUon in the Choč nappe 

MICHAL MAHEĽ 

The Choč nappe contains, besides the Čierny Váh group having prevalent 
dolomite d evelopment, also another widespreaded group of dolomite develop
ment, the Bebrava group (M. Ma he ľ 1973, 1974). Its peculiar feature is the 
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presence of thick Wetterstein dolomite, where irregular layers of dark-grey or 
greyish and r eddish limestone occur in the Anisian and light-grey to white 
Wetterstein limestone in the Ladinian part of the sequence. More often, these 
organodetritic or even organogenous limestone layers contain Dasyclad acea. 
Dolomite of the Upper Triassic has frequently a bioherm character, too. P arti
cular developments of the Bebrava group occur in the Vernár unit of the 
N orth Gemeride syncline or in the Havranica unit of the Malé Karpaty Mts. 

The lowermost until known member of the Bebrava group consists of r arely 
preserved variegated shale, siltstone and platy quartz sandstone, higher u p 
marly shale, marly limestone containing Campilian fauna with Tirolites 
cassianus Q u ens t., Natiria costata, Turbo rectecostatus etc. (known localities 
are Timoradza and Šipkov, cf. M. Ma he ľ 1948, the Chalmovská dolina valley 
and southern parts of the Rokoš Mts.) . On the base of the group, usually 
a dark-grey to grey limestone occurs (Annaberg limestone) , which at places 
passes into grey limestone of higher layers containing Physoporella dissita 
(Gum b.) Pia and Physoporella praealpina (Pi a). 

The fundamental member of the group is represented by thick dolomite, 
partly light-coloured - to white, gra ined with phantoms of organic bioclasts 
(M. Krivý 1975), often highly brecciated to powdery, only locally stromato
litic and manifesting evinos ponge structure. More often diplopores: Diplopora 
annulata (Sc haf h.) but also gastropods are present. Irregular bodies of often 
algal light-coloured limestone amidst the Wetter stein dolomite are at places 
particularly abundant and extensive (Šipkov, Slatinka). These limest-one bodies 
are predorninantly biosparites, partly biomicrites to biopelmicrites containing 
variable amounts of Dasycladacea and organoclasts. Ascertained algae mostly 
confirm the Ladinian age of limestone bodies and of the bulk of surrounding 
dolomite: Diplopora annulata (Sc haf h .), D. annulata (Sc haf h.) v. ann ulata 
Pi a, D. annulata (S ch a f h .) i:ar. dolomitica P i a, D. annulatissima Pi a, 
1.·eutlopoporella herculea (St op p.). Part of Dasycladacea points already to 
Lower Carnian age: Andrusoporella duplicata (Pi a) By st r i c ký, Erlandinita 
oberhauseri (S a 1 aj) and Neoendothyra aff. kuepperi (Ober h.). The Upper 
Triassic part of the group is also bu ilt up of light-coloured dolomite separated 
only by thin lenticles of the Lunz beds from the dolomite of the Ladinian. 
Irregular layers of limestone are here less frequent amidst the dolomite. This 
limestone should represent the Opponitz limestone. More often, also light-co
loured layers of the Cardita beds are found in the Carnian representing the 
same type and containing equal fauna to ones in the Biely Váh group. 

The until existing contradictions in parallelizat ion of West Carpathian and 
East Alpine units are removed by the delimitation of the Bebrava group. So, 
the Bebrava group corresponds to the Rohr development (sensu A. T o 11-
m a n n 1976) whereas the Čierny Váh group, whth contains prevailing dar
ker-coloured dolomite and intercalations of variegated Keuper shales amidst 
the Hauptdolomit, is an equivalent of the Fran kenfels developrnent in the 
Eastern Alps. 

Frorn the paleogeographícal viewpoint, the Bebrava group is a more 
southern development than the Biely Váh and Čierny Váh ones. To the south 
the Bebrava group overpasses into the Strážov group. During the Ladinían, the 
sedimentation area of the Bebrava group represented partly "back reef" areas 
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oi: sponge-coral facies in the Strážov group, whereas during the Upper Triassic 
(Carnian - Lower Norian) it was an area of bioherms. 

The Bebrava group (obviously in its northern parts) laterally passes into 
the Biely Váh group in several places , through the so-called K orytnica develop
ment containing at places organogenous Raming limestone, the Ludrova beds 
and more wide-spreaded biohermal dolomite bodies af the Upper Triassic. 
In areas where the Biely Váh group is lacking (as 1t is in the trans
versal zone of the Malá Fatrá - Veľká F atra Mts. ~ eastern portions of the 
Strážovská hornatina and Žiar Mts., or in the zone of northern portions of the 
Malé Karpaty Mts. - P ovažský Inovec Mts.) , the Bebrava group laterally 
passes into the Čierny Váh one. A prevalence of dolomite in b oth groups 
makes more difficult to delimit the exact boundary between both groups. 

Lateral transilions and mutual substitutions of the Biely Váh, Čierny Váh 
and Bebrava groups but also the presence of "mixed" developments (e. g. the 
Ludrová type) in several structural units testify, that the Bebrava group (at 
least its essential part) belongs to the Choč nappe. Similarly as it is in the 
Čierny Váh and Biely Váh groups, dolomite containing layers of Opponitz 
Limestone or that of Cardita beds characterize the Upper Triassic also in the 
Bebrava group, where moreover, frequent bioherm layers occur amidst dolo
mite. 

'ľhe evidence that the Bebrava group appertains t o the Choč nappe also 
implies that the light-coloured Wetterstein limestone or similar one cannot 
serve as criterion to distinguish higher West Carpathian nappes than the Choč 
nappe. Similarly, it is necessary to take into account that the share of light
coloured Middle Triassic limestone increases in the Carpathians when approach
ing the area of Eastern Alps. 

Structurally the Bebrava unit frequently builds essential part of the tecto
nically undivided Choč nappe. Such picture is in the m ore southern mountain 
ranges (the Veľká Fatra and Žiar Mts.) of the Wester n Carpathians but also 
in central parts of the Považský Inovec Mts. More northern parts oď the Choč 
nappe and areas where the nappe has been dissected into several slices or 
subordinate nappe structures, contain the Bebrava group as the upper struc
tural element whereas the Čierny Váh group forms the lowermost one. 

The Bebrava group most often occurs as immediate u nderlier of the Strážov 
nappe. This nappe, characterized by thick Schreyeralm limestone and Wetter
stein limestone development , predominantly of reef or igin (sponge-coral b io
facies), displays in most cases distinct structural independence. Frontal parts 
of the Strážov nappe are, however, often refolded together with the Bebrava 
group. 

The Choč nappe represents a polyfacial nappe in the whole. But more 
ťrequently and most distinctly in its rear parts (where the Melaphyre group 
occurs), individual groups of the Choč nappe form particular (somewhere 
even several) slices or subordinate n appe structures of local extent, mostly 
bound to synclinorii as e. g. the Hron, or Važec synclinorium etc. There, t h e 
Bebrava group forms the uppermost whereas the Čierny Váh group the 
lowermost structural unit. In some areas, one of these groups is the funda
m ental element of the Choč nappe, as it is the Bebrava group in the southern 
par ts of the Strážovská hornatina Mts. and in surroudings of the Šturec pass 
of the Veľká Fatra Mts. 
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The Choč nappe appears to me as a complex of partial lithological-strati
graphical and structural units (lVI. lVI ah e ľ 1967). Therefore it represents 
a unit of higher order. I do not see, however that therefore it is necessary 
to change its name. Similarly, I consider as unsubstantial and unnecessary the 
view to rename the Strážov nappe to Gemeric one. 

The Strážov nappe most often lies over the Bebrava group (Veľká Fatra Mts., 
northern portions of the Strážovská hornatina lVIts., Nedzovské pohorie Mts.). 
However, in some areas, the Strážov nappe lies over the Biely Váh group 
(Vápeč Mt., northern slopes of Žihlavník Mt. in t h e Strážovská hornatina Mts.). 

AKTUALITY 

Piate sympozmm IAGOD (Inte:rnational Association on the Genesis 
of Ore Deposits) Snowbird, Alta, Utah, USA 1978 

MILOSLAV BÓHMER 

Sympózium sa konalo v neveľkom vysokohorskom športovom a rekreačnom stre
disku Snowbird (2700 m n. m.) v pohorí Wasatch, 50 krn od hlavného mesta Utahu 
Salt Lake City od 13. - 19. augusta 1978. Ako zvyčajne, sprevádzali ho zaujímavé 
predsympóziové exkurzie, na ktorých sme sa nezúčastnili, a preto ich ani v tomto 
príspevku neopisujeme. 

Sympóziá IAGOD sa spravidla konajú každé šiyri roky v období medzi medzi
národnými kongresmi. V krátkej, ale ú spešnej histór ii tejto m edzinárodnej vedeckej 
spoločnosti sa už konal o päť sympózií (Praha 1963, Saint Andrews, Skótsko, 1967, 
T okio a Kyoto 1970, Varna 1974, SnmNbird 1978). V roku 1982 bude sympózium 
v ZSSR 

Hlavnými funkcionármi IAGOD na obdobie 1976-1980 sú: J. D. R i d g e (USA), 
prezident, A D. S č eg 1 o v (ZSSR), prvý viceprezident, G. K aut s k y (Svédsko), 
druhý viceprezident, M. št e m p rok (ČSSR), generálny tajomník, ďalej H. J. 
Fórster (NSR), D. F. Sangster (Kanada), A D. Genkin (ZSSR), M. Palas 
(ČSSR) . 

Sympózium zorganizoval organizačný komitét usporiadajúcej krajiny pod záštitou 
a s podporou týchto organizácií: United States National Commitlee on Geology, 
United States Geological Survey, Society of Economic Geologists, National Science 
Foundation a ďalších 18 ťažobných spoločnosti. 

Napriek tomu, že sa sympózium konalo na dosť odľahlom mi este, bolo na ňom 
vyše 400 účastníkov asi z 30 krajín. Najviac účastníkov a príspevkov bolo, pri
rodzene, z usporiadateľskej krajiny. Mnohé príspevky predniesli geológovia Kanady, 
Japonska, ale aj z krajín, ktoré sú nám geologicky menej známe, ako je napr. 
Nový Zéland, Austrália a Argentína. 

Zo socialistických krajín tvorili početnú delegáciu geológovia zo ZSSR a Juho
slávie. Zastúpené bolo aj Poľsko a Bulharsko. Z ČSSR sa na sympóziu zúčastnili: 
dr. Vacek, doc. dr. Bernard, doc. dr. štemprok, prof. Vaneček a prof. Bähmer. 

Sympózium sa venovalo týmto hlavn ým témam; 
1. Rudné ložiská viažúce sa na kontinentálne vulkanické a subvulkanické procesy. 
2. Rudné ložiská závislé od tektoniky litosferických dosiek. 
3. Stratiťormné ložiská. 
4. P orfýrové Cu rudy. 
5. Geochemické problémy. 
6. Vulkanogénne ložiská masívnych sulfidických rúd. 

Pokračovanie na s. 54 
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Mineralia slovaca, 11 (1979), 1, 21 ~ 53, Bratislava 

Neovulkanické formácie Vihorlatu a ich vzťah 
k tektonike a epigenetickej mineralizácii 

( 10 obr. a 1 tab. v textej 

ZOLTÁN BACSÓ* 1 

HeOBYJIKaHJ1qeCKHe cpopMaQHlf B n:rop JiaTa H H X OTHOIIICHHe K TCKTOHHKe 

H 3 rrHr eHeTHqecKOJ1 MHHepaJIH 3aQH H 

<tiopMal..\110HHb!H aHaJ1113 ITPO!-\YKT0B HeoreH0-
noro BYJir<aHl13Ma BO B11ropnaTe rro3BOJilieT 
BbI<lJ1eHl1Tb I15!Tb He0BYJ1KaH11qeCKl1X cpopMal..\1111. 
3Tl1 cpopMal..\11M B03Hl1KaJil1 OT BepxHero 6a
)1eHa )10 HM)KHero rraH0Ha B TeqeHMl1 qeTbrpex 
3TarroB 111arMaT113Ma. Bce rrp05!BJ1eH1,rn 3rrvrreHe
T11qecr<oii. Ml1HepaJIM3al..\M11, K0TOpasr B03HMKJ1a 
B CB5!3M C l1HTepMeg11apHb!M MarMaTl13M0M, 
BKJI10qa51 11 TeJI CeKyH)japHblX KBapQ11T0B, CBil-
3aHbl C TpeTeii. MHTepMegvrapH0H cpopMal..\11eii. 
B11ropJiaTa (BepXHl1ii. capMaT) 11 BCTpeqalOTC5! J111Illb B l..\eHTpaJibHb!X BYJ1KaHM
qeCK11X 30Hax BvrropnaTa. 

Bp6Hl11.\Kal! Cl1CTeMa HapyllleHMH Cbrrpana rnaBHYIO p0Jib B TeqeHl1M MHTep
MegvrapHoro 111arMaTM3Ma M o6pa3oBaHMl! 3rr11reHeT11qecr<oii. 11111Hepan113al..\MM 
BO B11ropnaTe. 3Ta Cl1CTeMa HapyllleH11ii. 5!BJ1lleTC5! CB np0)-10J1)KeH11eM per110-
HaJ[bHOľO IIOl!Ca J-111CKOHT11HY11T 3arpe6-KyJiq (103-CB) HanpaBJ1eHM5!) M npeg
CTaBJilleT rpaHl11.\Y Me)Kgy BOCTQqHblM11 11 3arra)-1Hb!Ml1 KapnaTaM11. 

reonor11qecKoe M TeKT0H11qec1<0e nOJ10)KeH11e rop B11ropnaTa Ha pyôe)Ke 
3ana)-1Hb!X M B0CT0'IHblX KapnaT nep05!THO CII0C0ÔCTB0BaJIO B03Hl1KHOBeHl1e ce
KYHJ-1apHbIX KBaPI..\11T0B C aHgany3MTOBb[M11, TOnaCOBb!Ml1 11 KOPYHJ-10Bb!M11 Me
TaCOMaT11TaM11, T. e .MMHepanaMH, KOTOPbie J-10 CMX rrop B HeoreHOBOH M11Hepa
J1113al..\11M KapnaT MMelOT oco6oe rroJ10)KeH11e. 

B)-10J1b Bp6Hl11.\KOÍI Cl1CTeMbl HapyllleH11ii. l!BJilleTCl! B03M0)KHblM HaJ1vrq11e :vra
Tep11HCKl1X rpaHl1T0MJ-1HblX 11HTPY311H Ha rny611He B rroqne anyMoMeTaC0Ma
Tl1TOB. 

Neovolcanic formataons of the Vihorlat Mts. (Eastern Slovakia) and their 
relations to tectonics and to epigenetic mineralisatíon 

A formational analysis of volcani c products of the Neogene revealed that 
volcanites in the Vihorlat Mts. may be subdivided into five neovollcanic 
formations. These are an introductory acid ic formation and four interme
diate ones. These formations originated during fou r stagEs of volcan ic acti 
vity between the Upper Badenian and L ower Pannonian i ncluding. A ll 
occurences of epigenetic mineralisation and bodies of high-silica rocks are 
related to the third intermEdiate formation (Upper Sarmatian) being located 
over interna] volcanic zones of the mountain range. 

V enované nedožitým še.-, ťdesiatinám p rof. Jána Šalát a. 
* RNDr. Zoltán Bac s ó, CSc., Geologický prieskum, p . p . A-21, 040 51 Košice. 
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The Vrbnica fault system played outstanding role in the development 
of intermediate magmatism and in the generation of epigenetic minerali
sation. The fault system, representing NE continuation oť the Zagreb-Kulcs 
regional discontinuity belt forms the border between the Western and 
Eastem Carpathians. Location of the Vihorlat Mts. on this border, probably, 
influenced the generation of high-silica rocks containing andalusite 
and corundum metasomatites, i. e.· all minerals until 1.mknown among 
mineralisations of Carpathian neovolcanites. Presence of a parental gra
nitoide intrusion in the depth beneath the alumometasomatite occurences 
and along the Vrbnica fault system is highly probable. 

Nové výsledky geologického mapovania, terénnej geofyziky (M. F i 1 o et al. 
1975) a stanovenia absolútneho veku magmatických hornín (J. S 1 á vi k e t al. 
1976, D. Ď u r i ca et al. (1978 a D. V a s s 1977) nás nútia čiastočne reinter
pretovať doterajšie náhľady o vzťahoch tektoniky, magmatizmu a epigenetickej 
mineralizácie vo Vihorlate. Neudržateľnou s;a st ala predstava, podľa ktorej 
vo Vihorlate obdobne ako v Popričnom u nás alebo v Gutínskych vrchoch 
na Zakarpatskej Ukrajine hrali pri vývoji intermediárneho magmatizmu roz
hodujúcu úlohu pozdÍžne štruktúry smeru SZ-J V, ako to znázorňujú sche
matické geologické mapy Vihorlatu (pozri O. Or 1 i c ký et al. 1970, J. S 1 á
v i k - V. Konečn ý 1972, J. T ä z sér - R. Rudin e c 1975). Podľa 
doterajších náhľadov (B. L e šk o - J. S 1 á vi k 1969, J. S 1 á vi k 1969, 
1973) bol priečny vrbnický zlomový systém význa mný len z hľadiska .formo
vania podvihorlatskej uhoľnej panvy a z hľadiska hydrotermálnych procesov. 
V otázke magmatizmu sa uznávala len spätosť roj a drobných intrúzií bazaltan
dezitu južne od Ladomírova s priečnou ladomirovskou poruchovou líniou 
vrbnického zlomového systému. 

Medzi nové poznatky našej práce patrí, že vo vlastnom Vihorlate (západne 
a severozápadne od potokov Okna a Barhalov) zohral rozhodujúcu úlohu vrbnický 
zlomový systém smeru SV-JZ aj z hľadiska n eogénneho intermediárneho 
magmatizmu. 

Novšie sa zistilo, že v susedných Slanských vrchoch má najmladší vulka
nizmus priečnu orientáciu (J. T ä z sér - R. Ru d in e c 1975). 

Zmena chápania geologickej stavby Vihorlatu si vyžiadala odmietnuť čle

nenie magmatitov pohoria na tzv. kyjovsko-orechovskú a valaške,vskú formáciu 
(O. Or 1 i c ký et al. 1970). Podľa novej formačnej analýzy, ktorú v príspevku 
predkladáme, pôvodným formáciám O. Or 1 i c k é ho et al. (1970) zložením 
čiastočne zodpovedá prvá, tretia a štvrtá intermediárna formácia Vihorlatu, 
pravda, s rozdielnym priestorovým rozšírením a časovým rozsahom. 

Hlavné štruktúry Vihorlatu 

Osobitné postavenie Vihorlatu oproti terénom Popričného, najmä však oproti 
Gutínskym vrchom na Zakarpatskej Ukrajine, spočíva v pozícii tejto časti 

vulkanickej štruktúry na priečnom vrbnickom zlomovom systéme smeru 
SV-JZ, ktorý je hraničnou geologickou zónou m edzi Východnými Karpatmi 
a Západnými Karpatmi. Podľa našej mienky je vrbnické zlomové pásmo severo
východným pokračovaním transkarpatského hlbinného zlomového pásma (línie 
Záhreb-Kulcs podľa Gy. Weina 1969). Z toho v y chodí jeho prioritná ú loha 
z hľadiska magmatizmu a epigenetickej mineralizácie v tomto území. Podobný 
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náhľad o vrbnickom zlomovom systéme vyjadril P. Gr e c u 1 a - M. K a-
1 i či a k - I. Varga (1977). 

Spätosť podstatnej časti intermediárnych formácií neogénneho subsekvent
ného magmatizmu vo Vihorlate s vrbnickými štr uktúrnymi smermi (nie 
s pozižnymi zlomami sprevádzajúcimi bradlové pásmo) je zrejmé z toho, že 
na týchto zlomoch sú všetky významnejšie aparáty a erupčné centrá magma
tizmu, t. j. pri Morskom oku, v záveroch Porubského potoka, Sokolského po
toka, na kóte Vihorlat (1075,4) a na kóte Kyjov (821). Aj anomálnu štruktúrno
geologickú a morfologickú pretiahnutosť Vihorlatu v smere JZ-SV (pootočenú 
o 90 stupňov oproti juhovýchodnejším a plošne oveľa rozsiahlejším častiam 

vulkanického pohoria najmä na Zakarpatskej Ukrajine) podmienila väzba pod
statných magmatických más Vihorlatu na vrbnický zlomový systém. 

Pretože ide o zásadnú otázku geologickej stavby Vihorlatu, uvedieme aj 
ďalšie dôkazy a pozorovania, ktoré tento záver potvrdzujú. -

Vo všetkých vrtoch, ktoré južne a juhovýchodne od čiary kóta Kyjov (821) -
kóta Vihorlat (1075,4) - kóta Veľká Trestia (950,9) prevŕtali celý profil mag
matitov Vihorlatu, sa medzi dvoma efuzívno--explozívnymi komplexmi vždy 
navŕtal vulkanicko-sedimentárny komplex, pravdepodobne ekvivalent sarmat
skej spodnej uhoľnej série (v zmysle M. Br odňa na et al. 1959). Je to dôkaz 
o existencii dvoch vekom rozdielnych formácií (prvej a tretej intermediárnej 
formácie Vihorlatu) vo vertikálnom profile týchto vrtov . Ide o vrty RH-1, KL-1, 
VH-9 a VH-13 (obr. 1). Naopak vo vrtoch na sever od uvedenej línie sa pri 
prevŕtaní celého pro.filu magmatitov vždy navŕtal len jeden efuzívno-explo
zívny komplex zodpovedajúci geologickým a petrografickým charakterom prvej 
intermediárnej formácii Vihorlatu (vo vrtoch VH-11 a VH-14, obr. 1, 2, 3, 4, 5). 

Pri úvahách o vzťahoch tektoniky, magmatizmu, epigenetickej mineralizácie 
vo Vihorlat e a o priamom pokračovaní vulkanitov na Zakarpatskej Ukrajine 
v Gutínskych vrchoch je najdôležitejšou otázka úlohy bradlového pásma. So
vietski autori (S. S. Kru g 1 o v 1971, B. V. Mer 1 i č, S. M. Spi t k o v s k aj a 
1974, V. G. S vi r ide n k o 1976) ho pokladajú za hlbinný zlom a pri vzniku 
v ulkanického pohoria mu pripisujú rozhodujúcu úlohu. Československí geoló
govia (J. S 1 á vi k 1969, 1974, R. Ma r s ch a 1 k o 1976, B. L e š ko et al. 
1977 a i.) vidia v bradlovom pásme príkrovové alebo násunové línie, pozdÍž 
ktorých sa stýkajú tektonické jednotky vyššieho radu . V každom prípade je 
bradlové pásmo veľkou regionálnou zónou diskontinuity a pri vzniku neogén
n eho magmatizmu a epigenetickej mineralizácie Vihorlatu malo významnú, 
hoci v porovnaní s vrbnickým zlomovým pásmom predsa len menšiu úlohu. 
Hlavne na miestach prekríženia sa zóny diskontinuity bradlového pásma s prieč
nymi zlomovými pásmami sú hlavné subvulkanické m agmatické telesá a týmito 
telesami spojené výskyty epigenetickej mineralizácie. Tak je to napr. pri Mer
níku, pri Morskom oku vo Vihorlate a na viacerých miestach na pokračovaní 
vulkanického pohoria na Zakarpatskej Ukrajine. 

N eovulkanické formácie Vihorlatu 

Nové členenie magmaiitov Vihorlatu na formácie najlepšie odráža vzťahy 
k tektonickej stavbe a k epigenetickej mineralizácii pohoria. Prvé členenie 

pohoria vykonali O. Or 1 i c ký et al. (1970), J. S 1 á v i k et al. (1976) a využili 
pri ňom paleomagnetické údaje a čiastočne aj rádiometr ické K /Ar veky hornín. 
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N ... Formačné členenie vu l kanitov Vihorlatu - Formational subdivi,s ion of volcanites in the Vihorla t Mts, Tab, 1 
S trati-

1 L okálne 
1 

1 1 

grafické časové 

1 

moc- 1 F ormá cie štruktúrne Geol ogicko-petrografický 

za členen ie člen eni-2 
n osf Vihorlatu k omplexy opis 

-

Spodný 
1 štvrtá Efuzívno-extruzívny 

) Vrcholové kupolovité telesá, 

0f, etapa 300 lávové prúdy, tufy a tufo-
p anón intermediá rna komplex 1 brekcie pyroxenických ande-

1 

zitov a andezitbazaltov 

Pňovité a kupolovité telesá 
Subvulkanický pyroxenických dioritových 
komp lex porfyritov a pyroxenických 

andezitov 

Vrchn ý Treti a Efuzívno-explozívny Tufy, tufobrekcie, lávové 

sarma t 3, etapa 500 m 
inte rmediá rna komplex prúdy pyroxenického ande-

zitu 
Ekvivalent spodnej uhoľnej 

Vulkanicko-sedimentárny série (v zmysle M, Brodňana 
komplex et al. 1959) s pyrex, andezi-

ti ckými vulkani tmi 
----

Subvulkanický Dómy a kumulodómy amfi-
bolicko-pyroxenické ho ande-

Stredný Druhá 
komplex 

zitu 
sarmat 200 m intermediárna Aglomeraticko-tufitická séria Vulk, -sedimentárny séria (v zmysle M, Brodňa-a explozívny komplex 

na et al. 1959) 
Spodn ý 2, etapa Kupolovité, pňovité a žilné 
a stredný Subvulk anický komplex telesá pyroxenických ande-
sarmat Prvá zi tov a andezi tdaci tov 

intermediárna 
Lapilové tufy, hrubo úlom-800 m 

Efuzívno-explozívny k ovité pyroklastiká, lávové 
prúdy, lá\0 obrekcie pyroxe-komplex nických andezitov až ande-

Vrchný zi tbazaltov 

báden úvodná Kukopolovité telesá ryoda-

a cidná Subvulkani cký kom ple x citu a pňovité telesá mikro-
1. eta pa 200 m granodiorit u 

Explozívny Ryolitové (ryodacitové) 
komplex pemzovité tufy 



Výsledky geolog ického mapovania však vyžadujú inú interpretáciu geologickej 
stavby Vihorlatu. Pomerne zriedkavé paleomagnetické údaje ešte neumožňujú 

presne rozčleniť magmatity Vihorlatu n a formácie, lebo paleomagnetické roz
hrania zvyčajne nie sú n a zistiteľných geologických hraniciach. Naopak, zistené 
geologické hranice sú niekde vnútri paleomagneticky jednotnej formácie. 

Geologická mapa prevažnej časti vlastného Vihorlatu (1970-1977) v mierke 
1 : 25 OOO umožňuje nanovo a oveľa presnejšie členiť magmatity Vihorlatu 
na formácie a komplexy a vypracovať aj správnu interpr etáciu ich rádio
metrických vekov. Koncepcia novej formačnej analýzy magmatitov Vihorlatu, 
ktorú podávame, je syntézou poznatkov z geologického mapovania, údajov 
o rádiometrických vekoch magmatitov, nových výsledk ov terénnej geofyziky 
a všetkých vrtných prác, ktoré sa vo Vihorlate vykonali. 

Vo Vihorlate rozlišujeme jednu acidnú formáciu a štyri. intermediárne for
mácie magmatitov. Upustili sme od členenia komplexov Vihorlatu podľa lokalít, 
ktoré zaviedol J. S 1 á vi k (1969), ako aj od termín ov koňušský komplex, 
choňkovsko-petrovský komplex, komplex Príkrej a pod. Namiesto toho for
mácie hornín delíme prirodzene a jednoducho na tzv. štruktúrne komplexy. 
Pri každej formácii rozlišujeme (v prípade úplneho vývoja) vulkanicko-sedi
mentárny, efuzívno-explozívny a subvulkanický komplex, pričom vo Vihorlate 
p latí, že v rámci každej formácie hornín je najstarším vulkanicko-sedimen
tárny komplex a najmladším subvulka nický komplex. Z hľadiska vyhľadávania 
epigenetickej mineralizácie majú mimoriadny význam subvulkanické komplexy. 
l m v enujeme osobitnú pozornosť (t ab. 1). 

Úvodná - acidná formácia Vihorlatu (vrchný báden) 

Priamu pozíciu acidnej formácie Vihorlatu pod prvou intermediárnou for
máciou poznáme z vrtu Petrovce 1 z Popričného. Všade tam, kde je známy 
vzťah acidnej formácie k intermediárnym magmatitom Vihorlatu a Poprič

néh o, sa ryolitové tufy a ryodacity zistili v podloží intermediárnych vulkanitov, 
nikde nie opačne . 

Acidn á formácia je produktom prvej etapy magmatizmu. Skladá sa z explo
zívneho komplexu jemnozrnných ryolitových tufov uložených eolicky do mor
ského prostredia a zo subvulkanického komplexu dómatických telies ryodacitu. 
Obidva komplexy sa priestor ovo prekrývajú len čiastočne. V juhovýchodnom 
susedstve ryodacitových telies pri Merníku sú ryolitové pyroklastiká tzv. hra
boveckého tufu. Neďaleko ryodacitových telies pri kóte Hrádok (163,6) , pri 
Lesnom, pri Bielej hore (159,0) a pri Veikých Zalužiciach sú ryolitové tufy 
na JV od Oreského a v okolí Trnavy pri Laborci. V blízkosti ryodacitových 
telies p r i Beňatine sú zase ryolitové tufy na severovýchodnom a juhovýhod
nom úpätí masívu Borola v Popričnom. 
Podľa paleontologických k ritérií J. Jan á č ek (1959). J. S 1 á vi k (1 964) 

a V . Gašpar í k o v á - J. S 1 á vi k (1967) zaraďujú komplex ryolitových 
t ufov do spodnej zóny vrchného tortóm1. Zistil sa takýto rádiometrický vek 
ryodaci tových t elies: 13 ± 1,2 mil. rokov pri vzorke M-1 od obce Merník 
(J . R ep č o k 1977, D. V a s s 1977); 14,3 mil. rokov pri vzork e A V-36 z kameňo

lomu kóty Hrádok (167,6) v Mich alovciach a 15,2 mil. r okov pri vzorke AV-37 
z kameňolomu od obce Lesné (posledné dva rádiometrické údaje veku sú podľa 
G. P . Ba g d a s a r ja n a et al. 1971, D. V a s s 1977) . Rádiometrický vek 
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vzoriek v tejto prac1, okrem uvedených výnimiek, získali metódu K-Ar . Vek 
jednotne prepočítavali konštantou rozpadu 

).,k= 0,584 X 10- 10 rok- 1 

Vek vzorky M-1, ktorý uvádza J. Rep čo k (1977) , bol stanovený metódou 
fisson track. 

Produktom druhej intermediárnej etapy magmatizmu Vihorlatu je prvá 
a druhá intermediárna formácia. Obidve sú geologicky, petrograficky, priesto
rovo, čiastočne aj časovo zreteľne vyhranené. Podľa superpozičných vzťahov 
ležia obidve formácie v stratigrafickom podloží t retej intermediárnej formácie 
Vihorlatu a sú od nej staršie. Pri subvulkanických komplexoch prvej a druhej 
intermediárnej formácie sa zistil veľmi blízky rád iometrický vek. To nás vedie-

VysvetliVky: 
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Obr. 1. Členenie magmatitov Vihorlatu na formácie (or ig.) 

N 

16 

I. etapa magmatizmu: 1 - úvodná - acidná formácia Vihorlatu (vrchný báden), 
II. etapa magmatizmu: 2 - prvá intermediárna formácia Vihorlatu (vrchný báderr 
až stredný sarmat), 3 - druhá intermediárna formácia Vihorlatu (stredný sarmat), 
III. etapa magmatizmu: 4 - tretia intermediárna formácia Vihorlatu (vrchný sarmat), 
IV. etapa magmatizmu: 5 - štvrtá intermediárna formácia Vihorlatu (spodný panón), 
6 - centrum vulkanizmu, 7 - centrum vulkanizmu s výskytom telies sekundárnych 
kvarcitov, 8 - overené a predpokladané zlomy, 9 - hranica vulkanického pohoria, 
10 - významné vrty z hľadiska formačnej analýzy 

Fig. 1. Formational subdivision of magmatites in the Vihorlat Mts. (original). 
Explanations: First stage of vocanism: 1 - in troductory acidic formation (Upper 
Badenian), Second stage of volcanism: 2 - first inter mediate formation (Upper Ba
denian - Middle Sarmatian), 3 - second intermediate formation (Middle Sarma
tian), Third stage of volcanism: 4 - third intermediate formation (Upper Sarma
tian), Fourth stage of magmatism: 5 - fourth intermediate formation (Lower 
Pannonian), 6 - volcanic centre, 7 - volcanic centre containing high-silica rocks, 
8 - fault ascertained, supposed, 9 - limits of the volcanic range, 10 - significanl 
drill-holes from the viewpoint of the formational analysis 
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Obr. 2. Stratigrafická kolónka magmatitov Vihorlatu a litost r atigrafická paralelizácia 
s členením J. S 1 á vi k a (1969). Vysvetlivky ako pri obr. 3 

Fig. 2. Stratigraphical subdivision 
lithological parallelisation with J. 
in Fig. 3 

of magmatites in the Vihorlat Mts. and their 
S 1 á vi k' s (1969) subdivision. Explanations as 
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Obr. 3. Geologická mapa vlastného Vihorlatu (čiutor Z. Bac s ó, 1970-1977, inter
prEtované aj podklady M. K al i či a k a, 1971-1972, a P. Bu r d u, 1973) 
1 - mezozoikum Humenských hôr (anis-alb), 2 - piesčité paleogénne vápence s numu
litmi, 2a - paleogén vcelku, 3 - sedimenty neogénu. úvodná - acidná formácia Vihor
latu a okolia (vrchný báden): 4 - ryolitový tuf (explozívny komplex), 4a - ryodacitové 
kupolovité telesá (subvulkanický komplex). PTvá intermediárna formácia Vihorlatu 
(vrchný báden až s t redný sarma t): 5 - kráterové a prikrá terové chaotické andezitové 
aglomeráty, 6 - hruboúlomkovité pyroklastiká pyroxenických andezitov a andezitbazal
tov, 7 - lapilové tufy pyrox enických andezitov až andezitbazaltov, 8 - dvo jpyro
xenické andezity až andezltbazalty - lávové prúdy, 9 - leukokratný kyslý andezit 
až andezitdacii, pňovilé, žilné a kupulovité telesá, 10 - augiticko-hyperstenický 
andezit, kupolovité telesá, 11 - lávobrekcie dvojpyroxenického andezitu (5-8 - efu
zívno-explozívny komplex, 9-11 - subvulkanický komplex). Druhá intermediárna 
formácia Vihorlatu (vrchný sarmat): 13 - hrubé pyroklastiká amfibolicko-pyro
xenických andezitov až andezitdacitov (vulkanicko-sedimentárny a explozívny kom
plex), 13 - amfibolicko-pyroxenick.é andezity až andezitdacity, telesá tvaru dómov 
a k umulodómov (subvulkanický komplex). T r etia intermediárna formácia Vihorlatu 
(vrchný sarmat): 14a - striedajúce sa polohy psamitických, pelitomorfných andezi
t ových tufitov (± s uhoľnou pigmenláciou , resp. úlomkami zuhoľnatenej flóry) a ande
zitových tufových brekcií, dacitových tufov, lávových prúdov pyroxenického ande
zitu (vulkanicko-sedimentárny komplex) , 14 - lapilové a pem zové augiticko-hyper
stenické andezitové tufy, 15 - augiticko-hypcrstcnické andezitové tufové brekcie až 
aglutinované pyroklastiká augiticko-hyperstenického andezi tu, 16 - dvojpyroxenické 
andezity - lávové prúdy, 16a - kráterové b r ekcie pyroxenického andezitu ± silici
fikácia, 17 - hyperstenicko-augitický dioritový porfyrit, pnovité telesá, 18 - augitický 
andezit, kupolovité telesá, 18a - predpokladané hlbšie subvulkanické teleso (na zá
klade geofyziky), 18b - predpokladané plytšie subvulkanické t eleso (porfyritové), 
19 - sekundárne kvarcity, silicifikované kráterové brekcie a alumometasomatity, 
(14-16a - efuzívno-explozívny komplex, 17- 19 - subvulk anický komplex). Stvrtá 
intermediárna formácia Viho rlatu (spodný panón): 20 - brekcie pyroxenických 
andezitov, 21 - tufové aglomeráty hypersteni cko-augitických andezilov až andezit
bazaltov, 22 - litoklastické a kryštaloklastické popolové tufy hyperstenicko-augitic
kých andezitov, 23 - hyperstenicko-a ugitický andezit až andezitbazalt, lávové prúdy, 
24 - augiticko-hyperstenický andezit, kupolovité teleso a krátky lávový prúd, 25 -
dvojpyroxenický andezit, vrcholové kupolovité telesá, 26 - leukokratn é nevaditické 
andezity, vrcholové kupolovité telesá. krátke lávové p rúdy, (20-26 efu
zívno--extruzívny komplex). Kvartér: 27 - zosuvy, 28 - elúviá, delúviá a prolúviá, 
29 - deluviálne sutiny, hl.ina a alúviá, 30 - proluviálne sed imenty. Tektonika: 31 -
násunové línie v substráte, 32 - zistené a predpokladané zlomy (schematická zlomová 
stavba územia), 33 - hranica vulkanicko-tektonickej depresie. 33a - hranice erupč
ných centier. Ostatné: 34 - p riebeh geologických rezov, 35 - propylitizované pyro
xenické andezity, 36 - hranice geologických útvarov 
Fig. 3. Geological map of the Vihorlat Mts. (designed by Z. Bac s ó 1970-1977, 
earlier maps of M. K a 1 i či a k 1971- 1972 a nd P. Bu r d a 1973 were interpreted). 
Explanations : 1 - Mesozoic of the Humenské pohorie range (Anisian to Albian), 
2 - arenaceous Nummulite limeslone !Paleogene), 2a - Paleogene in the whole, 
3 - Neogene sediments in the whole. Introductory acidic formation: 4 - rhyolite 
tuff (explosive complex), 4a - domatic bodies of rhyodacite (subvolcanic complex). 
First intermediate formation: 5 - crater-vent and crater-n ear chaotic andesite aglo
merate, 6 - coarse fragmental µyroclas t of pyroxene andesite to andesite-basalt, 
7 - lapilli tufť of pyroxene andesite to andesite-basalt, 8 - two-pyroxene andesite 
to andesite-basalt (Java flows), 9 - leucocratic acid andesite to andesite-dacite 
(necks, dykes and domatic bodies), 10 - augite-hypersthene andesite (domatic 
bodies), 11 - Java breccia of two-pyroxene andesite (5-8 effusive-explosive com
plex, 9-11 subvolcanic complex). Second intermediate formation (Upper Sarma
tian): 12 - coarse pyroclastics o[ amphibole-pyroxene andesite to andesite-dacite 
(volcano-sedimentary and explosive complex), 13 - amphibole-pyroxene andesite 
to andesite-dacite (domes and cumulodomes of the subvolcanic complex). Third 
intermedia te formation (Upper Sarmatian): 14 - lapilli tuff and pumiceous tuff 
of augite-hypersthene andesite composition, 14a - alternating layers of psammitic 
and p elitomorphous andesite tuff with or wiihout coal pigmentation containing 
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k záveru, že patria do spoločnej etapy intermediárneho magmatizmu Vihorlatu 
( o b r-. 2). 

Prvá intermediárna formá cia Vi h orlatu (vrchn ý báden - stredný sarmat) 

V znik časti tejto objemovo najrozsiahlejšej formácie Vihorlatu spadá až 
do vrchného bádenu. Jej objemovú prevahu aj oproti pomerne rozsiahlej tret ej 
intermediárnej formácii najlepšie ilustruj e v r t RH-1 z centrálneho Vih orlatu 
(obr. 1, 4), v ktorom sa po sedimentárne podložie navŕtala 658 m mocná p oloha 
vulkanických hornín prvej intermediárnej formá cie a len 314 m mocná poloha 
vulkanických hornín t retej intermediárnej form á cie. Vrchnobádenský vek časti 
prvej intermediárnej formácie Vihorlatu potvrdzuje naša nová interpr etácia 
rádiometrického v eku vzoriek andezitov od Remetských Hámrov a od osady 
Močidlá pri Vyšnom Nemeckom. Zistený rádiom etrický vek vzoriek: A AD-2 1 
17 ± 0,6 mil. rokov (J. S 1 á vi k et al. 1976, s. 328), ADD-27 13 ± 2,1 mil. 
rokov a AAD-28 13,8 mil. rokov (D. V a s s 1977). Vrchnobádenský inter
mediárny vulkanizmus sa prejavil vo všetkých hlavných vulkanických oblas
tiach východného Slovenska, teda v oblasti severne od zemplínskeho ostrova 
(územie Plešian, Zatína, Brehova a Nižného Žipova) , v Slanských v r choch 
(na okolí Zamutov a) aj vo Vihorlate. Podľa G. P . Ba g d a s a r j a na - L. G. 
Dani 1 o vi č a (1968) sa aj andezitový vulkanizmus na západe Zakarpatskej 
Ukrajiny (v oblasti najbližšej Vihorlatu) začal vo vrchnom bádene (pred 
15 ,0 mil. rokmi). 

Do vrchného bádenu až stredného sarmatu kladieme podľa výsledkov geolo
gického mapovania a stanoveného absolútneho v eku prvú intermediárnu for
máciu Vihorlatu, ktorá sa v oblasti centrálneho V ihorlatu z veľkej časti p r iesto
rovo prekrýva s tzv. spodnou vulkanickou etážou Vihorlatu, ktorú vyčlenil 

J. S 1 á vi k (1969). 
Prvá intermediárna formácia Vihorlatu je rozšírená takmer na celej ploche 

vulkanického pohoria (obr. 1, 2, 3, 4, 5) . Na báze má horniny efuzívno-explo
zívneho komplexu, najčastejšie xenotufy. Nemá vyvinutý vulkanicko-sedimen
tárny ani sladkovodný sedimentárny komplex so zvyškami zuhoľnatenej flóry, 

◄ 
coalified plant fragments, andesite tuffaceous breccia, 15 - tuffaceous breccia of 
augite-hyperthene composition to agglutinated pyroclastics of augite-hypersthene 
andesite, 16 - two-pyroxene andesite (lava flows), 16a - crater breccia of pyroxene 
andesite with or without silification, 17 - hypersthene-augite diorite porphyrite 
(necks) , 18 - augite andesite (domatic bodies) , 18a - supposed deeper subvolcanic 
body (according to geophysical results), 19 - high-silica rocks, silicified crater 
breccia and alumometasomatite (14-16a effusive-explosive complex, 17-19 sub
volcanic complex). Fourth intermediate formation (Lower Pannonian): 20 - pyro
xene andesite breccia, 21 - tuffaceous aglomerale of hypersthene-augite andesite 
to andesite-basalt, 22 - litoclastic and crystalloclastic ash tuff of hypersthene-au
gite andesite, 23 - hypersthene-augite andesite to andesite-basalt (lava flows), 24 -

"attg1te-h-ypersteneandesite, domatic bodya nd short lava -flow, 25 - two-pyroxene ande
site, "summit" doma tie bodies, 26 - leucocrate andesite, (nevadíte) in "summit" domatic 
bodies, and short lava flows (20-26 effusive-extrusive complex). Quarternary: 27 -
landslide, 28 - eluvium, deluvium and proluvium, 29 - deluvial debris, loam 
and aluvium, 30 - proluvial sediment. Tectonics: 31 - thrust line in the basement, 
32 - faults ascertained and supposed (schematic fault structure of the area), 33 -
limits of the volcanotectonic depression, 33a -- limits of eruption centres; 34 -
geological section line, 35 - propylitized pyroxene an desite, 36 - geological border 
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Obr. 4. Geologický rez A - A' vulkanicko-tektonickej depresie centrálneho Vihorlatu 
(orig.). Vysvetlivky ako pri obr. 3 

Fig. 4. Geological section A - A ' through the volcanotectonic depression of the centra! 
Vihorlat Mts. (original). Explanations as in Fig. 3 
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Obr. 5. Geologický rez B - B' západným Vihorlatom (orig.). Vysvetlivky ako pri 
obr. 3 

Fig. 5. Geological section B ·- B' crossing the western Vihorlat Mts. (original). Expla
nations as in Fig. 3 
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ktoré sú typické pre bázu tretej intermediárnej formácie Vihorlatu. Na základe 
uvedených znakov možno obidve tieto formácie presne odlíšiť . Rozdielny vývoj 
bazálnych častí obidvoch vekovo odlišných vihorlatských formácií možno vy
svetliť takto: Staršia časť prvej interrnediárnej fo rmácie sa vytvorila v bádene 
ešte pred „veľkým vihorlatským ulomením" (v zmysle J . S 1 á vi k a 1969 
a B. L e šku - J. S 1 á vi k a 1969), ale tretia in t ermediárna formácia vznikla 
vo vrchnom sarmate, t. j. už po zaklesnutí juhovýchodn ej časti Vihorlatu 
pozdlž vrbnických zlomov, t eda po vytvorení podvihorlatskej uhoľnej panvy. 

Vo vyššej časti efuzívno-explozívneho komplexu sú lávové prúdy a spolu 
s nimi sa striedajúce lapilové tufy a hruboúlornkovité pyroklast iká. Všetky 
tieto horniny prvej intermediárnej formácie m ajú charakter pyroxenických 
andezitov až andezitbazaltov. Pomerne slabo je zastúpený subvulkanický k om
plex, a to vo forme ojedinelých pňovitých a kupolovitých t elies pyroxenického 
andezitu až dioritového porfyriiu na periférii pohoria (pri Porúbke, pri Modre, 
pri Sninských Hámroch a v údolí potoka K amenica). Ďalšiu skupinu subv ulka
nických telies formácie predstavujú hrubopor fyrické andezitdacity tzv. choň

kovsko-petrovského typu, ktoré vystupujú vo vn útri a pri okraji centrálnovi
horlatskej vulkanotektonickej depresie. Sú zastúpené vo forme pňovitých 

a dajkovitých telies. 
Zistený rádiometrick ý vek efuzívno-explozívn eho k omplexu prvej in t erme

diárnej formácie začleneného do vrchnéh o b ádenu je zo vzorky AAD-21, AAD-28 
a AAD-27. Subvulkanickému komplexu prvej ii;itermediárnej formácie Vih or
latu prisudzujeme spodnosarmatský až strednosa rmatský vek. Tento vvlkanický 
komplex je relatívne m ladší ako efuzívno-explozívny komplex, lebo ho pr eráža. 
Stan ovený rádiometr ický vek je : vzorka AAD-29 (andezitdacit tzv. choňkov

sko-petrovského typu) 11,4 ± 2,5 mil. rokov (D. V a s s 1977), vzorka 10-1073 
(andezit z ľomu pri Zemplínskych Hámroch ) 11,95 mil. rokov (D. Ď u r i ca et al. 
1978, D. Va ss 1977) . 

Na možný vrchnobádenský (báden d) až strednosarmatský vek produktov 
intermediá rneho magmatizmu, ktoré zarad'ujeme do prvej intermediárnej for
mácie Vihorlatu, pouk azuje aj zistenie, že na všetkých doteraz overených 
miestach sú v podloží tejto formácie sedimenty nie m ladšie ako báden b, väč
šinou paleogénneho až m ezozoickéh o veku. 

Druhá intermediár na f ormácia Vihorlatu (stredn ý sarmat) 

Druhá intermediárna formácia je objemovo, plošne a časovo menšou for
máciou Vihorlatu. Má amfibolicko-pyroxenické andezitové zloženie, viaže sa 
na juhozápadný cip pohoria Vihorlat a v prípade aglomeraticko-tufitickej série 
(termín M. Br odňa na et al. 1959) aj na priľahlé juhovýchodné územie. 
Jej explozívny až vulkanicko-sedimentárny komplex (t. j. aglomeraticko-tufi
tická séria) je jediným andezitickým komplex om v celej vihorlatskej oblasti, 
ktorého stratigrafickú pozíciu dostatočne biostratigraficky p otvrdzujú viaceré 
vrtné práce. V podloží aglomerátovo-tufitickej série sa mikropaleontologicky 
dokázal spodný sarmat a v jej n adloží na základe makropaleontológie a mikro
paleontológ ie brakický stredný sarmat (O. J e n d re j á k o v á - J. S e
n e š -- J. S 1 á vi k 1957). Podľa toho možno tú to sériu zaradiť do najspod
nejšej časti stredného sarmatu, čo je v úplnom súlade so stanoveným abso
lútnym vekom subvulkanického komplexu formácie. Zistený rádiometrický vek 
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kupolovitých telies amfibolicko-pyroxenického andezitu (subvulkanický kom
plex druhej intermediárnej formácie) je: vzorka 5-1063 z kóty Viniansky hrad 
(352 ,2) 11,95 mil. rokov, vzorka 3-1066 z kameňolomu východne od obce Vinné 
11,9 mil. rokov , vzorka 2-1065 z lomu Lancoška 11,95 mil. rokov a vzorka 
4-1067 z kameňolomu zo severného svahu kóty šut ová (319,2) 11,7 mil. rokov 
(D. Ď u r i c a et al. 1973 a D. V a s s 1977). 

Relatívne mladší vek extruzívnych telies druhej intermediárnej formácie 
oproti aglomeraticko-tufitickej sérii možno doložiť tým, že extruzíva jednak 
ležia na hrubých pyroklastikách amfibolicko-py r oxenických andezitov, jednak 
uzavierajú odtrhnuté časti pyroklastík (napr. v lome šutová). Na zákla de 
poznatkov z geologického mapovania tieto pyroklastiká pričleňujeme k vrchnej 
časti aglomeraticko-tufitickej série. 

Tretia intermediárna form ácia Vihorlatu (vrchný sarmat) 

Má n epatrne zastúpený vulkanicko-sedimentárny komplex so zvyškami zu
hoľnatenej flóry. Poznáme ho z n adložia spodnej formácie Vihorlatu (z vrtov 
RH-1, KL-1, VH-9, VH-13) a pokladáme ho za laterálny ekvivalent spodnej 
uhoľnej série (termín M. Br odňa na et al. 1959). P r avdepodobne sedimen
t á rny vývoj tohto vulkanicko-sedimentárneho súvrstvia predstavuje sladko
vodné uhľonosné súvrstvia (najmä tufitického ílu, tufitu, piesčitého ílu a slie
ňa) z najzápadnejšej časti Vihorlatu, kde tieto sedimenty m ožno kontinuitne 
sledovať pod efu zívno-ex plozívny komplex pyroxenických andezitov. Zachytili 
sa vo vrtoch TA-I až TA-VII, pričom vrty TA-V a TA-VI severne od Trnavy 
pri Laborci navŕtali v tom súvrství aj stopy po zuhoľnatenej flóre (J. Ha r
c ek - I. Horváth 1965) Podľa J. Slávika (1969) v oblasti Trnavy 
nad Laborcom leží pyroklastický vulkanický komplex v nadloží sladkovodného 
uhľonosného súvrstvia v jarku Šargo. 

P ozícia efuzívno-explozívneho komplexu v nadloží uhľonosného sladkovod
ného súvrstvia priamo dokazuje j eho príslušnosť do mladšej, trete j inter
mediárnej formácie Vihorlatu. 

Efuzívno-explozívny komplex tretej intermediárnej formácie Vihorla tu má 
veľmi r ozsiahle zastúpenie v celom Vihorlate a skladá sa z a ugiticko-hyperste
nických andezitov a ich :;'.)yroklastických ekvivalentov. Subvulkanický komplex, 
pňovité a žilné telesá dioritového porfyritu až kremitého dioritu od potoka 
Kapka a kupolovité telesá pyroxenického a ndezit u z rozličných častí vulka 
nicko-tektonickej depresie a obidve skupiny telies z centrálneho Vihorlatu sú 
z hľadiska epigenetickej mineralizácie dôležitým komplexom. 

Zis tený rádiometrický vek efuzívno-explozívneho komplexu tretej interme
diárnej formácie je: 11 ,4 ± 0,7 mil. rokov pri vzorke andezitu AAD-20 z k a 
meňolomu severne od Klokočova (J. Sl á vi k et a l. 1976); 11 ,75 mil. rokov 
pri vzorke andezitu 6-1069 z tej istej lokality a 11 ,3 mil. r okov pri vzorke ande
zitu 7-1070 od obce Podhoroď (posledné dva údaje o veku sú z práce D. Ď u
r i c u et al. 1973 a D. V a s s a 1977). 

Na základe vrtného prieskumu a geologického mapovania stanovenej pozície 
tretej intermediár nej formácie Vihorlatu nad prvou intermediárnou formáciou 
Vihorlat u , v b ezprostrednom nadloží vulkanicko-sedimentárneho komplexu 
čast o s odtlačkami zuhoľnatenej flóry, a na základe už uvedených rádiometric-
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kých kritérií zaraďujeme tretiu intermediárnu formáciu Vihorlatu do vrchného 
sarmatu (obr. 1, 2, 3, 4, 5). 

štvrtá intermediárna formácia Vihorlatu (spodný panón) 

štvrtá intermediárna formácia sa neviaže ani na východokarpatské zlomové 
pásmo smeru SZ-JV, ani na západokarpatské zlomové pásmo smeru SV-JZ. 
Uvedené zlomy do produktov tohto ,·ulkanizmu už n ezasahujú, pretože táto 
vulkanická epizóda nastala už po základnom tektonickom konsolidovaní oblasti . 
Výlevy magmy boli v periférnej centrálnovihorlatskej zóne vulkanicko-tekto
nickej depresie, zrejme po lokálnych zlomových zónach vzniknuvších v sú
vislosti s konsolidačnými pohybmi predmetnej vulkano-tektonickej štruktúry. 
štvrtú intermediárnu formáciu Vihorlatu zastupuje jediný efuzívny ± explo
zívny komplex, ktorý sa skladá z centroklinálne vyliatych prúdov, kupol 
a vrcholových telies pyroxenických andezitov až andezitbazaltov, ako aj z ich 
n epatrne zastúpených pyroklastík. Táto najmladšia formácia Vihorlatu leží 
v nadloží prvej a tretej intermediárnej formácie Vihorlatu (obr. 1, 2). Rádio
metrický vek vrcholovej časti pyroxenických andezitov kóty Vihorlat (1085) 
stvrtej intermediárnej formácie je 9,3 ± 0,2 mil. rokov a 8,7 ± 0,7 mil. rokov 
(J. S 1 á vi k et al. 1976). 

Etapy vulkanizmu a ich časový sled 

Členenie vulkanického pohoria Vihorlat na formácie zodpovedá prirodzeným 
litologickým celkom vymedzeným podľa dostupných terénnych údajov. Vyčle-

nené formácie v podstate odrážajú magmat ický a tektonický vývoj v tejto 
neovulkanickej oblasti, avšak jednotlivé formácie dokumentujú v r02:ličnej 

miere uplatňujúce sa regionálne pohyby n eogénneho obdobia. Preto na kore
láciu s ďalšími oblasťami neovulkanitov Karpát možno vymedzené formácie 
zoskupiť do etáp odrážajúcich tektonický vývoj or ogénneho pásma. 

Prvá etapa vulkanizmu 

Tektonická korelácia vrchnobádenského ryoli tovo-ryodacitového magmatizmu 
je pre slabú odkrytosť predsarmatských formácií veľmi ťažká. Z jeho geogra
fického rozšírenia je zrejmé, že vrchnobádenský kyslý magmatizmus mal svoje 
centrá pozdiž elevačnej štruktúry prebiehajúcej ju žnejšie, paralelne s bradlo
vým pásmom. Vo Vihorlate predstavuje prvú a nezávislú etapu vulkanizmu 
a siaha za hranice tohto horstva . 

V predevaporitickom období vrchného báden u sa na priútesovej elevácií 
vytvoril rad vulkanických aparátov, z ktorých sa pri opakovaných explóziách 
do sedimentačného priestoru pri Nižnom Hrabovci, Oreskom a Boroli prenieslo 
množstvo jemnozrnného a eolicky vytriedeného ryolitového tufu. Podľa 

V. Gašpar í k o vej - J. S 1 á vi k a (1967) sa horizont ryolitového t ufu 
zachoval v morských sedimentoch na hranici orbulínovej a spiroplektamínovej 
zóny (báden b, c). V záverečnej etape acidného magmatizmu prenikli do sub
vulkanických úrovní ryodacitové telesá (dómy a kumulodómy) pri Merníku, 
Lesnej➔ Hrádku, Bielej hore, Zalužiciach a pri Boroli. Ryolitovo-ryodacitový 
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magmatizmus vo vihorlatskej oblasti, podobne ako na zemplínskej elevácií 
(J. S 1 á vi k, 1972), pret rval až do morského vrchnéh o bádenu (báden b, c, 
spiroplektamínová bolivinovo-buliminová zóna). 

Druhá etapa vulkanizmu 

Začiatok vzniku prvej intermediárnej formácie Vihorlatu spadá do rotáliovej 
zóny vysladeného vrchného bádenu d. Explozívno-efuzívny komplex tejto for
mácie sa vytvoril v súvislosti so silnými orogenetickými pohybmi neskorošta
jerskej fázy, ktoré spôsobili významné stlačenie magurského priestoru, zvrás
nenie čiastkových synklinál a pravdepodobne aj výzdvih flyšového sc:dimen
tačného priestoru na sever od bradlového pásma a vznik humensko-užhorod
skej hraste . Na druhej strane sa v súvislosti s veľkými subsidenčnými pohybmi 
neogénnej molasy vo vrchnom bádene a v spodnom sarmate rejuvenizovali 
staršie tektonické zóny a uvoľnilo sa bočné stláčanie, a tak vznikli diferenco
vané vertikálne pohyby, zapríčiňujúce blokový rozpad ú zemia. V miestach kri
žovania sa hlavných pozdlžnych zlomov smeru SZ-J V a priečnych zlomov 
smeru JV-SV, ktoré museli zasahovať do podkôrových úrovní, vznikli mag
matické krby a nadväzne na to rozsiahla vulkanická činnosť (vytvorenie efu
zívno-explozívneho komplexu). Po staršom vulkanizme vznikol v strednom 
sarmate, v období dozvukov vrchnobádenských tektonických pohybov, subvul
kanický komplex tejto formácie. 

V spojitosti s prvou etapou tejto časti intermediárneho vulkanizmu Vihorlatu 
fungovali vo vrchnom bádene až strednom sarmate t ieto vulkanické centrá: 
pri Morskom oku (pri potoku Kapka), v závere Porubského potoka, v závere 
Sokolského potoka a pod kótou Kyjov (821). Tieto centrá, ležiace v mobilnej 
zóne na vrbnickej hrasťovitej štruktúre medzi vinianskym a porubským 
zlomom (termíny B. L e šk o - J. S 1 á vi k 1969) , spôsobili vznik štyroch, 
z hľadiska metalogenézy najvýznamnejších, vzájomne sa prekrývajúcich vul
kanických aparátov. Na severe územia sa pod kótou Ščobík (780 ,3) pri Valaš
kovciach a východne od Kamienky pod kótou Ostrá stráň (492,4) na základe 
mohutných kráterových vulkanických brekcií andezitu (v priemere 1,5-4,0 m) 
zistili dve ďalšie menšie vulkanické centr á tejto etapy vulkanizmu. Aparáty 
vytvorené okolo nich majú približne rovnaký stratovulkanický štýl stavby. 

Druhá intermediárna formácia mala takúto dynamiku vzniku: Významné 
pohyby pozdÍž priečnych vrbnických zlomov smeru SV-JZ boli vo vyššom 
sarmate. Do pohybu sa dostal trnavský, klokočovský aj michalovsko-jovsiansky 
zlom. Na miestach, kde tieto zlomy prekrížili krivoštiansko-sejkovský zlom, 
južný obmedzujúci zlom humensko-užhorodskej hraste, prenikli na povrch 
magmatické produkty formácie (J. S 1 á vi k 1969). V p rvej časti mal magma
tizmus explozívno-efuzívny charakter, s veľkou prevahou pyroklastík (vznik 
aglomeraticko-tufitickej série v zmysle M. Br odňa na et al. 1959) , a pre
javil sa najmä v podvihorlatskej depresnej oblasti medzi obcami Vinné-Feki
šovce a Hnojné. Subvulkanický komplex druhej intermediárnej formácie , t . j. 
pole kumulovaných dómatických telies a plytšie subvulkanické intruzíva, je 
na rozdiel od aglomeraticko-tufitickej série rozšírený h lavne na vyzdvihnutom 
elevačnom bloku v priestore Medveďova , Vinného ', a Trnavy pri Laborci. 

V zhode s J. S 1 á vi kom et al. (1969) a M. K a 1 i či a kom (1972) kla-
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dierne vulkanické centrum tejto etapy magmatizmu na severný okraj kupoly 
Šutová severozápadne od Vinianskeho jazera, kde možno na viacerých miestach 
vidieť výrazné vertikálne laminančné plochy a vertikálne orientované uzavreniny 
vulkanicko-klastických hornín. Podľa výsledkov gran ulometrického výskumu 
a mocnosti vulkanitov pod prikrývkou vrchnosarmatských sedimentov sit uoval 
J. S 1 á vi k (1969) ďalšie centrum tejže etapy vulkanizmu niekoľko km na J V 
od Vinného. V súčasnosti z produktov tejto formácie vystupujú na povrch len 
pozostatky veľmi erodovaného vulkanického aparátu s erupčným centrom 
na severnom okraji kupoly Šutová. 

Predpokladáme, že sa v závere druhej etapy magmatizmu Vihorlatu na star
ších vrchnobádenských vulkanických centrách pri Morskom oku a potoku 
Kapka, v záveroch Porubského potoka a Sokoľského potoka uplatnila solfa
tárno-fumarolová a hydrotermálna činnosť a vznikli sekundárne kvarcity. 
Z týchto erupčných centier sa postupne vytvárali centrálne vulkanické zóny 
(obr. 1, 4 a 6). 

◄ 
Obr. 6. Centrálne vulkanické zóny Vihorlatu. Situačná mapa (orig.) 
1 - augiticko-hyperstenický andezit, kupolovité telesá, 2 - leukokratný kyslý 
andezit až andezitdacit, pňovité, žilné a kupolovité telesá (]-2 - subvulkanický 
komplex prvej intermediárnej formácie), 3 - amtibolicko-pyroxenické andezity až 
andezitdacity, kupolovité telesá (subvulkanický komplex d ruhej intermediárnej for
mácie), 4 - augitický andezit, kupolovité telesá s výskytom malých pňovitých a žil
ných telies dioritového porfyritu, 5 - propylitizované andezitické horniny centrál
nych vulkanických zón, 6 - sekundárne kvarcity, alumometasomatity (4-6 - tretia 
intermediárna formácia), 7 - hranice centrálnej vulkanickej zóny, 8 - hranice 
vulkanicko-Lektonickej zóny, 9 - hranice erupčného centra, 10 - zistené a predpo
kladané zlomy, 11 - násunové línie bradlového pásma, 12 - označenie zlomov: 
a = trnavský zlom, b = viniansky zlom, c = klokočovský zlom, d = michalov
sko-jovsiansky zlom, e = porubský zlom, f = remetský zlom, g = oreský zlom, h = 
kľivoštiansko-sejkovský zlom, k = humensko-sobranecký zlom, l = horniansky zlom, 
m = choňkovský zlom, n = borolský zlom (a - g - - priečne zlomy vrbnického sys
tému, h-n - pozdlžne zlomy), názvy zlomov podľa J. S 1 á vi k a (1969), 13 - mo
bilné pásmo vrbnických zlomov, 14 - hranice vulkanického pohoria (vonkajšej 
vulkanickej zóny) 

Fig. 6. Internal volcanic zanes of the Vihorlat Mts., sketch map (original). Explana
tions: 1 - augile-hypersthene andesite (domatic bodies), 2 - leucocratic acid andesite 
to andesite-dacite (necks, dykes and domat,c bodies). 1-2 - subvolcanic complex 
of the first intermediate formation, 3 - amphibole-pyroxene andesite to andesite-da
cite (domatic bodies in the subvolcanic complex of the second intermediate for
mation), 4 - augite andesite (domatic bodies containing small necks and dykes of 
diorite porphyri1.e), 5 - propylitized andesite of internal volcanic zanes, 6 - high-si
lica rock, alumometasomatite, 4-6 third intermediate formation, 7 - limits of the 
internal volcanic zone, 8 - limits of the internal volcanic zone, 8 - limits of the 
volcanotectonic zone, 9 - limits of the eruption centre, 10 - ascertained and 
supposed faults, 11 - thrust lines of the Pieniny klippen belt, 12 - faults: a - the 
Tarnava fault, b - Vinné faut, c - Klokočov fault, d - Michalovce-Jovsa fault, 
e - Poruba fault, f - Remetské Hámre fault, g - Oreské fault, h - Krivošťa
ny-Sejkov fafult, k - Humenné-Sobrance fault, l - Horňa fault, m - Choňkovce 

fault, n - Boroľa fault (a-g transversal faults of the Vrbnica fault system, h-n 
longitudinal faults. Fault names according to J. SI á vi k 1969), 13 - mobile belt 
of the Vrbnica fault system, 14 - limits of the volcanic range (limits of external 
volcanic zone) 
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Tretia etapa vulkanizmu 

Tretiu etapu magmatizmu Vihorlatu spájame s aktivitou atickej fázy, keď sa 
zlomy priečneho vrbnického systému opäť dostali do pohybu a v miestach, kde 
prekrížili zlomy smeru SZ-JV, sa prejavila vulkanická aktivita. Vo vlastnom 
Vihorlate v podstate vznikli a vyvíjali sa dva mohutné vulkanické aparáty 
s vulkanickými centrami na kóte Vihorlat (1075 ,4) a pod kótou Kyjov (821). 
Okolo obidvoch vulkanických centier sú koncentricky rozmiestnené produkty 
efuzívno-explozívneho komplexu, striedajúce sa polohy andezitických láv 
a pyroklastík. V závere etapy vystúpili produkty subvulkanického komplexu, 
povrchové extruzívne telesá, plytšie aj hlbinnejšie subvulkanické intruzíva. 
Produkty subvulkanického komplexu sa sústreďujú najmä vo vnútornej časti 

kolapsovanej centrálnej zóny Morského oka. S rozsiahlou hydrotermálnou čin
nosťou na konci tejto etapy magmatizmu súvisel ďalší vývoj a dotvorenie sa 
alumometasomatitov a sekundárnych kvarcitov pozdlž vertikálnych štruktúr 
starých erupčných centier vrchnobádenského až strednosarmatského magma
tizmu. 

Štvrtá etapa vulkanizmu 

Produkty štvrtej intermediárnej formácie Vihorlatu vystúpili v spodnom 
panóne, a to po veľkom časovom odstupe oproti produktom tretej etapy mag
matizmu. Zatiaľ čo najmladšie členy tretej intermediárnej formácie Vihorlatu 
majú absolútny vek okolo 11 miliónov rokov, produkty štvrtej formácie majú 
okolo 9 miliónov rokov. Pre túto formáciu je charakteristické, že z nej roz
siahlejšie vulkanické aparáty nevznikli. Okolo mnohých malých erupčných 

centier, na kóte Vihorlat (1075,4), na kóte Veľká Trestia (950,9), na kóte Motro
gon (1017,0), na kóte Cob (865 ,3), Veža (926,0) a inde, vznikli len veľmi malé 
vulkanické aparáty, resp. len ojedinelé vrcholové telesá tejto etapy vulkanizmu. 

Vulkanicko-tektonická depresia a centrálne vulkanické zóny Vihorlatu 

Vulkanicko-tektonická depresia centrálneho Vihorlatu sa vymedzila pri geo
logickom mapovaní a pr i geofyzikálnom výskume medzi kótami Sninský kameň 
(1004,6), Roh (857,5), Lomok (590,4), Malá Trestia (965 ,4) a Motrogon (1017,9). 

V záverečnej fáze vznikania prvej intermediárnej formácie Vihorlatu po 
oslabení magmatickej činnosti poklesli centrálne, prikráterové časti obidvoch 
priestorovo blízkych vulkanických aparátov s erupčnými centrami pri Mor
skom oku (pri potoku Kapka) a v závere Porubsk ého potoka. Nad erupčnými 
centrami obidvoch vulkanických aparátov sa tak vytvorila spoločná vulkanic
ko-tektonická depresia pretiahnutá v smere SV-JZ. Pokles nastal pozdlž sta
rých, ale stále živých zlomových línií vrbnického priečneho zlomového systému, 
a to na miestach ich prekríženia s pozdlžnymi zlomami, ktoré sprevádzajú 
pieninské bradlové pásmo. 

V priebehu vytvárania sa hlavne efuzívno-explozívnych komplexov tretej 
a štvrtej intermediárnej formácie Vihorlatu boli najmä okrajové časti vulka
nickotektonickej depresie prekryté mladšími, nepremenenými vulkanickými por
duktmi so stratovulkanickým štýlom stavby (obr. 3) . 
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V prestávke medzi formovaním sa prvej intermediárnej formácie, najmä 
však v záverečnom štádiu vznikania tretej intermediárnej formácie, boli časti 

vulkanicko-tektonickej depresie, najmä v miestach pôv odných erupčných centier, 
pod intenzívnym vplyvom pneumatolyticko-hydrotermálnycli agencií. Osobitne 
intenzívne boli tieto „postmagmatické procesy" po vzniku subvulkanického 
k omplexu tretej intermediárnej formácie, keď sa pod ba riérou hornín tejto 
formácie, na miestach bývalých erupčných centier p rvej intermediárnej for
mácie (pri Morskom oku a v závere Porubského potoka), uskutočnili meta
somatické procesy, silifikácia a alumometasomatóza vertikálnych štruktúr . 
V priestore vulkanicko-tektonickej depresie centrálneho Vihorlatu sa tak vytvo
r ili centrálne vulkanické zóny Morského oka a záveru P orubského potoka, obidve 
charakteristické prítomnosťou pneumatolyticky a hydr otermálne premenených 
hornín a subvulkanických intruzívnych telies. 

Pri výstupe subvulkanických telies v závere tretej etapy magmatizmu sa 
poklesnuté časti vulkanicko-tektonickej depresie cent rálneho Vihorlatu opäť 

čiastočne vyzdvihli. 
Okrem tejto vulkanicko-tektonickej depresie v závere Sokolského potoka 

a pod kótou Kyjov vznikli centrálne vulkanické zóny s podobnou geologickou 
charakteristikou. Azda najlepšiu predstavu o nich dáva geologická interpretácia 
magnetických izoanomál LlT v oblasti západného Vihorlatu (obr. 9). Rozmiest
nenie intenzívnych pozitívnych anomálií LlT (h = 300 m) ukazuje, že obidve 
centrálne vulkanické zóny sú na vrbnických štruktúr ach smeru SV-JZ na 
miestach prekríženia s pozdlžnymi zlomami smeru SZ-JV. Tunajšie plošne 
rozsiahle intenzívne magnetické anomálie, aké vo Vih orlate nemajú obdobu, 
pravdepodobne indikujú rozsiahlejšie subvulkanické eruptívne telesá. Na de
taile (obr. 10) z centrálnej vulkanickej zóny pod kótou Kyjov vidieť , že okolo 
tejto zóny, ktorú tvoria propylitizované a pyritizované andezity, je vonkajšia 
kruhová zóna čerstvých dvojpyroxenických andezitov a tufobrekcií týchto hor
nín. Lávové prúdy andezitov centroklinálne upadajú pod uhlom 8-45°. 

P oznatky o bádaných štyroch centrálnych vulkanických zónach možno zhrnúť 
takto: Všetky sú umiestnené v mobilnej zóne štruktúry vrbnických zlomov 
smeru SV-JZ, pričom najmenej odkrytá je juhozápadná centrálna zóna pod 
kótou Kyjov, ktorá úroveň sekundárnych kvarcitov vôbec nedosahuje. Hlbšie 
sú odkryté centrálne vulkanické zóny v závere Sokolského potoka a Porub
ského potoka. V závere Sokolského potoka sú zastúpen é sekundárne kvarcity 
s kremeňom, tridymitom, turmalínom a topásom. V závere Porubského potoka 
k nim pristupuje andaluzit, mullit a hematit a silicifikované a turmalinizované 
kráterové brekcie. V centrálnej vulkanickej zóne Porubského potoka sú aj 
extruzívne vulkanické telesá, ktoré sú v hlbke, podľa interpretácie výsledkov 
geofyziky (M. F i 1 o et al. 1975), reprezentované plutonickými telesami. 
Podľa pestrosti minerálnej a horninovej asociácie najhlbšie je odkrytá cen

trálna vulkanická zóna Morského oka (obr. 6). 

Epigenetická mineralizácia 

Na pne a kupolovité subvulkanické telesá vrchnobádenských ryodacitov 
úvodnej, acidnej formácie sa viaže ortuťová mineralizácia pri Merníku a pri 
Dubriniči na Zakarpatskej Ukrajine v ZSSR. Z terénov od Dubriniči je známe, 
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že telesá ryodacit ov v hibke prechádzajú do intruzívnych telies mikrogranodio
ritov (B. V. Mer 1 i č - S. M. Spi t k o v s k a j a 1974). 

Vo vlastnom Vihorlate sú najvýznamnejšie indície epigenetickej rudnej mine
ralizácie späté s treťou intermediárnou formáciou, situačne na JZ od jazera 
Morské oko, uprostred centrálnej vulkanickej zóny. Ich atraktívnosť zvyšuje 
fakt, že sa tu geofyzikálnymi metódami v priest ore výskytov malých telies 
dioritových porfyritov v hlbke okolo 550 až 850 m vymedzilo veľmi p r avde
podobné a rozsiahle intruzívne teleso s plochou okolo 3 km2 (M. F i 1 o et al. 
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Obr. 7. Premeny vo vulkanicko-tektonickej depresii centrálneho Vihorlatu (orig.) 
1 - hyperstenicko-augitický dioritový porfyrit, pňovité telesá, 2 - sekundárne 
kvarcity, alumometasomatity (topás, andaluzit, korund), 3 - silicifikované kráterové 
brekcie, 4 - vysokoteplotná propylitizácia (kalcit, kremeň, pyrotín, pyrit), 5 - argili
tizácia, 6 - chloritizácia (± pyrit), 7 - hranice vulkanicko-tektonickej depresie 

Fig. 7. Alterations of the volcanotectonic depression in the centra! Vihorlat Mts. 
(original). Explanations: 1 - hypersthene-augite d iorite porphyrite (necks), 2 -
high-silica rock, alumometasomatite (topas, andalusite, corundum), 3 - silicified 
crater breccia, 4 - propylitization by elevated temperature (calcite, quartz, pyrrho
tite,. pyrite) , 5 - argillitisation, 6 - chloritisation with or without pyrite, 7 - limits 
of the volcanotectonic depression of the central Vihorlat Mts. 
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Obr. 8 Anomálie geochémie a geofyziky vo vulkanicko-tektonickej depresii centrál
neho Vihorlatu 
1 - súhrnná anomália Mo- Bi-Sn (v pôde), 2 - súhrnná anomália Pb-Zn- Ag 
(v pôde), 3 - anomália H g (v pôde), 4 - elevácia hlbšieho subvulkanického telesa 
(na základe geofyziky), 5 - povrchové východy plytších subvulkanických telies 
(porfyritov) 
Fig. 8. G eochemical and geophysical anomali.es in the volcanotectonic d epression 
of central Vihorlat Mts. Explanations: 1 - cumulative anomaly of molybde
nium-bismuth-tin in soils, 2 - cumulative a nomaly ot lead-zinc-silver in soils, 
3 - m ercury anomaly in soils, 4 - elevations of the deeper subvolcanic body 
according to geophysics, 5 - surficial outcrops of shallower subvolcanic bodies 
(porp hyri te) 

1975). Nad týmto moznym plutonickým telesom prevŕtal hydrogeologický vrt 
VH-4 pri potoku Ceremošná po celom 201 m dlhom vertikálnom profile inten
zívne karbonatizovanú a silicifikovanú efuzívno-explozívnu skupinu hornín 
pyroxenického andezitu s chudobnou , ale vytrvalou impregnačnou minerali
záciou pyrotínu, pyritu, sfaleritu, chalkopyritu a podľa mikroskopických vý
skumov (R. Ď u ďa 1974) aj arzenopyritu a stanínu (obr. 3, 4, 6). Jadro cen
trálnej zóny je z kupolovitého telesa pyroxenického andezitu preniknutého žil
nými a pňovitými telesami dioritového porfyrit u až do kremitého dioritu . 
Približne na kontaktoch dioritických hornín je okolo 100- 200 m hrubá , 
viac-menej polkruhová zóna masívnych sekundárnych kvarcitov a silicifikova
ných dutinkovitých kráterových brekcií. H lavnými zložkami masívnych sekun-
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dárnych kvarcitov sú : kremeň, topás, andaluzit, diaspor, bähmit, prírodný 
mullit a korund (Z. Bac s ó, 1971, J. Der c o et al. 1977). Z rudných mine
rálov sú tu podľa R. Ď u ď u (1974) drobné výskyty Mo-Bi-minerálov, tetra
dymit a wehrlit. V silicifikovaných kráterových brekciách je z epigenetických 
minerálov zastúpený kremeň, ílovité minerály, hematit a turmalín. Ďalšiu, 
externejšiu, približne oválnu zónu aparátu tvoria propylitizované magmatické 
horniny s novovzniknutým kalcitom, kremeňom, chloritom, pyrotínom, pyritom, 
ílovitými minerálmi a miestami aj so sfaleritom (obr. 7). 

Podľa mineralizácie predpokladáme pod vulkanitmi granitoidné teleso. 
V pôde nad sekundárnymi kvarcitmi a nad vnútornou zónou propylitizo

vaných andezitoidných hornín sme zistili metalometrické anomálie Mo, Bi, Sn 
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Obr. 9. Geologická interpretácia magnetických izoanomál L1T v oblasti západného 
Vihorlatu (výška letu 300 m n. m ., autor pôvodnej mapy izoanomál L1T L. Ben e š, 
1972) 
1 - približné ohraničenie centrálnej vulkanickej zóny, 2 - nulová izoanomália, 3 -
kladná izoanomália, 4 - záporná i.zoanomália 

Fig. 9. Geological interpretation of magnetic isoanomalies L1T in the area of western 
Vihorlat Mts. (flight altitude 300 m . a . s. l. , isoanomalies according to L. Bene š 
1972). Explanations: 1 - aproximative contour of the internal volcanic zone, 2 -
zero isoanomaly, 3 - positive isoanomaly, 4 - negatíve isoanomaly 
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a F. Nad vonkajšou zónou propylitizovaných magmatitov (ďalej od telies 
sekundárnych kvarcitov), najmä v priestore Ceremošnianskeho potoka a v hor
nej časti Skalného potoka, sú známe pôdne metalometrické anomálie Zn, Ag 
a Pb. V obidvoch skupinách prvkov dosahuje anomálny obsah trojnásobok až 
osemdesiatnásobok miestneho priemeru (ob r. 8). 

Periférne pásmo vplyvu opísanej centrálnej vulkanickej zóny budujú chloriti
zované a argilitizované horniny. V argilitizovaných vulkanitoch sme zistili 
šlichové i metalometrické anomálie Hg. 

Na záver zdôrazňujeme, že rozšírenie centrálnych zón s prejavmi fluórovej 

Obr. 10. Geologický detail centrálnej vulkanickej zóny pod kótou Kyjov (orig.) 
1 - nepremenené lávové prúdy pyroxenických andezitov vo vonkajšej vulkanickej 
zóne, 2 - propylitizované pyroxenické andezitové horniny vnútri centrálnej vulka
nickej zóny, 3 - nepremenené tufové brekcie vo vonkajšej vulkanickej zóne, 4 -
smer a uhol sklonu lávových prúdov pyroxenických andezitov vonkajšej vulkanickej 
zóny 

Fig. 10. Detail of the internal volcanic zone below the Kyjov elevational spot (821 m), 
original. zone, 1 - unaltered pyroxene andesite in lava flows of the external volcanic 
zone, 2 - propylitized pyroxene andesite inside of the internal volcanic zone, 
3 - unaltered tuffaceous breccia in the external volcanic zone, 4 - strike and 
dip angles of pyroxene andesite lava flows in the external volcanic zone 
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a alumometasomatózy vymedzuje vihorlatskú metalotektonickú zónu, teda tú 
časť Vihorlatu, ktorá je podľa n ašich doterajších poznatkov na ekonomicky 
významnú koncentráciu rudných a nerudných epigenetických minerálov naj
perspektívnejšia. 

Doručené 9. 9. 1978 
Odporučil V. Konečný 
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Neovolcanic formations of the Vihorlat Mts. 
( Eastern Slovak ia) and their relations to tectonics 

and to epigenetic mineralisation 

ZOLTÁN BACSÓ 

New results of geological mapping, field geophysics (M. F i 1 o et al. 1975) 
and new radiometric age determinations of magmatic rocks (J. S 1 á vi k et al. 
1976, D . Ď u r i ca et al. 1977, D. V a s s 1977) yielded also new <lata on rela
tions oď tectonics, magmatism and epigenetic mineralisation in the Vihorlat Mts. 
It appeared, that the conception according to which only longitudinal struc
tures may have played important role in the development of intermediate 
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volcanism during the Neogene even in the Vihor lat Mts. as it is accepted for 
Popričný and Gutin Mts. of Eastern Slovakia and Transcarpathian Ukraine, 
is not entirely correct. Such tectonic background was presented on schematic 
maps of the Vihorlat Mts. (O. Or 1 i c ký et al. 1970, J. S 1 á vi k - V. K o
ne č ný 1972, J. T ä z sér - R. Rudin e c 1975). According to previous 
opinions (B. Leško - J. Slávik 1969, J. Slávik 1969, 1973), an 
important role was ascribed to the transversal Vrbnica fault system only in the 
generation of the Podvihorlatská coal basin or in the course of hydrothermal 
processes. During the neovolcanic activity in the Vihorlat Mts., only a minor 
neck swarm of basaltoandesite in the southern vicinity of Ladomírov village 
has been related to movements on the transversal Ladomírov fault belonging 
to the Vrbnica fault system. 

Among new and important results of the present work is that the Vrbnica 
fault system running in SW-NE direction played the decisive role in the whole 
extent of Vihorlat Mts. (to the W-NW from Okna and Barlahov brooks) 
during the whole intermediate neovolcanic activity. 

Presented new interpretation of the geological structure enforced to abandon 
the so far used subdivision of the Vihorlat Mts. edifice into the "Kyjov-Ore
chová" and "Valašková" formations (O. Or 1 i c ký et al. 1970). According to the 
presented formational analysis, previously delimit ed volcanic formations (1. c.) 
belong partly to the newly defined first , third and fourth intermediate for
mation, however manifesting different spatial and chronological relations. 

Main structures of the Vihorlat Mts. area 

Peculiar position of the Vihorlat Mts., when compared with the Poprič

ný Mts. but mainly with the Gutin Mts. in Transcarpathian Ukraine, results 
from its position on the transversal Vrbnica fault system regarding main 
structural elements of the Carpathians. This fault system represents the geolo
gical and structural boundary between Western and Eastern Carpathians 
(P. Gr e c u 1 a et al. 1977). The Vrbnica fault system is interpreted as NE 
continuation of the Transcarpathian deep-seated fault belt (the Zagreb-Kulcs 
line according to G y. W e in 1969). This quality contributed to its priority role 
in localisation of magmatic and mineralisation features in the Vihorlat Mts. 

The preponderant structural relation of intermediate neovolcanic formations 
in the Vihorlat Mts. to structures having SW-NE orientation (and not to 
faults running parallel with the Pieniny klippen belt) appears from the location 
of almost all important volcanic apparates or volcanic centres on faults of 
SW-NE strike. So it is near to Morské Oko lake, in the source area of Po
rubský and Sokolský brooks, around the Vihorlat peak and Kyjov elevational 
spot. The anomalous morphological and structural orientation of Vihorlat Mts. 
which is perpendicular to more southeasternly and areally more extended 
portions of the neovolcanic range mainly in Transcarpathian Ukraine, has been 
also caused by structural relations of magmatic masses in the Vihorlat Mts. 
to the Vrbnica fault system. 

Considering that this question concerns fondamental feature of the Vihor
lat Mts. structure, some other proofs should be mentioned. All drillings piercing 
the whole profile of magmatites (drill-holes RH-1, KL-1, VH-9 and VH-13, 

46 



fig. 1) in the area lying S-SE from the line Kyjov high elevational spot 
(821 m a. s. 1.) - Vihorlat peak (1075 m) - Velká Trestia elevational spot 
(951 m), ascertained in all cases the presence of a volcano-sedimentary complex 
between effusive-explosive complexes composed solely by neovolcanites. This 
volcano-sedimentary complex is probably the equivalent of "Lower coal-bearing 
series" (according to M. Br odňa n et al. 1959). The ascertained volcano-sedi
mentary complex is a proof for the existence of two temporaly different for
mations of volcanites (the first and third intermediate ones) in this area. 
Contrarily, drill-holes located to the N from the indicatel boundary, ascertained 
a sole effusive-explosive complex of volcanic rocks (fíg. 1-5), corresponding 
to the first intermediate formation of Vihorlat Mts. Detailed description of 
newly delimited formations is given in further parts of the paper. 

Estimating relations between tectonics, magmatism and epigenetic minerali
sation of the Vihorlat Mts., or in continuing neovolcanic structures of Gutin Mts . 
in the Transcarpathian Ukraine, the role of the Carpathian klippen belt repre
sents a first-rate question. Soviet authors (S. S. Kru g 1 o v 1971, B. V. Mer-
1 ich - S . M. Spi t k o v s k a y a 1974, V. G. S vi r ide n k o 1976) ascribed 
features o.f a deep-seated fault of crucial importance to the klippen belt during 
the generation of the whole neovolcanic range. Others (J. S 1 á vi k 1969, 
R. Mar s ch a 1 k o 1976, B. L e šk o et al. 1977 a. o. ) considerer the klippen 
belt as surficial expression of nappe or thrust lines along which tectonic units 
of higher order became in contact (J. S 1 á vi k 1976). In any case, the Pieniny 
klippen belt is a regional discontinuity belt and movements along it co-operated 
in development of neovolcanites and related mineralisation, though in lesser 
extent as the Vrbnica fault system. 

Subvolcanic magmatic bodies and related epigenetic mineralisation frequently 
occur on places where the klippen belt is crossed by perpendicular fault lines 
(near the Merník village and in the Morské Oko lake area of the Vihorlat Mts., 
as well as on several places in Transcarpathian Ukraine). 

Neovolcanic formations of the Vihorlat Mts. 

The new formational grouping of magmatites in the Vihorlat Mts. reflects 
in best manner their relations to the tectonic structure and to epigenetic 
mineralisation. 

First attempt to delimit neovolcanic formations in the Vihorlat Mts. was made 
by O. Or 1 i c ký et al. (1970) and accurated by J. S 1 á v i k (1976) using at 
that time existing paleomagnetic data and partly also radiometric K/Ar age 
determinations. However, results of new geological mapping in the area led 
to another interpretation of the geological structure. It seems, that results 
oE so far relatively scarce paleomagnetic measurements do not allow a con
sistent regrouping of magmatites in the Vihorlat Mts. Paleomagnetic boundaries 
frequently do not follow ascertained geological limits. To the contrary, somew
where the ascertained geological boundary ŕuns inside of a paleomagnetically 
unitary formation. 

New ·results aliowed i o delimite one acidic and four intermediate formations 
of magmatites in the Vihorlat Mts. 

Formations and complexes that form their parts are not named by so far 
used geographical names (J. S 1 á vi k 1969). Every formation has its name 
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according to magmatic rock type represented and further divided into struc
tural complexes, namely (in case of full developrnent) into a volcano-sedimen
taxy, an effusive-explosive and into a subvolcanic complex. In frarne of every 
formation , the volcano-sedimentary complex is the oldest whereas the sub
volcanic complex is the youngest one. ťrom the viewpoint of epigenetic 
mineralisation perspectives, the subvolcanic complexes have extraordinary 
importance, to which usually, also an extraordinary attention has been paid 
(Table 1). 

Introductory acidic formation (Upper Badenian) 

The position of this formation immediately below~ the first intermediate one 
is known from the Petrovce-1 borehole in the Popričný Mts. In every place. 
where relations of this acidic formation to younger intermediate ones has been 
ascertained, rhyolite tuff and rhyodacite occurs in the underlier of intermediate 
volcanites. The formation comprises of an explosive complex of rhyolite tuff 
and a subvolcanic complex represented by domatic bodies of rhyodacite com
position. 

The complex of the explosive rhyolite tuff outcrops in surroundings of N ižný 
Hrabovec, Oreské villages and on the Boroľa crest. According to paleontologic 
criteria, J. Jan á č ek (1959) and V. Gašpar í k o v á - J. S 1 á vi k (1967) 
ranged the explosive complex of rhyolite tuH into the lower part of the Upper 
Badenian. Rocks of rhyodacite bodies forming the subvolcanic complex of the 
same formation yielded radiometric ages of 13 ± 1.2 m. y. (sample M-1, Merník 
village - J. Rep čo k 1977), 14.3 m. y. (sample AV-36 from a quarry on the 
Hrádok elevational point in Michalovce town) and 15.2 m. y. (sample A V-37 
from quarry n ear the Lesné village). Both last data are according to G. P. Ba g
d a s a ria n et al. (1971). 

First intermediate formation (Upper Badenian - Middle Sarmatian) 

The development of hugest r::.eovolcanic formation in the Vihorlat Mts. begins 
already during the Upper Eadenian. Such commencement prove radiometric 
ages of andesite samples from Remetské Hámre village or from the Močidlá 
settlement near Vyšné Nemecké having 17 ± 0.6 m. y. (sam.ple AAD-21, J. S 1 á
v i k et al. 1976, p. 328), 13 ± 2.1 m. y. (sample AAD-27) or 13.8 m. y. (sample 
AAD-28, cf. D. V a s s 1977). Thesse data testify that the volcanic activity 
producing intermediate magmatites was regionally wide-spreaded during the 
Upper Badenian in Eastern Slovakia and appeared simultaneously in the 
Slanské vrchy Mts. (Zamutov), in the area of Východoslovenská nížina lowland 
(Plešany, Zatín, Brehov and Žipov villages) and even in the Vihorlat Mts. 
According to G. P. Bagdasarian - L. G. Danilovich (1968), first 
appearance of andesite-producing volcanism on the west oE Transcarpathian 
Ukraine may be placed also into the Upper Badenian (15 m. y. ago). 

The first intermediate formation occurs almost in the whole extent of the 
Vihorlat neovolcanic range, exept if its SW edge (fig. 1-5). Its base is formed 
by rocks of the effusive-explosive complex, most commonly by xenotuff layers. 
Upper portions of the effusive-explosive complex consist of lava flows alter
nating with lapilli tuff and coarse tuffaceous breccia. Produced magmatiies are 

48 



represented by pyroxene andesite t o andesite-basalt. The relatively feebly 
developed subvolcanic complex of the formation represent rare necks and 
domatic bodies of pyroxene andesite to diorite porphyrite on the periphery 
of the mountain range (near Porúbka, Modra, Sninské Hämre villages or in the 
K amenica brook valley), but also necks and dykes of coarse porphyric ande
site-dacite to dacite (the so called "Choňkovce-Petrovice type" according to 
J . S 1 á vi k 1969) in the volcanotectonic depression of central Vihorlat Mts. 

The subvolcanic complex of this formation is younger than the effusive-explo
siv e one, since subvolcanic bodies penetrated layers of the former and radio
m etric ages of its rocks are also considerably younger. Ascertained ages are: 
11.4 ± 2.5 m. y. for the andesite-dacite of "Choňkovce-Petrovice type" (sample 
A AD-29, cf. D. W a s s 1977) and 11.95 m. y. for andesite from a quarry near 
Zemplínske Hámre village (sample 10-1073, D. Ď u r i ca et al. 1978). The 
probable age of the subvolcanic complex is so Lower t o Middle Sarmatian. 

On the other hand, an older age of the effusive-explosive complex may be 
supposed also from the experience that in all proved areas the youngest sedi
mentary beds in its underlier have Lower Badenian age, mostly but Paleogene 
or even Mesozoic strata occur u nderneath volcanic r ocks ranged into the 
effusive-explosive complex of the first intermediate formation. 

S econd intermediate formatíon (Míddle Sarmatían) 

Chronologically, the gener ation of second intermediate formation overlaps 
the time when the subvolcanic complex of the first on e originated. Rocks o.E 
t h is, by volume tiny formation, have the composition of amphibole-pyroxene 
andesite. These broke out in the SW edge of the Vihorla t Mts. and partly even 
in SE neighbourhood of the range, where they form the "Agglomerate - tulfite 
series" (M. B r odň a n et al. 1959). The series delim ited as the explosive 
volcanosedimentary complex of the formation is the sole complex of andesitic 
rocks having sufficiently known biostratigraphical age r elations by results from 
several drill-holes. 

In the underlier of the explosive-volcanosedimentar y complex, sediments 
of Lower Sarmatian age have b een micropaleontologically ascertained, whereas 
in the overlier, macro- and m icropaleontologically proved beds of the brackish 
Miďdle Sarmatian occur (O. Jen d re j á k o v á et al. 1957). Accordingly, the 
com plex originated in low ermost parts of the Middle Sar matian. The age is con
cordant with radiometric ages obtained from rock samples of the subvolcanic 
complex in the same formation. Amphibole-pyroxene an desite of domaiic body 
forming the Vinné castle hill yielded 11.95 m. y. (sample 5-1068), the same 
from a quarry to the N from Vinné v illage 11.9 m. y. (sample 2-1065) and 
a similar rock sample (4-1067) from the quarry on Šutov hill northern slope 
11.7 m. y. (all data from D. Ď u r i ca et al. 1978). 

An explanation .for relatively younger age of extrusive bodies in the for
m ation is given abo by the experience that such extrusives lie either on coarse 
pyroclastics of amphibole--pyroxene composition or they enclose detached frag-• 
m ents of pyroclasts (Šutová quarry). These pyroclastics belong still to the upper 
part of explosivc-volcanosedimentary complex as it is pr oved by results of geo
logical mapping. 
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Fourth intermediate formation (Lower Pannonian) 

The volcanosedimentary complex of this formation is developed only 
in tiny volume, neverth eless, it contains coalified plant remnants . The complex 
occurs in the overlier of the first intermediate formation (drill-holes KH-1, 
KL-1, VH-9 and VH-13) representing lateral equivalent of the "Lover 
coal-bearing series " in the Vihorlat Mts. foothill (M. Br odňa n et al. 1959) . 

The effusive-explosive complex in the third intermediate formation h as 
large extent in the whole Vihorlat Mts. The complex is built by augite-hy
persthene andesite rock varieties and by its pyroclasts. The subvolcanic com
plex represent necks and dykes of diorite porphyrite to quartz dior ite in the 
Kapka brook valley as well as domes of pyroxene andesite occuring in other 
pcrtions of the central volcano-tectonic depression. The complex is very im
portant carrier of epigenetic mineralisation. 

Ascertained radiometric ages of the effusive-explosive complex are: 
1.14 ± 0.7 m. y. (andesite sample taken from a qu arry to the N from Klokočov 
village - AAD-20 in J. S 1 á vi k et al. 1976) , 11.75 m. y. (andesite sample 
6-1069 from the sa{Ue locality) and 11.3 m. y. (andesite sample 7-1070 from 
Podhorod' village (both sample by D. Ď u r i ca et al. 1978). 

According to results of drilling and geological mapping, the effusive-explo
sive complex lies a bove the first intermediate formation and in most places 
also it covers the volcanosedimentary complex containing coalified plant 
r emnants. Hence, and according to radiometric ages, the whole th-ird inter
mediate formation may be ranged into the Upper Sarm atian (Fig. 1-5). 

Fourth intermediate f ormation (Lower Pannonian) 

The development of this formation is independent from fault zones of either 
West Carpathian or East Carpathian orientation. Volcanic masses of the for
mation originated already after tectonic consolidation of the neovolcanic area 
and movements along faults did not influence their localisation. Volcanic acti
vity concentrated on t he periphery of already existing volcanotectonic de
pression of the central Vihorlat Mt s. As feeding channels of this volcanic 
episode, obviously local faults may have acted. Renewed activity along them 
may be explained by consolidating (subsidential ?) movements of the volcano
tectonic edifice. The formation represents a single effusive-explosive complex, 
which is built by centroclinal spreaded lava flows, domatic bodies and "summit " 
bodies of pyroxene andesite to andesite-basalt accompanied by subordinate 
amounts of pyroclasts. This youngest intermediate formation lies above the 
first and third ones (Fig . 1, 2). Radiometric ages abtained from rocks of the 
formation are 9.3 ± 0.2 m. y . and 8.7 ± 0.7 m. y. (pyroxene andesite samples 
from the Vihorlat peak according to J. S 1 á vi k et al. 1976). 

Stages of volcanic events and their relation to the tectonic activity 

Presented formational subdivision o,f volcanic products in the Vihorlat Mts . 
corresponds to natural lithological units delimited from available field expe
rience. Delimited formations and the composing complexes reflect basically 
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magmatectonic development of this neovolcanic area. Never thelcss, single for
m ations bear also evidence on regionally effective movements in the tím e 
of their generation during the Neogen e in different degree. Therefore, for 
purposes of correlation tow ards other Carpathian n eovolcanic areas, the deli
mited formations may be g r ouped into v olcanic stages reflect ing tectonic deve
lopment of the whole orogenic belt. 

According to achieved results, m ain volcanic events appear ed almost syn
chronously in all neovolcan ic r egions of Eastern Slovakia. Besides the Vi
horlat Mts., contemporaneous volcanic activity occured also in the Slanské 
vrchy Mts. and in the basem ent of the Východoslovenská nížina lowland acting 
from the Upper Badenian till the Middle P annonian . Sirnilar duration of vol
canic activity characterizes the development of neovolcanic edifices in the 
neighbour 'ľranscarpathian Ukraine , where it started in the Upper Badenian 
(before 15 m . y.) and ended in the Pannonian (before 10.5 m . y.); G . P. Ba g
d a s a ria n - L. G. Dani 1 o v i ch (1968). 

Tectonic cor r elation of the rhyolite to rhyodacite magmatism of Up per 
Badenian age encounteres difficulties due to weakly exposed pre-Sarmatian 
formations. According to the geographical extent , the introductory acidic for 
mation had to have its centres along an elevational struct ure in the Upper 
Badenian running parallel t o the Pieniny klippen belt in its SW vicinity . The 
formation represents the first and independent stage of volcanism in the Vi
horlat Mts ., overlapping the limits of this volcanic rang e. 

During the second stage of volcanism, the first and second intermediate 
formations orig inated. Both formatíons lie in stratigr aphical underlier of t he 
third intermediate formation, accordingly , they are older. Subvolcanic rocks 
of the first and second formation yielded also very near radiometric ages. 
Radiometric evidence proved that the appearance of the first intermediate 
formation may be placed into the Rotalia zone of the brackish Upper Bade
n ian d. So, the development of the explosive-effusive complex ranged into the 
firs t intermediate formation may be deduced from orogenic movements oJ the 
late Styrian phase. Succeedindly, probably during the Middle Sarmatian , 
in tíme of latest Upper Badenian t ectonic movem ents, the subvolcanic complex 
of the first intermediate formation intruded. 

Main movements occured in this stage of volcanism along faults belonging 
to the Vrbnica fault system (SW-NE). Activity of the Tarnava, Klci lrnčov 

and Michalovce-Jovsa fault may be evidenced. In places where these faults 
crossed the Krivošťany-Sejkov fault or the fault limiting the Humen
né- Uzhgorod horst from the SW, magmatic masses of the second intermediate 
formation pierced up (J. S 1 á vi k 1969). 

The third stage of volcanism in the Vihorlat Mts. may be related to tectonic 
activity during the Attic phase, when movements ren ewed along the Vrbnica 
fault system. In places of crossing with faults accompanying the Pieniny 
klippen belt, relative centres of volcanic activity were located. Products of the 
third stage are represented by the huge third intermediate formation having 
r egional extent and by important subvolcanic bodies. 

The independent , fourth stage of volcanism occured after tectonic consoli
dation of the area. Youngest volcanic products of the stage extending into the 
Lower Pannonian occur only on the pcripheries of the central volcanotectonic 
depression. 
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The volcanotectonic depression and internal volcanic zones 
of the Vihorlat Mts. 

The volcanotectonic depression of the central Vihorlat Mts. has been deli
mited in the course of geological mapping and by geophysical investigations 
(M. F i 1 o et al. 1975). It occurs between elevational p oints of Sninský kameň 
(1005 m. a. s. 1.), Roh (858 m), Lomok (590 m), Malá Trestia (965 m) a n d 
Motrogon (1018 m). In time of weakened volcanic activity after the accom
plished first intermediate formation, the internal and crater-near por t ions 
of proximate volcanic apparates co1lapsed. Such eruptional apparates outcrop 
near the Morské Oko lake (in the Kapka brook valley) and in the Porubský 
brook source area . Over collapsed eruptional centres a single common volcanD= 
tectonic depression originated, elongated in SW-NE direction. 

The collapse was controlled by older but continuously active faults of the 
Vrbnica fault system, over crossings with longitudinal Carpathian faults 
accompanying the klippen belt. The effusive-explosive complex of the t hird 
and fourth intermediate formation covered mainly peripheral portions of this 
volcanotectonic depression and gave apparent stratovolcanic style to the whole 
structure (Fig. 3). 

In the pauses between the first, second and third intermediate formation, 
but mainly in time of finishing the third one, certain parts of the volcanotecto
nic depression have been intensively altered by pneumatolytic-hydrothermal 
agencies. Intense alterations are located around older volcanic centres. The 
most intensive postmagm atic alteration occured after the emplacement of the 
subvolcanic complex closing the thir d intermediat e formation. Then, below 
the rock-barrier of the effusive-explosive complex, strong pervasive metasomatic 
alteration, alumometasomatose and silification affected the vertically oriented 
structures near the Morské Oko lake and in the P orubský brook source area. 
By these alterations, internal zanes of the volcanic edifice became distinctly 
evident. In both mentioned areas, subvertical structures contain pneumatolytic 
and hydrothermally altered rocks originated in result of emplacement of sub
volcanic magmatic bodies. These intrusions, though partially, again elevated 
th e formerly collapsed portions in the central volcanotectonic depression. 

Outside of this central volcanotectonic depression, further internal volcanic 
zones developed m anifesting similar features in the Sokolský brook source 
area and below the Kyjov elevational spot. 

The epigenetic mineralisation of the Vihorlat Mts. 

Delimited neovolcanic formations are characterised also by independ ent 
types of epigenetic mineralisation. 

Necks and domes of rhyodacite originated in the Upper Badenian are 
carriers of mercury mineralisation near Merník village and in the vicinity 
of Dubrinichi village in the Transcarpathian Ukraine. In the last area, rhyoda
cite bodies acquire char acteristics of microgranodiorite towards their deeper 
portions (B. V. Mer 1 ich - S. M. S pi t k o v s k a y a 1974). 

In the Vihorlat Mts., most important manifestations of epigenetic miner ali
sation are related to the third intermediate form ation. This mineralisation 
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occurs in spatial relations to high-silica rocks (secondary quartzite), bodies of 
which are located along the Vrbnica fault system between the Morské Oko 
lake and Kyjov high. Peculiar significance of these mineralisation indices 
follows from the apparition of diorite porphyrite bodies delimited by geophy
sical measurements in areas where the indices occur. The main such area is to 
the SW from the Morské Oko lake. There, an extensive intrusive body of 
probably dioritic composition is probable in depths below 550-850 m having 
areal extent about 3 sq. km (M. F i 1 o et al. 1975). Over this, probably sub 
volcanic intrusive body, the hydrogeological drill-hole VH-4 has been located 
and it pierced in whole lenght (210 m) intensively carbonatised and silicified 
pyroxene andesite of the effusive-explosive complex. Altered rocks contain, 
ihough disseminated but enduring impregnations of pyrhotite, pyrite, sfalerite 
and chalcopyrite as well as lesser amounts of ar senopyrite and stannite 
(R. Ď u ďa 1974). 

The best known interna] volcanic zone of the Vihorlat Mts. is the one 
between Sninský kameň high (1005 m) - Roh (858 m) - Lysák (858 m) -
Motrogon elevational spots (1018 m). In its central portions, a domatic body 
of pyroxene andesite occurs, pierced by necks and dyke swarm of diorite 
porphyrite to quartz diorite. In wallrocks of dior ite--like rocks an about 
100-200 m thick belt of massive high-silica rock occurs accompanied by 
cavernous crater breccia the latter girdling a group of subvolcanic diorite 
bodies. Main mineral contents of high-silica rocks are quartz, topas, andalusite, 
diaspor, bohmite, natural mullite and corundum (Z. B ac s ó 1971 , J. Der c o 
et al. 1977). From ore minerals, tiny grains of m olybdenium and bismuth 
sulphides, tetradymite and wehrlite have been ascer tained (R. Ď u ďa 1974). 
The silicified crater breccia contains epigenetic quartz, clay minerals, hematite 
and tourmaline. 

The second and more external zone of approximately oval surficial shape 
is formed by propylitized magmatites containing fresh calcite, quartz, chlorite , 
pyrrhotite, pyrite, clay minerals and locally sphalerite (Fig. 7). 

Over the high-silica rock bodies and in internal portions of propylitized 
rocks of originally andesite composition, metallometric anomalies of molyb 
denium, bismuth, tin and fluorine were ascertained in covering soils. Anomalies 
of zinc, silver and lead occur more externly Irom high-silica rock bodies over 
external portions of propylitized rocks. Such anomalies have been found mainly 
in the Čeremošniansky brook valley and in upper parts of the Skalný brook 
valley. Anomalous values of element content are equal to three to eighty m ul
tiples of local clarcs in soils (Fíg. 8). 

The outer belt of altered rocks in the internal volcanic zone is formed by 
-chloritized and arg-illitized rocks. Anomalies of mercury were ascertained here 
during metallometric and placer sampling of the area. 

It must be stressed out finally, that the distribution of similar internal vol
canic zones containing indices of fluorine mineralisat ion or alumometasomatic 
secondary rocks delimits the independent metallotectonic zone of the Vihor 
lat Mts. This metallotectonic zone represents parts of the mountain range, 
where perspectives to ascertain an economically important mineralisation are 
the highest, according to so far obtained results. 

Preložil I. Varga 
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Pokračovanie zo s. 20 
Okrem toho boli ďalšie témy v komisiách a v pracovných skupinách (komisie: 

rudonosných roztokov a uzavrenín, t ektoniky rudných ložísk, pre mangánové ložiská. 
paragenézu; pracovné skupiny: diaľkového výskumu a prieskumu ložísk, fluori
tovo-barytových ložísk, skarnových ložísk, na vyhľadávanie a prieskum ložísk). 

V rámci hlavných tém, komisií a pracovných skupín predniesli účastníci 162 prí
spevkov. Čiastočný obraz o nich poskytuje materiál Programs and Abstracts, ktorý 
bol účastníkom sympózia k dispozícii . Prednesené referáty v rozšírenej forme (do 
17 OOO slov) vyjdú do jedného roku v nakladateľstve Schweizerbart v dvoch zväzkoch. 
Československí účastníci predniesli tieto referá ty: M. B éihmer: Ore d eposits of W est 

Carpathian Neogene volcanics a nd their relation to the evolution of volcanism 
(v rámci témy 1), J. H. Bernard: Paragenetic units of t he European Variscan mega
zone (v rámci komisie d), M. štemprok: Tin and tun gsten deposits of the West
Central F.uropean Variscides (v rámci témy 1). 

Referáty sympózia riešia rozličné genetické problémy rudných ložísk na príkladoch 
zo všetkých kontinentov. Hojne bola zastúpená problematika rudn ých ložísk západnej 
časti USA, a to najmä ekonomicky a geneticky najzauj ímavejšieho typu porfýrových 
Cu rúd. Sympózium sústredilo pozornosť na procesy vulkanizmu, plutonizmu a tek
t oniky, najmä subdukčného charakteru. 

Celkový prínos sympózia vynikne až po vydaní materiálov tlačou. Uvedieme tu 
však aspoň niektoré poznatky, k toré sa opakovane zisťovali pri štúdiu ložísk spätých 
s vulkanicko-plutonickými procesmi a sú dôležité aj v našich pomeroch. 

Rudné ložiská západu USA sa spá jajú s plutonicko-v ulkanickou činnosťou, ktorú 
vyvolala subdukcia prebiehajúca v období jura - n eogén. Ložiská farebných a d ra
hých kovov rozličnej h ibky vniku tu tvoria jeden vývojový rad. Poukazovalo sa 
na priestorovú spätosť žilných a žilnikovo-impregnačných ložísk. Rudné prvky po
chádzajú z miest, v ktorých v znikajú magmatické ohniská. Prevládajúcim zrudňo
vacím fluidom pre bližšie povrchové (žilné) ložiská a premeny hornín je meteorická 
voda . Špecifické tektonické porušenie materských intruzív porfýrových rúd vzniká 
masovým uvoľňovaním vody pri rýchle j kryštalizácii. P orÍ.Ýrové rudy vznikali pod 
úrovňou meteorických vôd. R udonosné intruzíva porfýrových Cu rúd mali vrchnú 
hranicu v hibke okolo 2000 m od povrchu. 

Mine ralizácia závisí od charakteru magmatickej hornin y. Sulfidické ložiská sa pre
važne viažu na andezitové magmy , ložiská drahých kovov skôr na kyslé a alkalickej šie 
:life renciáty. Zrudňovací pr oces prebieha v etapách, k t oré sa striedajú s vývojom 
magmatizmu a vulkanických aparátov. Zdôraznil sa v ýznam kald erových štruktúr, 
m a lých intrúzií, dajkových systémov a obnovovaných zlomov. 

Mnohé referáty sympózia sa vyznačovali dokonalou syntézou r egionálnych a lo
kálnych štruktúr podmieňujúcich vznik a lokalizáciu ložiska. riešením procesov mag
matického i postmagmatického vývoja a použitím početných laboratórnych údajov, 
napr. izotopických analýz, analýz plynokvapalných uzavrenín a ďalších geochemic
¾,ých údajov. 

Aj z krátkeho prehľadu je zrejmá aktuálnosť problema tiky, ktorú nájdeme v ma
teriá loch 5. sympózia IAGOD. 
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Mineralia slovaca, 11 (1979), I, 55-70, Bratislava 

Charakteristika primárneho geochemického poľa 
lokality Zlatá Baňa 

(8 obr. a 8 tab. v texte) 

PAVOL RYBÁR* 

XapaKTCpHCTHKa nepBHqHoro r e OXHMHqeCKOro IlOJIJI MCCTOpO}l{):ICHIHJ 

3JiaTa JiaHJI 

OCHOBHbie CTaT11:qeCKHe rrapaMeTpbI M reoxMMMqecKoe rrpO!IIJIOe OT):\eJibHbIX 

3JieMeHT0B 06Cy)K,11aeTCl! caMOCTOl!TeJibHO )-1Jill Tycpo6peKl.jMM M )-1Jill aH)-1e3MTOB 

3JiaTo6aHCKoro BYJIKaHMqecKoro arrapaTa. YcTaHOBJi eHHblM MeCTHb!M KJiapK c o 

ITOCTaBJil!JICl! C MMPOBbIM M CJI0B31jKMM KJiapKaMM )1Jill rropo,i cpe):IHeKMCJibIX. 

YMHO)!{eHHeM cpe):IHMX BeJIJ;IqJ,jH no OTHOIIIeHMlO K MeCTHOMY KJiapKy ÔbIJIO 

YCTaHOBJieHO, "'ITO 3JieMeHTbI ljMHKa OJIOBa, CBHHlja, c epe6 pa M Ka):\MHll rrpHHH· 

M310T y-qacTMe B IIOJIMMeTaJIM"'IeCKOM opy):leHeHMH. 3 TO IIO):\TBep)K):laeTCl! J1 KO· 

peJIJI]~JfOHHbIM aHaJIJ130M. 

Charakteľistics of the primary geochem ical field on the Zlatá Baňa locality 
(East Slovakia) 

Basic statistical parameters and the geochemical background for indi
vidual elemen ts have been characterised for tuffaceous breccia and for 
andesite of the Zlatá Baňa volcanic edifice. Ascertained geochemical 
background values of elements have been compared with world-wide and 
Slovakian average values for intermediate rocks. The geochemical back
ground values are multiplied in the case of zinc, lead, antimony, silver 
and cadmium. Accordingly, these elements take part on the base metal 
mineralisation on the locality. These results have been confirmed by corre
lation analysis as well. 

Oblasť Zlatej Bane je už dávnejšie v centre pozornosti geológov, mineralógov, 
ale najmä banských prospektorov. Popri rade prác dotýkajúcich sa geologickej 
a ložiskovej problematiky jestvujú aj práce geochemického charakteru. 

Pôdnou metalometriou sa v rokoch 1957--1959 pok úsil dešifrovať smerné 
pokračovanie Sb-žíl severne od obce Zlatá Baňa J. G r ech a v rokoch 1958 
a 1961 J. K a š par a R. Krá 1 skúmali rozptyl rumelky v oblasti Zlatej 
Bane a na Predbani, blízko osady Dubník. 

Intenzívna a systematická geologickoprieskumná činnosť sa v Slanských 

* Ing. Pavol Rybár Geologický prieskum, n. p., Stará Spišská cesta, p. p. A/21, 
-040 51 Košice. 
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vrchoch začala v roku 1964 šlichovou prospekciou (J. S 1 á vi k). Aj v oblasti 
Zlatej Bane sa zistil rad sekundárnych aureol r ozptylu, najmä rumelky, ale aj 
ďalších kovov. Začal sa tu rozsiahly vyhľadávací prieskum hlavne na Hg-rudy. 
J. Slávi k ~ J. T o z sér (1973) publikovali syntetizujúcu prácu o n eovul
kalizme a metalogenetických pomeroch v severn ej časti Slanských vrchov. 

M. K a 1 i či a k (1977) na základe analýzy vulkanotektonického vývoja, ča
sovej postupnosti vulkanických udalostí, pet rografickej a petrochemickej ch a
rakteristiky eruptív, foriem vulkanických telies a ich vzájomných vzťahov 
v severnej časti Slanských vrchov vyčlenil samostatný vulkanický aparát 
s centrálnou zónou v oblasti Zlatej Bane. Autor vyčlenil štyri vývojové etapy 
vulkanického aparátu, pričom synchrónne s vývojom magmatizmu v et apách 
prebiehali aj zrudňovacie procesy. 

Epigenetická mineralizácia je v úzkej časovej a priestorovej spätosti s vý
vojom vulkanického aparátu a je štruktúrne spätá s vulkanogénnymi kom
plexmi hlavne v centrálnej vulkanickej zóne. 

Vrtný prieskum v Zlatej Bani zistil niekoľko t ypov polymetalickej minerali
zácie: žilníkovo-impregnačné zrudnenie v intruzívnom komplexe dioritových 
porfyritov, brekciovitý typ zrudnenia v explozívnych brekciách a napokon žil
no-žilníkový typ, ktorého rudolokalizujúcim prostredím je stratovulkanický 
andezitový komplex pyroxenických andezitov v centrálnej zóne aparátu. Žil
no-žilníkový typ je predmetom nášho štúdia. 

Po prvých troch vrtoch do híbky 300 m a zistení polymetalickej mineralizácie 
sme sa pokúsili charakterizovať primárne geochemické pole tejto minerali
zácie. Situácia troch skúmaných vrtov (KSV-1, 2, 3) je na obr. 1. 

.._J .1 

.1 

1 

I 

Obr. 1. Situácia vrtov KSV-1, KSV-2, KSV-3 
Fig. 1. Situation of drill-holes on the Zlatá Baňa locality 

Vzorkovanie a analytické podmienky 

Na zistenie obsahu stopových prvkov - indikátorov zrudnenia sme analyzovali 
litogeochemické vzorky odobrané bodovo z vrtného jadra v 5 m intervaloch. Získali 
sme 64 vzoriek z vrtu KSV-1, 65 vzoriek z vrtu KSV-2 a 60 vzoriek z vrtu KSV-3. 

Všetky vzorky sa analyzovali spektrálne v laboratórnom stredisku Geologického 
prieskumu v Spišskej Novej Vsi. Výsledky analýz sa kvantifikovali v g/ t. Analyzovali 
sa tieto prvky: Sb, Pb, Zn, Cd, Co, Cu, Bi, Ag, Hg, Ba, Mo. 
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Geochemické prepočty 

Základné triedenie 

Výsledky analýz vzoriek z vrtov zhodnocuj eme ako samostatné súbory. Každý 
súbor členíme podľa litologických kritérií na dva podsúbory. J eden podsúbor 
predstavuje vzorky reprezentujúce andezity a druhý tufobrekcie. 

Určenie zákLadných štatistických parametrov 

Základné štatistické parametre sme vypočítali pr e podsúbory osobitne. P ri 
predpokladanom normálnom rozdelení sme vypočítali priemernú hodnotu x ako 
vzťahový (vážený) priemer 

x = 
n 

kde xi je hodnota jednej analýzy jedného prvku v danom podsúbore, n i počet 
vzoriek s rovnakou číselnou hodnotou a n označuj e počet vzor iek v podsúbor e. 

Hodnotu smerodajnej odchýlky V-(x-x)2n~ 
(J= l 1 

1l - j 

sme ponechali, ale zaviedli sme označenie S, ktoré charakterizuje prakticky 
identickú veličinu. 

95-percentný interval spoľahlivosti , teda interval, v k torom sa vypočítaná 

priemerná hodnota x nachádza s 95-percentnou pravdepodobnosťou, sm e vypo
čítali podľa vzťahu 

1,96 S 
-X0 ,95 = ___ n _ _ _ 

Na kontrolu zákona rozdelenia sme vypočítali koeficient asymetrie A a hod
notu B, ktorá v prípade nor málneho r ozdelenia nesmie byť väčšia ako 3. 

A = Ľi (x i -x)3ni 
S3n 

A 
B= - ---:<;; 3 

6 

n 

Túto podmienku spiňajú prvky Sb a Co vo všetkých podsúboroch. P r e P b, Zn, 
Cd, Cu, Ag, Ba vychádza vo všetkých podsúboroch h odnota B > 3, preto sm e ich 
štatistické parametre vypočítali podľa vzťahov pre lognorm álne r ozdelenie , lebo 
tak sa zoslabuje vplyv extr émnych h odnôt (V. S a t r a n - B. S o u k u p 
1973), ktorý je v po d.súboroch častý. T ak sm e vypočítali štatistické parametre 
aj pre všetky podsúbory prvkov Bi, Hg a Mo, ktorých analýzy sú väčšinou 
zhodnotené ako n ulové, pretože lognormálne r ozdelenie vyhovuje prvkom vy
sk ytujúcim sa v nízkych koncentráciách (V. S a tr a n - B. S ou ku p 1973). 

Priemernú hodnotu sme počítali podľa vzťahu 

kde m je priemerná hodnota, 1J aritmetický priem er prirodzených logaritmov 
a CJ 2 rozptyl prirodzených logaritmov. 
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Hodnotu smerodajnej odchýlky sme vypočítali podľa vzorca 
2 

S= m 2(ea -1) 
95-percentný interval spoľahlivosti priemeru pre lognormálne rozdelenie sme 

vypočítali podľa vzorca 

Štatistické hodnoty podsúborov tufobrekcií vo vrtoch 

Statistical values for the sample sets of tuffaceous breccia in individual drill-hole s-

KSV-1 Tab. 1 

1 

Priemerná 

1 

95 % interval 

1 

Rozsah stanov. 

1 

Smerodajná 1. 

hodnota spoľahli v osti h odnôt odchýlka 1. 

Pb* 365 222- 602 39-2223 452 
Zn* 493 299-813 68-32000 615 1 

' Sb* 14 11-17 0-84 7,9 
Cu* 37 29-47 12- 325 24 
Cd* 3,5 2,'1 - 5,1 0-131 3,5 
Co 22 21 -24 16- 28 3,1 
Ag* 3,7 2,9-4,7 1-32 2,5 
Ba 49 3 404- 602 118-1059 285 

1 
Hg* 0,8 0-1,7 0-12 2,7 
Bi* 1,3 0,3-2,6 0- 14 3,2 
Mo 0,8 0,3-1,6 0-6 1,8 

KSV-2 

Pb* 221 178- 276 55-1413 139 : 
Zn* 245 178- 337 40-1888 222 
Sb* 7,1 4,6-9,6 0- 52 7,5 
Cu* 27 24-31 10-120 11,6 
Cd* 1.9 1,8-2 0-13 1,2 
Co 16,4 15,4- 17,4 12- 21 2,4 
Ag 2,2 1,8-2,6 1- 6 1,1 
Ba 403 311-523 118-794 283 
Hg - - - -
Bi* 1 0- 2,1 0- 16 3,1 
Mo 0,5 0,1 - 1,1 0- 6 1,4 

' 
KSV-3 

1 

Pb 49 43-57 21 - 377 23 : 
Zn* 90 74- 110 34-718 45 

i 
Sb - - - -
Cu* 18,2 16,3-20,3 9- 190 5,5 : Cd 1,4 1,2-1 ,6 0- 7 0,6 : 
Co 16,4 15,3- 17,4 12-24 3,4 

l Ag 1,2 1.1-1,4 0-2 0,4 
Ba 245 152-396 29-580 316 1 
Hg 0,3 0,1 - 0,6 0-5 1 
Bi 1 0,6-1 ,6 0-6 1,5 1 

Mo 0,1 0-0,3 0- 3 0,5 ·' 
·-
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Tab. 1 - pokračovanie 

P rvok j 
Priemerná 

1 

95 % interval 

1 

Rozsah stanov. 

1 

Smerodajná 
hodnota s poľahli v osti hodnôt odchýlka 

KSV-1 

Pb 148 88-257 27-2448 196 
Zn 245 152-395 28-16750 301 
Sb 10 8,5-11 0-18 3,8 
Cu 30 14-64 10-129 20 
Cd 2,2 1,6-3,0 0-75 1,9 
Co 20,1 19,1-21,1 13- 24 2 
Ag 2,7 2,2-3,3 1-9 1,4 
Ba 446 355-561 176-1000 263 
Hg - - - -
Bi - - - -
Mo 0,4 0,1 - 0,9 0-4 1,1 

K SV-2 

Pb 299 200-446 41-1850 313 
Zn 299 213- 420 50-13750 247 
Sb 6,9 4,3-9,5 0- 24 7,1 
C u 27 22-33 10-2150 14,4 
Cd 3 1,9-4,7 0-129 3,1 
Co 16,4 15,4-17,4 14-24 2,4 
Ag 2,7 2,2-3,3 1-35 1,3 
Ba 299 213- 420 88-1295 277 
Hg - - - -
B i 0,8 0,1-1,7 0-12 2,5 
Mo 0,6 0,1 - 1,5 0- 12 2,3 

K SV-3 

Pb 67 48-94 21-1450 55 
Zn 134 102-178 37-4125 97 
Sb - - - -
Cu 22 19,3-26 10-162 8,6 
Cd 1,6 1,4-1,8 0-45 0,8 
Co 18,2 17,2-19,2 15-24 1,8 
Ag 1,3 1,1-1,5 0-4 0,5 
Ba 403 311-523 88-677 225 
Hg 1,1 0,3-2,2 0- 8 2,4 
Bi 0,4 0,1-0,8 0-2 0,8 
Mo 0,2 0-0,5 0-3 0,8 

Pri prvkoch označených hviezdičkou sa do výpočtu nebrali najvyššie hodnoty 

Určenie geochemického pozadia 

Z tab. 1, obsahujúcej štatistické hodnoty jednotlivých podsúborov, je zrejmé, 
že vrt KSV-1 je najbohatší a vrt KSV-3 najchudobnejší. Pretože koncentračné 
rozpätie stanovených prvkov je príliš veľké a počet pr vkov v podsúboroch 
malý na to, aby sa dalo hovoriť o moduse (najpočetnejšia hodnota, ktorú by 
sme mohli pokladať za geochemické pozadie ·pre ten-ktor ý prvok) , za geoche
mické pozadie pokladáme dolnú hranicu 95-percentného intervalu spoľahlivosti 
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pre obidva podsúbor y vrtu KSV-3 pre prvky P b, Zn, Cu, Cd, Co, Ba. Geoche
mické pozadie prvkov Bi, Hg, Mo, Ag a Sb j e veľmi blízke nule, pretože väč
šina ich analýz vo vrt e KSV-3 m á nulov ú hodnotu. Geochemické p ozadie j e 
zrejme p od hranicou citlivost i použitej analytickej metódy p r e tieto prvky, 
a preto sa zaň pokladá hodnota, ktor ú udáva A. P. V in o gr ad o v (1962). 
G eochemické pozadie v tufobrekciách j e vždy n ižše ako v a ndezit och (tab. 2). 

Geochemické pozadie podsúborov 
Geochemical background values far individual sample sets 

Tab. 2 

Podsúbor 1 Pb 1 
Zn 

1 
Cu 1 Co I Ag 1 Cd I Bi 1 

Hg 
1 

Mo I Ba \ 

tufobrekcie 43 74 16 15 0,07 1,2 0,01 0,01 0,9 152 

andezity 48 102 19 17 0,07 1,4 0,01 0,01 0,9 310 

Porovnanie geochemického pozad ia andezitov so svetov ými ldarkam i 
intermediárnych hornín 

Sb 

0,2 

0,2 

G eochemické pozadie andezit ov so svetovými k larkami intermediárnych h or
nín sme porovnávali podľa A. P. V inogra d o va (1962) a K. K. T u re ki a
n a a K. H. W e d e p oh 1 (1967) a s priemerným obsahom andezitov v n eo
vulkanitoch Slovenska (J. F org á č - G . K u pč o 1974). 

Ako g eochemické p ozadie sme použili aritmet ický priemer z vypočítaných 

hodnôt pre andezity a tufobrekcie , pretože počet prv kov v obidvoch podsúbo
roch je približne rovn aký. Porovnanie je v tab. 3. 

Porov nanie geochemického pozadia so svetovými k larkami a priemerným obsahom 
v andezitoch n eovulkanitov Slovenska 

Comparison of ihe geochemical background with world-wíde averages an d with 
averages far Slov akian andesite of the Neogene 

Tab. 3 

Súbor 
1 

Sb 
1 

Pb 1 Zn 
1 

Cd 1 Co 
1 

cu l Bi l Ba 1 Ag l Hg 1 
Mo 

1 

Zlatá Baňa 0,2 45 88 1,3 16 18 0,01 231 0,07 0,01 0,9 
v. (1962) 0,2 15 72 - 10 35 0,01 650 0,07 - 0,9 
T. a W. (1967) o,x 12 130 0,13 1 5 - 1600 0,03\ 0,0) 0,6 
F. a K. (1974) - 22 36 - 13 - - 376 - - -

1 

\!. (1962) - svetové klarky v intermediárnych horninách podľa A. P. Vin o gr a
d o v á, T. W. (1 961) - svetové klarky v intermediárnych horninách podľa K. K. Tu
re k ia na a K. H. W e dep oh 1 a, F. a K. 1964) - priemerný obsah v andezitoch 
neovulkanitov Slovensk:'! podľa J. F or g á č a a G. Kupč a, Zlatá Baňa - geoche
mické pozadie. 
Explanations: V. (1962) - Vin o gr ad o v' s world-wide averages fo r intermediate 
rocks, T. a W. (1961) - Turek ia n - W e d ep o h 1 's world-wide averages for 
intermediate rocks, F. a K . (1974) - average values for Slovakian andesite of the 
Neogene according to F org á č - Kupč o (1974) , Zlatá Baňa - geochemical back
ground value. 
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Najväčší rozdiel v porovnaní so svetovým klarkom vykazuje Cd, ktoré má 
desaťnásobnú hodnotu oproti hodnote, ktorú udáva K. K. Tur ek ia n a K. H . 
W e de p oh 1 (1967). Pb má približne trojnásobnú hodnotu oproti svetovému 
priemeru a dvojnásobnú v porovnaní s priemerným obsah om v andezitoch neo
v ulkanitov Slovenska (J. F org á č - G. K upč o 1974). Hodnoty prvkov 
Zn, Co a Cu sú prakticky zhodné so svetovými a celoslovenskými hodnotami. 
Len Ba má mnohonásobne nižšiu hodnotu ako svetové klarky, ale a j hodnota, 
ktorú udáva J. F org á č a G. Kupč o (1 974), je podstatne nižšia, ako uvádza 
A. P . Vin o gr ad o v (1962), K. K. Turek ia n a K. H. W e dep oh 1 (1961). 

Násobky priemerných hodnôt vo vrtoch oproti geochem ickému pozadiu 

Preberali sme osobitne podsúbory andezitov a tufobrekcií. Vo vrte KSV-1 , 
ktorý je najbohatší (tab. 4), sú v podsúbore reprezentuj úcom tufobrekcie ná-

Násobky priemerných hodnôt oproti geochemickému pozadiu s ohľadom na podsúbory 
vrtu KSV-1 · 

Multiples of average valttes relative to the geochemícal background in cingle sample 
sets of the KSV -1 drill-hole Tab. 4 

1 

Prvok 
1 

Podsúbor 
1 

Násobok priem. 

1 

Násobok hornej 1 Násobok rozsa hu 
hodnoty hranice X o,95 stanov. hodnôt 

Sb 
tufobrekcie 70 84 0- 420 
andezity 50 57 0- 90 

Pb tufobrekcie 8,5 14 0,9- 52 
andezity 3,1 5,4 0,6-51 

Zn tufobrekcie 6,7 10.9 0,9- 432 
andezity 2,4 3,9 0,3- 164 

Cd tufobrekcie 2,9 4,3 0-109 
andezity 1,6 2,1 0- 8,6 

Co tufobrekcie 1,5 1,6 1-1,9 
andezity 1,2 1,2 0,8-1 ,4 

Cu tufobrekcie 2,3 2,9 0,8-20 
a ndezity 1,6 3,4 0,5-6,8 

B i tufobrekcie 130 260 0- 1200 
andezity - - -

Ba tufobrekcie 3,2 4,0 0,8-7 
andezity 

Ag tufohrekcie 53 67 14-457 
andezity 39 47 14-129 

Hg tufobrekcie 80 170 0-1400 
andezity - - -

Mo tufobrekcie 0,9 1,8 0-6,7 
andezity 0,3 1 0- 3,6 
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sobky všetkých prvk ov vyss1e ako v podsúbore andezitov. Naj vyššie n ásobky 
oproti geochemickému pozadiu sú v prvkoch Bi, Hg, Zn, Pb, Sb, Cd a Ag. 
Vo vrte KSV-2 (tab. 5) medzi h odnotami v jednotlivých podsúboroch v pod
state nie je rozdiel. Vo vrte KSV-3 , ktorý je naj chudobnejší (tab. 6) sú n ásobky 
v podsúbore tufobrekcií nižšie ako v p odsúbore ch arakterizujúcom andezity. 
Výnimku tvorí Co, ktor ý sa však n a zrudnení nezúčastňuje a je v andezitoch 
a tufobrekciách prakticky v klarkovom obsahu, ďalej Ba, ktorého obsah v túfo
brekciách je stále vyšší ako v andezitoch a Bi. 

Z uvedeného vychodí, že na p olymetalickom zrudnení sa zúčastňuje hlav
ne Zn a popri ňom aj Pb, Sb, Ag a Cd, pretože v závislosti od zrudnenia maj ú 
najväčší rozptyl hodnôt. Bi a Hg sú prvky s najvyšším násobkom oprot i poza
diu, ale vo všetkých troch vrtoch majú približne rovnakú hodnotu a od zrud
nenia nezávisia. 

Násobky priemerných hodnôt oproti geochemickému pozadiu s ohľadom na podsúbory 
vrtu KSV-2 

Mutiples of average values relative to the geochemi cal background /,n sing!e samp!e 
sets of the KSV-2 drill -ho!e 

Tab. 5 

1 

Podsúbor 
1 

Násobok priem. 

1 

Násobok hornej 1 Násobok rozsahu 
hodnoty hranice Xo,93 stanov. hodnôt 

Sb 
tufobrekcie 36 48 0-260 
andezity 35 48 O -120 

Pb tufobrekcie 5,1 6,4 1,3-33 
andezity 6,3 9,3 0,9-39 

Zn tufobrekcie 3,3 4,6 0,5-26 
andezity 2,9 4,2 0,5-135 

Cd 
tufobrekcie 1,6 1,7 0-10,8 
andezity 2,1 3,4 0-5,7 

Co tufobrekcie 1,1 1,2 0,8-1,4 
andezity 1 1 0,8-1 ,4 

C/.l 
tufobrekcie 1,7 1,9 0,6-7,5 
andezity 1,4 1,7 0,5-113 

1 tufobrekcie 100 210 0-1600 
Bi andezity 80 170 0-1200 

1 

' 
Elcl tufobrekcie 2,7 3,4 0,8-5,2 

andezity 1 1,4 0,3-4,2 

Ag tufobrekcie 31 37 14,3-86 
andezity 39 47 14-500 

Hg tufobrekcie - - -
andezity - - -

Mo tufobrekcie 0,6 1,2 0- 6,7 
andezity 0,7 1,7 0- 13 
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Násobky priemerných hodnôt oproti geochemickému pozadiu s ohľadom na podsúbory 
vrtu KSV-3 

.Multiples of average values relative to the geochemical background in single sample 
sets of the KSV-3 drill-hole 

Tab. 6 

Prvok 
1 

Podsúbor 
1 

Násobok priem. 

1 

Násobok hornej 1 Násobok rozsahu 
hodnoty hranice Xo ,93 stanov. hodnôt 

Sb tufobrekcie - - -
! andezity - - -

! tufobrekcie 1,1 1,3 0,5- 8,8 
' Pb andezity 1,4 2 0,4- 30 
1 

Zn tufobrekcie 1,2 1,5 0,5-9,7 

1 
andezity 1,3 1,7 0,4-40 

Cd tufobrekcie 1,2 1,3 0- 5,8 
andezity 1,1 1,3 0-32 

1 

1 tufobrekcie 1,1 1,2 0,8-1 ,6 
Co andezity 1,1 1,1 0,9- 1,4 

1 

Cu 
tufobrekcie 1,1 1,3 0,6- 11,9 
andezity 1,2 1,4 0,5-8,5 

Bi tufobrekcie 100 160 0-600 
andezity 40 80 0-200 

Ba tufobrekcie 1,6 2,6 0,2-9,1 
andezity 1,3 1,7 0,3-2,2 

Ag tufobrekcie 17 20 0-29 
andezity 19 21 0-57 

Hg tufobrekcie 30 60 0-600 
andezity 110 220 0-800 

Mo 
tufobrekcie 0,1 0,3 0--0,3 
andezity 0,2 0,6 0-3,3 

Porovnanie hodnôt podsúborov KSV-1, 2, 3 s geochemickým pozadím 

Východiskovým bodom je opäť geochemické pozadie vypočítané osobitne pre 
andezity a tufobrekcie. Každá laboratórne zistená hodnota sa vydelí geoche
mickým pozadím andezitov, ak sa analyzovaná vzork a získala z andezitov, 
alebo geochemickým pozadím tufobrekcií. Násobky sú n a grafe vyznačené nad 
čiarou aiebo pod čiarou geochemického pozadia, ktoré má inú hodnotu pri 
andezitoch a inú pri tufobrekciách (obr. 2, 3, '±). Grafy znázorňujú aj geologickú 
situáciu vo všetkých troch skúmaných vrtoch. Z nich je zrejmé, že vrt KSV-1 
je najbohatší a vrt KSV-3 najchudobnejší. Ak by sme porovnávali laboratórne 
zistené hodnoty so strednou hodnotou jednotlivých prvkov daného vrtu bez 
ohľadu na to, či ide o andezity alebo tufobr8kcie, dostali by sme optické po-
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Obr. 2. Porovnanie hodnôt v podsúboroch vrtu KSV-1 s geochemickým pozadím 
1 - andezity, 2 - tufobrekcie, 3 - zrudnenie (mak roskopicky viditeľné) 
Čísla pri prvkoch označujú ich najvyššiu kvantitatívnu hodnotu 

· > 
> '-

321m 

Stupnica: - 4 - 0,0 až 0,4 násobok hodnoty geochemického pozadia, - 2 - 0,4 až 
0,8 násobok hodnoty geochemického pozadia, čiara geochemického pozadia je 0,8 až 
2 násobok hodnoty geochemického pozadia, +2 - 2 až 4 násobok hodnoty geoche
mického pozadia, +4 - 4 až 8 násobok, +6 - 8 až 16 násobok, +8 - 16 až 23 ná
sobok hodnoty geochemického pozadia, + 10 - viac ak o 32 násobok hodnoty geoche
mického pozadia. Prvá hodnota v zlomku zodpovedá geochemickému pozadiu tufo
brekcií a druhá geochemickému pozadiu andezitov 

Fig. 2. Comparison of values in single sample sets with the geochemical background, 
KSV-1 drill-hole. Explanations: 1 - andesite, 2 - t uffaceous breccia, 3 - minera
lisation (visible by nacked eye). Given numbers represent highest quantitative value 
for single element 
Scale: -4 - 0.0-0.4 multiples of the geochemica l background value, - 2 -
0.4-0.8 multiples of the geochemical background va lue, line of the geochemical 
background presents 0.8-2 multiples of the geochemical background value, +2 -
2- 4 multiples of the geochemical background value, +4 - 4-8 multiples, +6 -
8-16 multiples, +8 - 16-32 multiples of the geochemical background v alue, 
+10 - more then 32 multiples of the geochemical background value 

tvrdenie korelačnej analýzy a názorne oddelené jednotlivé zrudnené zóny 
(obr. 5). Vo vrte KSV-1 je prvá menšia zrudnená zóna v hibke 50 m, moc
nejšie sú v okolí 150 m a 300 m. 

Korelačná analýza 

Korelačnú analýzu sme urobili na počítači M 6000. Program na výpočet 
koeficientov korelácie zostavili pracovníci Vysokej školy technickej v Košiciach. 
Korelačné koeficienty sa počítali osobitne pre podsúbory (tufobrekcie a ande-
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Obr. 3. Porovnanie hodnôt v • podsúboroch vrtu KSV-2 s miestnym klarkom. Vy
svetlivky ako pri obr. 2 

Fig. 3. Comparison of values in single sample sets with the geochemical background, 
KSV-2 drill-hole. Explanations as in Fig. 2 
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Obr. 4. Porovnanie hodnôt v podsúboroch vrtu KSV-3 s miestnym klarkom 
Vysvetlivky ako pri obr. 2 

3Cll rn 

Fig . 4. Comparison of values in single sample sets with the geochemical background, 
K SV-3 drill-hole. Explanations as in Fig. 2 
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Koeficienty korelačnej analýzy vyššie ako 0,7 vo vrtoch KSV-1, 3, 2 
Correlation coefficients higher than 0.7 in KSV-1, 2 and 3 driU-holes, respectively 

Tab 7 

Korelácia \ 
KSV-1 

tuf. 1 

KSV-2 1 KSV-3 
celkove and. celkove and. tuf. celkove and. tuf. 

Zn-Cd 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 0,96 0,97 0,82 
Zn - Cu 0,77 0,88 
Zn-Ag 0,81 0,70 0,93 0,79 0,76 
Cd-Cu 0,77 0,85 0,86 0,70 0,91 
Cd-Ag 0,8 1 0,70 0.88 0,89 0,82 0,72 0,76 
Cu-Ag 0,70 0,90 0.91 0,70 0,73 
Pb- Zn 0,81 0,80 0,84 
Pb- Cd 0,81 0,70 0,83 
Pb - Ag 0,78 0,91 0,70 0,93 

and. - koef icienty korelá cie v podsúbore andezitov, tuf. - koeficienty k orelácie 
v podsúbore tufobrekcií. 

Explanati ons: and - correlation coefficien t in the sa m ple set of andesite, tuf -
correlation coefficient in th<? sample set of tEffaceous b reccia 

!< šV - f 

,o 

Sb -• 
ro 

o 50 150 200 250 300 lml 
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Obr. 6. Korelácia prvkov Pb - Zn 
Fig. 6. Correlation of lead and zinc 

zity) v každom vrte a osobitne pre súbory, c1ze pre každý vrt bez ohľadu na 
litologické prostredie, V tab . 7 sú koeficienty korelácie vyššie ako O, 7 (ide 
o vysoký stupeň korelácie) . 

Vzájomná spätosť prvkov a jej význam je v tabuľke 8. 
Graficky sa korelácia prvkov Pb - Zn (obr . 6), Zn - Cd (obr. 7) , P b - Ag 

(obr. 8) vyjadrila kumulov ane pre všetky súbory a podsúbory. Napr íklad 
v grafe Pb - Zn sú všetky úda je z vrtov KSV-1 , 2, 3 pre prvky Pb - Zn. 

◄ 

Spätosť prvkov a jej význam 

Correlations betw een of elements and t heír ínterpretation 

Väzba 

Zn-Cd 

Pb-Ag 

Ag-Cu 

Ag - Zn 

Zn-Cu 

Pb-Zn 

Ag-Cd 

Pb - Cd 

Cu-Cd 

Tab. 8 

Interpretácia 

sfale rity sú kadmionosné 

galenit je striebronosný a obsahuje teluridy striebra 

obidva prvky sa viažu na tetraed rit (ten antit) 

sfalerit obsahuje inklúzie striebra 

- v čiernom sfalerite (marma tite) sú inklúzie chalkopyritu 

na zrudnení sa zúčastňuje h lavne sfalerit a galenit 

odraz od vzťahu Pb - Zn 

odraz od vzťahu Pb - Zn 

obidva prvky sa nachádzajú v sfaleri te vo forme 
inklúzií a je aj odrazom vzťahu Pb - Zn 

Obr. 5. Porovnanie hodnôt s vypočítanými strednými hodnotami vo vrte KSV-1 
Postupovalo sa podľa rovnakého kľúča ako pri obr. 2, 3 a 4 
Fig. 5. Comparison of values to evalueted means in the KSV-1 drill-hole 
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Obr. 7. Korelácia prvkov Zn - Cd 
Fig. 7. Correlation of zinc and cadmium 
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Obr. 8. Korelácia prvkov Pb - Ag 
Fíg. 8. Correlation of lead and silver 

Za potvrdenie korelácie grafickým spôsobom m ožno pokladať aj metódu opí
sanú v predchádzajúcom texte (obr. 5). 

Záver 

Pri grafickom a početnom hodnotení primárneho geochemického poľa z v r tov 
KSV-1, 2 a 3 v Zlatej Bani sme zistili, že prvkami, ktoré sa na polymetalickom 
zrudnení zúčastňujú a ktoré treba sledovať, sú Zn, Pb, Sb, Ag a Cd. T ieto 
prvky aj navzájom vysoko pozitívne korelujú. Namiesto Sb sa vysokou väzbou 
medzi ostatné prvky zaraďuje Cu. V t akomto type p rostredia (stratovulkanický 
andezitový komplex) nie je opodstatnené rozčleňovať súbory reprezen tujúce 
vrty na podsúbory charakterizujúce jednotlivé litotypy, lebo štatistické para
metre podsúborov sú veľmi blízke. Ani podľa grafickej korelačnej analýzy nie 
je správne členiť súbory na podsúbory. Tento p oznatok má praktický význam, 
lebo zjednodušuje ďalšie výpočty a úvahy. 

Doručené 15. 4. 1978 
Odporučil I. Čillík 
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Characteristics of the primary geochemical fie ld 
on the Zlatá Baňa locality [ East Slovakia) 

PAVOL RYBÁR 

After having finished firs t three drill-h oles of 300 m depth and the ascer
t aining o,f base-metal mineralisation, an attempt was made to characterise the 
pr imary geochemical field around this mineralisation. 

Analytical results from single drill-holes w ere evaluated as independent 
sample sets. Every set has been dichotomized according to lithological criteria, 
discriminating andesite and tuffaceous b r eccia . Basic statistical values h ave 
been evaluated separately for each set. In the case of n ormal d istribution, 
values of arithmetic mean , standard deviation, 95 p. c. confidence interval, 
coeficient of assymetry and the B-value were evaluated (the last value 
is to be as lower as 3 if n ormal distribution is present). Condition of the 
n or mal distribution has been fulfilled only in the case of antimony and that 
of cadmium in all sample sets. For lead, zinc, cadmium, silver and baritine, 
statistical parameters were evaluated for the lognorm al d istribution, when 
influences of extreme values were smoothed. By the same way, statistical para
meters of bismuth, mercury and molybdenium content have been evaluated. 
These latter contents are mostly under sensitivity limit of the applied analytical 
technique. The arithmetic mean, standard deviation and the 95 p. c. confidence 
in terval have been evaluated in this case (Table 1). 

The value considered as geochemical background r epresents the lower limit 
value of the 95 p. c. confidence interval of both sample sets from the KSV-3 
d r ill-hole (Table 2). As geochemical b ackground for bismut h, mercury, molyb
denium, silver and antimony, values given by Vin o gr a d o v (1962) have 
been considered, due t o zero value of m entioned elements in prevailing nu m ber 
of samples in both sample sets. To compare geochem ical background values 
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with world-wide averages or with averages for Slovakian andesite of the 
Neogene (Table 3), only a common arithmetic mean for both sample sets 
(tuffaceous breccia and andesite, respectively) has been used due to apro
ximately equal number of analyses in both sets. 

Multiples of average values have been evaluated r elative to the geochemical 
background in individual drill-holes. In the case of KSV-1 drill-hole, multiples 
of geochemical background values a re highest in the case of bismuth, mercury, 
zinc, lead , antimony, cadmium and silver (Table 4). In this drill-hole the 
richest mineralisation has been found. Similar values from the KSV-2 drill-hole 
are in the Table 5 and from the KSV-3 drill-hole in the Table 6. Results 
proved, that besides zinc, even lead, antimony, silver an d cadmium take part 
on the ascertained base metal mineralisation. All these elements appeared to 
have largest dispersion of statistical values depending on the presence of mi
neralisation in analysed samples. 

Using analytical data as dividen ds, when in the r ole of divisor the geo
chemical background of either andesite or tuffaceous breccia will be used 
(according to w hich set the sample belongs), w e obtain statistically expressed 
in tensity of the miner alisation. Individual multiplicative values are ploted over 
or below the line representing the geochemical background in graphs of the 
Fíg. 2, 3 and 4. The geological section has been plotted on these graphs, as well. 

On the Fig. 5, analy tical results are compared with the arithmetic mean of 
single elements for a given drill-hole, disregarding lithology. Individual mine
ralised zones in drill-holes (50, 150 and 300 m depth) became distinct, and 
besides of that, correlation or uncorrelation betw een elements became evident, 
too . 

A correlation analysis on computer was made separately for single sample 
sets of individual drill-holes, disregarding the li thology. On Fig. 6, 7 and 8, 
the graphic representation of evalued correlation is given for all sample sets. 

Preložil I. Varga 
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Mineralia siovaca, 11 (1979), 1, 71- 77, Bratislava 

SPRA VY 

Nové údaje o veku gemeridných granitov 

(3 obr. a ta b. v texte) 

Á. KOV ÁCH - É. SVlNGOR - P. GRECULA * 

H onbie pa)-\HOMeTpJl'IeCKHe onpe)-\eJieHH.11 B03pacTa reMepH,l\HbIX rpaHHTOB 
(CnHIIICKo-r eMepcrrne PYAOropne, BocToqa a.11 CJioBaKmr) 

ITepBbie orrpe)-\eJieHl1l! B03pacTa reMepl1)-\HbIX r paH!1TOB rrOJIJ'-IeHbl py611-
)-\l1eBbIM/CTpOHIJ;l1eBblM l130XPOHHbIM MeTO,l\OM. Bo3pacT 3Tl1X rpaHl1TOB rrpl1Hl1-
MaJICl! )-\O Cl1X rrop KaK BepxHeMeJIOBbll1. O6pa3!.\bl 113 rpaHl1TOBOro TeJia ceBepHe 
OT Me)-\3eBa l1Me!OT l130XPOHHbll1 Rb/Sr B03pacT 250 ± 26 Ml1JI. ľO,l\ , o6pa3!.\bl 
rpaHl1Tl13!1pOBaHHbIX 110PO,l\ )~3 OKpeCTHOCTJ/1 IT O,[(CJJib OBa !10K03aJil1 145 ± 6 Ml1JI. 
r0,[(0Bbll1 B03pacT. 

New radiometric age determ inations of the Gem erides granite 
(Spišsko-g emerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia) 

Using the Rb/Sr isochrone method, samples of the Gemerides granite have 
been for the first time analysed. 'ľhese granite occurences have been so far 
mostly assumed to represent products of Upper Cretaceous magmatic acti
vity. Sarnples ŕrom the granite body N from Medzev village yielded 
isochrone age of 250 ± 26 rn. y., whereas samples of "granitized" rock of 
the Podsúľová locality point to 145 ± 6 m. y. wha t appears as age this gra
nitisation. 

Gemeridné granity sú v ostatnom čase opäť predmetom sústredeného zauJmu, 
a to nielen v súvislosti s prieskumom vysokotermáln ej mineralizácie, ale aj 
z hľadiska metalogenetického vývoja a m etamorfózy, ktorá sa s nimi dáva do 
súvislosti. Dôležitou metódou ich výskumu je aj určovanie absolútneho veku. 
Na tento cieľ sme pre potrebu vyhľadávania vysokotermálnej mineralizácie 
ovzorkovali všetky povrchové výskyty granitov a niektoré technické práce. 
Orientačné vzorky sme zobrali aj z granitu susedných oblastí. Výsledky 
z prvých spracovaných vzoriek sú zaujímavé, a preto ich zverejňujeme v tejto 
informatívnej správe. 

Doterajšie údaje o veku gemeridných granitov 

Intrúzie gemeridných granitov vznikli podľa náhľadov rozličných geológov 
v mladšom paleozoiku (varíske intrúzie) alebo v mezozoiku, a to v kriede 

* Dr. Ádám K o v ách, dr. Éva S vin g or. Institut of Nucleať Researc:h of the 
Hugarian Academie of Sciences, H-4001 Debrecen, 

RNDr. Pavol Gr e c u 1 a, CSc., Geologický prieskum, p. p. A-21 040 51 Košice, 
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(staroalpínske intrúzie). Zástancovia obidvoch náhľadov sa opierali hlavne 
o geologické pozorovania a podľa p revládajúcich kritérií v danom území sa 
prikláňali k istému náhľadu o veku granitov. 

K zástancom náhľadu o varískom veku patril aj D. And ru s o v (1938), 
ktorý ich pokladal za k arbónske, a J. Ny t k o - B o ch e ň s k a (1 95 1) , ktorá 
ich považovala za komagmatické s tatridnými granitmi. Podľ a tesného gene
tického vzťahu medzi gemeridnými granitmi a zrudnením v Spišsko-gemerskom 
rudohorí a vystupovania rudných žíl p revažne v predmezozoických útvaroch 
predpokladal O. Fus án - J. K ame n i cký - M. Kuthan (1953) ne
skoropermský vek granitov. Takýto náhľad na základe analýzy podobných 
geologických údajov zastávali vtedy aj mnohí geológovia zaoberajúci sa 
prieskumom rudných ložísk, napr. I. či 11 í k, š. O g ur č á k, J . B ar ta 1 s k ý, 
J. I 1 a v s ký a i. Pravda, nedávno začal prevládať náhľad o alpínskom veku 
gemeridných granitov, aj keď sa opä tovne objavuj ú aj úvahy o varískom veku 
(B. K u s á k) . 

Do skupiny geológov obhajujúcich alpínsky (kriedový) vek gemeridných 
granitov patril už H. B ä c k h, a to náhľadom o postpermskom veku granitov. 
Ich intrúziu vo vrch.nej kriede, r esp. až v miocéne, predpokladal B. K or
d iu k (194l)aj R. Schänenber (1947). Absolútnyvekbetliarskehogranito
vého porfýru metódou K/ Ar prvýkrát stanovil na 98 mil. rokov J. K a n t o r 
(1957), a to analýzou živca. Náhľad o vrchnokriedov om veku intrúzie gem erid
ných granitov prijala väčšina geológov. V ostatnom čase sa však získali nové 
údaje o veku gemeridných granitov. G . P. Ba g d a s a r j a n et al. (1970) sta
novili metódou K/ Ar vek gr ani tu od Čučmy na 141 , resp. granitu od Zlatej 
Idky na 87 mil. rokov, a v Irkutsku rovnakou m etódou vek popročského gra
nitu na 70 mil. rokov (in A. K. Boj k o et al. 1974). 

Pretože údaje získané metódou K/ Ar neumožňovali presnejšie stanoviť vek 
vzniku granitov v Spišsko-gemerskom rudohorí, r ozhodli sme sa skúmať ich 
metódou Rb/Sr, a to systematickým spôsobom. Okrem granitoidov budem e 
analyzovať a j ich metamorfné produkty a neskôr aj jednotlivé minerálne fázy. 

V prvom rade chceme zistiť vek intrúzie, r esp. vek vzniku granitovej tave
niny. J e všeobecne známe, že aplínsky orogénny cyklus trval veľmi dlh o 
a jeho orogénne fázy boli oddelené r elatívne dlhý mi obdobiami pokoja (roz
pätie paleoalpínskych až neoalpínsk ych pohybov al b-miocén je 90 mil. rokov) 
a okrem toho, že gemeridy boli silne tektonicky postihnuté, dostali sa aj do prí
krovovej pozície, pričom na viacerých miestach n astalo lokálne, ba aj r egio
nálne prehr iatie a vznikli naložené minerálne asociácie. Rádiometrické vý 
sledky nedávajú vždy vek granitovej taveniny. Tento vek možno predpo
kladať podľa výsledkov meraní metódou Rb/Sr z celohorninových vzoriek, a t o 
za predpokladu, že všetky následné (pr ográdne alebo retrográdne) premeny po
stihli len isté minerálne fázy, ale z hľadiska celej h orniny, v prípade Rb a Sr, 
prebehli len v izochemicky uzavretom systéme. 

Použitá metodika 

Potrebné údaje na aplikáciu metódy Rb/Sr, teda izotopový pomer Sr a koncen
tráciu Rb87 a Sr86, sme získali meraním na hmotovom spektrografe. Pred meraním 
sa vzorky homogenizovali na analytickú jemnosť a potom sa 0,2 g homogenizovanej 
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vzorky rozpúšťalo v zmesí HF a HCiO4 v platinovom tégliku . Po rozpustení sa vzor
ky odpari li a ďalej rozpúšťali v 3N HCl. 

časť získaného roztoku sa použila na stanovenie pomeru S r8í/Sr36, resp. na zis
ter.ie koncen trácie Sr86• Na ten to účel sme získali v zorky čistého stroncia dvojná
sobným delením na iónomeniči s použitím katiónového živičného meniča Dowex 
50 WX 12, so zrn itosťou 200- 400 mesh umiestneného vo fo rme nitrátu v te rmickom 
iónovom zdroji h motového spektrometra MI-1309. Na vyparovanie vzorky sa použilo 
tantalové a na ionizáciu r éniové žeraviace vlákno. Iónové prúdy sa merali jedno
smerným zosilňovačom. Diskriminačné vplyvy zapríčinené úplným meracím systé
mom sme korigovaíi v súlade s m edzinárodnou praxou n ormovaním na izotopový 
pomer Sr86/Sr85 = 0,1194. 

K oncentráciu izotopov Rb87 a Sr86 sme stanovili metódou stabilného izotopového 
r iadenia tak, že sme počas rozpúšťania do vzorky p r idali stanovené množstvo indi
kačného roztoku silne obohateného o izotopy Sr~" a Rb87. Tak sme súčasne s me
raním izotopov Sr87/Sr8'i zistili aj koncentráciu Sr86, zatiaľ čo koncentráciu Rb87 sm e 
stanovili osobitným meraním. 

Sumárne údaje získané uvedenými m etódami sú v tab 1. V nej sa koncentrácia 
udáva v jednotkách µg/g a pomer Sr87/Sr8(1, resp. R b87/Sr86, sa udáva ako atomárny 
(molárny). 

Lokalizácia vzoriek: Vzorky SGR-1 až 5 sa odobrali z vrtu PSS-1 (Podsúľová) 

z hlbky 4,0- 479 m počas kontrolného dňa 22. 7. 1976, ktorý zvolal SGÚ. Výsledky 
zverejňujeme so súhlasom hlavného riešiteľa L . Snopka. Vzorky SGR -7- 11 sú z gra
nitového telesa, ktoré dosiahol vrt SG-1 v doline Hummel severne od Medzeva 
(obr. 1). 

Sumárne v ýsledky meraní z celohorninových vzoriek 
Tab. 1 

1 Rbs7 l Rb I sr36 
l Sr 1 Sr87/Sr86 1 

Rb87/Srs6 
1 T izochrónny Vzo r k a µg/g µg /g µg/g µg/g atómový pomer atómový pomer v e k 

SGR-1 111,90 402 1,277 13,74 0,9090 ± 0,0050 86,620 

ľ -2 19,03 68 4,906 50,90 0,7419 ± 0,0022 3,834 145 ± 6 
- 5 64,99 234 2,745 28,59 0,7809 ± 0,0020 23,403 
-3 48,44 174 1,367 14,29 0,8189 ± 0,0054 35,028 
-4 166,80 599 1,140 12,16 1,0292 ± 0,0051 129,278 

--- ------
SGR -7 91,25 326 3,516 36,72 0,8085 ± 0,0060 25,654 

l -8 100,50 361 6,170 64,24 0,7764 ± 0,0049 16,093 
-9 79,18 285 3,060 31,96 0,8100 ± 0,0070 25,582 250 ± 26 
-10 80,37 289 5,339 55,55 0,7711 ± 0,0051 14,880 
-11 81,32 292 3,588 37,43 0,7964 ± 0,0044 22,404 

Výsledky merania 

Na obr. 2 sú výsledky merania vzoriek z Podsúľovej (vrt PSS-1) v Nicolaysenovom 
diagrame. Vzorky r eprezentuj ú h rubozrnitý, muskovitick ý stlačený granit s boha
t ým zastúpením kremeňa. Ú d a je z merania sú usporiadan é len približne lineárn e, 
bez možnosti ich aproximácie spoločnou izochrónou. Aj za predpokladu ľubovoľ
ného „počiatočného" pomeru Sr87/Sr86 sú je dnotlivé modelové veky, ktoré možno 
prisúdiť vzorkám SGR-3 a 4, vyššie alm modelové vek y ostatných troch vzo
r iek. Predpokladáme, že vzorky SGR-3 a 4 nedosiahli taký stupeň granitizačnej 

premeny pôvodnej horniny, ako je to pri vzorkách SGR-1, 2, 5. Preto ich izo-
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"'- granit - granite 

O KOŠICE 

topicko-geochemická charakteristika 
sa odlišu je od ostatných troch vzoriek, 
ktoré sú zrejme produktmi intenzív
nejších granitizačných premien. Vzor
ky SGR -1, 2 a 5, reprezentuj úce asi 
produkt granitizačného prepracovania 
pôvodne odlišnej horniny, majú v dia
grame lineárne usporiadanie a ak sa 
interpolujúca priamka pokladá za izo
chrónu, možno im prisúdiť vek 145 ± 6 
mil. rok ov, s počiatočným pomerom 
izotopov (Sr87 /S r86) 0 = O, 7339 ± 0,0040. 

Obr. 1, Fig. 1 Vysoká hodnota počiatočného izotopo
vého pomeru je v súlade s predpokladom granitizačného prepracovania staršej 
(pôvodnej) horniny a poukazuje na generáciu z k ontinentálnej kôry. 

Izochrónny vek 145 ± 6 mil. rokov nie je jednoznačný, pretože naň pouka
zuje len interpolácia z troch bodov. Aj keď výsledná hodnota má nízku šta
tistickú chybu, vyžaduje si ďalšie overenie. Tento vekový údaj možno pokladať 
viac-menej za možnú vrchnú hranicu granitizačných premien, ktorých pro
duktom sú niektoré telesá gemeridných granitov. Metamorfné prepracovanie 
granitu mohlo prebehnúť v období jury, ale ešte pred vrchnokriedovými po
hybmi. Nemožno vylúčiť, že sa granit tvoril počas metamorfných procesov 
spätých s orogénnou aktivitou vo vrchnej jure. 

1, OOG 
PODSLlllNA 

O, 90 0 ' 

T = l 45 !.6m .y. 

R 1 = O. 7339 .!. 0 .004 0 

20 60 100 

Obr. 2, Fig. 2 

Výsledky merania vzoriek z vrtu SG-1 sú na obr. 3 v Nicolaysenovom izo
chrónnom diagrame. Všetky vzorky reprezentujú strednozrnitý až hrubozrnitý 
dvojsľudový granit. Rovnaký charakter vzoriek sa odzrkadľuje na lineárnom 
usporiadaní v diagrame. Body piatich meraní dávajú pri interpolácii izochrónou 
spoločný izochrónny vek 250 ± 26 mil. rokov pri počiatočnom izotopovom po
mere (Sr87/Sr86) 0 = 0,7195 ± 0,0077. 
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Obr. 3, Fig . 3 

Aj keď hodnota počiatočného pomeru stronciových izotopov nie je taká vy
soká ako pri podsúľovskom granite, signalizuje, že materiál granitového telesa 
vo vrte SG-1 vznikol aspoň čiastočným pretavením materiálu kontinentálnej 
kôry. Hodnota izochrónneh o veku 250 ± 26 mil. rok ov , počítaná zo strmosti 
izochróny na obr. 3, poukazuje na jednoznačne mladopaleozoický vek vzniku 
granitovej taveniny. Z toho vychodí, že tento granit je starší, ako sa doteraz 
predpokladalo a že vznikol v predmezozoickom období. Na priek tomu predpo
kladáme, že iné granit y Spišsko-gemerského rudohor ia vznikli a intrudovali 
v spojitosti s paleoalpínskou orogenézou a s procesmi metasomatickej graniti
zácie, resp. anatexiou paleozoických a starších hornín. 

Treba zdôrazniť, že naše doterajšie výsledky sa vzťahujú na telesá granitov 
nachádzajúce sa v rozličnej tektonickej pozícii v celkovej stavbe gemeríd. 
Hummelský granit je v nadloží regionálneho j edľoveckého násunu (ktorý vý
chodne pokračuje do oblasti Zlatej Idky), a preto dnešná pozícia granitového 
telesa je tektonická, teda druhotná. Teleso p atrí do južnej, resp. juhovýchodnej 
zóny granitových telies gemeríd. Podsúl'ovský granit na povrch nevychádza, ale 
podľa gravimetrických máp ho možno zaradiť do skupiny hnileck ého granitu. 
Na rozdiel od hummelského granitu sa nachádza v centrálnej časti gemeríd 
a je pravdepodobne súčasťou väčšieho t elesa. Okrem rozličnej tektonickej po
zície spomínaných telies gr anitov treba predpokladať, že ich pôvodná vzdia
lenosť bola podstatne väčšia (s prihliadnutím na príkrovový a prešmykový štýl 
stavby). Z toho vychodí aj možnosť ich rozličnej geotektonickej pozície, genézy 
a veku. Treba uviesť, že doteraz jediný výskyt granitu, pri ktorom sa pripúšťal 
varísky vek, predstavovalo teleso granitu pri Turčoku a Železníku v západnej 
časti Spišsko-gemerského rudohoria. 

Zo zistenia vrchnopermského veku hummelského granitu sa črtá aj iný po
hľad na metalogenetický vývoj Spišsko-gemerského rudohoria. Treba počítať 

s prejavmi mladovarískej mineralizácie (ako o tom uvažuje J. Ilavský) a s jej 
mezozoickou až terciérnou rejuvenizáciou. 

Rozšírenie produktov neskorovarískeho vzniku gra:1itovej taveniny v Spiš-
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sko-gemerskom rudohorí bude možno zistiť až za pornoci ďalších stanovení 
veku gemeridných granitov . 

Doručené 20. XI . 1978 
Odporučil I . V arga 
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New radiometric age determinations 
of the Gemerides granite 

(Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia) 

Á. KOVÁCH - É. SVINGOR - P. GRECULA 

Granite occurs as isolated small bodies in roc-ks of Lower Palaeozoic age 
of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts . According to geological evidence u n til 
this granite was assumed to represent product of Late Variscan or of U pper 
Cretaceous but either of younger magmatic activity . The f irst geochronolog ical 
data using K /Ar method (J. K a n to r 1957) yielded 98 m. y. for the Betliar 
granite body. More recently G. P. B a g d a s a ria n et al. (1977) gave the age 
of two samples from the granite near Čučma and Zlatá Idka villages to b e 141 
and 87 m . y. respectively. A granite sample taken from the Poproč body has 
been ana.lysed in the Irkutsk geochronological laboratory of the Soviet Aca
demy of Sciences and yielded 70 m. y. using again the K/Ar method (see 
A Boy k o et al. 1974). 

Recently, samples of the Gemerides granite are systematically analysed 
using the Rb/Sr isochrone method. F irst obtained data refer to the g ranite 
body in the Podsúľová settlement vicinity (7 km N from the Veľká Polom a 
village) pierced by the P SS-1 borehole (sample SGR 1-5). The body prob ably 
represents southern margin of the Hnilec granite p rospected more northernly 
for tin and tungsten mineralisation. Another set of samples was taken from 
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t he Hummel granite occurence ascertained by the SG-1 borehole 5 km N from 
Medzev village (samples SGR 6-11, see f ig. 1). 

The rock of samples coming from the Podsúľová v icinity has been affected 
b y metamorphic alteration achieving granitisation gra de in the samples SGR 1, 
2 and 5 what appears in linear arrangement in the Nicolaysen's isochron e dia
gragram (fig. 2). Interpolation line of these three samples points to the age 
145 ± 6 m. y. with "initial" isotopic ratio (87Sr;86Sr) 0 = 0.7339 ± 0.0040. The 
analysed rock represents coarse muscovit e (± biotite) granite with abundant 
feldspar. 

Samples SGR 5-11 represent two-mica granite. A nalytical results in the 
Nicolaysen's diagram (fig. 3) have linear arrangement. Isochrone age of fiv e 
analyses appear to be 250 ± 26 m. y. with "initial" isotopic ratio (87Sr/86Sr) 0 = 
= 0.7195 ± 0.0077. 

Obtained r esults point t o unambiguous presence of Late Variscan, Upper 
Permian granite in t he Spišsko-gemerské rudohorie Mts. Moreover . in connec
t ion with Paleoalpine or even Late Cimmerian orogen ic activity, granitisation 
of older complexes should be supposed in the area resulting in generation 
of granitic melts by rejuvenisation of the continental crust. This process might 
have resulted in intrusion of some granite bodies of the unit. 

Preložil I, Varga 

AKTUALIT Y 

Vrstvový scheelit vo Yeporidnom kryštaliniku 

PAVEL HVOŽĎARA* 

Sti-ata-bound scheelite in the Veporide crystalline 

In biotite paragneiss of the Veporide crystalline an occurence of stra
ta-bound scheelite has been found. The locality lies between Klenovec and 
Hnúšťa villages in Middle Slovakia. The occurence probably represents 
indices of more wide-spreaded mineralisation which may be parallelized 
with the one occuring in the Ha bach "Erzfi.ihrende Serie" of the Eastern 
Alps. 

Pri mineralogických prospekčných prácach, ktoré systematicky niekoľko rokov 
robíme v tatroveporidnom kryštaliniku, sme okrem iných prospekčne významných 
minerálov zistili sústavný výskyt scheelitu. 

Scheelit je najmä v ostatnom období dôležitým zdrojom volfrámu. Niektoré gene
tické typy scheelitu vyvtárajú podstatne väčšie ložiská, ako sú „klasické" žilné 
volframitové ložiská. K najperspektívnejším typom patria vrstvové ložiská, v kto
rých sa koncentrujú najväčšie zásoby scheelitu . 

Tento genetický typ vyčlenil A. Ma uche r (1965) ako vrstvové ložiská Sb-W-Hg 
formácie. Jeho teória sa neskôr aplikovala a rozpracovala (A. Ma uche r - R. H ä 11 
1968, R. H ä 11 1970, 1971, R. H ä 11 - A. Ma uche r 1967. A. Ma uche r 1976, 
1977). Tento typ ložísk býva v istých litologických typoch a viaže sa na metasedi
mentárne a metavulkanické série hornín určitého veku (strata and time bound). 
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Na základe našich prospekčných prác a analógie s prácami uvedených autorov 
sme na možnosť výskytu takejto vrstvovej mineralizácie v kryštaliniku Západných 
Karpát už poukázali (P. H v o ž ďa ra 1975, 1976, 1977). 

Pri kontrole sekundárnych aureol scheelitu, ktoré sme vyčlenili na základe šlicho
vacích prác, sme v kameňolome medzi Klenovcom a Hnúštou našli primárne výskyty 
scheelitu , ktoré podľa predbežných výsledkov možno zaradiť do vrstvových typov. 
Scheelit tejto lokality má spoločné znaky so scheelitom v metamorfitoch „Erzfuhrende 
Serie" v sérii Habach Východných Alp, ako ich uvádza R. Ho 11 (1971) . Podľa neho 
v „Erzhuhrende Serii" vystupuje scheelit zväčša na p lochách bridličnatosti vo forme 
porfyroblastov a na tektonicky pohybových plochách ako výplň diskordantných 
puklín. 

V biotitických rulách p ri Klenovci vystupuje: a) scheelit na plochách bridlična

tosti (obr. 1, 2), kde vytvára jemnozrnné agregáty, b) r ekryštalizo·1aný scheelit, ktorý 
vystupuje zvyčajne so žilkami a na žilkách kremeňa priečnej bridličnatosti, c) scheelit 
v migmatitoch viažúci sa na svetlé partie neosómu, príp. na priečne plochy, kde 
vytvára porfyroblasty (obr. 3, ,1). Analyzovali sm e dovedna tri bodové vzorky. Obsah 
volfrámu v nich predstavoval 0,1, 0,1 a 0,31 °/0. 

Obr. 1. Biotitická rula so scheelitom na Obr. 2. Vzorka ako na obr. 1 v UV svetle 
plochách bridličnatosti (biely je scheelit). Lokalita Klenovec, 

skutočná veľkosť . Foto O s v a 1 d 
Fig. 1. Scheelite on schistocity planes Fig. 2. The sample of Fig. 1. in UV-light 
of biotite paragneiss (scheelite is white). Klenovec locality, 

natural size. Photo by L. O s v a 1 d 

Obr. 3. Porfyroblasty scheelitu na prieč
nych plochách v migmatitoch 

Fig. 3. Scheelite porphyroblasts on trans
versal planes in migmatite 
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Obr. 4. Vzork a ako na obr. 3 v UV svetle 
(biely je scheelit). Lokalita Klenovec, 
skutočná veľkosť. Foto O s v a 1 d 
Fig. 4. The sample of Fig. 1. in UV-light 
(scheelite is white). Klenovec locality, 
natural size. Photo by L. O s val d 

Pokračovanie na s. 86 
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SPRAVY 

Dawsonit - sprievodný minerál ortuťovej 
mineralizácie na východnom Slovensku 

(5 obr. a 2 tab. v texte) 

RUDOLF ĎUĎA - IVAN KRIŽÁNI* 

,IJ;a ecom1T - co npOBO:ll<AalOm;Hi-í: M Hnep aJI PTYTHOH M HHepa JIH3aU,HH 
H a B OCTOqHOH C JIOBaKHH 

Ha MeCTOp0)Kgemrnx BOCT01-IH0ii: CJI0BaKHH C pTyrnoii: MHHepaJIH3al\HCii: 
BCTpeqaeTCl! gaBC0Hl1T. OH Ôb!JI yCTaH0BJieH anaJIH3aMJ1 PTľ l1 ,[\TA /-1 0Il0JIHC
HLIMH CIJCKTpaJILHb!MH aHaJIJ13aMH. IT0JIJiyqeHHb!C gaHHh!C Haxogl!TCl! B cornaCJ111 
C JIHTepaTypHb!MJ1 gaHHb!MH. 

Dawsonite accompanying the mercury mineralisation in Eastern Slovakia 

Dawsonite occurs on localities with mercury mineralisation in Eastern 
Slovakia. Dawsoni te was ascertained using X-ray and diffraction thermal 
analysis and results were completed by spectra l analyses . Obtained results 
refer to literature da ta of dawsonite. 

Pri štúdiu lokalít epigenetick ej ortuťovej mineralizácie sme v sedimen tárnych 
horninách v ýchodného Slovensk a často nachádzali dr obnú b ielu ihličkovitú 

výplň žiliek. Podrobnejším b ádaním sme ich identifikovali a ko d aw sonit. Tento 
minerál nebol doteraz z liter á r n ych údajov zo Slovenska známy. Prvá zmienka 
o j eho charaktere a vlastnostia ch sa v literatúre objavila až v dr uhej polovici 
20. storočia. I. K o st o v (1 971) zaradil dawsonit (NaAl [(OH)2 C03)] do skupiny 
hydrotalkit u, kým A. G. Be te ch t i n (1968) do samostatnej skupiny d awso
nitu. Obidvaja ho pokladajú za nízkotermálny minerál sprev á dzajúci ortuťovú 
mineralizáciu (ložisko Monte Amiat a, Taliansko; Dubriniči , ZSSR atď. ) . Po
merne často sa vyskytuje v uhľonosných oblastiach, k d e vznikol v spätosti 
s epigenetickými premenami ílových častí hornín pod v plyvom C02 uvoľneného 

pn rozklade organických látok a hydrokarbonátovo-nátr iovej vody (A. N. V o 1-
k o v a - L. G. Re k ši n s k aj a 1973). De V ot o et al. (in G. I. Buši n
s k i j et al. 1975) zasa uvádzajú vznik dawsonitu v asociácii s gibbsitom priamo 
v jazerných bazénoch z alkalických roztokov bohatých na C02 a organické 
látky, ako výsledok pôsobenia na plagioklasy a ílové minerály. 

* RNDr. Rudolf Ď u ďa - p. g. Ivan K r i ž á n i, Geologický prieskum, n. p., 
Geologická oblasť , Stará Spišská cesta, p. p. A-21, 040 51 Košice. 
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O 30km .______._____, 

Obr. 1. Situačná schéma výskytu daw
sonitu n a východnom Slovensku 

Fig. 1. Sketch-map of dawsonite occuren
ces in Eastern Slovakia 

Pri podrobnejšom minera logickom štúdiu rudných vzoriek z ortuťových 
ložísk a výskytov východného Slovenska (Nová Kelča , Ladomírov a Dubník) 
sme zistili minerál, ktorý sa vzhľadom veľmi podobá niektorým zeolitom 
(obr . 1). Na lokalite Nová Kelča sme dawsonit našli vo vzorkách z vrtov K V-14, 
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Obr. 2. Schematická geologická mapa okolia Hg 
výskytu Nová Kelča 
1 - hruborytmický, prevažne ílovcový flyš, spodný 
miocén, 2 - súvrstvie pestrého ílu, vrchný eocén -
spodný oligocén. 3 - hruborytmický, prevažne ílov
cový flyš, zlínske vrstvy račianskej jednotky, roz
hranie stredného a vrchného eocénu, 4 - drobno
rytmický flyš, belovežské vrstvy krynickej jednot
ky, paleocén 

Fig. 2. Geological sketch-map of the mercury mine
ralisation area at the Nová Kelča locality. Explana
tions: 1 - coarse rhytmic, mainly claystone flysch 
(Lower Miocene) , 2 - variegated claystone mem
ber, Upper Eocene - Lower Oligocene, 3 -
coarse rhytmic mainly claystone flysch, Zlín and 
Rača beds, 4 - fine rhytmic flysch of Beloveža 
beds in the Krynica unit, Paleocene 



15 a 16. Tvorí drobné žilky, hrubé maximálne 3-4 mm. Vzácne sme zistili 
hniezdovité akumulácie v asociácii s kalcitom, ílovými minerálmi, ojedinele 
aj s kremeňom. Mineralizácia sa vyskytuje v tektonoklastoch styčnej zóny 
(násunu) medzi vnútorným a vonkajším pásmom magurského flyša (obr. 2). 
Žilky a hniezda sú v pieskovci až v piesčitom ílovci s glaukonitom. V tekto
noklastoch sa vyskytuje aj primárne zrudnenie reprezentované rumelkou 
a metacinabaritom v asociácii s chalcedónom, hrubokryštalickým kalcitom, 
pyritom, markazitom, minerálmi skupiny kaolinitu, barytom a sadrovcom. 
Veľmi sporadické sú Fe - Mg karbonáty. 

V podobnej pozícii sú dawsonitové žilky aj na lokalite Ladomirov. Lokalita 
leží severovýchodne od pohoria Vihorlat v magurskom flyši, ktorý prerážaj ú 
pňovité a dajkovité telesá bazaltoandezitu. Takéto telesá sú aj v styčnej zóne 
medzi vnútorným a vonkajším pásmom magurského flyša (obr. 3). Ortuťová 
mineralizácia reprezentovaná rumelkou a metacinabar itom sa viaže na tekto
nicky rozbité lavice arkózového pieskovca s glaukonitom. Zrudnenie má žil
níkovo-impregnačný charakter. Zo sprievodných minerálov prevládajú ílové 
minerály skupiny kaolinitu (kaolinit, dickit), v menšej miere v asociácii s kal
citom, pyritom, markazitom a kremeňom. Pomerne hojne sú zastúpené orga
nické látky typu „ozokerit". Dawsonit na lokalite vytvára prevažne mono
minerálne žilky hrubé 2-3 mm, veľmi vzácne v asociácii s kalcitom. 

Na ortuťovom ložisku Dubník sme dawsonit zistili vo vrte DK-1 v hlbke 
vyše 700 m. Ložisko leží v severnej časti Slanských vrchov a budujú h o 
výlučne vulkanické horniny andezitového zloženia (obr. 4). V podloží vulka
nického komplexu dosiahol vrt DK-1 sedimentárne horniny. Ortuťová mine-

Obr. 3. Schematická geologická mapa okolia Hg vý
skytu Ladornirov 
1 - vulkanity, 2 - zlínske vrstvy račianskej jed
notky, 3 - zlínske vrstvy bystrickej jednotky, 4 
belovežské vrstvy, 5 - plochy nasunutia, 6 -
priečne zlomy, 7 - prieskumné štôlne 

Fig. 3. Geological sketch map of the mercury mi
neral.isation at Ladmovce village. Explanations: 1 -
volcani te, 2 - . Zlín beds of the Rača unit, 3 - Zlín 
beds of the Bystrica unit, 4 - Beloveža beds, 5 -
thrust plane, 6 - fault, 7 - exploration adit 
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Obr. 4. Schematická geologická mapa okolia H g 
ložiska Dubník. 1 - pyroxénicko-a m fiboli cko-bio
tiiické andezity (spodný panón), 2 - andezitové 
pyroklastika komplexu Ošvárska, 3 - lávové prúdy 
komplexu Ošvá rska, 4 - tektonické poruchy 

Fig. 4. Geological sketch-map of the Dubník mer
cury deposit area. Ex planations: 1 - pyroxene
amphibole-biotite andesite (Lower Pannonian), 2 -
andesite pyroclasts of the Ošvárska complex, 3 -
lava fl ow of the Ošvárska complex, 4 - dislocation 

ralizácia sa v maximálnej miere viaže na stratovulkanický komplex py
roxenických andezitov v spr ievode intenzívnej argilitizácie, ch loritizácie, 
mark azitizácie a miestami aj karbonatizácie . Rum elku na ložisku sprevádza 
vyše 40 minerálov (R. Ď u ďa et al. 1977) . V podložných sedim entoch sme 
zistili drobnú bielu výplň žiliek ihličkovitého vzhľadu. Vyskytujú sa v pies
čito-ílových horninách v úzkej asociácii s kalcitom a ílovými minerálmi. Iden
tifikovali sme ich a ko dawsonit . 

Dawsonit je na všetkých troch lokalitách rovnakého ch arakteru. Vyskytuje 
sa prevažne v žilkách hrubých maximálne 3-4 mm, redšie v hniezdovitých 
akumuláciách veľkých 5 X 3 mm (Nová Kelča) . Tvorí jemnoihličkovité kryš
táliky, vzácne je až plstnatý (lokalita Nová Kelča) . Ihličky majú radiálno-lú
čovitú stavbu a sú narastené na agregátoch kalcitu . Na lokalite Ladomírov m á 
dawsonit jemnoihličkovitý ráz a chaotické usporiadanie agregátov. P odobný 
vzhľad má dawsonit ložiska Dubník. Všade je v asociácii s kar bonátmi a ílo
v ými minerálmi skupiny kaolinitu, veľmi vzácne s kremeňom. DawsoniT je 
snehobiely až sivobiely a má výrazný perleťový, n a lokalite Ladomírov a Dub
ník skôr sklený lesk. V stereomikroskope sú jemné agregáty polopriehľadné . 

·vryp je biely. Dawsonit je len o málo mäkší ako k alcit a je pomerne krehký. 
Y mikroskope sú kryštáliky dawsonitu opticky negatívne a zhášajú rovno
bežne tak, ako sa uvádza v literatúre. 

Vzorky s dawsonitom sme skúmali aj rontgenometricky, spektrálne a ter
micky. Rontgenometrické analýzy (tab. 1) poukazujú len na nepatrnú prímes 
kalcitu, kaolinitu a kremeňa. Charakteristické difrakčné čiary skúmaného daw
sonitu sa pohybujú v rozmedzí hodnôt 0,5645- 0,5694 nm (intenzita 10), 0,3370-
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CO 
CN 

Räntgenomelri cké analýzy - X-ray analyses Tab. 1 

P. č. 1 1 2 3 I' 4 5 1 

1 Im dm : Im dm lm dm Im d.m Im dm It 
1 ~ ---------'------~-----

6 7 

dt It dt 

1 1. 
1 

1 7,119 1 7,11 9 - - - -
1 

- - - - - - I ( 

2. 10 5,665 10 5,665 10 5,694 10 5,645 10 5,600 10 5,63 61 5,69 

3. l 4,246 1 4,262 - - - - - - 1 4,23 - -
4. 1 3,833 - - - - 1 3,566 2 3,557 1 3,70 - -

1 

5. 3 3,375 4 3,386 4 3.380 3 3,370 3 3,370 3 3,363 31 3,387 

6. 3 3,346 - - - - - - - - - - 5 3,328 (Q) 
2 3.087 2 3,099 2 3,095 1 2 3,078 1 3,078 2 3,062 9 3,093 7. 1 

8. 8 3,025 - - - -
1 

- - 4 3.027 - - - - C 
9. 6 2,779 6 2,790 7 2,790 6 2,781 5 2,778 5 2,768 59 2,792 

10. 3 2,606 4 2,606 4 2 ,606 1 5 2,601 5 2,599 4 2,600 65 2,606 
11. 1 2,494 1 2,502 1 2,508 1 2,497 1 2,499 - - 14 2,509 (Q, C K) 
12. 1 2,282 2 2,222 1 2,224 1 2,206 1 2,276 1 2,214 

,, ., 2,224 
13. 1 2,149 1 2,151 2 2,159 2 2,149 1 2,145 1 2,139 38 2,155 
14. 1 2,086 1 2,065 1 2,066 1 2,061 1 2,055 l 2,055 5 2,074 

5 2,065 
15. 3 1,989 4 1,992 4 1,989 5 1,990 3 1,989 4 1,983 42 1.993 
16. 1 1,948 1 1,952 2 1,948 1 1,949 1 1,903 2 1,943 25 1,955 
l 7. 2 1,730 2 1,728 2 1,731 2 1,726 

1 

- - 2 1,720 28 1,730 
18. 3 1,691 3 1,691 3 1,691 3 1,688 - - 1 1,684 100 1,687 
19. 1 1,659 1 1,659 2 1,658 2 1,657 

1 

- - - - 28 1,660 

1 20. 1 1,605 - - 1 1,605 - - - - - - 7 1,608 

Q - kremeň C - kalcit K - kaolinit 
1 - dawsonit, Nová Kelča, vrt KV-14/ 108,1 m 
2 - dawsonit, Nová Kelča, vrt K V -15/228,4 m 
3 - dawsonit, Nová Kelča, vrt KV-16/ 191,0 m 
4 - dawsonit, Dubník, vrt DK-1/ 765,0 
5 - dawsonit, Ladomírov, štôlňa R unzák I 
6 - dawsonii, M. P. G abinet - P . J . Lozynjak 1975 
7 - dawsonit, E. Corazza et al. 1977 
Použitá Mikrorneta 2 s rtg gomiometrom , metóda B ragg - B rentano, žiarenie FeKa, fi lter M n , strbiny 20 ' /10 ' , rýchlosť otá
čania 2'/min, napätie 30 kV, prúd 10 m A. V y hotovilo laboratórne stredisk o v Spišske j Novej Vsi, zhotovila I ng. M. Kuš
ny e rov á. 
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Obr. 5. DT A a TG krivka dawsonitu 
z lokality Nová Kelča, vrt KV 16/191,0 m 

Fig. 5. DT A and GT A curves of the 
dawsonite, Nová Kelča, locality, KV-16 
drill-hole, 191 m depth 

0,3386 nm (intenzita 3-4), 
0,2790 nm (intenzita 5-7), 
0,2606 n m (intenzita 3-5) a 
0,1992 nm (intenzita 3-5). 

0,2778-
0,2599-
0,1989-

Podobne aj termická analýza (obr. 5) 
je v súlade s krivkou dawsonitu z ob

~--~ - - ~--~- - ~-~200mg lasti ortuťových ložísk Dubriniči-
o 200 400 600 800 1 OOO °C Olenevo - Dragovo (M. P. G a bi-

ne t - P . J. Loz y n ja k, 1975). Má 
jeden veľmi výrazný endotermický 

vrchol pri 400 °C (strata hydroxylovej vody a CO2) a jeden malý, nevýrazný 
endotermický vrchol pri 620° C (prímes kaolinitu). 

Oproti analýze dawsonitu zo Zakarpatska veľmi nevýrazný exotermický 
vrchol pri 680 °C pravdepodobne sposobuje malá prímes kaolinitu. To, že naozaj 
ide o dawsonit, potvrdzuje aj TG analýza, ktorá v rozmedzí 330- 480 °C zazna
menala stratu na váhe o 102 mg z celkového návažku 323 mg (31,6 %) a od 
580-680 °C stratu o ďalších 31 mg (9,6 %). Celková strata na váhe dawsonitu 
zaznamenaná pri teplote 330-680 °C je 41 ,2 %, čo približne zodpovedá strate 
obsahu viažúcej sa vody a CO2. Podobné výsledky sú aj z analýz dawsonitu 
zo spodnokarbónskych sedimentov Bieloruska (F. L. D im i tri j ev et al. 
in G. I. Bušinskij et al. 1975). 

Spektrálna analýza (tab. 2) zistila ako hlavné zložky vo vzorkách Al, Na, 
s prímesou Mg, Si, Ca, Fe (od 0,1-1 °ľo), ktoré viac-menej zodpovedajú prí
mesi kalcitu, dolomitu, kaolinitu a kremeňa. 

Treba podotknúť, že nález dawsonitovej mineralizácie v asociácii s ortu
ťovou mineralizáciou je v úplnom súlade s podobnými nálezmi dawsonitu 

Kvalitatívne spektrálne analýzy - Qualitative spectral analyses 

Lokalita nad 1 % 

N. Kelča Na, Al, 
(KV-14/108,1) Mg, Ca, 

Si 

Ladomírov Na, Al, 
(št. Runzák I) Mg, Si 

Dubník Na, Al, 
(DK-1/765,0) Mg, Si 
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0,1-1 % 0,01-1 % 

F'e Mn, Cu, Ti 

:a, Fe 

F'e Mn, Ti, K, 
Sr 

Tab. 2 

0,001-0,01 % Problemat. 

Cr, Ag, Y Yb, Bi, Zn, Co, Pb 
Ga, Sb, Ni, V, 
Zr 

Mn, Cu, Ti , Ga Cr, Zn, Ni, Zr, 
Pb 

Ba, Ni, V, Cu, 
Zr, Ga, B 

Ag, Pb, Co, Zn, 
Li, Mo 



opísanými v literatúre (M. P. G a bin e t - P. J. Loz y n j a k 1975; I. R. B e
l ou s 1969 atď.). Rovnako ho pokladáme za nízkotermálny minerál viažúci 
sa na tektonické zóny s hlbinným založením. Možno ho pokladať za bezpro
stredný sprievodný minerál ortuťovej mineralizácie, ale v priamej paragenéze 
s rumelkou sa nezistil nikde. Ako indikátor ortuťovej mineralizácie sa vysky
tuje vždy vo forme žiliek a hniezd viažúcich sa na alumosilikátové sedimenty 
s karbonátovým tmelom. 

Nález dawsonitovej mineralizácie na východnom Slovensku podčiarkuje po
trebu venovať zvýšenú pozornosť sedimentárnym súvrstviam karpatského flyš a 
a uhoľným výskytom (osobitne v karbóne) , pretože nie je vylúčená ani mož
nosť výskytu výraznejších dawsonitizovaných polôh, k toré sú vo svete zdrojom 
Al surovín. Takéto ložiská sú známe v oblasti Green River (Colorado, USA; 
J. W. Smi t h - C. Mi 1 ton 1966), Bieloruska (L. M . Bi r in a 1973) atď. 

Na podobnú možnosť výskytu dawsonitov v oblasti zemplínskeho ostrova u ž 
upozornil aj P. Gr e c u 1 a (1. c.). 

Doručené 15. 10. 1978 
Odporučil C. Varček 
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Dawsonite accompanying the mercury 
mineralisation in Eastern Slovakia 

RUDOLF ĎUĎA - IVAN KRIŽÁNI 

In the course oď investigations on localities of mercury mineralisation of 
Eastern Slovakia, tiny white spicules hav e been found to occur in vein filling 
of sedimentary rock environments. Using X-ray and DTA analyses, these 
spi.cules have been determined as dawsonite (Table 1, Fig. 5). Dawsonite was 
found on localities Nová Kelča, Ladomírov and Dubník 
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Dawsonite associates with calcite and clay minerals oí the kaolinite group 
in the vein filling. Main X-ray diffraction lines ar e 0.5645-0.56 94 nm (inten
sity 3-4), 0.2778- 0.2790 nm (intensity 5-7), 0.2599-0.2606 nm (intensity 3-5) 
and 0.1989- 0.1 992 nm (intensity 3-5). DTA revealed a maximal endothermic 
reaction about 400 °C accompanied by weight-loss of 31.6 weight p. c. The t otal 
weight-loss in temperature interval between 300 and 600 °C was determined 
as t o be 41.2 weight p. c. what is in good accorda nce with chemically bound 
w ater and carbon dixoide content of the dawsonite. 

The finding of dawsonite broadened our knowledge on m ineral associations 
accompanying mercury mineralisation of the area. Daw sonite, similarly to the 
mercury mineralisation originated as low-temperature mineral. Its discovery 
draw s atten tion to sedimentary flysch series of strata and t o coal occu ren ces 
where larger concentrations of dawsonite may be not excluded. 

Preložil I. V arga 

Pokračovanie zo s. 78 

Bezprostredné okolie výskytu pri Klenovci budujú biotitické pararuly so slabými 
prejavmi migmati1izácie. V širšom okolí vystupujú dvojsľudnaté svory s vložkami 
sľudnatých grafitických kvarcitov, amfib olitov, ortorúl , čiastočne migmatitizovaných 
a karbonatických hornín kokavskej série. Pestré zloženie série je vhodné na aku mu
láciu scheelitu vrstvového typu. 

Scheelit sme našli aj v kameňolome v Rimavskej B a ni. Vystupuj e vo forme zrni
tých agregátov v pegrn.at itoch, ktoré presekáv::ijú biotitické fylity kokavskej série. 
Analyzovali sme jednu bodovú vzorku, v ktorej bol obsah volfrámu 0,31 %. Samotné 
žilné koncentrácie scheelitu pravdepodobne nie sú ložiskovými akumuláciami vol
frámu, ale môžu indikovať perspektívne zrudnenie vrstvového typu v širšom ok olí, 
k de sme v rámci šlichovacích prác našli sekundárne aureoly rozptylu s pomerne 
vysokou koncentráciou scheelitu v šlichoch. 
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KR O NIKA 

Zomrel RNDr. Alojs Matejka, DrSc. 

25. augusta 1978 zomrel v Prahe doc. dr . Alo js lVIaté jka, DrSc ., čestný člen Slovenskej 
g eologi ckej spoločnosti a sp olu a utor modernej tekton ick ej syntézy Západ n ých K arpát. 
Odišiel k rát k o p redtým, ako sme sa chystali spoločne s n ím oslávi ť jeho osemdesiate 
narodeniny a zaželať d o ďalších rokov zaslúžen ého odpočinku dobré zdravie a pohod u. 

O dchod d r . Alojza Matéjku je od chodom prvého československého geológa praž
ske j školy, k torý svoj život od vzn iku ČSR až do smrti zasvätil bádateľskej čin
nosti slovenskej čas ti Západných Karpát. N a Sloven sko prišiel a k o sotva dvadsať

ročný pracovník Štátn eho geologického ú st a v u ČSR v P rahe plný elárrn a tvorivej 
a ktivity. Veľmi rýchlo vnikol do problematiky tekton iky pásm ových pohorí a za 
krátke obdobie šiesti ch rokov (1925-1930) g eologicky zmapov al takmer celú severnú 
časť Veľkej F atry a súčasne podnikol mnoh é korelačné pochôdzky aj v iných h or
st vách Slovenska. Výsledkom tohto nezvyčajne a.ktívneho a plodn ého obdob ia bola jeho 
defin ícia tektonických jednotiek mezozoika, n apr. spodného subtatranského príkrovu 
(teraz krížňanský príkrov), v rchného subtatr a n ského či chočského príkrovu, ako aj 
šiprunskej série , reprezentujúcej podľa neho vysokotatranský prík rov. Vyvrcholením 
jeho bádaní b olo spoločné dielo s D. Andru sovom Aper<;:u de la géologie des Car
pathes occiden ta les de la Slovaquie centrale et d es régions avoisinan tes, prvá mo
derná syntéza tekton iky Západných Karpát, k torej h lavná téza o zložitej príkro,·ovej 
stavbe d o te ra z n estratila platnosť. V nej sa po p r vý raz s t r etávame s tektonickým 
členením, k toré neskôr prešlo d o učebníc ako pien idy, tatridy, granidy a gemer idy 
a rad ďalších tektonických jednotiek nižšieho r adu . 

Dr. A. Matéjka však nebol l en veľmi výkonným t erénnym geológom. Osobitne 
charakt e r istický bol jeho nezvyčajný p ozorovací talent a zmysel pre detaily, ktorý 
mu umožňo val veľmi dobre odlišovať litostratigra fick é jednotky. Pri h odnotení str ati 
gra fického rozpätia t akto v y medzených litostratigrafických jednotiek musíme mať 

na zr eteli , že dr. A. M a téjka, p odobne ako osta t ní p racovníci pražskej školy venu júci 
sa vtedy geologickému výsk u mu Slovenska, mal predovšetkým n a zreteli tek tonický 
výsk um. S t ratigrafické bádanie, najmä biostrat igrafický výskum. mezozoika, bolo 
v tecl.y zan edbané. J ediným kritériom bola superpozícia a litologická korelácia za sú
časného chápania li1.ostratigrafický ch jednotiek a ko chronostratigrafick ých. L en tak 
s i m ožno vysvetl iť, že dr. A. Ma téjka svoje pôvodné a správne konštatovanie, že chočský 
d olomí t je aj normálnym nadložím lunzských vrstiev , n eskôr pozmenil a priklonil 
sa (asi pod vplyvom R. Kettnera) k náhľadu, že sú to ladinské dolomity a na lunz
ských vrstvách spočívaj ú tekton icky ako súčasť vyššieh o príkrovu, ako je chočský. V tom 
zmysle treba chápať aj jeho definíciu šiprunskej série a k o vysoko tatra nského prí
k rovu. J e j ťažisko bolo v nevhodnej korelácii spodnotria sových kremencov a zle
pencov s krem encovými a zlepencovými vrs tvami karpa tského keupru. Na konci 
svojej bádateľskej činnosti v oblasti mezozoika si bol dr. A. Matéjka týchto nedo
statkov vedomý a je škoda , že jeho neskoršie zameranie sa na výskum flyšo vých 
Karpát mu neumožnilo v sľubne započatej práci ďalej pokračovae, lebo u ž pred zve
rejnením základného diela o s tavbe Západných Karpát rozpracúYal s jemu vlas tnou 
húževnatosťou flyšové pásmo Západných a Východných Karpát. Keďže sa v tom 
čase do geologickej sféry premietli aj záujmy hospodárstva n ov ého českosloven-
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ského štátu, dr. A. Matéj ka sa postavil na čelo mladých českých geológov, m edzi 
ktorých patril O. Kodym, L. Zelenka a iní, a pustil sa do náročného programu vý
skumu flyšových Karpát. Treba podčiarknuť, že sa v tom čase v susedných kraji
nách, osobitne v Poľsku a Rumunsku, vynakladalo veľké úsilie na vyhľadávanie prie
myselných zásob ropy a zemného plynu. Dr. A. Matéjka ako predstaviteľ vtedajšej 
štátnej geologickej služby sa v spolupráci s L. Zelenkom a O. Kodymom uj a l vý
bkumnej geologickej činnosti na území československých flyšových Karpát, ktoré sa 
v tom čase, okrem neogénnych panví, pokladali za jedinú perspektívnu oblasť 

na ropu. 
V desaťročí po prvej svetovej vojne pracoval A. Matéjka v okolí Tereble a Boržavy, 

neskôr v povodí Uhu pri Volosjanke na v tedajšej Podkarpatskej Rusi (v d nešnej 
Zakarpatskej oblasti USSR). Riešil tam litostratigrafické pomery flyšových usadenín 
a ich geologickú stavbu so zreteľom na možnú akumuláciu ropy a zemného p lynu. 
V spolupráci s L. Zelenkom zmapovali územie na naftové ciele, ktoré predtým 
rozpracúvali rakúski a maďarskí geológovia, a to predovšetkým v okolí Jasine v dneš
nej Zakarpatske j oblasti USSR a pri Zborove a Bardej ove na východnom -Sloven
sku. V ostatných rokoch pred druhou svetovou vojnou sa A. Matéjka ešte dokázal 
venovať charakteru nasunutia magursk ého príkrovu a skúmať územie od Duklian
skeho priesmyku po Mikovú. Poznatky z toho výskumu však pre vojnové udalosti 
zverejnil až v prvých rokoch po oslobodení. 

Azda najvýraznejší vrchol dosiahla Matéjko va vedecká erudícia, a to napriek 
nepriaznivým udalostiam, ktoré ho postihli v r. 1951 a oddelili od vedeckej čin

nosti, po roku 1948. Pri nastolení plánovaného a systematicky vedeného geologického 
výskumu sa bádateľský duch terénneho pracovníka, akým bezpochyby bol A. Ma
téjka, rozvinul do nebývalých rozmerov. 

Na zvládnutie rozsiahleho výskumného progrnmu vo flyšových Karpatoch si za 
spolupracovníka pribral doc. dr. Z. Rotha , s ktorým potom celé štvrťstoroči e, až 
do ukončenia aktívnej výskumnej činnosti a odchodu do dôchodku, intenzívne spolu
pracoval. Z tejto plodnej spolupráce sa zrodili nielen desiatky vedeckých článkov, 
štúdií a monografií, lež aj geologick é m a py celých oblastí a regiónov, k toré sa stali 
súčasťou edičného programu regionálnych m á p Č'SSR. Treba vyzdvihnúť , že geolo
gické mapy, k toré dr. A. Matéjka zostavoval, sa vyznačujú presnosťou opisu pomro
vaných javov, a preto aj po uplynutí času zostávajú dielom trvalej hodnoty a môžu 
byť vzorom súčasným generáciám. 

Medzi najvýznamnejšie monografie A. Maiéjku o flyšových Karpatoch patrí Geo
logie magurského flyše v severním povodí Váhu medzi Bytčou a Trenčínem, ako aj 
dielo Pelosiderity Moravskoslezských Beskyd, za ktoré spolu s doc. dr. Z. Rothom 
bol poctený Státnou cenou I. stupňa (195·1). 

Popri výskumnej činnosti vo flyšových Karpatoch sa dr. A. lVfatéjka venoval aj 
prakt ickým otázkam vyplývajúcim z potrieb národného hospodárstva a priemyslu. 
Treba spomenúť jeho činnosť ako naftového experta pre neogénne panvy a staršie 
útvary Západných Karpát, ako aj inžinierskogeologické práce pre vodné diela a hy
drogeologickú výskumnú a posudkovú činnosť. 

Odchod dr. Alojsa Matéjku je veľkou stratou slovenskej geológie. Odišiel človek, 

ktorého kritický vplyv a veľká náročnosť na výskumnú prácu, v ktore j bol sám 
príkladom, nám bude v diskusiách aj v súkromnom živote ,·eľmi chýbať. 

J. Bystrický - B. L ešlw 
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KRONI K A 

Zomrel Ing. Vojtech Lázár 

9. novembra 1978 zomrel po krátkej chorobe vo veku 86 rokov význačný pra
covník rudného baníctva a geologického prieskumu Ing. Vojtech Lázár. Slovenské 
baníctvo a prieskum v ňom strácajú vynikajúceho znalca rudných ložísk Spišsko-ge
merského rudohoria. 

Ing. V. Lázár počas svojho pôsobenia v rudnom baníctve Gemera a Spiša zavádzal 
progresívne formy práce pri skúmaní a otváraní nových ložísk, ale aj v ťažbe a spra
covaní surovín . Gemerské železorudné baníctvo dosiahlo v rokoch jeho pôsobenia 
veľké úspechy. Ako banského inžiniera a neskôr aj ako riaditeľa banskej spoločnosti 

si ho vysoko vážili nielen hospodárske kruhy, ale najmä robotníctvo a technickí 
pracovníci baní, a to nielen pre jeho vynikajúce odborné vedomostí, ale aj pre 
spravodlivý a hlboko ľudský prístup k podriadeným. So zápalom sa zapojil do ob
novy vojnou narušených banských prevádzok a do budovania znárodneného ba
níctva. Aj v tomto období vykonával rad hospodárskych funkcií a uplatnil v nich 
nielen svo je bohaté odborné vedomosti, lež aj schopnosť prenášat ich do prax e . 

Výrazne sa zaslúžil aj o výchovu banských odbornikov, z ktorých mnohí dodnes 
pracujú v zodpovedných hospodárskych a odborných funkciách. Najmä počas pôso
benia v prieskumnom oddelení železorudných baní a vo Východoslovenskom rudnom 
prieskume vyrástli pod jeho vedením prieskumní geológovia, banskí inžinieri a tech
nici, ktorí patria medzi vedúce osobnosti v geologickom prieskume surovín Sloven
ska. Kolegiálnym a priateľským prístupom si získal mladú technickú inteligenciu, 
ktorej nezištne odovzdával odborné i životné skúseno:,ti. 

Za dlhoročnú prácu Ing. Vojtecha Lázára odmenili v roku 1956 diplomom a uzna
ním minis tra rúd a hutného priemyslu za budovan ie socialistického baníctva a za 
vysoko angažovanú prácu a vernosť baníckemu povolaniu mu v tom istom roku 
udelil prezident republiky Rad červenej zástavy práce. Za päfdesiatročnú prácu 
v baníctve ho v roku 1967 vyznamenala Univerzita ťažkého priemyslu v M iškovci 
zlatým diplomom. 

Ing. Vojtech Lázár publikoval svoje práce v odborn ých baníckych časopisoch . 

Hlboké vedomosti, podložené i znalosťou jazykov, využil po odchode do dôchodku 
na odborné štúdium, na vypracovanie rešerší archívnych banských materiálov z ro
kov pred oslobodením, z ktorých vyplynuli aj návrhy na ďalšiu prieskumnú činnosť. 
V poslednom období spracoval rozsiahlu komplexnú prá cu o historickom vývoj i 
baníctva v Spišsko-gemerskom rudohorí do roku 19,15 v rámci Geologicko-ložiskovej 
štúdie Spišsko-gemerského rudohoria. 

Za celoživotné dielo i ľudské vlastnosti si Ing. Vojtech Lázár zaslúži vďaku celej 
geologickej a banskej odbornej obce. Ostane nám navždy vzorom skromného a pra
covitého človeka. 

Pavol Grecula 
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KRON IK A 

Spomíname na pôsobenie významného sovietskeho hydrogeológa, 
profesora Alex andra Ovčinnikova, doktora geologicko-mineralogických vied 

na Katedre inžinierskej geológie FGGV UK v Bratislave 
I 

V roku 1978 uplynulo 20 rokov od času, čo na Katedr u inžinierskej geológie F akulty 
geologicko-geografických vied Un iverzity Komenského prišiel významný sovietsk y 
hydrogeológ A. M. Ovčinnikov, profesor Geologickop r ieskumné ho inštitútu v Moskve. 
Nedostatok kvalifikovaných odborníkov z hydrogeológie v tom čase u nás 
bol dôvodom, aby vedúci katedr y prof. Ing . M. Matula, DrSc., prostredníctvom P overe
níctva školstva požiadal ministerstvo vysokých škôl ZSSR o pomoc p ri r iešení nalie
havého problému výchovy hyd rogeológov na Univerzite Kom enského v Bratislave. 
Činnosť profesora A. M. Ovčinnikova počas jeho dvoj ročného p obytu n a S loven

sku bola mnohostranná. Prednášal hydrogeológiu pre poslucháčov i učiteľov . V pred
náškach oboznamoval s nový m chápaním hydrogeológie a s jej najmodernejšími vý
skumnými metódami. Text prednášok prof. A . M . Ovčinnikov upravil a s pomocou 
členov katedry preložil d o slovenčiny . Tak vznikol prvý slovenský učebný t ext z hy
drogeológie pre študentov Základné p ro blémy hyd rogeológie a metódy hydrogeologic
kého výskumu. Letné prázdniny využíval prof. A. M . O\·činnikov na hydrogeologický 
výskum v teréne. Spolu s niektorými čienmi katedry robil h ydrogeologické mapo
vanie v oblasti neovulkanitov stredného Sloven ska. 
Počas svo jho pobytu u nás poskytoval pracovníkom rozličn_ých g,=.Ologických, hydro

geologických a balneologických inštitúcií cenn é konzultácie. Napísal niekoľko od
borných posudkov týkajúcich sa možností získať termálne vody v okolí L evíc, h yd ro
geologických pomerov Oravskej Polhory a kúpeľov Smrdáky. V odborných časo

pisoch publikoval poznatky z výskum u na Slovensku, napr. : Nádrže podzemných 
vôd v Západných Karpatoch a v priľahlých okoliach, Uhličité vody a v ulkanizmus 
kenozoika, Hydrogeológia horských masívov na príklade Karpát a Kaukazu. 

V septembri roku 1958 sa prof. Ovčinnikov zúčastnil na Medzinárodnom balneolo
gickom kongrese v Mariánskych Lázňach. Svo j referá t zameral na problémy štúdia 
lieči vých minerálnych vôd v ČSSR a v ZSSR. 

Svoje dlhoročné p edagogické a p raktické sk ú senosti odovzdával prof. A. M. Ovčin
nikov s veľkou och otou. P rednáša l moderné pozn atky o formovaní minerálnych -
t er málnych vôd . S taré náhľady, že sa takéto vody viažu len na hlboké zlomové 
lín ie, obmedzovali ich využitie v praxi, kde to potreb a n a jviac vyžad ovala . J eho 
predpoklady o existencii mohutnej nádrže termálnych vôd v blízkosti B ratislavy 
a m ožn osti využiť ich v praxi vyvolali v tedy u mnohých našich obdorníkov p ochyb 
nosti. Po d vadsiatich rokoch sa vša k náh ľady prof. A. M. Ovčinnikova p otv rdili. Hy
drogeologický výskum Podunajskej nížiny pomocou h lbokých štruktúrnych vrtov 
takéto vody objavil v blízkosti Bratislavy pri Chorvátskom G robe, Kráľovej pri Se
nici a na ďalších miestach. 

Zásluhou prof. A. M . Ovčinnikova bolo hydrogeolcgické laboratórium vybavené 
n a ten čas modernou pr ístrojovou techn ikou na modelova nie hydrogeologických ja vov 
dovezenou zo ZSSR, nap r. h ydraulickým integrá torom typu Lukja n ova. Na zá k1ad e 
jeho návrhu sa pôvodný názov katedry zmenil na Katedru inžinierskej geológie a hy
drogeológie FGG V UK. 
Činnosť proE. A . M. Ovčinnikova u nás bola mnohostranná a stala sa jmpulzom pre 

vznik modernej hydrogeologie n a Slovensku. 

Vavrinec Bähm - Ladislav Meliori s : 
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Z O Ž I VOT A SPOLOČN O ST I 

Zo zasadnutia výboru Slovenskej geologickej spoločnosti 

Novozv olen ý výbor S lovenske j geologicke j spoločnosti (ďalej S GS) n a svojom za 
sadnutí 30. 10. 1978 prero lwval p roblémy, z k t orý ch čas t touto fo rm ou zverej ňu

jeme. 

a) Členská základňa 

V m inulom roku sa v ykona la rev1zia platen ia členských p ríspevk ov. Všeob ecn e sa 
konštatovalo, že p rísp evk o vá morálka je n ízka. č len ov (resp. b ývalých členov, p re
tože p ri n eplatení príspevk ov členstvo zaniká), kto r í nem ali zap latené členské prí 
spevky za niekoľko rokov, sme písom ne v yzvali vyrovnať členské. R ozh od uj úca väč
šina sv oje pod lžnosti voči SGS postupne v yrovnáva. Tak ýt o postup budeme používať 
aj v tomto a v nasled u júcom roku. Opätovne pripomín ame výhody v y plýva jú ce 
z členstva v o vedeckej spoločnosti , n a pr. 20 % zľavu z ceny všetkých p u bliká cií vy
davateľstva SAV Ved a ; 50 % zľava z p red p latn ého za časopis Mineralia s lovaca; 
v budúcnosti sa bude d ôsledne odlišovať v ýška v loženého n a akcie, k toré usporiada 
pre členov a nečlenov SGS ; informovanosť o rozličných akciách atď . 

Zasadn u tie p ri jalo záver o nevy hnu tnost i rozšíri ť členskú základňu SGS n a jmä 
z radov m ladý ch absolv entov vysokých šk ôl, príp. aj z poslucháčov v yšších ročníkov 

fakúlt v Bratislav e, K ošiciach, r esp . a j v P r ešov e a v Nitre. Prihlášk y za členov 

d istribuujú predsedovia pobočiek S GS (prof. Ing . R ozložmk, DrSc. - K ošice; 
RNDr. K. Mala tin ský, CSc. - Žilin a; d oc. RND r . D. Hovork a , CSc. - B ra tislava). 

b) Životn é jubi leá 

V roku 1979 budú mať životn é jubileá títo členovia S GS: 

7(1_ rokov 

p r of . RNDr. R. Lukáč (20. 3. 1909), Bratislava 

60 rokov 

aka d emik B. Camb el, DrSc. (29. 10. 1919), Bra tisla va, prof. R NDr. J. Cinčár, CSc. 
(1 4. 11. 1919), P r ešov, doc. RNDr. J. Jarkovský, CSc. (18. 7. 1919), Bratislava 

50 rokov 

doc. RNDr. F. Cech, CSc. (14. 12. 1929) , B ratislava, Ing . S. Ďurovič, CSc. (14. 7. 1919) , 
Bratislava, RNDr. V. Gašparíková, CSc. (23. 8. 1929), Bratislava, I n g. J. Jankových 
(24. 6. 1929), Modrý Kame11., RNDr. E. Karolusová , CSc. (3. 11 . 1929), Bratislava, 
R N Dr. R. Kušík, CSc. (4. 9. 1929) , Banská B ys trica, R NDr. E. Krippel, CSc. 

91 



(26. 11. Hl29), Bratislava, Ing. R. Marschalko, CSc. (5. 9. 1929), Bratislava, Ing. Ľ. Pa
holič (5.10.1929), Rožňava, doc. RNDr. V. Radzo, CSc. (16.7.1929), Košice, Ing. V. Sý
korová (1. 11. 1929), Banská Bystrica, doc. RNDr. J. Turan, CSc. (26. 12. 1929) , 
Bratislava 

c) Konferencia SGS 

Na usporiadanie celoštátnej konferencie na zópadnom Slovensku pre členov SGS 
i členov československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v roku 1979 bol 
ustanovený prípravný výbor, ktorý začal svoju prácu. Súčasne s prípravou konfe
rencie (nový názov zjazdov spoločnosti) začala prípravu aj československá spoloč
nosť pre mineralógiu a geológiu, pobočka v Moste. Pre väčší počet akcií, ktoré budú 
v priebehu budúceho roka v Bratislave, resp. na Slovensku, výbor dospel k záveru 
odporučiť členom SGS účasť na konferencii v severný ch Čechách. Obmedzený počet 
prihlášok dostali jednotlivé pobočky. Záujemcovia o n e sa môž.u obrátiť na funkcio
nárov pobočiek. 

Prípravný výbor celoštátnej konferencie, ktorej uc,poriadateľom je SGS, bude po
kračovať v prípravách na kon [erenciu, ktorá sa uskutoční na západnom Slovensku 
v roku 1980. 

d) Nové pobočky, odborné skupiny 

Pretože v Spišskej Novej Vsi pracuje veľa členov S GS organizovaných v pobočke 
v K ošiciach, výbor SGS odporúča zriadiť novú pobočku SGS v Spišskej Novej Vsi. 
Niektoré organizačné otázky s vedením podniku Geologický prieskum, n. p., prero
kuje RNDr. M. Slavkay, CSc. 

Výbor posúdil možnosť založiť odbornú skupinu paleontológie pri SGS. Návrh 
zriadiť takúto skupinu, resp . jej fúziu s odbornou sed imentologickou skupinou, vy
pracuje prof. M. Mišík a RNDr. O. Samuel, DrSc. 

Prof. C. Varček prerokuje s RNDr. J. Miškovicom (Katedra nerastných surovín 
PF UK v Bratislave) problémy súvisiace so zriadením záujmovej skupiny zberateľov, 

ktorá by usmerňovala zberateľskú činnosť v rámci SGS. 

Plán semmarov 
bratislavskej pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti 

v roku 1979 

Dlhoročné skúsenosti dokazujú, že najefektívnejšou formou na výmenu náhľadov 
na vedecké problémy v rozličnom štádiu riešenia sú vedecké semináre. Preto pri 
zostavovaní plánu akcií bratislavskej pobočky SGS na rok 1979 plánujeme vo väč
šom rozsčlhu ako v minulosti usporiadať v Bratislave tieto jednotlivé vedecké se
mináre: 

1. Medzinárodné korelačné programy - stav riešenia a perspektívy 
Seminár sa uskutočnil v januári 
Organizátor: doc. RNDr. D. Hovorka, CSc., PF UK 

2. Sedimentológia flyšových komplexov československých Karpát 
Seminár sa uskutočnil vo februári 
Organizátor: Ing. R. Marschalko, CSc., Gú SAV 

3. Granitoidy Západných Karpát 
Termín: marec 
Organizátor: doc. RNDr. D. Hovorka, CSc., PF UK 
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4. Problémy gemerika 
Termín: november 
Organizátor: RNDr. š. Bajaník, CSc., GÚDŠ, 

doc. RNDr. D. Hovorka, CSc., PF UK 
5. Seminár A. Matéjku: Novšie výsledky geologického výskumu Karpát 

Termín: október-november 
Organizátor: RNDr. T. Koráb, CSc., GÚDŠ 

6. Hydrogeologický seminár 
Termín: október 
Organizátor: RNDr. 1\/I. Zakovič, GÚDŠ. 

Podrobnejšie informácie mimobratislavským záujemcom poskytnú organizátori 
seminárov. Presný termín seminárov oznámime všetkým členom bratislavskej po
bočky a predsedom pobočiek v Košiciach, Žiline, príp. v Spišskej Novej Vsi. Účasť 
m imobratislavských členov SGS je na seminároch vítaná. 

Doc. RNDr. D. Hovorka, CSc. 
predseda bratislavskej 
pobočky SGS 

OZNAMY 

Zákonné meracie jednotky a ich používanie 

Pri štúdiu alebo posudzovaní niektorých príspevkov zverejňovaných v časopise 

1\/Iineralia slovaca, ale aj v iných periodikách a publikáciách sa zistili nedostatky 
a nepresnosti v používa ní zákonných meracích jednotiek. Mnohí autori ešte stále 
používajú u ž neplatné meracie jednotky (napr. A, atm.). častejšie a vo väčšej miere 
sa možno stretnúť s používaním prechodne platných meracích jednotiek, ako je napr. 
kp, kp. cm - 2, cal atď. 

P oužívanie meracích jednotiek uzákoňuje ČSN 01 1300 Zákonné meracie jednotky. 
Podľa tejto normy zákonnými meracími jednotkami sú: 
a) základné jednotky SI, 
b) doplnkové jednotky SI, 
c) odvodené jednotky Sl, 
d ) násobky a diely jednotiek SI utvorené z jednotiek citovaných v bode a až c, 
e) vedľajšie jednotky 

Základnými jednotkami sú: 
meter 
kilogram 
sekunda 
ampér 
kelvin 
mol 
kandela 

Doplnkovými jednotkami sú: 

(m) 
(kg) 

(s) 
(A) 
(K) 

(mol) 
(cd) 

jednotka dlžky 
jednotka hmo tnosti 
jednotka času 
jednotka elektrického prúdu 
jednotka termodyna.mickej teploty 
jednotka látkového množstva 
jednotka svietivosti 

radián (rad) jednotka rovinného uhla 
steradián (sr) jednotka priestorového uhla 

Odvodené jednotky sú odvodené pomocou definičných vzťahov zo základných, príp. 
doplnkových jednotiek. Je ich pomerne veľa, ale pretože sa v príspevkoch nášho 
odborného časopisu všetky neuplatňujú, uvádzame len naj pou žívanejšie. Sú to: 
štvorcový meter (m2) jednotka plošného obsahu 
kubický meter (m3) - jednotka objemu 
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hertz 
meter za sekundu 
m eter za sekundu na d r uhú 
kilogram na kubický me ter 
k ubický meter na kilogram 
newton 
pacsal 

joule 
wat 
coulomb 
newton na m eter 
volt 
ohm 
siemens 
farad 
henry 
tesla 
ampér na meter 
ampér 
lúmen 
lux 

(Hz) 
(rn. s - 1) 

(m . s- 2) 

(kg. m- 3) 

(m3 . kg -1) 
(N) 

(Pa) 

(J) 
(W ) 
(C) 

(N_m- 1) 

(V) 
(Q) 
(S) 
(F) 
(H) 
(T ) 

(A.m- 1) 

(A) 
(lm) 
(lx) 

~ j ednotka kmľcočtu 
jednotka rýchlosti 
jednotka zrýchlenia 
j ednotka hustoty 
j ednotk a špecifického ob jemu 
jednotka sily (tiaže) 
jednotka tlaku, jednot ka m echanickeSho 
napätia 
jednotka energie 
jednotka výkonu 
j ednotka povrchového napätia 
jednotka elektrického náboja 
jednotka elektrického napätia 
jednotka elektrického odporu 
jed notka elektrickej vodivosti 
jednotka elektrickej kapacity 
jednotka indukčnosti 

jednotka magnetickej indukcie 
jednotka intenzity magnetického poľa 
jednotka m agnetomotorického napätia 
jednotk a svetelného toku 
jednotka osvetlenia 

Násobky a di ely SI sa tvoria pomocou normalizovaných predpôn. 
a ) Tvoria sa podľa tretEcJ mocniny desia tky 

Predpona 
znamená násobok 

názov zn ačka 

exa E 1 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 
peta p 1 OOO OOO OOO OOO OOO 
tara T 1 OOO OOO OOO OOO 
giga G 1 OOO OOO OOO 
mega M 1 OOO OOO 
kilo k 1 OOO 
míli m 0,001 
mikro µ 0,000 001 
nano 11 0,000 OOO 001 
piko p 0,000 OOO OOO 001 
femto f 0,000 OOO OOO OOO 001 
atto a 0,000 OOO OOO OOO OOO 001 

b) Tvoria sa s odstupňovaním po jednom dekadickom ráde 

Predpona 
Znamená 

názov značka 

hekto h 100 

deka da 10 

deci d 0,1 

centi C 0,01 
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násobok 

102 

101 

10 - 1 

10-2 

1018 
1 ois 
10 12 

109 

106 

103 

10 - 3 

10 - 6 

10-9 

10-12 

10- 15 

10-18 



Podľa toho teda možno používať odvodené jednotky n a pr. pre dlžku: kilo
m eter (km), centimeter (cm), milim.eter (mm), mikrometer (µm), nanometer (nm) ; 
pre hmotnosť: megagram (Mg) , gram (g), m iligram (mg), mikrogram (µg); pľe čas: 

kilosekunda (ks), milisekunda (ms). mikrosekunda (.us), n a noseku nda (ns). Podobné 
odvodeniny sú možné aj od ostatných m eracích jednotiek. 

Vedľajšie jednotky 
Okrem jednotiek SI sa z p rak tických príčin môžu používať aj vedľajšie j ednotky. 

S ú to: 

Veličina 

čas 

rovinový uhol 

p lošný obsah 
obj em 
hmotnosť 

teplota 
energia 
atómová hmo tnostná 
k onštanta 

d lžka 

minúta 
h odina 
deň 

Názov 

stupeň (uhlový) 
grád 
m inúta 
sekunda 

h ektár 
lite r 
tona 
Celziov stupeň 
elektrónvolt 
atómová hmotnostná 
jednotka 

Značka 

min 
h 
d 

(°) 
(g ) 
ť) 

n 
ha 
1 
t 
oc 
ev 
u 

a stronomická jednotka U A (AU) 

p a rse_l_~---------~----- ~ p_c ___ _ 

Súčasne ČSN 011300 dovoľuj e do 31. decembra 1979 používa ť a j niektoré jednotky, 
p r íp. s ich násobkami a didmi, uzá konené v ČS>l" 01 1300 z 3. 1. 1963. 
S ú to tieto iednotky · 

Velič ina 

plošný o bsah 

sila (tiaž) 
tlak 

mechanické 
napätie 

tepelná 
ene rgia 

Názov 

ár 
barn 
kilopond 
kilopond 
na štvorcový 
meter 
kilopond 
na š t vorcový 
centimeter 
torr 
bar 
kilopond 
na štvorcový 
milimeter 
kalória 

a 
b 
kp 

Značka 

kp. m - 2 

kp.cm- 2 

Torr 
bar 
kp. mm - 2 

cal 

Vzťah k jednotkám SI 

1 a = 102m 2 

1 b = 10 - 28m 2 

1 kp = 9,806 65 N 
1 kp. m- 2 = 9,806 65 Pa 

1 kp. cm - 2 = 9,806 65 . 
. 104 Pa = 0,098 0665 lVIPa 

l T orr = (101 325/760) Pa 
1 bar = 105 Pa = MPa 
1 kp. mm- 2 = 9,806 65. 
. 106 Pa = 9,806 65 lVIPa 

1 cal 0= 4,1868 J 
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Pokračovanie tab. 

Veličina 

1 

Názov 
1 

Značka 

1 

Vzťah k jednotkám SI 

tiažové gal Gal 1 Gal = 1 cm . s - 2 = 
zrýchlenie = l0 - 2 m.s- 2 

dynamická poise p 1 P = 0,1 Pa. s 
viskozita 
kinematická stok St 1 St= 1 cm2 . s- 1 -
viskozita = 10- 4 m 2 . s- 1 

magnetická gauss G(Gs) 1 G ~ 10- 4 T 
indukcia 
intenzita oersted Oe 1 Oe A (1000/47.) A.m - 1 

magnetického 
poľa 

10- 8 Wb magnetický maxwelí M(Mx) 1 M ~ 
indukčný tok 
dávka rad rad(rd) 1 rad= 10- 2 J. kg- 1 

aktivita curie Ci 1 Ci = 3,7. 1010 s- 1 

ožiarenie rontgen R I 1 R = 2,58 . 10- 4 C. kg - 1 

Pretože prechodne platné meracie jednotky zostávaj ú v platnosti približne už iba 
jeden rok, je žiadúce, aby široká publicistická verejnosť používala meracie jed
notky SI, príp. prechodne platné meracie jednotky uvá dzala v zátvorkách, avšak len 
do 31. 12. 1979, t. j. do konca ich prechodnej platnosti. 

Žiadame autorov, ktorí budú posielať príspevky do časopisu Mineralia slovaca, aby 
používali len platné meracie jednotky SI. Je to jedna z podmienok ich uverej nenia. 

V. Hr inka 

MINERALIA SLOVACA roč.11, č. l (49) 
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