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Variscan and Pre-Variscan events in the Western 
Carpathians represented along a geotraverse 

( 4 obr. v texte) 

P AVOL G RECULA - IMRICH VARGA* r. Pro j ect No. 5 

'pre-Variscan and Variscan events 

1 in t he Alpine - Nedi t erranean 

IJNE . 1 moun ta.in b elt s 

Bapnc1rne H ):\OBapHCKOC pa3BHTHC 3ana):\Bl>IX KapnaT BAOJII, reorpaeep31,1 

B CBl!3H c Kopenal(HOHH011 rrporpaMM011 MľKIT, rrpo11eKTa M 5, BapHCK0e 
H ):IOBapHCKOe pa3BHTHe aJibIIJ111CKO-cpe):IH3eMHOMOPCKOľ0 IIOl!Ca, p a3BHTHe 3a
!Ia):IOKaprraTCKOľO cerMeHTa o6pa60TJ,IBaeTCl! B):IOJib reoTpaBep3bl „C" Kaprra
Tbl - ,l])rnapH):lbl. 3 Ta r eoTpaBep3a rrpOXO):IHT OT aJibIIHHCKOľO cpopJiaH):la Kap
rraT qepe3 rraHOHCKYIO BIIa):IHHY ):IO ceBepo3arra):IH011 t.IaCTH ,[{HHapH):\. 3arra):IO
KaprraTCKJ111 cerMeHT rrepeceKaeT B cp ei:1He11 t.IaCTH OT ceBepa K 10ry. ,[(m1 
KopeJil!l(Ji!H CTpaTnrpacpn qecKHX H TeKTOHHt.IeCKHX e):IHHHI.( BapncKoro H ):IOBa
p11CKOľO l(HKJia, pa3pe3 KaprraT ):IOIIOJIHlleTCl! t.IaCTHt.IHl>IMH reOJIOľl1t.IeCK11Ml1 
pa3pe3aM11 60JiblllHX IIIKaJI. O):IHHO'-!Hb!e xapaKTepHCTHt.IeCK11e pa3BHTHl! rra
Jie030l! 11306pa)KalOTCl! B JIHTOCTpaTJilrpacp1:1qecKl1X KOpeJial.(110HHb!X KOJIOHKaX. 
Pa6oTa cyMapH3Hpyer ):IO CHX rrop H3BeCTHblX II03HaHl111 J13 ,JTOľO pa110Ha. 

Vaľiský a predvariský vývoj Západných Karpát v reze pozdlž geotraverzy 

V r ámci projektu č. 5 korelačného progra mu IGCP Variský a p recl 
v ariský v ývoj a l p ínsko-mediteránneho horského p á sma sa v ývoj zá pado
k arpatskéh o segmentu znázornil pozdiž geotra ver zy C Západn é Karpaty -Di
n áre. Geotraverza prebieha od preclalpínskeho p red polia Západn ých K a rpá t 
cez panó n sku panvu clo severozápadnej časti Din á r a záp adok a rpatský s eg
m ent p r etína v s trednej časti od S na J . 

N a kor eláciu s tra t igrafických a tektonických jednot iek v a r iského a pred
v ariského cyklu sa zvolili prehľadné profily d oplnen é čiastkovými geolo
gickými rezmi väčších m ierok. Charakter istick é vývoje paleozoika sú zná
zornené aj v litostrat igrafických korelačných kolón k a ch . 

Within the scope of the IGCP Proj ect No. 5, Variscan and P re-Variscan 
events of the Alpine-Mediterranean mountain belts, the development o,f t h e 
Western Car pa thian segmen t should be represented along th e Carpathian - Di-

* R N Dr. Pavol Gr e c ul a, CSc., RNDr. I m rich Varg a, Geoprieskum, p. p. A-21, 
040 51 Košice. 

289 



naride geotraverse C. The geotraverse rum; fro m the Alpine forel and across 
t he Pannonian basin into the NW Dinarides traversing th e Carpathian seg
m ent from N t o S in i ts central part. 

F or correlations of stratigraphic and tectonic units of both Variscan and 
Pre-Var iscan development, the presentat ion of a geo1ogical deep profile has 
been decided to sketch positions of different Paleozoic areas and/or structures 
w ithin th e Alpine belt . Complementary sections aim at illustr ation of their 
stratigr aph ical and structural settin g in g r eater detail. Single ch a r acterist ic 
developmen ts a re furi h er presented on stratigraphic correlat ion columns. 

The paper reviews present state of knowledge. 

Geological deep profile across the Western Carpathians 
and position of Variscan structures within the Alpine edifice 

Recent knowledge upon the Alpine edifice considerably limits our re
cognition of Variscan and Pre-Variscan development in the Western Car
pathians. Notwithstanding existent differ ent views on 1.he Alpine fremework, 
the best approach to d ecipher Variscan and Pre-Variscan elements yields 
t he acloption oi some u ntil suggested explanation to the Alpine edifice. Since 
w e do not intend deal with Alpine st r uctures, the reader is referred to our 
previous papers for comprehensive appreeiation (P. Gr e c u 1 a 1973, P . Gr e
c u 1 a - Z. R o t h 1978, I. Va rg a 197 8, B. L e šk o - I. Varga in print). 

Pre-Alpine structi.{res and/or lithological units are unevenly represented 
along recent erosion level of t h e Western Carpathian architecture. Paleozoic 
developments crop out in inner portions of the belt whereas u pon their pecu
lar ities in external partions w e may assume only indirectly from pebbles 
in Mesozoic or Cen ozoic conglomer ates or from geophysical interpretation. 
Hence, w e deal in det ail only with inner portions of t he belt. 

According to until more or less in vet erate views, Pre-Alpine units share 
mainly the Alpine edifice at places where Alpine nappes preserved the con
n ection t o their homeland (root ed nappes or nappes de racine). However, such 
rigorous explanation appears recent ly as disproved and consequently refused 
for the m ost of Alpine n appes an d neither h omelands of single Mesozoic de
velopn1ents n or of their Paleozoic basemen t m ay be convincingly located in the 
Western Carpathians. Yet, P r e-Alpine u nits preserved at m ost in lower Alpine 
n appes of the Carpathian nappe pile wher eas upper Alpine n appes are either 
devoid of Paleozoic units or tht>y contain only r emnants of the Paleozoic 
development. S uch assumption appears as valid disregarding if one attempts 
t o root Alpine nappes into real or supposed su tures in the r ecent architecture 
and even if considering all nappes as superficial rootless ones. 

T he choosen d eep structural profile runs from t h e High Tat r a Mts. on the 
Polish-Czechoslovak fron t ier across the eastern promontories of the Low 
Tatra Mts. and the entire Spišsko-gemersk é Or e Mts. to the Hungarian frontier 
N from the Bilkk lVIts. S uch 1ocation of the profile is du e to available nu
m erous data on the P re--Alpine development just from th ese ranges of t he 
Carpathians. We a re conscious of possibility to disr egard many importan t data 
from other West Carpathian regions (Vepor Mts ., Little Carpathians a. o.) 
wher e Paleozoic sequ ences crop out but these ar e generally less k nown an d 
u n til insufficiently investigated. 
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Several exploration data (deep boreh oles, mmmg works) motivated also 
the choice oif such profile. The structur al interpretation, at least down to 2 km 
depth is therefore sufficiently reliable in rough lines. Deeper levels may be 
inferred fro m geophysical data available again mainly from this area . To 
explain r elations in deep crustal levels, deep seismic data of the international 
DSS profile V allow their interpretation (though not even convincing in the 
Carpathian segment) but extrapolat ions are reliable based from the new 
K-III deep seism ic profile across the Carpathians running more w esternly. The 
situation of the profile is presented on the sketch map. 

Pre-Mesozoic lithologies presented on th is pro.file part icipate on deeply sub
merged and partly, d ur ing Alpine events, also reactivated North-European plat
form (P. Gr e c u 1 a - Z. R o t h 1978, B . L e šk o - I. Var g a in print) 
composing the foreland for the Alpine architecture . Another large representa
tion of Paleozoic developments appears in (mostly inner most) Alpine nappe 
structures. The paleogeographical affinity of P r e-Mesozoic lithologies sharing 
the architecture will be not t reated here , some of sour suggestions may be 
inferred from the profile. 

High-grade cr ystalline and gran itoids participate on the Alpine unit of the 
High Tatra Mts. ("Tatrides"). The su pper position of this structure over younger 
sediments may be inferred from recent geoph ysical results and interpretations 
(cf. č. Tom e k et al. 1976). We correlate this Alpine u nit with lowermost 
Austroalpine nappes of the Eastern Alps . 

Large Paleozoic sequences participate on t he Alpine structure in t he Spiš
sko-gemerské Ore lVIts. vVe delimite two independent n appe structures here 
touching the Tatride belt a long the čertovica line. In terpret ations of this line 
are until very different (see e. g. A. Bi e 1 y et al. 1968, D. And ru s o v 
1975). Certainly, the line delimits Pre-Mesozoic developments of southern units 
where slight metamorphic overprin t a llows t o reconstruct lithological and stra
t igraphical sequences at least for the P aleozoic period from northern ones 
whertc the original sequences broadly concealed w ithin the Pre-Mesozoic (met a
morphosed before the Upper Paleozoic sedimentation) crystalline . Differences 
therefore are due to diHerent Pre-Mesozoic development but also due to 
another Alpine tectonic history. 

Southern limit of this extensive Paleozoic development runs along the 
Rába-Rožňava disccontinuity belt (P. G r e c u 1 a - L Va r ga in print) 
Jimiting from NW the P aleozoic to Mesozoic units comprimed between this 
discontinuity and the m ore southern Darnó discontinuit y belt. Both alignments 
may be comprehended as Weste Carpath ian outstretches of t h e P eriadria
tic-Insubric belt . 

The lowermost structural element in the profile r epresents the North-Eu ro
pean Epivariscan platform m ecging in unaltered shape at least as far as the 
Pieniny k lippen belt. Further continuation of the platform beneath central 
Car pathians may be only infer red. Probably, between the Pieniny klippen 
belt and southern margin of the West Carpathian gravity minimum, structures 
of the platform h ave been act ivized and acquired alpinotype pattern during 
Alpine events. 

The deep crustal architectu re southwar ds from the southern margin of the 
gravity minimum may be not undoubtely d educed from surficial units. 
Available geophysical data point to considerable differences between tectonic 
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style and content of the lower crust southwards from the gravity m1m mum 
when comparing it with more external portions. Deep crustal processes pro
bably entir ely effaced the older structural pattern. We presume similar reor
ganizat ion even for the southernmost portions r epresented in t he profile. 

Surficial Alpine tectonic units do not allow to deduce P a leozoic developments 
in the external Silesic u nit . We m ay only presu m e a continuation of single 
Paleozoic developments from the platform foreland into the basement of ex
ternal flysch na ppes beneath the whole exten, of Silesic units. 

Similarly, any convincing data should b e inferred for Paleozoic developments 
of the Cenozoic Magur a nappc correlated recently (M. M a he ľ 1978) w ith the 
Nor th-Pen ninic Rhenodanubian flysch of th e Eastern Alps bu t also w ith all 
h esitations of such interpretation. 

P aleozoic beds do not participate neither on surficial stru ctures of t he 
P ieniny klippen belt and on ly some pecularities may be inferred indirectly 
from Mesozoic sequences. Numerous common features of Mesozoic to Cenozoic 
lithologies in t h e Magura flysch belt and the klippen belt suggest connections 
towards r ecently more souther n (and inner) Vepor and Gemer nappes of the 
Car pathians. The probable P re-Mesozoic b asem ents of the Magura flysch and 
that of the Pien iny klippen belt surely resembled Paleozoic and older sequen
ces outcropping now in the latter two n appes. 

The Vepor nappe creates t he low er most Alpine nappe structure of t he 
innermost Western Carpathians. It contains low-grade metamorphit es of Pa
leozoic age and Variscan gr anit oids. The pľesence o:f older (Pre-Ordovician) 
lithologies is highly probable in th e nappe, however, exept of rare and insuffi-
ciently interpreted radiometric <lata , n ot proved. Several partial nappe struc
tures participate on the Vepor composite n appe manifesting also partly diffe
r en t lithological developments. 

Considerable part of t he strudure occupies here the Hron unit (nam ed 
originally as the Hron complex by A. K 1 in e c 1966) consisting of slightly 
metamorphosed Early P aleozoic sediments accompanied by huge acid and 
basic volcanites. The h igher Kľáľova hoľa u nit comprises mainly Variscan gra
nitoids and their polymetamorph ic m antle deri.ved from sediments of Early 
Paleozoic t o, probably, Upper Carboniferous age. Sedimentary sequences of the 
u nit were assembled by A. K 1 in e c et al. (1971) under the Hladomorná dolina 
group n ame. The Late Paleozoic to Mesozoic cover of t h e Early Paleozoic in the 
Vepor n appe consists of detrit::11 quartz-porphyry bearing P ermian and 
shallow -marine Mesozoic beds. 

Accor ding to available geophysical data, masses of high er density participate 
on th e Hron unit mainly in its deeper portions (probably b asic v olcanites 
an d heavy sediments) contrary to light constituents in the upper Kráľova 
hoľa unit (mainly granitoids and their envelope). A clear n appe structure 
results even from the geophysical picture. 

The sirnilarly complex and inner Gemer nappe comprises also independent 
partial nappe structu res. Until supposed differences in age and in the meta
mor phic grade betw een th e Gemer and Vepor n appe have been recently 
r emoved by discovery of comparable S poromorpha assemblages and lilhological 
content in both units. Remarkably , the lower Alpine structure of t he Gemer 
nappe consists also considerable volumes of basic volcanites (the Rakovec 
development) as it is in t he Vepor nappe. Huge acid v olcaniles (porphyroide), 
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clastics and le.,,s frequent gr anite bodies participate on the higher Gelnica unit. 
Differences in the proportions of granitoide bodies between the Vepor and 
Gemer nappes may have resulted from different erosion level before the Late 
Paleozoic transgressions. 

The sedimentary cover of the Gemer nappe core has been until inter
preted in different manner and resultecl also different interpretations 
of the Alpine edifice. Late Paleozoic developments cliffer on the N and S 
margin of the nappe. The Late Paleozoic sequence joins basic volcanites, black 
and ,,ariegated shales of the Early Paleozoic along the northern side. The 
Upper Carboniferous sequence contains here huge conglomerate beds, dark 
graphiteous psamrnite and slate accompanied by important basic volcanites 
of similar nature as in the Early Paleozoic sequence. A new transgression of 
continental, coarse detritic Upper (?) Permian conglomer ate intr oduced frequent 
quartz porphyry bodies and evaporite facies of local extent in uppermost 
levels. Local discorclances overpass into the Lower Triassic. 

U pper Carboniferous in the cover is missing in t h e south of the Gemer 
nappe. A Lower Permian transgression of coarse detritic sequence with 
frequent quartz porphyry starts as early as the Lower Permian and proceeds 
upwards into Upper Permian (?) clastics containing rare dolomite levels. The 
sequence surpasses probably into the Lower Triassic. 

Several Alpine tectonic units well correlating with lowermost Eastalpine 
nappes by lithology and tectonic position p articipate on the architecture of 
High Tatra Mts. ("Tatrides" of A. Matej k a - D . And ru s o v 1931). The 
h igh-grade Variscan metamorphic overprint is conspicuous and the share of 
Pre-Variscan lithologies seems to be the highest here among all W est Car
pathian units. The latest metamorphic event preceded the Upper Carboniferous 
tíme since unmetamorphosed Stefanian to Permian cover transgredes above the 
crystalline socle. Also the share of Variscan (and probably also P r e-Variscan) 
granitoids is the highest here. Mesozoic developments are of geanticlinal na
tur e. 

Paleozoic to Mesozoic developments resembling relations in the N orth Hun
garian Bukk Mts. have been discovered recently also in southernmost par ts 
of the Western Carpathians (H. Kozu r - R. Moc k 1973, R. Moc k 1978). 
An Alpine nappe structure consisting these lithologies appears in evident 
superposition over the Gemer nappe being separated from the latter by 
another Alpine nappe structure bearing HP-LT metamorphic assemblages of 
Alpine age (glaucophanite). Hence, development of 1.he Gemer nappe during 
the Paleozoic or Mesozoic time may be not immediately r elated to the Bukk Mts . 

Characteristics of single Paleozoic developments along the geotraverse 

Paleozoic sequences are best known at present in the Spišsko-gemerské 
Ore Mts. area. 

Two different Early Paleozoic devolopments may be delimited participating 
to a considerable degree also on independent partial n appe structures of the 
.Gemer nappe. These partial structures were recently delimited almost in the 
whole extent of the cornposite Gemer nappe. To what extent participate on 
these structures also inherited Variscan structures, may be not decided up t o 
present. 

293 



.. my, 
,;220 

.:23G 

,,265 

,_..4.30 

_,;;oa 

.515 

JSI.O 

fi70 

294 

~ť Thuring1or, 

·Saxon1an 

Stephania fJ 

Torta non 
Kazanio n 

Kungur1on 

Arf1nskion 

Sokmor1or 
Ass el1an 

0renbur g1 o r, 

Gzhe\1an 

1 
___ _ _ ___, Kos1mov1an 

~!,' Cantobnon 

._._ W2stpho!ior, 
Moskov ion 

z 
o 

f--------------, Bashk1 r1o ri 

~ Nomurion 

Serpukho"vian 

'Z 
<{ 

z 
o 
> 
w 
,o 

z 
<{ 

ir 
"' :,: 

"' ,_, 

V1sJ01r 
Vrséon 

Tourno1s1on 

Famennion 

Fr asnian 

Givet 1on 

Erfe~l,o~n~---L 
' msi n z 1(c hov1an-.--. -

.Siegen1or1 
Prag1ori 

Ged_l_Q_,n"'=on~--f---cslo~c_hk_o_,i_on _ _____ __:. 
P 1dolion 

Lud[0',11on Kopan1n1on 

Wen lock1or, 

Llondoveri"ar1 

Ashg1lllon 

1 Coradoc1on 

Llonde1l1on 

Ar em91ori 

Tr emodoc1on 

Upper 

M1ddle 

Lo W~f 

•GE 'M"E R 
Gelnica partia! 

-N A P f' E 

na e 

eroded "": 

,Rb/sr 2l..Sm.y . 
' 

s3 ! ,, 
,.L 

Cryslol line "- Pb/U 650 - 55 5 my 

Rakovec p::i.rtiOl 
na 

1±-<;: :_ +~ 12 

~ I J 

~ 14 

~ 15 

~16 

~1, 
~Ih 

~IS 

tfflm2c 

!111121 
~22 

i!SSSl23 
~'' 
1-+ + ++ j 25 

1~+=+:::126 
1-*:-*]n 
[;;;> Je I'" 
P:::)129 

k--- 10 

~Jl 



The Early Paleozoic development represents here an about 3-5 km thick 
rock pile of psammit ic to pelitic flysch-like sequence containing less frequent 
silicite (phtanite) levels and elsewhere rare carbonate bodies. Huge supercrustal 
acid volcanites (porphyroide) and basic eruptives accompany the former . 
Main1y pyroclastics and less frequent effusive bodies represent the acid mem 
bers. The share of true volcanites is partly higher among basic rocks. 

According to available data, this huge sequence accumulated between the 
Lower Silurian and Upper Devonian and Upper Carboniferous sediments 
follow already upon the folded (?) Variscan edifice. P aleontological data poin t 
to Westfalian A but locally already to Namurian B-C age of the Upper Car
b oniferous transgression. Yet, U1e question of the main Variscan or ogenic 
event should be not considered as solved (cf. R. Moc k 1978). 

The Pre-Silurian development may b e not inferred until, since the base 
of this Early Paleozoic has been not evidenced. R adiometric U/Pb ages of 
detrital zircon sampled from "lower" detritic part p oint to the presence of 
Precambrian units in the source area (660-665 m. y.). Similar age.s of 
authigenous zircon in acid .supercrustal volcanics point to 420- 395 m. y. (all 
data from N. P . Semene n k o in G. D. A fa nasie v et al. 1977). 

The reliability oď latter for sedimentary ages of sediments accompanying t h e 
volcanic activity (.fine lithic arenites and slates) may be not .iudged sufficiently . 
Tuffaceous volcanites reveal partly evident sedimentogenous textures and 
may be redeposited in th e sequence, however zircon ages concern quartz 
porphyry bodies. Therefore the subdivision of the Early P aleozoic into partial 
lithostratigraphic units results only from superpositional relations that ar e 
somewhere uncertain due to considerable Alpine tectonization of the whole 
unit. 

Presented lithostratigraphical columns reveal the recent state of the know 
ledge. Available palynological data (O. čo r ná 1972, 1974, L. K am e
n i c ký - O. čo r ná 1977) delivered Sporomorpha assemblages from grap
h ite shale of different localities ranging from the Uppermost Silurian to Upper 
Devonian and rare data point to uncertain Lower Carboniferous age of some 
m embers. Scarce conodont findings have been u n til not st ratigraphically 
evaluated. 

Fig. 4. Litostratigraphical correlation columns of the Gemer nappe Paleozoic. 

Ex planations to the litostratigraphic columns: 1 - breccia, 2 - polymict conglo
merate, 3 - monomict conglomerate, 4 - sandstone, greywacke, 5 - calcareous 
sandstone, 6 - quartzite, '7 - arcose, 8 - argillaceous shale, 9 - siliceous shale, 
10 - marly shale, 11 - argillaceous siltstone and shale (l-11 clastic sediments), 
12 - lydite, 13 - limestone, crystalline limestone , 14 - biohermal limestone, 
15 - platy (marly) limestone, 16 - dolomite, crystalline dolomite. 17 - p laty 
(marly) dolomite, 18 - cellular limestone, dolomite, 19 - evaporite (12 - 19 chemica l 
sediments), 20 - diabase, 21 - diabase tuff, 22 - diabase tuffite, 23 - gabbro, 
hornblendite, diorite, quartz diorite. 24 - serpentinite, 25 - quartz porphyry, 
porphyrite, porphyroide, 26 - quartz porphyry tuff and tuffite, 27 - granite, 
granodiorite, 28 - floristical and faunis tical remnants, 29 - ascertained and suppo
sed discordances, 30 -- ascertained and supposcd tectonic boundary, 31 - radio
metric age. 
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Similar problems accompany the Early Paleozoic Hron group of t h e Vepor 
nappe. Porphyroide, arenaceous shale, intermedlate and (in surficial p ar ts ?) 
less frequent basic volcanite constitut es the sequen ce. Sporomorpha assembla
g es from fine clasts poin t to Silurian to Lower Carboniferous age (L. P 1 a n
d e rov á - O. M i k o 1977) but neither the stratigraphic subdivision n or 
h ere even the lithostratigraphy are known within the gr ou p . We only presum e 
t he same stratigr aphic span for t h e Hron grou p as for t h e Gemer nappe 
Paleozoic. 

Another Paleozoic group of the Vepor n appe, the Hladomorná dolina grou p , 
contains also Sporomorphs resembling assemblages in the Gemer nappe 
(P. Snop k o v á in A. K 1 in e c 1966). More recently, newer palyno
logical findings point to even Stefanian age of som e sequences in the gr oup 
(K P 1 and e rov á - A. V o z ár o v á 1978). Hence th e span a nd litho
stratigraphy of this group rernains u nknown an d the possibili ty that some dis
cordances occur w ithin it, rernain unpr oved. 

Lowermost lithological members of t h e North-Gemeride Upper Paleozoic 
represents the Upper Carboniferous sequence along the northern margin of the 
nappe. The coarse detritic (conglomerate) to psarnmiiic sedimentation accom
p anied by heavy basic volcanisrn follows obviously after angular discordance 
upon the Early Paleozoic the latter cornprising of conspicuously similar basic 
volcanie bodies (the Rakovec developrnent). The trangressive relation, however, 
except for Rudňany and Dobšiná area is n ot entirely clear. Moreover , some 
other independent lithostratigraphical units yielding also Upper Carboniferous 
paleontological evidence along the norihern margin of the Gemer nappe 
mutually differ and may belong also to different Alpine structures. A b roadly 
acceptable correlation within these partial sequences is valid only for some 
part of the Podrečany-Ochtiná belt or for the port ion NW from Košice, where 
thick carbonate bodies (partly converted to crystalline magnesite) occur in 
g raphiteous clastic sequence. Tectonic limits of these occurences do not allow 
rigorous interconnection toward other Upper Car boniferous developments of 
the Gemer nappe. 

Despite insufficient paleontological data, lithostr atigraphic relations of Per
mian sequences are w ell known in t he Gemer n appe. Pecularities of single 
developrnents appear from the presented columns. 

A detritic Late P aleozoic cover of the Vepor Ear ly Paleozoic sequ ence starts 
probably but by Upper Perrnian sequences. Frequent quartz porphyry and 
pyroclast layers occur in the lower portions. The question of Upper Carbo
niferous beds in the Vepor nappe has been treated above. 

Quartz porphyry producing volcanism along the southern margin of the 
Gemer nappe appears in the Lower Permian Rožňava-Železník group probably 
contemporaneously with the intrusion of granite into the Lower Paleozoic 
sequ2nce. Recen t Rb/Sr whole rock isochron data point to 250 ± 26 m. y. age 
of the granite corresponding to the Autunian. Part of quartz porphyry bodies 
in the northern parts of the Gemer and Vepor nappe may b e relatively 
younger. 

Delivered 20. IV. 1979 
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AK T UALITA 

Výskyt scheelitu v okolí Rochoviec 

JVIIROSLA V IV ANOV - MIROSLAV PULEC 

Intenzívna pozornosť, ktorá sa v ostatnom čase venuje scheelitom v centrá lnych 
Západných Karpatoch, vedie k objavom stále nových výskytov. 

V tejto správe informL:j eme o novom výskyte scheelitu v okolí Rochoviec. Na vy
svetlenie magnetickej anomálie sa v západnej časti Rochoviec v roku 1978 ukončil 
hlbinný štruktúrnogeologický vrt KV-3. Okrem iného zachytil aj širokú škálu mine
ralizačných prejavov rozličného genetického typu. 
Veľká časť hydroterrnálnych prejavov vo vrte sa viaže na intrúziu biotitických 

granitov (granit bol navŕtaný v hlbke okolo 700 m a pokračuje až do ukončenia 
vrtu v hlbke 1600 m). 

Všesmerne zrnité biotitické granity s mnohými a plitickými žilami sú analogické 
s alpínskymi granitmi, ktoré z viacerých lokalít styčnej zóny gemeríd a veporíd 
opísal M. Iv anov (Hl62). Ide nepochybne o intrúzie tzv. malých hlbok, ktoré sa 
vo svete označujú za intrúzie, s ktorými sú spiité metalogenetické procesy. 

Pozoruhodné je, že sa hydrntermálne prejavy vo v rte KV-3 vyskytujú v nadloží 
granitoidnej intrúzie (v chloriticko-biotitických fyli toch typu Hladomorná dolina) 
aj v samotných granitoch. Pritom termálnosť mineralizačných prejavov vzrastá od 
externých častí plášťa smerom do vnútra granitoidného telesa. Práve v h lbšej časti 
granitoidného telesa sa na viacerých miestach našiel scheelit. 

R ozmies tnenie scheeiitu, ako aj spôsob výskytu sa najprv zistili za pomoci 
UV-lampy priamo vo vrte a neskôr sa jeho parageneticko-geochemické postavenie 
overilo mikroskopickým štúdiom, rtg a spektrálnou ana lýzou. 

Prvý výskyt scheelitu vo vrte KV-3 je približne v hlbke 1000 m a výskyty sa 
striedavo v rozličnej asociácii zjavujú až do ukončenia vrtu. Treba poznamenať, že 
nejde o ekonomické nahromadenie scheelitu, ale významné z genetického hľa

diska. Sú to drobné mineralogické výskyty, ojedinelé samostatné minerály scheelitu 
mm rozmerov v granitoch bez viditeľných prívodných dráh. alebo scheelit vystupuj e 
na puklinkách v asociácii Si02 a kalcitu, chalkopyritu a pyritu. 

Pre hydrntermál.ne procesy v tunajších granito ch je charakteristické, že r udné 
roztoky mali dostatok kalcia (hojný výskyt kalcitu, fluoritu v r udn e j paragnéze), čo 

primárne podmienilo aj vznik scheelitu. 
Po zhodnotení výskytov scheelitu a ich foriem vystupovania vo vrte KV-3 sme 

dospeli k záveru, že sa volCrám geneticky viazal na materské biotitické granity. 
Vek skúmanej scheelitovej mineralizácie je pravdepodobne alpínsky (stredno

kriedový - vrchnokriedový). 
Podľa doterajších poznatkov je pre scheelitovú mineralizáciu v kryštalických 

komplexoch centrálnych Z21padných Karpát (či už zo šlichov alebo priamo z po
vrchových východov a vrtov) r,harakteristické jej veľké r egionálne rozšírenie. 

Myslíme si, že jednou zo závažných teoretických úloh najbližších rokov, ktorej 
výsledky môžu mať aj praktický dosah, bude stanoviť genézu a vek scheelitovej 
mineralizácie v Karpatoch a zistiť, či okrem mineralizácie spätej s alpínskou oro
genetickou a magmatickou etapou nie sú prejavy W-zrudnenia viažúce sa aj na her
cýnsky magmatizmus, ako to ukazujú predbežné výsledky v oblasti Jasenia v Níz
kych Tatrách. 

Doručené 20. 4. 1979 
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Podmorské zosúvanie v oblasti hronika (chočský príkrov) 
Západných Karpát na hranici anisu a ladinu 

A 
(6 obr. 1.J texte) 

JOZEF MICHALÍK* 

UNJI~~~ IIo,ri:MopcK.11:e OilOJI3HH B p aii:oHe rpoHHKa (XO'ICKKH IlOKPOB) 
3arrn,ri:HblX Kapn aT Ha rpaHHil;e aHHCa H Jia,ri:HHa (cpe,11:HblH Tpnac) 

,[(aHHbie IIOJiyq e Hble Jil3 pa3Hb!X paii:OHOB 

RJib!IJi!MCKO-KaprraTCK 011 30HbI CBJil,!1Ji!TeJibCTBYIOT 

Ha PR,!1Ji!KaJibHb!e 6aTJi!MeTpwreCKJile rrepeMeHhI 

B TeqeHJi!Jil Me)K,!1Y RH Ji!COM Jil Jia,!1Ji!HOM. B CTa Tbe 

OIIJi!CRHO pa3BJi!TMe c pe,11HeTpMaCOBbIX CBMT K ap

ÔOHaTHbIX rr o p o ,11 r p OHMKa B pai'i:oHe Me)K,[(y 

r wa.[(eneM M Jiorreh o M Ha íoperp OHMM. HmK

HMH ,!10JIOMMTOBbIM K OMIIJieKC MMeeT x apaKTep 

Mera6peKqMM 113 ÔJIOKOB ,!1OJIOMMTOB M M3BeCTHlIK OB r y TeHIIITettH CK OrO T M!Ia : 

M3BeCTKOBO-,[(OJIOMMTOBOe Bbl!IOJIHeHMe Tpeil_(MH Me)K,11y HMMM rrpOMCXO,[(MJIO 

HeCKOJibKOpa3. 3Ta Mera6peKqM5I BO3HMKJia rrplil p aCIIIMpeHOM OIIOJI3aHMM He
y rrJIOTHeHHb!X OCa,[(KOB ,[(Ha Ha 6onee rny60KMe M eCT a BIIa,[(MHbl rpOHMK a B cpek 

neM TpMace. 

Slumping in the Hronic unit (Choč nappe) of the Western Carpathians 
at the Anisian/Ladinian boundary 

Data from several parts of the Alpine-Carpathian belt point to important 
bathymetric chang2s at the Anisian/Ladinian boun dary. A peculiar evidence 
for these changes provided the carbonate sequence of Middle Triassic age 
in the Hranie unit between Hiadeľ and Lopej villages (Hron valley, Middle 
Slovakia). The lower dolomitic member r2veals megabreccia nature con
sisting of dolomite to l.in1estone blocks of Gutenstein type. The marly 
dolomite filling between these blocks originated at several times. This 
megabreccia originated in the course of extensive slumping of uncon
solidated shallow-marine sediments into deeper basinal portions of the 
H ranie unit at the Anisian/Ladinian boundary. 

T riasové štádium vývoja alpsko-karpatského sedimentačného priestoru sa 
(na rozdiel od jurského . a spodnokriedového obdobia ) dlho pokladalo za ep i-

* R NDr . Jozef Mi ch a 1 í k, CSc., Geologický ústav SA V, Dúbravská cesia 9, 
886 25 Bratislava. 
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kontinentálnu, kvázistatickú epizódu relatívneho tektonického pokoja. Ale dô
kazy období intenzívneho rozpínania sa dna počas stredného a vrchného 
triasu. tvorby tetýdnych oceanických oblastí, náhlych a nepochopiteľných zmien 
batymetrie a trieštenia sedimentárny ch priestorov v ostatnom čase spôsobili, 
že práve toto obdobie sa stalo stredobodom celosvetového záujmu sedimen
tológov, paleogeografov a paleotektonikov. 

Paleodynamika triasových sedimentačných priestorov v Západných Karpa
toch sa doteraz bádala ib a sporadicky (R. Mar s c h al k o 1967, J . Mi ch a
l í k 1978 a i.) . Mnohé dôkazy synsedimentárnej tektoniky sa interpretovali 
ako efekt neskorších horotvorných procesov. Až roku 1968 M. Mišík rozpoznal 
sklzový charakter brek ciovitých strednotriasových súvrství z dvoch lokalít 
Veľkej a Malej Fatry. Podľa ústnej informácie J. B y stri c k é ho sú aj stein
almské a schreyeralmské vápence silicika Slovenského krasu preniknuté pukli
nami, ktorých výplú tvoria lumachely triasových l astúrnikov. Príčiny a genéza 
týchto javov v Západných Karpatoch sa dote raz neštudovali. 

Geologická a stratigrafická pozícia 

Bádaný komplex je súčasťou výplne tzv. hronského synklinória, tektonickej 
priekopy medzi kryštalinickými masívmi Nízkych Tatier a Vepra. Najnižšiu 
štruktúrnu etáž stavby územia (fatrikum) tvorí mierne dynamometamorfovaný 
škvrnitý vápenec, pravdepodobne krížňanského príkrovu (V. Šťastný 1928). 
Na ňom subhorizontálne leží málo preskúmaný komplex príkrovových trosiek 
hronika, pravdepodobne chočský príkrov (bielovážsk a séria). Podložie komplexu 
tvorí terigénno-vulkanogénna „melafýrová skupina" a klasticko-ílovcový k om
plex kampilských vrstiev s faunou bivalvií, gastropód a amonitov. V jeho n ad
loží nasleduje súvrstvie r ohovcových vápencov reiflinského typu, ktoré na báze 
obsahujú bohatú faunu foraminifer (Glomospira densa Fant.), brachiopód, bi
valvií, malých gastropód , malých amonitov, serpulitných červov a iných fosílií 
(J. Mi ch a 1 í k 19'78a). Vyššie v súvrství pribúda rohovcov a fosílie sú vzác
nejšie. Najvyššiu časť súvrstvia tvorí ružovkastý slienitý vápenec (raminský 
vápenec). Lunzské vrstvy na báze obsahujú .faun u bivalvií (našiel ich už 
D. štúr 1868). Nad nimi je svetlosivý hlavný dolomit s faunou vrchno
karnických diplopór Andrusoporella duplicata (Pia) Bystr. (J. By stri c k ý 
1964). Na triasových súvrstviach leží sedimentárna výplň vrchnokriedových 
a mladoterciérnych panví. 

Terénne pozorovania 

Detailnejšie opätovné mapovanie územia medzi Nemeckou a Predajnou 
(obr. 1) potvrdilo pozorovania D. št ú r a (1968), podľa ktorého svahy terasy 
nad súčasnou dolinou Hrona tvorí prevažne dolomit (tmavý muschelkalk-dolo
mit). Podľa D. štúr a j e dolomit v temer neporušen ej subhorizontálnej pozícii, 
ale iní autori (lVI. Ma he ľ et al. 1964, 1968) konštatujú jeho častú rauwak i
záciu, ba aj šošovkovitý vývoj gutensteinských vápencov, teda jav, ktorý sa 
pripisoval alpínskej tektonizácii komplexu. Najnovšie pozorovania priniesli ešte 
prekvapivejšie výsledky. Ukázalo sa, že sa celý komplex skladá z obrovských, 
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v zaJonme nesúvisiacich blokov dolomitu a v ápenca, ktoré tmelí slienitý dolo
rnit. Veľmi podobnú situáciu zistil aj A. Biely (ústn a informácia) vo vápen
covo-dolom itických k omplex och t oho istého v eku pri Lopeji, H ornej Lehote 
a Valask ej. 

Najinštruktívnejšie je k omplex odkrytý v lomoch na svahu vrchu F arka
šovo nad pamätníkom S NP v Nemeckej (obr. 2). Bloky odkryté v stene hor
n ého lomu sú veľké od niekoľkých cm do štyroch až piatich metrov. Sú nepra
videlné, najčastej šie ploché, angulárne, bez stôp opracovania. Maj ú r ovný 
až hladký, inoked y drsný a členitý p ovr ch. Väčšina blokov je z masívneho až 
h rubolavicovitého sivéh o vápnitého dolom itu, m en ej častý je sivý masívny 
rozpadavý dolomit, sivý, slab o slienitý dolomit a dolomitický vápenec. Medzery 
medzi b lokmi vypiňa žltkastosivý slienitý dolomit bez zreteľnej vrs tvovitosti 
alebo laminácie (obr. 3). Niektoré bloky sú r ozpadnuté n a segmenty , ktoré sú 
od seba len málo oddialen é. Trhliny m edzi nimi vyplňa t aký istý slienitý do-

Obr. 1. Schematick á geologická mapa študcvanej oblasti (orig .) 
1 - sedimenty krížňanského p ríkrovu, 2 ··- stredn otriasové dolomity (nečlenené), 
3 - mega brekcia aniský ch k a rb onátov, 4 - pravdepodobné rozšírenie megabr ekcie, 
5 - vápen ce gutensteinského typu, 6 - kampilské vrstvy, 7 - rohovcové v ápence. 
8 - svetlosivé m asívne váp ence, 9 - ružovosivé slienité vá pence, 10 lunzské 
vrstvy, 11 - vrchnotriasový „hlavný" dolomit, 12 - riečne terasy, 13 - lokality 
Piarorhynchella trinodosi, 14 - lokalita Posidonia wengensis 
Fig. 1. Schematic geologica l m ap of the investigated a rea 
1 - Krížna nappe scdimen ts, 2 - Mid dle Triassic dolomite (undivided), 3 -
megab reccia of Anisian carbonates, 4 - proba ble m ega breccia, 5 - ,,Gutenstein- type" 
limestone, 6 - Campilian be cls, 7 - cherty lim estone, 8 - light gray colo ured 
ma ssive limestone, 9 - pinkish gray mar1y limestone, 10 " Lunz" -complex , 11 -
Upper T r iassic Hauptdolom ite, 12 - riv er ter race , 13 - P. trinodosi localities, 
14 - biva lve (Posidonia wengensi.s) loca lity 
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lomit, aký vyplňa aj medziblokové priestory. Na viacerých miestach (obr . 3) 
možno pozorovať viacero generácií slienitého dolomitu odlišujúcich sa fareb
ným odtieňom, ktoré vyplňajú viacnásobne obnovovanú puklinu . Pozorovania 
reliktných sedimentárnych textúr v blokoch poukazujú na fakt, že mnoho 
b lokov leží temer v pôvodnej subhorizontálnej polohe, b a že skupiny blokov 
s podobným petrografickým charakterom tvoria n iekedy nesúvislé hor izonty. 
V inom prí ade sa zistil horizont blokov korelovateľných podľa char akterist ic
kého tenkého dolomitického preplástku. Tieto fakty prekvapujúco kont rastu jú 
s blokovitou, zdanlivo nesúrodou, chaotickou stavbou komplexu . 
Väčšina blokov je z tmavého slabo dolomitického lam inovanéh o vápenca. Je 

to v nerovnakej m ier e rekryštalizovaný mikrit až laminit s n epravidelnými, 
h ojnými slienitými lamínami. Miestami obsah u je veľa úlomkov ostrakód a kri-

Obr. 2. Náčrt geologickej situácie steny horného lomu Farkašovo 
1 - tmavý dolomitický vápenec, 2 - svetlosivý masívny dolomit, 3 - sivý slabo 
slienitý dolomit, 4 - rozpadavý svetlosivý slabo slienitý dolomit, 5 - žltkastý 
slienitý dolomit, 6 - sutina 
Fig. 2. A sketch of Farkašovo u pper quarry wall 
1 - dark dolomitic limestone, 2 - light gray massive dolomite, 3 - gray dolomite, 
4 - crumbling light gray dolomite, 5 - gray yellowish marly dolomite, 6 - rock 
debris 

------► 

Obr. 3. Niektoré detaily stavby farkašovskej megabrekcie. Lokalizácia detailov podľa 
strednej snímky 
A - opakované vypÍľíanie štrbiny generáciami dolomitu b, c, d, B - plastická de
formácia horninových úlomkov; foto autor 
Fig. 3. Some details of building of the Farka,šovo sliding complex. Localisation of 
details is in the middle figure 
A - repeated infilling of a crevice by dolomite generations b, c, d, B - plastic 
deformation of rock fragments 
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noidov, vzácneis1e úlomky schránok bivalvií a gastropód. Bioturbácia je zvy
čajne nevýrazná, aj keď v niektorých horizontoch častá, ale postihu je len 
tenkú povrchovú vrstvičku. Niektoré lamíny zrejme vznikali z riasovéh o po
vlaku, iné sú bitúminóznymi koncentráciami. Hojnosť bitúminózne j prímesi, 
občasné kryštáliky pyri tu , neveľká diverzita, charakter aj celk ové zachovanie 
fauny naznačujú redukčné prostredie v blízkosti intertidálnej zóny . Niektoré 
lamíny odlišného charakteru sa pozorovali vo veľkom blok u na báze lomu pri 
pamätník u v Nemeckej (obr. 4). L amína a je z biomikritu s fr agmentmi 
ostrakód, bivalvií a krinoidov. Prenikajú ňou časté infaun álne výhr aby vy
plnené biomikrosparitickou hmotou. Aj vrstvička b je z biomikritu s úlomkami 
bivalvií, gastropód , ostrakód, foraminifer a krinoidov, ale nijaká bioturbácia 
sa v nej nezistila. Obidve vrstvičky sú od p odložia a j od n adložia ostro odde
lené, pričom vyplňaj ú nerovnosti pokladu vznik nut é r ozmyvom. P ripomínajú 
búrkové uloženiny intert idálnych plošín. 

Sivý zrnitý slabo slienitý dolomit je druhým najčastej š ím typom blokov. 
Mikroskopicky predstavuje pseudod oloarenít až pseudodolosparit so zreteľne 

druhotne nar astajúcimi klencami d ololnítu. Na niektorých miestach (nad Zá
mostím) sú v ňom pomern e dobre zachované chodby infaunálnych živočíchov 

typu Spongeliomorpha (obr. 4). Chodby m a jú zhruba izometrický prierez 
a priebeh subparalelný s povrchom substrátu. Zriedkavejšie sú krátke slepo 
sa končiace chodbičky, patriace zrejme hrabavým lastúrnikom. J. B y st r ie
k ý (1964) z ú lomkov podobnej horniny v m alom lome n a južnom svahu vrchu 
Hôrky pri Lopeji opísal úlomky diploporidnej riasy. Všetky spomenuté sedi
mentárne štruktúry, organické zv yšky a povaha sedimentu naznačujú dobre 
vetrané subtidálne, extrémne plytkovodné prostredie. 

Tretím (pomerne častým) typom h orniny blokov megabrekcie je masívny 
svetlosivý dolomit, značne rekryštalovaný dolomikrit až pseudodoloarenit obsa
hujúci len zriedkavé a zle zachované zvyšky schránok ostrakód a foraminifer. 
Hmota horniny je pomerne homogénna, laminácia sa nezistila . Len vzácne sa 
vyskytuj ú šošovky rekryštalizovaného detritu. Možno predpokladať , že hornina 
vznikla v subtidálnom prostredí. 

Tmeliacu „základnú hmotu " blokov tvorí najčastejšie slienitý žltkastý špi
navosivý jemnozrnný dolomit . Má dolomikrit ický charakter s reliktnými, pô
vodne nepravidelnými laminárnymi štruktúrami. Jednotlivé lamíny bývajú 
zohýbané do klkovitých útvarov . V okrajových častiach h orniny sú drobné 
vtrúsené úlom ky dolomitov z uzavretých b lokov (obr. 5). S t opy po pôvodných 
štruktúrach sú veľmi zotreté intenzívnym pr ehnetením. Pomer obidvoch typov 
slienitých dolomitov a zákonitosť ich vzájomného nahrádzania n emožno de
finovať. Niekedy (obr. 3, 6) tvorí žltkastý dolom it výplň rozovretej pukliny 
v špinavosivej variete (zdá sa, že je mladší). Ale pozorovania nemožno zovše
obecniť. D okazujú len, že pohyby, za ktorých megabrekcia vznikala, n eboli 
jednorazové a že sa zrejme opakovali viac ráz, pričom do vznikajúcich t rhlín 

-----► 

Obr. 4. Detaily textúry blokov 
1-2 - búrkový horizont a, b vo vápencovom bloku, spodný lom, Farkašovo, 3- 4 -
infaunálne výhra by v bloku slieni tého dolomitu nad ovčincom pri Zámostí; foto 
autor 
Fig. 4. Details of block structure 
1- 2 storm deposit horizons a, b i.n a limestone block, Farkašovo lower quarr y, 
3-4 - infaunal burrows in marly dolomite block above the sheep farm Zámostie 
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bola vtláčaná hmota menej spevnených hornín. Polohy tmelu s hojnejšími 
úlomkami vápnitejších hornín pritom umožnili vznik charakteristicky vyvetrá
vaj úcim „rauwakom" (dolomitický tmel je odolnejší prot i vetraniu ako vápenec 
úlomkov). 

Závery 

Všetky horniny blokov vznikali v extrémne plytkov odnom prostredí: vac
šina v intertidálnej a supratidálnej zóne, menšia časť v subtidálnom prostredí. 
Prevaha jemnozrnných dolomitov bez terigénnej prímesi nad inými typmi 
hornín svedčí o plochom pobreží s rozsiahlymi plytčinami a rovinami typu 
sabkha. Voda bola zrejme hypersalinná, prílivové prúdy silne obmedzené. Roz
diel medzi prílivom a odlivom bol zanedbateľný, len občas sa vyskytli búrkové 
prílivy. A predsa aj napriek takémuto plochému, stabilnému typu dna sa stalo, 
že do hlbších častí panvy skizli obrovské, rozsiahle kryhy spevnených a polo-

Obr. 6. Niektoré detaily styku blokov a medziblokovej h m oty v hornom lome Far
kašovo. Foto autor 
Fig. 6. Some details of the connection of block margins and "matríx" in the Far
kašovo upper quarry 

◄-----

Obr. 'J. Horninové vzorky z h orného lomu Farkašovo ilustrujúce brekciovitú textúru 
farkašovského komplexu. Mierka v mm, foto H. Brodnianska 
Fig. 5. Rock samples from Farkašovo upper quarry illustrating the brecciated struc
ture oť the Farkašovo sliding complex. 'Ihe scale in mm 
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spevnených sedimentov. Tento jav zrejme súvisel so zvýšením tektonickej 
aktivity, zvýraznením morfologických rozdielov dna pri strednotriasovom rif
tovaní dna Tetýdy spojenom so súčasným vypÍňaním vznikajúcich depresií, 
ktoré predpokladá T. B ech st ä d t a H. 11/I o st 1 e r (1976). Málo spevnené, 
zvodnené masy karbonatických sed imentov mohli skÍznuť do panvy z častí dna 
náhle vyzdvihnutých nad hladinu účinkon1 montenegrijskej fázy (podobne ako 
to predpokladá M. 11/I i ší k 1963). Tak vznikli aj veľké suchozemsko-akvatické 
sklzy M. H. Kr ie g e ra (1977). 

Pretože sa v ma tr ixe megabrekcie nijaké ved úce fosílie nenašli, bolo treba 
jeho vek stanoviť opretím sa o n epriame dôkazy. Vek dolomitových blokov 
Hôro~ sa na základe nálezu J. Bystrického, 1967 (Andrusopore lla pau ci forata), 
stanovil ako pelsónsky. Bazálny horizont nadložných vápencov reiflinského 
t ypu (povaha kontaktu nie je detailne známa) obsahuje bohatú faunu s Pia
rorhynchella trinodosi, k torá je podľa M. G a e t ani h o (1969) charakteris
tická pre zónu Paraceratites trin odosus ilýru. Aj asociácia foraminifer s Glo
mospira densa (K. Bor z a 1970) indikuje ilýr . Tieto vápence tvoria nad zo
suvným t elesom súvislý, neporušený horizon t . Aj keď sa vo faune konodontov 
(R. Mock, ústna informácia) vyskytli ešte pelsónske prvky, je pravdepodobné, 
že celá megab rekcia vznikla počas najvyššieh o pelsónu, resp. spodného ilýru. 
Stanoviť zosuvný charakter komplexu na danom mieste by bolo možno len 
pri jeho dokonalom odkrytí. V zle odkrytý ch m iestach vidieť iba dolomitové 
elúvium s roztrúsenými vápencovým i blokmi, preto sa detailné štúdium pries
t orových zákonitostí sklzu p r edbežne nem ohlo vykonať. Ale už na základe 
doterajších údajov sa zdá byť isté, že na rozhr aní pelsónu a ilýru neboli pod
morské sklzy v Západných K arpat och vzácnosťou. Pozorovania M. Mi š í k a 
(1963) svedčia o tom, že takýto záver platí n ielen o oblasti hronika , ktorá bola 
hlavne počas rozhrania permu a triasu tektonicky aktívnou zónou. Na vyše 
sa podobné procesy zistili a j n a iných miestach alpsko-karpatského sedimen
tačného priestoru (ústna informácia A. Ba ud a). T ieto fakty naznačujú , že 
hranica pelsónu a ilýru b ola obdobím zvýšenej t ektonickej aktivity a že toto 
obdobie malo pre vývoj paleogeogr a fických čŕt západného ukončenia t riasovej 
Tetýdy mimoriadny význam. 

Doručené 2. 3. 1979 
Odponiči l J. Byätri cký 
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Sluming in the Hranie unit ( Choč nappe) of the Western 
Carpatians at the Anisian/Ladinian boundary 

JOZEF MICHALÍK 

A dolomite complex of Middle Triassic age between Hiadeľ and Lopej 
villages (Middle Slovakia) is of megabreccia nature. The interstices between 
limestone and dolomite blocks are filled by marly dolomite and single crevices 
were formed and filled several times. The whole rock unit of the "Farkašovo 
slump complex" arosed under conditions of an extremely shallow-marine en
vironment (supratidal to intertidal and less the subtidal zone). The prevalence 
of fine dolomite points to a flat shore with extensive hypersaline shallows and 
restricted tide currents but also with occasional stormy high tides. To explain 
slumping of semiconsolidated sediments on such a flat bottom, the effect of 
Tethyan bottom rifting during the Middle Triassic (T. B ech st ä d t 
H. Most 1 e r 1976) is introduced. The little consolidated, wet masses of 
carbonate mud could slump from suddenly uplifted par ts of the bottom. 

The age of dolomite blocks at the Hôrky hill has b een determined as Pel
sonian according to Andrusoporella pauciforata found here by J. B y strie
ký (1957). Overlying dark limestones appear as Lower lllyrian according 
to brachiopods (Piarorhynchella trinodosi) and foraminifera (Glomospira 
densa), or as Upper Pelsonian according to conodonts. It is therefore probable 
that the megabreccia originated in the time interval between the Lower 
Illyrian and Upper Pelsonian. Moreover, it seems probab le, the slumping at the 
Pelsonian/Illyrian boundary was not only a local phenomenon either in the 
Western Carpathians or in the whole Alpine-Carpathian system. Facts may 
point to increased tectonic activity during the Pelsonian/Illyrian boundary 
a feature of extraordinary importance for the westernmost Tethyan portions. 

Preložil autor 
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AKTUALITA 

Metodika prognózovania rúd antimónu v Nízkych Tatrách 

IVAN ČILLÍK 

Podstatou prognózovania je výber území a ich častí so zvý;enou pravdepodob
nosťou výskytu ložiskových akumulácií a odhad ich zásob. Metodika môže byť a j 
veľmi odlišná. Zatiaľ čo prognózna metalogenetická analýza vychodí z geologických, 
geochemických a geofyzikálnych údajov o skúmanom území a z predstavy o rudných 
formáciách v ňom (V . L Smi r no v 1965), formálna, matematickoštatistická analýza 
sa zakladá na teórii pravdepodobnost i (I. C. Gri f fit h s 1967) alebo multivariač

nej geoštatistickej analýze (R. C. Ba t es 1959) a geologickú stavbu do úvahy ne
berie. 

Vhodnou kombináciou týchto metodík možno odstrániť nedostatky každe j z n ich. 
Na metalógenetické jednotky možno aplikovať prin cípy metalogenetickej alebo št a
tistickej analógie, príp. princíp geochemickej distribúcie alebo akumulácie. V pries
tore rudného poľa je najvhodnejší princíp geometrie prírodných telies. 

Pri prognóze je hlavným činiteľom distribúcia rudnej substancie v skúmanom 
území. Tá je nielen v priestore rozsiahlych území (M. A 11 a i s 1957, L. S . S 1 ich
t e r '196(j/ I. či 11 i k 1966, 197f)), lež aj v metalogenetických jednotkách a v ložis
kách (I. č i 11 í k 1966, 1975) asymetrická. 

Dis tribúcia obsahu Sb (x) v kryštaliniku Nízkych Tatier a ložiska Dúbrava je veľmi 
blízka lognormálnej. Distribučná funkcia bude mat tvar 

1 
f (y) = ---;-y2 '.J[ e -

(y - µ)2 

2 rJ 

kde f (y) = distribučná funkcia, y = lnx, ,u = priemerná hodnota , lnx, rJ = rozptyl 
ln.1:. 

P o prepočte na 100 °Io je hodnota f (y) relatívn ou pravdepodobnosťou P y zvole • 
néh o stupňa k oncentrácie kovu (x) v skúmanom území. 

P arametre dis t rubúcie µ . a a sa zistia z výsledkov systematického litogeochemick ého 
výskumu rudonosnej fOťmácie alebo sa aplikujú na princípe analógie . 

Pri odhade zásob rúd ant.imónu v Nízkych Tatrách sa vychod í z p r edstavy o ano
málnosti primárnej stratiformnej rudnej formácie Sb-W-Hg. Redist ribúcia obsahu 
Sb počas metamorfných a hydrotermálnych procesov na kr ižovaní r u donosnej for
m ácie s priečnymi pásmami diastrofie v zemskej k ôre (I. č i 11 í k 1978) je príčinou 
koncentrácie Sb do epigenetických štruktúr. Tie p r esahujú priestor rudonosnej for
mácie len nepatrne. 

Priemerný obsah antimónu v rudonosnej formácii možno zistiť z výsledkov geo
chemického výskumu odkryvov hornín alebo podľa vzorca x = e1s+rr2;2, v ktorom 
x = priemerný obsah. 

Z geologických, geochemických a geofyzikálnych podkladov sa zistí priestorový 
rozsah rudonosnej formácie (0). Relatívna pravdepodobnosť Py zvoleného stupňa 

koncentrácie x je vlastne percentuálnym podielom váhy teJto koncentrácie v rudnej 
substancii rudonosnej formácie a je najdôležitejším parametrom odhadu. Váha kovu 
prognóznych zásob Vsb bude V s b = Py. x . O. Oh, kde Oh = objemová hmotnosť 
hornín rudonosnej formácie. 

Takýto odhad zásob vo veľkej miere odstraňuje značný rozptyl, a tým aj neistotu 
pri používaní rozličných empirických koeficientov. 

Doručené 24. 4. 1979 
Geologický prieskum 
Banská Bystri ca 
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Scheelit v antimónovom ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách 

( 12 obr. v texte) 

IVAN ČILLÍK - P AVEL HV02DARA - JOZEF JVIICHALEK* 

IIIeemn Ha MecTopo»<~emm: cypr,Mr,1 B paiíoHe l(yôpana B H H3KHX TaTpax 

B pe3yJihTaTe ITOH CKOB Ha MeCTOPO)K):(emrn ~ 

cyphMbl B pa!'i.oHe ,[(y6paBa B HH3Kl1X TaTpax ,-:r 
6r,rn O6Hapy)KCH weenHT . BcTpeqaeTCll OH 3):(eCb 

Ha ll51Tl1 MeCTaX B rrp O)Kl1JIKaX MOJIO'1HO-6enoro 

KBap11a, KOTOpb!M corrpOBO)K):(aeT lll1pl1T, reMa-

THT, . XJIOPl1T l1 l1HKJIY31IJ;I xaJibKO!ll1pl1Ta, Ôl13-

MYTIIHa B 1111p11Te II apreHn1Ta B KBapl.\e. Ha 

OCHOBaHl1l1 crreKTpaJihHOľO aHaJIII3a, H3y'IeHIIeM 

Ha 3JieKTPOHHOM M HKP OCOH):(e ween IIT xapaKTepH3yeTC51 llOBbIIIIeHHh!M c o,1e p 

)KaHIIe M pe,1K11x 3 eMenr, 11epH0B0J'i. rro,1rpyrrrrbl. ITo n m K eHIIe ween11Ta H a M e cTo

P O)K):(eHHllX B HII3Kl1X TaTpax l1 ero reoxIIMII'IeCKM x a par<TepHCTIIKa llBJill!OTCll 

rrpH'Il1HOM ):(Jlll rrpe,111OJIO)KeHl151 06 ero !1OJll1ľeHHOM rrp o11CXO)K):(eH1111 KaK Tep

MO):(11HaMII'J:eCKII YCTOM'IIIBOľO KOM!lOHeHTa rrpe ,1rronaraeMOM 3KCľaJI511\IIOHHO 

oca,!(O'IHOM cypbMllHHO-BOJibq)paMO-PTYTHOM cpopMal\1111 B K P HCTaJIIIH IIKY HII3-

KIIX T aTr,ep. E ro a KKYMYJilll\l1l1 B 1rnap11enux )KIIJia x BO3HIIKa JIII B y cnOBHllX 

perIIOHaJibHOľO MeTaMo pcpII3Ma. 

Scheelite on the Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. 
(Middle Slovakia) 

Scheelite has been found on the Dúbrava antimony deposit (Nízke 
Tatry lVIts., Middle Slovakia). F'ive until known scheeli te occurences on the 
deposit associate w ith pyrite, hematite, chlorite in milky-white quartz 
veins. An elevated R E content of the Ce group in schcelite is conspicuous. 
The 'new finding together with other schcelit e indices in the Nízke 
Tatry lVIts . crystalline motivat('d the idea of a strata-bound exhalative-sedi
mentogenous antimony- tungsten - mercury ore formation mobilized into 
the quartz vein filling during regional metamorphic processes. 

Nálezy scheelitu a iných volfrámových minerálov v neovulkanitoch a v kryš
taliniku Slovenska sú známe už dávnejšie (J. K a n t o r - K. E 1 iá š 1963, 

* Ing. Ivan či 11 í k, - CSc., RNDr. Jozef Mi ch á 1 ek. Geologický prieskum , 
n. p., geologická oblasť, Kynceľova, 974 01 Banská Bystrica, RNDr. Pavel H v o ž
ď ara, CSc .. Katedra mineralógie a kryštalografie FFUK, Gôttwaldovo nám. 19, 
886 02 Bratislava. 
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J. K a n to r 1965, M. Kodér a 1962). O možnosti vyhľadávať priemyslovo 
využiteľné ložiská scheelitu sa začalo uvažovať po rozsiahlych šlichovacích 
prácach vo fatrotatranskom a veporidnom kryštaliniku (P. H v o ž ďa ra 1967, 
1970, 1971, 1975, 1977, M. Béihmer - P. Hvožďara 1969) uskutočnených 
v rámci projektu geologickoprieskumných prác v okolí Čierneho Baloga 
a v západnej časti Nízkych Tatier (I. C i 11 í k 1972, I. C i 11 í k - D. Ku
bíny - J. Mi ch á lek 1973). Zistenie zaujímavej asociácie minerálov (anti
monit-rumelka-scheelit) v ťažkej frakcii šlichov odobratých v západnej časti 
Nízkych Tatier (Vyšná Boca, Dúbrava, Lom), miestarrú spolu so zlatinkami, 
bolo dôvodom na hľadanie analógie geologickej pozície scheelitu s východo
alpskými ložiskami (A. Ma uche r 1965, 1976). Systematické zisťovanie 

scheelitu na ložisku antimonitu Dúbrava a na severných svahoch západnej 
časti Nízkych Tatier predpoklady o analógii potvrdilo (I. é i 11 í k 1977). 

Ložisko Dúbrava je nateraz jediným miestom v kryštaliniku stredného Slo
venska, kde sa scheelit zistil v otvorených banských dielach a kde možno 
sledovať jeho vzťah nielen k antimónovému, ale aj k iným typom zrudnenia. 

Pozícia ložísk antimónových rúd v západnej časti Nízkych Tatier 

Ložiská antimónových rúd v západnej časti Nízkych Tatier sú známe len 
na severnom a južnom svahu ďumbierskeho antiklinória, ojedinele na jeho 
priechode do hronského synklinória (napr. ložisko Medzibrod). Zrudnenie anti
mónu z vrcholových častí antiklinória doteraz nie je známe. Rozšírenie výsky
tov a ložísk antimónových rúd je na západe ohi-aničené zázrivsko--revúcko-ľu
bietovským (I. C i 11 í k, D. Kubíny 1974, I. č i 11 í k 1975) a na východe 
rnýtňanským hlbinným zlomom. Najvýznamnejšie koncentrácie antimónu sú 
blízko výrazných pásiem diastrofie stavby územia, a to smeru SZ-JV (Dú
brava - Lom, Rišianka - Lomnistá) alebo na ich k rižovaní so smerom JZ-SV 
(napr. Medzibrod, Hviezda) , a hlavne v partiách územia budovaných kryšta
lickými bridlicami alebo palingénnymi varietami granitoidov. Priestorovo sú 
s výskytmi a ložiskami antimónu späté výskyty scheelitu (napr. Dúbrava, Lom, 
Lomnistá, Medzibrod a ·-t=)od.). V stavbe ložísk a výskytov antimónu v severnej 
časti územia prevládajú rudné štruktúry poludníkového, v južnej rovnobežko
vého smeru. Výnimkou je iba ložisko Lom na juhu, zrejme pre výraznú štruk
túrnu prevahu mýtňanského hlbinného zlomu. Na ložisku Magurka, so smerom 
žíl Z-V, sú rudné stlpy antimónovej rudy na k r ižovaní žíl a severojužných 
štruktúr. Medzi rozmiestnením ložísk a výskytov antimónových rúd a žilných 
i porfyrických intruzívnych variet granitoidov sa doteraz nijaké vzťahy ne
zistili. Obdobne chýbajú aj geochemické podklady na hľadanie genetického 
vzťahu medzi nimi. 

Rudné štruktúry sú naloženým tektonickým prvkom stavby kryštalinika 
s viackrát opakovanou tektonickou aktivitou, sprevádzanou časovo aj látk ovo 
diferencovanými mineralizačnými procesmi. Rudné štruktúry obidvoch hlav
ných smerov majú prevažne charakter rudných zón, často s kulisovite uspo
riadanými rudnými telesami, žilami (napr. Dúbrava) alebo šošovkami (napr. 
lVIedzibrod). V prípade smerovej identity rudnej štruktúry a štruktúry kryšta
linika sú rudné telesá v interfoliačnej pozícii (napr. Medzibrod, časť zrudnenia 
v Lomnistej , I. Čillík, D. Kubíny 1974, M. Slavkay 1971). Opako
vané tektonické pohyby spôsobili smerné i priečne porušenie rudných telies 
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a rudnej zóny (napr. Dúbrava, Lom) prevažne typu poklesov, ojedinele pre
šmykov. Priestorové usporiadanie poklesov na ramenách interpretovaných 
synklinál a antiklinál (napr. Dúbrava, časť Ľubeľská) môže signalizovať aj 
vrásovú stavbu ložiska. Intenzita tektonického porušenia antimónových ložísk 
niekoľkonásobne prevyšuje stupeň porušenia obdobných ložísk, zjavne neogén
neho veku. Pokračovanie rudných štruktúr do mezozoik a sa doteraz nepodarilo 
zistiť (napr. Dúbrava-sever, Medzibrod-juh a juhozápad, Lom-juh). M. S 1 a v
k a y (1971) na základe štúdia interfoliačných a zlomových štruktúr ložiska 
a ich porovnania s regionálnymi prvkami stavby jeho okolia pokladá ložisko 
antimónu Lomnistá za alpínske. 

Stavba ložiska Dúbrava 

Antimónové ložisko Dúbrava má približne smer S-J a generálny sklon 
rudnej štruktúry na V. Ložisko je nateraz známe smerne asi 5 km od vrcholu 
Ostredok po kótu Dechtárka. Ložisko má žilno-žilníkovú stavbu a je známe 
len z hornín kryštalinika ďumbierskej zóny. Jeho pokračovanie do mezozoika 
na S rudného poľa sa nenašlo , smerom na J vyzniev a na hlavnom hrebení 
Nízkych Tatier. 

Okolie ložiska budujú rozličné variety granitoidov (palingénne, hybridné, 
intruzívne a žilné fácie) a migmatity. Na S je ložisko ohraničené obalovým 
mezozoikom. 

Najstarším prvkom stavby územia ložiska sú migmatity. Sú imbibičného, 

stromatitického, ojedinele arteritického a aj nebulitického typu. V priestore 
ložiska sú migmatity nateraz známe v štyroch paralelných, zhruba sto metrov 
hrubých pruhoch smeru SV-JZ s málo premenlivým sklonom 50 až 60° na SZ 
(obr. 1). V migmatitoch sa doteraz výraznejšie vrásy nezistili. Rast granitizácie 
od migmatitov po granitoidy palingénneho pôvodu prib ližne charakterizuje rad 
imbibičné stromatiticko-nebulitické migmatity, hybridné granity a granitoidy 
s p olohami sľudy ako reliktu palimpsestickej textúry. Pruhy migmatitov sú 
prerážané žilami aplitov , pegmatitov, miestami porfyrit ov, charakteristické vzá
jomnými prechodmi medzi sebou a imbibičným vyznením do okolitých hornín. 
Obdobný je na mnohých miestach vzťah „prašivských" granitoidov a migma
titov. 

Intruzívny charakter žíl granitoidov, mladšieho prvku stavby územia, možno 
konštatovať prevažne pri apliticko-pegmat itických a porfyrických varietách. 
Okrem základných typov granitoidných hornín, biotitického kremenitého dio
ritu (,,ďumbiersky" typ) a biotitického až dvojsľudného porfyrického granitu 
s ružovými draselnými živcami (,,prašivský" typ) je v okrajových častiach 

telies a na styku s migmatitmi rad granitoidov odlišného petrografického zlo
ženia (napr. diority, granity „smrekovického" typu, granitoidy typu „rapakivi" 
a pod.). Asimiláciu kryštalických bridlíc naznačuje relatívne zvýšený obsah 
akcesórií. Porfyrické varíety granitoidov sú prevažne metasomatickej genézy 
(ružové draselné živce) a z tohto hľadiska je zaujímavé aj postavenie aduláru 
v horninách a na ložisku ako výsledok mladšej draselnej metasomatózy. Rov
nako sa nedá vylúčiť ani obdobná genéza časti biotitu. Rudné telesá sú zora
dené do rudnej zóny, hydrotermálne a dynamometamorfne alterovaného pásma 
hornín kryšfalinika . Táto zóna je naloženým tektonickým prvkom stavby kryš
talinika, produktom viackrát sa opakujúcich tektonických procesov a mine-
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ralizačných fáz. Na stavbe rudnej zóny (rudnej štruktúry) sa zúčastňuj ú vý-
významnejšie - vedúce žily smeru S - J so strmým sklonom 50 až 90° na V, 
ktoré sprevádza systém. sperených, prevažne diagonálnych žiliek s vysoko
kvalitnou rudou hlavne v nadloží vedúcich žíl a s miernym sklonom, okolo 30° 
(J. Mi ch á 1 ek 1977). Podľa vzťahu m edzi základnými p rvkami rudnej 
štruktúry a systémom puklín v okolitých horninách, ako aj štruktúrnymi 
prvkami pruhov migmatitov boli rudné žily pôvodne puklinami a až pri opa
kovaných tektonických procesoch sa stali poruchami (St . M i k o 1 á š 1977). 
Tento žilno-žilníkový systém pm,tihli „smerné poruchy" a ojedinele, najmä 
v severnej časti, priečne zlomy. Frek vencia zlomov smerom na S , bližšie k tek-
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Obr. I. štruktúrna schéma centrálnej časti ložiska antimónu v Dúbrave v Nízkych 
Tatrách. J. Mi ch á 1 ek - I. Či 11 í k 1978 
1 - štruktúrne prvky, 2 - štôlne, 3 - priečne zlomy, 4 - žily s antimonitom, 5 -
výskyty scheelitu a ich pozícia , 6 - granitoidy, 7 - migmati ty, 8 - hodnoty úklonu 
štruktúrnych prvkov 

Fig. 1. Structural scheme in the central portion of the Dúbrava antimony are 
deposit, Nízke Tatry Mts., designed by ,T. lVI ich á 1 e k - I. či 11 í k, 1978. Expla
nations: I - structural element, 2 - adit, 3 - transversal fault, 4 - antimonite
bearing vein, 5 - scheelite occurence and position, 6 - granito ide, 7 - migmatite, 
8 - dip value 
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t onickému styku s mezozoikom, rastie a v najsevernejšej časti ložiska (časť 

Ľubeľská) je rudná zóna vlastne tektonickou brekciou (J. Mi ch á 1 ek 1977). 
Pracovne sa na ložisku vyčleňujú nasledujúce minerálne asociácie, oddelené 

tektonickými procesmi a v iažúce sa na samostatný štruktúrny plán v priestor e 
ložiska a v jeho ďalšom okolí: 
1. kremeňovo-antimonitová (biely až ružový kremeň), sprevádzaná pyritom 

a sulfosoľami Pb, Sb, Cu, priestorovo sa viažúca hlavne na vedúce žily 
a systém puklín v ich tesnom okolí, 

2. mliečnobiela kremeňovo-pyritovo-scheelitová, sprevádzaná miestami rede
ponovaným antimonitom, 

3. kremeňovo-pyritovo-karbonátová (sivý až tmavosivý kremeň) s ojedinelými 
hniezdami a šošovkami antimonitu, 

4. b arytovo-sulfidická (tetraedrit, galenit, sfalerit, chalkopyrit, chalkostibit, kar 
b onáty, kremeň atď.) s redeponovaným antimonitom . 
Nejasné je postavenie arzenopyritu, zlata a rumelky. Prvé tri mineráln e 

asociácie sa pracovne zaraďujú do antimonitovo-scheelitovo-(Hg)-kremeňovej 

rudnej formácie (I. C i 11 í k 1978). 

Po s t av e nie scheelitu v ložisku 

Scheelit sa v ložisku Dúbrava doteraz n ašiel v centrálnom tektonickom blok u 
(časti Ost redok-Matošovec-Predpekeln á-:-Dechtárka) v štôlňach R ak ytov á 
a Svä topluk (nadmorská výšk a okolo 1000 m) , a to len v pruhoch migmatitov 
(obr. 1). 

V ýskyty scheelitu v štô ln i Rakytová 

P rvý raz sa scheeli.t n ašiel v ložisku pomocou mon och romatického ultrafia
lového svetla v úvodnom pr ekope štôlne R akytová (I. C i 11 í k 1977). Pries
t orovo sa v iaže n a žilku mlíečnobieleho kremeňa (smer sklonu 194°/50°) p r et í
n a júcu m igmatity stromatitického typu (obr. 2). Žilku v reakčnej zóne s okoli
tým i h orninami lemujú chlority, blízko styku s okolitými hornin am i obsahuje 
hniezda a závalky- k ryštalického p yritu a prenikajú cez ňu žilk y b ieleho 
dolomitu. Sch eelit je v žilke v izometrických kryštálových agregátoch alebo 
v tabuľkovitých agregátoch na puklinách . Podobne v tabuľkovitých agregátoch 
(okolo 3 mm) sa n ašiel scheelit aj východne od spom enutej žilky na pu kline 
v migmat itoch (smer sklonu 202°/75°). V tom istom pruh u migmatitov sú juho
západne v obdobnej geologickej pozícii výskyty scheelitu v podobných tenuč
k ých žilkách (do 1 mm) a v zrnkách (obr. 3). Žilku mliečnobieleho kremeňa 
so scheelitom aj tu pretínajú žilky bieleho dolomitu a barytu (obr. 3 A) a žil
ka minerálnej asociácie sivý kremeň-pyrit--karbonáty s antimonitom. Tieto 
výskyty scheelitu na obr. 1 majú č. 1 a 2. 

V ýskyty scheelitu v štôlni Svätopluk 

Výskyt č. 3 na obr. 1 v štôlni Svätopluk je v nasledujúcom južnejšom pruh u 
m igmatitov imbibičného typu v tesnom nadloží žilky s antimonitom a je 
súčasťou žilky svetlosivého kremeňa (smer sklonu 195°/80°). Je to len niekoľko 
zrniek scheelitu, ktorých vzťah k okoliu sa nepodarilo objasniť. 

315 



z v 

50 bm 

o,___~---'--_,___,2m 

Obr. 2. Nákres severného boku úvodného prekopu štôlne Rakytová v Dúbrave zá
padne od meračského bodu č. 4. I. či 11 í k 1976 
1 - ultramylonit v poruche, 2 - žilka bieleho dolomitu, 3 - žilka mliečnobieleho 
kremeňa, 4 - závalky a hni ezda pyritu v kremeni, 5 - kryštálové agregáty a zrnká 
scheelitu, 6 - hodnoty štruktúrnych prvkov, 7 - migmatity 

Fig. 2. Sketch of the pioneer crosscut northern side on the Rakytová adit, to the W 
from the surveying point No. 4 designed by I. či 11 í k 1976. Explanations: 1 -
ultramylonite of the fault filling, 2 - white dolomite veinlet , 3 - milk y white 
qua rtz veinlet, 4 - chambers .:md cells of pyrite in quartz, 5 ·- a ggregates and 
grains of scheelite, 6 - structural data, 7 - migrnatite 
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Doteraz najrozsiahlejším výskytom je žilka mliečnobieleho kremeňa s pyri
tom, ktorá pretína najjužnejší doteraz známy pruh migmatitov stromatitic
kého a irnbibičného typu vo východnej časti štôlne Svät opluk (výskyt č. 4 na 
obr. 1). T ento výskyt je v nadloží vedúcej žily (žila Hlavná) s hojným anti
monitom. Scheelit je vo forme sčasti idiomorfných, sčasti alotriomorfných kryš
tálikov v drúzových dutink ách a na pukline v žilke kremeňa. Jeho pozícia je 
podobná ako v štôlni Rakytová (obr. 4). 

Obr. 4. Dokumentácia sever n ého boku prekopu v štôlni Svätopluk východne a zá
padne od meračského bodu č. 67. J. Mi ch á l ek 1977 
1 - štrukt úrne prvky -- smer a h odn ota sk lon u, 2 - poruchy s mylonitom, 3 -
žilky dolomitu (miestami a j bar yt), 4 - sivý až tmavosivý kremeň, 5 - mliečno
biely kremeň s hniezdami pyritu, 6 - zrnká a agregáty sch eelitu, 7 - hrub o
zrnn ý biotitický gr anodiorit, 8 - migmatity stromatitického typu 

Fig. 4. Sketch of th e crosscut northern side in the Svätopluk a dit around the 
surveying point No. 67 designed by J. Mi ch á 1 e k, 1977. Explanations: 1 - dip 
direction and value, 2 - dislocation with mylonite f illin g, 3 - dolomite (locally 
with barytes) veinlet, 4 - grey to dark-grey quartz, 5 - milky white q uartz with 
pyrite chambers, 6 - scheelite grain and aggregate, 7 - coar se biotite granodiorite, 
8 - stromati tic migmatite 

V n a jjužnejšom pruhu migmatit ov je aj výskyt č . 5 (obr . l ), ktor ý je v hy
drotermálne a lterov a ných migm atitoch stromatitického typu v podloží spome
nutej vedúcej žily . S ú t o tenučké žilky (do 0,5 mm) sivého kremeňa so zrnkami 
scheelit u (smer sk lonu 185°/85 '). V ich tesnej blízkosti sú a ko starší prvok stav
by žilky mliečnobieleho kremeňa. 

Obr. 3. Dokumentácia pozície scheelitu v prek ope pri meračskom bode č. 60 v stôlni 
Rakytová. I. č i 11 í k 1977 
1 - mylonit, 2 - poruchy s mylonitom, 3 - žilky bieleho dolomitu a barytu, 4 -
t mavosivý kremeň, pyrit, uhlič itany a ojedinelý antimonit, 5 - mliečnobiely kre
meň, hniezda pyritu. zrnká chalkopyritu a antimonitu , 6 - m igmatity, 7 - š truk 
túrne prvky a ich hodnoty, 8 - výskyty scheelitu, 9 - A - severný bok prekopu , 
B - južný bok prekopu na Z od meračsKého bodu č . 60 

F ig. 3. Posi tion of scheelite in the crosscut near to the surveying point No. 60 on the 
Rakytová adit designed by I. či 11 í k, 1977. Explanations : l - mylonite, 2 -
fault w ith m ylonite fi lling, 3 - white dolomite veinlet, 4 - dark grey quartz, 
pyrite chamber, carbonate a nd rare antimonite, 5 - milky vvhite quartz, pyrite 
cha m bers, chalcopyrite and antimonite grains, 6 - migmati te. 7 - structural data 
a nd value, 9 - A: northern side of the crosscut, B: sou thern side of the crosscut 
to the W from surveying point No. 60 
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Stručná mineralogicko-geochemická charakteristika scheelitu 

Možno uzavrieť, že kremeňové žily so scheelitom v žilovine a na puklinách 
sú známe len v migmatitoch, ktoré presekávajú. Žilky majú malú hrúbku, 
niekoľko mm až cm (obr. 5, 7a, 7b, Sa, Sb), iba zriedkavo niekoľko decimetrov 
(obr. 2). Žilnú výplň tvorí mliečnobiely kremeň, ktorý je základným a pod
statným minerálom žíl, a s ním sú v asociácii scheelit, pyrit, chalkopyrit, chlo
rity, hematit. 

S che e 1 i t vystupuje hlavne vo forme nepravidelných zrnitých agregátov 
(obr. 6a, 6b) v kremeni. Agregáty sú nerovnako veľké, od niekoľkých desatín 
mm do niekoľkých cm (obr. 5, 7a, 7b, Sa, Sb). Scheelit má výraznú jasno
modrú luminiscenciu, typickú pre scheelit s n ízkym obsahom molybdénu 
(M. A. Nauč i teľ et al. 1977). Räntgenometrický záznam sa dobre zhoduje 
s tabelárnymi údajmi. Kvalitatívna spektrálna analýza potvrdila Ca , W ako 
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Obr. 5. Nákres úk•mku žily kremeňa 

so scheelilom z úvodn ého prekopu štôl
ne Rakytová v Dúbrave. 1. C i 1 1 í k 
1977 
I - mliečnobiely kremeň. 2 - chlorit y . " 
3 - pukliny. 4 - chlo rit v kremeni. 
5 - pyrit, 6 - scheelit - idiomorfný 
l'-ryšt61. 7 - povlaky spekularitu 8 -
Labulkovité zrnká scheelitu na pukli
n jch v kremeni 

Fi g. 5. SkC'tch of a scheelite-bearirg 
quartz vein fľagmen t ľrom the pioneer 
c rosscut of the Raky1ova ad1t. 01:,bravc, 
depos1t designecl b,v l. CI l l í k 1977. 
Explan::it1ons: 1 - milky ""hite quartz, 
2 - chlorite. 3 ~ fissure. 4 - chlorit e 
lnterg rowing wiLhin quartz. 5 - pyrite, 
6 - automorphous scheeli te crysta II. 7 -
spcculari 1e incrustation, 8 tabular 
quartz 
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Obr. 6. Zrnitý agrela'.át scheelitu v žilke 
kremelia zo štôlne Svätopluk v Dúbrave .. 
Foto L. O s v a 1 d. zväčš. 88-král 
a - rovnobežn é nikoly, b skrížené 
ntko!y :JU" 

r ig. 6. Grained BggregaLe or sch eelite 
within quartz veinlet. Svätopluk adit on 
the Dúbrava deposit. Photo by L. O s
v a I d, magn. 88. a - parallel n icols, 
b - nic0ls crossed by :J0° 



hlavné prvky a zvýšený obsah Mo, Y, Yb. Ostatné prvk y patria zrejme hetero
génnym prímesiam rozličného póvodu. Nejasný je zvýšený obsah stroncia. 
Ani pôvod molybdénu v tejto analýze nie je jasný, p r etože pomocou elektró
novej mikrosondy sa zistil nízky obsah molybdénu, príp. miestami chýba. 
V mineráloch scheelitu sa však pomocou elektrónovej mikrosondy zistil pozo
ruhodný obsah vzácnych zemín cériovej podskupiny. Obsah Ce a La sa pohy
buje v 10 - 1 % (obr. 9a, 9d, 10a, lOf). Pomocou elektrónovej mikrosondy sa 
v scheelite sledovala distribúcia obsahu Ta, Nb, Au, Bi, Sn, Sb, Cu, Pb, Ag a Hg, 
ale tieto prvky sa nezistili. 

Pyrit je charakteristickým sprievodným minerálom scheelitu nielen v kre-

a 

b 

Obr. 7. Kremeňová žilovina so scheeli
tom zo štôlne Svätopluk v Dúbrave. 
Foto L. O s v a 1 d 
a - pri dennom svetle, b - v ultrafia
loovom svetle, biely je luminujúci 
scheelit 
Fig. 7. Scheelite-bett ring quartz vein 
fílling from the Svätopluk adit of the 
Dúbrava deposit. Photo by L . O s v a 1 d, 
natural size 
a - by daylight, b - in ultraviolett 
light. Whitish luminiscent grains of 
scheelite 

a 

b 

Obr. 8. Kremeúová žilovina so scheeli
tom zo štôlne Svätopluk v D úbrave. 
F oto L. O s v a 1 d 
a - pri dennom sv<2lle, b pri ultra
fialovom svetle, biely je luminujúci 
s cheelit 
Fig. 8. Scheelite-bearing quartz vein 
f illing from th e Svätopluk adit of t h e 
Dúbrava deposit. Photo by L. O s val d , 
natural size 
a - by daylight, b - in ultraviolet 
l ight. Whitish luminiscent grains of 
scheelite 
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Obr. 9. K ryštál scheeli tu v kremeni zo š tôlne S vä topluk so zv ýšenou kon centrá
ciou Ce. Zväčš. 600-krá t, fo t o .J. Kr i š tí n 
a - kom pozícia , b - d ist r ibúcia Ca La, c - dist r ibúcia W La, d - dis t r ibúcia 
Ce La 
Fig . O. Sc heelite crystall with elevated Ce con tent within quartz . Svätopluk adi t 
on the Dúbr ava deposit . E lectron m icrograph by J. Kr i š t í n , magn. 600 . a -
compos ition, b - dist r ibution Ca La, c - di s trib ution 'lv La, d - distribution 
Ce La 

Obr. 10. Vzťah scheelitu a pyritu v k remeni zo š tôlne Svätopluk; scheelit má zvý
senú koncentráciu Ce. Zväčš. 300-krát, fo to J. Kr i ští n 
a - kompozícia, b - distribúcia F e K a, c - d is tribúcia S Ka, d - distribúcia 
W La, e - dis tri búcia Ca Lrt, f - distribúcia Ce La 
F ig. 10. Relation s of scheelite with elevated Ce eon.tent and nyrite within quartz. 
Svätopluk adit on the Dúbrava deposit. Electron micrograph by J. K r i š t í n, 
magn. 300. a - composition, b - dislribution Fe Ka, c - distribution S K a, d -
clistribution W La, e - distribution Ce La 
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meňavých žilkách, ale aj na puklinách v migmatitoch. V kremeni je vo forme 
hexaedrických kryštálov a zrnitých agregátov veľkých do niekoľkých cm . 
Asociácia prvkov v pyrite je podľa spektrálnej analýzy veľmi jednoduchá , 
pretože okrem zjavne heterogénnych litofilný ch prvkov sa zistil len zvýšený 
obsah medi. Elektrónovou mikrosondou a mikroskopicky sa v pyrite zistili 
inklúzie chalkopyritu a bizmutínu (obr. lla, llb). Vzťah medzi kryštálmi py
ritu a scheelitu demonštruje obr. 10a, 10b, 10c, a lOe. Scheelit j e idiomorfne 
obmedzený. 

V kremeni sa pod mikroskopom našli aj inklúzie, ktoré sa podľa výsledkov 
elektrónovej mikrosondy interpretujú ako argent it (obr. 12a, 12b, 12 c). 

C h 1 or i t vystupuje na okraji kremeňových žíl, kde pravdepodobne vytvára 
reakčné lemy (obr. 5). 

H e matit je v puklinách v kremeňových žilkách (obr. 5), čím je jeh o 
pozícia vo veľkej mier e obdobná ako pozícia scheelitu. 

C d 
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Obr. 12. Inklúzia argentitu na 
v kremeni, štólňa Rakytová. 
1200-král, foto J. K r i ští n 
a - kompozícia , b - distribúcia 
c - distribúcia S Kct 

puk line 
Zväčš. 

Ag L ct, 

Fig. 12. Argen tite inclusion on a fissure 
within quartz. Rakytová adit on the 
Dúbrava deposit. Electron micrograph 
by J. Kr i ští n, magn. i .200. a - com
position, b - distribution Ag La, c -
distribution S K a 

Výsledky a závery 

Scheelit je nateraz z ložiska antimónových rúd Dúbrava známy na piatich 
miestach s celkovou plochou 1 km2. Charakterizuje h o pomerne jednoduchá 
minerálna asociácia a geochemicky zvýšený obsah vzácnych zemín cériovej 
sk upiny. Okrem toho možno podľa doterajších výsledkov geologického výsku
m u konštatovať , že 

◄------

Obr. 11. Inklúzia bizmutínu v pyrite, 
štôlúa Rakytová. Zväčš. 2500-krát, foto 
J . Kriš t ín 
a - kompozícia, b - distribúcia Bi La, 
c - distribúcia S KC<, d - distribúcia 
F e K a 

Fig. 11. Inclusion of bismuthite within 
pyrite. Rakytová adit. Electron micro
graph by J. K r i ští n, magn. 2.500. a -
composition, b - distribution Bi La , 
c - distribution S KC<, d - distribution 
F e Ka 
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1. sa scheelit pr iestor ovo v1aze na žilky prevažne mliečnobieleho kremeňa 

a sprevádzajú ho charakteristické hniezda a zrnká pyritu, voči ktorému je 
v idiomorfnej pozícii, 

2. žilky kremeňa a pukliny so scheelitom sú smeru Z-V a so sklonom na J, 
pretínajú pruhy migmatitov a scheelit sa našiel vo všetkých doteraz zná
m ych pruhoch migmatit ov ložiska; 

3. zrudnenie so scheelitom je mladšie ako kremeňovo-antimonitová asociácia 
a staršie ako minerálna asociácia sivý kremeň-pyrit-karbonát a bary
t ovo-sulfidická minerálna asociácia a má od nich odlišný štruktúrny plán ; 

4. v k r emeni sú inklúzie argentitu a v pyrite ch alkopyritu a bizmutínu. 
Distribúcia vzácnych zemín v scheelitoch je podľa M. A. Nauč i teľ a et al. 

(1977) dôležitým genetickým príznakom. Na základe výskumu distribúcie vzác
nych zemín v scheelitoch v 135 vzorkách zo 73 ložísk rozličných genetických 
typov pomocou fotoluminiscencie a spektier r äntgenovej luminiscencie títo 
autori vyčlenili dva typy ložísk (sledovali obsah Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, 
Er, Tb). Scheelity zo skarnových, ako aj kremeňovo-scheelitovo-sulfidných žil
níkových ložísk maj ú veľmi nízku koncentráciu vzácnych zemín, príp. úplne 
chýbajú. Naopak, ložiská scheelitov v polyformačných (polygénnych) kreme
ňových žilných typoch sa vyznačujú zvýšeným obsahom týchto prvkov. Preto 
podľa zvýšeného obsahu prvkov cériovej podskupiny v scheelite na antimóno
vom ložisku Dúbrava možno pri scheelite predpokladať polygénny spôsob 
vzniku. Takáto predstava dosť dobre korešpondu je s predstavami R. H ä 11 a 
(1976) o dvoch genetických typoch ložísk scheelitu vo Východných Alpách, a to 
1. stratiformných (strata and time b ound), viažúcich sa na staršie paleozoikum 
v m etasedimentoch a metavulkanitoch relatívne pestrého zloženia; 2. žilných 
a impregnačných, priestorovo spätých s kremeňom, ak o výsledok palingénnej 
regenerácie a anatektickej granitizácie paleozoických t,edimentárno-vulkano
génnych súvrství s polohami obohatenými rozptýleným scheelitom. Pritom 
A. M a uch e r a R. H ä 11 (1976) predpokladajú exhalačno-sedimentárnu 

cestu akumulácie scheelitu vo formácii Sb- W-Hg. 
Výsledky výskumu pozície scheelitu na antimónovom ložisku v Dúbrave 

potvrdili predstavy o tom, že priestorové vzťahy zrudnenia Sb a W, koreš
pondujúce zároveň aj s nálezmi rumelky v ťažkej frakcii riečnych sedimentov, 
nie sú náhodné, ale m ôžu signalizovať úzke genetické vzťahy týchto prvkov. 
Volfrám (scheelit) s podstatne vyšším energetickým koeficientom kryštálovej 
mriežky v príslušných mineráloch migroval len na neveľkú vzdialenosť - na
chádza sa v migmatitoch. Antimón sa pohyboval v oveľa širšom priestore -
antimonit j e skoncentrovaný hlavne v žilách v priestore granitoid ov. Ortuť 

(rumelka) vo veľkej miere unikla mimo priestoru plášťa granitoidov. 
Na záver ďakujeme RNDr. J. Krištínovi, CSc., za mimoriadnu ochotu pri 

výskume vzoriek pomocou elektrónovej mikroanalýzy. 

Doručené 1. 9. 1978 
Odporučil M. Bähmer 
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Scheelite on the Dúbrava antimony deposit , 
Nízke Tatry Mts. ( Middle Slovakia) 

IVAN ČILLÍK - PAVEL HVOŽĎARA - JOZEF MICHALEK 

A conscious panning prospection for scheelite motivated by A. Ma u c h e r ' s 
(1965, 1976) results on the antimony-tungsten-mercury ore formation of the 
Eastalpine crystalline led to the discovery of scheelite crystalls and aggregates 
on the Dúbrava antimony deposit. At the same tíme, a strong spatial depen
dence of scheelite occurences on aniimony ore manifestations has been stated 
in the Nízke Tatry Mts. crystalline. 

Scheelite associating with pyrite occurs in milky-white quartz veins on the 
deposit. lt is known to occur until only along parallel belts of migmatite. In 
reaction ríms of quartz veins, except of pyrite also chlorite is present. Scheelite 
ís accompanied on fissures by haematite. Inclusions of chalcopyrite and bis
muthite occur within pyrite and tiny argentite inclusions are scattered within 
the quartz vein filling. 

For practical purposes, the following mineral assemblages were delimited 
being related to independent structural systems of the repeatedly tectonized 
and mineralized ore belt: 

quartz (white to rose) - antimonite, 
- quartz (white) - scheelite - pyrite, 
- quartz (grey to dark-grey) - pyrite, carbonate and 
- barytes - sulphide. 
Scheelite occurs mostly as idiomorphous crystalls and aggregates. Its elevated 

RE content of the cerium group is typical. The position oľ the quartz - schee
lite - pyrite assemblage and geochemical pecularities of the scheelite a re in 
good accordance with geochemical results obtained from scheelite of polygenic 
origin by M. A. Na uch i t e 1 y (1977) or even with R. H ä 11 - A. Ma u
che r' s notion over the origin of Eastalpine scheelite deposits. Results may 
serve as a base for the idea of polygenous origin for such mineral assemblages 
representing the thermodynamically stable end member of an originally exha
lative-sedimentary antimony-tungsten-mercury ore formation. Scheelitebear
ing quartz veins originated probably in the course of regional metamorphic 
processes affecting the Nízke Tatry Mts. crystalline area. 

Preložil I. Varga 

326 



Mineralia slovaca, 11 (1979) , 4, 327-342, Bra tislava 

Geologické pomery ložiska ortuťových rúd Veľká studňa 

(5 obr. a 2 tab . v texte) 

JURAJ KNÉSL* 

reoJIOľJUI PTYTHOľO MCCTOPO>K,!:(CHlill 
BeJibKa CTY ,!:\Hli 

BoCT0'IHaJI 'IaCTb M eCT0P0)K):(emrn BeJihKa 

CTYJ1HJI 6hIJia p a3Be):(eHa KOMfornarvreii: 6ypo
BhIX CKBa)KJ:CH H r0p HblX pa6oT. Opy):(eHem,e 

J:CM eeT BKparrJieHH0 rrpO)KJ:IJIK0Bb!H x a paKTep. 
P a crrp e):(eJieHJ:Ce KHH0Ba pJ:C Kpaii:He HepaBH0Mep
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rrectiaHMKax. 

The geology of the Veľká studňa mercury orc deposit 

The Veľká studúa mercury ore deposit is formed by two orebodies. The 
orebody Veľká studúa - East was investigated by m eans of surface 
drilling and underground mining-works. The principal mineralization ap pears 
as fine impregnations and small stockwork nests in the rock. The minerali
zation is formed almost exclusively by cinnabar, and its distribution is 
extrem ely irregular w ithin the orebody . Mineralization occurs on ly in Early 
Cenozoic rocks. The ore a rchieves economic significance in beds of cal
careous sandstone. 

Ložisko monometa lických ortuťových rúd Veľká studňa je súčasťou mala
chovského ortuťonosného poľa , n ajnižšej št ruktúrno-m etalogenetickej jednotky 
oblasti stredoslovenských n eovulkanitov . Pre priestor poľa , rozkladajúci sa 
na východnom okraji Kremnických vrchov západne od Banskej Bystrice na 
rozlohe približne 100 km2, j e charakt eristický rad výskytov a indícií ortuťovej 
mineralizácie, ktorých spoločným znakom je analogická štruktúrna pozícia 
a charakter zrudnenia . 
Ortuťová mineralizácia poľa bola predmetom kutacích a exploatačných prác 

už koncom 14. storočia , banícka činnosť tu zanikla počíatkom 19. storočia. 

* Ing. Jura j K né s 1, Geologický priesku m, n. p. , Spišská Nová Ves, Geol. oblasť 
Banská Bystrica, 974 00 Banská Bystrica. 
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Archívne materiály pre súčasné prieskumné práce súhrnne spracoval A B e r g
f es t (1956) a J . Berná t h (1968). 

Výskumné a p r ieskumné geologické práce v p r iestore poľ a možno v podstate 
rozdeliť do troch etáp. Vyvrcholením 1. etap y (zahŕňajúcej n esystema tický, 
prevažne mineralogický výskum od 2. polovice 19. storočia) j e práca M. Ku t
h a n a (1942) , obsah u júca okrem základnej geologickej a ložiskovej charakte
ristiky ortuťových výskytov aj detailné zhodnotenie starších výskumov a po
d robný súpis príslušnej literatúry. 

2. etapa prác sa tý k a základného geologického výskumu v povojnovom ob
dobí a jeho v ýsledky sú vo vysvetlivkách k u g eologickej mape 1 : 50 OOO, list 
Banská Bystrica (J. Jar o š et al. 1966) a vo vysvetlivkách ku geologickej 
mape 1 : 25 OOO, listy M alachov a Kováčová (J. F org á č et al. 1975) . 

Do 3. etapy zaraďujeme práce Geologického p rieskumu Spišská Nová Ves 
zamerané na vyhľadávanie a overovanie priemyselných akumulácií urtuťových 
rúd poľa . Sem patria aj práce bývalého Západoslovenskéh o rudného priesku
mu v okolí opustených ortuťových vyskytov P ri jazere a Nemecký vrch 
(I. C i 11 í k 1957, 1963) . System atický vyhľadávací prieskum sa v oblasti 
uskutočňuje od roku 1965 (J. K né s 1 et al. 1967, 1973, 1976, 1977). 

Stručná geologickoložisková charakteristika malachovského poľa 

Na geologickej stavbe poľa sa zúčastňujú horniny krížňanského a chočského 
príkrovu, príkrov u Drienka, paleogénneho súvrstvia a vulkanického komplexu 
s vulkanogénno-sedimentárnym súvrstvím na jeh o báze. Zatiaľ čo povrch zá
padnej časti poľa budujú takmer výlučne horniny vulkanického komplexu, 
vo východnej časti vystupujú na povrch a j horniny vulkanického podložia. 
Prehľad základných petrografických, litologických a stratigrafických pome

rov je v tab. 1 (J. K n é s l et al. 1976). Vulkanický komplex sa predbežne 
paralelizuje s vulkanitmi cen trálnej časti K r emnických v rchov (J. Le x a 
1971 , 1976). 

Petrografická, litologická a stratigrafícká charak teristika m alachovského poľa 
Tab.1 

P etrograficko-li to logická charakteristika 

Krížň a nský p r í krov 

piesl,ovce, bridlice, zlepence, kremence 
vápence s kryštalickým kalcitom 
vápence, dolomitický vápenec 
dolomit, miestami brekciovitej textúry a pies
čitého rozpadu 
pieskovce, piesčité bridlice, droby 
pestré slienité bridlice s vložkami dolomitu 
(karpatský keuper) 
vápence s vložkami slienitých bridlíc 
hrubolavicovitý vápenec s krinoidovým vá
pencom 
doskovitý vápenec s polohami rohovcovitého 
vápenca 
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Vek 

verfén 
anis 
ladin 
karn - nór 

karn 
anis - nór 

rét - sp. lias 
stredný až 
vrchný lias 
doger až 
sp. malm 

Typický výskyt 

Riečka 
Tajov 
Tajov 
Vysočina 

Vysočina 
Vápený potok 

Tajov-Kalvária 
Tajov-Kalvária 

Tajov-Kalvária 



Tab. 1 - pokračo\'anie 

Petrografícko-litologická charakteristika 

krinoidový vápenec 
m asívny vápenec 
slienitý bridličnatý vápenec 
výrazne vrstvovitý bridličnatý vápenec 

Chočský príkrov 

dolomit miestami brekciovitej textúry 
čitého rozpadu. lokálne sekundárna 
kácia 
vápence. dolomitický vápenec, polohy 
slieni tých bridlíc 

a pies-
silicifi-

pestrých 

pieskovce a piesčité bridlice. vložky dolomitu 
(lunzské vrstvy) 

Vek 

doger - malm 
malm 
vrchný malm 
ti tón 

anis nor 

kam 

ladin 

vápence s kryštalickým kalcitom rét 

P ríkrov Drienka 

kremenec, kremitý zlepenec 
kremitý pieskovec 
pestré bridličnaté súvrstvie 

Pa leogénn e súv r stvie 

slabo súdržný bazálny hrubozrnný zlepenec 
a brekcie s ílovitým tmelom 
karbonatický pieskovec, m iestami rozpadavý, 
s laterálnou fáciou rozpadavých dolomitických 
brekcií 
polymiktný numulitový zlepenec 
piesčitý íl o vec 

V ul ka nogénno-sedimentárne 
s úv rstv ie 

tufitické horniny s variabilným obsahom pies 
čitej a ílovitej zložky, prítomnosť exotického 
materiálu na báze súvrstvia, výskyty lignitic
kého uhlia 

Vulkanický komple x 

perm 
perm 
perm 

str. eocén 

str. eocén 

str. eocén 
str. eocén 

eger až 
vrchný 
karpat? 

pyroxén až pyroxenicko-amfibolický andezit báden a ž 
- dajky (relikty lokálnych vulkanických cen- sarmat? 
tier), prúdy, zbrekciovatené prúdy, pyroklas-
t iká (prechodná až externá zóna). Analógia 
s formáciou Zlatej studne? 

Typický výskyt 

Tajov-K alvária 
Tajov-Kalvária 
Tajov-Kalvária 
Tajov-Kalvária 

V. studňa, Tráv 
ny Ždiar, Hor. 
Pršany 
V . studňa 

Mútno 

Vápený potok 

Flos 
Flos 
Kremnička 

V. studňa 

V. studňa 

V. studňa 
V. studňa 

V. studňa 
D. skala, 
Trávny Ždiar 

V. studňa 
Králiky 
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Mezozoické horniny postihla intenzívna vrásová tektonika alpínskych oro
génnych procesov, mladšie horniny deformovalo niekoľko fáz radiálnych tek
tonických pohybov zasahujúcich aj do mezozoickéh o podložia. Tektonická stav
ba poľa je veľmi komplikovaná. Rozsah paleogénnej sedimentácie a recentné 
povrchové rozšírenie hornín výrazne ovplyvnila mladá priečna tektonika. Roz
hodujúcu úlohu pri formovaní základnej štruktúrnej stavby poľa zohrali zlo
mové línie smeru SV- JZ, ďalšie smery (SZ-JV, S-J) vytvárajú poruchové 
pásma nižšieho radu. 

Typickým znakom poľa je mineralogická monotónnosť. Rumelkovú mine
ralizáciu, vyskytujúcu sa na viacerých miestach poľa, v podradnom množstve 
sprevádza pyrit, markazit a arzenopyrit. V severnej okrajovej časti poľa (Far
bená pri obci Králiky, Baničky pri Tajove) vystupuje arzénová mineralizácia 
samostatne v podobe realgáru a auripigmentu. 

Pri vzniku a lokalizácii ortuťovej mineralizácie boli rozhodujúce štruktúrne 
a litologické podmienky. Všetky doteraz známe výskyty a indície Hg sa viažu 
na blízkosť výrazných poklesových pásiem smeru SV-JZ (obr. 1), pozdlž kto
rých nastával prívod ortuťonosných roztokov z väčšej hlbky do vlastných 
priestorov výskytov. Tieto roztoky komunikovali p o diagonálnych poruchových 
zónach nižšieho radu, ich obsah sa usadzoval v tektonicky deformovanom (roz
pukanom, drvenom) prostredí, ktoré tvorili prevažne paleogénne psefity 
a psamity. Priamu genetickú súvislosť mineralizácie s vulkanickými procesmi 
doterajšie práce zatiaľ jednoznačne nepreukázali (J. K né s 1 1977). 

Najpreskúmanejším a najperspektívnejším výskytom Hg-rúd poľa je ložisko 
Veľká studňa. Z ďalších výskytov je najnádejnejšia lokalita Nemecký vrch, 
Dolná skala a okolie starého ložiskového výskytu Pri jazere. Z preskúmaných 
nebilančných výskytov je zaujímavá lokalita Trávny Ždiar, na ktorej sa pukli
nová mineralizácia rumelky viaze na tektonicky porušený dolomit chočského 
príkrovu. 

Obdobne ako v iných vulkanických pohoriach s vulkanogénno-sedimentár
nym súvrstvím na báze vulkanického komplexu je aj pre oblasť malachov
ského poľa charakteristická prítomnosť rozsiahlych prejavov svahových defor
mácií:. Svahové pohyby (plošné aj b lokové) sú príčinou veľkých ťažkostí pri 
realizácii a interpretácii prieskumných prác a nepriaznivo ovplyvnia bansko
technické podmienky v budúcnosti predpokladanej ťažby. 

Geologická stavba ložiska Veľká studňa 

Ložisko rumelky Veľká stud1"ia predstavuje typové ložisko malachovského 
poľa . Prieskumnými prácami sa bližšie preskúmala jeho východná časť (vý
chodné rudné teleso), a to nepravidelnou sieťou povrchových vrtov. Výsledky 
sa overili kombináciou podzemných banských prác a podzemných maloj adro
vých vrtov. Rozsah a kvalita zrudnenia západnej časti ložiska (západné r udné 
teleso) sa v súčasnosti skúma povrchovými sieťovými vrtmi. 

Na geologickej stavbe ložiska sa zúčastňujú kvartérne pokryvy, neogénny 
vulkanický komplex, vulkanogénno-sedimentárne súvrstvie na báze vulkanic
kého komplexu, paleogénne súvrstvie a mezozoikum. 

Hrúbka kvartérnych pokryvov v okolí ložiska sa pohybuje od 2 do 10 m, 
v miestach dejekčných kužeľov pri pätách svahov až do 20 m. V oblasti 
budovanej vulkanickým komplexom je to typická deluviálna hlina, ktorú tvorí 
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Obr. 1. Poloha hlavných ortuťonosných výskytov v centrá lnej casti malachovského 
poľa (J. K n és 1 1976) 
1 - vulkanický komplex, 2 - vulkanogénno-sedimentáme súvrstvie, 3 - paleogénne 
súvrstvie, 4 - mezozoikum, 5 - hlavné tektonické pásma, 6 podružné tekto
nické pásma. 7 - ortuťonosné výskyty: 
A - ložisko Veľká studňa, B - ložiskový výskyt Dolná skala Pri jazere, C -
Nemecký vrch, D - Trávny Ždiar, E - Králický ortuťový vrch 

F'ig_ 1. The situation of the main mercury occurences within the centra! part of the 
Malachov ore field 
1 - volcanic complex , 2 - volcanic-sedimentary strata, 3 - Early Cenozoic strata, 
4 - Mesozoic rocks, 5 - main faults, 6 - other faults, 7 - occurences of mercury 
ore: 
A - Veľká studňa deposit, B - Dolná skala - Pri jazere occurence, C - Nemecký 
vrch, D - Trávny Ždiar, E - Králický ortuťový vrch 

ílovito-piesčitá hmota s veľkým podielom balvanitého vulkanického materiálu. 
V priamom nadloží vulkanogénno-sedimentárneho a paleogénneho súvrstvia 
je to ílovito-piesčitá hlina s gravitačne premiestneným vulkanickým mate
r iálom a s úlomkami karbonátov, kremeňa a kremenca. Svahy nachodiace sa 
v priamom nadloží západného rudného telesa sa vyznačujú charakteristickým 
vývojom blokových polí (J. M a 1 g ot - T. Ma hr 1977, obr. 2) s morfolo
gicky výrazne členeným reliéfom. V dolnej časti svahov v nadloží východného 
r u dného telesa sa rozprestier a takmer súvislý pás zosuvov plošného, čiastočne 
aj prúdovitého a frontálneho tvaru a m aximálnej hrú bky do 10 m (J. Mal
g o t - T. Ma hr 1977). 
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Obr. 2. Pozd1žny schematický rez blokovým poľom (J. Ma 1 g ot 1977) 
1 - mezozoický vápenec a dolomit, 2 - paleogénny pieskovec, 3 - paleo
génny ílovec, 4 - bloky neogénneho andezitovéh o komplexu, 5 - zosuvné 
teleso, 6 - úlomky blokov, 7 - ložiskové v rty 

Fig. 2. The longitudinal schematic section through the landslide field 
1 - Mesozoic limes1.ones and dolomites, 2 - Early Cenozoic sandstones, 3 -
Early Cenozoic shales, 4 = blocks of Late Cenozoic andesite complex, 5 -
landslid.e body, 6 - debris of blocks, 7 - bore-holes 

Vulkanický komplex buduje nadložie západného rudného telesa. Tvoria h o 
výhradne produkty andezitového vulkanizmu, ktorého centrálna zóna je 
pravdepodobne v priestore na SZ od ložiska . Skladá sa z vulkanoklastických 
andezitových hornín (pyroklastiká, príp. autoklastiká pyroxenických a p yro
xenicko-amfibolických andezitov prevažne chaotick ého usporiadania). Efuzívne, 
zriedkavo aj hypoabysálne formy vulkanizmu sú tu zastúpené prúdovitými 
telesami zbrekciovatených andezitových láv , pr údmi pyroxenicko-amfibolic
kého andezitu a d ajkovitými telesami pyroxenicko-amfibolíckého andezitu. 
Okrem prejavov hypergénnych procesov v zóne zvetrávania (limonitizácia sú
čiastok) možno vo výbr usoch týchto hornín pozorovať iba málo výrazné pre
javy sekundárnych premien (chloritizácia a sericitizácia tmavých miner álov, 
kaolinizácia živcov). Výraznejšie prejavy sekundárnej alterácie vulkanických 
hornín sa doteraz z okolia ložiska n ezaregistrovali. 

Stratigrafické postavenie vulkanitov ešte nie j e jednoznačne vyriešené. Podľa 
analógie s ďalšími časťami pohor ia možno vulk anický komplex zaradiť do 
vrchného bádenu až sarmatu (J. K n é s 1 et al. 1973). Aplikáciou litofaciáln ych 
výskumov vulkanických formácií v kremnickom poli (J. Lex a 1976) možno 
vulkanity ložiska predbežne paralelizovať s vulkan ickou .formáciou Zlatej stud
ne, stratigraficky zaradenej do bádenu. 
Mocnosť vulkanitov v priamom nadloží západného rudného telesa nepre

sahuje 150 m , drobné dajkovité telesá andezitov sú kontrolované poklesovými 
tektonickými líniami smeru SV-JZ. 

Na báze vulkanického komplexu je vyvinuté . vulkanogénno-sedimentárne 
súvrstvie, ktorého mocnosť sa v p r iestore ložiska pohybuje okolo 40 m . Se-
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verne od ložiska, v okolí obce Kordíky (J. F org á č et al. 1975) , mocnosť 

toh to súvrstvia prevyšuje 200 m. Súvr stvie tvoria ílovito-piesčité tufitické hor
niny variabilnej petrografi ckej a litologickej charakteristiky. Uloženie sú 
vrstvia je spravidla horizontálne, otázka jeho bližšieho stratigr afického po
stavenia nie je ešte jednoznačne doriešená. Mikropaleontologickými pozorova
niam i (E . P 1 and e rov á 1972, in J. K né s 1 et al. 1973) sa v súvrství zistila 
prítomnosť egerskej, väčšinou preplavenej mikrofauny. M. Pu 1 e c (in J. F o r
g á č et al. 1975) zistil v t omto súvrství v okolí obce Kordíky aj prítomnosť 

vrchnoolig océnnej m ikrofauny, čo by mohlo znaimenať podstatnú zmenu v do
ter az bežných náhľadoch na stratlgrafické postavenie nielen tohto súvrstvia , 
ale a j vlastného vulkanick éh o k omplex u . Súvrstvie predbežne zaraďuj eme 

do egeru až vrchného karpatu (J. K né s 1 et al. 1977). Typickým znakom 
rozličných vertikálnych úrovní súvrstvia je prítomnosť šošošiek a vložiek lig
n itického uhlia a reliktov zuhoľnatených r astlín. V bazálnych čast ia ch súvrstvia 
sa vyskytuje exotický materiál v podobe valúnov a n eopracovaných úlomkov 
kremeňa, kremenca a karbonát ov. 

V podloží vulkanogénno-sedimentárneho súvr stvia j e súvrstvie paleogén u , 
k t orého mocnosť sa v oblasti ložiska pohybuje od 20 do 50 m. Jeho vek 
(paleontologicky doložený numulitovou faunou) je st r ednoeocénny (lutét až 
pr iabón). Súvrstvie je petrograficky aj litologicky veľmi r ôznorodé (obr. 3), čo 

poukazuje n a stály pohyb príbrežnej línie paleogén nej panvičky a na rýchlu 
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Obr. 3. Litologicko-petrografická charakteristika paleogénu v m alachov
skom poli (J . K né s 1 l 976) 
1 - slienitý ílovec, 2 - piesčitý ílovec, 3 - num ulitový zlepenec, 4 -
karbona tick ý pieskovec, 5 - tektonicky drvený karbonatický p ieskovec, 
6 - tekton icky drvené karbonatické brekcie, 7 - nesúdržný hrubozrnný 
bazálny zlepenec, 8 - polymiktný bazálny zlepenec a brekcie 
Fig. 3. The lithological and petrographical characteristics of Paleogen e 
strata within the Malachov or e field 
1 - marl shale, 2 - sandstone shale, 3 - n ummulitic conglomerate, 
4 - calcareous sandstone, 5 - tectonic crushed cal.careous sandstone, 
6 - tectonic crushed carbonatic breccia, 7 - cohesionless r ough base con
glomerate, 8 - heterogeneous base conglomerate and b reccia 
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zmenu úrovne vodnej hladiny počas sedimentácie . Vo východnej časti ložiska 
vystupujú paleogénne horniny priamo na povrch, v západnej časti ich pre
krýva vulkanogénno-sedimentárne súvrstvie a horniny vulkanického komplexu. 

Na základe petrograficko-litologickej charakteristiky súvrstvia (J. K né s 1 
et al. 1973) sa v ňom vyčlenili štyri litofaciálne jednotky. Vrchnú časť sú
vrstvia buduje piesčitý ílovec s nerovnakým podielom piesčitej zložky. J eho 
maximálna mocnosť dosahuje 15 m , uloženie je takmer horizontálne. Typická 
je prítomnosť šošovkovitých vložiek pieskovca a jemnozrnného zlepenca veľmi 

nepravidelného rozmiestnenia, hlavne v strednej a spodnej časti ílovca. Ohra
ničenie ílovca voči nadložným horninám vulkanogénno-sedimentárneho sú
vrstvia nie je pre obdobný litologický charakter príliš zreteľné. Nie je vylúčené 

(J. K né s 1 et al. 1977), že vrchná časť ílovca stratigraficky siaha aj do oli
gocénu. 

V podloží fácie ílovca je vyvinutý polymiktný strednozrnný až jemnozrnný 
numulitický zlepenec s prevahou karbonatického materiálu. Maximálna hr úbka 
zlepenca v priestore ložiska je 15 ma v podstate predstavuje najstálejší paleogén
ny horizont, relatívne výrazne ohraničený voči pelitickému nadložiu. Obdobn e 
ako v ílovci aj v zlepenci sú vyvinuté šošovkovité polohy litologicky odlišných 
hornín (pelitu a psamitu). Uloženie stropu zlepenca je pomerne stále (okolo 
300°, so sklonom do 10° na SV). 

V podloží zlepenca je uložený strednozrnný až jemnozrnný karbonatický 
pieskovec s častým, väčšinou plynulým prechodom do aleuritického pieskovca 
a s nepravidelnými polohami ílovca a zlepenca. Hrúbka pieskovca kolíše od 5 
do 20 m, jeho charakteristickým znakom je m iestami výrazná sekundárna 
rozpadavosť, vyvolaná tektonickými pohybmi. Miestami (západná časť východ
ného rudného telesa) je v spodnej časti pieskovca poloha drobnozrnných, t ek 
tonicky drvených karbonatických (prevažne dolomitických) brekcií. Nie je v y
lúčené (D. B 1 a šk o 1978), že sa takéto brekcie vyskytujú aj v iných častiach 
malachovského poľa, k de sa doteraz pokladali za horniny mezozoika. 

Bázu paleogénneho súvrstvia ložiska tvoria slabo spevnené hrubozrnné zle
pencovité až brekciovité horniny skladajúce sa z málo opracovaných úlomkov 
a balvanov karbonátov (prevažne vápenca) tmelených ílovito-slienitou hmotou 
pestrofarebných odtieúov. Nízka súdržnosť, nepravidelná mocnosť a petrogra
fická rôznorodosť materiálu svedčia o tom. že najpravdepodobnejšie ide o prí
brežné sedimenty paleogénu. Ich petrografické zloženie je verným odrazom 
charakteru mezozoického podložia v blízkosti ich v zniku. 

V podloží paleogénneho súvrstvia je mezozoikum chočského príkrovu, kto
rého mocnosť na ložisku presahuje 250 m a ešte nebola prevŕtaná. Na vlast
nom ložisku je mezozoikum budované súvrstvím tektonicky porušenéh o vá
penca s hojnými žilkami kryštalického kalcitu a s početnými vložkami pes
trých vápnitých bridlíc, najmä v hornej časti súvrstvia. V blízkom severnom 
a južnom okolí ložiska vrchnú ·časť mezozoika budujú piesčito sa rozpadajúce 
dolomitické horniny. Stratigrafické rozpätie chočského mezozoika je pr euká
zané mikropaleontologicky (lVL Vede j o v á 1972, in J . K né s 1 et al. 1973) 
a siaha od anisu po nór, vápenec ložiska je ladinského veku. 

O p is ložiska 

Formáciu monometalických ortuťových rúd v priestore malachovského poľa 
zastupujú výskyty vytvárajúce samostatné ortuťonosné štr uktúry (zóny). 
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V rámci štruktúr (Trávny Ždiar, Nemecký vrch, Dolná skala, Pri jazere, Veľká 
studňa) ortuťové zrudnenie vytvára jedno1.livé rudné telesá, v ktorých smer
ný rozsah limitujú tektonické poklesové línie smeru SV-JZ. 

Východná časť ložiska Veľká studňa (obr. 4-) je súčasťou rovnomennej ortu
ťonosnej štruktúry, ktorú vzhľadom na jej preskúmanosť, perspektívy a geo
logickoložiskovú charakteristiku možno pokladať za typovú ortuťonosnú štruk
túru poľa (J. "k né s 1 1977). 

Zrudnenie ložiska tvorí rumelka sprevád:-:aná malým množstvom pyritu, 
m arkazitu a arzenopyritu. Rudná mineralizácia v podobe nepravidelných 
impregnácií a žilníkov, ktoré miestami vytvárajú h n iezda a zhluky bohatej 
rudy, sa takmer výlučne viaže na rozpadavý karbonatický pieskovec, príp. n a 
polohu karbonatických brekcií v j eho spodnej časti. Zrudnenie vyskytujúce sa 
v paleogénnom zlepenci vytvára takmer výlučne puklinové formy. 

Zrudnenie vo východnej časti ložiska je samostatným rudným t elesom a jeho 
t var možno veľmi zjednodušene interpretovať ako dosku pretiahnutú smerom 
V-Z. Teleso m á takmer horizontálne uloženie, malé v ertikálne rozdiely v roz
miestnení rudnej zložky zapríčinila porudná poklesov á tektonika. 

Na východe rudné teleso ohraničuje poklesová línia smeru SV-J Z. Or tu -
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Obr. 4. Schematický pozdlžny rez ložiskom Veľká studňa - východ 
(J. K né s 1 1977) 
1 - kvartérna hlina, 2 - andezitový komplex, 3 - vulkanogénno-sedi
mentárne súvrstvie, 4 . - paleogénny ílovec. 5 - pal eogénny zlepen ec, 6 -
paleogénny l"arbonatický pieskovec, 7 - hrubozrnný bazálny paleogénny 
zlepenec a brekcia, 8 - mezozoický vápenec a dolomit, 9 - priebeh rud
n é ho telesa 

Fig. 4. The schematic longitudinal section through the Veľká studňa - East 
deposit 
1 - Quarternary soils, 2 - &ndesite complex, 3 - volcanic-sedimentary 
strata, 4 - Early Cenozoic shales, 5 - Early Cenozoic conglomerates , 6 -
Early Cenozoic calcareous sandstone. 7 - Early Cenozoic rough base con
glomerate and breccia, 8 - Mesozoic limestone and dolomite, 9 - shape 
of are-body 
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ťonosné súvrstvie, ktoré sa pôvodne nachádzalo v podložnej, vyzdvih nutej 
kryhe poruchy, bolo oddenudované. Západný okra j rudného telesa tvor í vý
razná poklesová línia smeru SV-JZ, pozdiž k torej západné pokračovanie 
rud.onosného súvrstvia oproti východnému rudnému telesu pokleslo v pr ie
mere o 30 m. Líniu možno pokladať za hlavnú prívodnú štruktúru celéh o lo
žiska. PozdÍž nej vo viacerých časových fázach vznikali a obnovovali sa priečne 
zlomy. 
Impregnačno-žilníkové zrudnenie má všesmerný charakter a výraznú väzbu 

na lokálne litologické faktory. Optim álnym prostredím n a vyzrážanie rumelky 
z ortuťonosných roztokov bol karbonatický pieskovec a dolomitické b r ekcie 
paleogénneho súvrstvia . Významnú úlohu pri formovaní vhodného litologic
kého prostredia zohrali tektonické pohyby, ktorých účinkom vznikol rozpadavý 
pieskovec a dolomitické brekcie. 

Z paleogénneho ílovca ani z bazálnych hrubozrnných hornín paleogénu sa 
prítomnosť ortuťoveJ mineralizácie nekonštatovala. Rozhodujúcim litolo
gickým makrofaktorom v rámci ložiska je prítomnosť paleogénneho petitu 
v n adloží zlepenca a pieskovca, r ozhodujúcimi litologickými mikrofaktor m i, 
výrazne ovplyvňujúcimi vznik a priestorové r ozmiestnenie polôh b ohatých 
rúd v rudnom telese, je prítomnosť vložiek ílovca vnútr i pieskovca. 
Mocnosť zrudnenia vo východnom rudnom telese kolíše od 2 do 20 m, v zá

padnom od 1 do 10 m . Rozmiestnenie rudnej zložky v telesách je krajne ne
rovnomerné (obr. 5). Kovnatosť tzv. hluchých úsekov vnútri telies sa pohy
buje okolo 0,01 % Hg, celkovú priemernú kovnatosť telies výrazne ovplyvňuje 
prítomnosť bohatých hniezd rudy, k t orých kovnatosť presahuje aj 1,0 % Hg. 

Rozsah a kvalita mineralizácie východného rudného telesa v horizontálnom 
smere sa skúmali banskými prácami (smerné chodby , prekopy) situovanými 
v prieskumných líniách v smere ložiskového telesa a priečne. Vertikálny roz
sah a kvalitu zrudnen ia overila kombinácia podzemných šachtíc a šikmých 
malojadrových vrtov. 

Ekon omicky najvýznamnejšia časť zrudnenia m á impregnačný, príp. im preg
načno-žilníkový charakter. Impregnácie rumelky v karbonatickom pieskovci 
vznikli vyplnením pórov horniny r u melkou, čiastočne sú aj výsledkom m eta
somatického zatláčania t melu pieskovca v jeho základnej hmote. V n iekto
rých prípadoch (R. Kúš i k 1972, in J . K né s 1 et al. 1973, D. B l a š k o 
1978) nastalo aj metasomatické zatláčanie karbona t ických (dolomitických) 
zrniečok pieskovca rumelkou. 

Tektonika l ožis k a 

Súčasnú štruktúrnogeologickú stavbu malachovského poľa v r ozhodu júcej 
m iere podmienili priečne zlomy smeru SV-JZ. Významné poklesové línie 
tohto smeru sa zistili v oblasti Nemeckého vrchu a Dolnej skaly v cent rálnej 
časti poľa , v priestore Tr ávneho Ždiaru vo východnej časti poľa a v oblasti 
Veľkej studne, kde interpretovaný priebeh hlavných tektonických pásiem po
tvrdili a spresnili bansk é práce. Ďalším významným tektonickým smerom pofa 
je smer SZ- JV. Ako ukázali banské práce na ložisku Veľká studňa, posledné 
pohyby pozdÍž smeru SZ-JV boli mladšie ako pohyby smeru SV-JZ a možno 
ich pokladať v rámci poľa za najmladšie tektonické pohyby. 
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Radiálna zlomová tektonika zohrala rozhodujúcu úlohu pri formovaní lokál
n ych depresií, v ktorých nastávala sedimentácia paleogénneho súvrstvia. Re
centný rozsah paleogénneho súvrstvia tak isto limituj ú radiálne pohyby, pri 
ktorých nastalo zaklesnutie paleogénnych krýh. Segmentovitá stavba poľa for
movaná v pomezozoickom období (paleocén až oligocén) súčasne vytvorila 
predpoklady pre vznik sedimentačných priestorov , do ktorých sa n eskôr spla
voval vulkanický sedimentárny materiál (vznik vulkanogénno-sedimentačného 
súvrstvia v období egera až vrchného karpatu). 
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Obr. 3. Izolínie obsahu Hg ložiska Veľká studňa - východ (pôdorys na úrovni 810 m, 
A. K n és 1 o v á 1977) 
1- obsah- Hg do 0,009 %, 2 - obsah Hg 0,010-0,059 %, 3 - obsah Hg 0,060- 0,999 %, 
4 - obsah Hg 1,0 % a vyššie, 5 - tekton ické pásma, 6 - horizontálne banské 
p ráce 

Fig . 5. Contour-lines of the mercury contents in t he Veľká studňa-East 
deposit (Ground plan of the 81 0 m level) 
1 - less than 0.009 % Hg, 2 - from 0.010 to 0.059 % Hg, 3 - from 0.060 to 0.999 % Hg, 
4 - 1.0 % Hg and more, 5 - faults , 6 - underground mine works 

Radiálna tektonika mala významnú úlohu aj v období neogénnej vulkanic
kej aktivity. Andezitová láva vystupovala pozdlž hlbšie založených tektonic
kých pásiem, v blízkosti tektonických u zlov poľa sa sformovali čiastkové vul
k anické centrá andezitového vulkanizmu. Priestorové rozmiestnenie andezi
t ových formácií úzko súvisí s priestorovou pozíciou základných tektonických 
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štruktúr, ako to možno pozorovať v oblasti Dolnej skaly. Obdobne m ožno 
predpokladať aj priame časové vzťahy medzi tektonikou a vulkanickými for
máciami. 

Skutočnosť , že všetky doteraz známe výskyty a indície ortuťovej m inerali
zácie sa nachodia v blízkosti výrazných tektonických štruktúr, potvrdzu je p ô
vodné predpoklady (J. K né s 1 et al. 1973, 1976), že hlbšie založené tekt onick é 
línie slúžili ako prívodné cesty ortuťonosných roztokov. Vlastnými rudolo
kalizujúcimi faktormi bola tektonická príprava horninového prostredia a prí
tomnosť a pozícia pre roztoky nepriepustných, resp. ťažko priepustných p olôh 
(litologických pascí), v ktorých bezprostrednom podloží sa vyzrážala väčšina 
obsahu ortuťonosných r oztokov. 

Banské práce vo v ýchodnej časti ložiska Veľká studňa nepreukázali v iaza
nosť mineralizácie n a konkrétne tektonické štr uktúry. Okrem tektonických 
línií smeru SV-JZ, ohraničujúcich východné rud né teleso, banské práce zistili 
aj prítomnosť viacerých podružných tektonických pásiem paralelných aj dia
gon álnych smerov. Niektoré z nich možno charakterizovať ako porudné po
ruchy a ich význam pre rozmiestnenie rudnej mineralizácie spočíval výlučne 
v · predpríprave horninového prostredia (ekonomicky najvýznamnejšie zrud
n enie sa viaže na tektonicky drvený paleogénny pieskovec a dolomitické 
brekcie). V prostredí polymiktného paleogénneho zlepenca sa predrudná tekto
nik a prejavila vznikom puklín, pozdiž ktorých v procese prenikania r oztokov 
vznikla ekonomicky menej významná mineralizácia. 

Severné aj južné ohraničenie východného rudného t elesa ložiska Veľká 
studňa je n evýrazné, bez priamej závislosti kv ality zrudnenia od tek toniky 
alebo litologickej charakteristiky prostredia . T ektonické deformá cie hornín 
r udonosného súvrstvia, pozitívne ovplyvňujúce p odmienky vyzrážania ortuťo
nosných roztokov, v istom rozsahu nepriaznivo ovplyvnili banskotechnické 
podmienky týchto hornín (vznik rozpadavého, v blízkosti porúch zvodnateného 
pieskovca nepriazni vých fyzikálno-m echanických vlastností). 

Genéza ložiska 

Všeobecne uznávaný priamy genetický vzťah ortuťovej mineralizácie s n eo
génnou vulkanickou činnosťou sa aplikoval aj n a oblasť m alachovského poľa 
(M. Ku t ha n 1942, I. C i 11 í k 1963, J . K né s 1 et al. 1973). Napriek tomu, 
že vulkanické horniny v malachovskom poli sú v bezprostrednej blízkosti vý
skytov ortuťových rúd, priamy genetický vzťah zrudnenia s vulkanickým apa
rátom sa doteraz nepodarilo jednoznačne preukázať (J. K né s 1 1977). 
Prítomnosť formácie monominerálnych ortuťových rúd je jedným z charakte

ristických m etalogene tických znakov neovulkanických oblastí Západných K ar
p át. Zatiaľ čo ortuťová mineralizácia vyskytuj úca sa na západnom okraji 
Bielych Karpát (lokalita Komňa - B. F oj t - T. K r u ťa 196.8, J. K né s 1 
et al. 1976) vystupuj e priamo v p rostredí andezitových hornín, v oblastiach 
stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov sa prejavy ortuťovej 

mineralizácie viažu jednak na neovulkanické prostredia (výskyty HgS v krem
nickom poli, ložiská HgS Merník a Dubník vo v ýchodoslovenských neovulka
nitoch) , jednak na sedimentárne horniny v podloží n eovulkanických komple
xov (priestor malachovského poľa, výskyty HgS Ladomirov a Nová Kelča 

vo východoslovenskej neovulkanickej oblasti). 
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Priemyselne významné k on centrácie rumelky v malachovskom poli sa viazu 
na prostredie paleogénneho pieskovca a zlepenca. Mineralizácia na puklinách 
v mezozoických karbonatických horninách (Trávny Ždiar) nemá väčší ekono
mický význam. Napriek predchádzajúcim údajom (M. Ku t ha n 1942) sa 
prítomnosť rumelky vo vlastnom vulkanickom prostredí doteraz n epotvrdila. 
Podľa zásad genetickej klasifikácie ložísk nerastných surovín V. I. S m i r 

n o v a (1976) možno ložisko Veľká studňa a ďalšie výskyty poľa zaradiť 

do skupiny hydrotermálnych ložísk a do t riedy teleter m álnych ložísk. V pod
state možno vznik teletermáln ych ložísk vysvetliť trojako: 

1. Ide o primárne syngenetické sedimentárne ložiská s následnou alteráciou. 
2. Ide o epigénne hydrotermálne formácie späté s masívmi hlboko uložených, 

eróziou neobnažených vyvretých hornín. 
3. Epigénne formácie ložfok vznikli zásluhou chemicky aktívnej podzemnej 

vody počas jej cirkulácie v podzemí. 
V tab. 2 je porovnanie základných charakteristických znak ov teletermál

nych ložísk s adekvátnymi parametrami ložiska Veľká studňa. Ako vidieť, 

základné črty ložiska sú relatívne veľmi blízke základnej charakteristike tele
termálnych ložísk V. I. Sm i r no v a (1976). 

Porovnanie základných charakteristický ch znakov te letermálnych l ožísk 

s ložiskom Veľká studňa 
Tab . 2 

Základná charakteris1.ika teletermálnych ložísk Základná charakteristika ložiska 
Veľká stud11.a 

Ložiská sa vyskytujú v sedimentárnych oblas
tiach . bez vzťahu k vyvretým h orninám, z kto
r ých by mali pochádzať 

Typické sú vrstvovité tvary rudných telies 
Rudné telesá sa zreteľne viažu na istú strati
grafickú polohu v mohutnej sérii sedimentár
nych hornín (tzv. stratiformné ložiská) 

Nie je zreteľná kontrola minera lizácie tekto
nickými zlomami a zrudnenie často vyznieva 
postupne, bez náhlych prechodov 

Ložisko sa viaže na sedimentárne 
horniny v podloží vulkanického 
komplexu, rumelka sa vo vulka 
ni toch nezistila 

Rudné teleso j e doskovitého tvaru 
Zrudnenie sa viaže na litologicky 
optimálne prostredie vnútri sedi
mentárneh o súvrstvia jednotného 
stratigrafického postavenia 

Ložisko je vyvinuté v blízkosti 
výraznej tekt. línie, ktorou je 
priestorovo vymedzené. Severné 
a južné ohraničenie telesa je n e
výrazné 

Rudy majú pomerne jednoduché mineralogické Zrudnenie tvorí výhradne rumelka 
zloženie 

Zrudnenie malachovského poľa možno preto najskôr pokladať za epigénnu 
monominerálnu rudnú formáciu spätú s postvulkanickými procesmi v závere 
v ulkanickej činnosti (panón), príp. viazanú na vulkanickú aktivitu v bádene 
a sarmate. Ale nedá sa vylúčiť ani možnosť (J. K n é s 1 1977), že zdroj na
h romadenia rumelkv v paleogénnom prostredí vznikol vyzrážaním z che-. 
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micky aktívnej podzemnej vody cirkulujúcej v danom prost redí. Aj v takom 
pr ípade by však najpravdepodobnejšie išlo o priamu časovú aj genetickú väzbu 
vzniku zrudnenia s vulkanickou činnosťou. 

Záver 

Hlavným výsledkom doterajšej prieskumnej činnosti v malachovskom poli 
je vyhľadanie a overenie ložiska monometalických ortuťových rúd Veľká 

studňa a potvrdenie perspektívnosti celého poľa z hľadiska existencie výsky
tov analogických ložiskových akumulácií. 

Z doteraz nevyriešených čiastkových otázok možno pokladať za najdôle
žitejšie: 
1. Litofaciálne a stratigrafické postavenie vulkanického komplexu poľa a pa

rale1izácia komplexu s vulkanickými formácia mi ďalších častí Kremnických 
vrchov (hlavne kremnického poľa). 

2. Stratigrafické postavenie vulkanogénno-sedim entárneho súvrstvia na báze 
vulkanického komplexu, kde n ie je vylúčené (J. F org á č et al. 1975), 
že spodná časť súvrstvia siaha stratigraficky podstatne nižšie, čo by pouka
zovalo (v priľahlých častiach poľa) na prípadnú vulkanickú činnosť aj 
v paleogénnom období. 

3. Priama genetická súvislosť ortuťovej mineralizácie s neogénnymi vulka
nickými procesmi. 

4. Vplyv svahových deformácií terénu na predpokladanú budúcu exploatáciu, 
čo z praktického hľadiska možno pokladať za najdôležitejšiu otázku. 

Tieto otázky spolu s riešením ložiskových perspektív ďalších nádeJných úse
kov malachovského poľa sa budú riešiť postupne v priebehu ďalších prieskum
ných prác. Už teraz možno konštatovať (J. K n é' s 1 1977), že priestor poľa sa 
spolu s východoslovenskými ortuťonosnými výskytmi môže v blízkej budúc
nosti stať solídnou exploatačnou základňou mon ometaUckých ortuťových r úd 
v CSSR. 

Doručené 28. 3. 1979 
Odporučil M. Slavkay a J. Lexa 
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The geology of the Veľká studňa mercury ore deposit 

JURAJ KNÉSL 

Th e mercury ore deposit of Veľká studňa is a part of the Malachov mercury 
ore field westernly from Banská Bystrica in Middle Slovakia, in eastern p art 
of the Kremnica Mts. There are several well known mercury ore occurences 
within the ore field. Some of these occurences were explo.ited successfully since 
t he 14th century until the b eginning of the 19th century. A systematical geolo
gical survey has been carried out within the ore-field since 1965. The n ewly 
discovered Veľká studňa ore deposit represents the most hopeful mercury ore 
accumulation within the whole Slovakian neovolcan ic area. The economic 
significance of the mineralization has been confirmed d uring the investigations 
and it is supposed to finish the exploration activity during the next few years. 

Main lithological and petrographical pattern of the ore-field is given on 
Tab. 1. The structure of the on:-field is a very complicated one, where most 
important faults have NE-SW direction. A well expressed mineralogical 
monotony appears within the ore-field and the ore m in eralization consists of 
almost exclusively cinnabar. However, small amounts of pyrite, marcasite and 
a rsenopyrite occur on the deposit. For the origin and distribution of the 
m ercury mineralization within the ore-field, the structur al and lithological eon-
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ditions are considered to be the decisive factors. Contrary, an immediate r ela
tion between the neovolcanic activity and the origin of the mercury minerali
zátion has been until not Iully proved. 

F urther hopeful m ercury accumulations within the ore-field are as follows : 
Nemecký vrch, Dolná skala localities and the surroundings of the old mercury 
deposit Pri jazere. 

It is supposed that wide-spreaded sliding wit hin the montaneous slopes of 
the or e-field influenced unfavourably both exploration and mining activity. 

A n eovolcanic complex containing volcano-sedimentary beds, beds af Early 
Cenozoic age and limestone t o dolomite of the Mesozoic participate on t he 
Veľká studňa deposit edifice (Tab. 1). Several r ock varieties participate on the 
Early Cenozoic sequence .from the top to the bottom: 

a bed of sandstone to shale, 
a bed of conglomerate, 
a bed of crushed calcareous sandstone and 
a bed of coarse conglomerate and breccia . 

The average thickness of this Paleogene sequ ence attains 50 m within the 
deposit. 

Cinnabar occurs solely in Paleogene rocks in the form of irregular impreg
n ation and small veinlets. According to the resu lts of investigation, the m ost 
suitable environment for cinnabar precipitation was in the bed of t ectonically 
crushed calcareous sandstone, however, small am ounts of cinnabar w ere 
found also in conglom erate. 

Underground exploration workings confirmed well the form erly suppcised 
very cornplicat ed stru cture of the deposit. The eastern and w ester n boun dary 
of t he Veľká studňa-East orebody is formed by high-angle faults of NE-SW 
st rike w her eas its north ern and southern limits ar e less pronounced. Th ick 
nesses oť the orebody fluctuate w ithin 2-20 m and the distribution of ore 
within the body is ex t remely irr egular . The aver age metal content is strongly 
in fluenced by irregular nests of rich ore containing m er cury as h igh as 1 p. c. 

Accor ding to V. I. S m i r n o v ' s (1 976) classification, th e mercury m ine
r alization m ay be considered as a t elethermal one. In spite of t he fact t hat 
some par tial problems remain unt il u nsolved (stratigr aphy and age-relat ions 
of t he volcano-sedim ent ary sequence, influences of slope-movem ents on the 
min ing conditions), it can be expected t hat the deposit will be exploited in the 
near fu ture. 

Preložil autor 
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Mineralia slovaca, 11 (1979), 4, 343- 353, Bratislava 

Petrografická povaha a vzťah intrúzie granodioritového 
porfyritu k neovulkanickému komplexu v okolí Zlatna 

(5 obr. v texte) 

JAN SMOLKA* 
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Petrographic nature ancl relations of granodiorite porphyrite 
intrusion into the neovolcanic edifice on the Zlatno locality 

(Middle Slovakia) 

In drill-holes realized fo r purposes of ore prospection in the Zlatno loca
lity (Middle Slovakian r:eovolcanic are::i) , a granodiorite porphyrite intrusive 
dyke swarm has been ascerta ined at several places. This intrusive dyk e 
swarm appears as subsequent feature to the main volcanic edifice of ande
site composition in the area. 

Posledné dve desaťročia geologického výskumu a prieskumu v štiavnických 
vr choch priniesli mnoho poznatkov, ktoré priamo alebo nepriamo objasňujú 
geologický, vulkanotektonický a m etalogénny vývoj tej to oblasti . 

. Súčasné bádanie nadväzuje na práce radu autorov, ktorí v 60-ych rokoch 
r obili základný regionálnoložiskový výskum neovulkan itov v oblasti Š tiavnic
kých vrchov. Ich práce podstatne pomohli lepšie poznať veľmi zložitú geo
fogicko-tektonickú stavbu t ej to časti územia stredoslovenských neovulkanitov. 

P ri výskume v 60-ych rokoch nebola úplne vyriešená otázka vekového po
st avenia „hodrušského intru zivneho komplexu" (intr uzie granodioritov - dio-

* Ing. Ján S m o 1 k a, Geologický prieskum , n . p ., geologický úsek , 969 00 Banská 
Št iavnica. 
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citov a ich žilné ekvivalenty). L. Rozložní k (1966; in L. Ro z ložník 
et al. 1970) pokladá vek „hodrušského int ruzívneho kom plexu" za problema
tický. Konštatuje, že intrúzia granodioritu je mladšia ako hlav né alpské vrás
nivé procesy na území centrálnych Západných Karpát, ale staršia ako roz
hranie II. a III. andezitovej fázy. L. R o z 1 o ž ní k - J. ša 1 á t (1963; 
in L. R o z 1 o ž n ík et al. 1970) p riamu spätosť „hodrušského intruzívneho 
komplexu" s vulkanitmi v n adloží vylučujú. Pripísali mu charakter b anatitov 
viažúcich sa na subsekventný vulkanizmus (senón - eocén). 

Na druhe_i strane J. Bu ria n - V. Konečný - E. Kris t - J. L ex a 
(1968; in L. R o z 1 o ž ní k et al. 1970) vzťah komplexu k neogénnem u vul
kanizmu nevylučujú . Argumentujú pritom absolútnym vekom granodioritu, 
ktorý sa metódou K / Ar stanovil na 15,0 ± 0,9 mil. rokov, resp. 20,5 ± 0,8 mil. 
rokov. V. Konečný (in L. R o z 1 o ž ní k et al. 1970) počíta s „hodrušským 
intruzívnym komplexom" ako s organickou súčasťou kalderovej stavby neo
vulkanitov v oblasti Banská Štiavnica-Banská Hodruša . 
Podľa L. Rozložní.ka absolútny vek granodioritu nie je stanovený spoľahlivo, 

pretože granodiorit prerážajú mnohé dacitové telesá, ktoré mohli pôvodne izo
topové zloženie porušiť. Nevylučuje ani spojitosť ,.h odrušského intruzívneho 
komplexu" s povrchovým vulkan izmom, lebo na pr. aj banatity v Rumunsku 
majú povrchové členy vyvinuté od senónskych až po eocénne dacity a ryolity. 
Predpokladá sa, že tieto predneogénne povrchové produkty vulkanizmu mu
seli byť oderodované, pretože neogénne produkty vulkanizmu sa s nimi spájať 
nedajú (L. Ro z 1 o ž ní. k et al. 1970). 

Z ložiskových vrtov série R v oblasti Zlatna (vyhľadávací prieskum Cu -rúd) 
sa v ostatných rokoch získali mnohé poznatky o geolog ickej stavbe územia 
južne od známeho „hodrušského intruzívneho komplexu". Najmä vo vrte R-6, 
200 m východne od štruktúrneho vrtu HDŠ-3, sa v intervale neovulkanického 
komplexu andezitov p etrograficky zistila veľmi významná skutočnosť7"Pritom

nosť prieniku int ruzívnej horniny granodioritovo-porfyritového zloženia. Pre
t ože ide o mimoriadne dôležitý fenomén, bude treba venovať pozornosť kom
plexnému štúdiu všetkých dostupných geologických údajov (petrochémie, geo
chémie, karotáže). Tie predbežne potvrdzujú výsledky štruktúrnopetrografic
kého štúdia , podľa ktorých sa konštatovala exist encia mladšej granodioritovo
porfyritovej intrúzie preniknuvšej do r elatívne sta ršieho andezitového kom
plexu v priestore vrtu R-6. 

ŠtruktúQ!(lpetrografická charakteristika hornín 
v intervale 0,0-420,0 m vrtu R-6 

Petrografické hodnotenie hornín vrtu R-6 p03kytlo petrografické a štruk
túrno-minerálne poznatky o neovulkanickom pokrove siahajúcom do hlbky 
420,0 m. Preto bude vhodné poukázať na štruktúrne a minerálne osobitosti 
h ornín z toh to intervalu , na ich častú premenlivosť a hÍbkový vývoj, na stupeň 
a rozsah premien. 
Podľa geologického p rofilu vrtu R-6 (obr. 1) možno za úroveň podložia 

n eovulkanického komplexu pokladať hÍbku 420,0 m. Od nej až po povrch bu
duje profil vrtu andezit (48 %), granodioritový porfyrit (35 %), dacit (kre
menitý dioritový porfýr 7 ¾), sedimenty permu (xenolity v gra nodioritovom 
porfyrite 9 %) a deluviálna sutina (1 %). 
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Intenzívne propylitizovaný andezit , 
vystupujuci od povrchu až do híbky 
80.4 m, má v najvrchnejšej časti vý
voj pseudoklastickej textúry, sivoze
lenú škvrnitu farbu a intenzívne h o 
impregnuje pyrit. Porfyrickú štruktú
ru premena horniny takmer úplne 
zastrela, takže sa zachovala len v r e
liktoch. Veľká intenzita propylitizač

ných a hydrotermálnych premien cel
kove deštruovala pôvodnú štruktúru, 
na ktorú poukazujú už len ojedinelé 
pseudomorfózy sekundárnych minerá
lov po zast úpených výrastliciach. Zá
kladnú hmotu, ako aj výrastlice p o
stihla nerovnomerná chlori tizácia, se
ricitizácia. karbonatizácia, ale najmä 
silicifikácia, ktorá sa prejavuje vývo
jom veľmi jemnozrnitého až krypto
kryštalického agregátu. V hornine je 
evidentná prítomnosť bohato zastúpe
ných výrastlíc magmaticky korodova
ného kremeňa. Ďalej do hibky ande
zitovú horninu čoraz viac prestupujú 
kremeňové žilky, často vytvárajúce 
hustú chaotickú spleť - rozsiahle žil
níky, identifikovateľné i makrosko
picky, v ktor ých je vyplňajúci kre
meň sivý. V okolí extrémne pre-

Obr. 1. Geologický profil vrtu R-6 (in
terval 0,0-420,0 m) 
1 - svahová hlina - navetraný andezi t, 
2 - dacit, 3 - granodioritový porfyrit, 
4 - andezit, 5 - sedimentárne horniny 
permu - silicifikované - zrohovcovate
né, 6 - prikontaktná zóna, 7 - tektonic
ké porušenie a drvenie horniny 

Fig. 1. Geological profile of the R-6 
borehole in the 0.0-420.0 m interval. 
Explana tion: 1 · - slope loam to wea the
red andesite, 2 - dacite, 3 - grano
diorite porphyrite, 4 - andesite, 5 -
sediment of the Permian, contact meta
morphized, silicified, 6 - contact-near 
zone, 7 - dislocation and crushed rock 
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žilkovaný ch zón je hornina bežne v ybielená, silicifikovaná, čo je viditeľné aj 
makroskopicky. Silicifikácia horniny v okolí celej sústavy paralelných žiliek 
má spojitý charakter a v prípade zastúpených v ýrastlíc minerálov možno po 
nich sledovať pseudom orfózy kremeňa. Silicifikácia v takých prípadoch pô
vodnú štrukt.úru horniny úplne zastiera. Hornin a pri premenou menej po
stih nutých horninových zónach prezrádza evidentne porfyrický vývoj , ako aj 
kryptok ryštalický vývoj štruktúry zák ladnej h m oty (obr. 2). Mikroskopicky 
tu možno sledovať výr astlice silne pr emenených plagioklasov, a to bez mož
nosti zistiť bázicitu, veľmi vzácne výrastlice k orodovaného kremeňa , ako aj 
veľmi silne p remenených tmavých minerálov, z ktOľých je prav depodobne 
najbohatšie zastúpený pyroxén. Základná hm ota má kryptokryštalický, 
premenami silne zastretý vývoj. Sericitizácia, chlrn:Hizácia a karbonat izácia 
sú mimoriadne intenzívne. Vcelku slabá a v eimi nerovnomerná silicifikácia sa 
aj tu obmedzuje na okolie kremeňovo-karbonátových žiliek. 

V híbke 80,4 m sa prítomnosť silne propylitizovaného a v spodnej časti oso
bitne intenzívne silicifi kovaného andezitu končí a svojím štruktúrny m charak
terom zodpovedá andezitom Myšej hory (buduj ú vulkanický komplex v oblasti 
Zlatna). Silicifikácia andezitu v spodnej časti intervalu má z dôvodov prítom
nosti granodioritovo-porfyritovej intrúzie v podloží sv oje opodstatnenie . 

V bezprostrednom podloží tohto andezit ového intervalu bola prevŕtaná silne 
zmenená intruzívna hor nina, ktorej petrog rafický ch a rakter nezodpovedá nad
ložným ani podložným horninám. Mocnosť telesa je okolo 22 m. S m erom do 
nadložia ju limitujú tektonicky porušené zóny, charakteristické inten zívnou 
rozpadavosťou - drvením , kaolinizáciou horniny a prítomnosťou tektonick ého 
ílu. 

Z petrografickej st ránky ide o hruboporfyrickú horninu s dobre viditeľnými 
výrastlicami minerálov, v takmer celom intervale postihnutú silnou hydroter
málnou premen ou, p rejavujúcou sa značným vybielením horniny. P od m ikro
skopom sa zistila zreteľne porfyrická štruktúra a panalotriomorfne jemnozrnitý 
vývoj štruktúry základnej hmoty. Bežn e zastú pené výrastlice plag ioklasov 
a tmavých minerálov postihla intenzívna prem ena. Š túdium tmavých mine
rálov potvrdilo zastúpenie amfibolu a biotitu (pyroxénu ?), z k torých b iotit je 
menej hojným. V základnej hmote sa zistila veľká silicifikácia, kaolinizácia, 
k arbonatizácia a chloritizácia. Jej premeny a ich intenzita zodp ovedajú bež
nému stupňu hydrotermálnych premien. 

P re istú špecifickosť zloženia, celkovú pr em enu , ako a j pozíciu v profile v r tu 
nemožno horninu do komplexu známych neov ulkanických hornín zaradiť 

jednoznačne. Ale aj tak možno konštatovať , že je mladšia ako okolité andezity 
a že má zloženie zodpovedajúce dacitovým intrúziám - kremenitému dior ito
v ému porfýru (J. Bu r ia n et al. 1968). 

V inter vale 106,5-- 111,0 m je tektonicky p orušená a pomerne rozsiahla kon
taktná zóna silne podrvených kaolinizovaných h ornín (ich pôvodný char akter 
presnejšie n emožno určiť), ktorá tvor í spodný okr a j i.ntrúzie. 

Ako vidieť z geologického profilu vrtu R-6, p od tektonicky porušenou zónou 
sa overila význ amná prítomnosť dvoch prienikov intruzívnej horniny, k torá 
svojím petrog rafick o-štruktúrnym a minerálnym zložením zodpovedá gr ano
dioritovým porfyr itom, známym zo všetkých vrt ov. série R na lokalite Zlatno. 

Z petrografickej stránky možno teleso granodioritového porfyritu vystupu
júce v intervale 111,0- 154,0 m charakterizovať takto: 
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V híbke 128,5 m je hornina tmavosivozelená, masívnej textúry a má vzhľad 
málo zmenenej horniny. Makroskopicky sú evidentné výrastlice plagioklasov 
a tmavých minerálov do veľkosti 0,5 cm. Zo sekundárnych minerálov možno 
identifikovať chlorit, epidot a impregnujúci pyrit . Štrukt úra horniny j e por
fyrická s panalotriomoríne až hypidiomorfne jemnozrnitým vývojom štruk
túry základnej hmoty. Pod mikroskopom je veľmi d obre sledovateľná silicifi
kácia základnej hmoty, ktorá postupuje od prebiehaj ú cich kremeňových žiliek 
d o ich okolia. Tu hypidiomorfný charakter štruktúry základnej hmoty zaniká 
a v dôsledku spomenutej silicifikácie možno sledovať jej sekundárny vývoj . 
V r ozmeroch základnej hmoty, ako aj výrastlíc je prítomný primárny kremeň. 

Biotit je takmer úplne zachovaný, ale vcelku ho je málo. V hlbke 139,0 m 
j e hornina relatívne najčerstvejšia. 1\/Iá zelenosivú farbu, masívnu textúru s vý
r azne vystupujúcimi výrastlicami plagioklasov, amfib olu a biotitu do veľkosti 

0,8 cm. Zo sekundárnych minerálov je prítomný epidot, pyrit a v puklinách 
kalcit. 

M ikroskopicky má hornina porfyrickú štruktúru a panalotriomorfne až 
hypidiomorfne jemnozrnitú štruktúru základnej hmoty (obr. 3). Plagioklasy 
A 113g_:,5 zodpovedajú prevažne bázickému andezínu. Sú hypidiomorfoého 
obmedzenia, relatívne čerstvé, zachované, albiticky lamelované, zonárne a pe
rik línovo zrastajú. Postihla ich málo intenzívna sericitizácia, karbonatizá
cia, kaolinizácia a sausuritizácia. Dosahujú veľkosť 2,5 mm. Kremeň v pr i
m árnej forme zastupujú dve magmaticky korodované výrastlice. Casto je zlož
kou základnej hmoty. Obyčajný amfibol vo výrastliciach je sčasti zachovaný , 
m á bežné optické vlastnosti a výrazný zelený pleochroizmus. Výrastlice vcelku 

Obr. 2. Porfyrická štruktúra relatívne 
menej zmeneného andezitu z hlbky 60,5 m. 
Výrastlice zmenených plagioklasov, tma
vých minerálov a korodovaného kreme
ňa vystupujú v kryptokryštalickej, pre
menami zastretej základnej hmote. Zväčš. 
35,5X, x nikoly 
Fig. 2. Porphyric texture in less altered 
andesite (R-6 borehole, 60.5 m depth). 
Phenocrysts of a ltered plagioclase, mafie 
minerals and of corroded quartz in 
a cryptocrystalline altered groundmass . 
Magn. 35.5 crossed nicols 

Obr. 3. Porfyrická štruktúra granodiori 
tového porfyritu z hibky 139,0 m. Zá
kladná hmota v dôsledku výraznej sili
ci.fikácie nadobúda blastogranitický vý
voj štruktúry. Zväčš. 35,5 X, x nikoly 

Fíg. 3. Porphyr ic texture of granodiorite 
porphyrite (R-6 borehole, 139.0 m depth). 
Strong silicification led to granoblasfic 
groundmass development. Magn. 35.5 m 
crossed nicols 
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podľahli karbonatizácii a chloritizácii. Zastúpenie biotitu je problematické, pod
ľahol intenzívnej chloritizácii. Základná hmota má všetky znaky základnej 
hmoty granodioritového porfyritu. Pre veľkú silicifikáciu nadobúda p analo
triomorfný-blastogranitický vývoj štruktúry. Tvor í ju v prevažnej miere kre
meň (hojne aj primárny), menej živce a premenen é tmavé minerály. Z cel
kovýcr, jej premien sa podstatne uplatnila len silicifikácia. Vo výplni žiliek sa 
sledoval epidot a k arbonát. V spodnej časti telesa granodioritového porfyritu 
v blízkosti podložného kontaktu j e hornina v híbke 150,0 m sivozelená , má 
masívnu textúru a vzhľad zmenenej, silicifikovan ej a chloritizovanej horniny. 
Vystupovanie výrastlíc je menej výrazné. Na puklinách a v žilkách je prítom
ný kremeň, kalcit, epidot a chalkopyrit. Štruktúra horniny má r eliktný, blasto
porfyrický vývoj. Aj vývoj štruktúry základnej hmoty možno označiť za blasto
granitický. Výrastlice minerálov (najmä plagioklasov) a štruktúrny vývoj pô
vodnej základnej hmoty možno sledovať na relik toch. V sústave premien má 
výrazné zastúpenie intenzívna silicifikácia, prebiehajúca najmä v okolí kre
me11.ových žiliek. Vznik veľkého množstva biotitu, ktorý nerovnomerne zatláča 
základnú hmotu, je a j tu výsledkom m etamorfných procesov spätých s for
movaním intrúzií granodioritových porfyritov. 

Podrobnému makrosk opickému a mikroskopickému štúdiu (vzorky 150,0 m; 
153,0 m; 155,3 m; 167,0 m) hornín v tejto hÍbkovej zóne sme venovali veľkú 
pozornosť. Pretože v týchto híbkach je teleso granodioritového porfyritu 
v kontakte s podložnými horninami andezitového zloženia, bolo naším cieľom 
presnejšie zistiť charakter makroskopicky nevýraznej kontak tnej zóny. Podľa 
komplexného petrografického štúdia hornín, ktoré sú v kontakte, m ožno 
v uvedených hibkach za kontaktnú pokladať zónu od 153,0-156,0 m . Horniny 
vyskytujúce sa v tomto intervale charakterizuj e veľká kompaktnosť j adra, 
ktorú sprevádza silicifikácia po žilkách. Pre intenzívne uplatnenie sa hydr oter
málnych premien na oboch stranách prikontaktných zón sú textúrne znaky 
a primárne minerálne zloženie hornín úplne zastreté, čo vyvoláva makrosko
picky i mikroskopicky dojem pozvoľného prechodu granodioritového porfyritu 
do podložného andezitu, vulkanickej horniny, ktorá si v dôsledku intenzívnej 
premeny zachovala štruktúrny a minerálny obsah andezitových hornín iba 
miestami. Hornina svojím tmavozelenosivým vzhľadom, bez zreteľných vý
rastlíc minerálov, makroskopicky pripomína veľmi intenzívne hydrotermálne 
zmenenú, silicifikovanú, a najmä chloritizovanú vulkanickú horninu s ú plne 
zastretou štruktúrou. Okrem intenzívnej karbonatizácie, sericitizácie a chloriti
zácie aj intenzívna silicí,fikácia celej horninovej hmoty prebieha po žilkách. 

Približnú 26 m mocnosť intenzívne premenenej andezitovej horniny smerom 
do podložia limituje ďalší prienik (180)0- 194,0 m) horniny granodioritovo-por
fyritového zloženia, ktorej celkový petrografický vývoj (obr. 4) je analogický 
hornine vyskytujúcej sa v nadloží premeneného andezitu. Aj tu je kontaktná 
zóna s veľmi problematickým rozsahom a možno ju charakterizovať rovnako 
ako v hÍbke 153,0- 156,0 m. 

Teleso granodioritového porfyritu overené v intervale 180,0- 194,0 m je 
v podloží v kontakte s intenzívne propylitizovaným strednoporfyrickým ande
zitom, ktorý smerom do podložia buduje mohutný hlbkový interval (okolo 
100 m). Vlastnú kontaktnú zónu reprezentujú tektonicky porušené rozpadavé 
a kaolinizované horniny s prítomnosťou tektonického ílu. :!VIakroskopické štú
dium hornín z tohto intervalu ukázalo, že ide o horniny andezitového zloženia , 
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bežne zastúpené v ostatných vrtoch série R, ako aj so zložením a štruktúrnym 
vývojom analogickým andezitom, ktoré vystupujú vo vrte R-6 v nadloží prie
n ikov granodioritovo-porfyritových telies, t. j. v inter vale 0,0-80,4 m. 

Charakteristickým textúrnym znakom andezitov sú časté chloritové a iné 
škvrny (pseudofragmenty), zvýrazňujúce nerovnomernosť rozsahu zúčastnených 
premien horniny. Štruktúrou sú to porfyrické horniny a vo vývoji ich základ
nej hmoty prevláda kryptokryštalická štruktúra. Porfyrické výrastlice tvoria 
silne zmenené plagioklasy (An38- 44 zodpovedajúce andezínu), kremeň a tma
vé minerály. ktoré sú nahrádzané produktmi premien. Vo väčšine prípadov sa 
konštatovalo prevažné zastúpenie pyroxénu. Základnú hmotu (obr. 5) inten
zívne zatláčajú sekundárne minerály (sericit , chlorit, kremeň, karbonát, epidot, 
ílové a opakové mínerály). 

0br. 4. Porfyrická štťUktúra granodiori
lového porfyritu z hlbky l80.0 m. Zá
kladná hmota má silici fikovaný vývoJ. 
Zväéš. 3:i,5 X, x nikoly 

Fig. 4. Porphyric texture o[ granodiorite 
porphyrite (R-6 borehole. 180.0 m depth). 
Strongly silici Eied groundmass develop
ment. Magn. 35.5 crossed nisols 

0br. 5. Struktúra andezitu 
ky 287.5 m. P remeny postihli 
hmotu a výrastl1ce min erálov. 
je magmatický korodovaný 
Zväčš. 3"i.5 ><, nikoly x 

z hlb
základn ú 
Prítomný 
kremeň. 

Fig. 5. Textural pa ttem of the al tered 
andesite (R-6 borehole. 287 .5 m depth). 
Magmatic corroded quartz and strongly 
altered other phenocrysts occur in an 
altered groundmass development. Magn. 
35.5 crossed nicols 

V h!bke 211,4 m sa makroskopicky zistila zauj ímavá skutočnosť. Je tu 
andezit, ktorý preráža 2,0- 2,5 cm mocná žila inej , svetlejšej intruzív nej hmo
ty. Z jej mikroskopického štúdia vychodí, že ide o intruzívnu hmotu granodio
r itovo-porfyritového zloženia, ostro kontaktujúcu s p r ostredím intenzívne epi
dotizovanej a silicifikovanej andezitovej hmoty. 

O d híbky 298,8 m až do podložných permských sedimentárnych hornín 
(420,0) vrt R-6 overil opäť teleso granodioritového porfyrítu, v ktorom sa zistilo 
viacej xenolitov r ekrystalizovaných permských sedimentov. P etrografické štú
dium výbrusového materiálu z toho interv alu vystupovania granodioritového 
porfyritu preukázalo bežné štruktúrne a minerálne zloženie opisovaných hornín 
tohto typu vyskytujúcich sa v profile vrtu R-6, ako aj v ďalších vrtoch série R 
v oblasti Zlatna. 
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Záver 

V súvislosti so štruktúrnopetrografickou charak teristikou hornín v intervale 
0,0-420,0 m vo vrte R-6 treba zdôrazniť tieto skutočnosti sprevádzaj úce 
prienik granodioritovo-porfyritovej intrúzie do andezitov: 
1. analogické štruktúrn e a minerálne zloženie intrúzie s „aktívnymi" intrú

ziami granodioritovo-porfyritového zloženia v profile vrtu R-6, ako aj 
v celej oblasti lokality Zlatno; 

2. analogický kvalitatívny a kvantitatívny obsah premien intruzívnych h ornín 
tohto typu ; 

3. sprevádzajúcu intenzívnu silicifikáciu nadložných a podložných hornín ande
zitcvého zloženia v ich prikontaktných zónach s granodioritovým porfy
ritom; 

4. zvýšený výskyt chalkopyritu obmedzený n a silicifikované prikont aktné 
zóny; 

5. prenikanie intruzívnej hmoty ekvivalentnej granodioritovým porfyritom 
(po žilkách v mocnosti niekoľkých cm) dp okolitých andezitov v oblasti 
ďalej od hlavnej kon taktnej zóny; 

6. východ granodioritovo-porfyritovej intrúzie n a povrch v oblasti vrtu R-12 
(200 rn severne od v r tu R-6) a jej pozícia v nadloží andezitov. 

Posledné geologickoprieskumné práce na lokalite Zlatno, najmä vrt R-25 , 
R-17 a R-12, rovnako overili prieniky aktívnych intrúzií granodioritových por
fyritov do andezitov. Vo viacerých prípadoch sa ukázali asimilačné a kon
taktnometasomatické účinky na okolité andezitové horniny . V súčasnom obdob í 
sa tieto nové poznatky spracúvajú. S istotou možno konštatovať, že formovanie 
intrúzií granodioritových porfyritov ako jedného z členov „hodrušského in tr u
zívneho komplexu" prebehlo v etape neogénneh o subsekventného vulkanizmu. 
To potvrdzuje náhľad V. K oneč néh o (1970 ; in L. Rozl o žník et al. 
1970), že „hodrušský intruzívny kom plex" je organickou súčasťou kalderovej 
stavby neovulkanitov Štiavnických vrchov. 
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Petrograph ic nature and relations of granodiorite 
porphyrite intrusion into the neovolcanic edifice 

on the Zlatno locality ( Middle Slovakia ) 

JAN SMOLKA 

Latest results from the neovolcan ic area of Zlatno locality (Štiavnické po
horie lVIts. , lVIiddle Slovakian neovolcanic region) afforded the opportunity t o 
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solve some important problems in the volcanic edifice and in age-relations 
of participating rock units. However, age relations of the well known "Hodruša 
intrusive complex" remained until unsolved. This intrusive constituent of the 
neovolcanic edifice consists of intrusive bodies of granodiorite composition and 
of its dyke swarm with some bodies of diorite com position. According t o 
L . Rozlož ní k (1966, in L. R o z 1 o ž ní k et al. 1970), age relations of the 
intrusive complex remain problematic w hen intrusions appeared only after 
the main Alpine folding of the area but they preceeded the chronological 
boundary between the 2nd and 3rd andesite phase. F ormerly, L. R o z 1 o ž
n í k - J. Ša 1 á t (1963, in L . R o z 1 o ž ní k et al. 1970) excluded any rela
tions b etween the intrusions a.nd overlying volcanites ascribing to the former 
a "banatite" nature of Senonian to Eocene age. 

A different view presented J. Bu ria n et al. (1968, in L. R o z 1 o ž ní k 
et al. 1970) when "t.mderlining several relations between volcanites and intru
sives of the area they emphasized K/Ar whole rock r adiometric ages of the 
granodiorite (15.0 ± 0.9 and 20.5 ± O.S m. y.). S imilar ly, V. Kone č ný (in 
L. R o z 1 o ž ní k et al. 1970) assumed the "Hodruša intrusive complex" as 
organic constituent o,f the n eovolcanic caldera structur e in the Banská Štiav
nica - Hodruša region. However L. R o z 1 o ž ní k (1. c.) believes that radio
metric ages of granodiorite samples may be influenced by several younger 
dacite dykes intruding the granodiorite which may have led t o distortion s 
in its original isotopic composition. Though , not excluding relations of intrusives 
t o any superficial volcanism at all (Rumanian banatites have also their surficial 
volcanic suite in Senonian andesite up to Eocene dacite and rhyolite), L. H o z-
1 o ž ní k suggested that surficial volcanitEs of pre-Neogene age became totally 
eroded. and that volcanites of the Neogene differ completely from older ones. 
Therefore, the intrusive suite may be not related to recently superficial neovol
canic edifice. 

Latest drill-holes realized for ore prospection purposes ascertained several 
dyke occurences of granodiorite porphyrite composition penetrating the neo
v olcanic structure of andesites also in the Zlatno area . Therefore these dykes 
a. re su bsequent to the andesit e producing v olcanism. 

Description of petrographic and structural relations among 
granodiorite porphyrite intrusions and andesite edifice 

Typical relations of the granodiorite porphyrit e to enclosing andesite of the 
n eovolcanic edifice were found in the R-6 borehole (Fig. l ). The underlier 
óf the neovolcanic edifice is built by sediments of the Permian in 420.0 m 
depth. Over them, andesite (48 p. c.), granodiorite porphyrite (35 p. c.), dacite 
to quartz diorite porphyrite (7 p. c.), Permian sandstone xenoliths within 
granodiorite porphyrite (9 p . c.) and piedmont sediments (1 p. c.) share the 
borehole log. 

Intensively propylitized effusive rock occurs down to the 80.4 m depth. The 
original rock has been totally altered and only rare pseudomorphoses point 
to original phenocrysts. Chlorite, sericite, carbonate and mainly quartz consti
tute the secondary mineral assemblage in a very fine matri.x. The original rock 
contained also frequent porphyríc phenocrysts of magmatically corroded quartz. 
In deeper portions of the interval, the rock contains several fine quartz 
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veinlets of greyish colour, which, at places form even stockwork-like network 
in the strongly altered rock. A strong f;ilification and bleaching completely 
overprints the original porphyric te-xture. The less silicified portions (Fig. 2) 
contain phantoms of strongly altered plagioclase, rare corroded quartz pheno
crysts and relics of strongly altered mafie minerals, probably at most of pyro
xene. The cryptocrystalline groundmass reflects similar strong alterations con
sisting of only the sericite-chlorite-carbonate assemblage. 

Below this strongly altered andesite, an equally altered intrusive rock has 
been pierced attaining 22 m thickness in the hole. Its hanging wall occurs 
along a fault in which intensively disintegrated and kaolinized rock to tectonic 
clay .filling has been found. 

This coarse porphyric rock underwent strong hydrothermal alteration and 
bleaching. Cornmon plagioclase and mafie phenocrysts (hornblende, biotite and 
probably even pyroxene) were strongly altered. Quartz, kaolinite, carb onate 
and chlorite occur in the fine-grained groundmass. 

According to the rock composition, alternations and the position in the bore
hole profile, the described rock may be not included among the other neovol
canic rock varieties of the area. A relatively younger age in relation to the 
surrounding andesite as well as a compositíon si.milar to other quartz diorite 
porphyrite in the edifice (J. Bu ria n et al. 1968) appears as sure. 

A strongly tectonized contact zone of crushed and kaolinized rock occurs 
as underlier of this quartz diorite porphyrite between 106.5-111.0 m depth. 
Below this contact zone, another two penetrations of intrusive dykes have 
been found in the borehole profile. These two dykes have a granodiorite 
porphyrite cornposition similar to other dyke var ieties on the Zlatno locality. 

The fresh granodiorite porphyrite (128.5 m depth) has a dark greyish-green 
colour. Macroscopic plagioclase and mafie phenocrysts attain 0.5 cm size. The 
presence of chlorite, epidote and disseminated pyrite is also evident in the rock 
by nacked eye. The microscopical structure of t he rock is a porphyric one 
in a panallotriomorphic texture. The silification proceeds from tiny quartz 
veinlets towards the neighbourhood overprinting so the original texture. 
Somewhere primary quartz phenocrysts preserved in the rock. The less 
frequent biotite remained conspicuously almost unaltered. The hydrothermally 
altered greyish-green variety from 139.0 m depth is a massive porphyric rock 
containing. plagioclase and hornblende phenocrysts. An epidote-pyrite-calcite 
assemblage occurs along fissures. Under microscope, the relatively fresh plagio
clase (An33_55) occurs in hypidiomorphous fine-grained texture (Fig. 3) and 
it only locally underwent alterations to carbonate-kaolinite-saussurite as
semblages. Quartz in the groundmass overweigh ts the share of rare quartz 
phenocrysts. Common hornblende in phenocrysts preserved only at places, it 
mostly converted to carbonate and chlorite. The strongly silicified groundmass 
of panallotriornorphous to granoblastic development contains fine veinlets 
of epidote and carbonate. 

In the lower portions of this granodiorite porphyrite, phenocrysts are less 
frequent. There, quartz-calcite-epidote- chalcopyrite occur in veinlets cutting 
the relic blastoporphy:ic texture. The neighbourhood of tiny quartz veinlets 
became strongly silicified and a considerable amount of newly formed biotite 
metasornatizes the groundmass here. Probably, this alteration developed due 
to the porphyrite intrusion. 

352 



The contact zone of this g ranodiorite porphyrite toward underlying andesite 
occurs between 150.0-167.0 depths, however t h e transit ion is n ot conspicuous 
macroscopically . The imm ediate contact lies in t h e 153.0- 156.0 m interval. 
Owing to in tensive al terations, primary textures on both sides of t h e contact 
are str ongly overprinted suggesting the impr ession of a continuous t r ansition 
betw een granodiorite porphyrite and andesite, the la t ter r eminding only locally 
the original r ock variety. 

Below this strongly alterecl andesite, another gran odiorite porphyrite dyke 
occured be tween 180.0-194.0 m depth , This r ock (Fig. 4) strongly reminds the 
rock of the h igher dyke and its lower contact is s imilar to the previou s as 
well. Below the dyke, an intensively propylitized mediu m -porphyr ic and esit e 
builds a h uge depth interval (about 100 m) . Th e contact zone itself contains 
tect onized and kaolinized rock or even tectonic clay filling. Accor d ing to 
microscopic investigations, the original rock r esembled common andesite of 
the area. 

Frequ en t chlorite patchs (pseudofragmen ts) are peculiar in this rock em pha
sizing the altered na ture of the pier ced rock type. It contains st rongly altered 
plagioclase phenocrysts whereas relics of mafie ph enocrysts point to probable 
original pyroxene. The even intensively altered grou n dmass (Fig . 5) consist s 
of ser icite, chlorite, quartz, carbonate, epidot e, clay and opaqu e minerals. 

A light coloured dyke rock of only 2.0-2.5 cm thickness cuts this alter ed 
andesite in 211.4 m depth. This tiny fresh dyke of granodiorite comp osition 
has an intensively epidotized and silicified wallrock aureole t owards the enclos
ing an desite . 

Above u nderlying sedim ents of the P ermian in 420.0 m depth, another 
granodiorite por phyri te dyke containing frequent r ecrystallized xenoliths oď 

these sed iments has been found. The porphyrite also r eminds other similar 
rock v ariet ies of the a r ea. 

Conclusions 

P enetrations of granodiorite porphyrite dyk es among the neovolcanic edifice 
of andesite composition are similar one t o another fr om st r u ctural viewpoint 
and h ave resembling m ineral compositions in the w hole area. Also their altera
tions ar e similar one to another. These dyke swarms caused comparable al
t erations of the under lying a n d overlying andesite. Elevated chalcopyrite content 
occurs near to contact zones of granodiorite porphyrite in altered rocks of ande
sit e composition. Some tiny veinlets of granodiorite porphyrite penetrated the 
altered w allrock even farther from the nearer contact zone. The granodiorite 
porphyrite intrusion crops out locally in t he area (200 m northw ards from th e 
R-6 borehole site), occuring here also over the andesit e suite. 

Th ese data yielded convincing evidence that granodiorite porphyrite dykes 
representing constituent of the "Hodruša intrusive complex " penetrated the 
andesite neovolcanic edifice. Therefore the g ranodiorite porphyrite dyke swarm 
together with the "Hod ruša intrusive complex" b elongs organically to t h e 
caldera structure in the štiavnické pohorie Mts. neovolcanic area. 

Preložil I. Varga 
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Kassiterit v Nízkych Tatrách 

MÁRIA LINKEŠOV Á - IVAN ČILLÍK 

AKTUA L I T A 

Kassiterite occurences in the Nízke Tatry Mts. 
(Middle Slovak ia) 

Elevated numbers of kassiterite grains were found in the course of mi
neralogical investigations to occur in mechanical and physico-chemical 
dispersion product aureoles sampled in alluvial brook deposits of the 
eastern Nízke Tatry Mts. Occurences are located around porphyric granitoide 
bodies intruding h ere crystalline rocks of the Hron Paleozoic group and 
in their NE structural prolongation. The geochemical assemblage of tin 
- wolfram - lithium may indicate so far unknown traces of periplutonic 
kassi teri te- bea ring ore forma tion. 

Jedným zo zaujímavých a prospekčne dôležitých výsledkov regionálneho geoche
mického výskumu jadrových pohorí Západných Karpát je aj zistenie kassiteritu 
v šlichoch v území na severovýchod od Brezna v Nízkych Tatrách. 

Regionálny geochemický výskum je zameraný na zistenie mechanickej aureoly 
rozptylu v aluviálnych náplavoch mineralogickými metódami a na identifikáciu 
fyzikálno-chemickej aureoly rozptylu v jemnej frakcii týchto náplavov pomocou 
emisnej spektrografie. Pretože pod stereomikroskopom kassiterit jednoznačne identi
fikovať nemožno (môže sa zameniť napr. so skorylo m), použili sme mikrochemickú 
skúšku redukovaním pomocou zriedenej HCl na zinkovej doštičke. T ento· ·p-ootup 
potvrdila róntgenová a spektrálna analýza. 

Na možný výskyt kassiteritu v systematicky skúmanom území upozornil zvýšený 
obsah cínu (10 až 100 ppm) v jemnej frakcii riečnych sedimentov v hrebeňových 
častiach východnej časti Nízkyc'.1 Tatier, sprevádzan ý rozptylovou aureolou scheelitu 
s obsahom Li (10 až 100 ppm). Kassiterit v okolí Mý ta pod Ďumbierom údajne zistil 
aj M. Pu 1 e c (ústna informácia, 197í). Najviac zŕn kass1teritu v šlichoch alúvia 
sme našli severne od B ujakova (až 127 ks), v Bacúšskej doline (desiatky zŕn), zvý
šený počet v pruhu hronské'j série krystalinika medzi týmito dolinami. Okrem toho 
ojedinelé šlichy s počtom zŕn nad 10 sú známe zo severnej časti potoka Bocianka 
a z dolného toku ČiernehQ Váhu. Veľkosť zŕn kassiteritu sa pohybuje medzi 0,1 až 
1 mm. 

Z hľadiska možného zdroja a transportu minerálu je zaujímavé, že zrnká kassi
teritu v Nízkych Tatrách sú nepravidelne ostrohranné, pod stereomikroskopom majú 
ružovú farbu a lastúrovitý lom. 

Vysoký počet zŕn kassiteritu v alúviu Nízkych Tatier sa okrem výnimiek pre
važne koncentruje do okolia telesa porfyrických granitoidov, ktoré severovýchodne 
od Brezna prerážajú kryštalické bridlice hronskej série. Ďalšie nálezy sú v štruk
túrnom severovýchodnom pokračovaní tohto územia. Geochemi cká asociácia 
Sn-vV-Li môže signalizovať novú, v tomto území doteraz neznámu rudnú fo r máciu 
kassiteritu periplutonického typu. 

Doručené 6. 5. 1979 
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SPRÁVY 

l\Tový typ minerálnych vôd v oblasti Belušských Slatín 

(1 obr. a tab. v texte) 

AUGUSTÍN REBRO* 

HOBbiií: nm MHHepa JibHbIX BO~ B paií:oHe 

EeJiyIIICI<HX CJianrn. 

J13 ,n;aBHl1X BpeMeH B pafroHe BeJiyIIICKl1X 
CJiaTl1H ÔhIJll1 l13BeCTHbl Jll1illh cepHl1CThie Ml1-
HepaJihHhie B0):\h! C IIOBhIIIIeHH011 TeMrrepaTypoií: 
(21,5° C), KOTOphie 51BJ!51IOTC51 6a30ií: ,[\Jl51 Jieqemrn 
KyrraH11eM. 

O6Hapy)KeHHhie yrJiepO,lll1CThle Ml1HepaJibHhie 
BO,[(hl II03B0Jl51IOT l1X yrroTpe6JieH11e KaK OCBe-
:>Ka10~11e HaIIl1TKl1. 

A new type of m ineral water in the area of Belušské Slatiny 
village, Váh valley (\Vestern Slovakia) 

Sulphur mineral water with elevated iemperature (21.5 °C) known already 
in the past is a base tor spa development. Discovered mineral water of 
carbonate type is suitable for use as potable mineral water. 

Slatinské minerálne vody sú v súčasnosti známe najmä z dvoch využívaných 
prameňov. Voda z hla vného (Kúpeľný prameň) sa využíva vo vaňových kúpe
ľoch a v rekreačnom bazéne a z prameňa Mária (pôvodne Šťavica) na pitné 
kúry. 

H ydrogeologické pomery v žriedlovej oblasti sú pomerne zložité. Podstatná 
časť minerálnej, ale aj obyčajnej vody získava charakteristické prvky v horni
nových súvrstviach mezozoika. 
Podľa doterajších poznatkov je v žriedlovej oblasti niekoľko príbuzných 

typov vody. Najrozšírenejšia je obyčajná podzemná voda s plytkým obehom, 
ktor á sa dostáva na povrch vo viacerých prameňoch Slatinskej doliny (Brixi, 
pri kameňolome atď.) i v ďalších paralelných dolinách severne od Slatinskej 
doliny. Voda má výrazný základný kalciovo-bikarbonátový typ chemizmu 
a celkovú mineralizáciu okolo 550 mg/1. 

Úalším typom vody tejto oblasti je minerálna sírna voda s teplot ou 21,5 °C 
a so zvýšeným obsahom C02 do 800 mg/1. Táto voda vyteká z Kúpeľného pra-

* P. p. Augustín Rebro, IGHP Žilina, pracovisko Piešťany, 921 01 Piešťany. 
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meňa, z prameňa Mária i z prameňa Skružová studňa a zachytil ju aj opustený 
vrt pri kúpeľných bazénoch, vrt BS-1, BS-2 a väčšina prospekčných vrtov 
v kúpeľnom areáli. Má nevýrazný základný kalciovo-bikarbonátový typ che
mizmu a celkovú mineralizáciu 1700-1900 mg/1. 

Tretí typ vody, ktorý v tejto oblasti nebol známy a ktorý sme objavili pri 
našom balneohydrogeologick om prieskume, je uhličitá minerálna voda s obsa
hom C02 okolo 2400 mg;l. Má výrazný základný kalciovo-bikarbonátový typ 
chemizmu, celkovú mineralizáciu až 2250 mg/1 (vrt R-3) a zvyčajnú teplotu 
podzemnej vody (11 °C; tab. 1). 

Chemická analýza vody 
Tab. 1 

Zdr oj 
Kúpeľný BS-1 Č-10 R-3 
prameň 

Dátum odberu 27 . 4. 1977 3. 8. 1970 20. I. 1976 24. II. 1976 
Teplota vody °C 20,5 21,2 9,5 6,0 
pH 6,45 6,5 7,55 6,10 
Merná hmotnosť 1,0462 1,0011 1,0012 1,0012 

Lítium Li+ 0,26 1,80 0,015 0,05 
Sodík Na + 116,60 122,80 20,40 18,00 
Draslík K + 20,50 25 ,60 1,60 4,00 
Amoniak N H4+ stopy 0,0 1,70 0,24 
V ápnik Ca 2 + 273,34 283,76 367,13 442,48 
Horčík M g2+ 42,31 41 ,83 75,88 51,56 
Železo Fe2+ 0,09 0,11 10,40 0,09 
S troncium Sr 2 + 2,70 nest. 0,40 1,00 
Man gán Mn2+ 0,04 0,00 0,71 1,20 

Chloridy c1- 114,57 114,60 2,1 2 2,26 
B romidy Br - stopy stopy stopy 0,00 
Jodidy J- 0,10 0,1 0 0,00 0,10 
Fluoridy p- 0,74 0,15 0,29 
S írany S O42- 280,64 302 ,04 97, 52 6,58 
Bikarbonáty HCO3 - 842,04 848,18 1464,43 1659,68 
Kyselina krem. H 2SiO3 13,67 15,58 14,63 62,80 
Kyselina bor. H BO2 8,40 4,60 0,40 2,00 

Celková mineralizácia 1716,00 1761 ,00 2057,48 2252,33 
CO2 640,00 640,00 1620,00 2028,00 
H2S 1,08 3,91 0,00 0,00 

Analýza: IGHP Žilina, v. Dro b áň 

Všetky t ypy vody sa viažu n a mezozoické h or n iny, ale majú rozličné strati
grafické začlenenie. 

Podľa doterajších poznatkov je hydrogeologickou štrukt úrou minerálnych 
vôd v oblasti Belušských Slatín t ermosifón. Predpokladáme, že infiltračnou 

oblasťou sírnej minerálnej vody v Slatinskej doline je bradlo Butkov. Zostupnú 
vetvu tvoria priepustnejšie hmnin y mezozoika, n ajmä vápence, a výstupnú 
vetvu priečny tektonický zlom v d oline Slatinskéh o potoka. 

A j uhličitá minerálna voda, ktorú sme zistili pri p rieskumných prácach v pa-
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ralelných dolinách severne od Slatinskej doliny, má podľa nášho náhľadu t er
m o,sifónovú žriedlovú štruk tú ru. J ej infiltračná oblasť je na antiklin álach sever
n ejšie od predchádzajúcej a výstupnú vetvu tvor ia tekt onické zlomy priečneho 

smeru tiahn úce sa pozdíž synklinál. 
Komplikovanosť režimu m inerálnej vody, n a jmä sírn ej v Slatinskej doline, 

vyplýva z geologickej stavby oblasti Belušských Slatín. Režim je nestály, s vý
r aznými, najmä výd at nostnými zmenami. Zákonitosť t ých to zmien sa doteraz 
nezistila . P redpokladá sa, že režim je do istej m iery spätý s plytšou k r asovou 
vodou. 

Celková výdatnosť zdroj ov sírnej minerálnej vody v Slatinskej doline sa 
v súčasnosti pohybu je v priebehu roka od 2,5 do 18 1/s. V minulosti bola oveľa 
n ižšia . Obsah H2S sa mení od 1,5 do 4,5 mg/1 a obsah CO2 od 400 do 800 mg/1. 
Teplotu 21,5 °C možno pokladať za stabilnú. 

K vantitatívne h odnoty uhličitej minerálnej v ody sú známe iba z prospekč
n ých vrt ov v pokryvných ú tvaroch a možno tvrdiť, že sú veľmi nízke, do 
0,25 1/s. Podľa výsledkov t eplotnej , chemickej a plyn ovej prospek cie zo zvod
n eného pr ostredia v okolí kúpeľov, lokalít Čerencové, Rybníky I a Ryb níky II 
sme mohli detailnejšie určiť aj kvalitatívne ukazovatele miner álnej vody. 
Cieľom prospekčných pr ác bolo zistiť m iesta výstupu minerálnej vody z pod

ložných h orninových celkov do kvartéru tak, že sa exaktne vymedzili m iesta 
n a jvyššej teploty , r esp. n ajvyššej k oncen t r ácie CO2, H2S a HCO3. Podľa vý
sledk ov a po zhodnoten í vzájomných vzťahov zložkových anomálií a vplyvom 
prúdenia podzem nej vody sa môžu veľmi presne určiť body vrt ov pre budúci 
hydrogeologický priesku m . 

V známej prameňovej oblast i , v kúpeľnom areáli, sú dve teplotné anomálie 
n ad 20 °C. An omálie CO2, H 2S i H CO:3 sa zhoduj ú s jednou z nich, a t o pri 
pram eni Mária. Obsah CO2 d osahuje 800 m g/1, H2S (okrem prameňov) 2,5 mg/1 
a HCO3 1100 mg/1. Minerálna v oda tejto lokality je podľa ČSN 86 8000 slabo 
miner alizov an á (1700-1900 mg/1), hydrouhličitanovo-síranov á, vápen a to-sodná, 
sírna , hypotonická a studená. 
Ďalší prieskum sm e or ien tovali na lokalitu Čerencové, k iorá komunikačne 

n a predch ádzajúcu oblasť priamo nadväzuj e, ale z tek tonického hľadiska pri
lieha k zlom u prebiehajúcemu prvou paralelnou dolinou n a sever od Slatinskej 
doliny. Tento zlom doznieva v dolin e Váhu . Na lokalite je jedna an omálna 
oblasť všetkých skúmaných zložiek. Jej cent rum je pri vr t e Č-1 0 v osade Če
r encové. Vr t bol u pravený a využíva sa ak o zdroj kyselky pod názvom kyselka 
Čerenka . Teplota vody je 11 °C. Podľa ČSN 86 8000 je t o voda slabo minerali
zovaná (1300- 2100 mg/1), hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, hy
potonická a studená. Vhodná je ako stolová m inerálna v oda, ale treba ju 
zachytiť na výstupnej ceste v h ornin ovom prostredí mezozoika. 

Najvýznamnejšie výsledky prospekcie sa dosiahli na lokalite Rybníky I , kde 
sa zistila plošne pomerne obmedzená anomália CO2 a HCO3, ale s vyso
k ými h odnotami. Centru m anomálie pri vrte R-3 dosahu je 2400 mg/1 CO2 
a 1700 mg/1 H CO3. Zistil sa iba minimálny obsah H2S. Teplota vody dosahuje 
11 °C. Podľa ČSN 86 8000 je to slabo m ineralizovaná (2250 m g/1), hydrouhliči
tanová, v ápenatá, uhličitá vod2., hypotonická , studená. Možno ju využiť ak o 
vynikajúcu stolovú minerálnu vodu . 

Aj na lokalite Rybníky II (paralelnej s d olinou n a sever od doliny Rybníky I) je 
rozptyl m inerálnej vody v k var tér i pom erne obm edzený. Anomália CO2 a HCO3 
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Obr. 1. Schematická mapa anomálnej teploty, CO3, H 2S a HCO3 v okolí Belušských 
Sla tín 

Fig. 1. Schematic map of anomalous temperatures, carbon dioxide, hydrogen m ono
sulphide and carbonic acid content in the area of Belušské Slatiny village _ 
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j e v blízkosti vrtu Č-22. Obsah CO2 je dosť nízky, iba 1640 mg/1, ale obsah 
HCO;; dosahoval až 1933 mg/1. Teplota vody je okolo 11 °C a obsah H2S je bez
významný. 

Z kvantitatívneho hľadiska treba výsledky hodnotiť triezvo, pretože využi
teľné množstvo uhličitej minerálnej vody v kvartéri lokalít čerencové, Ryb
níky I a Rybníky II je pomerne malé, iba okolo 0,25 1/s, a v súvrstviach pod
ložných horninových celkov (alb, cenoman) podstatnejšie zvýšenie očakávať 

nemožno, iba ak by sa priamo zachytila výstupová cesta v zlomovom systéme. 

Záver 

Doterajšie balneohydrogeologické prieskumné práce v oblasti Belušských 
Slatín mali charakter predbežného prieskumu. Ich úspešnosť je v zabezpečení 

väčšieho využiteľného množstva sírnej minerálnej vody známeho typu so zvý
šenou teplotou a zvýšeným obsahom CO2 a v objavení studenej uhličitej mine
rálnej vody (kyselky), k torá sa môže využiť ako stolová minerálna voda. 

Doruc:ené 1. 2. 1979 
Odporučil P. 'ľkáčik 
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A new type of mineral water in the area of Belušské Slatiny 
village, Váh valley ( Western Slovakia) 

AUGUSTÍN REBRO 

1\/Iineral water has been known and utilized in the past in the vicinity of Be
lušské Slatiny village. A little spa of local importance developed here using 
mineral water sources oI the area. Recent efforts to renew and develop this tra
dition motivated the balneological and hydrogeological investigation. Already the 
results of a preliminary investigation point to the possibility considerably 
increase the water discharge of known sulphur mineral water manifesting 
elevated temperature (21.5 °C) and carbon dioxide content (up to 800 mgl- 1). 

Results of pioneering survey during the years 1969- 1970 proved that water 
discharge values may be increased, however they have not overcome fluctuations 
of mineral water regime. The preliminary hydrogeological investigation during 
the years 1975-1977 discovered a possibility to trap carbonate mineral water 
on three localities (Čercncové, Rybníky I and II) in the Belušské Slatiny vici
nity. 

The pronounced calcium bicarbonate water type achieving the total mine
ralizat ion of 2,250 mgJ- 1 and carbon dioxide content up to 2,500 mgl - 1 allows 
to utilize it as potable table water of at least local importa nce, however, on 
condition that prospecting and trapping will continue. 
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A KTU A LIT A 

Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Jasenie- Kyslá 
(Nízke Tatry) 

MIROSLAV P ULEC 

V t zv. ďumbierskej časti nízkotatranského k r yštalinika (južné svahy zá padnej 
časti Nízkych Tatier) sme pri zoslavovaní n ových geologických máp v mierke 
1 : 25 OOO robili od roku 1975 aj šlich ovú prospekciu. Sledo,·ali sme všetky prospekčné 

minerály a zam erali sme sa na jmä na scheelit a zlato, z ekonomického hľadiska 

n aj významnejšie m in erá ly. Zist ili sme zvýšený anomálny obsah scheelitu v šlich och 
na území zachytenom na listoch Kor ytnica, Jasenie, H orn á Lehota a Mýto pod Ďum
b ierom. Akumulácie scheelitu v šlichoch nám u možnili vymedziť perspektívn e oblast i 
so scheelitovým zrudnením formácie kremeň-scheelit-zlato. 

V roku 1977 srne úlomkovou prospekciou vymed zili a spresnili perspektívnu oblasť 
so scheelitovým zrudnením (M. P u 1 e c et a l. Hl78) . V roku 1978 srne venova li 
maximálnu pozornosť oblasti Biela voda sž šifrova dolina (lokalita J asenie-Kyslá). 
V te jto oblasti sme r obili podrobn ú šlichovú prospekciu - zahusťovanie šlich ov je 
p o 50-100 m , odber šlichov zo su tiny zo svahov a výplavových kužeľov. Zahus
tením šlichov sme získali veľmi presný plošný r ozsah scheelitového zrudnenia. Ďalej 
sme ho spresnili úlomkovou prospekciou, pri ktorej sa našlo mnoho ú lomkov hornín 
bohatých na scheelit, a to nielen v toku, ale aj v svahovej sutine a v hrebeňových 
častiach, a zároveň sme zistili primárne východy so scheelitovým zrudnením. 

S cheelitové zrudnenie je jednak v hybridných granitoido ch až m igmatitoch nebu
litického typu, ktoré od migmatitov stromatitického a oftalmitického typu oddeľuj e 

tektonická línia, a jednak v kremeňových žilách, ktoré sú súčasťou pásma. Doteraz 
sme ana lyzovali 35 ú lomkov hornín a žilného kremeňa. Obsah volfrámu v n ich bol 
0,12-11 ,02 °Io W (WO8 - 13,90 %), p riemerný obsa h 2,43 % W. 

Po spresnení pe rsp ektívnej oblasti s volfrámovým zrudnením sme pristúpili k ma
povacím prácam v mierke 1 : 10 OOO a súčasne sme situov ali mapovacie vrty 
(150-200 m). Doteraz bolo vyhibených 5 pl_vtkých v r tov a výsledky sú viac ako 
prekvapujúce. Š tyri v rty boli pozitívne, pričom v jednom z nich sa zastih la 7 m 
mocná poloha tekton icky postihnutých a hydroter málne premenených hor nín a žil
ného kremeňa so scheelitom. P riemerný obsah volfrá m u v te jto polohe b ol 1,59 %, 
najvyšší obsah v jednej 0,5 m polohe analyzované ho j ad ra 7,76 % a v 1,5 m polohe 
(analyzované jadro po 0,5 m) 5,'33 %. 

Okrem volfrámu sme sledovali aj obsah zlata. V 18 povrchových v zorkách sa 
obsah Au pohyboval v rozmedú 0,09- 2,5 ppm a v štyroch vzorkách sa zistil obsah 
7,8, 11,8, 14,0 a 16,8 ppm. Vo vrtnom jadre bol ob sah Au 0,10- 0,78 ppm. 

Z ~enetick ého hľadiska usudzuj eme, že zrudneni2 j e žilného typu a že sa v iaže 
n a formáciu kremeň-scheelit-;,:lato. Niektoré úlomky hornín so scheelitom sign a
h zujú , že ni e je vylúčená ani možnosť výskytu p áskovaných scheelitových rúd. 

Ak vezmeme do úvahy, že sa v súčasnosti vo svete využívajú aj ložiská s obsahom 
0,1-0,2 % volfrámu, potom zistené indíci e z oblast i J asenie- Kyslá by mohli signa
lizovať ekonomicky významné ložisko. 

Doručené 26. 4. 1979 
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ZO Ž I VOTA SPO LO ČNO ST I 

Medzinárodné projekty geologických korelácií UNESCO 

Seminár s týmto názvom usporiadala bratislavská pobočka Slovenskej geologickej 
spoločnosti 31. januára 1979. Jeho hlavným poslaním b olo oboznámiť členov pobočky 
so stavom a perspektívami riešenia proj ektov medzinárodných geologických k ore
lá cií. 
Uverejňujeme informácie o projektoch, ktoré riešia rozličné pracoviská v SSR. 

J án Sene š : Zrod, organizácia a náplň projektov IGCP (International Geological 
Correlation Programme pri IU GS a UNESCO) 

P ovo jnový trend geológie sa prejavil úsilím o interr egionálnu alebo globálnu 
syntézu. Týka sa to prob lémov hlbinných procesov, rekognoskácie povahy spodnej 
časti litosféry a vrchných obzorov astenosféry, ako aj problémov paleogeografie 
v nadväznosti na drift kontinentov. Napokon boli v súvislosti s blokovou t ektonikou, 
s vývojom riftov a subdukcií nastolené otázky geodynamiky. Súčasťou nastúpeného 
t r endu sa stále viac stáva aj prognóza výskytu nerastných su rovín. 

Napriek tomu, že sa začali používať nové metódy, realizáciu výskumu b r zdila ne
dostatočná organizácia medzinárodných geologických pro jektov. Zjednocu júce úsilie 
v 60-ych rokoch vyvinula IUGS a jej pomerne málo aktívne komisie. Medziná
rodné geologické kongresy m ali skôr informatívny ako bádáteľský charakter. 

Z iniciatívy IU GS sa na sklonku 60-ych rokov predsa len vytv orili m edzin á rodné 
pracovné organizácie, ako je I nter-Union Com mission on Geodynamic a Internatio
n al Correlation Programme. Zaktivizovali sa aj samotn é organizácie IUGS . Ich 
počet narástol na 69 (od Komisie pre morskú geológiu po Kom itét geologické h o 
výskumu Mesiaca a planét) . L en na rok 1979 sa pripravuje 97 medzinárodných podu
jatí, nepočítaj úc do toho vyše 80 pracovných zarndnutí o projektoch geodynamického 
a korelačného programu. 

Návrh prezídia IUGS na vytvorenie IGCP z roku 1967 bol schválený na Med zi
národnom geologickom kongrese v Prahe roku 1968 a v r oku 1969 bol v Budapešti 
p rij atý štatút a program IGCP. V roku 19.0 bolo schválených p rvých 12 návrhov 
projektov IGCP, z nich 4 z ČSSR. V roku 1972 uzavrela IUGS kontrakt s UNESCO 
o finančnej podpore projektov a od roku 1974 sú IUGS a UNESCO spoločnými ges
tormi IGCP. Sekretariát IGCP je v Paríži p ri generalite U N ESCO. 

I GCP dnes eviduje 63 interkontinentálnych a lebo globálnych projektov (zo 166 
navrhnutých). Na ich riešení sa zúčastňuje 115 krajín. Každý projek t má stanovené 
ciele a termín ukončenia. Konkrétnosť a p rísna kontrola zo strany UNESCO sú 
veľmi závažné. Za splnenie cieľov a dodržanie termínov sú zodpovední p redsedovia 
projektov. Volí ich plenárne zasadnutie projektov, ktoré sa koná najmenej raz za 
d va ľaky. P redseda projektu je súčasne garantom pre IUGS a UNESCO za svoj u 
k rajinu a má zákonnú zodpovednosť. Plenárne zasadnutie ho môže odvolať z funkcie 
a na jeho miesto zvoliť predsedu z inej kraj iny. 

Projekty IGCP sú rozdelené do týchto štyroch skupín: I. projekty riešiace problé
my geologického času a stratigrafie, II. projekty r iešiace udalosti geologickej minu
losti, II I. projekty riešiace distribúciu nerastných surovín, IV. projekty rieš iace 
metódy a štandardy potrebné n a koreláciu. 

Projekty sú ďalej zaradené do štyroch tzv. prioritných oblastí: 1. metódy deter-
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mmac1e časovej korelácie; 2. vývoj zemskej kôry v prekambriu; 3. problematika 
kvartéru (aj s ohľadom na dnešné životné prostredie); 4. energetické a iné nerastné 
zdroje. 
Československo patrí už od založenia IGCP medzi veľmi aktívne krajiny. Z ČSSR 

sú predsedovia týchto piatich projektov: č. 22 - Precambrian in younger fold belts 
(akad. Zoubek), č. 23 - Genesis of kaolins (dr. Kužvart) , č. 24- Quarternary glacia• 
tions in the Northern Hemisphere (dr. Sibrava), č. 25 - Correlation of the Tethys-Pa
ratethys Neogene (dr. Seneš), č. 26 - Mineralisation associated with acid magmatism 
(dr. štemprok). 
ČSSR (inštitúcie alebo jednotliví pracovníci) sa zúčastňuje aj na riešení projektov 

IGCP, ktoré vedú iné krajiny. Viac projektov ako ČSSR t. č. vedie iba USA (7), 
ZSSR a Francúzsko (po 6). Rakúsko a Austrália spolu s Novým Zélandom vedú 
po 4 projekty. švédsko, Kanada, juhoamerické a africké štáty vedú po 3 projektoch 
IGCP. Japonsko a Holandsko vedú organizačne veľmi náročné a mimoriadne zá
važné projekty. 
Upozorňujem na závažnú okolnosť týkajúcu sa ČSSR. Termín vyriešenia našich 

projektov je rok 1980 až 1982. Oproti tomu sa p rojekty mnohých iných štátov 
(začatých neskoršie) končia medzi 1984 až 1988. Zo strany ČSSR ešte nie sú návrhy 
na také nové projekty (interregionálneho alebo globálneho významu), ktoré by IGCP 
akceptovala. Preto bude n evyhnutné v ľ. 1979 navrhnúť za ČSSR projekty, ktoré IUGS 
a UNESCO od vedeckého potenciálu našej krajiny právom očakáva. 

IGCP poskytuje (hodnotiac dosiahnuté výsledky) na cestovné a pobytové výdavky 
v súvislosti so zasadnutím projektov ročne okolo 150 tisíc dolárov. Táto dotácia sa 
nemôže používať na samotný výskum. Ten sa hradí z národných fondov, lebo každá 
krajina, ktorá do projektu vstúpila, má o vyriešenie problematiky vlastný záujem. 

lGCP preferuje projekty poskytujúce aj študijné možnosti (tzv. scientific training) 
vedcom z málovyvinutých krajín a projekty, na ktorých sa takéto krajiny zúčast
ňujú. Spolupráca medzi projektmi a príslušnými komisiami IUGS je podmienkou, 
aby boli nové projekty schválené. 

Na demonštráciu pestrosti projektov IGCP uvádzam aspoň niektoré: Hranice sú
časných možností stanovenia presnosti geologického času, Korelácia prekambric
kých mobilných zón, Podložie j uhozápadného Pacifiku, G lob á lna korelácia výraz
ných období tektogenézy, Problematika ofiolitov, R u dné provincie rozdelené konti
nentálnym driftom, Genéza mangánových rúd a i. 

Projekty IGCP sú v súlade s projektmi multilaterálnych dohôd socialistických 
krajín. ZSSR sa ako popredný predstaviteľ IUGS a UN ESCO aktívne zúčastňuj e 

na práci a vedení mnohých proj ektov lGCP, a to v ús ilí vyriešiť globálne problémy 
vývoja Zeme a odkryť jej nerastné bohatstvo na prospech ľudstva a mieru. 

Ján B y s t r i c ký : Tťiassic of the Tethys realm (projekt 4) 

Proj ekt bol prijatý vr. In74 a má trvať do konca roku 1980. Pôvodne zahŕňal len 
Severné Vápencové Alpy (Rakúsko) a Západné Karpaty (ČSSR) a obmedzoval sa 
iba na prnblematiku vrchného triasu. Dnes zahŕňa celú problematiku triasu a zú
častňuje sa na ňom Bulharsko, Juhoslávia, Kanacla, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ru
munsko, Taliansko, ZSSR a ČSSR. Koordinačné stredisko je vo Viedni a gestorom 
projektu je Akadémia vied Rakúska. Hlavným koordinátorom je prof. H elmuth 
Zapfe z Paleontologického ústavu univerzity vo Viedni. Koordinátorom českoslo

v,0nskej pracovnej skupiny je dr. Ján Bystrický, DrS c., Geologický ústav Slovenskej 
akadémie vied. 
Ťažiskom projektu je vytvoriť biochronologickú st upnicu amonitových zón a kore

lovať ich s fosíliami parastratigrafickej kategórie. Nové poznatky o postupnosti 
amonitových faún Severnej Ameriky si vynútili redefinovať jednotlivé stupne a pod
stupne a celkovú revíziu amonitových faún, o ktoré sa doterajšia stupnica opierala. 
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Spodný trias (doteraz skýtsky stupeň) sa člení na 3 stupne (griesbach, nemal, spat) . 
Aniský stupeň zahŕňa podstupne: egej, bi tyn, pelsón, ilýr, ladinský stupeň fasan, 
longobard. Treba mať na zreteli, že aj keď sa názvy podstupňov preberajú z pô
vodnej stupnice (výnimkou je iba egej a bityn), ich náplň je iná. Podstupeň pelsón 
zahŕňa zónu s Balanites balatonicus, lebo druh Paraceratites binodosus (indexový 
d ruh pelsónu v pôvodnej definícii) je zahrnutý do amonitovej fauny vyššej amoni 
tovej zóny s Paraceratites trinodosus, teda do spodného ilýru. Novým poznatkom 
je, že zóna s Aplococeras avisianus nasleduj e nad zónou s Paraceratites trinodosus 
a patrí do vrchného ilý ru. Otázka hranice m edzi aniským a ladinským stupňom nie 
je ešte dostatočne objasnená. Je pravdepodobne, že zóna s Ceratites reitzi, pokla
daná doteraz za najspodnejšiu zónu ladinského stupňa (podstupňa fasan), sa za
hrnie do najvyššieho anisu. T ak by sa aj v alpskej oblas ti podobne ako v Severnej 
Amerike ladinský stupeň začínal až zónou s Protrachy ceras curionii. Podstupeň 

kordevol , d lho kladený v Rakúsku aj u nás do najvyššieho ladinu, sa t eraz už 
jednoznačne a všeobecne pokladá na bázu karnického stupňa. V ostatných rokoch 
sa stále viac presadzuje návrh tento podstupeň zrušiť a jeho amonitovú zónu (zóna 
s T rachyceras aon) pokladať za najspodne jšiu zónu podstupň.a ju!. V názvosloví pod
stupňov norického stupňa zmeny nenastali , aj keď v tomto prípade sa podstupnosť 
amonitových faún ukázala byť iná, než sa donedávna uvádzalo. Najväčšie zmeny sa 
týkajú chápania rétskeho stupňa. Rétsky stupeň v pôvodnej definícii ako zóna 
s Rhaetavicula contorta totiž zahŕňa amonitovú faun u dvoch zón, zóny s Rhabdoceras 
suessi (podstupeň sevat) a zóny s Choristoceras marshi (rétsky stupeň sensu Tozer). 
V na jnovšom návrhu (To z e r 1978) termín rét (na základe priority) je názvom 
najvyššieho podstupňa nóru a zahŕňa bývalý podstupeň sevat a rétsky stupeň. 

Hoci na pôvodnom projekte participovalo len Rakúsko a ČSSR, už na prvom pra
covnom zasadnutí vo Viedni (v r. 1973) sa zúčastnili špecialisti takmer zo všetkých 
európskych krajín, z USA a Kanady. Rovnako to bolo na zasadnutí roku 1975 
vo Viedni a na treťom (poslednom) roku 1978 v Budapešti. Na každom zo zasadaní 
boli referáty pracovných skupín o dosiahnutých výsledkoch. Najdôležitejšie je však 
to, že každý účastník mohol svoje problémy priamo prediskutovať so všetkými špe
cialistami. 
Vzhľadom na to, že trias v Západných Karpatoch zastup ujú hlavne fácie rífového 

komplexu, v ktorom sú amonity len celkom vzácne, mohlo by sa zdať, že náš pra
covný tím má veľmi obmedzené možnosti aktívne sa zúčastňovať na tvorbe biochro
nologickej stupnice amonitových zón. že to tak nie je, uk azujú predbežné výsledky 
výskumu o postupnosti amonitových faún tzv. kampilských vrstiev a amonitová 
fauna rífového komplexu v podstupni tuval (Silická Brezová, Ostré vŕšky na P le
šivskej planine) a amonitová fauna od Bleskového prameňa. V tomto období sa 
študuje postupnosť jednotlivých faún a flóry dasycladaceí v proťiloch, ktoré umož
ňujú bezprostrednú koreláciu s faunou amonitov. 

Pro jekt korelačného programu je zahrnutý do štátneho plánu základného výsku
mu, ale súčasný plánovací systém, žiaľ, neumožňuje najefektívnejšie koncentrovať 
odborníkov do spoločného pracovného tímu, čo spolu s nevyjasnenou kompetenciou 
koordinátora vedie k dosť veľkemu zaostávaniu nášho výskumu v porovnaní s pra
covnými tímami iných krajín, ktoré sa na projekte zúčastňujú, a v nejednom prí
pade to vedie aj k strate prestífo. 

P a v o 1 Gr e c u 1 a : Correlation of Prevariscan and Variscan events of the Alpi
ne - Mediterauean montain belts (projekt 5) 

Cieľom projektu je výskum paleozoických sedimentov, metamorfných, magma
tických, deformačných a metalogenetických procesov v paleozoiku biostratigra
fickými, litostratigrafickými, litologickými, geochemickými, paleomagnetickými, geo 
chronologickými a metalogenetickými metódami spätý so získavaním a porovná-
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vaním nových inforrnácií o paleogeogra fii a orogénnej histórii paleozoika alpsko-me
di teránnej oblasti. 

Doteraj šie výskumy Západných Karpát boli zamerané viac-menej jednost ran n e. 
Z rozličných príčin sa pri nich doteraz nepou žívali n aj novšie metódy v potrebn om 
rozsahu. P reto jedným z cieľom projekt u je zdokonaliť metódy bádania v Západných 
K a rpatoch. 

Práce v rámci projektu č. 5 IGCP sú zamerané n a tieto hlavné témy: 
1. Biostratigrafia staršieho a mladšieho paleozoika Neoeurópy za použitia mikro

biopaleontologických metód výskumu (konodonty, r adiolár iá, foram inifery) a pa-. 
linológie. 

2. Litost r atigrafia staršieho a mladšieho paleozoik a, faciálna analýza, prost r edie 
sedimentácie. 

3. Paleogeografia a paleob iogeografia paleozoika, zd rojové oblasti, korelácia s or to
stratigrafickou škálou. 

4. Paleomagnetické výskumy paleozoika Neoeurópy. 
5. Orogénna aktivita v paleozoiku, prejavy or ogénnych fáz, deformačné zn aky, 

diskordancie, tektonický štýl, paleotektonická pozícia sedimentácie a v ulkanizmu , 
datovanie deformácií a interpretácie vo svetle platňovej t ekton iky. 

6. Metamorfóza variskeho orogénneho pásma v Neoeurópe, m etamorfn é fácie , 
vzťah k tektonike, magmatizmu a geochronológii . 

7. Plutonizmus variskeho orogénneho cyklu v N eoeurópe, jeho t ektonická a p etr o
logická povaha a význam p re metamorfné a metalogenetick é p rocesy, geochronolo
gické aspekty plutonizmu. 

8. Vulkanizmus staršieho a mladšieho paleozoika Neoeurópy (stratifikácia, p etro
chémia, paleotektonická pozícia, vzťahy k orogénnym udalostiam a k sedimentač

nému prostrediu) a pozícia tohto vulkanizmu v ortostratigrafickej škále. 
9. Geochronostratigrafia a korelácia magmatických a metamorfných procesov, 

metamorfné prepracovanie produk tov starších fáz, p olymetamorfóza a rádiometrické 
metódy výskumu, interpr etácia ich výsledkov. 

10. Metalogenetické p rocesy variských a predvarisk ých jednotiek v Neoeurópe a ich 
význam v a lpsko-mediter á nnom pásme. 

Každá téma má d voch k oordinátorov (z rozličných štátov). Ich ú lohou je na
vrhovať pracovné metód y, ciele (aj čiastkové), korelačné kri t ériá; vytvárať medzi
n árodné tímy špecialistov . 

V súlade s operačným diagramom pr ebieha korelá cia výsledkov podľa geotr av erz, 
ktoré r eprezentujú oporné oblasti korelácie : západom editeránna (A) , alpsko-sardín 
ska (B), karpatsko-diná r ska (C), balkánsko-dinárska (D), rodopsko-krétska (E) , zá
padoanatólska (F), kaukazsko-východoanatólska (G) . 

Projek t bol schválený v roku i 976, predpokladaný t er mín ukončenia prác je rok 
1986. Na proj ekte sa zúčastňu j ú skoro všetky štáty a lpsko-mediteránnej oblasti. 

L ad i s 1 a v K am en i c ký : Precambrian in younger fold belts (projekt 22) 

Pro,iekt sa začal pod názvom Precambrian of mo bile zones I v rokoch 1970- 1975 
a zaoberal sa variscidami Európy. Navrhovateľom a vedúcim pro,i ektu bol akademik 
V. Zoubek. Po prijatí projektu medzi spoločn é akcie UNESCO a I UGS sa na zasad
nutí výboru IGCP vo Viedni v roku 1974 rozhodlo z,iednotiť ho s projektom p re
k ambria v balkánskej oblasti (V. Vergilov, Bulharsk o), s projektom korelácie pre
kambria Karpát a Východných Alp (V. Ianovici, R umunsko) a Himalájí (Geological 
Survey of India) do spoločného projektu č. 22 s názv om u vedeným v titule s prio
ritou kľúčového projektu . V súlade s návrhom zástup cov Anglicka (F. W . Dunning 
a A .- L. Harris) sa projekt rnzšíril o kaledonidy. 

Výskumné práce projektu sa majú ukončiť mul tim onografioL1 a medzinárodnou 
korelačnou mapou preka mbria európskych variscíd a alpíd a ich p redpolia a p re-
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dostrieť roku 1980 n a m edziná rodnom geologickom kongrese v P a r íži, na sympóziu 
IGCP , ako a j výboru IGCP . Práce na projek t e sú v š tá d iu ukončenia. Spr acovanie 
oblasti čs. K a rpi'it ovplyvňuje tá n epriaznivá okolnosť, že slovensk á sku pina ko
misie II , zložená zo zástupcov n ašich pracovísk zaobera j úcich sa touto p roblema
tikou, sa ustan ovila len v novembri 1977, t. j . v záverečnej etape r ealizácie p r ojektu 
(vedúci skupiny L . Kamenický, Geologický ús tav SAV) . 

Z akcií, ktor é sú v p láne najbližšieh o obdob ia , treba uviesť pr acov né za sadn utie 
pre mikropaleontológiu preka m bria v L ib licia ch v dfwch 21.-28. 1. 1980 a plen á rne 
zasadn u tie p racovn ej sk upiny p ro jektu v B ulha rsku aleb o v Československu roku 
1980. 

Já n S ene š Stratíg-raphic correlatfon or the Tethys-Paratethys Neog-ene (p ro
jekt 25) 

Cieľ : Vyriešiť časovú k oreláciu litostratigr a fických a b iostratigrafický ch jednotiek 
a časovú identifikáciu diskordancií, h iátov, orogénnych fáz, vulkanickej činnosti 

atď. v širšej m edzinárodn e j obla sti (územie od P yrenejsk ého p olostrova a seve rnej 
Afriky n a záp ade p o Stredný východ , J užný U r a l a T urkm énsko na východe) . 
Účel pr ojek tu : Vytvoriť moderný základ n a vysvetlenie geodynamick ého a p a leo

geografické ho vývoja Neoeu rópy (v spatosti s vývojom Atlan tického oceána a Indic
kéh o oceána v období posledných 30 mil. rok ov). 

T er m.íny , a účastní ci projektu : 1971- 1982; 26 štátov s t em er 300 odborníkmi z Eu
rópy, severnej Afriky a z Ázie. 

Or ga n izácia : Sekretariát pro jek tu je od rok u 1971 na G eologickom ústave SA V 
v Bra tislave ; predsedom p rojektu je J . Sencš, DrSc. Sekretariát organizu je p ra
cov né zasadnutia p r edsedníc tv a a čiastkových úloh projektu (doteraz Atén y, Bazilej, 
Bratislava, Bukurešť, K yjev, Krakov, Malaga, M arseille, M ilana , S molenice, Sofia , 
Tbilisi , T ok io, U trecht, Viedeň, Záhreb). S ta r á sa o v edecké a organizačné usmerňo

vanie p ro jektu, o stály kontakt s p racovn íkmi vlastného projektu a nadväznými 
projektm i, o vydávanie cirk ulá rov a informačného bulet ínu p rojektu v angličtine 

a v ruštine, o p r ípravu a vydá vanie ročných a čiastkových záverečných správ. 
Metodika riešenia: 
I. etapa (1971-1978). P r ehodn ocovanie dotera1ších poznatkov zo 450 sedimentač

ných priestorov na svetové, dnes platné chronostratigrafické kritériá a riešenie zá 
sa dných nejasností v ekovej k or elácie medzi tetýdnou a paratetýdnou oblasťou po
m ocou 12 čiastkových ú loh. 

2. etapa (1978 - 1982) . Zostavenie súboru korelačných tabúľ o časovom zaradení 
všetkých fenoménov, ktoré predstavujú základné údaje na geodynamické a p al eogeo
g rafické interpretácie vývoja tohto interkontinentálneho a r eálu v neogéne. 

Dosiahnuté výsledky: P rvá etapa sa ukončila v stanovenom termíne. Boli vyr ie
šené čiastkové úlohy; prehodnotil sa význam a absolútn a časová h odnota udalostí 
z vyše 400 oblastí. Stanovila sa najpravdepodobnejšia časová korelácia region álnych 
chr onostratigrafických jednotiek m edzi tetýdnou a paratetýdnou oblasťou. Do kon ca 
rok u 1978 vyšla aj prvá pra covná verzia súboru korelačných tabúľ (xerox, 850 s .) 
n a ďalšie spresňovanie časovej korelácie v rámci druhej etapy projektu. Ukazuj ú 
sa neočakávané, obrovské rozdiely oproti poznatkom spred desiatich rokov týkajú ce 
sa času a intenzity fenoménov v neogéne. (Pre nedostatok miesta odkazujem na tieto 
pub likácie: Geol.ogical Correlation, No. 6, pp, 34- 36, Par is 1978; Geol. Corr. spec. 
i ss., pp. 63- 64, Paris 1978; First workin g version of Correlation Tab les, Secr . 
IGCP 25, pp . 1- 802, Bratislava 1978; Information Bullet in, IGCP 25. No. 6. B ra
t islava 1979; Résultats etc. (Seneš), Geol. Carp., v tlači, Bratislava 1979). 

Spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami. Aktívna so 6 komisiami IUG S 
a s 5 projektmi IGCP, stála výmena informácií na sled ovanie globálneho trendu 
a aplikáciu nových údajov a m etód pri realizovaní projektu. 
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Dionýz V a s s : Global correlation of epochs of tectogenesis (projekt 107) 

Projekt vznikol v r. 1975 a má trvať do r. 1980. Vedúcim je V. F. Khain. Hlavnou 
úlohou je dokázať existenciu globálnych epoch a fáz tektogenézy, aby sa dali vy
riešiť t\f· e to otázky: a) sú epochy a fázy tektogen ézy v rozličných častiach Zeme 
a v roz ičných tektonických zónach synchronne alebo nie ; b) sú tieto epochy. resp. 
fázy, al bo aspoň niektoré z nich, globálne alebo regionálne; c) aké sú dlhé; d) aké 
tektonické a magmatické udalosti sú pre tieto epochy a fázy v rozdielnych tekto
nických zónach a v rozličných oblastiach charakteristické. 

Výskum sa koncentn.,je na obdobie od vrchnej kriedy po neogén, staršie obdobia 
sa bádajú iba doplnkovo. 

V prvej etape sa úsilie riešiteľov sústredilo na v ypracovanie jednotného meto
dického postupu. Konečným výsledkom b~dú mapy foriem a intenzity tektomagma
tickej aktivity epoch, resp. fáz tektogenézy. V roku 1978, keď sa do práce na pro
jekte zapojila aj ČSSR, boli zostavené prvé takéto mapy pre obdobie (a) na konci 
eocénu a na začiatku oligocénu, (b) na konci oligocénu a na začiatku neogénu . 

Na mapách sa zobrazujú: 
1. Prejavy tektonických udalostí v stavbe horninových komplexov počínajúc pre

rušením sedimentácie bez uhlovej diskordancie a ž po vznik, resp. transpor t prí
krovov. 

2. Prejavy tektonických udalostí v litológii a mocnostiach sedimentárnych kom
plexov. 

3. M agmatizmus a metarnorfizmus granitoidné intrúzie, začiatok dlhodobej vulka
nickej aktivity, krátkodobé prejavy vulkanizmu, zmeny zloženia a miesta vulka
nizmu, m e tamorfizmus vysokého a nízkeho stupňa, m etamorfóza pri vysokom 
11aku, retrográdna metamorfóza. 

4. Rádiometrický vek magmatických a metamorfných hornín (vek tuhnutia). 
5. Tektomagmatické udalosti definované súborom tektonických prejavov vyjadrených 

v štruktúre, litológii a magmatizme (prvé prejavy alebo intenzifikácia riftingu, 
fázy intenzívneho vrásnenia, fázy tektonického transportu príkrovov, dvíhanie 
horstva a vznik molasových depresií, formovanie oceanických depresií). 

6. Oblasti bez prejavov tektonickej aktivity (neprerušená sedimentácia bez význam
ných litologických zmien a zmien hrúbky). 

7. Oblasti, z ktorých chýbajú akékoľvek informácie o tektonickej aktivite. 
Odporúčaná mierka je 1 : 1 OOO OOO alebo m enšia, konečná mi erka 1 : 10 OOO OOO, 

resp. pre oblasť Európy 1 : 2 500 OOO. 
Na práci projektu sa okrem vedúceho zúčastňujú: dr. Leonov (ZSSR), prof . Ma

laroda (Taliansko), prof. Schwan, dr. Rossner (NSR ), dr. Dunning a dr. Spencer 
(Veľká Británia), dr. Császar (Maďarsko), dr. Raina (India), dr. Sandulescu (Ru
munsko) , dr. Vass (ČSSR). 

J á n I 1 a v s ký : Niektoré medzinárodné korelačné programy metalogenetického 
charakteru 

Do m edzinárodných korelačných programov v rámci IGCP. IUGS alebo U NESCO 
sa v priebehu ostatných piatich rokov dostali také úlohy, ktoré vyplývajú zo sú
časných problémov metalogenézy, najmä z nejasnosti genetických interpretácií na 
základe rozličných experimentov alebo na základe regionálnych geofyzikálnych prác, 
príp. vyplývajú z aktuálnych poznatkov v súvislosti s nerastnými surovinami sve
tových oceánov a z ťažkostí v ich aplikácii na rozličné geologické útvary konti
nentov. 

Patrí medzi n e projekt č. 3. Ore prov inces separated by Continental Drift (vedúci 
W. E. Petrascheck, Viedeň), 6. Correlation of diagnostic features in Ore occurrences 
of base metals in dolomites and limestones (vedúci L . Kostelka, Klagenfurt), 23. Ge-
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nesis of kaol.ins (vedúci M. Kužvart, Praha), 26. Minera lizations associated with 
acid magmatism (vedúci M. štemprok, Praha). 60. Caledonian stratabound sulphides 
(vedúci F. M. Vokes, Trondheim). 91. Metallogeny of the Precambrian (vedúci 
A. V. Sidorenko, Moskva), 111 : Genesis of manganese ore r eposits (vedúci G. Grasse
ly, Budapešť), 115. Siliceous deposits in the Pacific regions (vedúci J. R. Hein), 
129. Laterization processes (vedie Geological Survey of In dia), 132. Basins of Iron 
formation deposition (vedúci A. F. Trendal), 143. Remote sensing and mineral explo
ration (vedúci W. D. Carter a L. C. Rowan), 156. Phosphorites of the Protero
zoic - Cambrian (vedúci P. J. Cook a J . H. Shergold), 161. Sulphide deposits 
in mafie and ultramafic rocks (vedúci A. J. Naldrett), 166. Correlation of Coal-bearing 
formations (vedúci P. P. Timofejev, ZSSR). 

Ide o 14 programov z celkového počtu 62 (stav v pol roku 1978). Dva projekty 
majú vedúcich z českoslovensbi. Ako oficiálny delegát ČSSR som mal možnosť 
zúčastniť sa na zasadnutiach a prácach projektu č. ;J a č. 6, a preto stručne uvediem 
ich ciele. 

Projekt č. 3. Ore provinces separated by Continental Drift 

Projekt vznikol z podnetu prof. Petraschecka z Rakúska roku 1973. Jeho základom 
bolo sympózium o aplikácii globálnej tektoniky na metalogenézu v Leobene, kde 
bolo vyše 20 referátov od zakladateľov koncepcie platňovej tektoniky v metalogenéze : 
W. K Petraschecka a P. Guilda (terajší predseda subkomisie pre metalogenetické 
mapy sveta) z USA, J. K. Dunhama, P. lngersona, F. V.f. Tarlinga, W. C. Robertsa , 
St. Karamatu, E. Szádeczkého-Kardossa a i. 

Zasadanie v Leobene dalo podnet rozpracovať princípy globálnej tektoniky n a 
metalogenézu v celej alpínskej Európe. Vých odiskom bola práca W. E. Petraschecka 
z roku 1968, v ktorej autor načrtol jednotnosť metalogenetických provincií okrajov 
kontinentov, ktoré dnes ležia ďaleko od seba, ale v predpermskom období v po
dobe Pangeye, t. j. Laurázie na severe a Gondwany na juh u, súviseli. 

P. Guild, riaditel'=odh oru ložísk Geological Survey USA, načrtol teóriu vzniku lo
žísk v závislosti od plôch subdukcie, vyjad ril náhľad na zonálnosť okolo nich, n a 
úlohu ostrovných oblúkov pri subdukcii a metalogenéze, na úlohu riftových systé
mov pri tvorbe rudných ložísk, ako aj na úlohu transformných zlomov pri tvorbe 
rúd. Podal aj úplne novú klasifikáciu rudných ložísk, založenú na morfologickom 
a geotektonickom členení vývoja kôry. 

Prof. Ingerson, geochemik a petrograf z USA (Pasadena), podal výklad o jednot
nom pôvode magmy a o svoj ich princípoch v zmysle globá lnej tektoniky. Táto kon
cepcia má petrometalogenetické východiská a vychádza z obrovsk ého množstva dát 
z celého sveta, ktoré matematickoštatistickými metódami spracovali počítače. 

Prof. Tarling z Anglicka predniesol referát o paleomagnetizme a jeho význame 
p re platňovú tektoniku a metalogenézu. Výsledky paleomagnetizmu ukazujú, že sa 
kontinenty sťahovali pozdU: alpínsko-himalájskej geosynklinály. Dokladá to hod
notami paleomagnetizmu na severnej a južnej strane alpínskej geosynklinály v útva
roch permu, a to v starších aj mladších, ako je perm. 

Princípy vzťahov metalogenézy a platňovej tektoniky roku 1973 rozpracovalo aj 
sympózium KBGA v Bratislave, konferencia v Ostrave, v Moskve, Leningrade, kon
ferencia v Smoleniciach a i. 

Práce na projekte č. 3 pokračovali a roku 1977 bolo druhé sympózium v Bele
hrade s názvom Metalogenéza a tektonika platní v severovýchodnej časti Stredo
zemného mora. Bolo zamerané na zrudnenia alpínskej epochy, najmä v triase, jure, 
v kriede až paleogéne a miocéne. Prinieslo isté vytriezvenie a výzvu na opatrnosť 

v aplikácii globálnej tektoniky na územia jednotlivých krajín (podrobnejšie I 1 a v
s ký 1978, Geol. práce, Spr., 74). 

Za hlavný výsledok sympózia sa pokladalo, že alpínska geosynklinála v Európe 
nemala subdukciu, ale tu išlo iba o rifty, pozdlž ktorých sa kontinentálne platne 
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s týkali fron tálne. Ďalším záverom bolo, že charakter magm atizmu na m iestach styku 
p latní sa riadil tým, či išlo o kompresiu (kyslý magmatizmus) alebo o rozťahovanie 

blokov (báziká - ultrabáziká). Tieto procesy sú dobre viditeľné n ajmä pozdlž dvoch 
najväčších línií alpínskeho systému: severnej (Ma rica - paťlagonická brázda) a juž
nej (insubricko-j udikarskej až vardarskej) . Iným záverom b ola negácia geotekton ic
kého princípu S tilleho a jeho terminológie, pričom sa v iac uplatňuj e p rincíp geotek
tonického intervalu. 
Výhľadovo sa m á projekt č. 3 predlžiť na ďalších 5 rokov a má obrátiť pozornosť 

n a alpínsku južn ú a strednú Áziu, o k torej sa v E urópe vie pomern e málo. 

Projekt č . 6. Correlat ion of fe atures in Ore Occ-urrences in Lead-Zinc Ores 
in Limestones and Dolomites 

Tento pro jekt má svoje počiatky v symp óziá ch o alpínskych zrudneniach. Sym
póziá sa usporadúva jú každý druhý rok v inej a lpskej k rapine (1 973 Bled - Ľubľana, 

1975 - Trento, 1977 - Leoben, 1979 - Alžírsko, 1981 - NSR). 
Na každom zasadaní sa kladie dôraz na rudné ložiská príslušnej krajiny . Ok rem 

hlavnej témy, t . j. P b-Zn-rudách v dolomitoch a vápencoch , sa do programu 
d ostáva jú aj mnohé iné suroviny. Príčinou je, že sy mpóziá usporadúvajú banícke 
spoločnosti alebo vysoké školy banícke, príp. banské podniky. 

Na poslednom zasadaní v Leobene v r. 1977 sa p rerokúvali okrem Pb-Zn -rúd 
v t r iase aj r udy H g-Sb- W , staropaleozoické siderity, magnezity , ur ánové rudy 
permu, strednotriasové Fe-Mn-r u dy, ofioli ty Álp a ich zrudnenia (Co-Ni-Cu, Cr, 
F e, Mn) , skarnové r udy, Hg-As-rudy Západných Álp a dokonca bola reč aj o uhlí 
Slovinska. 

Projekt sa má skončiť v r. 1979 a sym pózium v Alží rsk u má rozh odnúť o ďalších 

p rácach, t . j . o ich fo rmách aj obsahu. Ako ukázali tézy prof. Kostelku, pripravené 
n a záverečné zasadnutie v Alžírsku , problematika zrudnení Pb-Zn-Cu v dolo
mitoch a vápencoch nie je ani zďaleka vy riešená. 

K projektom s rudnou problernatikou t reba povedať , že b olo a je úsilie sús trediť 

v surovinových projektoch všetky metalogenetické otázky, aby nezaťažovali geolo
gicko-stra tigrafické, tektonick é a iné p rojekty. J e preto nežiadúce, aby sa v geolo
gickotektonických pro jek toch obj avovali otázky zrudnení, najmä ak sú pre príslu šné 
typy rúd pos tavené projek ty, ktoré sme spomenuli. 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOST I 

Granity Západných Karpát 

Seminár s týmto názvom usporiadala bratislavská pobočka Slovenskej geologickej 
spoločnosti 29. marca 1979. Uverejňujeme výfahy z referátov seminára. 

Mi ch a 1 Ma he ľ : Nové pohľady na geotektonické postavenie granitoidov v Zá
padných Karpatoch 

Zmeny v geotektonickom pohľade na granitoidy ako produkt dlhodobého viac
štadiálneho procesu presahujúceho aj viaceré vývojové cykly (M. Ma he ľ 1978: 
Geotectonic position of magmatites in lhe Carpathians, Balkan and Dinarides), nové 
poznatky o príkrovovom charaktere kráľovohoľskej „zóny" (A. Klin e c) a o výraz
nejšom alpínskom prepracovaní kryštalinika tatríd (K. Sie g 1, M. Lu káči k, 
O. Mi k o, A. Klin e c, M. lVI ah e ľ atď.) vedú k niektorým zásadným zmenám 
náhľadov na stavbu granitoidných telies vnútorných Karpát a na ich úlohu vo vý
voji celého systému. 

1. Vžitý náhľad o rovnakom modeli rozloženia a vzťahov jednotlivých typov 
granitoidov v tatroveporidách s rozdielmi spósobenými len hlbkou erózneho zrezu 
a rozdielnosťou intenzity alpínskeho prepracovania treba poopraví ť. Južnejšie zóny 
veporíd (južne od krakľovskej zóny vrátane oblasti prekryte,i kráľovohoľským prí
krnvom) sa vyznačujú typom h ercýnskej granitizácie s veľkým podielom alpínskych 
granitov (najmä v najjužnejše j časti). Aj v tatridách treba popri klasickom nízko
tatranskom type uvažovať o osobitnostiach granitizačného procesu v dunajskom 
bloku (hlavne v Malých Karpatoch). 

2. Gemeridné granity sa z nových geotektonických pohľadov javia ako permsko
rnezozoické. Na podporu takéhoto náhľadu, vysloveného v ostatnom období z iných 
aspektov (J. Pecho 1979 ; Á. Kovacs - E. Svingor - P. Grecula 1979), 
uvádzam: 
a) Permsko-kremenité porfýry rožňavsko-železníckej série, ale najmä mocné v severo

gemeridnom perme (rovnako ako kremenité porfýry vábec; M. Ma h e ľ 1958), 
treba pokladať za povrchové okrajové prejavy granitizačného procesu (M. lVI a
he ľ 1978). 

b) Dávnejšie sú známe m etamorfné prejavy p ermu, jeho p r eteplenie, ktorým sa od
lišuje od nadložných verfénskych vrstiev a často pomá ha odlíšiť p ermské sú
vrstvia od litologicky podobných spodnotriasových; hojnosť kremeňových žíl 
a mineralizačných procesov v perme a spodnom triase. Príčinou týchto znakov 
permu boli zrejme permské granity. 

c) Turčocký granit, ktorý kontaktne metamorfuj e vrchný karbón a už dávnejšie ho 
pokladáme za mladohercýnsky a za neoddeliteľnú súčasť gemeríd, má svoje lo
gické opodstatnenie ako západné predlženie rozsiahlej šieho masívu p e rmských 
granitoidov z oblasti Volovca. 

d) Existencia pretiahnutého granitoidového telesa s tendenciou diapirického zdvihu 
v osovej časti gemerid logicky zapadá do paleogegrafických predstáv (M. Ma-
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he ľ 1953- 1957) o osobitnom severogemeridnom a juhogemeridnom sedimentač
nom priestore, oddelenom občas sa zdvíhajúcou znosovou oblasťou (A. V o z á
r o v á 1973). 

e) Osobitný alpínsky tektonický štýl gelnickej série, k lenb ovitý s výraznou S 2, zväčša 

severovergentnou bridličnatosťou a s pozdÍžnymi prešmykmi bez hlbokého za
vrásnenia m ezozoika a mladšieho paleozoika a bez alpínskeho intenzívnejšieho 
prevrásnenia predkarbónskych komplexov, signalizuje štruktúrnotvornú úloh u 
granitoidného telesa pri formovaní pretiahnutej klenby. 

f) Veľké rozdiely v alpínskom prepracovaní predstrednokriedových a mladších gra
nitoidov (J. Pech o UJ79), rovnako ako rozdiely v tektonickom postihu jednot
livých typov rudných telies sa stávajú pochopiteľné. 

g) Rozsiahle granitoidné teleso v masíve Volovca, odvodzované hlavne na základe 
geofyzikálnych štúdií (J. P 1 a n č ár et al., L. S nop k o atď.), je podľa dote
rajších skúseností o m enšom rozsahu alpínskych granitoidov v alpidách logic
kejšie chápaf ako teleso formované už na konci hercýnskeho vývinového cyklu. 

3. Poznatky z ostatných rokov z veporíd, ale aj z tatríd (najmä z Nízkych T atier; 
A. K 1 in e c, O. Mi k o, M. Lu káči k, P. H v o ž ď a ra, M . P u 1 e c) p rezrá
dzajú oveľa väčší rozsah magmatogénnych a mineralizačných prejavov vo vepori
d ách a v tatridách, geneticky spätých s paleoalpínskym štruktúrnym plánom a s m la
d ými granitmi. To otvára nové možnosti na vyhľadávanie rudných ložísk. -Po 
nových poznatkoch sa štruktúrne a genetické podm ienky na vznik ložísk hlavne 
vo veporidách (najmä v južných zónach) ,,približu jú·' podmienkam v Spišsko-ge
merskom rudohorí. V obidvoch oblastiach analogické paleoalpínske prešmyky 
a permsko-mezozoické rudonosné granity sprevádza bridličnatosť S 2. 

J á n B a b č a n : Príspevok k teórii granitoidného diapirizmu 

Teória granitoidného diapirizmu nie je doteraz vypracovaná. Podľa istých analógií 
s diapirizmom kamennej soli a niektorých mechanických vlastností granitu a iných 
hornín možno predpokladať, že granitoidný diapír môže vystupovať tak v o forme 
taveniny (magmy), ako aj stuhnutej horniny. Výstup tuhého granitoidného diapíru 
podmieňujú plastické vlastnosti minerálov, na ictoré má vplyv teplota, tlak , 
prítomnosť iných zložiek a čas. Vďaka svojej hmotnosti môže mať stuhnutý gra
nitoidný diapír obrovskú zotrvačnosť a môže preniknúť do veľkých vzdialeností. 

Výstup magmy a tuhej horniny sa musí prejaviť rozličným pôsobením na okolné 
horniny. To môže byt jednou z hlavných príčin rozmanitosti javov spätých s dia
pirizmom granitoidných hornín a môže vysvetľovať, prečo sú napr. granitoidné hor
niny raz sterilné, inokedy rudonosné a pod. 

E r ne s t K r i s t : Granitoidné horniny veporidného kryštalinika 

Centrálne granitoidné teleso veporidného kryštalinika je podľa A. Kl inc a 
(1966) v príkrovovej pozícii k hronskému komplexu. Naše práce v juhozápadnej 
a severozápadnej časti veporidného kryštalinika zistili , že aj keď je granitoidné 
teleso nasunuté na kryštalické bridlice, jeho príkrovová pozícia sa nepredpokladá. 
Sklon násunove j plochy sa pohybuje od 20- 60° na J V až J. Podľa bádania granitoid
ných hornín v profile horáreň Čierny potok v Kamenistej doline - údolie Rima
vice možno konštatovaf predovšetkým dosť veľké zastúpenie hybridných granitoidov. 
Vyskytujú sa najmä v okrajových častiach granitoidného telesa. 

Doterajšie petrografické a terénne štúdium, na základe ktorého sa v granitoidnom 
masíve vyčlenilo 7 litologických typov, ukazuje, že litológia hornín granitoidného 
telesa je veľmi zložitá. Súvisí to na j ednej strane s procesmi anatexie až palinge-
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nézy, ktoré boli výsledkom metamorfného procesu, na druhej strane s pomerne 
rozsiahlym uplatnením sa postmagmatickej k r yštalizácie, s ktorou súvisí vznik por
fyrického živca, zastupovaného nižšie temperovanou formou - m ikroklínom. Z te
rénneho výskumu vychodí aj konštatovanie, že p revažná väčšina gr anitoidných hor
n ín kryštalinika Západných K arpát patrí medzi tzv. hlbinné granitoidy. 

A j keď sa doteraz poukazova lo na anatekt ický a palingénny pôvod granitoidov, 
tento náhľad konkrétnejšie úda je založené n a petrochemickom štúdiu hornín nedo
kumentovali. 

Palingénneho pôvodu sú aj alpínske granitoidné horniny. Okrem kontaktne m eta
morfovaného účinku na okolné kryštalické b ridlice, do ktorých intrudovali, sa vy
značujú aj migmatitizačným procesom. Jeho p roduktom sú horniny maj úce charak
ter feldšpatitizovaných hornín až hybridných granitoidov . Takéto prejavy sa kon
štatovali pri horninách vo vrte KV-3 v Rochovciach, ako aj v iných oblastiach s vý
skytom mladých granitoidov. 

A 1 b í n K 1 i n e c - J u r a j M a c e k : Granitoidy južnej časti veporíd 

Východiskom našich pozorovaní je postavenie rimavickéh o granitu (J. K am e
n i c ký 1977). Rimavický granit susedí s pruhom chloritických a biotitických fylitov 
označovaných ako séria Hladom ornej doliny. Fylity sú paleozoického, podľa P 1 a n 
d e rove j - A. V o z á r o v e j (1978) mladopaleozoického veku. Vidieť na n ich 
kontaktné prejavy susediacich granitoidov. Nie je však jasné, či tieto prejavy sú 
výsledkom jednej intrúzie - napríklad hercýnskej, alebo či sú to prejavy ďalších -
mladších fáz, napríklad alpínskych. 

Sme toho náhľadu, že pásmo rimavických granitoidov zahŕňa v sebe viac vekovo 
odlišných skupín. Vekovo mladšie sa dajú preukázať, ťažšie dokázať existenciu star
ších, ako sú rimavické. 

Pri skúmaní vzťahov smerom k starším je nevyhnutné objasni! úzke vzťahy 

fylitového pruhu k tvorbe páskovaných migmatitov. Takéto typy už ťažko oddeliť 

od ostatných migmatitov kohútskeho pásma. Potom však vzniká otázka veku ich 
substrátu, lebo ak sú fylity mladopaleozoické, máme tu alpínske migmatity. Zastá
vame náhľad, že sú tu prítomné alpínske aj predalpínske produkty. 

V južnej oblasti veporíd je nám už od začiatku 60-ych rokov známa alpínska 
granitotvorná činnosť. Posledne sa v súvislosti s objasňovaním tiažovej a magne
tickej anomálie v tejto oblasti vyhlbil štruktúrny v r t, ktorý overil prítomnosť telesa 
granitoidov zaujímavej zostavy. Z petrografického štúdia vyplynulo, že tieto granity 
vznikli počas troch hlavných etáp. 

I. etapa. Vznik plagioklasu v vysokou bazicitou A n2r,_ 45 a ďalej biotitu s uzavre
ninami apatitu a magnetitu. Tá to etapa sa odohrala počas tektonického pokoja pri 
ustá lenej vysokej teplote . Svedčí o tom monotónny, nezonálny charakter plagio
klasov. 

II. etapa. Odohrala sa radikálna zmena pt podmienok. Magma s čiastočne vy
kryštalizovanými súčiastkami z prvej etapy sa premiestnila do nového prostredia . 
K ryštalizácia pokračovala tvorbou nových biotitov a plagioklasov - výrazne osci
lačne zonárnych, s bežným výskytom škvrnitých jadier . Nepokoj koncom te jto etapy 
pokračoval lámaním plagioklasov a vznikom jemne lištovitého a lbitického dvoj 
čatenia. To lokálne prechádzalo cez skôr lámané zrná plagiok lasov . 

II I. etapa. Prebiehala opäť v tektonicky pokojnom prostredí pri vysokej teplote. 
Teplotu „konzervovala" bariéra bázických hornín, ktorá bola v nadloží tvoriacich 
sa granitoidov. Podobne to bolo s únikom draslíka. Výsledkom bol rast veľkých , 

(10- 15 cm) zŕn ortoklasu, bežne karlovarsky zdvojčateného, a vývin bipyramidál
neho kremeňa, ktorý je v sukcesii pred ortoklasom. 
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Po tomto štúdiu nastala baueritizácia biotitu z ,prevej etapy a chloritizácia biotitu 
z druhej etapy. Vznikol sekundárny magnetit. 
Konečná fáza vývinu horniny bola opäť nepokojná. Vykryštalizovanou horninou 

prenikali žily jemnozrnnej zmesi kremeňa ortoklasu. Proces mal rýchly spád, takže 
sa nestačili odohrať výraznejšie endometasomatické premeny hornín okolitého pro
stredia. 

Autori tejto schémy uvažujú o možnosti časovo zaradiť prvú a druhú etapu do 
predalpínskej tvorby granitoidov. Posledná etapa bola zjavne alpínska. J e však 
možné, že aj procesy druhej etapy vývinu horniny patria do alpínskej éry a sú 
odrazom synkinematickej tvorby granitoidov vo veporidách. 

S t ani s 1 a v Ja c k o Vzájomné vzťahy granitoidov a plášfa v kryštalin iku Bu
janovej 

Na základe litologického a štruktúrneho bádania sa v centrálnej časti kryštalinika 
Čiernej hory vyčlenili tieto tri li tologické celky: komplex primorogénnych migma
ti tov a pararúl, komplex diaftoritizovaných pararúl a granitizovaný komplex Bu
janovej. 

Na stavbe granitizovaného komplexu Bujanovej sa väčšinou zúčastňujú migma
titizované kryštalické bridlice (kremeú-biotitické pararuly s vložkami amfibolitov) 
a granitoidy. Granitoidné horniny vystupujúce najmä v dvoch viac-menej samo
statných telesách tvorí hybridný biotitický granodiorit, strednozrnný biotitický 
granodiorit, autometamorfovaný (K-metasomatický) granit a apliticko-pegmatitoidné 
granity. 

Kryštalizačnú bridličnatosf metamorfitov granitizovaného komplexu Bujanovej, 
polohy kliváže osovej roviny stlačených výchoclo-západných vrás so severovýchod
nou vergenciou, spodobľíujú aj vrstvové silikáty metamorfitov, kumuloblasty meta
tektu migmatitov a koncové úseky granitoidov. MetamorEóza, mígmatitizácia a graniti
zácia kryštalických bridlíc komplexu je preto naloženým fenoménom na východo
západnú vrásovú stavbu, ktorá je navyše penetratívnym štruktúrnym prvkom celého 
kryštalinika Bujanovej. 

Intenzita migmatitizácie a anatektickej mobilizácie kryštalických bridlíc zre
teľne narastá smerom ku granitoidom. Styk granitoidov a kryštalických bridlíc zvy
čajne sprostredkuje hybridný granodiorit. Ten obsahuje celý rad látkových a štruk
túrnych inhomogenít, ktoré sú preukázateľnými restitmi plášťa. Vykazuje aj celú 
škálu prechodov jednak do strednozrnného biotitického granodioritu. Preto sa meta
morfóza kryštalických bridlíc komplexu, jeho migmatitizácia a vznik granitoidov 
pokladajú za výsledok časovo aj geneticky jednotného procesu. Jeho výsledkom, 
extrémnym produktom anatektickej mobilizácie kryštalických bridlíc, sú obidva 
spomenuté typy granitoidov. 

Kvalitatívne odlišným spôsobom so zrejmým časovým odstupom vznikli telesá 
autometamorfného granitu. Reprezentujú zóny maximálneho zatláčania pôvodných 
hornín (najmä granitoidov) asociáciou ortoklas - kremeň ± mikroklín ± m u skovit. 
Osnova hornín preformovaných K-metasomatickou asociáciou vždy zodpovedá pô
vodnému petrografickému typu. Všetky typy grani toidov sú veľmi pravdepodobne 
varíského veku. Ich klastiká sú prítomné v obalovom perme pásma Čiernej h ory. 

Telesá granitoidov aj v makromeradle sledujú a zvýrazňujú priebeh východo-zá
padnej vrásovej stävby kryštalických bridlíc. V súlade s úklonom osi megavrás 
na ZSZ pribúda smerom na VJV granitoidov. V ·širšom pohľade by tento vzťah 

vysvetľoval aj takmer úplný nedostatok kryštalických bridlíc v oblasti Kysaku a Ťa
hanoviec. 
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Duš a n Hovor k a : Vznikli „autometasomatické" granity tatroveporíd autometa
somatózou? 

Autometasomatické (autometamorľné) granity jadrových pohorí a veporidných 
zón Slovenského rudohoria sa všeobecne pokladajú za produkty autometasomatic
kých procesov. Podľa doterajších predstáv sa tento proces vyznačoval najmä prí
nosom draslíka. 

Autor v prednáške zhrnul základné petrologické, minerálne, geochemické a čias

točne aj fyzikálno-chemické kritériá vzniku tohto typu granitoidných hornín. Pritom 
prevažná väčšina kritérií svedčí proti „autometasomatickému" pôvodu horninových 
más uvedeného označenia. Podľa autora metasomatické typy granitov tatroveporíd 
vznikali ako konečné produkty kryštalizácie z taveniny, pričom v záverečnom štádiu 
daného procesu nastali aj autometasomatické procesy (vznik turmalínu, časti kre
meňa, časti muskovitu a i.). 

J o z e f V e s e 1 s k ý : O potenciálnej rudonosnosti a geochemickej klasifikácii gra
nitoidov Západných Karpát 

.Referát sa zaoberal hlavnými problémami určovania potenciálnej rudonosnosti 
granitoidov a magmatických komplexov. Analyzoval geochemické kritériá poten
ciálnej rudonosnosti, klasifikáciu a vymedzenie geochemického typov granitoidov, 
ako ich stanovil L. V. Tau s on (1977). Podľa doterajších poznatkov o petrografii. 
a geochémii západokarpatských granitoidov tatroveporíd a gemeríd sa v zmysle 
uvedenej klasifikácie v tatridnej a veporidnej oblasti vysk ytujú predovšetkým pa
lingénne kôrové intruzívne granitoidy vápenato-alkalického radu. Z geochemického 
hľadiska môžu byť s týmto typom granitoidov spojené endogénne zrudnenia a lo
žiská mnohých vzácnych a rudných prvkov, napr. zlata, volfrámu, molybdénu, cínu, 
antimónu a prvkov vzácnych zemín. O prítomnosti týchto prvkov a ich minerálov 
v tejto oblasti Západných Karpát už sú isté poznatky. V n iektorých častiach tatríd 
a v eporíd nie je vylúčená možnosť výskytu ultrametamorfných granitoidov, ktoré 
sú z hľadiska rudonostnosti oveľa menej perspektívne. 

Podla geochemickej klasifikácie granitoidov možno v zmysle L. V. Tau s on a, 
B. Ca m b e 1 a et al. (1977) pokladat za najperspektívn ejšie gemeridné granity, 
ktoré sa dajú zaradiť medzi palingénne granity vápenato-alkalického radu ako veľmi 
príbuzné plumozitovým leukogranitom vzácnych prvkov. 

Ľ. K u c h a r i č : Rádioaktívne prvky vo vybraných granitoidoch Západných Karpát 

Referát demonštroval výsledky terénnej gamaspektromet rie na vybraných masí
voch, resp. typoch granitoidov. Podľa štatistického spracovania nameraných hodnôt 
možno konštatovať, že niet rozdielu medzi alpínskymi a variskými granitoidmi, a to 
ani z hľadiska obsahu uránu, ani z hľadiska úhrnnej rádioaktvity. Výnimku tvorí 
hnilecký granit, ktorý je zo skúmaných súborov najanomálnejší (vysoký obsah 
U = 7,2 ppmU). 

Na príklade autometamorfovaného granitu z Nízkych Tatier a ľubochnianskeho 

masívu sa demonštrovala disproporcia medzi názvom horniny a skutočným obsahom 
draslíka (iba 2,8 %, čo je menej ako pri väčšine skúmaných granitoidov). Zo vzá
jomných korelácií medzi rádioaktívnymi prvkami vychodí, že prakticky pre všetky 
súbory je charakteristická lineárna korelácia kladného zmyslu medzi draslíkom 
a uránom. 
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Celkove možno skúmané granitoidy kvalifikovat ako horniny s podnormálnym 
obsahom draslíka a tória, čo sa analogicky prejavuje v nízkej úhrnnej rádio
aktivite. 

P a v o 1 H v o ž ďa ra : Akcesorické m inerály niektorých typov magmatických hornín 
veporíd 

Výskum akcesorických minerálov v granitoidoch a metamorfitoch veporidného 
k ryštalinika robíme m etódou „umelých šlichov" . Podľ a kvantitatívneho zastúpenia 
a frekvencie akcesorických minerálov vyčleňujeme ich charakteristické typomorfné 
asociácie. V grani toidoch veporíd možno na teraz vyčlení ť dve takéto asociácie: t i
tani t - orti t- magneti t p re bázickejšie typy (typ Sihla), granát - monazit ± xeno
tím ± ilm enit pre kyslejšie typy (typ Vepor , Hrončok, Čierťaž a i.). Podobné a so
ciácie m ožno očakávať aj v granitoidoch tatridného kryštalinika. 
Podľa klasifikácie V. B . L j ach o v i č a (1967) , ktorá je založená na zastúpení 

akcesorických minerá lov v granitoidoch, majú veporidné grani ty najbližšie k typu 
gra nitoidov vzácnych zemín. 

M a r i á n D y d a : Viskozita malokarpatských magmatických tavenín 

Z viskozity, hustoty a povrchového napätia magmatickej taveniny vyplýva mnoh '.l 
tex túrnych a mikroskopickoštruktúrnych znakov h orniny. Pretože viskoziLa magma
ti ckých tavenín je veľmi variabilná, vždy sa prej avovalo úsilie vyjadriť ju kvanti
tatívn e, a to priamo v teréne a lebo laboratórne. Terénny p rístup zvyčajne zahŕňal 

efuzívne horniny a hodnotenie viskozi ty hlbinných hornín malo laboratórny cha
rakter. 

Na zistenie viskozity malokarpatských magmatických tavenín sme zvolili nu
merický prístup, aký uplatn il B o t ti n g a a W e i 1 (1 972). Autor po zohľadnení 

všeobecných vzťahov medzi viskozitou. podchladením, nukleáciou a rýchlosťou r astu 
kryštálov v súvislosti s formou výskytu akcesorického zirkónu a apatitu predpo
kladá rozdielnu rýchlosť chladnutia malokar,patských granitoidov. 

Sledované granitoidy bratislavského masívu prejavujú väčšiu rýchlosť chladnutia 
ako modranské granitoidy. Tie zas majú väčšiu asimilačnú schopnosť ako vzorky 
bratislavského masívu, čo podporuje aj výskyt apatitu s pleochroickými jadrami ako 
indikátora asimilačného proces u. 

Z poznania hustoty magmatických tavenín vychodí, že bratislavské granitoidy cha
rak terizuje väčšia zmena objemu pri kryštalizácii (Ll. V~ - 11,8- -·13,9 %) ako vzorky 
modranského masívu (Ll. V ~ -4,9- -10,6 %). S tým môže súvisieť a j väčší výskyt 
pegmatitov v bra tislavských granitoidoch, ktoré tu majú puklinovitý charak ter. 
Schopnosť granoitoidov prenikať do vyšších horninových horizontov kôry sa hod

notila aj na základe kinematickej viskozity tavenín a termodynamickým rozborom 
paragenéz metapelitov periplutonickej premeny. Na spresnenie rýchlosti chladnutia 
a intrúzie do rozličnej hlbkovej úrovne budú nevyhnutn é ešte doplnkové m er ania 
geobarometrického významu. 
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Mineralia slovaca, 11 (1979), 4, 375-376, Bratislava 

K RO NI KA 

Ing. Róbert Marschalko, CSc., päťdesiatročný 

V týchto dňoch sa päťdesiatich rokov dožíva významný vedecký pracovník a prie~ 
k opník sedimentologického výskumu na Slovensku Ing . R óbert Marschalko, CSc. 

Narodil sa 5. septembra 1929 v učiteľskej rodi ne v dedinke Rosina neďaleko Ži
liny. Po maturite študoval na Baníckej fakulte SVŠT v Bratislave a je jedným 
z jej prvých absolventov. P o skončení štúdií roku 1952 nastúpil na novozriadenú Ka
tedru geológie a mineralógie Vysokej školy baníckej v K ošiciach. Schopnosť p eda 
gogicky pôsobiť zužitkoval a j v Geologickom ús tave Dionýza Štúra, kde b ol v ro
k och 1959- 1962 vedúcim skupiny kar patského flyšu a zacvičil kolek tív mladších 
k olegov do metodiky sedimen tologického b ádania. Od rok u 1965 pôsobí na Geolo
gickom ústave SA V, od roku 1973 ako vedúci v edecký pracovník. 

Ing. Marchalko spočiatku spolupracoval n a geologickom a štruktúrnom m apovaní 
rudn ých rajónov Rožňava, Volovec, Smolník, na prieskume bauxitu a iných n erud 
n ých surovín východného Slovenska, ako a j na sedimen tárnych ložiskách mangánu. 
Od roku 1955 sa súvisle venuje klastickým formáciám, predovšetkým flyšovém u 
p ásmu čs. Karpát, v ktorého sedimentológii sa práve jeh o zásluhou dosiahol preni-

375 



kavý pokrok. Húževnatým štúdiom v teréne, dokonalým 'poznaním literatúry, osob
ným stykom najmä s poľskými bádateľmi rozvinlll u nás paleoprúdovú a nalýzu, 
zisťovanie paleosklonu na základe orientovaných tex túr. Zachytil celosvetový trend 
detailných štúdií turbiditných prúdov a postavil sedimentológiu čs. flyšu na úroveň 
doby. Zo štúdií v Šarišskej vrchovine a Levočských vrchoch odvodil model margi
nálnej časti flyšových bazénov, prevzatý do popredných zahraničných kompendií 
(Pot t e r - P e t ti j oh n 1963, Bo um a - Br o w e r 1964, Dz ul y n ski - W a 1-
t on 1965). Upozornil na významný podiel podmorských sklzov, bahnotokov atď.; 

preukázal, že konglomerátové telesá flyšu vznikali gravitačnými tokovými mechani z
mami a ukladali sa v hlbokomorskom prostredí. Zdôrazňoval použitie sedimentár
nych textúr na všetkých úrovniach výskumu sedimentárnych bazénov, počínajúc 

orientáciou zŕn, valúnov, prúdových lineácií, šikmých zvrstvení cez analýzu tvaru 
telies a fácií až po analýzu celých sedimentárnych panví, ich geometrie, štrukt úrnej 
a batymetrickej osi a zdrojov, z ktorých sa zaplňali. Tieto poznatky uplatnil aj 
v iných jednotkách Karpát, napr. pri štúdiu lunzských vrstiev subtatrika, kriedo
vých klastických súborov bradlového pásma, v tzv. kľuknavskej formácii atď. Vý
znamné sú jeho námety týkajúce sa tektonickej interpretácie sedimentologických 
výsledkov a hlbinnej stavby - odhad šírky pohltených zdrojových oblastí a mar
ginálnych častí bazénu, konfrontácie s globálnou (platňovou) tektonikou, porovná
vanie paleomagnetických dát so sedimentologickými výsledkami. 60 publikovaných 
prác, často citovaných v zahraničnej literatúre, dobre dokumentuje jeho vedecké 
výsledky. 

Treba vyzdvihnúť aj rozsiahlu prácu jubilanta v Slovenskej geologickej spoloč

nosti. V rokoch 1961-1962 bol tajomníkom bratislavskej pobočky a v súčasnosti je 
predsedom odbornej skupiny sedimentológie. Zorganizoval viac celoštátnych semi
nárov, prednášal na mnohých sympóziách a konferenciách, viedol exkurzie v rámci 
zjazdu spoločnosti v Košiciach, na X. kongrese KBGA v Bratislave, na 23. medzi
národnom geologickom kongrese v Prahe, exkurziu pre členov sedimentologickej 
sekcie Poľskej geologickej spoločnosti, pre poslucháčov viedenskej univerzity atď. 

Ako člen komisie č. 3 (Mnohostranná spolupráca akadémií socialistických k rajín) 
zorganizoval pracovné zasadanie komisií 3.3. a 3.4 a roku 1976 sa zúčastnil na kau
kazskej expedícii. Je členom viacerých komisií, koordinátorom úlohy Litogenéza 
a paleogeografia Západných Karpát .. Od roku 1976 je členom medzinárodne j re
dakčnej rady časopisu čistej a aplikovanej sedimentológie Sedimentary Geology 
(Amsterdam). Externe prednáša na FFUK v Bratislave. Za zásluhy o výstavbu mu 
VŠT v Košiciach udelila čestnú plaketu. Mnohostrannej a usilovnej práci jubi
lanta sa dostalo uznania udelením titulu Najlepší pracovník SAV v roku 1974. 

Vedecký výskum je pre Ing. Róberta Marchalka, CSc., prvoradou životnou potre
bou a náplňou, jeho zanietenie v tomto smere mu pomáha prekonávať mnoh é ži
votné ťažkosti a prekážky. 

Želáme nášmu jubilantovi, neúnavnému propagátor ovi sedimentologických metód, 
mnoho zdravia a sily do riešenia ďalších problémov na úžitok slovenskej geológie. 

Milan Mišík 
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Mineralia slovaca, 11 (1979), 4, 377-378, Bratislava 

KRONIKA 

Jubileum Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc. 

17. júla 1979 sa dožil päťdesiatich rokov poprerln_ý slovenský kryštalograf Ing. Sla
vomil óurovič, CSc., samostatný vedecký pracovník Ústavu anorganickej ch<'!mie 
SA V v B ra tisla ve. 

Jubilant sa narodil v Skalici. v Senickom okrese. Po absolvovaní gymnázia v rod
n om meste študoval chémiu na Chemicke j fakulte SYST v Bratislave a na Vysokej 
~kole chemickotechnologickej v Prahe. Vyso!rnSkolské š túdiá ukončil v roku l952 
s vyznamenaním. 

Záujem o kryštalografiu vzbudil uňho už v prvom ročníku prof. dr. J. Novák 
p rednáškami o riin tgenografii kryštálov. T ento záujem sa počas celého štúdia pre
hlboval a viedol napokon k tomu, že po skončení štúdia jubilant nastúpil na K a -
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tedru mineralógie a petrografie FFUK v Bratislave. T am v rokoch 1952- 1960 spolu 
so svojimi spolupracovníkmi vybudoval samostatné kryštalografické pracovisko za
merané na riešenie mineralogickej problematiky, ktoré sa najmä vďaka veľkej 

húževnatosti a pracovnému elánu Ing. S. Ďuroviča čosk0ro stalo jedným z najlepších 
u nás. 

Závažným medzníkom na vedeckej ceste Ing. S. Ďuroviča bolo nadviazanie spolu
práce s Výskumným ústavom pre hutnícku keramiku v Bratislave v roku 1957. T u 
sa dostal do úzkeho k ontaktu s kryštalochémiou silikátov, tu sa pri riešení proble
matiky vysokohlinitých ostrív zrodil aj jeho dodnes trvajúci záujem o otázky tý
kajúce sa mullitov. Vďaka teoretickej erudovanosti sa jubilantovi podarilo v krát 
kom čase vyriešiť kryštálovú štruktúru tohto technicky veľmi dôležitého minerálu 
a získať v tom svetové prvenstvo. Súhrn prác o štruktúre mullitu a jeho vzťahu 
k sillimanitu mu získal medzinárodné uznanie. Tej to tematike venoval aj kandi
dátsku dizertačnú prácu, ktorú úspešne obhájil počas pôsobenia na Výskumn om 
ústave pre hutnícku keramiku v rokoch 1960- 1962. 

Bádaniu kryštálových štruktúr, najmä silikátov, sa Ing, Ďurovič venoval aj po 
prechode na ústav anorganickej chémie SAV, kde ako vedúci laboratória štruktúr 
p ôsobí doteraz. 
Ďal.ším dôležitým m omentom v jeho vedeckej činnosti bolo nadviazanie kon taktov 

s prof. dr. Dornbergerovou-Shiffovou, riaditeľkou ústavu pre výskum štruktúr 
A V NDR v Berlíne, zakladateľkou teórie OD štruktúr, ktorá zovšeobecňuje klasickú 
teóriu kryštálových štruktúr. Vedomosti, ktoré Ing. Ďurovič získal v tomto odvetví, 
úspešne uplatnil a ďalej prehibil počas dvojročného študijného pobytu v Montreale 
v Kanade a počas jednoročného prednáškového pobytu v Gättingene v NSR. 

Problematika OD štruk túr ostáva doteraz v centre pozornosti Ing. S. Ďuroviča . 
Okrem štruktúrnej analýzy podstatnejšie prispel i k rozvoju samotnej OD teórie 
a jej aplikácie predovšetkým na štruktúry ílových minerálov. Výsledky jeho dote
ra jšej činnosti sú zhrnu té vo viac ako 50 originálnych vedeckých prácach, publiko
vaných prevažne v zahraničných časopisoch. 

Vedecká práca Ing. Ďuroviča je úzko spätá s jeh o pedagogickou činnosťou. Počas 
pôsobenia na našej katedre sa vypracoval na veľmi dobrého pedagóga, obľúbeného 
pre vysokú odbornú i metodickú úroveň prednášok a pedagogický cit. Zmysel pre 
pedagogickú prácu uplatňuje nielen ako školiteľ vedeckého dorastu, lež aj ako 
prednášateľ v postgraduálnych kurzoch a vedeckých podujatiach doma a v zahraničí. 

Tak napr. viedol kurz OD štruktúr na univerzite v Géittingene, prednášal na vy 
sokých školách a iných vedeckých in štitúciách v ZSSR, NDR, NSR, USA, Kanade, 
V. Británii a i. 

Osobitne záslužná je činnosť Ing. Ďuroviča v oblasti odborného názvoslovia. Spolu
pracoval pri vytváraní a modernizácii slovenského kryštalografického názvoslovia, 
v spolupráci s našou katedrou podstatne prispel k vypracovaniu zásad na ustaľo
vanie slovenských názvov minerálov a ich kodifikáciu a je spoluautorom všeobec
nej a úplnej medzinárodnej symboliky polytypických štruktúr (s možnou aplik áciou 
a j v oblasti ílových m inerálov). 

Jubilant už doterajšou v,šestrannou činnosťou získal veľké zásluhy o rozvoj slo
venskej i československej kryštalografie a jej úspešnú reprezen táciu v zah raničí. 

Päťdesiatiny ho zastihujú v plnom zdraví a preňho typickom pracovnom eláne a ži
votnom optimizme. 

V mene celej slovenskej geologickej pospolitosti želáme jubilantovi Ing. Slavo
milovi Ďurovičovi, CSc., veľa zdravia, osobnej pohody a ďalších pracovných úspe
chov. 

Miroslav Kodera 
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Mineralia slovaca, 11 (1 979), 4, 379-383, Bratislava 

KRONIKA 

Z činnosti Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti 

Dôležitú ú lohu v rozvoji geologických vied v Banskej Štiavnici v druhej polovici 
19. a začiatkom tohto storočia zohrali tri banskoštiavnické vedecké spoločnosti -
Banskoštiavnická po bočka Uhorskej geologickej spoločnosti, Banskoštiavr:ická lekár 
ska a prírodovedecká spoločnosť a Krajinská banícka a hutnícka spoločnosť , ktor é 
sa veľmi aktívne zúčastúovali na rozvoji vedeckého života banskoštiavnickej banske j 
oblasti takmer celé polstoročie. L 

V tomto príspevku chceme priblížiť činnosť Banskoštiavnickej lekárske j · a prírodo
vedeckej spoločnosti v odbore geologických vied, ktorá sa utvorila z miestnej Le
kárskej čitateľskej spoločnosti, založene j z podnetu hlavn ého obvodného banského 
lekára dr. Františka Schillingera a ďalších lekárov z Banske j Štiavnice a okolia. 
Rozvoj prírodných vied v druh ej polovici 19. storočia si postupne vyžiadal takú 
organizáciu činnosti spoločnosti, aby do obsahu svojej pôsobnosti pojala všetky 
vedné odbory a aby i ch zastupoval dobr ý odborník. Preto Lekárska čitateľská 

spoločnosť vyzvala všetky miestne úrady, školy, inštit ú cie, mestských a vidiec
kych lekárov, Hlavný komor nogrófsky úrad a všetkých priateľov prírodných vied, 
aby na urýchlenie vytýčeného cieľa prispeli svojou spoluprácou, aby vstúpili do ra
dov spoločnosti, ktorá sa mala vybudovať n a nových základoch a so širokým okru
hom pôsobnosti. Prvé verejné zasadnutie mala spoločnosť 5. marca 1870 (80 členov) 

a rozdelila sa na 4 odbory. Do prírodovedného odboru (pôvodne baníckeho a hut
n íckeho) boli zaradené aj geologické vedy a mineralógia.2 Dostupné ročenky. ktoré 
spoločnosť s prestávkami vyd ávala až do roku 1903, neumožňujú podať ucelený obr az 
o činnosti spoločnosti v týchto vedných disciplínach.3 Od založenia spolupracovala 
aj s U horskou geologickou spoločnosťou v Budapešti a jej banskoštiavnickou poboč
kou. Vymieňali si ročenky a spolupracovali aj pri terénnych výskumoch a geolo
gickom mapovaní.4 Záruka dobrej spolupráce bola najmä v tom, že už roku 1871 
b oli za čestných členov spol očnosti zvolení Maximilián H antken, riaditeľ Uhorského 
geologického ústavu v Budapešti, Viliam Zsigmondy, radca a poslanec národného 
zhromaždenia, a na valnom zhromaždení spoločnosti 17. januára 1889 na návr h 
asistenta akadémie A. R e jtoa aj vynikajúci uhorský petrograf, univerzitný profesor 
J. Szabó. 

V Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti sa geologickým a mi
n eralogickým výskumom venovalo viacero členov. Uvedieme aspoň najvýznam 
n e jších. 
Ľudovít C s eh (1840- 1908) bol členom spoločnosti od roku 1871 (s ročnou pre

stávkou v roku 1897) a ž do svojej smrti v roku 1908. Dielo, ktoré zanechal, nebolo 
publikované, ale pre štúdium u ž neprístupných partií r udných žíl v banskoštiav
nickom rudnom revíre má aj dnes veľký význam. Mnohé pozorovania a výskumy 
vykonal aj v iných ložiskových oblastiach na Slovensku, najmä v Kremnici, Ľubie
tovej, Červenici, Vígľašskej Hute, Zlatej Idke a inde. Už v roku 1878 ho poverili 
geologicky zmapovať širšiu oblasť Banskej Štiavnice. Jeh o úlohou bolo urobiť roz
siahly geologicko-montanistický výskum banskoštiavnického, hodrušského a vyhnian
skeho rudného revíru spojený s geologickým mapovaním a sústrediť príslušné zbier
ky dokumentačného materiálu. Začiatkom apríla 1883 n astúpil do funkcie banskéh o 
geológa na banskom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. V návrhu na obsadenie tohto 
miesta, ktoré uvoľnil A. Gesell, sa uvádza, že Cseh má také bohaté skúsenosti, že 
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schopnejšieho geológa do tejto funkcie menovať nemožno. Neskôr viedol aj geolo
gické cvičenia poslucháčov banskej a lesníckej akadémie, na ktorej od 5. apríla 1898 
pôsobil ako výpomocný profesor.5 

Ján P e t t k o (1812-1890) bol členom spoločnosti od jej založenia až do roku 
1874, keď sa z Banskej Štiavnice odsťahoval. Bol prvým profesorom geologických 
vied na banskej akadémii a svojimi odbornými prácami sa zaradil medzi význam
ných geológov bývalej monarchie. Publikoval množstvo štúdií s podrobnými geolo
gickými mapami, a t0 nielen z územia Kremnických a Štiavnických vrchov, ale aj 
zo severnej časti Malých Karpát a Záhorskej nížiny. Aj v spoločnosti mal profesor 
Pettko veľmi zvučné meno, o čom svedčí aj to, že v o funkčnom období 1872- 1873 
bol jej predsedom.6 

Benjamín W in k 1 e r (1835-1915) bol členom spoločnosti od roku 1871 do roku 
1898. Od 25. októbra 1871, po odchode profesora J. Pettka do dôchodku, začal na aka
démii prednášať geologické disciplíny. Venoval sa väčšinou pedagogickej práci, ale 
aj niektorým novým nálezom minerálov na stred nom Slovensku (herrengrundit 
zo Španej Doliny, farmakosider it z Novej Bane atď.). Keď roku 1876 predložil ly
ceálny profesor Karol Jeszovits Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spo
ločnosti návrh na napísanie monografie o Banskej Štiavnici, mal Winkler spracovaf 
geologické pomery. Ako uvádza Vitális , odcudzili Winklerovi prioritu objavu herren
grunditu a od opisu geologických pomerov okolia Banskej Štiavnice dobrovoľne od
stúpil pod vplyvom veľkej autority profesora J. Szauóa, ktorý v roku 1891 vydal 
obsiahlu samostatnú geologickú monografiu.7 V prvom funkčnom období v r okoch 
1878-1880 bol Winkler podpredsedom spoločnosti. 

Gustáv Li s z k a y (1343-1889) bol členom spoločnosti v rokoch 1872-1887. Ve
noval sa prevažne výskumom minerálov na rozličných lokalitách, najmä v okolí 
Banskej Štiavnici, širšom okolí Žarnovice, na Spiši a v Gemeri. štúdie o výsledkoch 
svojich mineralogických a geologických výskumov uverejňoval prev:tžne v časopise 

Bányászati és kohászati lapok a Fäldtani käzläny. Zostavil aj uéebnicu geológie, 
ale profesori akadémie L. Litschaner a B. Winkler ju neodporučili vydaf tlačou.8 

V rokoch 1875-1976 bol Liszkay tajomníkom spoločnosti. 
Alexander G es e 11 (18:39- 1919) bol členom spoločnosti v rokoch 1880- 1883. 

Do Banskej Štiavnice za hlavného banského geológa prišiel roku 1880. Veľmi aktívne 
sa zapojil do kolektívnej práce pri geologickom mapovaní banskoštiavnického rud
ného revíru. Vedno s L. Csehom a J. S zabóom pripravil v roku 1883 mapu rudných 
žíl banskoštiavnického rudného revíru a krátko po nej vyšla ďalšia, farebná geolo
gická mapa tejto oblasti. V roku 1883 ho preložili d o Budapešti, ale v mapovacích 
prácach v okolí Banskej Štiavnice pokračoval až do roku 1885.9 

Hugo B ä c k h (1874-1931) bol členom spoločnosti v rokoch 18()9-1915. Do Ban
skej Štiavnice prišiel roku 1899, keď nastúpil na miesto mimoriadneho profesora 
geologických vied na banskej a lesníckej akadémii. Na tomto pôsobisku významne 
rozšíril knižnicu a nerastné zbierky. Už roku 1903 vydal prvý diel učebnice geológie 
a roku 1909 ju dokončil vydaním druhého dielu. Po rozdelení katedry roku 1912 sa 
H. Biickh stal vedúcim katedry geológie a náuky o ložiskách. Dva roky po príchode 
do B. Štiavnice pri príležitosti exkurzie členov Uhorskej geologickej spoločnosti 
do štiavnickej oblasti publikoval prácu o vekových vzťahoch vulkanických hornín 
v okolí B. Štiavnice, ktorá bola výsledkom jeho podrobného výskumu. Geologické 
výskumy ložísk železnej rudy robil aj v železníku a Hrádku, ako aj na južných 
svahoch Spišsko-gemerského rudohoria. Zaslúžil sa aj o otvorenie nových ložísk 
nerastných surovín, najmä uhlia a magnezitu. 10 

Jú lius K n b pf 1 e r (1851-1916) bol členom spoločnosti v rokoch 1877-1879. 
Pôsobil ako asistent a suplujúci profesor na katedre mineralógie a geológie na ban
skej a lesníckej akadémii od 30. septembra 1876 do 20. júla 1879. 11 Počas pobytu 
v Banskej Štiavnici sa zúčastňoval na geologických výskumoch okolia a spolu s pro
fesorom Vlinklerom pripravoval podklady o geológii najbliž:šieho okolia do mono-
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grafie o Banskej Štiavnici. Vypracoval aj geologickú mapu, ale tá sa nezachovala. 
Demonštroval ju na zasadnutí bansko§tiavnickej pobočky Uhorskej geologickej spo
ločnosti 23. marca 1879.1~ O tom, že sa Knópfler aktívne zúčastňoval na geologickom 
mapovaní, svedčí aj údaj, že riaditeľstvo erárnych a ťažiarskych baní v Nagyágu, 
kam Knópfler z B. Štiavnice odišiel, poslalo 27. januára 1882 sprievodné texty 
a mapy ku geologickej dokumentácii, ktorú robil Knópfler v Banskej štiavnici.13 Pre 
poslucháčov akadémie Knópfler zostavil a vydal aj malú mineralogickú príručku. 14 

Štefan Vitá 1 i s (1870- 1947) bol členom spoločnosti od roku 1895 až do jej zá
niku. Od roku 1898 bol tajomníkom a od roku 1901 odborným predsedom spoločnosti. 
Pôsobil v Banskej Štiavnici ako profesor na lý ceu a od roku 1912, po rozdelení 
katedr-y geologických vied na Vysokej baníckej a lesníckej škole v Banskej Štiav
nici, ako profesor. Do monografie Hontianskej župy spracoval prírodné pomery, 
ďalej opísal výskyty magnezitu v Uhorsku z geologickoložiskového hľadiska a geo
logické pomery okolia Smrdákov so zreteľom na kutacie práce na ropu. Podal aj 
zaujímavý návrh obnoviť bane na zlato v Banskej Belej a vykonal ďalšie geolo
gické výskumy na území dnešného Maďarska. 1 5 

Jednou z hlavných úloh činnosti spoloč-ností boli prednášky. Kým z p1,ých 10 ro
kov jej trvania sú známe všetky prednášky z mineralógie a geológie, z ďalšieho 

obdobia bližšie údaje o p rednáškach v tomto odbore takmer nie sú. Za celé obdobie 
jej činnosti boli v spoločnosti tieto prednášky:L6 1874 - František Po še p ný: 
Účinky trachytu na magnetickú ihlu, Gustáv Li s z k a y: Najnovšie výskyty barytu 
v Banskej Štiavnici, Benjamin W in k 1 e r : Nové nálezisko farmakosideritu v Novej 
Bani a vznik kryštálov leucitu; 1876 - Gustáv Li s z k a y; Vý5kumy v okolí Bór
szónya, Hugo Kuba c s k a : Vznik vápenca; 1877 - Július K nó pf 1 e r : K ryšta
lická štruktúra galenitu; 1878 - Július K nó pf 1 e r: O pevnej kostre žiabrovitých 
mäkkýšov a pravých perlách; 1882 - Adolf W ie s zn e r : Opis hlbkového vrtu 
v Kozelníckej doline; 1901 - Ján Tu z s on: Drevný opál z Liptovského Trnovca; 
1906 - Štefan Vitá 1 i s : Geológia okolia Tihanyu; 1910 - Štefan Vitá 1 i s : 
Výskyt draselných soli, 1911 - Štefan Vi tá 1 i s : Ložiská ropy, Viliam Z w i c k : 
Vulkanizmus, Hugo B ó c k h : Výbuch plynov v Sarmáci; 1912 - Gejza W á g ne r : 
Ustálenie tvaru zeme pomocou torzných váh; 1917 - Dezider Pekár : Geofyzi
kálne merania baróna Lóranda Eótvósa. 

Členovia Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti vykonávali aj 
inú činnosť. Od roku 1882 sa zúčastňovali na topografickom meraní a geologickom 
mapovaní banskoštiavnického rudného revíru. V rokoch 1883- 1885 sa tak aj ich 
zásluhou dokončilo niekoľko geologických máp17 Spoločnosť roku 1901 prispela fi
nančne aj na postavenie pamätníka dr. Jozefovi Szabóovi pri Szabóovej skale 
v Sklenoteplickej doline, ako aj na úhradu výdavkov za vyhotovenie novej geolo
gickej mapy okolia Banskej štia vnice. 18 

Po vydaní troch zošitov pripravovanej monografie, do ktorej mal B. Winkler pô
vodne spracovať geologické a mineralof(ické pomery obsahujúce klimatológiu, t9 zoo
lógiu2ú a botaniku2 L, podal tajomník spoločnosti profesoľ lýcea Štefan Vitális na za
sadnutí valného zhromaždenia 16. marca 1901 návrh, aby sa vo štvrtom alebo 
v piatom zošite spracovali mineralogické, geologické a hydrologické pomery, pretože 
sa isté práce v tomto smere už započali. 22 K dispozícii už boli analýzy štiavnických 
pitných vôd od Gustáva Gyórgya a podrob ný výskum pôdy od Roberta SchedE:ho. 
Vitális sa síce odvolával na to, že z geologicke.1 a petrografickej stránky dr. Jo
zef Szabó vydal u ž obšírnejšiu prácu, ale vyslovil náhľad, že Banskú Štiavnicu ako 
starú --banícku oblasť treba z geologického, petrografického a ložiskového hľadiska 

vždy študovať a bude to úloha veľmi užitočná a záslužná. Pripomenul, že v me
todike petrografických výskumov a v teórii o genéze žíl sa v poslednom čase veľmi 
pokročilo a pri ich využití moino v okolí Banskej Štiavnice dosiahnuť pekné vý 
sledky. Upozornil na vynikajúceho odborníka dr. Huga Bóckha, banského radcu 
a profesora akadémie, ktorý sa ako naozajstný odborník týmito problémami už za-
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oberal. Geologické a petrografické pomery, ako aj gen ézu rudných žíl skúmal osobne 
už po svojom príchode d o Banskej Stiavnice. Preto Vitális navrhol, aby spoločnosf 
poverila dr. H. Bi:ickha spracovať geologické, petrografické a ložiskové pomery. 
V prípade, že by s tým spoločnosť súhlasila, sa pon úkol V itális spracovať m in era 
logické pomery, pretože mu dr. Bi:ickh dal k dispozícii svoj e veľmi dobre vyba vené 
laboratórium na akadémii. 

Clenovia spoločnosti s potešením pri jali návrh preskúmať a monograficky spra
covať geologické, petrografické a ložiskové pomery. Na návrh predsedu spoločnosti 

banského radcu a profesora akadémie Roberta Schelleho sa prítomní uzniesli, že 
na úhradu výdavkov spojených s touto prácou požiadaj ú o pomoc aj miestnu geolo
gickú spoločnosť. Ich práce nevyšli ako samostatné zošity monografie B. Stia vnice, 
ale boli zaradené do monografie Hontianskej župy, ktorá vyšla roku 1907.23 

Posledným zaujímavým momentom činnosti spoločnosti v odbore geologických 
vied bola prednáška hlavného geológa a geofyzika dr. Dezidera Pekára z Buda pešti 
o geofyzikálnych meraniach u:~návaného fyzika baróna Lóranda Ei:itvi:isa, demon
štrovaná pokusmi a premietaním obrázkov.24 Obozná mil prítomných s významom 
a spôsobom merania a jeho praktickým využitím. Od meraní v oblasti výskytu 
zemného plynu a ropy n a veľkej Dolnej uhorskej zemi sa očakávali mimoriadne 
cenné orientačné údaje. Niekoľko rokov predtým robil barón Ei:itvi:is geofyzikáln e 
merania v banskoštiavnických baniach, kde vraj p r výkrát vyskúšal svoje t or zné 
váhy. Dr. Pekár mal urobiť v Banskej Stiavnici počas niekoľkých dní doplnkové 
merania. Tento údaj, ktorý sa v našej odbornej liter atúre doteraz nikde neob javil, 
je cenným príspevkom do dejín geofyzikálnych výskumov na Slovensku. 

Aj keď činnosť členov Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti 

v odbore geologických vied osobitne nevynikla, predsa sme pokladali za potrebné 
všetky dostupné údaje spracovať aspoň v takej form e, ako ich v tomto prísp evku 
predkladáme širokej odbornej verejnosti. 

Ivan He rčko 

Poznámky 

1 Pozri o tom bližšie v štúdii I. He r č k a 1977 : B a nskoštiavnická pobočka U hor
skej geologickej spoločnosti. Z dejín vied a techniky na Slovensku, 8, B ratislava , 
s. 205 - 252. 

2 M. D ére r 1881: Jegyzi:iki:inyv a Selmeczi Gyógyászati és Természettudom ányi 
egyletnek 1881 évi január - hó 29-én .. Selmecz, s. 17- 19. 

:J V ročenkách, ktoré vydala spolričnosf v rokoch 1871, 1881, 1884, 1885, 1887, 
1888- 1891, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 a 1903, sa nepublikovala ani 
jedna prednáška z odbor u geologických vied, ktorá odznela na odborných zasad-
nutiach. · 

4 E. Pint é r 1871: Jegyzi:iki:inyv a Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudo
mányi egyletnek 1871-ik évi nov. 24-én. Selmeczbánya, s. 7. 

5 I. He r č k o 1970: Csehova geologická a banská mapová dokumentácia v Slo
venskom banskom múzeu v Banskej Stiavnici. I. čast. Múzeum, 15, č. 1. 

6 I. He r č k o 1970: Ján Pettko (1812-1890). Zbor. Trenčín 1970. Bratislava. 

7 I. He r č k o 1976 : Dve výročia profesora Benjam ína v\'inklera. Mineralia slov., 
8, č. 1. 

8 I. H e r č k o 1978: Mineralogické práce Gustáva Liszkaya. Obzor Gemer a, 9, 
č. 2. Banská Bystrica. 

9 I. He r č k o 1976: Alexander Gesell - prvý uhorský banský geológ. Mineralia 
slov., 8, č. 2. 
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10 I. He r č k o 1975: Hugo Bäckh (1874- 1931) . Minera lia slov., 7, č . 1- 2. 

11 G. Fa 11 e r 1871: A selmeczi bányász- és erdészakadémiának torténete és jelen 
viszonyainak ismertetése. A selmeczi lVI. K. Bányász és Erdészakadémia emlékkonyve 
1770-1870. Selmecz, 44 s. 

12 štátny ústredný banský archív (ďalej ŠÚBA}, fon d Hlavný komomogrófsky 
úrad (ďalej HKG), kr, č. 6270, agenda predajne minerálov, záp. č. 8179. 

13 ŠÚBA, fond HKG, č. sp. 4:32/83/ 1882. 

14 C. K n éi pf 1 e r 188 7: ú tasitások és táblázatok a kéizbnségesebb ásványok meg
tatározására. Selmecz. 

15 Ľ. Iv a n 1957: Profesori geologických vied na š tiavn ickej Akad ém ii. Geol. 
zbor. Slov. akad. vied, 7, č. 1., s . 19- 20. 

H, údaje sú vyexcerpované z ročeniek spoločnosti uvedených v poznámke 3, ako 
aj z miestnej tlače Selmeczbányai Hiradó a Selmeczbányai Hir lap. 

17 Pozri o tom podrobne v štúdii I. He r č k o - P. Je d 1 a 1969: Vývoj geolo
gického mapovania v banskoštiavnickom r udnom revíri v 19. str. Zbor. Slov. b an
ského múzea, 5. 

w S. Vitá 1 i s 1902: A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi egylet 
ékvbnyve. Selmecz, s. 106- 107. 

19 O. Sc h w art z 1891: K limatológia . Selmeczbánya. 

20 J. Pet r i c s k ó 1892: Selmeczbánya vidéke állattani t ekintetben . Selmeczbánya. 
21 A. C s e re y 1397: Selmeczbánya és vidéke nbvény tani tekin tetben. Selm ecz-

bánya. 
22 Pozri poznámku 18. 

23 S . Vitá 1 i s 1907 : Hont vármegye természeti viszonyai. Magyarország Vár
megyéi és Városai. Budapest. 

24 Selmeczbányai Hirlap, k éit. XXVI, č. 15. Selmeczbánya 15. 4. 1917, s. 3. 
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·~xplanauons: 1 - intrusive ľocks or J:.ocene t,1 l\Hocene Rge, 3 - the Melillla-J3úkl< 
Mts. rúťk ľncics ot J::arly Pat-,1,zolc to Mes„zoiť ag,• (undivlded). :1 - mnrn ly ,or
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tt: ;mrl gypl)um) ciuH1rl~ norphyťy and luff. Peunian, U - <:onglomcrate; sandstune, 
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lO Ppidole•amphibolit~ tacies rock."', Carbonitt>rous. 7 - preclommruing graphil 1-seri
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