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Am,ncKJ1e 3JieMeHTl>I B CTpoeHHH 3ana):IHblX KapnaT H HX 3Ha'leHHe 

HOBbl l{ CTPYKTYPHbll1 a HaJil13 H 6OJibIIIOe K OJIHtieCTBO HOBb!X 
reocpH3H'leCKl1X ):laHHb!X BKJIIO'la51 r n y 6HHHb!X pecpn e KCHO-CeHCMH
qecKHX rrpoqmneii, IIO3BOJll1JIH rrpe):IJIO)KHTb HOBOe T eKTOHl1'leCKOe 
IIO):lpa3):leJie H l1e 3ana):1Hb!X K aprraT . B rrepBbie y cTa HOBJieHbl KapnaT
CKHe 3KBHBaJieHTHbie CTPYKTYPbI OTBe'lalO~He ľeJibBeT11KY, I1eHHl1-
Hl1KY :11 ABCTpOaJib!Il1Hl1KY. Honoe ):leJie HHe ):laeT HOBbl11: B3ľJI51):I 
O 3arra):1Hb!X K apnaTax 11 IIO3BOJl51eT O6'b51CHl1Tb HeKOTOpbie He
):IOCTaTKH B IIOHl1MaHl111 TeKTOHH'leCKOľO pa3 B11Tl151. 

Alpine elements in the W est Carpathian structure and their 
significance 

A n ew structural analysis and several !atest geophysical 
data including deep reflection seismic r esults allowed to suggest 
a new tectonic subdivision of the West Carpathian architecture. 
Carpathian equivalent struct ures cor responding to the Alpine 
Helvetic, Penninic and A ustr oalpine domain w ere reck ognized. 
The new subdivision yields an until unaccustomed and differen t 
view on the 'western Carpathians and a llows to explain several 
gaps in their tectonic history. 

Alpine units continue in to the 
Western Carpathians. This assump
tion followed already from the 
adaptation of Lugeon's nappe eon-

cept to the Carpathian structures 
more than 70 years ago. Since then 
the problem how to parallelize Al
pine and Carpathian structures 
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arised often either in Czechoslo
vakia (see e. g. D. A n d r u s o v 
1968, 1975, M. M a he ľ 1963, 
1979a, 1979b) or in other countries 
of t he Carpathian arch (M. K 9 i a z
k i e w i c z 1972, M. S ä n d u 1 e s
c u 1975 a. o.). Several solutions 
were proposed also by Alpine geo
logists (e. g. A. To 11 man 1969, 
1975, R. Tr um p y 1975 a. o.). 
The former and recently only his
torically conditioned and outdated 
negation of the nappe structure 
excluded also possible in terconnec
tion of Alpine and Carpat hian 
structures. Recent data led us again 
to the Carpathian propagation of 
Alpine structures, so more since 
deep crustal structures yielded 
surprisingly similar data from both 
areas. 

Seismic and gravimetrie data 
from the Western Carpathians 
point to the superposition of their 
granitoid "massifs" above a bulk of 
light masses interpreted even as 
younger sediments (Č. Tom ek -
J. šv a n ca ra 1977). Geophysi
cal data and first results of deep 
drilling confirmed that the Pieniny 
Klippen belt may be not considered 
as the surficial manifestation of a 
deep-seated fault (" lineament") 
along the boundary of the Central 
and Outer Carpathians but a struc
ture entirely involved into surficial 
nappes which, however, displays 
a peculiar role. The change in t he 
noti-on of the Klippen belt induced 
the necessity t o revise the whole 
Carpathian architecture asserting 

Alpine principles into its interpre
tation. 

The list of latest numerous r e
sults surpasses the possibility of 
t he paper. But, these corroborated 
our opinion that the paleogeography 
and the successive tectonic his
tory created comparable units in 
the Alps and Carpathians and spe
cialities resulted only from peculiar 
and particular positions of each 
segment in the Alpine-Mediterra
nean belt . Although the present 
structure and positions of units 
originated from continuous paleo
geographical belts partly d iffer in 
the Alps and the Western Carpat
hians, yet both areas underwent 
roughly the same geodynamic evo
lution when only intensities of 
single phases and the vectors of 
acting forces deviated. Hence, the 
W est Carpathian paleogeographic 
belts may be joined to the Alpine 
ones recognizing the Alpine mo
lasse, the Silesic, Penninic and 
Austroalpine domain individualized 
into independent units also in the 
Western Carpa thians. 

We emphasize mainly that the 
until unexplainable absence of Pen
ninic units in the Western Carpat
hians (cf. A. To 11 man n 1975, 
pp. 110 and 114) has been over
comed and new data allow to com
pare those units which bear similar 
lithologies and underwent the same 
metamorphic overprint and struc
turation. By t hat, also similar and 
comparable structures originated. 
N ewertheless, their detailed · li tho-
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logical and st ratigraphical paralle
lizat ion r equires further investiga
t ions. 

Silesic of the Western Carpathians 

The external belt of the Western 
Carpathians consits of nappe units 
of the foredeep and structural 
groups of the marginal and central 
flysch Carpathians originally defi
ned already by J. No w a k (1927). 
The marginal group of the Silesic 
comprises the Pouzdfany and Sub
silesian nappes on the W and the 
Stebnica and other nappes on the 
E. The central group comprises the 
Silesian nappe on the W and the 
Dukla, Skole, Corna hora nappes 
continuing along the external 
margin of the Marmarosh zone into 
the Rumanian Eastern Carpathians. 

The facial pattern and paleogeo
graphical affinities of these nappes 
but abo the unlike continuation of 
the Rhenodanubian flysch of the 
Eastern Alps into the Silesian and 
Subsilesian nappes (S. Pre y 1975) 
led us to assim ilate the sedimenta
tion area of the Silesic into a paleo
graphic domain along the platform 
margin of the Carpathian Mesozoic 
geosyncline. Therefore, nappes of 
the West Carpathian Silesic domain 
are in this sense parallelizable with 
the Helvetic-Dauphiné belt of the 
Western Alps. It seems likely that 
this broad paloogeographic belt has 
been interrupted in the area of the 
Eastern Alps. 

The continuation of Silesic units 
beneath overth rusted internal W est 
Carpathian units remains until 
problematic an d considerations are 
only hypothetical. N umerous seis
mic data indicate intensive t ectoni
zation in depths between 5- 12 km 
across the Magura nappe and the 
Klippen belt. The activized slab 
surpasses the peak of the W est 
Carpathian gravity minimum fol
lowing roughly the outer margin of 
the Klippen belt and also the inter
face between different electric con
ductivity vectors. The latter runs 
along the Klippen belt on the SW 
but it occupies a more external po
sition between Bardejov and the 
Vihorlat Mts. in the E. The variable 
seismogeological pattern of the Ma
gura flysch nappe basement, the 
change in electric conductivity 
vectors in the depth and the pre
sence of Jurassic reef limestone 
klippes at several places dragged 
from the Silesic basement by ad
vancing nappes led us to assume 
a tectonically involved crustal slab 
here r epresenting alpinotype struc
tures (nappes) of the former plat
form foreland and of its Cretaceous 
to Cainozoic cover. 

Hence, the Silesic consits of 
nappes built by crystalline and its 
epiplatform cover of Paleozoic, 
Mesozoic to Paleogene age (at pla
ces of even Lower Miocene age) 
composing neo-Alpine nappes of 
the Outer Carpathians. The conside
rable p ortion of Silesic nappes be
came buried beneath advancing in-
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ternal West Carpathian nappes 
during the latest stages of the Alpi
ne tectogenesis. 

Penninic units of the Western 
Carpathians 

The heaviest contradictions in 
attempts to parallelize Alpine and 
Carpathian structures were formerly 
due to the presumed absence of 
Penninic units in the Western Car
pathians. Surely, a very general 

setting of an "eugeosynclinal" do
main against a more external "mio
geosynclinal" one resulted in search 
for such Carpath ian structures 
which should occur beneath the 
Austroalpine nappes and contain 
huge basic to ultrabasic masses 
associating here with deep marine 
turbidites, cherts and marly sedi
ments metamorphosed into "schis
tes lustrés" . Notwithstanding diffe
rent interpretations (e. g. R. Tr um
p y 1976, Fig. 2 and R. C o m p a g
n oni et al. 1977, Fig. 3), a rigid 

► 
Fig. 1. Tectonic outline of the Western Carpathian s and surrounding areas. Expla
nations: The platform f oreland of t he Wester n Carpathians: 1 - slightly folded 
molasse of Neogene age in t h e platfo r m cover. Silesic of the W estern Carpathians : 
2 - inner u nits of the foredeep (molasse of Neogene a ge, Paleogene to Mesozoic 
of the pla tform cover ; the P ouzdfany, Ždánice, Stebník nappe a. o.), 3 - the Sub
silesic nappe, 4 - t he Skole nappe, 5 - the Silesic nappe, 6 - dragged slices of 
Jurassic to Lower Cretaceous at t he bottom of the Subsilesic and Silesic n appes, 
7 - the Dukla and Cornahora nappes. North Penninic nappes of the Western Carpat
hi ans: 8 - the Magura nappe, 9 - the Porkuletz, Rakhov and Ceahlau nappes. 
South Penn inic nappes of the Western Carpathians: 10 - t he Pieniny K lippen belt, 
11 - the Vepor nappe and its equivalents, 12 - th e G emer nappe an d its equiva
lents, 13 - the Bôrka nappe a nd its equivalents. Probable Ligu r ian nappes of t he 
Western Carpathians : 14 - the š ambron-Kamenica zone, 15 - the Krichevo and 
Roman zone and the flysch belt in the Great H ungarian plain basemen t. Austro
alpi ne nappes of the Western Carpathians: 16 - lower Austroalpine nappes, 17 -
middle Austroalpine nappes, 18 - upper Austroalpine nappes, 19 - Paleozoic of the 
Grauwackenzone in the Eastern Alps and its West Ca r pathian equivalen ts , 20 -
Paleozoic to Mesozoic of South Alpine development (the Btikk Mts . and equivalents), 
21 - th e location of deep geological profiles 

Obr. 1. Tektonická schéma Západných K arpát a okolitých obla stí. Vysvetlivky: 
Platformné pr edpolie Západných K arpát. 1 - slabo zvrásnená n eogénna m olasa 
p latform ného pokryvu . Silezikum Západný ch Karpát: 2 - vnútorné jednotky pred
hlbne, neogénna molasa. paleogén až mezozoikum platformného pokryvu; pouzdfan
ský, ždánický, stebnický príkrov a i ., 3 - podsliezsky príkrov, 4 - sk.olský prí
k rov, 5 - sliezsky príkrov, 6 - vyvlečené útržk y jury až spodnej k riedy na báze 
sliezskeho a podsllezskeho príkrovu, 7 - dukliansky a čiernohorský prík.rov. Seve
r openninské príkrovy Z ápadných Karpát : 8 - m agurský príkrov, 9 - pork.ulecký , 
rachovský a ceahläusk.ý príkrov. Juhopenninské príkrovy Z ápadných Karpát: 10 -
pieninské bradlové pásmo, 11 - veporský príkrov a jeho ekviva lenty, 12 - gemerský 
príkrov a j eho ekviva lenty, 13 - pr íkrov Bôrky a jeho ekvivalenty, Pravdepodobné 
ligúrske prík rovy Západných K arpát: 14 - šambronsko-k.amenické pásmo, 15 - kri
čevsko-románske pásmo a flyšové pásmo v podloží Veľkej maďarskej nížiny. A ustro
aZpínske príkr ovy Západný ch Karpát : 16 - spodné au stroalpínske príkrovy, 17 -
stredné austroalpínske prík rovy, 18 - vrchné austroalpínske príkrovy, 19 - paleo
zoikum drobovej zóny Východných A lp a jeho západokarpatské ekvivalenty, 20 -
paleozoikum a mezozoiku m juhoalpínskeho vývoja (Bukové vrchy a jeho ekviva
lenty) , 21 - situácia h lbinných geologických profilov 
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subdivision into mio- and eugeo
synclinal parts of the Alpine geo
syncline seems to us as out-of-date 
even in the light of r ecent data in 
the Alps. There the Penninic or 
Penninic-Ligurian domain was also 
considerably dissected. Several 
areas within it h ave had continental 
crust in the Alpine Penninic do
main, too (e. g. the Suretta, Margna, 
Dentblanche nappes a. o. cf. 
R. Tr um p y 1976, J. De bel
m a s 1975). Recent data on the na
ture and chronology of the Alpine 
m etamorphism (W. G. E r n st 1973, 
G. V. D a 1 Pi a z 1974a, 1974b, 
J . De s m on s 1977) stimulated to 
look for Carpathian equivalents of 
Penninic units not only in ocean
derived lithologies but also in the 
crystalline, Paleozoic and Mesozoic 
sequences metamorphosed at com
parable conditions with lithologic 
sequences of the Penninic domain. 
The paralleliza tion is reasoned 
also by similar early-Alpine age 
of the metamorphism (HP- LT 
assemblages). 

According to our interpretation, 
the W est Carpa thian Penninic do
main also comprised several seg
ments of continental crust. There
fore we interpret it not only as the 
wide paleogeographic belt where 
"oceanic" spreading occured during 
t he Jurassic and Lower Cretaceous 
but where the oceanic crust and its 
sedimentary cover disappeared in 
a Paleoalpine subduction zone. This 
domain belongs organically to the 
Penninic together w i th the paleo-

geographic domain of the upper 
plate representing an active Paleo
al pine island are and a secondary 
basin behind it (I. Va r g a 1978). 
Hence, West Carpathian paleotec
tonic belts have had their partly 
different Alpine continuation. Ne
vertheless, they have similar 
development during the whole 
Triassic and also comparable Late 
or even Early Paleozoic complexes 
beneath the Triassic. Moreover and 
m ainly, the position in the archi
tecture and also the meta
morphic overprints are the same 
(cf. S. Vrán a 1966). The lack of 
Paleoalpine calcalcaline volcanoplu
tonic activity in the Alpine Penni
nic domain and its presence in the 
Western Carpathians is a specific 
featu re of the latters connecting the 
Carpathians to the SE European 
continuation. On the other hand, 
the Neoalpine (Tauern or Lepon
tian) crystallisation and metamor
phic event is a peculiar Alpine 
feature until without W est Car
pathian equivalent during the 
Eocene and Oligocene. 

Consequently, two Penninic belts 
are dist inguished in the Western 
Carpathians. Into the external 
(northern) belt we include the se
dimentation a rea of the North Car
pathian Magura nappe comparing 
its position with the one of the 
N orth Penninic flysch of t he 
Western Alps and with the Rh eno
danubian flysch in the Eastalpine 
area. During the Jurassic and Lo
wer Cretaceous, the paleotectonic 
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position of the Magura flysch very 
resembled the position of the Va
laisian belt of the Western Alps. 
The influence of destructed ophio
lites supplied in to the sedimen ta
ti,on area well characterizes the 
Magura flysch sedim entation and 
also the Alpine North P enninic 
flysch sequences. 

North Penninic units of the Western 
Caľpathians 

The Magura nappe 

The Magura flysch creates a 
Nor th Penninic unit in the Western 
Carpathians joining the Eastalpine 
Rhenodanubian flysch immediately 
beneath the Vienna basin . East
wards it becomes very ex tensive 
along the whole arch of the W es
tern Carpathians. The large Magu
ra nappe is overthrusted onto dif
fe rent Silesic units in the r ecent 
architecture and it wedges out but 
in the Ukrainian Turj a valley 
where the Porkuletz nappe enters 
the same position (V. V. G 1 u s h k o 
- S. S. Kru g 1 o v 1971) continu
ing ex ternly from th e Marmarosh 
zone into Rumania. 

The homeland of the Magure 
nappe was located to the north 
from the Mesozoic domain of the 
Klippen belt during the Upper Cre
t aceous and even the Paleogene. 
Mesozoic sequences of the Klippen 
belt constituted at this tim e an ele
vahon bordering the Magura basin 

from South P enninic units occupy
ing more internal positions. This 
elevat ion became part of the Klip
pen belt together w ith upper P en
nin ic nappes and t he detached 
Austroalpine nappes as late as the 
Eocene. 

South Penninic . units of the Western 
Carpathians 

The Pieniny Klippen belt 

The Sou th Penninic units of the 
Western Carpathians arose from 
alpinotype tectonization of the Pa
leoalpine subduction zone (V ar
g a 1978), its accretion prism and of 
the island are occuring at that time 
in the W est Carpathian prolonga
tion of the Brian~onnais elevation 
togeth er w ith lithologies derived 
from the South P enninic Piemont 
trough. It is likely that several sia
lic crustal slabs occured in the W est 
Carpathian Penninic domain as it is 
suggested also for the Alps. These 
segments were gradually inoor po
ra ted into the Carpathian nappes 
already during the P aleoalpine 
movements. 

In the recen t st ructure of the 
Western Carpathians, the Klippen 
belt r epresent s t heir extreme Sou th 
Penninic element. This spectacular 
phenomenon is r ather peculiar 
feature of t he Western Carpathians. 
Its termination at the eastern margin 
of the Easter nAlps remais poorly ex:
plained (S. P r e y 1975, A. Kroll 
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- G. W es s e 1 y 1973) and paral
lelizations with single Eastalpine 
paleogeographic belts remain prob
lematic. Similar questions arise for 
the SE termination in the Poiana 
Botizei Mts. of Rumania where the 
Botiza nappe of Pieniny develop 
m en t (I. D um i t r esc u 1957) ex
hibits an unusual SE vergency . 
Lithological equivalents of the 
Klippen belt appear farther to the 
SE in Rumanian Transylvan nappes 
an d even in the southern Muntii 
Metalliferi (cf. M. S ä n d u 1 es c u 
1975, Fíg. 17, p. 328). 

The relation between beds of 
Cretaceous and P aleogene age in 
the K lippen belt is always a strati
graphic and not a tectonic one . 
Such r elations characterize also the 
easternmost Poiana Botizei deve
lopm ent (1. c.). 

The uneven representation of 
Mesozoic tectonic units is wery re
m arkable in the Klippen belt, too. 
The most complete development 
occurs in the Western Carpathians 
(D. And r u s o v 1968). Jurassic 
to Neocomian sequences contain 
already only peculiar members of 
t he Czorsztyú and Kysuca u n its in 
the Ukrainian Eastern Carpathians 
and only the firs t one extends into 
Rumania (M. S ä n d u 1 e s c u 1975). 
We must not suppose paleogeo
graphical d isappearance of single 
paleogeographical belts to answer 
this feature. To the contrary, the 
extremely compressed and once 
broad paleogeographical belts shar
ing t he recent architecture occupy 

gradually different tectonic posi
tions. Mesozoic lithologies of Tran
sylvanian and Central Carpathian 
nappes in Rumania represent so the 
continuation of the K lippen belt 
Mesozoic domain (cf . M. S ä n d u-
1 es c u 1975). 

The outer lim it of th e Klippen 
belt between the Eastern Alps and 
the Turja r iver is created by the 
Magura flysch nappe or the Por
kuletz nappe of the Easter n Car
pathians. Conspicuously, the setting 
of boths t owards the Klippen belt 
is always oblique one an d of tecto
nic natu re. Cret aceous nor P aleoge
ne mem bers of the Magura nappe 
do not participate anywhere on the 
structures of the K lippen belt. 
Clastics of Cretaceous to Paleogene 
age within the Klippen belt con
tain heavy amou nts of ophiolite
derived detritus, HP-LT meta
morphites, pebbles of calcalcaline 
magmatites yielding Jurassic to 
Lower Cretaceous radiometric ages 
accompanied b y metamorphosed 
carbonate pebbles (R. M a r s c ha 1-
k o et al. 1977, M. Mi š í k 1978) 
known otherwise only from South 
Penninic nappes outcropping in the 
Central Carpathians. 

Due t o its position and internal 
architectu re, the Klippen belt r epre
sents the outer and extreme South 
Penninic structure of the Western 
Carpathians. The uniqueness of the 
West Carpa thian ar e is the most 
striking one w hen com paring it 
with the Eastern Alps quite due to 
the Klippen belt. Either its paleo-
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geographic belts vanished towards 
the Eastern Alps, or m ore likely, 
they were completely overriden by 
advancing Eastalpine nappes dur
ing the P yr enean and Savic phases 
A structural analogy of the Klippen 
belt m ay be seen only farther in 
the Wester n Alps wher e its pecu
larities ap pear in the "Médianes" 
but mainly in the "Zone Submé
diane" of the P r éalps rehabilited 
recently (M. W e i d m a n n et al. 
1976) . These compose here extreme 
interna! port ions of the "Domaine 
Valaisianne" originated between 
the Ultrahelvetic and Brian<;onnais 
zone. 

The structural role and the posi
tion of the West Carpathian Klip
pen belt corresponds to such posi
tion : it served as a "lubricant" and 
underlay for overthrusts of inner 
Penninic units on to the submerg
ing external portions of the Car
pathians during Cainozoic orogenic 
phases. At the temporary stan dstill 
between Medi terranean and Pyre
nean movements, the Pieniny ele
vation exhibited a "barr ier effect" 
towards surficial Austroalpine nap
pes containing mainly Mesozoic 
lithologies and also t owards the 
South Penninic nappes occuring at 
this time already beneath the 
Austroalpine n appe pile. Such role 
explains why the plentiful "exotic" 
pebbles of Austroalpine provenian
ce (W etterstein and Halsta tt limes
t one a . o.) and the evenly strange 
magmatite and metamorphite pebb-
1<2s concentrated in the Súľov and 

Upohlav conglomerates of the Klip
pen belt dur ing t he Upper Creta
ce,ous and the Eocene (R. M a r
s c h a 1 k o et al. 1977, M. M i ší k 
1978). The barrier effect of the 
Klippen belt survived up to recent 
in crustal thickening from 25 km 
at the southern margin of West 
Carpathian Penninic units to 
30-31 km beneath the Klippen 
belt. This thickening m ay have re
sulted, however, also from gradual 
píling of overthrusted Austroalpine 
and Penninic units. 

The V epor nappe 

The Veporic unit (named origi
nally as "Granides" by A. M a
t ej k a - D. A n d r u s o v 1931) 
was thought to r epresent a high er 
unit comprising crystalline, Paleo
zoic and Mesozoic sequences of 
Central Carpathians. At that time, 
the homeland of "Subtatric" nappes 
(D. An d r u s ov 1943) t orn off 
fro m their basemen t and thrusted 

· onto the northernly lying crystalli-
ne of "Tatrides" has been sought 
in the Vepor area. Later this id ea 
proved unacceptable likewise to the 
Eastern Alps, when an epimeta
m orphic Mesozoic sequence h as 
been found to occur above the Va
r iscan and older crystalline. This 
Mesozoic appeared in quite diffe
r ent facies from those of "Subtatric" 
nappes. Latter attempts rooted the 
Subtatric nappes along large tec
tonic lines ascr ibing to latter a 
"Narbe" notion where the original 
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substr atum disappeared (D. A n
d ru s o v 1968, 1975, a. o.). 

Significant boundary has been 
presumed so far between th e 
"Tatroveporides" on t he outer side 
an d the "Gemerides" on the internal 
side of the Central Carpathians. 
These views assumed m ostly pecu
lari ties of a Lat e Paleozoic t o Me
sozoic cover ("envelope" ) of the 
both units . Over the h uge Early to 
Late P aleozoic sequence of th e Ge
m erides the Lower Triassic clastic 
development was thought t o be fol
lowed by typical Austroalpine Me
sozoic facies (Guttenstein, W etter
stein and H allstatt limestone of the 
lVIiddle to Upper Triassic). Such 
n otion of the Gemerides did not 
even change w hen Mesozoic facies 
similar to those of the Biikk lVIts. 
in H ungary an d in the Carnic Alps 
were found to occur beneath li
mestone masses of the Slovak karst 
area (H. K o z u r - R. M o c k 
1973). All Austroalpine Mesozoic 
nappes of the Western Carpathians 
(the Choč, Strážov, Drienok, Veter 
ník and the newly reckognized Si
lica nappe) w ere supposed to have 
originated in the su tur e between 
Tatroveporides an d Gemerides, i. e. 
a long the Lubeník - lVIargecany line 
(D. And r u s o v 1975). This no
tion supposed an u ntil unproved 
resemblance between crystallin e 
masses of the Vep orides and Tatri
des. However, recent data p rov ed 
considerable difference between 
boths as significant Lower Paleo
zoic sequences converted to green-

schist facies m etamorphites (w ith 
local occurence of low t emperature 
amphibolite facies) occur w ithin the 
area of the Vepor nappe (see 
O. č o r n á - L. K a m e n i c k ý 
1976, E. P 1 and e rov á - O. Mi
k o 1977 for t he stratigraphy and 
S. Vr án a 1966 fo r t h e meta
morph ism) resembling by that con
dit ions in the Gemer nappe. These 
lit h ologies and the metamorphic 
overprint of Early Alpine age fail 
to occur within the Tatride area 
where the youngest metamorphic 
alterations achieved the high tem
perature and low- to intermediate 
pressure cond itions of the amphi
bolite facies already during Varis
can events escaping any conside
rable Alpine m etamorphism. 

Therefore we assimilate the 
former V eporide a nd Gemeride 
P aleozoic unit s together with other 
W est Carpath ian P aleozoic sequen
ces (in the Malé Karpaty Mts., Bra
n isko Mts., Čierna hora Mts . and in 
the Iňačovce structure beneath the 
East S lovakian Neogene) among 
South Penninic st ructures not
w ithstanding the p ecularities in 
each of them. To th is group of units 
belongs probably also the Marma
rosh crystalline already many times 
compared w ith the former (V. G. 
Svi r i d e n k o 1976). 

Assim ilating the Vepor nappe 
among South Penninic u nits of the 
Western Carpath ians w e regard it 
as a lower n appe structure under 
the higher one represented by the 
former "Gemeride" Paleozoic com-



B. L eško, I. Varga: Alpine elemen ts 107 

plexes. Both create interna! Penni
nic units of the Western Carpat
hians. 

The Vepor nappe consits of three 
partial units representing also par
t ial nappe structures (A. K 1 i n e c 
1966, 1971). The lowermost Hron 
structure contains Early P aleozoic 
sediments and synchronous basic 
and acid volcanites metamorphosed 
in greenschist assemblages already 
during the Variscan event. Nume
rous amphibolite bodies and por 
phyroid layers r esemble synchro
nous paleovolcanites of the Gemer 
nappe. The higher Kráľová hoľa 

partial nappe (all reckognized as 
complexes by A. K 1 in e c 1. c.) 
comprises mostly granitoids of the 
Var iscan cycle and their polymeta
morphic mantle assigned also as the 
Hladomorná dolina group (1. c.). 
Mutual imbrication of the Hron 
and Kráľová hoľa partial nappes is 
at places very oonspicuous and 
even if the st ructure may have ori
ginated already during the Variscan 
cycle, the Alpine structuration · 
appears as very strong (S. Vr á n a 
1966). The Alpine metamorphic 
overprint is generally considerable 
achieving granitization grade fol
lowed by intrusions of melts into 
the green-schrist grade environ
ment at the Early Alpine event. 

Equivalents of the Vepor nappe 
appear in further as yet "Tatride" 
and "core" mountains of the Wes
tern Carpathians. In the Branisko 
and Čierna hora Mts. we assign 
them as the Sľubica (mainly crys-

talline schists) and the Bujanová 
(granitoids) partial nappes. In the 
Malé Karpaty Mts., the Pezinok
Pernek and Harmonia groups cor
respond to the Hron unit whereas 
the Modra and Bratislava "massifs" 
correspond to the Kráľova hoľa 

unit by lithology and position. 
Metamorphics of green-schist grade 
occur w ithin the until less known 
Iňačovce structure of the East Slo
vakian Neogene basement that may 
be also related to the Hron deve
lopment. Granitoids are there either 
missing or scarce. 

For these extensive lower South 
Penninic nappes, the overall weak 
metamorphism of Paleozoic sequen
ces (contrary to units ranged to the 
Austroalpine domain), the abundant 
acid and potash-rich variety of 
granitoids generated mostly during 
terminal Variscan phases and an 
intense Alpine m etamorphic over
pr int and st ructuration are the ty
pical common features. 

The southern limit of t he Vepor 
nappe r uns along the Lubeník -
Margecany line without Mesozoic 
members along it. Th is is why 
there hardly t he whole Austroal
pine nappe pile has ben sutured 
and their homeland disappeared 
nor it is limiting the Hugarian 
'·median m ass" as supposed by 
D. And r u s o v (1975). Moreover, 
the Late P aleozoic to Mesozoic co
ver along both sides of the align
ment are so similar and quite dif
ferent from Austroalpine develop:
ments that here at most the basal 
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surface of the Gemer nappe may 
occur. The tectonometamorphic 
h istory and magmat ites a re conspi
cuously also similar on both sides 
of t he line. 

The Gemer nappe 

A higher structure of the South 
Pennin ic nappe píle comprises a 
huge Early Paleozoic development 
(Ordovician ? - Devonian and at 
places probably even Lower Car
boniferous) converted to, almost 
everywhere except of some low 
temperature amphibolite assem
blages at places, green-schist grade 
metamorphites already during the 
Variscan cycle. Heavy acid and 
basic volcanit e layers appear in a 
flyschoid sequence. Th e Gemer 
nappe comprises the former "Ge
meride" P aleozoic of the Wester n 
Carpathians. An epicontinental 
Upper Carboniferous to Upper Per
mian cover reaches p robably up t o 
Mesozoic members the latter deve
loped only in small thickness or 
absent at places. Gran itoids are ge
nerally scarce in the nappe. For
merly, these granite intrusions 
were mostly referred to the U pper 
Cretaceous but recent data pro
ved their partly Late V ariscan 
age. Hence, the so far supposed 
difference betw een both lower Pen
ninic nappes has been removed. 
Remobilized Paleoalpine granite 
occurs in both nappes as well. 

In spite of several times underli-

ned continuation of this P aleozoic 
development into the Upper Austro
alpine Grauwackenzone of the 
Eastern Alps or to the Veitsch and 
Notsch nappes in the latter, it is 
namely the Late Paleozoic and 
probable Mesozoic cover of the 
wh ich oompletely differ from the 
overthrusted nappes of Austro
alpine developments. 

The Bôrka nappe 

Betw een the underlying cover 
of the Gemer nappe and the overt
hrusted nappes of Austroalpine 
lithologies above, a set of tectonic 
slices and nappe outliers occurs 
bearing pronounced Penninic (Pie
mont) lithologies and of probably 
higher Mesozoic age. Rocks within 
th is strongly imbricated nappe 
structure were metamorphosed into 
HP- LT qssemblages (glaucopha
ne - chlor itoide - stilpnomelane) . 
Dismembered serpentinite bodies 
occur t here together with conside
rable breccia ("Rauhwacke" or "car
gneuille") layers. This strongly im
bricated structure in evident nappe 
position above the Gemer nappe 
and its cover we call the Bôrka 
nappe after the site of typical and 
complete developm ent. Its recent 
extent result ed from a later over
riding by th e h igher Austroalpine 
nappes but its remnants cover 
almost the whole Gem er nappe. 

The stratigraphic span of sedi
ments (dark marly pelites and 
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cherts intercalated with diabase s ch a 1 k o 1975). Older constituents 
layers and volcanosedimentary beds, 
frequent crystalline lim estone at 
places strongly breccciated) occur
ing there within thick breccia slabs 
a t places with serpentinite slices re
mains util not solved. Probably, the 
whole sequence is of Jurassic to 
Lower Cretaceous age. The litholo
gy, struct ural posit ion and even 
the metamorphic assem blages of 
Early Alpine age allow to compare 
the whole nappe with units of P ie
mont origin within the Western 
Alps. 

Probable Ligurian units in the 
W estern Carpathians 

Higher nappe units der ived from 
the P enninic dom ain are probably 
absent or very rare in the Western 
Carpath ians. How ever, a sandsto
ne-conglomerate flysch belt of 
P aleogene age along the inner side 
of the Klippen belt in Eastern Slo
vakia, the so called š ambron-Ka
menica zone (F . C h m e 1 í k 1963) 
may represent the uppermost Pen
n inic nappe displaing already cer
tain Ligurian affin ity. 

Exclusively th e Austroalpine 
nappes may have been by no means 
the sole source for this flysch se
quence. At the time of sedimenta
tion, already South Penninic nap
pes in fron tal part of the Austro
alpine nappe pile were exposed 
supplying the peculiar Penninic 
detrital content into the flysch 
trough (far lithology see R. M a r-

of the same basin may represent 
the Kr ichevo and Roman sequences 
of Tr anscarpathian Ukrainia (V. G. 
S vi r id e n k o 1976) beneath the 
Neogene basin. The fur ther con
t inuation of these fine-pelitic sand
stone turbidites associated with 
considerable amounts of synchro
nous basic volcanites of Upper Cre
taceous to Paleogene age represents, 
probably, the Debrecen - Szolnok 
flysch belt of the Hungarian low
lan d basement (K. S z e p e s há z y 
1973). The lithological content of 
the whole unit strongly reminds 
that of the Helminthoidic flysch of 
the Western Alps and Ligurides. 

This extreme South Penninic 
structure of th e W estem Carpa
thian s despite the r ecen t n appe po
sition along the inner margin of the 
Klippen b elt may be compar ed 
wit h the position of th e Hel
minthoide flysch of Ligurian pro
venience in the Western Alps, partial 
units of which, thrusted far-away 
represents the Simme flysch nappe 
of Préalps or the relics in Embru
nais of the French Western Alps 
(J. De b e 1 ma s 1975) . 

The West Carpathian Austroalpine 
units 

Among the Austroalpine nappes 
of the Western Carpathians we 
assimilate those consisting domi
nantly of crystalline named for
merly as "Tatrides" (A. Matej-
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k a - D. A n d ru s ov 1931) and 
the whole set of rootless surficial 
nappes originally designated as 
"Subtatric" ones (M. L u g e o n 
1903) . Likewise to the Eastern Alps, 
the bulk of Austroalpine nappes oc
cupies ex ter nal position in the r e
cent mountain r ange relative to the 
underlying Penninic nappe pile. 

Lower Austroalpine nappes of the 
Western Carpathians 

The opinion of M. Lugeon and 
V . Uhlig strongly survived up to 
presen t in the Carpathian geologi
cal literature according to which 
the Central Carpathian crystalline 
may have an autochtonous position. 
M. Limanowski (1930) was 
the first who argued for t heir al
lochtony reckognizing horizontal 
t ransport of crystalline masses and 
delimit ing his "nappe basse tatri
que" . Neither D. Andrusov ex
cluded this possibility (1968, 1975). 

The lower Austroalpine nappes 
occur mainly along the external 
margin of the Central Carpathians. 
Yet, Austroalpine nappes have their 
continuation in st ructural units of 
the Pannonian basin basement ex
tending as far as the Zemplín In
selberg in Eastern Slovakia. Seve
ral partial nappes of crystalline 
and of Late Paleozoic to Mesozoic 
cover compose the vast lower Au
stroalpine structural domain . In the 
recent structure, this grandiose 
complex of n appes builds several 

horsts due to Mio-P liocene move
ments. 

Lower Austroalpine nappe cores 
consist of Variscan and probably 
even pr e-Variscan plutonites and 
their polymetamorphic m antle. The 
youngest m etamorphism is the Va
r iscan one since unmetamorphosed 
Carboniferous but mainly Permian 
transgredes above the crystalline 
which is in turn supposed to have 
Early Paleozoic or even Precam
brian ages. Generally, the Mesozoic 
development of the cover exhibits 
well expressed geanticlinal featu
res. 

The thickness of the Austroalpi
ne nappe pile above the Penninic 
one may be assumed from the 
seismological pattern along the 
profile K III. If the distinct refrac
tion boundary between Žilina and 
Zvolen corresponds to a lithofacial 
interface signalizing also the upper 
limit of the low velocity channel 
within the crust and equally, the 
Austroalpine thrust plane coincides 
with the upper limit of the meta
morphosed Penninic nappe pile, 
then the thickness varies between 
5-7 km. To the SE from the High 
Tatra Mts., these thicknesses dec
rease considerably and Austroalpi
ne units continue but along the 
southern margin of the Šambron -
Kamenica zone, or at places, bet
ween the latt er and the Klippen 
belt. 

Crystalline units of the Panno
nian basin basement referred ·for
merly to the Hungarian "median 
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mass" in the Carpathian literature 
(1. c.) represent probable continua
tion of West Carpathian lower 
Austroalpine nappes and their nap
pe position is also highly probable 
(the Zemplín Inselberg, the Me
csek lVIts. a . o.). 

Elevated and high velocities 
(6 .2-7.0 kms - 1) in deeper parts of 
the lower Austroalpine crystalline 
in the Turčianska kotlina depres
sion and in the Malá Fatra Mts. may 
be interpreted as dense masses 
dragged from lower crustal (or even 
subcrustal ?) levels during t he 
overthrust of the Aust roalpine nap
pe pile. In such sense, these masses 
represent a devastated and disper
sed W est Carpathian equivalent of 
the Alpine Ivrea zone. 

The southern limit of lower 
Austroalpine nappes runs along the 
Čertovica line in the Western Car
pathians. Due to Pyrenean and 
Savic movements, the Čertovica 

line has been transformed into a 
secondary upthrust of South Penni
nic nappes onto the at this time 
already external lower Austro
alpine. 

Previous solutions almost entir ely 
parallelized the pre-Mesoz.oic units 
of the Western Carpathians with 
the Austroalpine. The crystalline 
was supposed to figure the base
ment of surficial nappes resembling 
by that the situat ion in the Eastern 
Alps. The n ames of "ultra-Tatrides" 
and "Fatric" for lower partial nap
pes, the "Hranie" or "ultra-Vepori
des" far a set of middle n appes and 

the name of "Gemeric" far the up
permost nappes were introduced 
(A. Bi e 1 y et al. 1968) to underli
ne partial tectonic positions or in 
attempts to resolve their homelands. 
Neither the last investigations did 
salve their tectogenesis nor deter
m ined u ndoubtely the homelands 
w hich remain enigmatic likewise to 
the Eastern Alps (H. B ä g e 1 in 
G . A n g e n he iste r et al. 1972, 
pp. 369- 371). Recently H. K o
z u r - R. M oc k (1973) delimited 
t he Silica nappe of upper Austro
alpine facies in the Slovak karst 
area occuring here above another 
Mesozoic sequence of the Meliata 
group. The stratigraphic span and 
lithology of the latter is well cor
relable with the Mesozoic sequence 
of the Bukk Mts. of Hungary. Ho
wever, also this sequence occurs 
h ere in nappe position above the 
Bôrka nappe. Thus the supposed 
derivation of the Meliata Mesozoic 
from a homeland represented by 
th e Gemer Paleozoic remains out 
of questian. This situation excludes 
also the comparison of the Gemer 
nappe with the Paleozoic sequence 
of the Grauwackenzone. 

Middle Austroalpine nappes of the 
Western Carpathians 

A set of partial nappe structures 
above the lower Austroalpine nap
pes has been as y et asembled under 
the name of Krížna nappe. The 
sale ex ception to the rule is the 
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Vysoká nappe of the Malé Karpa
ty Mts. lying above Penninic nap
pes. 

The n appe position of middle 
Austroalpine nappes is proved at 
several places, th ough, not so evi
dent as it is for the upper ones. 
Therefo re and for very resembling 
lithology as well, we correlate the 
position of the whole set wi th the 
one of middle Austroalpine n appes 
of the Eastern Alps (the lower Sem
mering and Radstatt nappes) . The 
whole set wedges ou t in the Hu
m enné - U zhgorod hor st and be
neath the Neogene cover in Eastern 
Slovakia. 

The Upper Austroalpine nappes of the 
Western Carpathians 

The set of upper Austroalpine 
nappes has been until assembled 
under the name of Choč nappe for 
lower partial n appes and under Strá
žov, Drienok and Silica nappes . in 
uppermost posit ion. Single partial 
nappes of the Choč nappe group 
exhibit also conspicuous lithological 
differences (M. Ma he ľ 1979a, 
1979b). Recently these acquire ex
te rnal position above the lower and 
middle Austroalpine nappes. The 
uppermost set of partial nappes 
appears areally very extensive but 
in several independent structures 
(the Veterník, Strážov, Drienok, 
Muráň, Galmus, Stratené and Silica 
partial nappes). 

These uppermost Austroalpine 

nappes of the Western Carpathians 
join the upper Eastalpine ones to
wards the SW. The easternmost 
termination of the nappe set occurs 
as erosive relics in the Branisko 
and Čierna hora Mts. and, accord
ing to drilling results, beneath the 
East Slovakian Neogene. 

The southern limit of t he nappe 
system r emaíns unsolved as yet. 
J. M e 11 o (1975) signalized facial 
features of the Silica nappe also in 
the Rudabánya Mts. of NE Hunga
ry. W e place this limit along the 
Darnó lin e assimilat ing Mesozoic 
sequences of northern Transdanubia 
(Bucla , Pilis, Vért es and Bako
ny Mts .) together w ith the Meso
zoic beneath the Paleogene and 
Neogene basin f illing of NW Hun
gary into t he set of uppermost 
Austroalpine nappes. 

Remarks to the tectonic history 

Former interpretations assumed 
in the Western Carpathians an Up
per Cretaceous and an Oligocene to 
Miocen e even t and later also a La
ramian one occuring gradually in 
the Cen tral, Pieniny and Outer 
Carpathians (D. A nd ru s o v 
1968). The rejuvenization of the 
Klippen belt gen esis (Laramian: 
D. A n d ru s o v 1972) agaínst the 
formerly presumed "Manín" phase 
du ring pre-Albian time contradicts 
to conditions found in the whole 
Klippen belt where Senonian sedi
ments pass into the Paleogene only 
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Fíg. 2. Dccp geological profjl~s or the Westeľn Caľpathians. Explanations: Extra
cai·pathia11 platform wWw11t Alpine deformntions: 1 - plutoníte, lighL meta
morphite and Paleozoic to l\1Qsozoíc sequcnccs, 2 - dense p!utonírc and meta
morphíte. 3 - autochtonous cover or the platľorm forcland frequently folded, 
ll:esozoic to Cenozoic, Silesic of thc We.'ŕ<tln Carpatliia11s: 4 - líght plutonite and 
melamorphite, sequences of Paleozoic to Mesozoic age over the Variscan crystalline 
with alpinotype de(ormation, 5 - dense plutonite and mchimnrphite with alpino
type deJormation, 6 - Paleozoic to Mioccne withia thc Silesic and Subsilesie napDes 
and in thcir equivalents. Penninic oj tlie ivestern Car·pathian.s. l\iorlh Pcnnitttc 
,iappes: 7 - Upper Cretaceous to Paleogene, 8 - 'fríassic to Lower Crelaceous, 9 -
crysta.llinc and Paleozoic sequcnces, undistinguished. l0 - ba~ic masses (7-10 - the 
Maguľa nappe and its equivalents). South Pcnninic nllppes: J l - Upper Eocene 
to Lower l\liocene (?), post-Jllyrian [lysch and molasse sediments in the Klippen 
beli, 12 - prc-ltlyrian sequences, Cretaceous to Middle Eocene in th e Klippen belt, 
13 - Ju,-assic to Lower Cretaceous wilh ·· kllppcn" tectonic style, 14 - Triasslc 
to ,Ju,-assic of decply subme,-ged and buried units o! the Kli ppen belt, 15 - gra
nitoide and crystalline of the Klippcn bdt, 16 - basic masses o( Jurassic to Lower 
Crelaceous age in the Klippet1 beli (11-16 - thc Pi~niny Klippen bclt), 17 - Early 
Paleozoic and its Late Paleozoic to Mesozoic cove.-, undistlnguished, 18 - grnnitoid. 
19 - basic masses (17-19 - the Vepor and Gemer nappes and thcir equivalents). 
AustToalpíne 11.appes of rl1c Western Carpathians: 20 - Variscan and pre-Vadscan 
gra11itoid, 21 - cľystalline schisl. 22 - basic and densc masses of the Variscan 
low"r crust and upper munt!c. the West Carpathian equivalent of the Tvrea zone. 
23 - anchimetamorphosed Paleozoic and Paleozolc sequenccs in green-schlst grade 
mctamorphism, 24 - Late Paleozoic to Mcsozoic or frontal ,,arts of lower Austro
a lptne nappes, 25 - Triassic oô the Hungarian Centra! MLS. and o[ lhe Bukk Mts., 
26 - Caťbonirerous or the Western Gemer bett. 27 - clastic sequcnce or Lower 
Triassic age, 28 - evapo,-ite in diapiric bodies, 2D - Mesozoic seqt1ences in middle 
and uppcr Austroalpinc nappes or the Western Carpathians, 30 - flysch cover of 
Paleogenc ~ge above lhe Austroalpine. Younger format ions: 31 - Paleogene to 
Plioccne of the Buda and Pannonian basins, 32 - e ruplive or Oligocene and Miocene 
age in the area of the Pannonian basín , 33 - lower CľUSL reworked during the 
Oligocenc, 34 - lower CľUSt reworked during the Miocene to Pllncene 
Obr. 2, Hlbinné geologické prouty Západných Kar pát. Vysvetllvky: Mimokaľpatskti 
platforma bez atp\nskyc/i defonnác,í: 1 - pluton ity. ľahké metamo.-fity a paleo-
7.0tcko-mczozoické súvrstvia, 1 - (ažkc p lutonity a metamorClty, 3 - autochtónny 
mczozoicko-terciérny pokryv platformy, často zvn\sllený. Silezikum Západných Kar
pát: 4 - lahké plutonitľ a metnmoťfity, paleozoicko-mewzoické súvrstvia nad va
riským kryštalinikom. alpinotypnc detormovnné, 5 - !ažké plutonity a metamorfity 
a lpinotypnc metamorrované, 6 - paleozoikum až miocén podslier.skeho a sliezskeho 
príkrovu a ich ekvivalentov, Pe11niniku111 Západný ch Karpát. Se1,erope,mí1w.ké prí
krovy: 7 - vrchná krieda až paleogén, 8 - trias až spodná krieda, 9 - kryštali 
nikum a paleozoikum, nerozlíšené, 10 - bázické hmoty (7- 10 - magurský p ríkrov 
a Jeho ekvivalenty). Juhope1111i11ské príkrovy: ll - vrchný eocén až spodný mio
cén UJ, poilýrsky flyš a molasa pieninského bradlového p~sma, l:?. - predilýrske 
súvrstviaJ krieda až stredný eocén v bradlovo m pásme. 13 - jura až spodná krteda 
s bradlovým tcktonicl<.ým štýlom, I 4 - trias až jura h lboko pochovaných jednotiek 
bradlového pásma, 15 - granitoidy a kryštallnlkum bradlového pásma, 16 - bázické 
hmoty jursko-spodnokricdového veku v bradlovom pásme (11-16 - pieninské brad
lové pásmo). 17 - sta ršie paleozoikum s mladopaleozoicko-mezozoickým pokľyvom, 
nerozlíšené, 18 - granitoidy, 19 - bá,:ické masy (17- t 9 - veporský a gemerský 
prikrc,v , , ich ekvivalenty ). ,:u,ti-oal·r>inske prílc·rovy Zó·padných Karpát: 20 - variské 
a ~r~dvariské granitoidy, 21 - kryšrnl ické bridlice. 22 - bázické a fažké hmoty 
vnrisk~j spodnej kôry a vľclmého plášťa (západokarpatský ekvivalent ivrejskej zóny) , 
23 - anchimetamorfované pa leozoikum a paleo,.oické súvrstvia vo fácii zelených 
bridlíc, 24 - mladšie palc•ozoikum až mezozoikum pokryvt1 čelných príkľovov spod
ného auslroalpinika Západných Karpát, 25 - trias Maďarského stredohoria a Buko
vých vrchov, 26 - karbón západogeme,-ského pásma, 27 - spodnotriasové l<lasUcké 
súvrstvie. 28 - evapority diapfrových telies, 29 - mczozoil<Um stredných a uchných 
11uslroalpínskych príkrovov Západn ých Karpát, 3 - paleogénny flyšový pokryv 
austroalpínskych pdkrovov, Ml«dilie formácie : 31 - paleogén až pliocfn budinskej 
a panónskej panvy, nerozlíšené-, 32 - oligocénne a mioc:énne eruptivo v oblasti 
panónskei panvy, 33 - spodná kôra hlbinne prepracovaná počas oligocén u, 34 -
spodná kôra hlbinne prepracovaná počas miocénu az pliocénu 
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with facial changes (B. L e šk o 
et al. 1972). 

The Mesozoic paleogeographic 
belts of the Centra! Carpath ians 
were deformed already in the 
pre-Albian time. Probably nappe 
overthrusts affected the Austroal
pine carbonate platform and its 
basement together with the South 
Penninic domain. Th e generated 
nappes proceeded towar ds the 
n or thern foreland which remained 
in considerable parts until unaffec
ted . These advan cing Early Alpine 
nappes covered the original Pieniny 
area only partially during the Up
p er Cretaceous and Paleocene if we 
assum e from contemporaneous se
d iments of the domain. Advancing 
Austroalpine nappes overprinted 
t he South P enninic lithologies whe
re HP-LT assemblages occured at 
the southern belt and calcalcaline 
magmatites with a HT-LP mantle 
a t the northern Penninic belt. 
Dismembered remnants of these 
lithologies occur both in S.outh Pen
nin ic nappes and in "exotic" peb
bles of flysch to wildflysch sequen
ces of the Klippen belt being 
derived here from frontal parts of 
South Penninic nappes under 
devastating load of the Austroalpine 
nappe pile. The age of these flysch 
sequences proceeds from Albian in 
NW· Slovakia to Priabonian in NE 
Slovakia (R. M a r s c h a 1 k o et al. 
1977). 

Mediterranean movements pro
duced only folds of great radii in 
the longitudinal trough along the 

external margin of the Penninic 
domain and in the cover of the 
platform foreland. Sedimentation 
continued here without interruption 
during the whole Upper Cretaceous. 
Wildflysch lithologies t estimony t o 
the intense tectonization a long th e 
external margin of the recent Klip
pen belt and in the new longitudinal 
basin during the Lower Paleogene 
as late as the Upp er Lutetian or 
P riabonian. 

During the Pyrenean movements, 
the generation of Austroalpine · and 
Penninic nappes h as been accom
plished in the Cent ral Carpathians 
what induced their further gravita
tional proceeding across the Klip
pen belt. 

But Savic movements affected 
together the K lippen belt, the Ma
gura flysch and southern parts of 
t he Si lesic. Movements thrusted 
the nappes over the simultaneously 
tectonized platform foreland . Inter
preting geoph ysical data we presu
me that likewise to the Western 
Alps the Savic movements created 
a lso in the Silesic area nappe struc
tures envolving the crystalline 
basement. The crystalline n appes, 
comparable w ith the outer Helvetic 
masses of the Western Alps, appear 
in the geoph ysical picture buried 
beneath the h igher nappe píle of 
the Western Carpathians. 

Available data on the West 
Carpathian gravity field and the 
light masses indicated within and 
below the low v elocity channel of 
the crust p oint t o far-reaching 
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transport of two superior struct u
ral etages of the Western Carpat-

hians over the alpinotype tectonized 
former platform foreland. 
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Alpské pryky v stavbe Západných Karpát a ich ·význam 

BARTOLOMEJ LEŠKO - IMRICH VARGA 

Hlavné alpské tektonické jednotky po
kračuj ú do Karpát. Tento postulát vy
plynul už z Uhligovej adaptácie Lugeo
novho príkrovového poňatia stavby Álp 
na Karpaty pred vyše 70-imi rokmi. Od
vtedy sa otázky paralelizácie alpských 
a karpatských štruktúr nastolili mnoho
krát u nás (naposledy D. And ru s o v 
,1 968, 1975, M. M a h e ľ 1963, 1979a, 
1979b) aj v iných krajinách karpatského 
oblúka (napr. M. K 9 ia ž kie w i c z 
1972, M. S ä n d u 1 es c u 1975 a i.). Po
kračovanie alpských jednotiek hľadali aj 
alpskí geológovia (napr. A. T o 11 ma n n 
1969, 1975, R. Tr ii m p y 1975). Dnes už 
prekonané a z dnešného hľadiska len his
toricky podmienené n egovanie príkro
vovej stavby Karpát vylúčilo možnosti 
hľadať súvislosť medzi Alpami a Karpat
m i. Súčasný pokrok v poznatkoch o stav
be alpsko-karpatského horstva u nás a 
v susedných krajinách nás vedú znova 
k problematike pokračovania veľkých 

alpských štruktúr v karpatskom oblúku, 
a to najmä preto, že mnohé údaje 
o stavbe hlbších úrovní k ôry Álp a Kar
pát prinášajú mnohé prekvapujúco po
dobn é výsledky. 

Seizmické a gravimetrické merania 
potvrdili príkrovov ú superpozíciu gra
nitoidných más Západných Karpát nad 
ľahkými hmotami interpretovanými aj 
ako m ladšie sedimenty. Geofyzikálne 
m erania a prvé výsledky hlbokých vrtov 
svedčia o tom, že pieninské bradlové 
pásmo nie je povr chovým východom 
hlbin ného zlomu (,,lineamentu") na roz
h raní vnútorných a vonkajších Karpát, 
ale štruktúrou úplne angažovanou v su
perficiálnych príkrovoch, aj keď so špe
cifickým p ostav ením. Takáto zmena 
v chápaní pieninské ho bradlového pás
m a, jedného z n a j charakteristicke jších 
stavebných prvkov Západných Karpát, 
pnnasa potrebu revidovať tek tonickú 
stavbu celého horstva a uplatniť alps!Čé 
princípy v jeho stavbe. 

Mnohé ďalšie úda je z posledného ob
dobia, ktorých výpočet presahuje mož
nosti tejto práce, nás utvrdzujú v ná
zore, že paleogeograf ický a a j následný 
tektonický vývoj alpskej sústavy vytvo
r i l podobné štruktúrne jednotky v Al
pách a v Kar patoch. Karpatské špecifiká 
paleogeografie a tek tonickej histórie vy
plývajú len zo špecifického miesta Kar
pát v celom alpsko-mediteránnom pás
m e. Aj keď dnešné štruktúry a pozícia 
jednotiek vzniknuvších z totožných pa
leogeografických p ásiem Álp a Karpá t 
sú čiastočne od lišné a odzrkadľujú špe
cifický vývoj každého segmentu, geody
namický vývoj oboch oblastí bol v hlav
ných črtách rovnaký a odlišoval sa len 
intenzitou jednotlivých fáz a pôsobením 
odlišných vektorov síl. Preto paleogeo
grafické pásm a Západných Karpát 
možno nadviazať na rovnaké pásma Álp 
a nájsť paleogeografické ekvivalenty 
alpínske j molasy, helvetika, penninika 
a austroalpinika aj v Západných K arpa
toch, ktoré sa následne individualizoval i 
do samostatných štr uktúrnych jednotiek. 

Z toho hľadiska, ako ukážeme ďalej, 

má doterajšie členenie na vnútorné a 
vonkajšie Karpaty hlavne geografický 
význam, a ak aj t akéto členenie použi
jeme, hranice vnútorných Karpát musí
me viesť externe jšie ako pieninským 
bradlovým pásmom. V súlade so súčas

nými náhľadmi na paleogeografickú prí
s lušnosť a lpských jednotiek do vonkaj
ších K arpát zaraďujeme iba tie jednot
ky, ktoré sa vyvinuli na neoalpínsky 
akt ivizovanom platformnom pr edpolí 
(ekvivalenty m olasy a helvétsko-dauph i
néskeho pásma). Podobne aj tektonicky 
vyššie a paleogeograficky vnú tornejšie 
jed notky K arpát delíme analogicky 
s Alpami na ta ké, ktoré sa vytvorili 
v oblast i nadväzu júcej n a penninsk ú 
p aleogeografi ckú zónu v širšom zmysle 
(n a kôre, k torá sa blížila oceanickej ale
b o bola vyslovene oceanická a na paleo-



118 Minera!ia slov., 12, 1980 

tektonicky aktivizova nom okraji penni
nika) . Analogicky z n ajvnútornejšieho 
pásma vznikli také t ektonické jednotky 
v Západných Karpatoch, ktoré možno 
paralelizovať s austroalpinikom Východ
ných Álp . 

Treba podotknúť, že doteraz sa už na
vrhli mnohé a aj podobné schémy para
lelizácie podopreté m n ohými význam
nými črtami. Naše členenie Západných 
Karpát sa opiera o mnoho najnovších 
údajov a interpretuje ich v západokar
patskej literatúre netradične, a preto sa 
aj od doteraz navrhnutých schém vý
razne odlišuje. Najväčší význam má 
podľa nás paralelizácia niektorých vnú
torných západokarpa tských jednotiek a 
alpského penninika. Táto paralelizácia, 
a podporu je ju veľké m nožstvo údajov, 
odstraňuje doteraz nevysvetliteľný nedo
statok penninských jednotiek v Zá pad
n ých K arpatoch (porov. A . To 11 ma n n 
1975, s. 110 a 114). Západokarpatské jed
n otky penninika majú rov naký litostr a
tigrafický obsah a boli t ektonometa
morfne prepra cované r ovnak o ako 
a lpské. Tým sa vytvorili aj veľmi po
dobné štruktúrne jednotky, aj keď li to
stratigrafická paralelizá cia v detailoch 
vyžaduj e ešte ďalšie štúdiá . 

Silezikum Západných Karpát 

Vonka jšie pásmo Západných K arpát 
tvor ia príkrovové jednotky čelnej prie
h lbne, k toré prvýkrát definoval už 
J . N o w a k (1927) ako m arginálnu a 
stredn ú sku pin u flyšových K arpát. Mar
gináln u skupinu silezika tvorí pouzdfan
ský a ždánicko-podsliezsky príkrov na 
západe s útesmi j urských vápencov 
v Pavlovských vrch och alebo pri Andr y
chowej v Poľsku a stebnický a ďalš ie 

p rík rovy n a vých ode. Strednú skupinu 
tvorí n a západe sliezsky príkrov (s útes
m i ju rských vápencov p ri štramberku), 
na východe d ukliansky, skolský, čierno
horský príkrov a ďalšie, pokračujúce 

pri východnom okraji m armarošského 
pásma do rumunských Východných Kar
pát. Tieto p ríkrovy sú z n eflyšových 
(karbonatické), flyšoidných a flyšových 
sedimentov kriedového až oligocénneho 

veku a d okonale ich opísali mnohí čes

koslovensk í, poľskí a ukrajinskí geoló
govia. 

Dôležité sú v pásme útržky jury a 
spodnej kriedy. Tie boli vyvlečené na 
povrch zrejme postupujúcimi príkrovmi. 
Vápencov ý útes v Pavlovských vrchoch 
(oxford - titán) a podobné vápence úte
su Ernstbrunn v Rakúsku sa vyznačujú 
miešanou boreálno-mediteránnou faunou 
už vo v rchnej jure (A. To 11 m an n 
in D. And ru s o v 1965). Takisto v ti
tánskych vápencoch pri štramberku je 
nesporný vplyv mediteránnych biocenóz. 
V novšom období sa získali dôležité úda
je aj o p aleogeografickej afinite spodno
kriedových súvrství sliezskeho p r íkrovu 
(J. V a š í č ek 1979), v ktorých nefly
šové sedimenty obsa hujú od spodného 
valanžu vyššie prevládajúce a ž výlučné 

mediteránne druhy a obrat nastáva až 
v apte, k de je makrofauna typicky bo
reálna a totožná s aptskou makrofaunou 
severozápadného Nemecka. Tieto údaje 
hovoria o nadväznosti obidvoch faunis
tických p rovincií v sedimentačnom pries
tore sliezskeho príkrovu. 

Fácie jursko-spodnokriedových vápen
cov v ú tesoch a makrofaunistick é črty 

spodnej kriedy sliezskeho príkrovu ho
voria p r oti začleňovaniu sliezskeho a 
ždán icko-podsliezskeho príkrovu do kar
patského pokračovania rýnsk o-dun a j
ského flyšu Východných Álp (porov. aj 
S. Pr e y 1973). Sed imentačný priestor 
silezika v mezozoik u stotožňujeme 

s plat fo r mným okrajom alpsk o-ka r pat 
skej geosynklinály a v takom zmysle h o 
pa ra lelizujeme s pozíciou helvétsko-d aup
h inéskeho pásm a Západných Álp. Dneš
né povr chové porušenie pôvodne jed iné
ho pásma vo Východných Alpách je 
p rav depodobne sekundárne, a j keď mohlo 
byť už p r imárne. Inú paralelizáciu na
v rhol R. O be rh aus er (1966) , spá
ja júc sliezsky sed imentačný priestor 
s vala iskou časťou penn inika. Argumen t 
o prítomnosti bázických vulkanitov té
šínitovej fo rmácie túto paralelizáciu n e
potvrdzuje, lebo t ie sú charakteristické 
pre prejavy pozdlž lineárnych riftov a 
pre kontinentálny kôrový substrát 
(A. M a hm o od 1973) , čo pre báziká 
oblasti Valais nemožno predpokladať. 
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Možno tak uviesť , že spoločným znakom 
silezika a helvetika je paleogeografická 
a paleotektonická príslušnosť medzi ex
ternidy (sensu A. To 11 man n 1969, 
1975). 

Pokračovanie silezika do vnútra Zá
padných Karpát pod presunutými vnú
tornejšími jednotkami je na teraz proble
m atické a úvahy sa pohybujú vo sfére 
hypotéz. Mnohé seizmické merania na
prieč magurským flyšom a pieninským 
bradlovým pásmom poukazujú na silne 
tektonizované prostredie v hlbke 5- 12 km. 
Tento horizont prekračuje cez vrchol 
západokarpatského gravimetrického mi
nima, ktoré sleduje približne vonkajší 
okraj bradlového pásma, a aj cez pásmo, 
na ktorom sa vektorové potenciály elek
trickej vodivosti m enia. Hranica zmien 
vektorov prebieha pozdlž bradlového 
pásma od JZ na SV, ale v okolí Barde
jova a Vihorlatu vybieha od neho exter
ne. Seizmogeologicky pestré a var iabilné 
podložie magurského príkrovu, hranica 
vektorov potenciálov elektrickej vodi
vosti v hÍbke a prítomnosť bradiel jur
sl-.ých vápencov vyvlečených z podložia 
príkrovov nás vedú k názoru, že tekto
nicky aktivizovaná zóna v podloží ma
gurského príkrovu zodpovedá p latform
nému predpoliu Západných K arpát so 
zodpovedajúcim sedimentárnym pokry
vom v kriede a terciéri, ktoré bolo alpi
notypne prepracované (porov. P . Gr e
c u 1 a - Z. R ot h 1978). 

Povahu a rozsah tektonickej aktivi
zácie kôry a pokryvu n ateraz nemožno 
zo seizmického obrazu interp retovať 

ú plne jednoznačne. Vzhľadom na kon
formný priebeh tohto hor izontu s po
v rchovými príkrovmi predpokladáme, že 
a j t u je príkrovový štýl stavby, a preto 
a j v podloží m agurského príkrovu vyčle
ňujeme paleogeogr aficky a paleotekt o
n icky p ásmo ek vivalen tné h elvetiku a 
ultrahelvetiku Álp . To to pásmo, ktoré 
v mezozoiku a v staršom terciéri pred
stavovalo p latfor mn ý okr aj karpatskej 
geosynklinály, voláme silezikom. Silezi
kum d nes tvoria a lpín ske príkrovy bu
dované kryštalinikom, paleozoikom, me
zozoikom a paleogénom (m iestami až 
spodným m iocénom) v platformno m v ý
voj i. V dnešnej pozícii sú tieto príkrovy 

dotvorené neoa lpínskymi fázami. Preto 
je podstatná časť príkrovov silezika v dô
sledku najmladších fáz pochovaná pod 
vyššími príkrovmi vnútornejších jedno
tiek. Na povrchu ich predstavujú sliez
sky a ždánicko-podsliezsky príkrov na Z, 
dukliansky, skolský a čiernohorský prí
krov na V a čiastkové príkrovy a vrásy 
čelnej priehlbne. V rumunských Východ
ných Karpatoch mu zodpovedá príkrov 
'ľarcäu a okrajové jednotky (I. D u
m i tr es c u 1952, M. S and u 1 es c u 
1975). 

Penninikum Západných Karpát 

Najviac kontraverzii pri pokusoch pa
ralelizovať tektonické jednotky Álp a 
Karpát zapríčinila domnelá neprítom
nosť takých jednotiek (a stratigrafických 
vývojov) v Západných Karpatoch, ktoré 
pozíciou, litologickým obsahom a tekto
n ometamorfným prepracovaním zodpo
vedajú alpskému penniniku. Pravda, vy
plynulo to aj z veľmi všeobecného sta
vania penninskej „eugeosynklinálnej" 
paleogeogr afickej oblasti voči „miogec · 
synklinálnemu" pásmu vonkajších jed
notiek Álp, čo viedlo k hľadaniu takých 
plikrovov v Západných K a rpatoch, k to 
ré sú v podloží austroalpínskeho kryšta
linika, paleozoika a mezozoika a obsa
h uj ú veľké m nožstvo bázických eruptív 
a ultrabázik sprevádzaných hlbokomor
sk ými sediment m i, najmä rádiolaritmi 
a jemným i turbid itmi m etamorfovanými 
na „schistes lu strés". Ale na základe 
nových výskumov sa aj v Alpách už 
op u sti lo rigidné členenie alpskej geo
synklinály na m iogeosynklinálu a eugeo
synklinálu. Nové ú daje d okazujú veľkú 
paleogeografickú člení tosť penninského 
(lepšie valaisko-piemontsko- ligúrskeho) 
pásma . Prítomnosť m nohých paleogeo
grafických oblastí vyvíjajúcich sa na 
kontinentálnej kôre v penniniku sa dnes 
všeobecne p rijíma (napr. príkrovy Su
retta, Margna, Dentblanche a i. : 
R. Trumpy 1975, 1976, J. Deb e l
m as 1975ai.). 

Aj nové údaje o povahe a chronolo
gickom vývoji alpskej metamorfózy 
(E. J ä g e r 1973, W. G. E r n st 1973, 
J. C. Hun z i ke r 1974, G. V . D a 1 
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Pi a z 1974a, 1974b, J. De s m on s 1977 
a i.) podnietili hľadať ekvivalenty pen
ninských jednotiek nielen v takých lito
logických súboroch Západných Karpát, 
ktoré mohli vznikr,úť len na oceanickej 
kôre, ale aj v kryštalinických, paleozoic
k ých a mezozoických súvrstviach, kto
rých metamorfóza nesporne prebehla 
v podmienkach podobných podmienkam 
metamorfózy penninika Álp. O opráv
nenosti paralelizácie svedčí aj podobný 
vek tejto metamorfózy v paleoalpínskom 
období. 

Podľa našej interpretácie aj paleo
geografická oblasť penninika Západných 
Karpát zahľňala mnohé úseky s konti
nentálnou kôrou. Preto penninikum Zá
padných Karpát chápeme ako zložité a 
široké paleogeografické pásmo, v ktorom 
sa vytvorili produkty jursko-spodno
kriedového oceanického „rozširovania" 
s charakteristickými sekvenciami, ale 
zaraďuj eme doň aj oblasť, ktorej ocea
nická kôra a jej sedim entárny pokryv 
zanikli v paleoalpínskej subdukčnej zóne 
(I. Varga 1978) , a paleotektonické 
pásmo „vrchnej platne" , preds tavované 
paleoalpínskym oblúkom a zaoblúkov ou 
sekundá rnou panvou (I. Varga, 1. c.) '. 
To znam ená, že v Západných Karpatoch 
máme také paleogeografické pásma ju ry 
a spodnej kriedy, ktorých alpské po
kračovanie bolo odlišné . Lenže tie obsa
hujú rovnaké paleogeografické vývoje 
triasu, m ladšieho a miestami aj staršieho 
paleozoika. Aj tektonická pozícia a meta
m orfóza týchto jednotiek sú rovnaké 
v A lpách i v Karp a toch. Nedosta tok 
paleoalpínskej vulkanickej a plutonickej 
činnosti v Alpách a ex istencia ich p ro 
duktov (dnes v sekundárnej pozícii) 
v Karpatoch je špecifikom Karpát spá
jajúcim ich s rozsiahlymi oblasťami ju
h ovýchodnej Európy. Naopak mladoal
pínska (,,tauernská") penninská meta
morfóza je špecifickou črtou Východ
ných Álp doteraz bez karpatského ek vi
valentu počas eocénu a oligocénu. 

Podľa uvedeného odlišujeme v Záp ad
ných Karpatoch dve penninské pásma. 
Do severného (externého) penninika za
čleňujeme paleogeografické pásmo sedi
mentácie magurského príkrovu, porov
návaj úc ho so severopenninským flyšom 

Západn ých Álp a rýnsko-dun ajským 
flyšom Východných Álp. Paleotekto
nická p ozícia magurského sedimen tač

ného p r iestoru počas jury a spodne j 
kriedy sa veľmi podobala pozícii valais
kého p ásma Západných Álp. Počas 
vrchnej kriedy a paleogénu sa aj v ma
gurskom flyši prejavili vplyvy d eštruo
vaného „oceanického" pásma, z ktorého 
do flyšových litotypov prichádzal vý
znamný podiel detritu z vyvrenín ofio
litového sledu (chromit), čo je charak
teristické aj pre severopenninský flyš 
Álp. A le významný geodynamický roz
diel medzi Západným i Karpatmi a A lpa
mi je v tom, že elevácia medzi severo
penninskou a juhopenninskou pan tvou (t. j. 
v inom zmysle paleogeografický ek.vi va
lent b rianconského pásma) mala v Zá
padných Karpatoch (a v pokračovaní na 
JV) cha rakter ostrovného oblúka v pa
leoalpínskom období. Táto poz1c1a sa 
odzrkadlila a j v odlišnom metamor fnom 
prepracovaní predjurských útvarov a 
v prítom nosti eruptív v pásm e, ktoré 
inak p lynule nadväzovalo na centrálnu 
eleváciu v penniniku Á lp. 

Pri doterajšom chápaní arch itektúry 
Západn ých Karpát najviac ťažkostí spô
sobovala pochybnosť o existencii orogén
nej fázy v paleogéne, nedocenenie 
oceanických vulkanicko-sedimen tárny ch 
litofácií mezozoika a nejasnosti o vý
zname a distribúcii alpínskych tek tonic
ko -metamorfných a magmatických pro
cesov. P reto nebolo možno úplne p o
chopí ť a ni význam li tofácii a tektonickú 
funkciu pieninského bradlového pásma . 
Pozoruhodný je indiferentný vzťah 

bradlov ého pásma a magurského flyšu . 
Zdalo by sa, že zrod magurského prí
krovu a bradlovéh o pásma na Z sú spo
l očné. A le n a východe pokračuje brad
lové p ásmo aj po vyznení m agurského 
príkrovu a nemá r ovnaký tektonický 
osud. 

Severopenninské jednotky Západných 
Karpát 

Magur ský pr íkr ov 

Príkrov m agurského flyšu vytvára 
severopenninskú západokarpatskú jed -
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notku, ktorá v podloží viedenskej panvy 
plynule nadväzuje na rýnsko-dunajský 
flyš Východných Alp. V Západných 
Karpatoch sa rozrastá do veľkých roz
merov a tvorí ďalekosiahajúci príkrov 
nasunutý na silezikum. Tektonicky vy
znieva v doline Turja v USSR, kde jeho 
paleogeografickú a paleotektonickú úlo
hu preberá porkulecká jednotka (V. V. 
Gluško - S. S. Kruglov 1971), po
kračujúca na JV externe od marmaroš
ského pásma do Rumunska. 

Mezozoické a paleozoické súvrstvia 
p óvodne j sedimentačnej oblasti v ma
gurskom príkrove chýbajú, a preto sa 
o jeho paleogeografickej príslušnosti dlho 
diskutovalo. Rovnako sa predpokladalo, 
že mezozikum pieninského bradlového 
p ásma bolo jeho stratigrafickým podlo
žím (A. M até j k a - Z. R ot h 1956). 
Proti tomu svedčí chýbanie prechodu 
m edzi nimi (B. L e šk o 1960, B. L e š
k o - O . S am u e 1 1972) . Ojedinelé 
výskyty spodnej k riedy a jury (napr. pri 
Hluku na Morave), ktoré sú nad násu
n ovou plochou čiastkového príkrovu 
magurského flyšu, sú pravdepodobnými 
útržkami pôvodného podložia, odlišného 
od m ezozoických litofácií pieninského 
bradlového pásm a. O ich tektonickom 
vzťahu svedčia a j p omery na Považí 
(H orné Srnie), kde pieninské m ezozoikum 
vytvára bradlá (,,okná") v neskór pre
v r ásnenom flyši. Z toho vychodí, že sa 
do tektonického styku s magurským 
flyšom dostalo až neskór. Preto vrchno
kriedové a paleogénne sedimenty magur
ského flyšového príkrovu vzn ikli sever
nejšie od rovnako starých h ornín brad
lového pásma. Struktúry bradlového 
pásma sa dostali do styku s m agurským 
paleogeografickým pásmom až počas 

p aleogénnych orogénnych fáz a neskôr. 

Juhopenninské jednotky Západných Kar
pát 

Pien inské bradlové pásmo 

Medzi juhopenninské jednotky Západ
ných Karpát zaraďujeme tie, ktoré sa 

vytvorili príkrovovým vyvrásnením pa
leoalpínskej subdukčnej zóny, akrečnej 

prizmy a ostrovného oblúka v západo
karpatskom pokračovaní brianc;onského 
prahu a juhopenninskej panvy (piemont
ského trogu). Pravdepodobne tak ako 
v Západných A lpách aj v západokarpat
skom pokračovaní boli v penninskej 
oblasti úseky s kontinentálnou k árou, 
ktoré sa po paleoalpínskej epoche p o
stupne likvidovali a začlenili do prí
k rovovej stavby. 

V súčasnej stavbe Karpát je bradlové 
pásmo externou štruktúrou južného pen
ninika. Tento spektakulárny tektonický 
fenomén je do veľkej miery špecifickou 
črtou Západných Karpát. Jeho ukonče

nie pri východnom kraji Východných 
Álp je slabo vysvetlené (S. P re y 1975, 
A. Kr ä 11 - G. W e s s el y 1973) a 
paralelizácia s paleogeografickými zóna
mi Východných Álp je problematická. 
Podobné problémy nastoľuje a j juhový
chodné ukončenie v Poiane Botizei 
v Rumunsku, k de príkrov Bo tiza (I. D u
m i tresc u 1957) má zvyčajnú, juho
východnú v ergenciu. Paleogeografické 
ekvivalenty bradlového pásma možno 
hľadať v Rumunsku v sedimentačnom 

priestore tra nsylvánskych príkrovov 
(M. S ä n d u 1 es c u 1975) a v južných 
Munti Metalliferi (1. c. obr. 17, s. 328). 
Svedčí o tom mezozoikum austroalpín
skych fácií týchto príkrovov i bradlové
ho pásma (tam v podobe exotických 
obliakov) a postupné narastanie objemu 
bázického až u ltrabázického detritu na V 
(až po objaven ie sa bázických tufových 
polôh na báze kelovsko-oxfordských rá
diolaritov a v berriase v bradlovom 
pásme Východ ných Karpát, čo sú spo
ločné črty s transylvánskymi príkrovm i. 

Vzťah kried y a paleogénu bradlovéh o 
pásma je vždy stratigrafický (myjavský 
flyš - D. A nd ru s o v 1965, kyjovský 
vývoj - A. M até j k a - E. Ha n z 1 í
k o v á 1964, beňatinský flyš - B . L e š 
k o 1960, vuľchovčinské vrstvy - -• S. S. 
K ru g 1 o v 1974), a to aj na krajnom 
J V, kde konglomeráty na báze flyša ob 
sahujú pieninské mezozoikum v P oiane 
Botizei (G. Bom bit ä 1971). 

Pozoruhodné je rozličné zastúpenie· 
tektonických jednotiek mezozoika v brad-
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lovom pás'me. Najkompletnejší vývoj je 
v Západných Karpatoch (D. And ru
s o v 1968). Vo Východných Karpatoch 
na Ukrajine sú jursko-neokómske sek
vencie len z charakteristických litofácií 
czorstynskej a kysuckej jednotky a len 
prvá pokračuje do Rumunska. Paleogeo
grafické „zmiznutie" pásiem tento zjav 
nevysvetľuje, ale extrémne komprimo
vané a pôvodne široké paleogeografické 
pásma mezozoika sa postupne smerom 
na V dostávajú do odlišnej tektonickej 
pozície. Mezozoické litofácie typické pre 
bradlové pásmo sú tam v transylván
skych a centrálnovýchodokarpatských 
príkrovoch (tintiniové vápence titánu -
beriasu a albský divoký flyš). Paleogeo
graficky možno teda pieninské bradlové 
pásmo nadviazať na tieto príkrovy (porov . 
M. Sändulescu 1975). 

Vonkajšou hranicou b radlového pás
ma od Východných Alp po rieku Turj a 
j e magurský flyš , ďalej porkulecká jed
notka. Nasadzovanie flyšových tektonic
kých jednotiek na bradlové pásmo j e 
k osé a všade tektonické : kriedovo-paleo
génne súvrstvia magurského flyšu sa n a 
bradlovom pásme nikde nezúčastňujú. 

Ale charakteristické neflyšové vývoje 
kriedy a paleogénu bradlového pásma 
majú svoj analogón a j v paleogén nych 
depresiá ch centrálnych K a rpát, ktoré 
rovnako vznikli za tektonického pokoj a . 
T reba dodaf, že veľmi charakteristický 
detri t z bázických vyvrenín a ultrabázik 
v k riedovo-paleogénnych sedimentoch 
bradlového pásma spolu s úlomkami vy
sokotla kových metamorfi tov a vápenato
a lk alických eruptív jur sko-kriedov ého 
veku a m etamorfovanými karboná tmi 
m ezozoik a (M. Mi š í k 1978, R. M a r
s ch a 1 k o et al. 1976) pochádza z ta
k ý ch h orninových súborov, ktoré sú inak 
známe len z ju h openn inských štruktúr 
vnútorných K arpát (z veporského, ge
merského príkrovu a z príkrovu Bôrky). 

P ozíciou voci ostatným jed notkám 
Zápa dných Karpát s vnútorným tekto
nickým štýlom b radlové pásm o pred
stavuje vonkajšiu okrajovú juhopenn in
sk ú jednotku Západných Karpát. Osobi
tos ť západokar patského oblúka voči Vý
chod ným Alpám vyniká najmä v bradlo
vom pásme. Predpoklad o zániku pienin-

ských paleogeografických pásiem sm erom 
na JZ je menej pravdepodobný ako to, 
že ich p ostupujúce vrchnejšie východo
alpské p ríkrovy počas pyrenejskej a sáv
skej fázy úplne prekryli. Preto štruk
túrnu analógiu bradlového pásma vidí
me až v Západných Alpách, kde sa jeho 
mnohé litologické a štruktúrne črty ob
javujú v „zone submédiane" P reálp 
(M. W e i dm a n n et al. 1976), rehabili
tovanom v poslednom období a predsta
vujúcom najpravdepodobnejšie vnú tornú 
časť „valaiskej domény", v ktorej sedi
menty vznikli medzi ultrahelvétskym a 
brian\;onským pásmom (1. c.). 

Dnešná štruktúra a tektonická pozícia 
bradlového pásma zodpovedá takému 
umiestneni u: ono zohralo úlohu „m azad
la" a pod stielky pre nasúvanie vn útor
nejších p enninských a vyšších austroal
pínskych príkrovov na ponárané ex terné 
pásma K a rpát v terciéri. V období m edzi 
kriedovým i a pyrenejskými pohybm i vy
tvárala pieninská elevácia bariéru v čele 
superficiálnych príkrovov austroa lpín
skeho mezozoika a juhopenninských prí
krovov v ich podloží, čo sa odzrka dlilo 
dodávaním veľkého množstva „exotic
kých" valúnov t riasu austroalpínskych 
fá cií, magma ti tov a metamorfitov ju ho
penninskej proveniencie do zlepencov 
upohlavského a súľovského vývoja vo 
v rchnej k riede a eocéne bradlového pás
ma. Na vysvetlenie ich zdrojov n ie je 
nevyhnutné predpokladať dve paralelné 
paleogeografick é pásma oddelené e levá 
ciou, ktor é mali rovnakú tektonickú his
tóriu v Západných Karpatoch (M. Mi
š í k e t a l. 1977). ,,Bar iérový" účinok 

bradlového pásma sa odrá ža a j v súčas
nej stavbe hrubnutím kôry z 25 km pri 
j u žnom okraji veporskéh o a gemerského 
príkrovu na 30-32 km pod bradlovým 
p ásm om , čo je výsledkom postupného 
nahromadenia nasunutých más pennini
k a a au stroalpinika. J užná hranica náh
leh o skoku n a diskontinuite Moho vy
tvára síce „peripieninský lineament" , ale 
je zjavom n ezávislým od povrchových 
štruktúr bradlového pásma a podľa geo
fyzikálnych údajov tvorí štruktúrne roz
hranie len v spodnej časti kôry ; do hlb
k y okolo 20 km (B. B e rán e k et al., 
v tlač i). 
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Veporský príkrov 

Veporský príkrov sa skladá z niekoľ
kých čiastkových príkrovov vnútorných 
Západných Karpát, ktoré boli pôvodne 
vyčlenené ako „granidy" (A. Matej
k a - D. Andrusov 1931). Kryštali
nikum a paleozoikum veporskej oblasti 
sa pokladalo za tektonickú jednotku 
vyššieho radu a bolo reliktom koreúovej 
oblasti superficiálnych „subtatranských" 
príkrovov mezozoika (D. A n d ru s o v 
1943) odtrhnutých od substrátu a presu
nutých cez severnejšie tatridné kryštali
n ikum. Toto poúatie sa stalo ako v prí
pade Východných Álp neudržateľné, keď 
sa nad kryštalinikom a paleozoikom 
zist ilo meta.rnorfovan é mezozoiku m v inom 
vývoj i ako m ezozoikum „subtatran
ských" príkrovov (najmä krížúanský a 
chočský p r íkrov). Preto sa hľadali mož
n osti „zakoreňovať" subtatranské príkro
vy pozdlž veľkých tektonických línií, 
k toré tým nadobudli povahu sutúr, kde 
substrát príkrovov zanikol (porov. A. 
B iely - O. Fusán 1967) . 

Doteraz sa významný rozdiel predpo
kladal medzi „tatroveporidami" a „ge
mer idami" (D. And ru s o v 1968, 1975 
a i.) najmä podľa charakter istických 
m la dopaleozoicko-mezozoických súvrství 
v tzv. ,,obalovej" poz1c11 externejších 
tatroveporíd. Naopak o „gemer idách" sa 
predpokladalo, že ich tvor í h lavne mo
hutný paleozoický vývoj, n ad ktorým 
stratigraficky nasleduje m ezozoikum 
austroalpín skych fá cií. Odlišn é poňatie 

stavby Západných K arpát sa n epremietlo 
d o p ríkrovových štruktúr p redmezozic
kých sér iií a ni vtedy, keď sa zistilo, že 
aj pod mezozoikom silického príkrovu sú 
mezozoické súvrstvia, ale odlišn ých fácií 
a paleogeografickej a fi ni ty (meliatska 
séria; porov. H. K o z u r - R. M o c k 
1973). P reto a j pôvod všetkých p ríkro
vov s austroalpínskym mezozoikom 
(chočský, st rážovský a silický p ríkrov) 
sa hľadá v sutúre medzi veporským a 
gemerským p ríkrovom na lubenícko-mar 
geciansk ej línii (D. An d ru s o v 1975). 
To predpokladá a j podobnosť predmezo
zoických vývojov „tatroveporika" oproti 
,,gemeriku" . 

Nové výskumy preukazujú (A. K 1 i-

ne c 1964, 1971), že veporský príkrov sa 
od „tatríd" odlišuje nielen tektonický
mi deformáciami a metamorfózou 
(S. Vrán a 1966, s. 32-33 a 75), ale 
obsahuje mocné sedimenty a vulkanity 
paleozoického veku (O. C o r n á - L. 
K amen i c ký 1976, E. P 1 and e r o
v á - O. Mi k o 1977). Preto veporský 
príkrov spolu s gemerským a ďalšími 

kryštalinicko-paleozoickými jednotkami 
(v Malých Karpatoch, Branisku, čiernej 
hore a v iňačovsko-pozdišovskej štruk
túre podložia východoslovenskej pan vy) 
začleňujeme medzi juhopenninské štruk
túry Západných Karpát. 

Možnosť paradelizovať malokarpatské 
kryštalinikum (a paleozoikum pezinsko
perneckej a ha r mónskej série) načrtol už 
D. And ru s o v (1968, s. 26) , ovplyv
n ený vtedy úvahou o brian<;onských 
črtách triasu „tatríd" a lokálnymi 
t ransgresiami ju ry vo Vysokých Tatrách 
(1. c. s. 173), v súlade s J. De b e 1 ma
s o m (1960) a A. To 11 man nom (1960, 
1975), ktorí v „tatr idách" videli pendant 
brianc;onskej zóny Západných Álp . 

Veporský p ríkrov ako juhopenninský 
stavebný prvok Západných Karpát vy
tvára tektonické podložie vyšších juho
penninských p ríkrovov (gemerského a 
príkrovu Bôrky). Všetky tri príkrovy 
tvoria jednotku vyššieho radu, vnú torné 
penninikum Západných K arpá t. 

Veporský príkrov j e z dvoch čiastko 

vých príkrovov: 
Hronský či astkový príkrov pozostáva 

zo staropaleozoických sed imentov a 
synchrónnych bázických a kyslých v ul
kani tov, ktoré boli m etamor fo vané počas 

·starších var iských fáz, keď do hronsk ej 
série intrudovali gr ani toidy. V čiastko

vom príkr ove sú pravdepodobne aj star
šie, azda prekambrické, silne dislokované 
členy, r eprezentované žulorulami v okolí 
Muráňa a na Pohroní. 
Kráľovohoľský čiastkový príkrov 

(spolu s predchádzajúcim h o ako „kom
plex" p rvýkrát vyčlenil A. K 1 in e c 
1964) tvoria granitoidy a ich metamorf
ný plášť , ktorého časťou je aj séria Hla
dQmornej doliny (A. K 1 in e c 1966) 
v pr íkrovovej poz1c11 nad h ronským 
čiastkovým príkrovom. Dnešná pozícia 
je zrejme výsledkom a:1. alpínskych pro-
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cesov, aj keď staršie, variské príkrovové 
štruktúry vylúčiť nemožno; lebo vzájom
ná imbrikácia obidvoch je miestami 
veľmi výrazná. Alpínska metamorfóza 
tohto čiastkového príkrovu je všeobecne 
významná (S. Vr án a 1966). Predpo
kladáme, že alpínska m etamorfóza do
siahla stupeň granitizačného pretavenia 
a následnej intrúzie mobilizátov do 
prostredia fácie zelených bridlíc až amfi 
bolitovej, vytvárajúc samostatné intrúzie 
na rozdiel od prevládajúcich variských. 
Granitoidy intrudovali a j do paleozoickej 
série Hladomornej doliny, ktorej doteraz 
neurčitá časť je až stefanského veku 
(A. V o z á r o v á - E. P 1 a n d e r o v á 
1977). 

Veporský príkrov má analógiu v ďal 

ších, doteraz „ tatridných" a „j adrových" 
pohoriach Západných Karpát. V Bra
nisku a Čiernej hore sú ekvivalenty 
hronského a kráľovohoľského čiastkové

ho príkrovu, ktoré voláme čiastkovým 
príkrovom Sľubice (najmä kryštalické 
bridlice) a bujanovským príkrovom (gra
nitoidy). Aj v Malých Karpatoch sú 
ekvivalent y hronského čiastkového prí
krovu v pezinsko-perneckej a harmón
skej sérii, kráľovohoľského v granitoidoch. 
Paleozoické h orniny m etamorfované vo 
fáci i zelených bridlíc sú v málo známej 
iňačovsko-pozdišovskej štruktúre; tie 
paralelizujeme s h ronským čiastkovým 

prík rovom. Granitoidy tu pravdepodob
n e chýbajú alebo sú zastúpené len v pod
radnom množstve. 

Spoločnou črtou týchto spodných 
juhopenninských p ríkrovov je v Západ
ných Karpatoch nízka intenzita regio
nálnej metamorfózy paleozoických sú 
vrs tví (na r ozdiel od austroalpínskych 
príkrovov), kys lé a draselné derivá ty 
mladovariských gran itoidov a intenzívna 
alpínska m etamorfóza, dosahuj úca až re
mobilizáciu tavenín a ich intrúziu do 
samostatných, malých intrúzi í do nízko
metamorfovaného prostredia v paleoal
pínskom období (140 - 75 mil. r .) 

Nad variskými metam orfitmi sa usa
dili p revažne plytk omorské sedimenty 
(perm - spodná krieda) odrážajúce se
dimentáciu na eleváciách. Typická je 
viac-m enej výrazná, ale stále prítomná 
p rogresívna meta morfóza m ezozoických 

súvrství dosahujúca fáciu zelených brid 
líc. Jedno tlivé mladopaleozoicko-mezo
zoické série v „obalovej" pozícii na va
·riských metamorfitoch a granitoidoch 
majú lokálne názvy (séria Veľkého boka 
- R. K e t tne r 1959, séria Foederata -
P . R o z 1 o z sni k 1935, divínska , h rab
kovská, malokarpatská séria - M. M a
h e ľ 1967), ale mnoho spoločných čŕt. 

Početné znaky plytkomorskej sedimen
tácie sú najmä v triasových, ale a j v jur
ských členoch. Na jmenej metamor fovan é 
série (napr. Veľký bok) pripomínajú po
mery v krížňanskom príkrove (A. B i e
l y 1961 ), čo často zvádzalo lokalizovať 

domovskú oblasť príkrovu práve tu. 
Južnú hranicu veporského príkrovu 

tvorí lubenícka-margecianska línia. Pre
tože m ladopaleozoicko-mezozoický po
luyv var iských metamorfi tov veporského 
aj južnejšieho gemerského príkrovu sú 
rovnaké a aj variské metamorfity majú 
mnoho spoločných čŕt , túto líniu sotva 
možno pokladať za sutúru, na ktorej 
bola pohltená domovská oblasť celej sú
stavy austroalpínskych príkrovov mezo
zoika (D. An d r u s o v 1975) , ani za 
severnú hranicu „maďarského m edziho
r ia". 

G em erský príkrov 

Gemerský príkrov predstavuje n a j
vyšší a najvnútornejší penninský p ríkrov 
Západných Karpát, na ktorom sa zúčast
ňuje paleozoikum. Mohutný vývoj star
šieho paleozoika azda presahuje až do 
spodného karbónu. Vrchnokarbónske až 
vrchnoper mské súvrstvia, ktoré tvor ia 
pokryv staropa leozoických sérií gemer
ského príkrovu, sú vyvinuté v epikonti
nentálnych fá ciách a ich najvyššie časti 

p ravdepodobne p resa hujú do m ezozoika . 
Okrem všeobecne slabej metamorfn ej 
premeny staropaleozoických súvrství, 
dosahuj úcej len miestami amfibolitovú 
fáciu (I. D ia n i šk a - P. G r e c u 1 a 
1979, D. H o v o r k a et al. 1979), všetky 
t ieto sú vrstvia , · včítane mezozoických , 
b oli spoločne metamorfovan é vo fácii 
zelených bridlíc až v amfibolitovej zno
v u počas paleoa lpínskych fáz. Granitoid
né t elesá sa na gemerskom prík r ove zú 
častňujú len v malej miere. Nové · úda je 
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o variskom v eku časti granitov gemer
ského príkrovu odstránili predpokladané 
rozdiely medzi veporským a gemerským 
príkrovom. Aj remobilizované in trúzie 
paleoalpínskeho veku v obidvoch príkro
voch im vtláčajú spoločnú pečať. 
často hľadanú nadväznosť paleozoika 

gemerského príkrovu a austroalpínskej 
severnej drobovej zóny či norického ale
b o veitschského príkrovu na litologicky 
p ríbuzné série v Západných K a rpatoch 
doterajš ie údaje nepotvrdzujú. Argumen
tom pre austroalpínsku príslušnosť „ge
meríd" bol predpokladaný stratigra
fický vzťah medzi paleozoickým substrá
tom a austroalpínskymi mezozoickými 
vývojmi aj v Západných Karpatoch, ako 
sa to prij íma pre Východné Alpy. Po
sledné výskumy taký vzťah v gemer
skom príkrove vylučujú (J. M e 11 o -
M . Pollák 1978). 

Iné riešenie, ako v ostatnom čase na
vr hol H. Kozu r - R. Moc k (1973) 
a D. And ru s o v (1975), predpokladá 
stratigrafickú nadväznosť m eliatskej sé
r ie na mladopaleozoický pokryv v ge
merskom príkrove. Takej pozícii novo
definovanej meliatskej série odporujú 
mnohé údaje na juhu gemerského prí
krovu a v štítnicko-dobšinskej depresii, 
kde je meliatska séria všade v príkro
vovej pozícii, aj keď v tektonickom pod
loží a ustroalpínskeho mezozoika silické
ho príkrovu. Medzi príkrovovými šupi
nami mella tskej série a paleozoicko-me
zozoickým pokryvom varisky zvrásneného 
podložia gemerského prík rovu sa tu na
chádzajú tektonické šupiny a príkrovové 
trosky, na ktorých sa zúčastňujú mezo
zoické litofácie so zreteľnými penninský
mi črtami metamorfované za vysokého 
tlaku a nízkej teploty. Tieto silne imbri
kované štruktúry dávame pod spoločný 

názov príkrov Bôrky. Vyššie a samostat
né šupiny meliatskej série sa odlišujú 
litofaciálne a neobsahujú vysokotlakové 
m inerálne élsociácie. 

Príkrov Bôrky 

Príkrov Bôrky je samostatným a naj
vyss1m juhopenninským tektonickým 
elementom v Západných Karpatoch. Vo
láme ho podľa typického vývoja v okolí 

B ôrky. Stratigrafická príslušnosť tma
vých slienitých pelitov, slienitých vápen
cov, rohovcov, bazaltov (tholeiitového 
zloženia), ultrabázik a vulkanosedimen
tárnych hornín nie je nateraz známa, 
ale pravdepodobne r eprezentujú vyššie 
časti mezozoika (jura až spodná krieda?). 
H orniny príkrovu Bôrky sú metamorfo
vané do vysokotlakových a n ízkoteplot
ných metamorfných asoc1a cn. Typické 
sú mocné polohy rauvakov a budinova 
ných šupín serpentinitu bez stálej stra
t igrafickej pozície. 

Dnešné rozšírenie príkrovu Bôrky je 
výsledkom mladšieho prekrytia vyššími 
príkrovmi austroalpínskej proveniencie, 
ale j eho zvyšky sú takmer v celom ge
m erskom príkrove. Najkompletnejší vý
vo j je pozdlž j užného okraja gemerského 
príkrovu a v štítnicko-dobšinskej de
presii. 

Li tologický vývoj hornín, m etamorfné 
prepracovanie a štruktúrna pozícia tohto 
príkrovu nás vedú k porovnaniu so 
štruktúrami piemontského pôvodu v Zá
i.;adných Alpách s podobnými vývojmi 
v penniniku Východných Alp (aj keď 
tam bez podrobnejšieho členenia). 

Pravdepodobn é ligúrske jednotky 
v Karpatoch 

Vyššie štruktúrne jednotky penninskej 
p roveniencie v najvnútornejších Karpa
toch nie sú. M edzi najvrchne jšie a azda 
i najvnútornej šie jednotky pochádzaj ú
ce zo širokej p enninskej paleogeografic
kej zóny pravdepodobne patrí pásmo 
flyšových až pieskovcovo-zlepencových 
vývojov paleogénu sledujúce vnútorný 
okraj bradlového pásma na východnom 
Slovensku, nazývané aj šambronsko-ka
menickým pásmom (F. Ch m e 1 í k 
1963). Jeho n ajstaršie vrstvy sú vrchno
lutétske a naj mladšie istotne spodnooli
gocénne a azda až karpatské. Pozícia 
tejto štruktúry a klastický obsah fly
šových sekvencií majú zrejme osobitný 
význam. Nápadn é je nahromadenie frag
mentov ultrabázik a detritu pochádza
júceho z deštrukcie serpentinitov a vy
sokotlakových metamorfi tov (R. M a r
s c h a 1 k o et al. 1976, I. K r i ž á n i, 
ústna informácia) . Preto šambronsko-ka-
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menickú zónu pokladáme za samostatný 
štruktúrny prvok, nezávislý od centrál
nokarpatského paleogén u, ktorého okra
jovú fáciu a štruktúru zdanlivo vytvára. 

Spomenutý klastický obsah vylučuje, 

aby sa zdroje stotožňovali s austroalpín
skymi príkrovmi ako jediným znosovým 
územím. Predpokladáme, že pri zaplňaní 
šambronsko-kamenickéh o pásma v čele 

austroalpínskych príkrovov pokrývali 
pomerne rozsiahle plochy aj obnažené 
juhopenninské príkrovy v ich podloží a 
dodávali typicky penninský detrit do 
jeho sedimentačnej panvy. Pravdepodob
ne staršie (vrchnokriedové a spodno
paleogénne) členy tej istej regionálnej 
štruktúry, ktorá ďalej pokračuje až do 
debrecínsko-szolnockého pásma v pod
loží Maďarskej mzmy (K. S z e p e s
h "á z y 1973), predstavuje kričevské a ro
mánske súvrstvie n a Zakarpatskej 
Ukrajine v podloží neogénnej panvy 
(V. G . S vi r ide n k o 1976). Tam je 
mohutne vyvinutý bázický syngenetický 
vulkanický sprievod jem nopelitických až 
pieskovcových li tofáci í vrchn okriedovo
spodnopaleogénneho veku ďalším vý
znamným členom tej istej štruktúry. 

Túto doteraz málo známu penninskú 
jednotku Západných K arpát, ktorá j e 
dnes v príkrovovej pozícii pozdlž vnú
torného okraja bradlového pásma, po
rovnávame s poz1c1ou ligúrskeho h el
mintoidného flyšu Západných Álp, kto
rého ďaleko presunuté čiastkové jednot
ky predstávuje flyšový príkrov Simme 
v Prealpách a relikty v Enbrunais vo 
francúzskych Západných Alpách (J. D e
bel ma s 1975). 

Austroalpínske jednotky Západných 
Karpát 

Medzi austroalpínske jednotky Západ
ných Karpát zaraďujeme spodné príkro
vy, pozostávajúce prevažne z kryštalini
ka, ktoré pôvodne ako „tatridy" defi
no1ial A. Maté j k a - D. And ru
s o v (1931), s výnim kou kryštalinika 
Malých Karpát, a skupinu stredných a 
vrchných príkrovov, pôvodne nazýva
ných a ko „subtatranské" (M. L u g e o n 
1903). Podobne ako vo Východných 

Alpách sa dnes podstatná čast bezkore
ňových austroalpínskych príkrovov ne
nachádza aj v karpatskom oblúku exter
nejšie od spodnejších príkrovov penni
nika. 

Dotera jšie riešenie paralelizovali kryš
talicko-paleozoické jednotky Západných 
Karpát takmer výlučne s austroalpini
kom. Predpokladalo sa, že kryštalinikum 
je pôvodným fundamentom celého radu 
superficiálnych „subtatranských" p ríkro
vov m ezozoika. V úsilí zdôrazňovať 

čiastkové tektonické pozície „subtatran
ských" p ríkrovov a z toho odvodiť ich 
domovsk é oblasti sa zaviedli a j názvy 
ako ultratatridy či fatrikum p re spodn é 
čiastkové príkrovy, ultraveporidy či hro
nikum p re stredné a gemerikum pre n aj
vrchnej šie (A. Bi e 1 y et al. 1968). Ani 
posledné výskumy tektogen ézu n evyrie
šili a a n i nelokalizovali domovské oblasti 
týchto p ríkrovov, ktoré, aj keď sú fa
ciálne črty známe, ostávajú podobne 
enigma tické ako vo Východných Alpách 
(porov. H. Bägel in G. Angen 
h e ist e r et al. 1972, s. 369- 371 ). 

Dôvody, ktoré sme už uviedli, vylu
čujú nadväznosť stratigrafických vývojov 
meliatsk ej série na paleozoikum gemer
ského p ríkrovu, a tým aj možnosť za
koreňovať celú sústavu austroalpínskych 
príkrovov v domnelej jazve m edzi ve
porským a gemerským príkrovom alebo 
paralelizáciu paleozoika gemerského prí
krovu s paleozoikom drobovej zóny Vý
chodných Álp. Existenciu „gemerskej 
jazvy" na lubenícko-margecianskej línii 
nepotvrdzujú ani geofyziká lr:e m erania. 

Spodné austroalpínske príkrovy Západ
ných Karpát 

V karpatskej geologickej literatúre do 
posledných cias silne prežíval názor 
V. Uhliga a M. Lugeona o autochtónnej 
povahe kryštalických masívov centrál
nych Karpát. Prvý sa vyslovil v pros
pech a lochtónie, a tým aj pre horizon
tálny t ransport kryštalinika M. Li ma
n o w s k i (1913), a to vyčlenením spod
notatranského príkrovu (nappe basse 
tatrique). Túto možnosť nevylučoval ani 
D. And ru s o v (1968, 1975). 
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V Západných Karpatoch sú spodné 
austroalpínske príkrovy vyvinuté pri ex
ternom okraji. Treba podotknúť, že po
kračujú do kryštalinických štruktúr 
v podloží panónskej panvy, zasahujúcich 
v zemplínskom ostrove až na východné 
Slovensko. Táto grandiózn a skupina 
príkrovov vytvára dnes v dôsledku mio
pliocénnych pohybov rad hrastí a na 
otázku, do akej miery sú to individuali
zované čiastkové príkrovy, ťažko odpo
vedať. D. And ru s o v (1965) sa pokúsil 
členiť „tatridy" na čiastkové príkrovy 
podľa mezozoických „obalový ch" fácií. 
Podotýkame, že nové výskumy nás neo
právňujú pridŕžať sa všade takého člene
nia (porov. M. M a h e ľ 1979c). 

Najmladšia metamorfóza kryštalinika 
je zreteľne variská, lebo metamorfovaný 
vrchný karbón a perm na ňom ležia 
transgresívne. Význačné sú všeobecne 
geantiklinálne črty fácií mezozoika. 
Hrúbku spodných austroalpínskych prí
krovov nad penninskými možno odvodiť 
zo seizmického obrazu na profile K-III. 
Ak výrazné seizmické rozhranie medzi 
Žilinou a Zvolenom, odrážajúce litolo
gické rozhranie na vrchnej hranici ka
nálu nízkych rýchlostí, stotožníme s plo
chou nasunutia austroalpínskych príkro
vov alebo so stropom metamorfovaného 
komplexu penninských príkrovov, potom 
má spodné austroalpinikum v Západných 
Karpatoch hrúbku 5-7 km. Táto inter
pretácia vychádza z predpokladu, že sa 
penninské horninové súbory prejavujú 
nižšou rýchlosťou seizmických vln. 

Smerom na V a JV od Vysokých Ta
tier sa hrúbka všetkých austroalpínskych 
príkrovov rýchle zmenšuje a austroal
pínske príkrovy sú tu iba pri južnom 
okraji bradlového pásma. 

Spodné austroalpínske príkrovy po
kračujú do štruktúr kryštalinika pod 
paleogénno-neogénnou výplňou panón
skej panvy. Tu sa doteraz v karpatskej 
geologickej literatúre pričleňovali do 
,,maďarského medzihoria" (D. And ru
s o v 1975). Tieto štruktúry predstavujú 
priame pokračovanie západokarpatských 
príkrovov a ich príkrovová pozícia je 
veľmi pravdepodobná. 

Zvýšenú a vysokú rýchlosť (6,2- 7,0 
kms - 1) pod kryštalickými sériami 

v priestore Turčianskej kotliny a Malej 
Fatry možno interpretovať aj ako ťažké 
hmoty. Tie mohli byť do vysokej kôrovej 
úrovne vyvlečené počas presunu austro
alpinika na penninské predpolie. V ta
kom zmysle predstavujú devastovaný a 
dispergovaný západokarpatský ekviva
lent ivrejskej zóny Alp. 

Južnou hranicou spodných austroal
pínskych príkrovov vo vnútorných Kar
patoch je čertovická línia, ktorá počas 

paleogénnych a sávskych pohybov bola 
transformovaná na druhotný násun 
juhopenninských jednotiek na vtedy už 
externejšie spodné austroalpínske štruk
túry. Ale to platí iba o superficiálnych 
častiach karpatskej architektúry, pretože 
gravitačný a seizmický obraz na profile 
K-III poukazuje na to, že čertovická 

línia pokračuje v pripovrchovej podobe 
s úklonom na JV iba do hlbky 5-7 km. 
Hlbšie kôrové rozhranie pripovrchovém u 
p riebehu nezodpovedá ani priebehom a 
je kolmé alebo má strmý a opačný úklon. 

Stredné austroalpínske príkrovy Západ
ných Karpát 

Stredná skupina bezkoreňových austro
alpínskych príkrovov v Západných Kar
patoch sa dnes zahŕňa pod názov kríž
ňanský príkrov. Leží v zreteľnej príkro
vovej pozícii n ad skupinou spodných 
príkrovov, iba príkrov Vysokej v Ma
lých Karpatoch nad penninskýmL Podľa 
pozície starohorskej štruktúry A. B i e 1 y 
et al. (1968) prisúdili čertovickej línii po
vahu sutúry, pozdlž ktorej bola domov
ská oblasť krížúanského príkrovu pohlte
ná. Domnievame sa však, že aj keď 

miestami pod čiastkovými príkrovmi 
sústavy stredných austroalpínskych prí
krovov ostali zachované šupiny kryšta
linika neobjasnenej príslušnosti, príkrov 
bol spolu so spodnými austroalpínskymi 
transportovaný cez penninské pásmo 
z vnútornejších paleogeografických ob 
lastí a povrchová čertovická línia je iba 
pokriedovým, sekundárnym prvkom. 

Pozícia stredných austroalpínskych 
príkrovov Západných Karpát je korelo
vateľná so strednými austroalpínskymi 
príkrovmi Východných Álp (spodné 
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semmerinské a radsta tské príkrovy). 
V Západných Karpatoch skupina vyznie
va v humensko-užhorodskej hrasti na 
v ýchodnom Slovensku. 

Vrchné austroalpínske príkrovy Západ
ných Karpát 

Vrchné austroalpínske príkrovy Zá
padných Karpát predstavuje sústava 
čiastkových príkrovov chočského príkro
vu a sústava najvrchnejších západokar
patských príkrovov v najväčšom ploš
nom rozšírení, avšak izolovane. Aj ony 
sa skladajú z veľkého počtu samostat
ných čiastkových príkrovov. 

čiastkové príkrovy chočského príkro
vu majú odlišný litofaciálny vývoj (bie
lovážsky, šturecký, havranický, bebrav
ský a i.) a predstavujú aj zreteľne sa
mostatné štruktúry (M. Ma he ľ 1979a). 
Dnes majú externú pozíciu nad spod
nými a strednými austroalpínskymi prí
krovmi. Najvrchnejšie západokarpatské 
príkrovy (silický, muránsky, stratenský, 
galmuský, drienocký, strážovský a veter
nícky príkrov) čiastočne pokrývajú aj 
juhopenninské príkrovy. Litofaciál n e 
rozdiely medzi nimi nie sú také význač
né ako v prípade chočského príkrovu. 
Faciálne pomery mocnej karbonátovej 
platne najvrchnejších príkrovov maiu 
najviac analógií s vrchnými východ o
alpskými príkrovmi a biohermná sedi
mentácia v strednom a vrchnom triase 
určovala distribúciu fácií (J. M e 11 o 
1975). 

Vrchné austroalpínske príkrovy sme
rom na JZ nadväzujú na vrchné výcho
doalpské štruktúry, východné ukončenie 
tvoria relikty na severnom okraji Bra
niska a v Humenských vrchoch 
(R. Mars c halko etal.1976). Novšie 
vrty zastihli v podloží východosloven
skej panvy mocné strednotriasové dolo
m ity, ktoré by tiež mohli patriť vyznie
vajúdm vrchným austroalpínskym prí
krovom. 

Južná hranica vrchných austroalpín
skych príkrovov v Západných Karpa
toch nie je vyriešená. Podľa J. M e 11 a 
(1975) faciálne členy mezozoika silického 
prík rovu sú ešte aj v R udabánskom po-

horí. Preto južnú hranicu možno viesť 

pozdiž línie Darnó, a tak do sústavy 
najvrchnejších austroalpínskych p r ík ro
vov treba začleniť aj mezozoikum sever
ného Maďarska (Budínske vrchy, Pilis, 
Vértes a Bakony) spolu s výskytm i pod 
paleogénnymi a neogénnymi depr esiami. 

Vonka jšia hranica dosahuje v st rážov
skom prík rove a asi aj na V od Vyso
kých Tatier južný okraj brad lového 
pásma n a Z a južný okraj šambron sko
kamenickej zóny na V, kde valúny 
v eocénnych konglomerátoch na lokalite 
Chmeľov obsahujú typické litologické 
členy (R. Marschalko et al. 1976). 

Podobne ako v Alpách aj v Západ
ných Karpatoch treba zdroj austroalpín
skej sústavy príkrovov hľadať oveľa juž
nejšie od penninskej oblasti. a t o iste 
južnejšie od pravdepodobného východ
ného pokračovania línie Ivrea - Tonale. 
Pravda, v Západných Karpatoch je táto 
zóna siln e deštruovaná a jej zvyšky sú 
v ťažkých hmotách na báze najspodnej
ších prík rovov austroalpinika, k de ich 
interpretu jeme na profile K-II I. 

Poznámky k tektonickému vývoju 

Doterajšie úsilie interpretovať tekto
nický vývoj Západných Karpát ako 
dvojfázový, príp. trojfázový, s členením 

na vrchnokriedovú a oligo-miocénnu 
etapu, resp. laramskú medzi nim i, pre 
vnútorné, pieninské a vonkaj šie K arpaty 
na objasnenie osobitostí nepostačuje. 

Omladenie genézy bradlového pásm a (la
ramské: D. And ru s o v 1969) proti 
pôvodném u predpokladu o ex istencii 
,,manínsk ej fázy" pred albom (D. A ndru
sov 1956) protirečí pomerom ziste
ným v celom jeho priebehu, lebo m edzi 
senónskymi a paleogénnymi sedim entmi 
je tu p lynulý prechod, zastieraný len 
zmenou fácií (B. L e šk o 1960, B . L e ii
k o - O . S am u e 1 1972). 

Mezozoické paleogeografické p ásma 
vnútorných K arpát boli zachváten é de
formáciam i už pred albom . Orogénne, 
pravdepodobne príkrovové pohyby po
stihli okrem mezozoickej karbon átovej 
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p latne aj jeho kryštalinicko-paleozoický 
substrát, ako aj vnútornejšie časti pen
ninskej sedimentačnej oblasti. V dôsled
ku pohybov sa vytvorené príkr ovy trans
portovali na severné, vtedy tektonicky 
málo diferencované predpolie. Postupu
júce príkrovy deštruovali a dynamicky 
metamorfovali juhopenninské štruktúry 
v ytvorené počas vrchnojursk o-spodno
k r iedovej etapy (vysokotlakové meta
morfity a vápenato-alkalické magma ti ty). 
Dnes sú ich relikty v príkrovoch juho
penninských a v podobe „exotických" 
valúnov aj v konglomerátoch flyšových 
a divokoflyšových sekvencií bradlového 
pásma, kde sa dostali z čiel postupu
júcich juhopenninských príkr ovov, de
v astovaných pod ťarchou príkrovov 
austroalpinika nad nimi (od albu na se
severozápadnom Slovensku a ž po pria
bón na severovýchodnom Slovensku). 

Svoj rázne sedimentačné črty najmä 
d iv okoflyšových súvrství a petrografické 
zloženie valúnov usadzujúcich sa v pozdÍž
nom trogu na vonkajšom okraji penninika 
svedčia o intenzívnej tektonickej akti
vi te te j to novovytvorenej sedimentačnej 

oblasti od spodného paleogénu do vrch
ného lutétu až priabónu (R. Mar
s ch a 1 k o 1973). Tento sedimentačný 

priestor oddeľovala od austroalpínskych 
prík rovov elevácia bradlového pásma, 
preto sa klasty austroalpínskej prove
niencie do tohto flyšu nedostali (R. Mar
s ch a 1 k o et al. 1976), kým klasty hor
nín jury, kriedy a montu p ochádzajú 
z devastovanej periférie vlastného sedi
mentačného bazénu. 

Počas pyrenejskej fázy sa dotvorili 
penninské a austroalpínske príkrovy 
Z ápadných Karpát, čo podm ienilo ich 
ďalší gravitačný pohyb smerom na S cez 
bradlové pásmo do oblasti m agurského 
flyšu. Spoločné zvrásnenie severopennin
ského flyšu m agu rského p ríkrovu a 
bradlovéh o pásma je veľmi zreteľné na 
vých odnom Slovensku (M. K s i .'\ ž k i e
w i c z - B. L e š k o 1959, B. L e š k o -
O. S am u e 1 1972) , k de na intenzívne 
zvrásnenom vrchn okriedovom až vrchno
lutétsk om flyši ležia d iskorda n tne iba 
m ierne zvlnen é sedimenty v rchnoeocén 
n eho až oligocénneho veku. 

Bradlov ú a magurskú oblas ť p ostihli 

p otom spolu s južnou časťou silezika až 
sávske pohyby, ktoré vytvorili príkrovy 
a nasunuli ich na simultánne aktivizo
vané platformné predpolie. V dôsledku 
toho zanikla sedimentačná oblasť na 
j uhu silezika . F lyšové príkrovy miestami 
vyvliekli aj podložné sedimenty mezo
zoického veku (Štramberk, Pavlovské 
v rchy) . 

Podľa· interpretácie geofyzikálnych 
meraní predpokladáme, že podobne ako 
v Západných A lpách (a čiastočne aj vo 
východoalpskej oblasti), kde z helvét
skych litologických súborov vznikli vý 
razné príkrovy spolu s kryštalickým 
podložím, sávsk e pohyby postihli okrem 
flyšových súvrství aj ich epipl.atformné 
staršie podložie a vytvorili aj príkro
vové štruktúry v K arpatoch. T ieto prí
krovy sú dnes pochované pod navŕšený
mi penninskými a austroalpínskymi prí
k rovmi Západných Karpát. 

Ďalší gravi tačný sklz príkrovov do 
predpolia p ravdepodobne spôsobila 
zhrubnutá spodná kôra pri styku plat
formy a navŕšených príkrovov silezika . 
A mplitúda pohybov sa p rejavila aj v ďal
šom postupe p enninských a austroalpín
skych príkrovov externým smerom. I ch 
pohyb musel zodpovedať aspoň súčtu 

zúženia silezika a severného penninika. 
Tiažové pole a ľahšie hmoty indiko

vané aj kanálom znížených rýchlostí 
pod povrchovými štruktúrami centrál
nych Karpát svedčia o ďalekosiahajú

com transporte dvoch vrchných etáží 
kôry (pennini-ka a austroalpinika) n a d 
aktivizovaný ok raj platformy a jej po
kryvu. 

Bádenské a spodnosarmatské pohyby 
ovplyvn ili predovšetkým externé časti 

severopenninského flyšu a s ilezik um. 
Zvyšky najvnútornejšieho silezika p r ed
stavu je asi silne tektonizované pásmo 
m edzi M ikulovom a Téšínom (tzv . led
nická zóna), ktoré je v hibk e h ran icou 
medzi západokarpatskými p ríkrovmi a 
a utochtónnou p latformou. Počas miocé n
nych pohybov sa sedimenty pla tfo r m y a 
ich podložia sformovali do v rás, prík ro
vov a šupín k arpatskej predhlbne a ne
presunuli sa príkrovy silezika rozl ičnej 

a mplitúdy, d osahuj úcej na západe 40 až 
60 km (Z. R o t h 1974). Počas m iocén-
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nych pohybov v naví-šených penninských 
a a ustroalpínskych príkrovoch vznikli 
len hraste a prepadliny, ale v dôsledku 
zúženia vonkajších Karpát museli pre
konaf aj horizontálny posun „en bloc" 
spolu s podložným, alpirrntypne defor-

movaným okrajom platformy. Distribú
cia ľahkých hmôt a ich koincidencia 
s kanálom nízkych rýchlostí takú inter
pretáciu podporujú. 

R ecenzoval A. Gorek 

ZO ŽIV O TA S POL OČ N O STI 

Seminár o problematike ofiolitov 

Na seminári, ktorý usporiadala bratislavská pobočka Slovenskej geologickej spo
ločnosti 25. 11. 1979, boli nasledujúce prednášky. 

D. Hovor k a : Ofiolity - súčasný stav a problémy 

štúdium ofiolitových komplexov j e náplňou n a jmä medzinárodného p rojektu 
geologických korelácií č. 39 IUGS/UNESCO (Ophiolites) a pracovných skupín 2.1 
a 2.2 Problémovej komisie IX mnohostranných dohôd akadémií vied socialistických 
štátov. Problematike sa však venujú a j početné ďalšie skupiny či jednotlivci . 

Po období, keď sa ofiolitové komplexy pokladali za identické s kôrou oceanického 
typu, sa v posledných rokoch stále v iacej uplatňujú aj argumenty, že ofiolitové 
komplexy môžu vznikať aj v oblastiach ostrovných oblúkov, resp. v zaoblúkových 
pa nvách. 

Pri interakcii platní oceanického a kontinentálneho profilu nastáva subduk cia 
oceanickej kôry a zánik ofiolitov v astenosfére alebo subdukcia ofiolitov na platne 
kontinentálneho typu. V takom prípade sa ofiolity s távajú ich integrálnou súčasťou. 

Z hľadiska horninovej náplne ofiolitového komplexu sa stále akceptu je členenie na 
kompletné a nekompletné ofiolity, rozčlenené či metamorfované ofiolity. Ter m ín 
,,iniciálne vulkanity" nemožno zamieňať s termínom ofiolity, pričom posledné ozna
čenie nemožno ani vzťahovať na jeden horninový typ. Ide o skupinové označenie 

súboru ultramafitov, gabier a vulkanitov charakteristického vystupovania a zloženia. 

Š. Ba j a n i k : V. t erénna konferencia projektu č. 39 IUGS (UNESCO - Oph iol ites) 
na Cypre v apríli 1979 

V dňoch 1.-8. apríla 1979 sa konalo v Nikózii na Cypre medzinárodné ofiolitové 
sympózium. 2-účastnilo sa na ňom okolo 250 geológov z 37 krajín. Celé pod uj a tie 
bolo starostlivo pripravené a zasadania sa striedali s poldňovými a celodňovými 

exkurziami. 
Troodoský ofiolitový komplex, ktorý bol predmet om exkurzií, patrí medzi naj

lepšie preštudované ofiolitové komplexy sveta a má kompletne wstúpenú asociáciu 
hornín. Exkurzie viedli cez profily jednotlivých zón ofiolitového komplexu a lokality 
s mineralizáciou medi, chrómu a azbestu. 

Uvedené prednášky mali všeobecný charakter (J . R. De w e y : Postavenie ofioli
tov, I. P. G a s s : Význam Troodosu pri výskume ofioli tov). Ďalšie zasad a n ia boli 
venované problematike vlastného troodoského ofiolitového komplexu a ofiolitom 
vo svete. Odzneli aj p r ednášky hodnotiace ofiolity prakticky zo všetkých aspektov. 
Organizátori sympózia prisľúbili zverej ni ť do roka od ukončenia sym pózia zborník 
prednesených príspevkov. 
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C ospeMe1111all MeTam10r eHeTu:qecKa11 TepMHHOJIOrHH 

D pe,[\JIO)l(eHMe MeTaJIJIOľeHeTMqecKOli TepM11HOJIOľHH c o rnaco 

BaHO C MHPOBOii: JIMTepaTypoii: H rrpe,[\Ha3HaqaeTCll ,[\Jlll TepHTOPHH 
KaprraT. T epMMHbl H ,[\eqrnHHl_\HH MeTaJIJIOre11eTv.cqecK o ro p a3BMTV.Cll 
KaCa!OTCll Tepp11TOpHaJ!hHOľO qJieHeHV.Cll (MeTaJIJIOre11eTv.cq ecKall cv.cc

TeMa, M. cyrreprrpOBMHl_\Mll, M. rrpOBMHl_\Mll, M . ITOJIOCa, M. paii:O11, 

M. 3OHa, JlYAHhlli paii:oH, P Y.z:\HOe IIOJ!e, P Y.z:\Hblli ropH 3OHT, P Y/:\HOe 
MeCTOpO)l(,[\eHMe, PY.z:\HOe TeJIO, P Y.z:\Hblli OKpyr) , BpeMeHHOľO tIJ1e-
11emrn (MeTaJIJIOreHen1qec1<v.cii: I\MKJI, M. ::moxa, M . CT a ,1\Mll, M . 3Tarr, 

M. MHTepBaJI, M. cpa3a, M. rrepMO,[\, rrpHBHOCHblli rrepMO,[\ , ITOBTOP
Hblli rrepMO,[\, PYAHaH re11epal_\Mll), Bell_\e CTBeHHOľO COCTaBa MeCTO

pO)l(,[\eHMii: (PY.z:\Hblli KOMITJieKC, reHe Tv.cqeCKMli THrr, PYAHall cpop
Mal_\Mll, M1111epanor11qecKo-11apare11en1qec1<aH acCOl_\Maal_\vrn) , ycno

BMii: BO3HHKHOBeHMll l1 3aKOHOMepHOCTeii: pa3Mell_\e HMll MeCT OpmK,[\e

HMii: (PYAOJIOKaJIM3MPYIOIL\Mli cpaKTOP, M eTaJIJIOreHeT11qec1<all KOH
BepreHl_\Mll, M. ,[\MBepreHl_\Mll, Tl1IIOMopcpl13M MeTaJIJIOB, MeTaJIJIO
reHen,iqecKal! KYJibMHHal_\Hll, IlOJIMl_\MKJIJ,!qH QCTb) . B 3aKJI!OtJeHHM 
rrpnBe,[\eHhl T epMJ,!Hbl H ,[\e qJMHJ,ll_\J,!],! "rrpo r H03a l1 Ol_\eHKJ,! rrepcrreK

TMB (KBaJinTaTMBHblli rrporHO3, KBaHTMTaTHBHblli rrporHO3, rrporHO3-

Hall []JIO!l_\a,[\h, MeTaJIJIOľeHeTntJeCKall aKKYMYJilll_\Hll, M . KOHl_\eHTp a
l_\Mll, rrpOrHO3Hhi e 3arraCbI, rroTeHl_\11OHaJihHhie pe1<ypcb1) . 

The contemporaneous metallogenetic terminology: a discussion 

A proposal for metallogenetic terminology sets out from 
world literature data applied to the Carpathian region. 
Terms and definitions for the m etallogeneti c development con
cern the t err itorial subdivision (metallogenetic system, metallo
genetic superprovince, metallogenetic province, metallogenetic 
belt, metallogenetic region, metallogenetic zone, ore r ayon , ore 
field, ore h orizon, ore deposit, ore body, ore district), the chro
nological subdivision (metallogenetic m egacycle, m etallogenet ic 
epoch, metallogenetic stage, metallogenetic period, metallogenetic 
interval, m etallogenetic p hase, minera lization period, deposition 
period, r epetition period, ore generation), the composition of 
deposits (ore complex, genetic type, ore formation, mineral-pa-
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ragenetic associa tion), the cond itions of origin and the r egulari
t ies of distribution of ore deposits (ore localizing factor, m etallo
genetic convergence, metallogenetic divergence, meta l typo
m orphism, metallogenetic cu lmination, polycyclicity). I n the 
conclusion, terms and definitions of prognostic approach a nd ot 
perspectives assumption are a p praised (quantitative prognostics, 
prognostic area, metallogenetic accumulation, metallogenetic 
concentration, prognostic reserves, potential sources). 

Súčasné m etalogenetické štúdiá 
v Československu sa vyznačujú veľ
kou šírkou a značnou hibkou po
znania r u dotvorných procesov . Táto 
široká paleta pr oblém ov vzn ikla 
hlavne preto, že územie Českoslo
venska tvoria dva odlišné geolo
gické systém y. Je t o jednak Český 

m asív ako súčasť západoeurópskych 
v ariských systém ov (Mezoeurópa) 
a jednak západokarpatská sústava 
ako súčasť alpínsky zvrásn eného 
medit eránneho systém u Eurázie 
(Neoeurópa) . K aždý z n ich sa b ádal 
a báda odlišným i metodikami a 
s uplatnením pozn atkov a m et ód 
in ých škôl Eur ópy a sveta. 

Z uvedeného vychodia aj osobi
tosti v terminológii, ktorá sa vzťa
huje na teritoriálne, časové, látkové 
jednotk y, ako aj n a pojmy dotýka
júce sa podmienok vzniku rozlič

ných mineralizácií a metodiky 
prognózovan ia. 
Okolnosť , že v súčasnosti u n ás 

pracujú geológovia z rozličných škôl 
(našich i zahraničných), zapríčiňuje 

'veľkú heterogénnosť pri používaní 
t ermínov v oblasti metalogenézy. 
Neraz používajú istý termín na 
označenie odlišných pojmov a n a
opak ten istý pojem pomenúvajú 
rozličnými termínmi. 

Systém koordinácie a integrácie 
vo vede v rámci Slovenska a Čes

koslovenska, ako aj v rámci spolo
čenstva socialistických k raj ín zdru
žených v RVHP si u ž v roku 1971 
pri začatí prác na úlohe 10 (tekto
nická mapa, m apy geologických 
formácií, mapy r udných formácií a 
metalogenetická mapa karpatsko
balkánskych oblastí) vynútili použí
vať jednotnú metalogenetickú t er
minológiu p ri metalogenetickom 
rajónovaní (teritor iálne jednotky), 
časovom členení (epochy, štádiá) , 
ako a j látkovom členení (rudné 
komplexy, for m ácie a p od. ; B. 
B o g d an o v et al. 1978). 

Obdobným spôsobom sa vytvára 
spoločná a jednotná termin ológia 
aj v oblasti prognózovania vybra
n ých druhov n erastných surovín 
v rámci úlohy RVH P 1.8 (M. S 1 a v
k a y 1976). Takéto integračné a 
unifik u júce tendencie v m etaloge
netickej terminológi i v idn o nielen 
v jedn otlivých kraj inách (ZSSR, 
USA a pod .), ale aj v m edzinárodnej 
geologickej únii (IUGS) a v k omisii 
pre geologické a metalogenetické 
mapy Európy a sveta. V rokoch 
1965-1975 sa vytvárala jednotná 
t erminológia pre metalogenetickú 
mapu Európy v mierke 1 : 2 500 OOO 
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(T. E. ša t a 1 o v 1968). Ale aj na
priek tomuto úsiliu vidieť v tejto 
oblasti diverzifikáciu názvov v ná
rodnom i medzinárodnom meradle. 

Atomizácia metalogenetickej ter
minológie vyvolala už aj u nás uni
fikačné úsilie (Zd. P o u b a - M. 
K u ž var t 1978), avšak doteraz 
sa zjednotila len v oblasti prognó
zovania a prognóznych zásob. 

Tento stav si uvedomuje aj Slo
venský geologický úrad, a preto 

Definície z oblasti metalogenézy, 
ktoré uvádzam e ďalej, sa týkaj ú 
teritoriálneho členenia (I), časových 
jednotiek (II), látkového obsahu lo
žísk (III), ako aj podmienok vzniku 
a zákonitostí ich rozmiestnenia 
(IV) a prognózovan ia (V) . 

Termíny a definície teritoriálneho 
členenia (rajonizácie) 

Metalogenetický systém (m etalo-
poveril autorov tohto príspevku genetic system) je najväčšia jednot-
spracovať návrh na jednotnú termi
nológiu metalogenézy a prognózo
vania a využiť na to skúsenosti pra
covných kolektívov krajín RVHP, 
ako a j tímov pracujúcich na pro
gramoch IUGS a UNESCO. 
Keďže medzičasom boli publiko

vané aj prvé súborné práce kolek
tívov z úlohy č. 10 (B. Bo g d an o v 
et al. 1978a, b) aj UNESCO (J. I 1 a v
s ký et al. 1979), je namieste podať 
definície dotýkajúce sa metalogené
zy a prognózovania použité v nich 
a upravené podľa pripomienok a 
poznámok_ L. R o z 1 o ž n í k a a C. 
V a r č e k a, ktorí sa zúčastňujú na 
prácach multilaterálnych dohôd 
akadémií v ied socialistických kra
j ín. 

Tieto defin ície by sa mohli použiť 
v rezorte geológie na Slovensku a 
ďalších organ izáciách zaoberajúcich 
sa geologickým výskumom, pr iesku
mom a ťažbou rudných surovín. 
Bolo by želateľné, aby v yvolali 
aspoň diskusiu a nevyhnutnosť 

zjednotiť terminológiu v krátkej 
budúcnosti. 

ka planetárneho rozsahu, ktorá sa 
môže vzťahovať na geosynklinálne 
alebo platformové útvary a pries
tor y. Geosynklinálne systémy sa 
podľa smeru členia n a galaktické 
(poludníkové) a ekliptické (rovno
bežkové). 
Podľa štruktúr a geologicko-t ek

ton ického charakteru sú monooro
génneho alebo polyorogénneho ty
pu. Ich metalogenéza býva spra
vidla polycyklická (V. I. Smi r
n o v 1976). Niektorí sovietski au
tori (V. I. Sm i r n o v 1960, G. A. 
'ľ v a 1 č r e 1 i d z e 1972) používaj ú 
pre takéto jednotky v ýraz „poj as". 
Vzhľadom na to, že výraz „pás" sa 
používa vo viacerých európskych 
kra jinách na označenie menších 
priestorových jednotiek, odporú
čame zaviesť ako najväčšiu jedn ot
ku „systém" a výraz pás zaradiť 

v h ierarchii p r iestorových pojmov 
ďalej. 

Metalogenetická superprovincia 
alebo megaprovincia (superprovin
ce, Su perprovinz, m egaprovincija) 
je menšou pr iestorovou jednot-
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kou, dižkou zvycaJne nepresahujú
cou rozmery kontinentov. Má svo
je štruktúrnotektonické osobitosti, 
stratigraficko-litologický obsah s 
rozličnými typmi r udných ložísk. 
Superprovincie bývajú monocyklic
ké alebo polycyk lické (W. E. 
Pe t r a s che c k 1955). Superpro
vinciami sú napríklad mediteránna 
alpínska Európa, h imalájsko-indo
nézska, k ordillerská, andská, apa
lačská, uralská sup erprovincia a 
pod. Takto chápu superprovinciu 
i sovietski autori (V. I. Smi r no v, 
E. A. š a t a 1 o v, G. A. T v a 1-
č re 1 i d z e a i.) . T v a 1 č r e 1 i d z e 
(1972) opisuje kovalentný pojem 
,,metalogenetická oblasť" . Ale v Eu
rópe odporúčame dať prednosť 

skoršiemu názvu a termínu W. E. 
Pet r a s c he c k a (1955), ktorý je 
zaužívaný a vyhovujúcejší. 

Metalogenetická provincia (pro
vince, Provinz, provincija) je čas

ťou super provincie s rovnakou geo
logickou stavbou, s jednotnými 
štrukt úrami p ovrchu i fundamentu 
(H. S t i 11 e 1953). V geosynklinál
nych systémoch a superprovinciách 
mávajú v regionálnom meradle jed
n otný stratigrafický sled útvarov, 
rovnaké typy magmat izmu, litoló
g ie, metamorfózy a jednotný meta
logenetický vývoj, ktor ý zodpovedá 
vývoju provincie, t. j. monocyklický 
alebo polycyklický, a pokiaľ ide 
o zastúpenie kovov, je monometa
lický alebo polymetalick ý. Plošný 
rozsah býva od 500 OOO km2 až do 
m iliónov štvorcových kilometrov 
(J. I 1 a v s ký et al. 1972, 1979, 

W. E. Petra s c h e c k 1955, G . A. 
T v a 1 č r e 1 i dz e 1957, E. A. ša
t al o v 1964). 

Obsah termínov chápu rozličné 

školy a autori nerovnako. Niektorí 
pokladajú za pr ovinciu napr. len 
jeden pruh provincie v našom 
zmysle (G. A. T v a 1 č r e 1 i d z e 
1972), iní ju zamieňajú za štruktúr
no-metalogenetickú zónu (S . Ja n
k o vi č 1967), ďalší chápu p rovin
ciu len ako jeden typ zrudnenia 
jednotnéh o v eku na istom území 
(W. E. Petrasche c k 1955, 
1963). 

Metalogenetický pruh (belt, cein
ture, pojas) je priestorovou jednot
kou tvoriacou časť provincie aleb o 
pôvodnej geosynklinály. Má na po
vrchu zastúpené jednotlivé útvar y 
v podobe lineárne pretiahnutých 
pruhov, pričom pruhy majú cha
rakter zvrásnených území a lebo 
mediánny ch masívov a pod. Ta
kýmto p ruhom v mediteránnom 
geosynklinálnom a zvrásnenom 
systéme alpínskej Európy je zvrás
nený karpatsko-balkánsky pruh , 
p ruh med iánnych masívov a pruh 
dinaro-heleníd na juhu. Dlžka pru
hu býva aj niekoľko tisíc kilometrov, 
šírka niekoľko sto km (J. I 1 a v s k ý 
et al. 1972 , 1979). V zmysle soviet
skych autorov (V. I. S mi r n o v , 
G. A. T v a 1 č r e 1 i d z e) je t ermín 
,,pojas" v našej hierarchii ekviva
lentný systému, avšak v a lpínskej 
Európe sa výraz pruh (belt, ceint u
re) používa od roku 1972 (skupi
na geológov okolo metalogenetickej 
mapy Eu rópy 1 : 2 500 OOO) na 
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označenie pozdÍžnych pásiem al
pínskej sú stavy, ako je karpatsko
balkánske, dinaro-helenidné a pod. 
S týmto postavením pojmu „pás" 
v hierarchii p riestorových jednotiek 
alpínskej Európy súhlasili geológo
via ČSSR, Rakúska, Maďarska, Poľ
ska, J uhoslávie, Rumunska, Bulhar
ska, a to i napriek tomu, že soviet
ska terminológia stavia tento pojem 
vyššie. V zmysle G. A. T v a 1 č re
l í d z e h o, E. A. š a t a 1 o v a a i. 
sa náš termín pruhu kryje s ich 
termínom provincia. 

Metalogenetický región (area, 
r egión· naturelle, aire, oblasť) je 
priestorovou jednotkou piateho 
stupňa, ktorá reprezentuje časť 

pruhu. Má istý a pre celý priestor 
jednotný erozívny zrez a jednotný 
typ stavby povrchu i hlbinných 
etáží. Od iných regiónov sa odli
šuje mymi druhmi magmatitov, 
metamorfózy a metalogenézy. Za 
metalogenetické regióny sa pokla
dajú Západné Karpaty, Východné 
Karpaty, Balkán, Dináre a pod. Ich 
plošný rozsah býva od 30 OOO do 
500 OOO km 2 (P. La f fit t e 1966, 
J . I 1 a v s ký et al. 1972, 1978). 

Pôvodnú definíciu meta1ogenetic
kého regiónu podal P. L a f fit e 
(1966) na príklade územia Francúz
ska, pričom ako regióny chápal 
územia patriace do rozličných sys
témov, resp. typov pruhov a pro
vincií bez toho, aby ich zaraďoval 
do hierarchie v našom zmysle 
(Alpy, Pyreneje, Plató Centrale). 
Sovietska terminológia termínom 
,,oblasť" označuje oveľa väčší pries-

tor, ako je n áš región (G. A. T v a 1-
č re 1 i dz e 1972), kým iné školy 
(S. J ankovič 1967) chápu ako 
regióny oveľa menšie jednotky. 
Nová, doplnená a upravená defi
n ícia regiónu a jej zaradenie do 
h ierarchie priestor ových pojmov 
vyšla z nevyhnutnosti kategor izo
vať priestorové jednotky počas 

zostavovania metalogenetickej mapy 
Eur ópy 1 : 2 500 OOO (J. I 1 a v s k ý 
et al. 1972, 1979) . 

Metalogenetická zóna (zone, 
strukturno-metallogenetičeskaj a zo
n a) je časťou regiónu. Má lineárne 
pretiahnutý tvar a sú v nej zastú
pené monotypné alebo polytypné 
geologické fo rmácie jedného veku . 
Zóny sa od seb a odlišujú nielen 
stratigraficko-li to logickým obsah om, 
ale aj iným i typmi magmatitov, 
metamorfózy a ložísk. 

Metalogenetickými zónami sú n a
p ríklad karpatská predhlbeň, fly
šové pásmo, bradlové pásmo, tatri
dy, veporidy, gemeridy, neovulka
nity a pod. Plošný rozsah štruk
t úrno-metalogenet ických zón býva 
od 1 mil. do 50 OO O km2. Tento pojem 
a názov je prevzatý zo sovietskych 
m etalogenetických škôl (J. A. Bi-
1 i bin 1955, P. M. Tatar i n ov 
·- V. G. Gr u še v oj - C. S. L a
b a z in 1957, V. I. Smirno v 
1960, 1976, G . A. Tvalčrel i dz e 

1972, E. A. š at a 1 o v 1964, 1969), 
k de aut,ori používajú názov štruk
túrno-metalogenetická zóna. Ako 
ekvivalentný v priestorovom zmys
le používajú niektorí autori výraz 
„metalogenetická etáž" (J e r š o v 
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1956). V hlbkovom zmysle zahŕňa 
etáž ložiská istej m etalogenetickej 
zóny zodpovedajúce v časovom čle
není štádiu či etape. 

Rudný rajón (ore district, Bezirk, 
rudný rajón, okrsek). Je to časť 

zóny vyznačujúca sa v porovnaní 
s ostatnou plochou zóny intenzív
nejším zrudnením. Takáto intenzív
ne zrudnená časť zóny môže mať 

osobitnú geologickú stavbu a štruk
túru, príp. aj odlišnosti v magma
tizme, metamorfóze a metalogené
ze. Rajóny bývajú monometalick é 
alebo polymetalické, sú monocyk 
lické alebo polycyklické (V. M. 
Kre i t e r 1956, V. I. Smi r no v 
1969). 

Za rudné rajóny možno pokladať 

napr. tieto naše jadrové pohoria: 
Malé Karpaty, Malá Fatra, Vysoké 
Tatry, Nízke Tatry, Spišsko-gemer
ské rudohorie a pod . (B. S to č e s 
1947, W. E. Petras ch eck 1955, 
J. Kou t ek 1964, E. A. šat a
l ,o v 1968, J . Ilavský 1968, 
C. Var č ek 1968). Plošný rozsah 
rajónov býva od 1000 do 50 OOO km2. 

Rudné pole (Erzfeld, ore field, 
champs métallifere) je intenzívne 
zrudnená časť rudnéh o rajónu s roz
sahom niekoľko štvorcových kilo
metrov až do tisíc km 2. Vyznačuj e 

sa typickou geo1ogickou stavbou, 
má isté typy a druhy zrudnení, 
ktoré sú rr'.inerálno-parageneticky 
blízke alebo rovnaké. Od susedného 
rudného poľa ho oddeľuje nezrud
nená alebo len slabo zrudnená plo
cha, príp. sa polia navzájom odli
šujú veľkosťou 1ožísk, majú rozlič-

né genetické typy zrudnení, inakšie 
typy plutonitov alebo vulkanitov, 
príp. sú v nich ložiskové štruktúry 
iného ch arakteru. 

Rudnými poľami v Spišsko-ge
merskom rudn om rajóne sú napr. 
dobšinské, mlynské, rudnianske, 
slovinsko-gelnické, rožňavské, smol
nícke rudné p ole a pod. (J. I 1 a v
s ký et al. 1979) . Rudné polia majú 
oválny, izometrický, pretiahnutý 
alebo nepravideln ý t rojrozmerný 
tvar (W. E. Petr a s che c k 1955, 
P. F. I v a n k i n 1970) . 

Rudný ťah (ore band, Er zstreifen, 
bande m étallifere, rudnaja zona) je 
lineárne pretiahnutá zr udnená 
štruktúra alebo sústava paralelných 
zrudnených štr uktúr, žíl, žilníkov, 
polôh a pod. vnútri rudného poľa 
alebo rudného rajónu. Vyplňajú ich 
monotypné zrudnenia jednej for
mácie alebo sa výplň v dôsledku 
faciálnych zmien mení do inej for
mácie, príp. inej m inerálnoparage
netickej asociácie. Príkladom môže 
byť severogemeridný rudný ťah 

(tzv. spišský žilník). Dlžka ťahov 

býva od 1 km do 20 km, šírka od 
1 do 5 km (J. I 1 a v s k ý e t al. 
1979). 

Rudný horizont (ore bearing ho
rizont, h orizon mineralisé, r udnyj 
gorizont) je termín ekvivaletný 
rudnému pruhu, ale v podmienkach 
stratiformných či sedimentárnych 
ložísk. Ide o sústavu rudných 
vrstiev či polôh v istom litologic
ko-stratigrafickom obzore priazni
vom pre rudonosnosť. Podľa p ôvo
du ich lá tkového zloženia môžu byť 
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monominerálne a monotypné alebo 
a j polyminerálne. Napríklad: rud
ný horizont chloritických fylitov 
v smolníckom rudnom poli s vrs
tvami pyritových, pyritovo-meďna
tých, meďnatých a polymetalických 
r úd, ale bo horizont vrchnoeocén -
n ych ílovcov s manganorudnými 
sloj mi a pod. Mocnosť horizontov 
býva niekoľko až stovky metrov 
(J. I 1 a v s ký et al 1979). 

Rudné ložisko (ore deposit, gite 
metallifer, rudnoje mestoroždenije) 
je základnou priestorovou jednot
kou, ktorá má svoje paramet re 
dÍžky, mocnosti, hÍbky (šírky), kva
lity, minerálneho zloženia, chemic
kého zloženia, tvaru a genetického 
typu, včítane vzťahov k okolitým 
horninám. Ide o syngenetické, t. j. 
synchrónne ložiská s okolím (vrstvy, 
vtrúseniny, šlíry, konkrécie) alebo 
o epigenetické zrudnenie (skarny, 
pegmatity, greizeny, žily, žilníky, 
štokverky, zóny impregnácií a pod.). 
Podľa rnzmerov ich delíme na veľ
ké, stredné a malé. 

Rudné teleso (ore body, corps 
mineralisé, rudnoje telo) je časť 

r udného ložiska ľubovoľnej genézy 
a tvar u s nezávislým priestorovým 
obmedzením. Samo osebe má vý
znam len vtedy, ak má dostatočne 
veľké rozmery a ak je vhodné na 
využitie v ekonomickom slova 
zmysle. Spravidla sa k aždé ložisko 
skladá z viacerých rudných telies. 
Na sedimentárnych ložiskách je 
ekvivalentným výrazom rudná po
loha. 

Rudný revír (or e side, Erzrevier , 

domaine) predstavuje časť rudného 
ložiska alebo rudného poľa, k torá 
je exploatovaná alebo obhospoda
rovaná jedným ústredným ban
ským dielom (šachtou, štôlňou) . 

Môže, ale nemusí byť aj minerálne
parageneticky, príp. aj geochemic
ky odlišný od ostatných častí lo
žiska alebo poľa . 

Termín revír je viac organizačno
technický ako geologický a závisí od 
m nohých geografických, geomorfo
logických, komunikačných a správ
n ych podmien ok. Jeho veľkosť, resp. 
plošný rozsah závisia od mnohých 
činiteľov, ako aj technická úroveň 
ťažby, doprava, prepojenie banský
m i dielami a pod. Príklady revírov: 
Rudňany-východ, Rudňaný-západ, 

Rudňany-Mier , Rudňany-Zlatník, 

Banská Štiavnica - revír šachty 
F rantišek, r evír šachty Bránik a 
pod. 

Termíny a definície časového čle

nenia metalogenetického vývoja 

Metalogenetický megacyklus -
rnegachróna (metallogenetic mega
cykle, megachronne) predstavuj e 
časový úsek geotektonického vývo
j a , ktorý kr yje v geosynklinálnych 
systémoch alebo superprovinciách 
tektonické megachróny či mega
cykly. Tie sa vyznačujú istým dru
hom magmatických, sedimentár
n ych, metam orfných procesov a 
pod., napr. asteroidno-azoická mega
chróna alebo prekambrická, príp. 
fanerozoická megachróna. Vzťahujú 

sa zvyčaj ne n a veľké územia roz-
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sahu kontitentov, alebo sa o nich 
hovorí ako o časových jednotkách 
dlhého trvania v súvislosti s vývo
jom organizmov na Zemi a pod. 
Čas trvania megachrón je od p ol 

miliardy rokov až po niekoľko mi
liárd rokov. Každá z nich má v pr e
vahe isté druhy formácií, napr. 
granitoidných, kryštalických bridlíc, 
sedimentárnych form ácií, a vyzna
čuje sa ireverzibilným vývoj om 
zmenšovania podielu magmatitov 
smerom do mladších megachrón , 
pribúdaním organogénnych formá
cií do mladších ér a pod. (A. A. 
B o g d a n o v - M. V. M u r a t o v 
- N. S. Šat ski j 1964, K. L. 
Dunham 1973). 

Metalogenetická epocha (metalo
genetic epoch, époque ... ) je časo
vý úsek tvorby r ú d kryjúci sa 
v geotektonickom zmysle s oroge
netickým cyklom alebo orogénom 
v geosynklinálnych oblastiach. Ta
kými epochami sú: predbajkalsk á, 
bajkalská, kaledónska, variská a al
pínska. Pokrývajú časovo viac geo
logických ér a periód (Ju. A. B i-
1 i bin 1955). Časové trvanie epoch 
je niekoľko sto miliónov rokov a 
možno ich členiť na tri až päť vý
vojových štádií. Epochy môžu byť 
úplné alebo neúplné, t. j. sú v nich 
všetky alebo len niektoré vývojové 
štádiá. Na príklad kaledónska epo
cha v Západných Karpatoch má len 
geosynklinálne a azda aj orogénne 
štádium, je teda neúplná, naproti 
tomu variská epocha v gemeridách 
je úplná, so všetkými vývojovými 
štádiami (J. I 1 a v s k ý et al. 1979). 

Metalogenetické štádium (metal
logenetic stage, stade métallogé
niq ue) reprezentuje v geotekto
nickom systéme alebo vývoji ča

sový úsek charakteristický istým 
ustáleným a typickým geotektonic
kým režimom, akým je napr. geo
synklinálne štádium (s m orskou se
dimentáciou pri poklese dna) , 
orogénne štádium (vyznačuj úce sa 
plutonickými procesmi a zdvihmi 
kôry) alebo poorogénne štádium 
(charakteristické molasovými, hru
boklastickými formáciami det ritic
kého typu, intenzívnou eróziou a 
denudáciou zdvihnutých pohorí ; 
P . M. Tata r in o v V. G . 
G r u š e v o j - C. S. L a b a z i n 
1957). 

Pre každé štádium sú charakte
ristické iné magmatické a rudo
tvorné procesy závislé od pr ísluš
ného geotektonického režimu. V geo
synklinálnom štádiu vznikajú se
dimentárne, vulkanosedimen tárne, 
príp. aj magmatické rudy vnútri 
telies magmatických hornín. V oro
génnom štádiu v súvislosti s pluto
nickými procesmi vznikajú skarny, 
greizenové a pegmatitové ložiská, 
a hlavne hydrotermálne žily. V po
storogénnom štádiu sú zase t ypické 
sedimentárn o-detritické rudné for
mácie, príp. vulkanogénne, vu lka
nosedimentárne alebo zvetrávacie 
zrudnenia a pod. Vo finálnych štá
diách bývajú rozšírené chem ogén
no-salinárne formácie a pod. časo

vé trvanie štádia býva niekoľko 

desiatok miliónov rokov. 
Metalogenetická etapa (étappe 
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metallogénique, metalogennyj etap) 
je časové obdobie vývoja geosyn
klinály zaoberajúce istú časť štádia, 
charakteristické iným geotektonic
kým režimom, iným typom sedi
mentácie alebo vulkanizmu, a preto 
aj iným charakterom metalogenézy. 

Za osobitnú etapu možn o v posto
rogénnom štádiu variskej epochy 
pokladať napr. obdobie vrchného 
karbónu, ktorý je v zóne gemerika 
charakter istický ultrabázickým až 
bázickým vulkanizmom s ložiskami 
m agnezitov a Pb, Zn , Cu-rúd. Na
proti tomu vrchnopermská metalo
genetická etapa je typická kyslým 
a intermediárnym vulkanizmom 
s úplne inými typmi zrudnení (Cu, 
Mo, U, Ba, Fe a pod.). A j v alpín
skom postorogénnom štádiu možno 
vyčleniť paleogénnu metalogenetic
kú etapu so sedimentárnymi, klas
togénnymi sedimentmi Mn, Fe, U 
a pod. , kým neogénna finálna etapa 
je typická vulkanizmom t ypu ryoli
t ov, andezitov, dacitov až bazal
tov s celou paletou zrudnení Pb, 
Zn, Cu, Au, Ag, Sb, Hg, F e. 

Metalogenetický interval (metal
logenetic interval, interval métalli
fere) je termín označujúci časové 

trvanie istého magmaticko-metalo
genetického javu zodpovedajúceho 
p odmienkam kompresie alebo rif
t ingu v zmysle globálnej tektoniky 
(S . Jan k o vi č 1977). Nevyjadru
je teda vzťah alebo postavenie 
v geosynklinále z hľadiska času ani 
priestoru, ale vyjadruje geotekto
n icko-genetické vzťahy. Pritom sa 
im dáva prívlastok stratigrafický 

alebo petrologický, pretože v prie
behu takéhoto intervalu vznikajú 
celé magmatické komplexy s prí
slušnými typmi zrudnen í. Zodpove
dá etape alebo fáze. časové trvanie 
intervalu je niekoľko miliónov ro
kov (J. Il a vs k ý 1977). 

Metalogenetická ťáza (m etalloge
netic phase, phase métallogénetique, 
metalogeničeskaja faza) je ešte krat
ší časový interval metalogenetic
kých procesov, ktorý treba rozlíšiť 

a charakterizovať, ak je vývoj eta
py dosť dlhý a látkovo i geotekto
nicky od predchádzaj úcich alebo 
nasledujúcich časových úsekov od
lišný. 

Napr. miocénnu etapu vulkaniz
mu možno látkovo i časovo rozčle
niť na fázy vulkanizmu andezitov I, 
ryolitov I , andezitov II, dacitov a 
pod. Na niektoré z nich sa viažu a j 
mineralizačné procesy ~ fázy a i. 
Do názvov takýchto fáz sa často 

dostávajú p etrografické alebo stra
tigrafické atribúty. Časové trvanie 
fázy kolíše od niekoľkých miliónov 
do niekoľkých desiatok miliónov 
rokov. 

Mineralizačná perióda (minerali
zing, periode m etallifere) je rela
tívne krátky časový úsek tvorby 
rúd istého rudotvorného procesu, 
počas ktoréh o sa rudné minerály 
vyzrážali v istom poradí zodpo
vedajúcom teplotným, tlakovým 
a chemickým podmienkam a ich 
postupnému spádu, čo ovplyvňujú 

koncentrácie jednotlivých zložiek a 
ich režim, pr íp. aj to, že ide o otvo-: 
rené alebo zatvorené systémy. 
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Mineralizačnú periódu na začiat

ku a na konci ohraničujú tekto
nické pohyby, ktoré môžu byť 

efektom vonkajších tektonických 
p rocesov alebo dôsledkom objemo
vých zmien vo výplni ložísk ako 
efekty postupného zrážania a kryš
talizácie rudných a nerudných lá
tok. časové trvanie môže byť dlhé 
alebo krátke. Na konkrétne číselné 
vyjadrenie rokov takéhoto procesu 
niet dosť údajov (J . K u ti na 1955). 

Prínosová perióda (introducing 
period) je krátky časový úsek tvor
by istej skupiny m inerálov vyzrá
žaných v určitom sukcesívnom 
poriadku za istých fyzikálno-che
mických podmienok (J. Ku ti na 
1955). V niek torých prípadoch môže 
byť výraz prínosová perióda sy
nonymom t ermínu mineralizačná 

perióda, inokedy m ôže byť jej ča

sové trvanie kratšie a látkové zlo
ženie jednoduchšie. Rozdiely medzi 
termínmi mineralizačná perióda a 
prínosová per ióda vyniknú pri de
finícii pojmu „repetičná perióda". 
Repetičná perióda (r epeating pe

riod) je termín vyjadruj úci viacná
sobné opakovanie istých paragenéz 
v rudnej výpln i periodicky za sebou 
v r ovnakom alebo v progresívnom 
trende, a to bez zjavných tektonic
kých procesov. Ide zrejme o viac
násobn é opakovanie rovn akých fy
zikálno-chemických podmienok a 
rovnakej, príp. blízkej k oncentrá
cie r udných látok v r oztoku. 

V rámci mineralizačnej siderito
vo-barytovej periódy občas a miest
ne vznikajú početné repetičné pe-

riódy barytu a sideritu, pn com 
jednotlivé periódy izolovane pred
stavujú osobitnú prínosovú periódu 
(J. H. B ern a r d 1961). Na sedi
mentárnych ložiskách je ekvivalen
tom rytmickosť rudných polôh a 
vrstiev (G. C. Am stu t z 1977). 

Rudná generácia (ore generation) 
označuje ten istý minerál v rudnej 
výplni, k torého vznik v sukcesii 
vylučovania zapríčinila t aká istá 
koncentrácia rudonosných fluíd a 
a rovnaké fyzikálno-chemické pod
mienky. Rozdiel je v tom, že kým 
periódu m ôžu reprezentovať dva- tri 
aj viaceré minerály rovnakej para -
genézy, za generáciu možno pokla
dať len jeden minerál. Príčiny 

vzniku viacer ých generácií m ôžu 
byť rozličné. 

Termíny a definície látkového zlo
ženia ložísk 

Hierarchia pojmov tejto kategó
rie hola najdetailnejšie rozpraco
vaná v ZSSR, a to v kontexte for
mačnej analýzy magmatických for
mácií, kde je jej odôvodnenosť a 
účelnosť na jlepšie viditeľná (V. A. 
Ku zn e c o v 1964). 

Rudný komplex (ore complex) 
reprezentuje v hierar chii (termino
lógii) látkového zloženia ložísk sú
bor výpln í rozličných gen etických 
typov s rozličným minerálno-che
mickým zložením , avšak závislých 
od jednotného geologickéh o (pluto
gén n eho, vulkanogénneho alebo 
sedimentogénneho či metamor fné
h o) procesu, ktorý je presn e defi-
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novaný časovo aj geotektonicky. 
Za rudný komplex možno pokla

dať napr. súbor genetický ch typov 
zrudnení viažúcich sa na variské 
plutonity. Pritom sa do poj mu toh
to geologického komplexu počítajú 

synorogénne plutonity p ráve tak 
ako serorogénne a pozdnoorogénne 
plutonity, autometamorfované gra
nity až aplity aj postorogénne daj
kové formácie. Vtedy m usíme do 
príslušného rudného komplexu za
hrnúť zrudnenia, endobatolitické, 
skarnové, pegmatitové až hydroter
m álne žilky, ktoré môžu byť endo
batoli tické, periplutonické až apo
magmatické (V. A. Ku z n e c o v 
1966). 

Iným p ríkladom rudného kom
plexu je magmatizmus bázik rako
veckej série gemeríd, k torý má 
množstvo typov hornín (formácií) 
od gabroidného zloženia cez diabá
zové horniny po porfyrity až gra
nitové p orfyrity a kremen n é porfý
ry. V sérii je okrem toho veľa po
lôh tufitických a sedimentárnych 
hornín. V každom type hornín bý
vajú vyvinuté rozličné rudné for
mácie (Cu-formácia, formácia stra
t iformných sideritov, strat iformn é 
magnezity a pod.). 

Genetický t yp (genetic type) je 
súbor r udných a ner udných mine
rálov, ktoré vznikli v istom geolo
gickom prostredí rovnakým spôso
bom za istých fyzikálno-chemických 
podmienok závislých od jedného 
typu procesov sedimentárn eho ale
bo vulkanogénneho či pl.utogénne
ho, príp. metamorfogénneho cha-

rakteru, a to bez ohľadu na vek 
geologického prostr edia, v ktorom 
ležia. 

Genetické typy sa zoraďujú do 
genetických radov (P. F. I v a n
k in 1970), napr. plutogénne: skar
n y, pegmatity, greizeny, hydroter
málne žily ; vulkanogénne: intra
m agmatické, vulkanogénne, vulka
n osedimentárn e a pod. 

Rudná formácia (ore fo rmation) 
je skupina rudných miner álov stá
leho minerálneho zloženia, ktoré sú 
v nej hlav né a prevládaj úce, príp. 
sa aj prakticky zužitkúva jú . Formá
cia sa viaže na jeden alebo aj n a 
viaceré genetické typy, pričom je 
minerálne a j chemické zloženie 
fo rmácie rovnaké, a t o bez ohľadu 
na vek alebo pôvod či typ ložiska 
(V. A. Ku z n e c o v 1966) . Napr. 
do sideritovej formácie možno za
hrnúť ako žilné, tak aj stratifo rm né 
( či metasomatické) ložiská . Inými 
fo rmáciami sú: formácia sideri to
vo-sulfidických žíl, formácia n iklo
vo-kobaltových zru dnení, m asten
covo-magnezitová formácia a pod. 
Meno formácie určujú vždy hlavné 
m inerály, pričom sa ako doplnok 
m ôžu použiť termíny vzťahujúce sa 
na tvar, genetický typ aleh o vek. 

V hierarch ii pojmov vzťahujúcich 
sa n a výplň je termín formácia nie
kedy vyšší než genetický typ, ale 
n iekedy je n ižší ako genetický typ. 
Napr. v genetickom type hydroter
málnych žíl máme sideritové, si
deri tovo-meďna té, sideri tovo-bary
tové, sideritovo-barytovo-meďnato- . 

ortuťnaté, sideritovo-polymetalické 
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formácie a pod. V skupine vul
kanogénnych ložísk možno rudné 
formácie viazať na isté geologické 
formácie. Napr. Ni-Co-arzenidy sa 
v iažu na doleritové gabroidné horni
ny, Cu-formácia na diabázy, formá
cia stratiformných sideritov na for
máciu chloriticko-sericitických fyli
tov. Na formáciu m elafýrov sa via
že formácia barytových žíl a pod. 
(B. Bo g dan o v et al. 1978a, b). 

M inerálno-paragenetická asociá
cia (mineral paragenetic association ) 
je termín nižšej kategórie ako ge
netický typ a rudná formáci a . 
Označuj e sa ním zloženie odlišné 
od typu hlavnej r udnej formác ie 
vyjadrené prímesami minerálov 
iného charakteru a pôvodu, ako je 
hlavná výplň. Takéto prímesi vzni
kali pod vplyvom rozličných topo
minerálnych podmienok. Ide o ved
ľajšie a akcesorické m inerály, dôle
žité n ajmä z genetických hľadísk 

v rámci jednej rudnej formácie. 
Tak napr. v rudnej formácii si

deritovo-meďnatých žíl pribúda 
v blízkosti vyššie termálnych cen 
tier minerálov Bi alebo P b, Zn. Na 
Sb žilách pribúda m iestami Au ale
bo sulfosolí Pb, Cu, Sb, Hg a pod., 
čo treba pokladať za osobitné m i
n erálno-paragenetické asociácie. Na 
stratiformných pyritovo-meďnatých 

formáciách badať faciálne precho
dy do polymetalických asociácií 
s Pb-Zn, ale nie v takom rozsahu, 
aby sa mohli ekonomicky ťažiť. 

V hydrotermálnych polymetalic
kých žilách sa v neovulkanitoch 
smerom do hibky vyvíjajú asociá-

cie so scheelitom, kassiteritom a 
s molybdenitom. Vo formácii por
fýrových meďnatých rúd smerom 
do híbky zvyčajne pribúda m olyb
dénu a vzniká meďnato-molybdé

nová asociácia, resp. až formácia. 

Termíny a definície týkajúce sa 
podmienok v zniku a zákonitostí 
rozmiestnenia rudných ložísk 

Zákonitosti priestorového roz
miestnenia zrudnení (regularities 
applying to the spatial distribution 
of mineralization) alebo ložísk sú 
stabilné priestorovo-časové väzby 
zrudnenia s geologickými formácia
mi alebo s geologickými štruktúra
mi (tektonickými, sedimentárnymi, 
magmatickými, metamorfnými a 
pod.) a vyjadrujú podmienky ich 
formovania. 

Ide o celé súbor y primárnych a 
sekundárnych podmienok vzniku, 
ktor é vplývali na vznik a umiest
nenie zrudnení, pr íp. ich transport 
do pozície, v ktorej sa nachádzajú 
(V. M. K r e i t e r 1956, V . N . K ot
ľ a r 1970). 

Rudolokalizujúce faktory (or e-lo
calizing agents) sú fyzikálno-che
mické podmienky, k toré spôsobili 
umiestn enie zrudnenia v priestore. 
Sú to štruktú rnolátkové, mor folo
gické a dynamické charakteristiky 
geologických procesov, ktoré určujú 
formovanie a rozmiestnenie zrud
nenia. Určiť t akéto faktory možno 
na základe zistenia a objasnenia 
príčin zákonitosti rozmiestnenia 
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zrudnení rozličných druhov a ty
pov, teda gen etických podmienok 
vzniku. Synonymom tohto termí
nu je termín metalotekt (metallo
t ect), vzťahujúci sa na podmienky 
vzniku a lokalizácie istého typu 
zrudnenia. Pôvodná definícia fran
cúzskych geológov sa vzťahovala 

len na tektonické podmienky vzni
k u a lokalizácie, r esp. plat ila len 
pre zrudnenia, k toré vznikali v zá
vislosti od tektonických pomerov 
(P . Laffitte et al. 1965). 

Sovietsky pojem rudolokalizuj úci 
faktor bol však svojím obsahom 
oveľa širší, pretože zahŕňal všetky 
genetické typy ložísk a zrudnení 
(V. M. Kre i t e r 1956). A tak dnes 
pod pojmom „metalotekt" rozu
mieme súbor podmienok vzniku a 
lokalizácie zrudnení rozličných ty
p ov. Ide teda o strat igrafické, paleo
geografické, litofaciálne, vulkano
logické, plutogénne, tektonické, 
metamorfogénne, klimatické pod
mienky a pod. (J. I 1 a v s k ý 1968a, 
1968b, 1979). 

Rozsah pôsobenia jednotlivých 
druhov metalotektov býva rozličný, 
globálny, kontinentálny, regionálny 
až lokálny. Posledné dva sú kilo
metrových, hektametrických, m e
trcvých, decimetrových, centimetro
vých a pod. rozmerov. 

Metalogenetická konvergencia 
(m etallogenetic corvengence) je ter
mín označujúci dynamiku jedného, 
istým spôsobom definovaného zrud
nenia (napr. sideritovej formácie) , 
k toré vzniklo rozličnou genézou 
v rozličných geologických súvislos-

tiach. Rudné žily tzv. hydrotermál
neho typu môžu vznikať ako sub
vulkanické, m etamorfogénne a pod . 
(P . R out h i er 1963). Napr. side
rit ová formácia môže byť plutogén
no-hydrotermálne žilného alebo se
dimentárneho, hydrotermálno-meta
somatického, príp. vulkanogénno
sedimentárneh o typu (E. R a g u i n 
1957). 

Metalogenetická diverg encia (me
tallogenetic divergence) je t ermín 
opačného charakteru ako predchá
dzajúci, t. j. keď z istého rudného 
roztoku vznikajú rozličné typy 
ložísk, a to zo stránky formy a ob
sahu. 

Napr. hydrotermálne roztoky plu
togénneho typu spôsobujú v blíz
kosti plutonitov vznik skarnov 
s magnetitom , ďalej od plutonitov 
vznikajú hydrotermálne žily so si
deritom a v pripovrchových pod
mienkach zrudnenia s hematitom. 

Typomorfizmus kovov (typo-
morphic m etall) alebo typoformný 
kov označuje jav opakovania toho 
istého kovu v priebehu metalogene
tického vývoja, a to v dôležitom 
množstve, ale v rozličných aleb o 
rovnakých typoch zrudnení. 

Príčiny vzn iku t ypomorfizmu ko
vov sa vysvetľujú rozlične, ale n a j~ 
m ä princípmi dedenia a opakovania 
rovnakých alebo blízkych procesov 
magmatizmu (plutonizmu i vulka
nizmu), m etam orfózy i sedimentá
cie. V priebeh u n ich sa napr. loka
lizujú magmatické k ozuby v t ej 
iste j úrovni k ôry, rovnak é alebo a j 
rozličné stupne m etam orfózy po-
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dobných alebo totožných hornino
vých komplexov, príp. nastáva eró
zia a redepozícia rovnakých alebo 
blízkych komplexov. 

Typomorfné rudné formácie b oli 
definované súčasne s pojmom typo
morfie kovov. Označuje aj opako
vanie tých istých r udných formácií 
v priebehu met alogenetického vý
voja (W. E. Petra s c he c k 1955). 

Metalogenetická kulm inácia (me
tallogenetic culmination) je termín 
označujúci vyvrcholenie metaloge
netickej aktivity v časovom i kvan
titatívnom zmysle. Táto kulminácia 
sa m ôže stotožňovať s rozličnými 

štádiami orogenetického vývoja, 
t. j. s geosynklin álnym alebo s oro
génn ym, príp. aj s postorogénnym 
št ádiom. Príkladov je i v Západ
ných Karpatoch viac (A. H e 1 k e 
1946). 
Polycyklickosť 

(m etallogenetic 
v metalogenéze 

po1ycyclicity) je 
dobre známy termín a vo všetk ých 
geosynklinálnych jednotkách sveta 
h o definovalo m nožstvo autorov. 
Myslí sa tým opakovanie zrudňo

vacích pr ocesov všetkých alebo via
cerých metalogenetických epoch, 
štádií, etáp a fáz na tom istom úze
mí, t . j. v regióne, zóne, rajóne, 
rudnom poli až ložisku viackrát za 
sebou . Príčiny metalogenetick ej 
polycyklickosti sa vysvetľujú poly
cyklickosťou sedimentárnych, plu
tonických, vulkanických a meta
morfných procesov a vyúsťujú do 
pojmov regen erácia, r emobilizácia 
(:F'. S . Turne aure 1955, V . I. 
Smirno v 1976). 

Termíny a definície týkajúce sa 
prognózovania a oceňovania per
spektív 

Kvalitatívne prognózovanie (qua
litative prognostication, évaluation 
des prognosecs qualitative, kačest

vennyj e p rognozirovanije) značí 

vedecky zdôvodnené vyčlenenie 

oblastí, plôch, štruktúr (tiež štruk
túrno-m etalogenetických zón, rud
ných rajón ov, r udných polí, rud
ných pruh ov a pod.) , ktoré sú per
spektívne na isté t ypy ložísk. 
V h raniciach ložísk sú to úseky 
vhodné na vyhľadávanie pr iemyslo
vých zrudnení. 

Kvantitatívne prognózovanie 
(quantita tive prognostication, prog
n oses quantitatives, količestvennyj e 

prognozirovanije) je orientačné vy
číslenie a ocenenie zásob predpo
kladaného zrudnenia vo vyčlene

ných št ruktúrach, ploch ách, ale aj 
zónach, rudných rajónoch, poliach 
a pod. Prihliada sa pritom na exis
tujúce aj perspektívne kondičné 

k ritériá vzťahujúce sa na prognózo
vaný t yp suroviny a na čas jej 
p redpokladaného využívania. 

Prognózna plocha (prognosis area, 
surface previsionelle, p rognoznaja 
ploščaď) je plocha rozličných roz
merov (rudný rajón , rudné pole a 
pod.) vyčlenená podľa súhrnu po
znatkov a vyhľadávacích kritérií a 
pokrývajúca územie, v ktorom môžu 
byť ložiská alebo zásoby nerastných 
surovín. Prognózne plochy sa v y
čleňujú prevažne n a základe regio
nálnych výskumov malých a stred-
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n ých m ierok (1 : 1000 000-1 : 25 OOO) . 
V detailných mierkach (1 : 1 000 -
1 : 10 OOO) sú objektmi prognózova
n ia rudné ložiská, rudné pruhy a 
zriedkavo aj r udné polia. 

Metalogenetická akumulácia (me
tallogenetic accumulation) alebo 
intenzita zrudnenia či akumulačný 

faktor je pojem, ktorý mnohí auto
ri definujú ako hustotu alebo 
m nožstvo mineralizácií na istú plo
chu v jednom geologickom útvare 
alebo v istej zóne či rajón e a pod. 
Vyjadruje sa množstvom minerali
zovaných bodov na jeden štvorcový 
kilometer alebo počtom štvorco
vých kilometrov, na ktoré pripadá 
jeho zrudnenie. 

Ide o veľmi dôležitý údaj na 
oceňovanie prognóz a p erspektív 
v regionálnom i lokálnom meradle 
(P . R out hier 1963, P. L a f fit
t e - F. Perm in g e a t - P. 
R o ut hier 1965, J . I 1 a v s ký 
1968) a na porovnateľnosť komple
x ov, útvarov, sérií z hľadiska per
spektívnosti. 

Metalogenetická koncentrácia 
(metaUogenetic concentration) alebo 
koncentračný faktor je termín vy
jadrujúci vzťahy medzi množstvom 
m ineralizovaných bodov a tonážou 
rudy, resp. v nej obsiahnutom 
kove. Ide tu hlavne o vzťahy medzi 
m alými a veľkými ložiskami na istej 
ploche, v istej seru, komplexe. 
Oproti akumulácii je rozdiel v tom, 
že sa dáva do vzťahu množstvo 
príslušného kovu obsiahnuté v istom 
počte mineralizovaných bodov. Te
da ak máme vedľa seba dve mine-

ralizované plochy s rovnakým poč

tom mineralizovaných bodov, za 
perspektívnej šiu sa pokladá plo
cha s vyšším obsahom a vyššou 
zásobou kovu . 

Tento pojem sa vyj adruje kon
krétnymi číslami zásob alebo per
centuálnym vyjadrením tonáže 
rudy či kovu vo veľkých ložiskách, 
r esp . v konkr étnom či percentuál
n om vyjadrení počtu (množstva) 
veľkých ložísk z celkového počtu 

(množstva) m ineralizovaných bodov 
v ôbec. Hodnotenie prognóz týmto 
spôsobom podal o území Západných 
K arpát J . Ilavský et al. (1977) . 
Ide o pojem dôležitý z hľadiska 

ekonomickej geológie a prognów
vania (P. R out hi e r 1963, 
J . I 1 a v s ký 1968). 

Kritériá rudonosnosti (ore bear
ing criteria) sú charakteristiky ta
kých geologických javov a objek
tov, podľa ktorých možno urobiť 

kvalitatívne alebo kvantitatívne 
prognózovanie ložísk alebo zásob 
nerastných sur-ovín. 

Prognózne zásoby (prognosis re
serves) sú zásoby nerastných suro
vín, ktorých vyhľadávanie možno 
predpokladať podľa súhrnu vyhľa
dávacích príznakov a kritérií rudo
nosnosti a použitím metódy analó
gie alebo preverením ich prítom
nosti na prognóznej ploche ojedi
nelými technickými prácami (napr. 
ryhami, štôlňami, vrtmi) , ktorých 
hustota nedovoľuje vypočítavať zá
soby kategórie C2. 

Prognózne zásoby sa podľa stup
ňa a charakteru poznania delia n a 
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štyri skupiny: a) prognózne zásoby 
známych, t. j. v minulosti ťažených 
alebo čiastočne preskúmaných ložísk 
(D1), b) prognózne zásoby, ktoré 
možno zistiť v oblastiach so zná
mymi ložiskami (D2), c) prognózne 
zásoby nových druhov rúd alebo 
nových genetických t ypov v zná
mych rudných oblastiach (D3), 

d) prognózne zásoby nových dru
hov rúd alebo nových genetických 
typov v nových oblastiach, ktoré 
sa ešte neťažili a nie sú ani geolo
gicky preskúmané (D4) . 

Perspektívne potenciálne zdro
je (perspective-potencial r esources) 
sú zistené alebo predpokladané ne
rastné suroviny, ktorých použitie je 
v súčasnosti a blízkej budúcnosti 
z ekonomických, banskotechnic
kých, technologických a pod. aspek
tov nereálne, ale pri ktorých je 
vzhľadom na trend rozvoja vedy 

a techniky reálny predpoklad prie
myselne ich využiť v budúcnost i. 
Perspektívne potenciálne zdroje 
slúžia ako báza dlhodobého pláno
vania. 

Záver 

Uveden é definície sa u n ás použí
vajú u ž dlhšie, ale často n ie v ta
kom zm ysle, ako boli sformulované 
v literatúre. P reto sme ich stručne 

zhrnuli, aby ich používanie bolo 
adekvátn e p ôvodným významom a 
zauz1vanej h ierarch ii. Zjednotenie 
terminológie je o to dôležitejšie, že 
súčasná ložisk ová term inológia je 
navzájom často neporovnateľná a 
nezrozumiteľná ani pre domáceho 
a tým m enej pre zahraničného či

tateľa. 

Recenzova l C. Varček, L . Rozložník 
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Centrálne tiažové minimum Západných Kar
pát a jeho interpretácia 

L UBOMIL POSPÍŠIL, MIROSLAV FILO 

Geofyzika, Geologická ul. 18, 834 37 Brat islava 

(5 obr. a 2 tab. v texte) 

Doručené 4. 1. 1979 

I.J;eHTpam,Hoe M HHHMYM CHJihl TlI:lKeCTH H er o HHTepnpea~Hll 

B3rJUl)-1hl H a 11CToqm'.IKl1 o6ycJiaBJil1Ba!Oru;l1e 11eHTpaJihHO-KaprraT

CKOe M11Hl1MYM Cl1Jihl T5DKeCTl1 B03M0)KH0 pa3,ljeJTl1Tb B ,11B e OCH OB
Hhle r pyrrrrhI. K p11Tep11eM )-1Jlll '.3TOro llBJilleTCll rny611Ha 3aJTer aHl1ll 

B03MYII:la!Oll.1;11X reoJTor11qeCKl1X OÔ"heKTOB, o6yCJTOBJTl1Ba!OII:111X aHO

MaJTl1!0. 
ITep Ba.si rpynrra 11CCJTe)-10 BaTeJieii: cq11Ta e T, 'ITO 11CTOqHl1K OM Ha

pyrneHl1ll IIOJill Tll)KeCT11 llBJilleTC51 rpaHl11\a pa3,11eJTa, 110 KOTOpoii 
MeHlleTCll CKOpOCTh paccrrpocTpaHeHl1ll c e ii:CMl1qecKl1X BOJTH CKQqKQ
o 6pa3HO. 3TOH IIJIOCKOCTh !O llBJTlleTCll r paHl11\a M e )K,11Y 3eMHOJ.1 

KOpeii: 11 BepxHeii: MaHTl1eii:, KOTOpall IIO ,11aHHh!M rny611HHOro ceii:
CMl1qecKOro 30H)-111pOBaHl1ll o cyru;eCTBeH HOI'O IIO rrpO<pl1JTIO N2 5 
rrorpy)KaeTCll B ceBepHOM HarrpaBJieHl111 OT KJil1IIIIOro IIOllCa 113 

rny611Hhl 3 0 KM Ha rny611Hy BIIJTOTh ,110 50-Tl1 KM. 
,[.(pyr11e 0 ÔllCH5110T 3TO qeTKOe HapyrneHl1e rromr Tll)Ke CTl1 rrpH

cyTCTBl1eM IIO IIJ!OTHOCTllM 6oJTee JierKl1X nopo1-1, II0)-1CTl1JTa!Oru;l1X 
q:JJThIIIIeBhie rnaphll)KJ1. MCT OqHl1KOM aHOM aJil1M cq11Ta!OT HeoreHO

BYIO MOJTaccy, KOTOPall Ôhrna BCTp eqeHa HeCKOJThKl1M11 rny60KHMH 

CTPYKTYPHbIMl1 CKBa)Kl1HaMl1 B ceBepHOM H arrpaBJJeHl111 OT co6cTBeH
HOM rpaB11Tal.\110HHOM aHOMaJil111. 

,[.(aJTee npe,11JTaraeTCll ,11pyroii: crroco 6 1,rnTeprrpeTal.\111'.1 a J.-IMeHHO, 
qTo HapyrneH11e rroJTJI Tll)KeCT11 o6ycJTOBJT eHo cyrreprro3J.-II.\I'.leii He

CK OJThKl1X B03MYII:1a10ru;11x I'.ICToqH11KOB, K OTOphre no pa3HOMY pacc
npe1-1eJTeHbl B npOCTp a HCTBe J.-1 OTJI11qa1QTCll TaK)Ke rro reOJTOrH
qecKOMY B03pacTy. 

The West Carpathian central gravity m inimum and its 
interpreta ti on 

Available expianations of the geological structure responsible 
for the West Carpathian gravity minimum may be divided 
into two different groups depending m a inly on opinions about 
deep-seated sources distur bing the gravity field 

According to the first group of view s, the r egional gravity 
minimum is evoked by a discontinuous boundary between t he 
crus t and upper mantle having seismic vave velocities abou t 
8.1 kms - 1. A ccording t o DSS results a long the internation al 
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profile No V, the boundary occurs a t 30 km depth in the centra! 
Carpathians, but northemly from the Klippen belt the bounda ry 
suddenly drops to 50 km. 

Another grou p of views on the source of the anomaly sup
poses relatively light rock densities beneath the flysch nappes. 
M olasse deposit s are also considered as possible source of the 
gravity minimum. Such deposits have been proved b y several 
deep drillings a long the northem margin of the gravity mi
nimum. 

Other possible explanation is that the gravity m inimum 
reflects the superposition of several distur bed sources having 
various area! extent and different a ges. The last view is con
sidered in detai l. 

Tiažový výskum Západných Kar
pát zistil v pásme Breclav - Valaš
ské Klobouky - Žilina - Námesto
vo - Nový Sqsz - Krosno výrazné 
min im um t iažového poľa (obr. 1), 
pokladané za súčasť tzv. centrálne
ho tiažového minim a. Výsledky tia 
žového mapovania sa postupne do
piňali seizmickým, magnetickým a 
elektromagnetick ým výskumom, alm 
aj údajmi o fyzikálnych vlastnos
tiach základných typov hornín 
prakticky zo všetký ch geologických 
útvarov Západných Karpát. Tieto 
poznatky sme využili na zostavenie 
geologického modelu zemskej kôry 
v oblasti minima a na riešenie v zá
jomného vzťahu jednotlivých ú tva
r ov vnútorných Karpát. 

Výsledky interpretácie tiažových 
anomálií 

Priebeh centrálneho tiažového 
min ima (ďalej CGM) nie je konti
n u itný po celej svojej dižke. Skladá 
sa z niekoľkých anomálnych častí, 

ktorých osi majú rozličné smery. 

Os východoalpskej časti minima m á 
orientáciu 75- 80°, VO viedenskej 
panve 20°, v oblasti Tat ier 75° a na 
území Ukrajiny 130°. 
Podľa geofyzikálnych údajov sme 

západokarpatskú časť CGM r ozde
lili na tri základné oblasti (obr. 2). 
Ide zhruba o oblasť viedenskej pan
vy, Tatier a východoslovenského 
flyš u. Tatranská časť minima je 
oproti ostatným oblastiam vyme
dzená hustotnými a magnetickými 
rozhraniami smeru SZ-JV na JZ 
a smeru SV-JZ na J a JV (M . F i-
1 o - S . Med o 1977). 

Tiažové pole na ú zemí Západ
ných K arpát už analyzoval rad au
torov (J . I br m aj e r 1961, O. F u
s á n et al. 1971, V. V y s k o č i 1 
1972, C. T o m ek 1976). Anomáliu 
vysvetľovali dvoma spôsobm i. P rvý 
výklad (V. Vy s k oč i 1 1972) pred
pokladá, že zdrojom minima je 
seizmické rozhranie s rýchlosťou 

v1n 8,1 km s- 1, ktoré predstavuje 
prechod zemskej kôry do vrchného 
plášťa. Druhý výklad (Č . Tom e k 
1976) vychádza z predpokladu, že 
ide o prejav hustotne ľahších sedi-
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mentov v oblasti Ta tier, ako a j 
v podloží vnútorných karpatských 
jednotiek. V oblasti viedenskej pan
vy č. Tom ek (1976) na základe 
zostrojenej odkrytej mapy ukázal, 
že účinok, kt.arý vyvolávajú prí
tomné terciérne sedimenty, posta
čuje na vysvetlenie zápornej regio
nálnej anomálie. Zložitejšiu situáciu 
vidíme v pokračovaní CG M sme
rom na SV v území medzi Gottwal
dovom a Novým Sa,czom. Tu sa tia
žové minimum rozširuje smerom 
na J do oblastí vnútorných jedno
tiek Západných Karpát. 

Porovnanie tiažovej mapy s geo
logickými podkladmi tu poukazuje 
na nesúlad medzi zistenou mocnos
ťou terciérnych sedimentov a ampli
túdou tiažového poľa. Napríklad 
v okolí Krnsna sa zistila najväčšia 
mocnosť flyšových sedimentov oko
lo 10 km (A. S 1 a, c z k a 1975), ale 
tiažové minimum sa tu zužuje a 
nedosahuj e také hodnoty ako napr. 
v oblasti Vysokých a Nízkych Ta
tier a navyše je zistená mocnosť 
±'lyšových komplex.ov v oblasti Ta
tier oveľa menšia (A. K i s 1 o w -
S. Po 1 to w i t z 1976). Na základe 
tohto rozporu sme dospeli k názo
ru, že sa v oblasti Ta tier na ampli
túde CGM nezúčastňujú len účinky 
ľahších sedimentov flyšových kom
plexov, ale aj ďalšie blízko pri po
vrchu uložené zdrnje s nižšou h us
totou. Z hustotnej analýzy horn i
nových komplexov Západných Kar
pát vyplýva, že hlavne granitoidné 
hornin y dosahuj ú takú nízku h us
t otu a také rozmer y , že· môžu vy-

tvárať rozsiahle : regionálne t iažové 
minimum (tab. 1). Ako príklad 
možno použiť model granitoidného 
masívu v Slovenskom rudohorí 
(J. P 1 a n č á r et al. 1977), ktorého 
účinok sa na základných i odvode
ných gravimetrických mapách pre
javuje v rozsahu celej oblasti. Pre 
granity Západných Karpát sme sta
novili diferenčnú hustotu 0,11 až 
0,12 kgdm- 3 (tab. 1). 

Husto ty základných hornina-vých t ypov 
D ensities of main r ock types 

T ab. 1 

~LOG.ÚTVAR h°~TRID'f VEPORIDYt:°iEMERIOY lER. HORA Č.MASÍV 

HORNINY------- obj, min . obj, min. obJ-fmin,i<>bJ- r,,i n .obJ · min 

GRANIT 2,60 2,65 2,59 2,66 2,61 2,66 2,61 2,67 2,58 2,63 

GRANODIOR\T - - 2,68 2.74 2,71 2,75 2,6! 2,70 

RULY- MIGM A TITY 2, 69 2,74 2,66 2,6 8 - - 2,69 2,H 

SVORY - - 2,64 2,73 - - 2,73 2,78 

VÁPENCE 2,65 2,611 2,67 2,70 2,69 2,72 2,71 2,75 2,69 2,71 

DOLOMITY 2,69 2,81 2,80 2,82 2,~4 2,87 2,84 2,87 2,80 2, 81 

AMF I BOL I TY 2,89 2,9B ~.99 3,05 2,95 3,00 

SERPENTIN IT~ 2 ,51 ?,64 2,57 2,65 -

DIABÁzy - . - 2,&'8 2,96 -

A U T O R 

Aby sm e ukázali, ktoré hornino
vé komplexy a s akým účinkom sa 
na tiažovom obraze zúčastňujú, zo
strojili ·sme niekoľko geofyzikál
nych_ m odelov v strednej a východ
nej časti Západných Karpát. Pri 
ich . konštrukcii sme použili niekto
ré geologické podklady D. A n d r u
s o v a (1968) a M. Ma he ľa 
(1974), výsledky HSS na medziná
r odných profiloch III a V a všetky 
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ostatné nám dostupné geofyzikálne 
m etódy. Zistené h ustoty z regiónov 
sme zh odnotili štististicky a prira
dili danej jednotke · príslušnú hus
totu (tab. 1 a 2). Aj keď tabuľky 

Prehľad hustôt terciérnych sedimentov 
Review of densities of Cenozoic sediments 

TYP HORNÍN 

pyro1< os 1 1<0. 

NEOVULKANITY ncovulkan1tav 

ryo Ii r 

andezit 

NEOGÉ NNE 1 O O O 
pcl íty 

SEDIMENTY ~ 
2 50 O 

VONKAJŠÍCH . ~ 1000 
KAR PAT p som1ty ·;i 

2 500 

PALEOGÉN 
brid Ii cc 

VNÚTORNÝCH pieskovce 
KOTLfN zlepence 

F l Y Š 
5i roké spektrum 
hodnôt 

HUSTOTA 

~~ 

2,60 2,65 

2,17 2,45 

2, ~ f 2,~!; 

2,2e 

2,52 -
2,25 -
2,62 -
2,67 2,76 

2,56 2,76 

2 62 272 

,;, 
2, 60 

Tab. 2 

A U T O R 

J . Uhmon 

Ľ . Husák 
M.St rónsko 
J. Uhm an 

J. Uh~on 

neobsahuj ú všetky údaje, ktoré sú 
nám v súčasnosti k dispozícii, 
možno konštatovať, že sa jednotky 
veporíd, gemeríd a Čiernej hory 
hustotne prejavujú ako rovnocenné 
bloky. Výnimku tvoria oblasti s vý
skytm i granitov, k t oré bez ohľadu 
na to, či sú hercýnske alebo alpín
ske, vykazujú m enšiu hustotu, 
v priemere. 2,60 kgdm - 3. K t ýmto 
oblastiam patria predovšetkým Níz
ke Tatry (obr. 2). 

Z modelových profilov overených 
kvantitatívnym výpočtom vyplýva
jú nasledujúce skutočnosti. Tiažové 
minimum na profile I (obr. 3) mož
n o za daných okolností vysvetliť 

ako p r ejav veľkých akumulácií fly
šových sedimentov a autocp.tónnej 
molasy. Hust otná charakteristika 

flyšových sedimentov vo vertikál
nom smere n ie je v oblasti vých o
doslovenského flyšu dostatočne 

známa. Objemové hustoty zistené 
z povrchových odberov, ktoré sa 
použili na zostavenie modelu, maj ú 
v oblasti magurskej a duklianskej 
jednotky podľa B. L e šk a a M. 
Mor k o v s k é ho (197 5) priemer
nú hodnotu 2,60 kgdm- 3, miestami 
aj nižšiu (pelity krosnianskych a 
papínskych vrstiev). Hustota z vrtu 
Zboj-1 (J. U hm a n n 1978) u ka
zuj e, že niektoré časti flyšových 
komplexov môžu dosahovať až h us
totu 2,70 kgdm - 3. Ak uvažujeme 
fl yšový komplex s touto hustotou, 
potom zdroj tiažového minima mu
síme hľadať v hlbších častiach 

zemskej kôry. 
Západnejšie, t. j. na profiloch II 

(obr. 4) a III (obr. 5), sa začína pre
j avovať superpoz1cia tatranského 
tiažového min ima s účinkami flyš u 
a čiastkovými minimami Sloven
ského rudohoria. 

Interpretovaný tvar telesa, ktoré 
vyvoláva gravimetrickú anomáliu , 
je charakteristický pre plutonic
ké telesá. Ak použijem e diferenčnú 
h ustotu ukázanú na profile, potom 
pri objasňovaní nameranej gravi
metr ickej anomálie musíme pred
pokladať , že granit dosahuje m oc
nosť m in imálne 10-15 km. Z tia
žovéh o profilu III (obr . 5) je zrejmé, 
že hranica granitoidného telesa je 
uklonená na vnútornú stranu mini-
ma, t . j. 
stotožňuje 

línie, tak 

na J, a priestorovo sa 
s priebehom čertovickej 

ako to predpokladajú 
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D. A nd r u s o v (1968) a O. F u
s á n et a l. (1971). 

Výsledky interpretácie gravime
trických podkladov vo vymedzen ej 
oblast i opierajúce sa o výsledky 
seizmiky poukazujú n a to, že gra
nit siaha približne do polovice aleb o 
hlbšie, ako j e mocnosť typick ej 
kontinentálnej kôry. 

O štruktúre pod týmto anomál
nym telesom uvažujem e čisto n a 

základe analógie so štruktúrou 
v juhozápadn ej časti A nglicka 
(M. Bot t et al. in G. N e w a 11 -
N . R a s t 1970). Výsledky seizmi
ky tu ukázali, že rýchlosť vln P g je 
relatívne n ízka (5,85 km s - 1), p r i
čom hranica d iskontin uity Moho sa 
prejavuj e dostatočne ostro. V na
šom prípade gravimetrické výsled
ky ukazuj ú, že hustota granitu je 
v priemere o 0, 12 kgdm - 3 n ižšia 
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Obr. 4. Geofyzikálny profi l II (Miškovec - Nowy Sqcz) . Vysvetl ivky : 1 - severo
európska p la tfo rm a ; 2 - - nerozlíšené podložie; 3 - t a tridy, veporidy a v nútrokar
patské príkrovy; 4 - gemeridy; 5 - granity ; 6 - bradlové pásmo ; 7 - flyš ; 8 -
mol.as a; 9 - rozhranie M oho 
Fig _ 4. G eophysica l profile II (Miskolc - Nowy Sqcz) . Ex planations : 1 - the North 
European pla tform, 2 - u ndiff erentiated basement, 3 - the T a t r id es, Vepor ides and 
centra! Carpathian n app es, 4 - the G emerides, 5 - granite, 6 - the K lippen belt, 
7 - flysch, 8 - mola sse, 9 - the Moh o discontinui ty 
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Obr. 5. Geofyzikálny profil III (Recsk - Sinec - Sucha). Vysvetlivky : 1 - severoeurópska platforma ; 2 - nerozlíšené 
podložie; 3 - tatridy, veporidy a vnútrokarpatské príkrovy; 4 - gemeridy; 5 - granity; 6 - báziká - ultrabáziká; 7 -
bradlové pásmo; 8 - flyš; 9 - molasa 
Fíg. 5. Geophysical profile III (Recsk - Sucha). Explanations: 1 - the North European platform, 2 u nd ifferentiated 
basement, 3 - the Tatrides, Veporides and centra! Carpathian nappes, 4 - the Gemerides, 5 - granite, 6 - basic a nd 
ultrabasic rock, 7 - the Klippen belt, 8 - flysch , 9 - molasse 
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ako stredná hustota materiálu zem
skej kôry do hÍbky 15 km. 

Výsledky seizmických meraní 
z profilu K III (M. M a y e rov á 
et al. 1977) potvrdzujú relatívne 
zníženie rýchlosti seizmických v Ín 
v t ejto híbke. Ak existuje spojitosť 
medzi zníženou rýchlosťou seizmic
kých vín a relatívne n ízkou husto
tou granitu, potom platí, že túto 
časť tatridnej jednotky buduje rela
tívne homogénny granit a nie me
tamorfované horniny, pre ktoré je 
typická vysoká rýchlosť seizmic
kých vín a väčšia h ustota. Spodnú 
časť kôry, ktorú ohraničuj e priebeh 
plochy Moho, pravdepodobne poru
šili procesy späté s genézou i pries
torovým rozmiestnen ím granitovej 
magmy. Výsledky seizmického pro
filu K III poskytujú ďalší materiál 
na podopretie takejto interpretácie. 

Podľa tvar u interpretovaného te
lesa možno predpokladať, že grani
tová magma musela vznikať predo
všetkým pod hÍbkou 10-15 km, 
v ktorej nastávajú niektoré zmeny 
hustoty hornín (G. N e w a 11 -
N. Ras t 1970). Zákonite s tým 
možno očakávať, že v strednej a 
spodnej časti kôr y je pod týmto 
plutonickým telesom materiál pre
miestnený v dôsledku diferenciač

ných procesov intrúzie. To zn ame
ná, že granitová m agma, ktorá sa 
vytvára ako výsledok selektívneho 
tavenia hornín premiestnených do 
spodnej časti kôry, zanecháva pri 
intrúzii do vyššie ležiacich súvrství 
ostatkové diferenciát y. Podľa geo
chemických predstáv ide o množ-

stvo hornín strednogranodioritové
ho až granodioritového zloženia 
spätých s fázami vznikajúcimi pri 
vysokom tlaku. Z toho vyplýva, že 
sa v tejto oblasti na skladbe zem
skej kôry zúčastňuje okrem grani
tovej v rstvy len „dioritová" vrstva. 

Diskusia 

Pri spracúvaní tiažových podkla
dov sme vyčlenili výrazné anomá
lie patriace jednotlivým jadrovým 
pohoriam . Ich účinky dosahuj ú r oz
ličnú relatívnu hodnotu , aj keď 

zodpovedajú rovnakým horninovým 
komplex om. Je to dôsledok defor
mácie t iažového poľa interpretova
ným granitom. Ukázalo sa však, že 
vonkajšie kladné anomálie n a seba 
nadväzujú a vytvárajú anomálny 
pás, k torý v celom oblúku Karpát 
kopíruj e priebeh bradlového pásma 
(obr. 2) . Iba vo východnej časti Slo
venska ho porušuje paralelný sys
tém fyzikálnych rozhraní smeru 
SZ- JV. Navyše sa tento pás klad
ných tiažových anomálií stotožňuje 
po celej svojej dižke, t. j . od Ma
lých Karpát cez Malú Fatru a Vy
soké Tatry až p o h umenské m ezo
zoikum, so zistenými v ýraznými 
seizmotektonickými zónami plyt
kých zemetrasení (J. P 1 a n č ár -
J. Kv i t kovi č 1975, 1977). Túto 
skutočnosť m ožno vysvetliť gravi
tačným klzaním blokov po klenbo
vitom povrchu podložia tatridnej 
jednotky . Bloky sa v konečnom dô
sledku zúčastňovali aj n a defo r má-
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cii bradlovej zóny. Ale väčšia časť 
pohybov sa musela odohrať hneď 
po násune časti veporíd na tatridnú 
jednotku, keď sa v dôsledku dia
piricky vystupujúcich granitoid
ných telies opätovne vyzdvihla 
tatridná klenba. Takýto systém po
hybov by potvrdzoval náwry, po
dľa ktorých je bradlové pásmo 
plytkou štruktúrou spätou s flyšom. 
Tej to alternatíve neodporu jú ani 
výsledky meraní r ecentn ých pohy
bov (J. P 1 a n č á r - J. Kvit k o
v i č 1975, 1977). P r áve krátkodobé 
zmeny (1-3-ročné) poklesového 
charakteru potvrdzuj ú, že môže ísť 
o dôsledok „skiznutia" jednotlivých 
k r ýh. Na možnosť pohybov niekto
rých p ríkrovov smerom k vonkaj
šiemu oblúku Karpát upozorňujú 

aj výsledky paleomagnetických 
prác (P. Mušk a 1977). 

Záver 

V práci si vs1mame najmä ta
transkú časť CG M a vysvetľujeme 

ju na základe zistených fyzikál
nych indícií. 

Uvedomujeme si, že rad in
terpretačných geofyzikálnych vý
sledkov nie je ú plne v sú
lade so súčasnými geologickými 

náhľadmi na stavbu a tektonický 
štýl štruktúr Západných Karpát. 
Na jmä „vonkajší pás" tiažových 
anomálií, ktorý kor eluje s priebe
hom indikovan Ý.ch plytkých zeme
trasení a zistenými vertikálnymi 
recentnými pohybmi a alternatívne 
sa interpretuj e ak o dôsledok gravi
tačných sklzových pohybov, pokla
dáme za dôležitý prvok, ktorý b y 
mohol pomôcť obj asniť stavbu 
v b lízkosti bradlového pásma a kto
rý treba ďalej podrobnejšie analy
z,ovať. 

Ak je interpretácia granitu ako 
zdroja vyvolávajúceho CGM v ob
lasti tatríd správn a, tak styk seve
rneurópskej platformy a geosynkli
nálneho podložia Karpát prebieh a 
až v miestach severného gradientu 
(obr. 4 a 5). Zároveň možno kon
štatovať, že zatiaľ čo CGM v časti 

viedenskej panvy a ukrajinskej 
časti je prejavom účinkov sedimen
tov flyšu a m olasy, stredná časť 

(tatranská) je superpozíciou účin

kov molasy, flyšu a granitov. 
Táto práca ukazuje, že vysvetliť 

a interpretovať centrálne tiažové 
minimum možno iba v súvislosti 
s jednotlivými regiónmi, a nie ako 
jeden anomálny celok. 

Recenzoral : O. F usán, I. Marušiak 
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ľhe West Carpathian central gravity minimum and its in
terpretation 

LU BOMIL POSPÍŠIL - MIROSLAV FILO 

Deep structures of the Earth are re
cently investigated m a inly by indirect 
geophysical methods using seismics, 
magnetometry and gravimetry. Electro
mag netic data contributed to the results 
of prev ious also during the last decades. 

Seismic m easurements and m agneto
m e try have lately contributed to the 
modern conceptions of crustal structure 
and composition broadening assumptions 
to lithospheric dimensions. 

Sufficient geophysical data are ia ck in g 
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as yet from the Western Carpathians 
w hi eh would enable to construet a re
liable physical model of the region. 
A gravity minimum of regional exten t 
h as been found in the region with the 
m ain axis passing from Breclav to Va
lašské Klobouky, Žilina and Námestovo 
and eontinuing to Nowy Sqcz and Kros
no on P olish territory (Fig. 1.). Opinions 
on possible source provoking this ano
m aly are different. 

The interpretation of the negative gravity 
anomaly 

The central gravity minimum along 
t he Alpine - Carpathian belt is not a 
eontinuous anomaly. It eonsits of several 
independent portions with main axes 
or ientated differently. In the Eastalpine 
part t he anomaly runs 75-80° to E, but 
withi n the Vienna basin a partial mini
mum appears with axis in 20° NNE di
rection. The axis of the minimum in the 
Tatra region has 75° eastward orientation 
and in the most eastern portion on the 
Ukrainian territory the minimum runs 
130° to SE. 

T he West Carpathian gravity field has 
been analyzed by several authors up to 
p resent (F. Vy skoč i 1 1972, J. I br
m aj e r 1961, C. Tom ek 1976). Ae
eording to results, the regional gravity 
minimum may be explained in two 
d ifferent ways. The first ex planation 
supposes that the source lies within 
a discontinuous interface having seismie 
va ve veloeities of 8.1 kms- 1 at the tran
sition from the erust to the upper man tle, 
i. e. properly speaking on t he Moho 
d iseontinuity. So, V. Vy sko č i 1 (1972) 
analyzed the southem part of the gravity 
mm1mum along DSS profile No V. 
Ascribing various densities to an as
certained Moho diseontinuity, he exami
ned the fit of ealeulated eurves with the 
m easured one. According to these ealcu
lations a density jump of 0.15-0.20 
kgdm- 3 gives the best fit. How ever the 
presence of a sharp gradient in the 
n orthern part of the minimum indieating 
her e a shallow source eontradiets to the 
loeation of anomalous mass at a Moho 
depth. These shallow sources motivated 

another explanations. 
Aeeording to another view, the ano

m aly is indueed by a light eomplex 
of sediments (Č. Tom ek 1976) beneath 
flysch nappes and even below the cen
tral Carpathian units of the Tatra region. 
Proeessing geop hysieal data from the 
vVestern Carpathians, signifieant physical 
interfaces have benn found recently 
(Fig. 2). These interfaces delimit separate 
portions of the eentral gravity minimum. 
č. Tom ek (1 976) obtained from detailed 
uniform processing of gravimetrie data 
an uneovered gravimetrie map of the 
Vienna basin basement. He proved that 
th e effeet oť Cenozoic sediments with 
given densities is suffieient to explain 
the regional negative anomaly. A more 
eomplicated situation oecurs between 
Gottwaldov, Žilina, N owy Sqcz and 
Krosno. The gravity minimum extends 
there considerably southwards into the 
central Carpathians (Fig. 1, 2) . A trans
versal fault of NW-SE orientation con
tinuing toward the supposed Elbe li
neament of the Bohemian mass (J. Z e
man 1977) creates the SW limit of the 
mm1mum. Its SE limit oecurs along 
a physieal boundary of "Carpathian" 
orientation where also a boundary of 
magnetic zones of various field ampli
tudes oceur together with the significant 
gravity gradient along the Pohorelá fault 
system (M. F i 1 o 1977). 

Comparing t he gravimetrie map w ith 
available geological data one deduces 
eonsiderable disharmony between until 
known thicknesses of Cenozoic sediments 
and the amplitude of the minimum. In 
the Krosno vieinity, flysch units attain 
the biggest thickness of nearly 10 km 
(A. S 1 q c z k a 1975) but the gravity 
minimum becomes here narrower and the 
anomaly is lesser as in the High and 
Low Tatra regions. However, known 
thicknesses of the flysch are lower in 
the Tatra region (A. K i s 1 o w - S. Po 1-
t o w i c z 1976). Accordingly, one may 
conlude that n ot only light sediments of 
the flysch and/or molasse but also other 
masses of lower density may serve for 
th e source of the minimum in the Tatra 
region. An analysis of rock densities 
from samples covering all investigated 
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'Nest Carpathian units resulted in that 
only granitoid masses may evoke such 
low values and considerable dimensions 
which explain the ex tensive negatíve 
anomaly. The recently tested model of 
the granitoid massif in the Spišsko
gemerské rudohorie Mts. may serve as 
an example (J. P 1 a n č ár et al. 1977) . 
A differential dens ity of 0.11-0.12 
kgdm - 3 may be assum ed as correct for 
granites of the whole W estern Carpat
hians. A such solution has been tested 
on several gravimetrie profiles passing 
through the central and western parts 
ot the Western Carpathians (Fig. 2) . 
Geological data (D. A nd ru s o v 1968, 
M . Ma he ľ 1974), DSS results a long 
international profiles III and V together 
with all other available geophysical data 
have been used for possible highest 
accuracy. Averages from determined 
densities were ascribed to separate re
gions after statistical processing w ith 
the aim to obtain cor responding joint 
densities of partial units (Tab. 1, 2). 
Even H not all data w e have presently 
at our disposal have been introduced 
into the tables, the Veporides, the Čier
na hora and Gemerides behave as eq ual 
density blocks contrary to the Tatrides 
where lightest masses occur. This excep
tion is due to areas of mentioned gra
nitoid bodies, which, dísregarding their 
possible ages (whether Variscan or A l p i 
ne) h a v e lower densi ties of 2.60 kgdm - 3 

at an average. Considering that the 
essential part of t he gravity minimum 
is limited from SE by a line connecting 
Prievidza, Zvolen a n d B rezno (Fig. 2) 
a nd so it is located mainly in the Tatri
de a rea, it is necessary to assume this 
t ectonic unit and a r ela ted deeper block 
as the source of the a nomaly. 

Consequences deduced from model 
profiles tested by qua n titative computa 
tions a re as follows. The gravity m ini
m u m along the profile S á toraljaújhely -
Vihorlat M ts. - Czisowa (profile I) m ay 
b e int e r p reted as a r esu lt of huge flys ch 
accumulations above a n autochtonous 
m olasse. This is valid a s far as the P r e
šov - Tarnów line. More westward i. e. 
along profiles II a nd I II , superimposed 
effects of the T atra gr avity minimum 

and of partial mimima of the Spišsko
gemersk é rudohorie M ts. a nd of t h e čier
na hora Mts. may be foun d . 

The interpreted shape of block res
ponsible for the gravity m inimum 
appears as a typical cross-section t hrough 
a pluton ic body. If one accepts the cho
sen differential density along the pro
file then a minimal thick ness of granite 
around 15 km must be supposed to ex
plain the measured anomaly. A ccording 
to the p rofile the limit of the gr anitoid 
block inclines southward. T his limit may 
be well r elated to the Čertovica align m ent 
as supposed a. o. by D. A nd r u s o v 
(1968) a nd O. F u s á n et al. (1 971 ). 
Compar ing gravity anomalies with 
seismic data one may deduce that granite 
occurs in d epths achieving mor e than 
the half thickness of the typical conti
nental crust. However, any data m ay b e 
deduced on the structure lying b eneath 
the anomalou s layer. 

A sim ilar structur e in SW England is 
of Variscan age and it has been solved 
in combination of gravimetry a nd seis
mics (G . Ne w a 11 - N. R ast 1970) . 
Pg vave velocity was fou n d to b e rela 
tively low (5 .85 kms - 1) here wherea s 
the Moh o is sharply manifested. In the 
Carpath ian case gravimetrie data sugges t 
that the average density of granite com 
posing t h e upper crust is b y 0.12 k gdm - 3 

l ower t h at the mean density of the 
entire cr ust down to a 15 k m depth . 
S eismic measuremen t s a long the p rofi le 
K III p oint to a rel.a tive decrease of 
seismic vave velocities in this d epth 
(M. M a y e rov á et al. 1977) . Supposin g 
any r e la tion between low densitie s and 
low v eloci ties, this part of the T a t rid es 
must b e built inevitably b y r elatively 
homogen ous granite a n d n ot by m eta
morphit es. The latter have hig h seismic 
v elocities and higher densities. T he lower 
p a r t of the crust limited by t h e discon
tinuou s M oho is then probably d is loca
ted d ue to processes rela ted with th e 
generation and emplacement of the gra
nite m a gma. 

R esults obtained a lon g t h e profil e 
K III point also to other possibilities of 
the interpretation m ention ed. F rom t h e 
interpreted granite b ody one may p ed uce 
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that magma generated lower than the 
10-15 km depth. Some changes of rock 
d ensities may occur in such depths 
(G. Ne w a 11 - N. Rast 1970). It may 
be also expected that in m iddle and 
lower crustal levels under the plutonic 
body, masses displaced due to differen
tial intrusive processes occur. It means 
that if the granite magma generated by 
selective melting of parental r ocks ori
ginally continuous towards the bottom, 
res idual differentiates remain there after 
melting in time when the granite magma 
ascends to upper levels. According to 
geochemical conceptions, mainly rocks of 
intermediate (i. e. of granodiorite) com
position are related to melts generated 
a t high pressures. 

Discussion 

Previously only physical properties of 
t he source evoking the gravity m inimum 
h ave been treated. But on e m ay give 
a pure geological question : of what age 
a re the interpreted granites? R a diometric 
d ata proved explicitly that one may 
speak about Variscan age of granitiza
tion within the Western Carpathians 
(Low er Devonian to Permian, M. Ma
h e ľ 1974) . R. N e y (1975) , A. K i s
l o w - S. Po 1 to w i c z (1 976) a. i. 
supposed tha t the Klippen belt continues 
dow nward into the lower crust and it 
melts just at the Moho discontinuity (as 
a belt of subduction). Seismic da ta enable 
such explanation (A. K i s 1 o w - S. 
Po 1 to w i c z 1976, M . M a y e rov á et 
a l. 1977) . Moreover, the bending and dis
location of the Moho discontinuity on 
the profile K III (M. M a y e r o v á et 
al. 1977) located right below the Klippen 
belt may be related to melting processes 
th ere at the crust - upper mantle boun
dary (G. New a 11 - N. Ra st 1970, 
L. P. Z o n en s ha i n et a l. 1976). The
r efore the earliest granite magma diffe
rentiates may be expected to occur a t 
the bottom. 

There are also some in di rect data 
which enable to expect Alpine granite 
not only a t the bottom of the crusta l 
block but also in certain w eakened zo
nes near to the surface. W ell expressed 

anomalies cover ing separate core IU-Oun
tain ranges of the Western Carpathians 
have been sepa rated in the course of 
gravity data p rocessing. Their effects a re 
relatively considerable even if they ref
lect uniform ro ck complexes. These ano
malies resulted from deformations of the 
gravity field by light masses of granite 
interpretated. Besides that, an outer belt 
of positive anomalies has been found 
parallel with the Klippen belt along the 
whole Carpathian arch (Fig. 2) . The belt 
is disloca ted by a parallel system of 
physical in terfaces of NW - SE orien ta
ti on only in its East Slovakian portion. 
The belt covers a known seismotectonic 
zone of shallow earthquakes along the 
w hole Carpathia ns (i. e. in the Malé 
Karpaty Mts., the Little Fatra Mts., the 
High Tatra Mts. and the Humenné Me
sozoic range, J . P 1 a n č á r - J . K vi t
k o vi č 1975, 1977). The feature m a y be 
ex plained in several m anner. The best 
ex planation is t h a t gravitational sliding 
of separate blocks participating even in 
the deformations along the Klippen belt 
occured due to t he vaulted surface of the 
underlier created p robably b y Tatr ide 
un it. Measurements of neotectonic mo
vements (J. P 1 a n č á r - J. Kvi t k o
v I c 1975, 1977) d o not contradict to 
su ch explanation and already short- time 
changes in the relief (1 - 3 years) of 
m ainly subsidential nature may cause 
sliding of separate blocks. Paleomagnetic 
da ta (P. Mušk a 1977) point alsg to 
movements of some nappes towards th e 
outer Carpathian arch. AU these m o
vements m ay be r elated to the granite 
body assumed. 

Conclusion 

T h e authors of the paper are aware 
of t he experience that such interpreta
tion of the geophysical da t a does not 
fully conform the recent geological con
ception on the tectonic st ructure and 
setting of separate West Carpathians 
units. The outer belt of gravity anoma
lies related to the belt of shallow 
earthquakes and to recent vertical mo
vements may be alternatively interpreted 
also as a consequence of gravitational 
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sliding. This feature should be considered 
as an important principle of the Car
pathians which may help to explain also 
t he structure of the K lippen belt. There
for e the latter should be further in
vestigated in greater detail. 

Provided that the ex planation for the 
sou rce of the Carpathian central gravity 
minimu m by a granite body located in 
t he Tatride region is correct, the North 
European platform and the basement of 

Herlianska elevácia podložia 

LUBOMIL POSPíSIL 

the Carpathian geosyncline w ill be in 
contact at the site of the northern 
gradient (Fig. 4, 5). However, w hereas in 
the Vienna basin and in the Ukra in ian 
part the centr al gravity m in imum is 
evoked by common effects of the flysch 
and m olasse sediments, the middle por
tion resulted from su perposi tion of flys ch 
and granite. 

Preložil I. Varga 

A KT UA LITA 

The Herľany elevation of the basement (East Slovakian Neogene 
basin) 

A gravity elevation has been known until near Herľany 
(Slanské vrchy Mts., Eastern S lovakia). This eleva tion has been 
ex plained by the effect of volcanic masses. A detailed gravi
metrie and magnetometric investigation yielded new data 
allowing to ascribe the anomaly to the effect of the basem ent. 

Pri spracúvaní geofyzikálnych dát o širšom okolí Slanských vrchov bola v pries
tore severne od obce Herľany vyčlenená tiažová elevácia. Spolu s prejavom cen
t rálnej zóny vulkanoplutonického apar átu Makovica tvorí v mapách menších mierok 
rozsiahlu pozitívnu anomáliu, ktorej pôvod sa vysvetľoval prítomnými vulkanitmi 
Slanských vrchov. Detailné tiažové merania a aeromagnetické merania ukázali, že 
vulkanické komplexy aparátov Zlatá baňa, Makovica a Strechov vrch obklopu jú túto 
eleváciu len zo S a V. Oblasť tiažovej elevácie sa prejavuje ako nemagnetická zóna 
smeru SV- JZ. 

Z porovnania s geologickými údajmi predpokladáme, že ide o prejav predterciér
n eho podložia, ktoré v týchto miestach tvorí priečnu eleváciu smeru SV- JZ. Vr chol 
elevácie interpretujeme v hlbke okolo 1500 m (L. P osp í š i 1 1980). Overen ie tejto 
anomálie môže pomôcť spresniť štruktúrno-tektonický plán predterciérneho podložia 
Slanských vrchov. 

G eof y zi ka, n. p ., Bratislava 
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M~rnep a JIOrJl'IeCKO-neTpOCTPYKTYPHOe H 3y'leHHe nep JIHTOB 

B cpeµ;HeCJIOBa1.1m1x HeOBYJIKaHHTaX 

B CTaThe OIll1CaHhl Ha6moµ;aeMh!e rreTpOCTP YKTYPHhie pa3HOBl1,L(HOCTl1 

B OCHOBHOJil Macce pl1OJll1TOBh!X BYJ!KaHOKJiaCTl1K H a MeCTOpO)K,L(e Hl1.HX 

HaXO;::(51~l1XC51 rJiaBHh!M o6pa3 OM B IOľO3arraµ;Hh!X tJ:aCT51X K p eMHl11.\Kl1X 

rop. llpUBO;::(51TC51 pe3yJihTaThI Ml1HepaJIOľl1tJ: e CKOro a H a JJl13a ccpepo

Jll1Tl1'-IeCKOľO, cpeJI3l1Tl1tJ:eCKOro l1 CTeKJJOBOľO p a 3Bl1Tl151. Tep Ml1tJ:eCK Oe 

l13ytJ:eHl1e IIO,L(TBepµ;11no, '-!TO B CTeKJJOBOM p a3Bl1Tl1l1 l1M e!OT C.H rrepn 11-

TOBble pa3HOBl1,L(HOCTl1 CTeKJia C rre p JJl1TOBOJil l1 06c11;:i11aHOBOJil B0 ,L(OM. 

C TO'-!Kl1 3peHl1l! reHe3l1Ca B ;:iaHHOe BpeMl! MO)KHO yµ;eJil1Th BHl1-

MaHl1e cpe;:ie , C KOTopoi'r H a K OTTJll!Jil1Ch BYJIKaHOKJia CTl1Kl1, B KOTOpoi'r 

BepO51THee BCero , rrpOl1 CX O,L(l1JlO OKOHtJ:aTeJlh HOe cpopM11poBaH11e rrep

Jil1Ta. 

Mineralogical and petrostructural appraisal of perlite occurrences 
in the Middle Slovakian neovolcanic area 

The main perlite occurrences are foun d in the SW part of the 
Kľemnické vrchy Mts. Different structural types of groundm ass 
developmen t occuring in single clasts of rhyoli te volcanoclastics 
are presented. Results allowed to distinguish pecularities of felsitic, 
spherulitic and glassy groundmass developments. According to 
thermic investigatíon results, glassy d evelopments contain both 
"perlite" and "obsidian" w ater. Environ mental conditions most 
probably governed the perlite groundmass development and diffe
rent water " t ypes" representation in it. 

Na ťažbu perlitovej suroviny 
v oblasti stredoslovenských neovul
kanitov prichádzajú nateraz do 
úvahy najmä ryolitovo-sklovité 

vulkanoklastiká . 
Keďže tmeliacou hmotou klastov 

je v prevažnej miere sklovitý, ex
pandujúci m ateriál, zamerali sme 
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sa na štúdium základnej hm oty 
v klas to ch, ktorá kvalitu expando
vaného p erlitu výrazne ovplyvňuje. 
V spolupr áci s Geologickým p rie
skumom v Banskej Bystrici sme 
nadviazali na doterajšie práce (J. 
Be ňo - D . O če náš 1962, J. 
.F' limell 1962, J . Slávik 1963, 
J. Š a 1 á t - P. On č ákov á 1964) 
a vykonali sme výskum najmä 
v juhozápadnej časti Kremnických 
vrchov (okrem niekoľkých lokalít). 

Geologická pozícia lokalít 

Lokality Slaská, Bartošova Le
hôtka a Jastrabá ležia v J u znej 
časti Kremnických vrchov. Vulka
noklastiká r yolitov tejto oblasti 
pa tria medzi produkty III. ryolito
vej fázy (V. K o n e č n ý - M. 
K u t h a n 1968) a možno ich za
radiť do prevažne explozívneho 
genetického typu. Strelníky ležia 
v oblasti prekry t ia ľubietovskej 

zóny veporid neovulkanitmi Poľa
ny. Ryolitové vulkanoklastiká tejto 
lokality pokladá J. L o s e r t (1963) 
za r edeponované členy I. ryolitovej 
fázy z oblasti vulkanických centier 
Poľany. Lokalitu Horná Štubňa, 

k torá leží v sever nej časti K rem
n ických vrchov, podľa J. Lexu 
in J. F org á č (1967) buduj ú pro
dukty III. ryolitovej fázy. Poslednú 
lokalitu predstavu je Lehôtka pod 
Brehy. Tu je v súčasnosti j ediné 
ťažené ložisko perlitu u nás. J. L e
x a in J . F o rg á č (1969) zaraďuje 
v ulkanoklastické komplexy ložiska 
medzi produkty tzv. hlinických 

ryolitov, ktoré sú podľa n eho 
(J. L e x a, 1. c.) diferenciačnými 

členmi andezitovej magmy v sever 
nej časti Štiavnických vrchov. Na
proti tomu vulkanoklastiká lokalít 
v K rem nických vrchoch patria po
dľa J. L e xu (1. c. ) k acidnejším 
„kremnickým" ryolitom. F . F ia 1 a 
(1961) ich začlenil do štvr tej suk
cesnej skupiny neovulkanitov. 

Petroštruktúrne štúdium klastov 

Vo vulkanoklastikách lokalít pre
važuje sklovitý vývoj klastov. H e
mikryštalické a holokryštalické va
riety zaujímajú len vedľaj šie po
stavenie. 

P ri odbere vzoriek sme venovali 
pozornosť všetkým vizuálne odliši
teľným typom klastov. Ich veľkosť 
sa v zmysle klasifikácie R. V . F i
s c he ra (196 1) pohybovala od veľ
kosti lap íl (2-64 mm) až po veľ
kosť b ômb (nad 64 mm). 

P orf yrické výrastlice skúmaných 
hornín tvoria takmer stálu asociá
ciu: K-živec a sanidín, kremeň, 

plagioklasy (An17 _ 45), biotit, n ieke
dy m onoklinický, rombický pyroxén 
a obyčajný amfibol. Na lokalite 
Strelníky je častý gran át (N = 1,82 
až 1,84). Akcesórie tvoria zirkón a 
apatit. Obsah porfyrických výrast
líc n epresahuje 8,8 %. P r e charak
teristiku klastov má význam najm ä 
štúdium základn ej hmoty, ktorá 
ovplyvňuje kvalitu surovin y v roz
hodujúcej miere. P reto sm e za vý
chod isko na odlíšenie klastov zvo
lili štruktúru ich základnej hm oty . 
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Hyalínna širuktúra 

Klasty s hyalínnou štruktúrou základ
nej hmoty tvoria vo vulkanoklastikách 
prevažnú časť. Sklovitá hmota obsahuje 
aj ďalšie štruktúrne prvky a podľa nich 
sme vyčlenili štyri skupiny štruktúr zá
kladnej hmoty. 

Hyalínno-pórovitá štruktúra 

Póroví tosť sa v študovaných vzorkách 
prejavuje rozličnou intenzitou (obr. 1). 
Póry majú niekedy až také zastúpenie, 
že ich od seba oddeľuje len veľmi tenká 
sklo vi tá stena. Takúto štruktú ru možno 
označiť ako .. penovú·•. Veľkosť pórov sa 
pohybuje od 0,6-0.9 mm. Pri explóziách 
,, ullravulkánového" charakteru vulka
nickej činnosti počas III. ryolitovej fázy 
(V . Konečný - M. Ku t ha n 1968) 
vznikali zrejme priľodné expandované 
sklá. Ich chaotická Cluidálnosť sa na pó
r och prejavuje najrozmanitejšími for
mami poprehýbania. Steny pórov sú často 
potiahnuté anizotropnými vylúčeninami. 

Obr. 1. Hyalínno-pórovitá štruktúra zá
k1adne_j hmoty so zvyi.kom výrastlice 
ctmfibolu. ;/ N. zv. 31,5X. Lehôtka pod 
Brehy. Foto L. Osva ld 
F ig. l. Hyaline to porous groundmass 
structurL' containing resorbtion hornblen
de residue. Parallel nicols. magn. 3l.5. 
Lehátka pod Brehy locality 

T ie sú pravdepodobne výsledkom aktív
neho pôsobenia obsahu v póroch n a 
sk lo vi té steny alebo vyzrážania. 

Hyalínna štr uktúra so sférolitmi 

Z väčšej časti ide o sférolity hnedas
tej farby s negatívnym reliéfom a tak
mer okrúhlym tvarom. Pri skrížených 
n íkoloch je výrazná ich zonálna stavba 
s vývojom 2-4 zón. V menšej miere sú 
prítomné aj bezfarebné sférolity. časté 
je narastanie jedného typu sférol itu 
okolo druhého. Najčastejšie však sférolJt 
narastá okolo porfyrickej výrastlice 
(obr. 2). Sklo je masívne alebo pórovité. 
časté mikroli t ické zárodky kryštálov 
vytvárajú kostru srérolitu v podobe tri
chitických (vláskovitých. nepriehľadných) 
jedincov. alebo sú fluidálne usmernené a 
nerešpektujú stavbu sférolitov. Druhý 
spomenutý typ sférolitov sa nachádza 
skôr v klastoc h, v ktorých základná hmo
ta vykryštalizovala aspoň sčasti. 

Obr. 2. Hyalínn a struktúra so sfé roli tmi 
a perlitickými t rh linkami. // N. -z.v. 13.5 X . 
Lehôtka poť. B rehy . Foto L. O s v a 1 d 

Fig. 2. Hyaline groundmass structure 
w11h spheruliths and perlitic fissures . 
Parallel nicols . magn. I 3.5. Lehôtka pod 
Brehy locality 
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Hyalínna štruktúra s mikrolitmi 

Mi krolity v s kl ovi tých vývojoch vy
stupujú veľmi často. Dva základné a čas

Io pozorované typy sú belonity a tri
chyty (pod ľa klasi ľi kácie F. Z i r k e I a 
in Ju. 1. Polovin ki na 1966). P rvé 
su priehľadné jednoduc hé tabui"kovité 
formy a ich habitus svedčí o ich p rí
buznosti so živcami. Op ticky ich spo
ľahli vo identiľikovať nemožno. Druhý 
typ tvoria nepriehľadné vláskovi té, roz
lične zoskúpené agregáty, ktoré azda 
možno pokladať za zárodočné štádiá ma
ľických alebo opakových minerálov 
(obr. 3) . 

Hyalínna štruktúra s perli1ickými 
trhlinkami 

Koncen trické perli tické trhliny v skl e 
sú pre mnohých autor ov prvým diag
nostickým znakom na oznaéen ie skla za 
perlit. Klasty s týmto typom trhliniek 
(obr. 4) sa po rozbi Lí rozpadávajú na 
drobné sférické útvary, ,, perly"'. Už spo
m enutý sekundárny pc vlak na stenách 
pórov sa objavuje aj v okolí trhliniek 
(obr. 4). Ohraniéenie sľérolitov trhlinka
mi (obr. 2) ponúka myšl ienku o kon
trakčnom póvode trhlini Pk pri pulzač

nom raste sféro litov. na ktorý poukazuje 
ich častý zonálny výv oj (J. S a Iá t ~ 
P . Onč áko v á 1964). 

Hyalopilitická štruktúra 

Aj v te jto skupine m ožno v základnej 
hmote klastov nájsť n iektoré ďalšie p r v
k y (póry, sférolity atď.). Kryštáliky 
v sklovitej hmote sú často fluidálne 
usmernené a ich veľkosť sa p ohybuj e 
okolo 0,04 mm. T voria ich minerá ly 
v prevažnej miere zhodné s p orfyrický
m i výrastlicami. V n iektorých prípadoch 
možno pri živcových „pilitoch" rozoznať 

typické sanidínové tvary. 

Hyalínno-hyalopiliticl~á štruktúra 

Pozoruhodný je 
textúry v striedaní sa 
pilitickej štruktúry 
Hyalopilitická hmota 

prejav páskovanej 
hyalínnej a hyalo
základn ej hmoty. 
p rejavuj e makro-

Obr.· 3. H yalínna štruktúra s mikrolitmi. 
// N. zv.33X .Jastra bá. Foto L. Osvald 
Fig. 3. H yaline structure with micro lites. 
Parallel nicols. magn . 33. Jastrabá loca
li ty 

Obr. 4. Hyalínna štruktúra s p erli tický
mi trhlin kami , pozdiž ktorých postupuje 
felzi tická kryštalizácia . x N, zv. 4 X . 
Meissen (NDR) . Foto L. O s v a 1 d 
Fig. 4. Perlitic fissures in hyaline struc
ture with beginning felsitiz a tion along. 
Crossed nicols, magn. 4, Meissen (Ger
man Dernocra tic Republic) 
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skop ický tmavšiu a hyalínna svetlejšiu 
časť horniny. Póry v hyalopilitickom 
v ývoji sú veľmi nepravidelné a so se
k undárnym povlakom (obr. 5) . 

Obr. 5. Hyalínno-hyalopilititická štruk
túra. x N, zv. 4 X. Slaská 
8'ig. 5. Hyaline to hyalopilitic structure. 
Crossed nicols, magn. 4, Slaská locality 

úor. 6. Felzilicko-sférolitická štruktúra. 
x N. zv. 3.5 x . Jastrabá. Foto L. O s v a I d 
Fig. 6. Fe \s itic to spheruliti c struC'lure. 
Cro,sed nicol~. m agn. 13. Jastrabá lo
cal.;ly 

Felzitická štruktúra s podradnejším 
zastúpením sférolitického vývoja 

Prípad osobi tného sférolitického a fel
zitického vývo ja sme nespozorovali. Vždy 
sú prítomné obidva vývoj e, ale častá je 
prevaha jedného z nich (obr. 6) . V zmys
le H. R o s e n b u c h a a A. N . Z a v a
r i c k é ho in V. V. Na sed k i n (1975) 
felzitickú štruk túru tvorí agregát slabo 
individualizovaných kryštálov. Na i ch 
identifikáciu je nevyhnutné použiť nie
ktorú zo špeciálnych metód (réintgenovú 
analýzu, elektrónovú mikroskopiu) . 

Vývo j felzi tu v študovaných vzorkách 
zastupujú dve variety, felzit s. s. a tzv . 
mozaikový felzit (podľa T. Z el e n k u 
1967) . V druhom type sa striedajú svet
lejšie a tmavšie polohy felzitického vý
voja. Pri skrížených nikoloch polohy 
navzájom nepravidelne zhášajú. časté je 
vystupovan ie minerálov tridymitového 
habitu v dutink ách. Sférolitický vývoj je 
prítomný nielen v podobe okrúhlych ra
diálno-lúčovitých ú tvarov, lež aj vo for
me vlákien or ientovaných okolo nepra
videlnej línie. Takúto štruktúru ozna
čuje Ju. L Po Io vin kino v á (1966) 
ako exiolitovú. 

Obr. 7. Sféroliticko-ťelzitická štruktúra . 
živec je zatláčaný kremeňom. x N. zv. 
3.CJX. Slaská. F oto L. Osva ld 
F1/!,. 7. Spherulilic to ťelsitic structure. 
C rossed nicol~. magn. 13. Slaská lo calit y · 
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Sférolitická štruktúra s podrobn ejším 
zastúpením felzitu 

Sférolitický vývoj často prevláda. Fel
zitický vývoj potom vyplňa priestor 
medzi sférolitmi (obr. 7) . Na základe op
tického štúdia možno medzi sférolitmi 
rozlíšiť hnedastý a bezfarebný typ. P re 
prvý je charakteristické zoskupovanie do 
reťazí, vzájomné zatláčanie a rovnaká 
dlžka vlákien v zónach. B ezfarebné sfé
rolity sú budované zoná lne, ale dÍžka 
vlákien v zónach nie je rovnaká. Tento 
typ sférolitov sa často strieda s felzit ic
kým vývojom. Niekde je ťažko obidva 
vývoje navzájom ohraničiť. Z toho by 
bolo azda možno predpokladať ich po
dobné minerálne zloženie. 

Štúdium sférolitického a fe lzitic
kého vývoja 

Na identifikáciu sférolitického a 
felzitického vývoja sme použili vý
sledky räntgenovo-difraktografickej 
analýzy. 

Vo všetkých sférolitoch je prí
tomný cristobalit (Cr), pravdepo
dobne tridymit (T) a živce (Ž). 
Vzorka 53 (obr. 8) obsahuje aj kre
meň (Q). Doteraz neidentifikované 
reflexy vzorky 79 (obr. 8) sa n a 
záznamoch ďalších analyzovaných 
sférolitov nevyskytujú. Živec je 
prítomný vo forme Na- K-živcov 
a acidných plagioklasov. Cristobalit 
a tridymit sú okrem jednej výnim
ky (vz. 53, obr. 8) prítomné v níz
koteplotných modifikáciách. Cristo
bali t sa na difrakčných záznamoch 
prej avil aj hlavnými reflexmi, tri
dymit len vedľajšími reflexmi 
(obr. 8). Minerálne zloženie felziti c
kého vývoja oproti sférolitickému 
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Obr. 8. Di fraktografické záznamy sféro
litického vývoja základnej hmoty 
Fig. 8. DT A records of the spheruli tie 
groundmass development 

vývoju neprejavuje podstatné roz
diely (obr. 9) . Prítomný je cristoba
lit, tridymit, Na-K-živce a kyslé 
plagioklasy. Častejší je sanidín. 

Možno konštatovať, že sféroli ty 
a felzit majú SiO2 - živcové zlože-
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Cr 

ž 

16 

zvýšenie pozadia vo forme širokého 
difúzneho reflexu v rozmedzí 
cJ 4,37-3,31 nm. Tento jav sme zis
tili pri našom štúdiu prvýkrát. Ta
kýto difúzny reflex by mohol pou
kazovať na príznaky zmiešanej cris-
tobalitovo-tridymitovej štruktúry , 
ktorých hlavné reflexy sa pri kryš-
talickom v ývoji prejavujú v tej to 
oblasti. Na existenciu spomenutých 
príznakov u pozornil V. V. N a s e d
k in et al. (1 969) a V. V. Na sed
k in (1975), ktorý študoval vulka
nické sklá acidného charakteru n a 
ložiskách v ZSSR. 

Difrakčný záznam vz. 23 (obr. 10) 

'40 30 20 10 '4 sa prej avuj e výraznejším reflexom 
~ ---~---~----~-~28 (3,52 nm), k torý môže signalizovať 

Obr. 9. Difraktografický záznam felzi
tického vývoja 
F ig. 9. DT A record of the felsitic ground
m a ss development 

n ie . Si02 môže byť prít omný vo 
forme tridymitu, cristobalitu a kre
meňa. Výsledky, k toré sme získali 
vlastným výskumom, úzko koreš
pondu jú s výsledkami ďalších au
torov (J. ša 1 á t - P. O n č á k o
v á 1964, V. V. Na se d k in 1975 
a i .) . 

štr uktúrny „motív" kremeňa. K r e
meň v tomto prípade pravdepodob
ne prevláda, pretože pozadie cris
tobalitu a tridymitu je len málo vý-
razné. Vz. 78 (obr. 10) sa prejavila 
na zázname slabými reflexmi živ-

Štúdium sklovitého vývoja v klas- ~ 
toch 1a~ 

študium štruktúry skla räntgeno

vo-difraktografickou nalýzou 

Difraktografický záznam vz. 66 
(obr. 10) obsahuje pozoruhodné 

40 30 10 

-------- 2 e 

Obr. 10. Difrakčný záznam sklovitého 
vývoj a 
Fig. 10. DTA record of the glassy 
groundmass development 
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cov, cristobalitu, kremeňa a kalcitu. 
Podľa optického štúdia ide zrejme 
o prejav felzitickej k ryštalizácie 
p ozdÍž perlitických t rhliniek. 

Zo štúdia vychodí, že a j pr i p ou
žití rontgenovo-difraktograficke j 
analýzy možno získať isté informá
cie o „štruktúre" skla, ktorú v na 
šom prípade tvoria „motívy" kre
meňa, cristobalitu, tridymitu a živ 
cov. 

Štúdium obsahu a f oriem vody 

v skle diferenčnou term ickou 
analýzou . 

Celkove možno na krivkách DTA 
sledovať viac endotermických efek
tov, ktoré charakterizujú únik vody 
(obr. 11). Nemožno ich však jedno
značne rozdeliť na efekty ú n iku 
perlitovej (nízkoteplotn ej - únik 
pri 150-300 °C) a efekty úniku ob 
sidiánovej (vysokot eplotnej - ú nik 
pr i 800-900 °C) vody. Ako vychodí 

z obr. 11 , maximálna hodnota endo
t ermických efektov úniku perlito
vej vody je pri väčšine vzoriek 
medzi 300- 400 °C. Teplota, pri 
kto rej obsidiánová voda uniká, sa 
vo väčšine prípadov r ovná úda jom 
z literatúr y (800-1000 °C; V. D. 
K e 11 e r - E. E. P i c k e t t 1954 
a i .). Z obr. 11 v yplýva, že náhľady 
o viacerých t ypoch vody vo vul
k anických sk lách (V. V. Na sed
k i n - V. I. Pa ne š 1967) prav
depodobn e platia aj o vzorkách, 
ktoré sme bádali. Z porovnania in
tenzity efektov perlitovej a obsidiá
novej v ody na krivkách DTA je 
zrejmé, že obsidiánová voda tvorí 
z celkového obsahu len nepatrné 
množstvo. Oblasť úniku perlitovej 
vody je takmer pri všetkých kr iv
kách široká, často s p ostupným 
p rechodom do oblasti úniku hydro
skopickej vody. 
Podľa optického a termického 

štúdia možno takmer všetky skú-

O 100 500 900 
□c 

Ob r. 11. Kri vk y DTA vulkanick ých skiel s vyznačením endotermických maxím 
Fig. 11. DTA records of volcanic glasses wi th indicated important endothermic p eaks 
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m ané vzorky vulkanického skla 
zaradiť do perlitového typu. Vycho
dí to najmä z obsahu vody, ktorý 
sa pohybuje okolo 3 %- V zmysle 
náhľadov o neprítomnosti obsidiá
novej vody v smolku (M. A. K a š
k aj - V. I. Mame do v 1961 
a i.) by sa azda vz. 57 a 24 (obr. 11) 
mohli označiť ako smolky. Obsidián 
sme pri našom štúdiu doteraz ne
zistili. 

Genéza perlitov 

Perlitový typ vulkanického skla 
sa v súčasnosti vzhľadom na jeho 
použitie v technologickom zmysle 
chápe ako acidné sklo s obsahom 
vody okolo 3 %. Obsah vody v skle 
vyšší ako 1 % mnohí autori po
kladajú za sekundárny. J. Fr ie d
m a n n - R. Smi t h (1958) izo
topickým štúdiom vody v perlitoch 
zistili len niekoľkodesatinový per
centuálny obsah primárnej magma
tickej vody. Otázka pôvodu vody 
n ie je doteraz vyriešená. Novšie 
výskumy (V. V. N a s e d k i n 
1973, N . S. M a n u 1 j o v o v á et al. 
in V. V. Na sed k in, 1. c.) po
tvrdzujú druhú z týchto dvoch 
t eórií: 

1. Transvaporizačná teória G. 
S z a d e c k é h o - E. K a r d o s s a 
(1 958) predpokladá získavanie vody 
ešte v magmatickom štádiu, a to 
v dôsledku vyrovnávania tenzie pár 
m edzi_ magmou a prostredím boha
t ým na vodu. 

2. Teóriu sekundárnej hydratácie 
v súčasnosti potvrdzuje väčšina au-

tornv. Jej priekopníkmi sú americ
kí geológovia C. S. R o s s - R. L . 
Smi t h (1 955), ktorí bádali spo
luvystupovanie obsidiánov a perli
tov v masíve Superior v Arizone. 

S poluvystupovanie perlitov a ob
sidiánov pokladajú M. A. K a š
k aj - A. I. Mam e do v (1961) 
za výrazný znak na vyhľadávanie . 

E. F. Ma 1 ej ev (1969) v tejto sú
vislosti pri povrchových vulkanic
kých telesách uvádza dva typy zo
nálnosti. Primárnu zonálnosť zaprí
čiňuje rozličný vývoj hmoty spô
sobený tepelným spádom a sekun
dárnu zonálnosť rozličný stupeň 

hydratácie skla. 
V. V. N a s e d k i n V. I. 

Kru p a (1969) kladú začiatok h y
dratácie ešte do podmienok formo
vania sa povrchových telies. Pri 
náhlom znížení tlaku nastala dega
zácia magm y a migrácia povrcho
vých zložiek k povrchovým zónam. 
Tie sa takto podľa nich už primárne 
obohacujú o vodu. 

Proces h ydratácie, ktorý nemu
sela spôsobiť iba juvenilná alebo 
vadózna v oda, zahŕňa tri štádiá : 
1. zaplnenie medzimolekulárnych 
priestorov vodou, 2. vznik hydráto
vaných sku pín, 3. hydrolýzu. 

V. V. Na sed k in (1973) pred
pokladá, že môžu nastať tri prípady 
hydratácie vulkanického skla: 1. ply
notekuté roztoky prenikajú do skla 
v moment e blízkom tvorbe skla 
(okolo 700 °C), 2. hydratácia spôso
bená nízkotermálnymi (100-300 °C) 
roztokmi, 3. hydratácia za povrch o
vých podmienok pri atmosferickom 
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tlaku a teplote pod 50 °C. 
Medzi sklovitými klastmi vulka

noklastík na študovan ých lokalitách 
možno pozorovať veľké zastúpenie 
pórovitých skiel. Takéto sklá mož
no pokladať za prírodne expando
vané. Pri termických analýzach 
kompaktných skiel sa neprejavili 
nijaké podstatné rozdiely v obsahu 
a formách vody. T ento fakt by 
mohol svedčiť o spoločnom získan í 
vody p ri všetkých sklách zastúpe
ných vo vulkanoklast ikách. A k pr i
pustíme, že aspoi't obsidiánový ob
sah vody (1 %) je primárne mag
matický, zostáva otázkou, akéh o 
pôvodu je perlitová voda. Na loka
litách vulkanoklastík, ktoré sme 
bádali, nemožno pozorovať zonál
nosť z obsahu vody, t eda obsidiá
nové a perlitové zóny. Ale treba 
zobrať do ohľadu fakt, že vulkano
klastiká sú vďaka svoj ej nízkej 
kompaktnosti veľmi vhodným pro
stredím pr e všestran nú cirkuláciu 
v odn ých rozt okov. Pritom pri sa
motných sklovitých klastoch hrá 
veľkú ú lohu pórovitosť a trhlina
tosť , ktoré zväčšuj ú styčný, hydra
tácie schopný povrch. Ale nemožno 
obísť ani možnosť r edepozície u ž 
hydrátovaného vulkanického skla 
zo sklovitých plášťov telies, ako to 
uvádza napr. J. Le x a (1969) 
v pr ípade n iektorých komplex ov 
ložiska perlitu v Lehôtke pod Bre
hy. 

Na vyriešenie genézy perlitov tre
ba pr i r edepon ovaných, ale aj 
autochtónnych vulkanoklastikách 
paleogeograficky analyzovať úze-

mie, ako aj určiť primárne miesta 
výskytu. Ďalej treba venovať po
zornosť povrchovým vulkanickým 
telesám so sklovitým plášťom 

s možnosťou zonálneho vývoja ná
sledkom hydratácie. Vzťah charak
teru týchto skiel a skiel istej sed i
mentačnej oblasti by mohol dať 

odpoveď n a m nohé otázky späté 
s ich h ydratáciou. 

Záver 

Petroštruktúrnym štúdiom klas
tov v ryolitových vulkanoklastikách 
sme zist ili n asledujúce vývoje zá
kladnej hmoty: hyalínno-pórovitý, 
hyalínny s ojed inelým i sférolitmi, 
hyalínny s mikrolitmi, hyalínny 
s perlitickými t r hlin kami, hyalopi
litický, hyalínno-hyalopilitický, fel
zitický s podradn ejším zastúpením 
sférolitického vývoja, sférolit ický 
s podradnejším zastúpením felz itic
kého vývoja. 

Prevažnú časť tvoria klasty s hya
línnym vývojom základnej hmoty, 
a to je dôležitý predpoklad, že sa 
budú môcť použiť na výr obu ex
pandovaného perlitu. 

Ron tgenovo-difraktograficko u 
analýzou sme zistili SiOz-živcové 
zloženie sférolitického a f elzitické
ho vývoja. SiO2 v uvedených vývo
joch je pravdepodobne pr ítomný vo 
forme tridymit u, cristobalitu a kre
meňa. Naše zistenie teda zaraďuje 
felzitický a sférolitický vývoj zá
kladnej hm oty do neexpandujúceho 
podielu. 

Z teoretického hľadiska sú zaují-
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mavé naše výsledk y o pr ítomnosti 
štruktúrnych „motívov" kremeňa, 

cr istobalitu, tridymitu a z1vcov 
acidného typu v študovaných vzor
kách vulkanických skiel. 

Charakter a obsah vody, ktorý sa 
v analyzovaných vzorkách pohybu
je okolo 3 %, je v súvislosti s ich 
použiteľnosťou jedným z dôležitých 
predpokladov dobrej kvality. 

V ďalšej práci bude treba po
d robnejšie a presnejšie rozpracovať 

otázky dotýkajúce sa najmä vply
vu vyčlenených vývojov na kvalitu 
konečného produktu. To by vo veľ

k ej miere zjednodušilo a zhospo
dárnilo techn ologické skúšky na 
overenie kvality suroviny. 

R ecenzovala M . Símová 
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Mineralogical and petrostructural appraisal of perlite 
occurences in the Middle Slovakian neovolcanic area 

ANNA LAJČÁKOVÁ 

T he estimation of different ground
mass developments in single clasts of 
rhyolite volcanoclastics is of great im
portance for the gener a l evaluation of 
perlite as raw material. The share of 
individual groundmass developments may 
serve as significant indicator for the 
quality of expanded perlite. 

Seven different groundmass develop
ments have been ascertained in rhyoli te 
volcanoclastic samples taken from the 
Middle Slovakian n eovolcanic area . 
Their mineralogical investigation shoved 
that felsitic and spherulitic groundmass 
developments mainly consist of alkali 
feldspars, quartz, tridymite and cristo
b alite whereas glassy textures contain 
only crystalline motives of feldspars and 
of polytype silica modifications achievin g 
different degrees of crystall growth. 

Results of thermic investigations point 
to both high- and low-tem perature water 
content ("obsidian" and " perlite" water, 

respectively) in glassy clasts. The "per
lite" w ater decomposes in major ity of 
cases between 300-400° C whereas the 
"obsidian" wa ter releases wi thin the 
800-1,000° C temperature interval. 

A considerable part of the total water 
content represents the "perlite" water 
up to 3 p. c. in glassy clasts. On the 
other han d the "obsidian" water eon tent 
fluctuates ;nly within a few tenths of 
p. c. Due t o several endothermic peaks at 
di_fferent temperatures on diffraction ana
lytical g raphs, the presence of further 
water "types" may be supposed. T hough 
the total water content is relatively ho
mogenous in investigated samples, the 
representa tion and share of di fferent 
water " types" r esulted from different 
environmental influences in the course 
of volcanoclastic a ccumulation. 

Preložil I. Varga 
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SPRAVY 

K otázke vnútrožilnej metasomatózy hydroter
málnych žíl v centrálnej časti Spišsko-gemer
ského rudohoria 

Geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 

(7 obr. a 1 tab . v texte) 
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KB a p l(eM Cl1.[1e p11TO-CYJibqll1.[IHb!X )KMJI B l(eHTpaJibHOM qacn :1 C rr11mCKO

reMepCKOľO p y.11oro p1151 H 113yqaeT B03Hl1KHOBeHMe 11 pa3BH T11e TeKCTYP 

npw 3TOM npol(ecce. 

T o the problem of intra- vein m etasom atism on hydrothermal ore 
veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. 

Due to continuous metasomatic r eplacement of siderite by 
quartz III, th e original spa tial d istribution of t h ese m inerals has 
been also changed. Single intra-vein structures correspond to 
single stages of metasomatic alteration on the ore veins in the 
Spišsko-gemerské rudohorie Mts. 

V minulých rokoch sme skúmali 
mineralogicko-paragen etické pome
r y sirseJ oblasti masívu Zlatého 
stola v centrálnej časti Spišsko-ge
merského r udohoria. 

Bádaná oblasť leží mimo hlavné
ho systému väčších sider itovo-sul
fidických žíl (ktorý je viac vyvi -
nutý v periférnych častiach) , t. j. 

leží v centrálnej časti Spišsko-ge
merského rudohoria. Smerom na J , 
resp. do cen tra sa sideritovo-sulfi
dická mineralizácia mení na anti
monitovú. J e to teda oblasť, v ktorej 
význam sideritového zrudnenia po
stupne klesá . Pre prechod m edzi 
typickým sideritovo-sulfidickým a 
antimonitovým zrudnením je cha-
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rakteristický najmä hojný výskyt 
kremeňových 

dických žíl. 
a kremeňovo-sulfi

Sideri tovo-sulfidické 
žily sú najhojnejšie v priestore obce 

1~ 

2 E::J 
3 c=:J 
4 JRoss / Euphemia 

.X,. •• ~~ 

Borom~s __ .5§f . . ¼ 

---~ ······.).< •··•O<.-,, 

"" .,, ........ ,,,_,,# -.x.. 

" ~ 
~ Gri.inet I. 

GrU ne t II. 

Švedlár a Stará Voda a tvoria sys
tém paralelných žíl s pomerne 
krátkou smern ou dÍžkou a s malou 
mocnosťou (obr. 1). 

Uršula L 
..x .. .x. -

_.x~ Uršula lI 

250 

500 

s 

$ 
750 

1000m 

Obr. 1. Situačná mapa rudných žíl v oblasti Starej Vody. Vysvetlivky: 1 - štôlne, 
šachty; 2 - priebeh žíl podľa povrchových banských prác; 3 - predpokladaný 
priebeh žíl; 4 - pomenovanie žíl 
Fig. 1. Sketch map sh owing the distribution of or e v eins in the S tará Voda area. 
Explanations: 1 - adit, shaft, 2 - vein cour se a ccordlng to surficial minings, 3 -
supposed vein course, 4 - vein name 

Z mineralogickej stránky je v z1-
lách n ajbohatšie zastúpený sider it I 
a kremeň III (tzv. turmalínový). Zo 
sulfidov spravidla chalkopyrit a te
traedrit. Pyrit tvorí lokálne mono
minerálne nahromadeniny. Celková 
sukcesia je v tab. 1. 

V práci si všímame iba siderit I 
a kremeň III, lebo sú to najbohatšie 
zastúpené minerály a ovplyvňujú 

celkový charakter žíl z textú rnej 
aj vývojovej stránky . 

Tab. 1 
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Charakteristika sideritu a kremeňa 

Kremeň sa vyskytuje v niekoľ -
kých generáciách. Najhojnejšie je 
zastúpený kremeň III. V žilách ho 
spravidla možno určiť ľahko podľa 
vzťahu k starším minerálom (k si
deritu I a Fe-dolomitu I), asociácie 
s mladšími minerálmi (turmalín, 
albit, sulfidy) a spr avidla aj podľa 
mliečnobielej farby. Mikroskopic
ky je zvyčajne hrubozrnný, alotrio
m orfný, silne undulózny a kataklá
z,ovaný. Často obsahuje m echanické 
vtrúseniny okolných hornín . Mies
tami sme spozorovali jeh o rytmické 
vylučovanie, ktoré zvýrazňujú mlad
s1e minerály, hlavne chalkopyrit 
(obr. 2). J e silne „reaktívn y", jasne 
preniká do sideritu I a j do Fe-dolo
m itu I a zatláča ich. Pre prvé fázy 

1 tl 1 2 .3 4 :5 cm 

Obr. 2. Rytmické vylučovanie kreme
ňa III zvýraznené vylučovaním sulfidov. 
Vysvetlivky: 1 - chalkopyrit; 2 - kre
meň III 
F ig. 2. Rhytmic precipitation of quartz 
III pronounced by sulphides. Explana
ti ons : 1 - chalcopyrite, 2 - q uartz III 

vystupovania kremeňa sú spravidla 
charakteristické len tenké žilky 
v siderite, h niezda alebo výplň 

stredných, pr íp. okrajových častí 

sideritových žíl (obr. 3). Je pocho
piteľné, že t o závisí aj od tektonic
kých procesov . V ďalších fázach už 
pôsobil kremeň na siderit priamo, 
t. j. uplatňovala sa metasomatóza, 
a preto sa a j ob jem sideritu na úkor 
kremeňa zmenšil. Najlepšie t o vi
dieť na rebríkových a brekciových 
t extúrach. Na jprv sú rebríkové tex
túry zo slabých žiliek kremeňa 

III v siderite I, potom sa postupn e 
r ozsiruJu, až sú zo sideritu len 
zvyšky (obr. 4). Pri brekciových 
textúrach (hor nina tmelená sideri
tom I) je siderit zatláčaný z von
kajšej alebo od vnútornej strany, 
t. j. od styku h orniny so sideritom I 

1 o 1 2 3 4 5cm 

Obr. 3. Prvé fázy vystupovania kreme
ňa II I. Vysvet livky k obrázkom 3-7 : 
1 - siderit I ; 2 - sulfid y; 3 - k re
meň III ; 4 - hornina 
Fig. 3. First phases of quartz II I occu
rence. Explana tions: 1 - siderite, 2 -
sulphide, 3 - q u artz I II , 4 - wallrock 
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Obr. 4. Metasomatóza sideritu kremeňom (rebríková textúra) 

Fig. 4. Metasomatism of siderite by quartz (ladder str ucture) 

(obr. 5) . To môže na prvý pohľad 

viesť k mylnému posudzovaniu ko
k ardových textúr, t. j . sukcesie si
deritu I a kremeňa III. Na obr. 5 
jasne vidieť postup a spôsob meta
somatózy sideritu I kremeňom III. 
Výsledkom je kokardová textúra, 

Obr. 5. Metasomatóza sideritu kremeňom 
(brekciovitá textúra) 
Fig. 5. Metasomatism of siderite b y 
quartz (breccia structure) 

v ktorej je vnútorný kremeň mlad
ší. Pokročilejšie štádium zatláčania 

zanechalo len náznaky brekciových 
textúr (obr. 6). 

Z uvedeného vidieť, že teraj ší 
obraz žily nemusí byť verným 
obrazom pôvodnej výplne, ale môže 

. . -~--

..... ~~: ·--~:: ~- :: ··. 

. . 
. 

. . . . . . 

Obr. 6. Pokročilejšie štádium metasom a 
tózy (brekciovitá textúra) 
Fig. 6. More advanced stage of m eta
somatism (breccia structure) 

zahŕňať aj metasomatické procesy. 
P r eto pri posudzovaní zonálnosti 
treba brať do úvahy a j otázk u vnút 
rožilnej metasomatózy. 

Siderit je prítomný v dvoch ge
neráciách. Siderit II sa vyskytu je 
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len ojedinele v žile Páter Noster. 
Siderit I je strednozrnný a len 
m iestami má hrubozrnnejší charak
ter v monominerálnej sideritovej 
výplni. J e svetlohnedý a v závis
losti od stupňa oxidácie nadobúda 
tmavšiu farbu. Drúzové dutiny 
s idiomorfným vývojom sideritu 
sme spozorovali zriedkavo. Celkove 
je veľmi znečistený, resp . popre
r astaný kremeňom a v men šej mie
re šupinami sericitu. Miestami je 
kremeňom úplne presýtený. Meta
somaticky zatláča a atakuj e len 
kremeň I, s ktorým (a spolu s hor
n in ou) ojedinele vytvára i b rekciové 
textúry. Najintenzívnejšie je side
r it I zatláčaný kremeňom III. Meta
somatóza spravidla postupuje od 
p uklín alebo v smere štiepateľnosti. 
Intenzívne ho zatláčajú aj mladšie 
minerály, najmä chlorit I a sul
fidy ; hlavne pyrit II, chalkopyrit 
a tetraedr it. Fe-doLomit I, ktorý 
kryštalizuj e po siderite I alebo sú
časne s ním, ho atak uje veľmi slabo. 
Makrochem izmus sideritu I sme 
sledovali kvantitatívnymi chem ic
kým i analýzam i. 

Stredný kryštalochem ický vzorec 
zodpovedá formule 

Aj keď sú vzorky z rozličných 

miest a z pomerne širokého areálu, 
vykazujú istú zhodu , a t ak charak
t erizu jú študovanú oblasť , n ajmä 
starovodský žilník vyznačujúci sa 
zoskupením sideri tovo-sulfidických 
žíl. Ich dôležitou črtou je pomerne 

nízky obsah FeO, ojedinele len 48 %, 
vysoký obsah MgO, pohybujúci sa 
v rozmedzí 8-11 %. Vzhľadom na 
kvalitný siderit Spišsko-gemerské
ho rudohoria (Rožňava, Jedľovec 

atď.) majú pomerne nepriaznivé 
zloženie, ovplyvnené najmä Mg a 
Ca. 

K otázke vnútrožilnej metasomatózy 
(siderit-kremeň) 

Počas terén neho sledovania pries
torového rozloženia tých to dvoch 
minerálov sme si všimli zámenu si
deritu za kremeň. Túto zámenu 
spravidla vyjadruj e typ alebo vý
v,ojový stupeň textúr y, t. j . istá 
t ex túra vo vývoji naznačuje aj istý 
stupeň zámeny sideritu z a kremeň . 

V podstate sú vyvinuté t r i t ypy 
textúr , hniezdovitá, rebríková a 
kokardová. Pri každom type sme 
sp ozorovali iný vývoj . V prvý ch 
štádiách vývoj a je obraz textúr 
najcharakter istickejší (obr. 7). Po
st upne sa pod vplyvom metasoma
tózy p ôvodn á textúra menila, až 
zanikla. To znamená, že pôvodná 
výplň, v n ašom pr ípade siderit, 
bola vytláčaná a jej miesto zaujal 
mladší minerál, kremeň. Táto zá
mena dosiahla až taký stupeň, že 
z pôvodného m inerálu zostali len 
r elikty. Pri posudzovaní priestoro
vého r ozloženia niektorých zložiek 
žilnej výplne musíme brať do úva
hy a j tento jav. 

Pri m ikroskopickom, ale najmä 
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pri terénnom makroskopickom štú
diu pr iestorového rozloženia mine
r álov v žilách sa často alebo spra
vidla str etáme s javom, ktorý 
interpretujeme ako ubúdanie aleb o 
pribúdanie niektorého miner álu 
v istom smere (Z-V, S- J) , t. j . 
interpr etujeme ho ako primárnu 
zonálnosť . Z dnešného hľadiska však 
tento stav nemusí byť a ani nie je 
verným obrazom pôvodného stavu 
alebo množstva sideritu v žilách , 
alebo zahŕňa aj metasomatické p ro
cesy pr ebiehajúce na začia tku post
sideritovej periódy. 

Z toho vychodí, že jednou z prí
čin dnešného stavu zonálnosti je aj 
vnútrožilná metasomatóza. Vývoj 
vnútrožilnej metasom atózy sme 
spozorovali n a hniezdových, rebrí
kových a k okardových textúrach. 
Na lepšie pochopenie sme pr i kaž
dej textúre vydelili tri vývojové 
štádiá. 

Prvé štádium hniezdových textú r 
je charakteristické vývojom rozlič

ných hniezd tenkých žiliek a sla
bého presýtenia sideritu I kr eme
:t\om III, čo je často pozorovateľné 

len mikroskopicky. 
Druhé štádium (nepravidelných 

foriem) sa prejavuje silnejším up lat
nením sa kremeňa, veľkými h niez
dami a silným presýtením, dobre 
viditeľným aj mikroskopicky. Cha
rakteristické je spájanie hniezd 
kremeňa v siderite do nepravidel
ných útvarov a žiliek a siln ejším 
prenikaním kremeňa pozdlž nad
ložných aleb o podložných plôch 
žily. 

V konečnom, tzv. reliktnom štá
diu, sú zo sideritu už len zvyšky, 
príp. zisťujeme siderit iba v roz
p týlenej forme. V podstate ide o me
tasomatózu, ktorú nepredchádzala 
zjavnejšie tektonická pripravenosť. 

Obr. 7. Zm ena text úr v dôsledku v nút
rožilnej metasomatózy textúr : a 
hniezdových, b - rebríkových, c - ko
kardových 
F íg. 7. Structural changes due to intra
vein m etasom at ism. Ex planations : a -
chamber, b - ladder, c - cockade 
structure 

P r i ďalších textúrach hrá tektonika 
dôležitú úlohu . V záujme správnej 
inter pretácie musíme vychádzať 

z predpokladu , že v istom rajóne 
pr ebiehali približne rovn aké tekto
nické procesy, ale v každom prípa
de t reba brať do úvahy konkrétnu 
situáciu, aby sa dal postrehnúť stu
peň metasomatózy. 

Pri rebríkových tex túrach sa 
prvé štádium prejavuje slabými, 
ale typickými r ebríkovými _ textú
rami. V prvom št ádiu hniezdoví-
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tých textúr sme spozorovali silnejší 
prejav metasomatózy sideritu I 
kremeňom III ako pri prvom štádiu 
rebríkových textú r, kde často ide len 
o výplň puklín bez inten zívnejšej 
korózie sideritu. 

Druhé štádium rebríkových tex
túr už poznačil intenzívny prejav 
nahrádzania, mocnejšie priečne žil
ky Si02, ako a j „pozdižne" žilky 
v n adložných alebo podložn ých čas
tiach žily, ďalej výbežky i väčšie 

prieniky kremeňa do sideritu, hlav
ne z priečnych žiliek. Charakteris
tické je rozširovanie ústia prieč

nych žiliek v priestore napájania sa 
na „pozdižne žilky". 

V treťom štádiu r ebríkových tex
túr je výsledok metasomatózy prak
ticky rovnaký ako v relikt nom štá
diu hniezdových textúr. Odlišuje sa 
iba slabými odtieňmi v prvých fá
zach, ako t o vidieť z obr. 7. 

Pozoruhodný je vývoj kokardo
vých textúr, v k torých je kremeň 
na rozhraní horniny a sideritu. 
Kremeň je mladší ako siderit. Vni
ká do rozhrania siderit - h ornina, 
a tak vytvára kokardovú textúru , 
v ktorej je vnútorný kremeň mladší 
ako siderit. Preto treba kokardové 
textúry posudzovať z prípadu na 
prípad a nedať sa zviesť makr osko
pickým pozorovaním. Tento jav 
dobre vidieť n a obr. 5. 

Prvé štádium vnútrožilnej meta
somatózy kokardových textúr sa 
prejavuje aj slabým lemovaním 
horniny kremeňom na styku side
rit - hornina a metasomatózou 
karbonátu. 

Druhé štádium sa od prvého od
lišuje hojnejšie vyvinutým kreme
ňom, a teda aj intenzívnejším na
h radením a „vytláčaním" sideritu 
do priestorov medzi kokardy. 
Veľmi charakteristické je reliktné 

štádium, keď intenzita met asoma
tózy pokročila do takého štádia, že 
zo sideritu zostali len akési polkru
hovité útvary okolo hornín „pláva
júce" v kremeni (obr. 6, 7; vybrali 
sme typický prejav reliktného štá
dia). Je pochopiteľné, že a j z „von
kajšej strany" pôsobí kremeň na 
siderit (oboj stranná metasomatóza) . 
V takom prípade rýchlejšie m izli 
kokardové tex túry do nepravidel
n ých, prípadn e sekundárne - brek
ciových foriem , v ktorých bol siderit 
odnesený a nahradil h o kremeň. 

Za takýto p rípad by sme azda 
mohli pokladať jav na obr. 5 a 7. 

Obr. 7 schematicky znázorňuje 

t r i hlavné vývoj e vnútrožilnej m e
tasomatózy v žilách centrálnej časti 

Spišsko-gemerského rudohoria. 
Pôvodne sm e v teréne, bez hlbšej 

analýzy iba konštatovali, že v žilách 
spravidla západnéh o smeru ubúda 
sideritu na úkor kremeňa. Predpo
kladali sme, že tento stav je iba 
výsledkom radikálnej zmeny rozto
kov a tektoniky, ale detailné štú
dium takýto čistý proces nepotvr
dilo. Textúry a ich vývoj v západ
nejších častiach prezrádzajú, že 
pôvodný dosah sideritu bol · väčší. 
Jeho mieru ťažko určiť, pretože 
tento prejav v konečnom štádiu 
n emožno posudzovať iba podľa jed
ného procesu, ale pri celkovej ana-
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lýze žily ho treba brať do úvahy. 
Zámenu alebo vývoj si nepredsta
vujeme ako kontinuitné, vyvinuté 
na malom úseku, v ktorom jednot
livé štádiá do seba pozvoľne zapa
dajú od vzniku textúry až po jej 
reliktné štádium, ale za diskonti
nuitné, od seba oddelené a vyvinuté 
spravidla na väčšom priestore žily. 

Našimi poznatkami nechceme ka
tegorizovať celý vnútrožilný pr-oces 
a obmedziť h o na siderit-kremeň, 
ale poukázať na jednu zo sku
točností, ktorú t reba pri štúdiu 
hydrotermálnej mineralizácie na lo
žiskách v Spišsko-gemerskom r udo
horí brať do úvah y. 

Recenzov al C. Varček 
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To the problem of intra-vein metasomatism on hydrother
mal ore veins in the Spišsko-gemerské r u dohorie Mts. 

JOZEF VÁCLAV 

According to min eralogical studies, 
the most com mon vein fill ing in central 
part of the Spišsko-gemerské r udohorie 
Mts. (Eastern S lovakia) is siderite I and 
quartz III (the so called "tourmalinic 
quartz" ). Chalcopyrite and tetraedrite 
p revail among sulphides whereas pyr ite 
fo rms monomineral ch ambers at places. 

Field studies aimed a t discover spatial 
distribution of these t w o main minerals. 
A frequent substi tution of siderite by 
quartz. has been observed on several 
veins. The extent of substitution becam es 
its expression in changing structural va
riety of the vein filling. T herefore certain 
structural pattern indicates a given stage 
of substitution development. Three main 
v ein structu res a re developed here: the 

chamber , the ladder and the cockade 
structure. S ingle struct ures create a con 
tinuous transition and the most charac
terist ic development w ithin each struc
tural va riety occurs always at initial 
stage of the given structure (Fig. 7) . 
Original structures change continuously 
due to m etasomatic alterations up to 
their complete effacement. The original 
siderite vein filling b ecomes so substi
tuted by the younger quartz. The extent 
ol' subst itution is considerable and it 
may led to cases w hen only traces of 
siderit e remain within the vein at places. 

This feature must be taken into 
account when judgements u pon the spa
tial d istribution of these minerals are 
made in the area . 
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D ISKUSIA 

Sú granitoidné masívy Malých Karpát prí
krovmi? 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 
Doručené 8. 3. ' 1980 

Represent the granitoids of the Malé l{arpaty Mts. nappes? 

New k nowledge allows to interpret granitoids assumed 
formerly as massifs of the Malé Karpaty Mts. (Little Car
pathians) as nappe stru ctures overthrusted onto t he Harmónia 
group of Paleozoic age, over the P ezinok-Pernek group and 
partly even onto Mesozoic rocks. T h e Mesozoic cover of the 
Malé Karpaty Mts. consists of two paleotectonic types. The 
Fatra type appears rela ted to the P a leozoic sequences whereas 
the T a tra type (the so called Kadlub development) originated 
as the immediate cover of granitoids. Structures of Paleozoic 
groups in the Malé Karpaty crystalline represent the immediate 
continuation oť lower East Alpine nap pes . 

.HBJilllOTCll JIH rpaHHTOHAHbie rro po;i:1,1 MaJiblX Kaprra'r IIOKPOBaMH? 

HOBbie CBe,qemrn IIO3BOJll!IOT J!HTeprrpen'lpOBaTh rpaHJ!TOl1):(Hhie 

MaCCl1Bbl MaJib!X Kaprra T K aK IIOKPOBbl rrepe,qBl1HYTbie H a r a pMOH

CKY!O rraJieO3OMCKY!O cep 1110, IIC3J!HCKO-rr e p H eo;Ky!O cepl1!0, J! 'IaC
Tl1qHo Ha MC3O3OM. Me303 0 MCKa51 o6o noqKa MaJJbIX K a prraT CO

CT,Ol1T !13 ):(BYX rraJie oTeKTOHl1qecKl1X T l1IIOB: cpaTpaHCKl111 Tl1II CBl!-

3aHH b!M C rrane030MCKl1M l1 cepl1l!Ml1 l1 TaTpaHCKl1M Tl1IIOM-Ka,qny 6-

CKM cepl151 . ITaJie030MCKMe CTPYKTYP b! K pl1CTaJil1Hl1Ka MarrbIX 
KaprraT l!BJI5l!OTCl! rrpl!Mb!M rrpo,qoJI:>KeHl1eM H l1)1(Hl1X BOCTOqHo

aJThI!l1HCKl1X IIOKpOBOB. 

Nový faktologický materiál, ale 
aj nové teoretické prístupy nás 
vedú k presvedčeniu o potrebe pre
hodnotiť stavbu kryštalického jadra 
Malých Karpát. Do prvej kategórie 
podnetov patria: 

superpozícia až t roch subhori
zontálne uložených šupín, ktoré 
buduje kryštalinikum i mezo
zoikum, ako ich overili vr ty juž
ne od Cajlianskej doliny (infor
mácia S. Poláka) ; 
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preukázanie rozsiahlejších leža

tých vrás s čiastočne redukova
nými krídlami (S-časti budinova
nými) budovaných členmi me
zozoika, ale i har mónskej, resp. 
pezinsko-perneckej sene na 
svahoch nielen Cajlianskej , ale 
a j Píľanskej dolin y (M. M a h e ľ 
1979a). 

Tieto poznatky stavajú do in éh o 
svet la tieto dávnejšie známe skutoč
nosti : 

v Západný ch K arpatoch nezvy
čajne veľký podiel mezozoika 
rozložen éh o uprostred kryštali
n ika; 
tektonický styk granitoidov 
s vonkajším okrajovým lemom 

obalom mezozoika, napr. 
v dolin e Propadlé ; 
vyvieračka z m alého výstup u 
mezozoika vynoreného spod 
kryštalinika v Limbašskej do
line. 

Dnešný stav teoretických poznat
kov nás oprávňuj e a nabáda pre
hodnotiť význam známych osob i
t ostí r tavby ~\lalých Karpá" 

a) Popri prítomnosti granitoid
ných „m asívov", čo je typický znak 
kryštalických jadier t atríd v Ma
lých Karpat och, je dávnejšie známy 
veľký rozsah epimetamorfovaných 
a ž mezometamorfovaných sérií so 
značným p odielom bázik. Z aspek
t u globálnej tektoniky máme v Ma
lých K arpatoch dva typy kôry: 
p araocenický, severnejší, a konti
n entálny s granit oidmi, južnejší. 
Ich vystupovan ie v susedstve a n ad 

sebou vedie k úvahe o ich tekto
nickom zblížení. 

b) Pestrosť vývinov obalovej sé
rie so zastúpením súborov jury a 
spodnej k riedy, paleotektonicky 
zásadne odlišných a j po n ových po
znatkoch z tatríd , oprávňuje uvažo
vať o ich príslušností do dvoch vy
čleňovaných pásiem tat ríd (v zmys
le M. Ma he ľ a 1979b). Podstatnú 
časť obalovéh o mezozoika (devín
sky a borin ský, a najmä or ešiansky 
vývin) pr edstavuje severnejšie pás
mo - fatranské, vývin Kadlubka 
tatran ské p ásmo. P r itom je nápad
né, že len posledný z uvedených 
typov m ezozoika vytvára b ezpro
stredný obal granitoidov . Ostatné 
výviny mezozoika (orešiansky, de
vínsky) sprevádzajú paleozoické sé
rie, príp. sú v tektonickom styku 
s granitoidmi (j u žná časť borinské
ho vývinu; M. Ma h e ľ 1972). 

Vývin, v súčasnom chápaní lep 
šie séria Kadlubka, sprevádza „ma
sív" granitoidov, ktoré v niektorých 
úsekoch (hlavne v severnej a vý
chodnej časti) aj svojím priestoro
vým rozložením pr ipomín aj ú samo
statnú kryh u - čiastkový p ríkrov, 
ktorý n azývam prík rovom Badurky. 

P ruhy m ezozoika, rozčleňujúce 

m odranský granitoidný masív a 
nadväzuj úce n a n orm álny obal me
zozoických sérií, · treba azda chápať 
n ie ako výplň synklinály tektonic
ky včlenenej zvrchu do k r yštalini
ka, ale ako t ektonické okná vytiah
nuté z podložia gran itoidného prí
krovu . 

Lenže a j bratislavský m asív svo-
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Jlm ohraničením paleozoickými 
komplexmi, a to nielen pri sever
nom okraji pozdlž cajlianskej línie, 
ale aj pri južnom okraji pozdiž la
mačského prielomu a pri západnom 
okraji, hlavne na styku s mezo
zoikom, pripomína plávajúcu kry
h u. 

c) Analogický v yvm paleozoic
kých sérií Malých Karpát s naj
spodnejšími príkrovmi unterostalpí
nu, známymi z najvýchodnejšej 
časti Álp z tektonického okna 
Wechsel (informácia A. P ahra), na
značuje tektonickú nadväznosť, a 
tak podporuje náhľad, že granitoid
né masívy Malých Karpát sú tek-

tonicky vyss1mi jednotkami ako 
podstatná časť paleozoických sérií. 
Naznačené štruktúrne členenie 

kryštalinika Malých Karpát môže 
byť dôležitým krokom k novým 
náhľadom na previazanie hlavných 
štruktúrnych jednotiek Álp a Kar
pát, najmä k spor nému nadviazan iu 
tatríd na alpské jednotky a na dru
hej strane penninika na karpatské 
jednotky. 

Tento príspevok chápeme ako 
podnet na podrobný št ruktúrny 
výskum, hľadanie v iacerých typov 
granitoidov, vrátane alpínskych, a 
vysvetlenie pr ieniku granitoidov do 
plášťa . 
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ZO ŽIVO T A SPOLOČNOST I 

I. Ŕ oj k o vi č : R udná mineralizácia ultramafických hornín Západných K arpá t 

Ultramafické horniny gabroperidotitovej formácie s vyšším obsahom železa a t i
t ánu charakterizujú ilmenit a pyrotín, ktoré sprevádzajú m agnetit, pentlandit a chal
k opyrit. Ultramafické horniny peridotitovej formácie s vyšším obsahom horčíka 

a niklu charakterizujú chromit, chrómspinely a millerit, k t oré sprevádzajú magnetit 
a pentlandit . Chromit, chrómspinel, ilmenit a časť magnetitu sú produk tmi m ag
matickej kryštalizácie . V procese serpentinizácie bola prvou r eakciou premena olivínu 
n a serpentín a magnetit. Nike l z magmatických silikátových minerálov počas ser
pen t in izácie vchádza do pentla nditu, h eazlewooditu a awaruitu v horninách p er id o
t it ovej form ácie. V oxidačnej ších podmienk ach na konci p rocesu serpentinizácie 
vzn ikol m illerit. Vznik pyrotínovo-pentlandi tovo-chalkopyritovej aso ciácie p odmie
n ilo rozdielne zloženie pôvodne j horniny gabroperidotitovej formácie. Jej oxidáciou 
vzn ikol v iolarit, bravoit, markazit a pyrit. 
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ZO ŽIVO T A S POL O Č N OS T I 

M. H á b e r - D. Hovor k a : Rudná minera lizácia na kon takte ultrabázick ého 
telesa na Dankovej 

Na kontakte alochtónneho ultrabázického telesa s piesčitými, ílovito-slien itými 
a karbonátovými sedimentmi spodného triasu na Dankovej (na SZ od Dobšinej) 
vznikla zaujímavá asociácia „rodingitizovaných" sedimentov. Na ich zložení sa zú
častňuje vezuvián, Ca-F e granát, pyroxén a ďalšie minerály. Rudné minerály v ro
dingitizovaných sedimentoch vystupujú v podobe vtrúsenín, impregnácií , výplne 
miarolitických útvarov a ako výplň epigenetických žiliek. Horniny vznikli nízko
termálnou, prevažne Ca-metasomatózou okolných hornín ultramafického telesa syn
chrónne s jeho serpentinizáciou. Jej teplotu limitu jeme hornou hranicou teploty 
serpentinizačných procesov, čo dokumentuje aj teplota vzniku niektorých r udných 
m inerálov vyskytujúcich sa v asociácii (sfaler it, galenit). Migrácia prebehla naj
pravdepodobnejšie vo v odnej fáze, o čom svedčí prítomnosť takých minerálov v aso
ciácii, ako je chlorit, mastenec a i. Roztoky sa v dôsledku zvýšenej teploty a agresi
vity pri migrácii obohacovali o niektoré prvky z ho rnín prikontaktnej zóny a v zóne 
rodingitizovaných sedimentov zvýši li svoj obsah v horninách alebo vytvor ili aj 
samostatné minerály (su lfidy). 

P. Iv a n : Hydrotermálno-metasomatické premeny ultrabazitov v paleozoiku Spiš
sko-gemerského rudohoria 

V ostatnom čase sa v paleozoiku severnej časti Spišsko-gemerského rudohoria 
zistili viaceré ultrabázické telesá. Väčšina z nich leží v horninách rakoveckej série 
(Dobšiná-Tešnárky, Vyšný K látov, Bukovec), pri niektorých nie je ešte pozícia 
jasná (Rudňany - karbón ?). Minerálna asociácia "tý chto telies predstavu je výsledok 
pôsobenia viacerých superponovaných procesov. Predovšetkým to bola serpentinizá cia 
pôvodného ultrabazitu lerzolitovo-harzburgitového charakteru na lizarditovo-chry
zotilový serpentinit, ktorý sa neskôr v podmienka ch fácie zelených b r idlíc zmenil 
na antigoritický serpentinit. Následnou aktivitou uhli čitanových h ydroteriem nastala 
rozsiahla hydrotermálno-metasomatická premena antigoritického serpentinitu na 
pestrú paletu m etasomatických hornín typu listvenitov. Zistila sa na sleduj úca meta
som atická postupnosť : antigoritický serpentinit ➔ antigor itovo-karbonátovo-ma sten 
cová hornina ➔ (chloritovo)-mastencovo-karbonátová hornina ➔ (chloritovo)-kremeňo

vo-karbonátová hornina ➔ fuchsitovo-kremeňovo-karbonátová hornin a ➔ fuchsitovo
kremeňová hornina. Koncentrácie fuchsitu, známe z ložísk Dobšiná, Rudňany a i., 
sú a lebo priamym produktom premeny serpentinitov alebo ich tektonometamorfných 
derivátov, naj častejšie chlori tových bridlíc. Premena sa uskutočnila podľa schémy : 
anchimonominerálna chloritová bridlica ➔ chloritovo-kremeňovo-karbonátová hor
nina ➔ fuchsitovo-kremeňovo-karbonátová hornina ➔ fuchsitovo-kremeňová horn ina. 
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KR ON I K A 

Na päťdesiatiny prof. Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc. 

5. marca 1980 sa v plnej tvorivej 
činnosti dožil päťdesiatich rokov prof. 
Ing . Ladislav Rozložník, DrSc. 

S menom jubilanta je nerozlučne spä
tý rozvoj Katedry geológie a mineraló
gie a celej Baníckej fakulty Vysokej 
školy technickej v K ošiciach, ako aj 
banskej geológie na Slovensku. 

L. Rozložník sa narodil 5. m arca 1930 
v Rákošskej Bani. Po maturite na Gym
náziu v Rožňave roku 1948-1952 študo
va l banské inžinierstvo na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave. 
štú dium ukončil s vyznamenaním. 

Po vysokoškolských štúdiách sa jubi
lant stal odborným asistentom na novo-

založenej Katedre geológie a mineraló
gie Baníckej fakulty VŠT v K ošiciach. 
Roku 1959 sa stal docentom a roku 1969 
mimoriadnym profesorom. V r okoch 
1962- 1964 pôsobil ako expert na Kube. 
V školskom roku 1965 - 1966 bol vedúcim 
ka tedry geológie a mineralógie. v ro
koch J 959-1961 prodekanom a v rokoch 
1970- 1972 dekanom Baníckej [akulty 
VšT. Od roku 1972 je prorektorom VST 
v Košiciach . 

Jubilant sa aktívne zúčastňoval a zú
častň uje na pr áci v rozličných od bor 
ných komisiách, redakčných radách geo
logických časopisov a vo vedeckých 
spoločnostiach. a to či uz ako fun kcio
nár alebo člen . Roku 1975 stál ako pred
seda pobočky Slovenskej geologickej 
spoločnosti v K ošici ach na če le organ i
začného výboru jubilejného XX. zjazdu 
geológov. k1orý mal priaznivý ohlas nie
len v našej vlasti. ale aj v zahraničí . 

L. Rozlozn ík je vysokoškolským uči. 
teľom Baníckej ľak ul ty VŠT v K oši
ciach od jej založenia. Zaslúžil sa o vy
budovanie katedry geológie a mine
ralógie ako jej d lhoročný tajomník a ve
dúci. 

S veľkým zanietením pomáhal zhoto 
vovať a inštalovať výstavné a študijné 
zbierky, rozman ité modely, pripravovať 

dia pozitívy, nástenné obrazy a pod. Po
čas doterajšieh o pôsobenia na katedre 
napísal sedem učebných textov (jeden 
z nich po španielsky), z ruštiny preložil 
odbornú príručku z odboru vyhľadáva

nia a prieskumu ložísk a z maďarčiny 

odbornú monografiu. Veľkou m ierou sa 
zúčastnil na príp rave celoštátnej učeb

nice Ložiská nerastných surovín a ich 
vyhľadávanie. 

Prof. Ing. L. R ozložník, DrSc., sa ve
nuje najmä banskej geológii. Jeho ve
deckovýskumná činnosť je v hlavných 
črtách zameraná na vyhľadávanie a 
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prieskum nerastných surovín. Pre ve
decký profil jubilanta je charakteristic
ké, že problematiku, ktorá ho zaujíma, 
báda vždy z nového, tvorivého pohľadu, 
používa pritom priekopnícke metódy a 
hlavným zmyslom a cieľom jeho práce 
je praktický dosah a ú žitok poznatkov. 
Jeho práce sa vyznacuJu teoretickou 
hlbkou, bez ktorej by nebolo možno ro
biť závery v tektonike, metalogenéze a 
formovaní štruktúr zemskej kôry. 

V prístupe L. Rozložníka k bádaniu 
možno vidieť dve hlavné črty: úsilie vy
chádzať z veľkého množstva terénnych 
a laboratórnych údajov, z nich vychá
dzať pri zdôvodňovaní teoretických uzá
verov a sústavný a cieľavedomý zreteľ 

na aplikáciu výsledkov na prax, najmä 
vyhľadávanie, prieskum a oceňovanie 

zásob nerastných surovín. 
Vedeckovýskumná činnosť jubilanta je 

orientovaná na dve najdôíežitejšie oblas 
ti, na Spišsko-gemerské rudohorie a ho
drušsko-štiavnickú metalogenetickú ob
lasť. V prvej oblasti sa jeho bádanie 
týka jednak novej interpretácie genézy 
bázických hornín, a to najmä v oblasti 
Dobšinej , jednak lokalizácie ložisk ne
rastných surovín v celom rudohorí, čo 
je osobitne významné pri hľadaní tzv. 
slepých ložísk. Jubilant je priekopníkom 
metódy drobnotektonické ho výskumu pri 
vyhľadávaní ložísk. Stúd iá v hodrušsko
štiavnickej oblasti sú orientované na 
podložie vulkanitov, otá zky metalogene
tického vplyvu vulkanitov a granodior itu 
na mezozoické horniny. Dosiahnuté vý
sledky majú okrem teoretického význa
mu aj praktický dosa h. Viedli napr. 
k zisteniu nového typu meďnatého zn;.d
nenia, čo v oblasti ťažby farebných ko
vov môže byť veľmi významné. 

Metodický prístup k terénnemu a la
boratórnemu výskumu jubilanta a kom
plexnosť riešenia otázok metalogenézy 
a tektonogenézy môžu byť vzorom pre 
ostatných bádateľov te jto problematiky. 

Na základe doterajšej úspešnej ve
deckovýskumnej práce , hlbokých teore
tických vedomostí a praktických skúse
ností vymenovalo Predsedníctvo vlády 
ČSSR prof. Ing. L. Rozložníka, DrSc., za 
predsedu Komisie pre k lasifikáciu zásob 

nerastných surovín a za vedúceho te
matickej skupiny (4, 5) v rámci m ultila
terálnej spolupráce akadémií vied socia
listických krajín. 

Roku 1978 jubilant úspešne obhájil 
doktorskú dizertačnú prácu. Analyzoval 
v nej tektonický vývoj Spišsko-gemer
ského r u dohoria a jeho vplyv na roz
miestnenie sideritovej formácie v tejto 
oblasti. 

Prof. Ing. L. Rozložník, DrSc., je ško
liteľom vedeckých ašpirantov, vedie štu
dentské práce v rámci študentskej ve
deckej a odbornej činnosti, ktoré sa 
úspešne umiestňujú aj v celoštátnych 
kolách. Mimoriadnu pozornosť venuje 
vedeniu študentov pri vypracúvaní diplo
mových prác z banskej geológie. 

Za úspesnu spoluprácu s banskými 
a vedeckovýskumnými pracoviskami od
menili jubilanta rezortnými vyznamena
niami, medailami a diplomami. J e m edzi 
nimi aj Zlatá plaketa D . Stúra SAV a 
štátne vyznamenanie Za zásluhy o vý
stavbu. 

Prof. L . Rozložník je členom KSČ od 
roku 1953. Uvedomele a aktívne vyko
nával rad funkcií na úrovni ZO KSS, 
CZV KSS a i. Od roku 1972 je kandi
dátom Východoslovenského krajského 
výboru K SS, členom vysokoškolskej ko
misie a aktivistom Východoslovenského 
KV KSS. 

Z pohľadu na pedagogickú, vedecko
výskumnú a angažovanú politickú čin
nosť jubilanta vychodí, že sa zaslúžil 
o rozvoj Katedry geológie a mineralógie 
Baníckej fakulty VST v Košiciach, celej 
fakulty i vysokej školy, o obohatenie po
znatkov z banskej geológie v domácom 
i medzin árodnom meradle a prak tickou 
orientáciou svojich bádaní aj o rozvo j 
našej ek onomiky, 

V m ene najbližších spolupracovníkov, 
žiakov a všetkých geológov želám e ju
bilantovi prof. Ing. Ladislavovi Rozlož
níkovi, DrSc., pevné zdravie, nové úspe
chy v p edagogickej a vedeckovýsk umn e j 
p r áci p r i odhaľovaní tajov naše j p r e 
krásnej prírody a pri podnecova ní no
vých generácií banských inžinierov a 
geológov do jej štúdia a využívania. 

Ad mul tos annos ! 
V . Z orkovský 
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KRONI KA 

Seminár k dejinám geologických vied na Slovensku 

Slovenské banské múzeum v Banskej 
Š t iavnici a Slovenská spoločnos ť pre de 
j iny vied a techniky usporiadali 22. no
vembra 1979 už tretí seminár k deji
nám geologických vied na Slovensku. 
B ol venovaný 140. výročiu narodenia 
a 60. výročiu smrti prvého uhorského 
banského geológa Alexandra Gesella 
(1839-1919). 

V úvodnej prednáške zhodnotil 
I. He r č k o vedeckú činnosť Alexan
dra Gesella, rodáka z Bratislavy, ktorý 
zohral vo vývoji geologických výskumov 
v bývalom Uhorsku významnú úlohu . 
Gesell bol po zriadení banského oddele
nia na ministerstve financií v Pešti roku 
1871 vymenovaný za banského geológa 
pre obvody banských riaditeľstiev 

v Marmaroši a Baia Mare. Od roku 1880 
p racoval veľmi intenzívne na geologic
k om mapovaní v banskoštiavnickom 
rudnom r eví re. Neskôr študoval geolo
gick é pomery okolia Kremnice, Dobšinej, 
opá lových baní v Červenici a v baniach 
na antimónovú rudu v Ľubeli. študoval 
a j výskyty hnedého uhlia a rašeliny na 
Orave a geologické pomery okolia zato
pených ban í v Solivare pri Prešove. 

J . J ancsy sa v prednáške zaoberal 
op isom banskoštiavnických rudných žíl 
v správe substitučného banského správ
cu na Vindšachte Jozefa Martinesa. Išlo 
o rozsiahlu archívnu správu napísanú 
v druhom desaťročí 19. storočia pod ná
zvom Prehľadný opis baníctva štôlne 
H or ná Bíber. Táto p o n emecky napísaná 
správa v rozsahu 250 rukopisných strán 
p odá va prehľadný obraz štiavnického 
baníctva spred 160 rokov. Obsahom 
prednášky J . J ancsyho bola stať tej to 
sp r ávy zaoberajúca sa opisom hlavných 
b anskoštiavnických rudných žíl. Marti
nes ich opisoval podľa isté ho systému, 

postupujúc od západného okraja rudné
ho revíru na východ. Pri opise žíl uvá
dzal najprv ich charakte ristické znaky, 
ako je smer, úklon, žilná výplň, najdô
ležitejšie rudné minerály a horniny, 
k torými sa žily tiahnu. Takto opísal žilu 
Terézia , Bíber, Wolf, Špitaler, Grafi, Ján, 
Štefan a napok on najvýchodnejšiu žilu 
Gri.iner. 

Ďalšiemu geognostickému opisu ban
skoštiavnického rudného revíru, vypra
covanému Adolfom Davidom roku 1829, 
sa v prednáške venoval J. Gindl. V úvo
de poukázal n a vývoj banskoštiavnickej 
banskej akadémie z hľadiska výučby, 

propagovania nových vedeckých výsled 
kov a praktickej výchovy poslucháčov, 

o štúdiu Poliakov na tejto škole, medzi 
ktorých patril aj A. David, a zhodnotil 
geognostické práce vykonané v štiavnic
kom rudnom r evíre pred príchodom 
A. Davida do Banskej Štiavnice. V d ru
hej čas ti zhodnotil diplomovú p r ácu Da
vida Geognostický opis okolia Banskej 
Š tiavnice, ktorá sa v súčasnosti na na
šom území zachovala len vo fotokópi i 
v Slovenskom banskom múzeu v Ban
skej Štiavnici . Davidovu prácu veľmi 
kladne hodnotili recenzenti aj profesori 
banskej akadém ie J . N. Lang von 
Hanstadt a A. Wehrle. 

Podrobné zhodnoteni e geologického 
mapovania geológov Ríšskeho geologic
k ého ústavu na Slovensku urob il 
v prednáške š . Buza!ka. Geologi cký vý
sk um na potreby štátu a vydávania geo
logických m á p najmä pre potreby ná
rodného hospodá rstva boli jednou z hlav
ných úloh Ríšsk eho geologického ústavu, 
založeného v rok u 1849. Geologický vý
skum, k torý sa robil veľmi systematicky 
počas viacerých r okov, vyvrcholil na 
S lovensku v rokoch 1864-1865. Zúčast-
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ňovali sa na ňom geológovia F. Foetterle, 
D. Stúr, F. Hauer, F. Andrian, H. Wolf, 
F. Stache, F. Babánek, F. Pošepný, 
J . Čermák, K. Paul, M. V . Lipold, E. Win
dakiewicz a i. Prednáška priniesla veľa 
faktografického materiálu o mapovacích 
prácach, ktoré slúžili ako základ ďal

šieho geologického mapovania na Slo
vensku. 

Niektoré kapitoly z dejín geologických 
a mineralogických výskumov v Malých 
Karpatoch priblížil vo svojej prednáške 
Ľ. I van. Zhodnotil staršie bádania, o kto
ré sa zaslúžil J. Fichtel, F. S. Beudant, 
K. Lill von Lilienbach, A. Boué a i. 
V druhej polovici 19. stor. sa na geolo
gickom výskume Malých Karpát zúčast
nili hlavne členovia Lekársko-prírodo
vedného spolku v Bratislave, najmä jej 
agilný člen J. A. Kornhuber, ďalej 

L. Holuby, J. Pántoček a i. Základné 
geologické mapovanie okrem J. A. Korn
hubera vykonával aj profesor bansko
štiavnickej Banskej akadémie J. Pettko 
a pracovníci Ríšskeho geologického 
ústavu vo Viedni. 

V poslednej prednáške seminára sa 
J. Jahn zaoberal hlavnými historickými 

etapami mineralogických výskumov 
v Tríbeči do roku 1975. Poukázal na 
najstaršie mineralogické výskumy od 
14. stor. Z toho obdobia je doložená ťaž
ba zlata v okolí Zlatna, Zlatých Mora
viec, Topoľčianok a na ďalších miestach. 
Ďalej sa zaoberal mineralogickými vý
skumami v 16. a 17. stor. súvis iacich 
s vyhľadávaním kremeňa ako suroviny 
na výrob u skla. Intenzívnejšie výskumy 
v tejto oblasti súviseli s mapovacími 
p rácami geológov Ríšskeho geologického 
ústavu vo Viedni. Podrobnejšie zhodnotil 
aj výskumy po vzniku republiky a oso
bi tne upozornil na objavenie prvej čes

koslovenskej lokality s výskytom lazulitu 
roku 1936 . 

Podľa prednášok semmara možno 
konštatovať, že sa geologické vedné dis
ciplíny na Slovensku v priebehu ostat
ných dvoch storočí rozvíjali veľmi in
ten zívne. Zásluhou niekoľkých generácií 
geológov a banských inžinierov sa do
spelo k mnohým cenným geologickým 
a mineralogickým poznatkom, n a kto
rých bud ujú súčasní geológovia. 

Ivan Herčko 
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