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OTHOlllem1e MCCTOPOlli;J:CHHií yrmr l{ rJJy6HHHOMY CTp0CHKlO K p a3-
BHTH10 rraHOHCl<Oií Brra;i:11:m,1 

flaHOHCKall Brra,qr,rna B CBOMX rrepMCj}ep1111:Hh!X CTPYKTypax l!BJll!

eTCl! KOMIIJJeKCHOM MeraCTPYKTYPOM ,[(Jil! MeCTOpOJK):1eHl111: rOplOLIMX 

11CKOIIaeMhlX. Ee cpyH,qaMeHT rrpe,qcTaBJll!eT reTeporeHHall Kopa 

!IO,[( OT,[(eJihHh!Ml1 ,[(errpecl1l!MJ1 cy6oKeaHWleCKOľO xapaKTepa c Ha

cne,qCTBeHHOM MOÔMJlbHOCThlO. 3Ta Kopa ÔhIJJa y)!,e rrp11MapHO 

YTOHLieHa. B KOHl_\e Tep1-111epa rrpOl130IIIJJa l1HTerpa1-111l! ÔJJOKOB Ha 

rraHOHCKl111: Mera6JIOK c HOBh!M rrnaHOM CTPYKTYPHh!X pa3JIOMOB. 

rny6MHHhie IIPl1LIJ1Hhl ee pa3B11Tl1l! CBl!3hIBaeM, B corJiac111,r C ,[(py

ľl1M11 aBTOpaMM, C TepMO,[(v!HaMl1cJeCKl1M pa3B11Tl1eM rraHOHCKOľO 

rroKpOBHoro !--(Mamrpa. f!o,[\rrnnre ;:i11arr11pa crroco6cTOBaJio CTarHa

I-\M11, rrorpy)l<CHl1l0 BITa,[(MH M ,[(Jll! B03H.11KHOBeHl1l! yroJihHh!X MCCTO

pOJK;J:CHMň. KonarrCOBall CTa,[(115! ,q11arrMpa rrp.11B0):1.11T K OCBOÔ0)1{/-le

Hl1IO yrJieBO/-IOPOJ:10B M K MX M.11rpa1-1MM B HOBhJe CTPYKTYPhl. Ha 
MX pacrrpe,qeJieH11M rrpMHl!JIM ycJaCTMe paňOHhl C pa3JIMčJHO Bh!CO

KMMM 1 errJJOTHh!Ml1 IIOTOKaMl1. MeCTOPOJK,[(eHl1l! yrJil! HaXO;J:l!TCl! 

B xopornett KOpeJJl!I-\1111 C ÔJIOKOBhlM CTpOeHl1eM cj}yH,qaMeHTa Brra

Al1Hhl. )].J151 MeCTOPOJK/-leHl111: yrneBO,[(OPOJ:10B KOpeJI511-\11l! He3aMe

cJaeTCl!. B OÔllieM, ):1Jll! aKKYMJJ!l!I-\11M ľ0pl0č!l1X rroJie3Hh!X MCKO

rraeMh!X l!BJil!lOTC51 fl0/-IXO,[(l!II-\11Ml1 nepm:j}epMňHhle cJaCn'.1 ,q11arr11pa. 

fIOJJOJKMTeJihHJlO poJib rrp.11 3TOM MMeJI11 nepMnMeHMHCKMe 

M rrncy6pMI-\Kl1e J[J1Hl1aMeHThl Ha KOHTaKTax C ,q.11arr11poM. C TOčJKJ1 
3peHMl! pa3B11Tl1l! r<Opb! yr<a3aHbI r<opeJJ511-\MOHHhie tj:JeHOMeHhl xa

par<TepHhie M ):(JI51 '-!eCKMX yronhHhlX 6acceMHOB. 

Relation of fuel deposits to the deep structure and development 
of the Pannonian basin 

In i ts marginal structures, the Pannonian basin r epresents 
a cornplex megastructure containlng deposits of natural fuels. 
Its basement is built by heterogenous type of crust where, 
beneath partial depressions, the crust has suboceanic nature 
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with inherited mobility. In these parts, the presence of primary 
attenuated crust is supposed. At the end of the Cenozoic, 
single crustal blocks participating on the structure of the 
recent Pannonian basin became integrated into the Pannonian 
megablock structure and a new structural framework of faults 
has been imposed. Concordantly with other authors, w e relate 
the deep-seated sources of the development to the thermo
dynamic development of the Pannonian mantle diapir. The 
uprise of the diapir imposed stagnation onto depressional mo
vements of partia! basins and created by that favourable con
ditions for the generation of coal seams. The subsequent stage 
of collapse of the diapir led to squeezing out and migration 
of hydrocarbons into new structu ral traps. Several areas with 
different heat-flow values participated in the distribution 
of hydrocarbon accumulations. Deposits of coal reveal good 
correlation with the block structure of the basement. To the 
contrary, any relation may be proved in the case of hydro
carbons. Generally, the most favourable condi tions for the 
accumulation of deposits of natural fuels occur along the 
periphery of the diapir where the Peripieninic and Insubric 
lineaments played positi ve role being located along the margin 
of the diapir. Common features of developm:mt with Bohemian 
coal-bearing basins are indicated as w ell. 

The Pannonian basin is girdled 
by the orogenic belt of the folded 
Eastern Alps, Carpathians and Di
narides, the structures of which do 
not continue inside of the basin and 
emphasize its autonomity mainly 
during the neotectonic epoch of the 
development. Both geological and 
geophysical knowledge prove the 
pre-Cenozoic block structure •Of the 
basin basement which appears 
mostly discordant to the block 
structure within the sedimentary 
bas in filling of N eogene age. The 
distribution of deposits of coal and 
accumulations of oil and natural 
gas are influenced by this struc
ture. Considerable significance for 
the generation of these fuel depo
sits is ascribed to tectonic recon
struction of N eogene age caused by 
deepseated processes. 

Geological knowledge of the deep 
structure 

A pronounced positive gravitatio
nal field characterizes the Panno
nian basin extending into the inner 
units of the orogenic girdle around 
the basin. The gravitational field 
correlates well with seismologically 
proved crust attenuated over the 
upper mantle diapir in the area 
(L. Ste gen a et al. 1975). From 
the basinal margin towards the 
orogenic girdle, crustal thicknesses 
become doubled. The contact bet
ween the thick and thin crust is of 
tectonic nature and, in the Car
pathian are, it runs along the Peri
piemmc lineament. Similarly, at 
the eastern margin of the Eastern 
Alps, a jump in crustal thickness 
has been stated from 63 km in 
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Central Tauern Mts. to 30 km in 
the Semmering area (K. A r i k -
R. G ut de ut s ch 1975). The 
crustal contact in the Alpine-Car
pathian girdle is seismically active 
whereas the Pannonian basin is 
considered to represent an aseismic 
unit (G. Schneider 1978). Dy
namical analysis of earthquakes 
proved that strain axes rotate along 
the W and SW margin of the 
Pannonian basin (G. Gang 1 
1975). The seismicity indicates 
also a deep-seated origin of its 
arched shape. 

P-wave velocities reveal decrease 
of upper mantle velocities by 
0.5 km. s-l beneath the Pannonian 
basin and the Southern Carpathians 
when comparing with those beneath 
-western and Eastern Carpa thians 
(L. P. Vini k et al. 1975) in the 
latter correlating with mantle velo
cities of the platform foreland. 
Velocity data point to block struc
ture of the upper mantle around 
the mantle diapir assigned by us as 
the Pannonian (mantle) diapir. The 
geophysical picture but even the 
tectonic structure and also the geo
logical setting are correlatable with 
features of the Afghanian - Tadz
hik depression girdled by the 
Southern Tien-Shan and Pamír 
Mts. 

The seismotectonic activity along 
the Peripieninic lineament which 
runs in tangen tial direction to the 
mantle diapir is caused by shear 
movements where the tectonic 
strain cumulates in the more rigid 

mantle of low heat-flow values 
girdling the higher temperated one 
(L. P. Vi n ni k et al. 1975). The 
tangential strain relation along 
marginal shear fault belts towards 
the mantle diapir resembles · rela
tions around other similar deep 
structures: the Great Basin (C. H. 
Sc ho 1 z et al. 1971) or the Red 
Sea (J. D. L o w e 1 et al. 1978). 
The distribu tion of tectonic strain 
is in accordance even with the si
mulated diapir by modelling which 
caused belts of tangential strain 
along the m argins of the diapir 
summit (M. V. G z o v ski y 1960). 

The gravitative effect of the 
Pannonian diapir conceals the ori
ginal gravimetrie heterogeneity 
deduced from derived gravimetrie 
maps (B. Ber á ne k 1979). The 
latter correlates well with the geo
logical experience upon the block 
structure p r oved in the northern 
part of the Pannonian basin. In
vestigations of block structure 
remodelling are promoted by data 
on seismic activity along the limits 
of recent block units as well 
(V. Kár ní k 1975). 

Geophysical data from the 
Transylvanian and East Slovakian 
basins, where partial gravimetrie 
anomalies of regional extent and 
of oval shape were found, may b e 
interpreted in the sense of mantle 
diapir differentiation into partial 
elevations. The distribution of deep
seated faults in these basins points 
t o their silim ar tangential relation s 
around the partial diapir as it is 
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the case with the Peripieninic 
lineament to the Pannonian diapir. 
Recent knowledge on the deep 
structure and on the relation of 
marginal intra-Carpathian basins 
led us to assimilate the Danube 
basin, the South Slovakian and East 
Slovakian basins among peripherial 
partial basins of the Pannonian 
basin proper. W e suppose similar 
deep connections to the endogenous 
development of the Pannonian 
megastructure also in the case of 
the Vienna basin. 

Type of crust in the Pannonian 
basin basement 

The basement of the Pannonian 
basin is assumed to represent a 
central massif (E. B o n c h e v 
1978). Contrary to other central 
massifs, any sufficient crustal con
solidation may be assumed here. 
It follows from data by Gy. W e i n 
(1969), B. Jan t s k y (1976) and 
M. Ma he ľ (1978) that the Panno
nian crust achieved only insufficient 
uniformity and pronounced sub
stantial inhomogenities occur within 
the area. Hence, partial mobile 
depressions developed here during 
the Mesozoic as well, being si
tuated above slightly consolidated 
crustal segments of, likely, even 
oceanic nature: the Mure9 trough 
and the Igal - Bukk trough (M. M a
he ľ 1978). The small share of gra
nit oids in the basement together 
with the appearance of tholeitic 

and, on the other hand, of alcaline 
basites as well as elevations alter
nating with depressions and the 
repeating mobility of depressions, 
this all points to the existence of 
slightly consolidated crust beside 
belts of m ore intensively sialitized 
portions. The mass development of 
andesite and rhyolite suite in the 
northern part of the basin during 
the N eogene may be assumed to 
reflect increase of oontinental 
crustal th ickness along a pre-Ce
nozoic mobile belt situated above 
suboceanic type of crust. This 
crustal type occurred mostly also in 
the basement of South Slovakian 
basins (F. Cech 1978, 1979). 

We consider the Pannonian mega
structure to represent an unevenly 
consolidated and heterogenous 
crustal segment which constituted 
originally part of the Paleotethys 
and wher e likely, during the Ju
rassic, relics of oceanic crust still 
survived. The small amount of 
basalts does not fit the supposition 
of L. Ste gen a et al. (1975) on 
extensive deep erosion of the ba
saltic crustal layer as the sale 
process that caused crustal attenua
tion. We assume that the crust has 
been of primarily thinner nature 
as from the Paleozoic and, suppos
ing that single crustal segments 
became thicker in belts of graniti
zation, the crust became attenuated 
mainly due to basification imposed 
by the mantle diapir during the 
Cenozoic. A basin with such crustal 
type is favourable site far the ge-
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nerahon and preservation of a va
riety of fuel deposits . Therefore the 
Pannonian basin represents a com
plex megastructure of fuel deposits. 

The block structure and its deve
lopment 

We interpret (cf. F. č ech 
.J . Zeman 1979) here deep-seated 
faults of NE-SW course (Gy. W e in 
1969) delimiting crustal blocks 
stretching in the same directions. 
As we delimit and call them accor
i.ng to crustal types present, the 
new names do not respect the until 
used ones. Other limits and names 
are found in D. Hovor k a (1979), 
M. Ma he ľ (1978) and P. Gr e
c ul a - I. Varga (1979). Frnm 
the tectonic viewpoint, the most 
important deep-seated fault in the 
area was the Zagreb - Kulcs one 
with almost parallel Balaton deep
seated fault. Subparallel orientation 
to the former has the Rába line 
delimiting together with the P eri
pieninic lineament the Sopron block 
of sialic crust. On the S1,ovakian 
territory, this block continues into 
the Danubian block defined by 
O. F u s á n et al. (1971) which 
became separated from the former 
most probably but during the post
Badenian tíme. 

The Rába and Zagreb - Kulcs 
deep-seated faults delimit the Ba
laton block of highest mobility 
within the Pannonian megastruc
ture and of simatic nature . The 

presence of basic rock masses along 
linear structures (indicated by ex
tensive magnetic anomaly along the 
Rába line as well) and the overw
helming m etapelites present are in 
accordance with our knowledge 
about long-lasting subsidence within 
the block as from the Paleozoic 
(Gy. W e in 1969) at the same time 
indicating suboceanic type of crust 
(Fíg. 1.). The mobility of the block 
survived till to the Pliocene. Before 
the Neogene, the Balaton block 
stretched as far as Southern Slo
vakia when the Gemeride crystalline 
beneath the South Slovakian basin 
constituted its part as well. It is 
likely that the Darnó line deviat
ing from the Balaton deep
seated fault separated the former 
unitary block into the East and 
South Slovakian bLocks but during 
the N eogene. The similar type od' 
crust may point to the common 
relation of the East Slovakian area 
with the crustal type present within 
the Balaton block proved also by 
basic and ultrabasic rncks uncovered 
by drilling in the basement od' the 
East Slovakian basin (F. č ech 
1980). 

Southeasternly from the Balaton 
block, a crustal segment of linear 
shape and containing granitoids 
r efl ected repeated elevational ten
dencies during the evolution of the 
Pannonian crust. According to our 
interpretation, this sialic bl,ock has 
been limited on the SE by a t ec
tonic line that determined the site 
of the Szolnok deep-seated fault. 
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The high mobility in the Szolnok 
trough has been likely influenced 
by partial remobilization of the 
block i tself as well. W e assign this 
block as the Paleopannonian block 
s. s. assuming it to create the sialic 
remnant of an originally more 
extensive structure, the Paleo
pannonian block s. 1. which ori
ginated by the end of the Paleogene 
joining the originally simatic Tisza 
block structure. The Tisza block 
does not cover the original Tisia of 
Gy. Princ z (19'.~2 in Gy. W e in 
1969). Its geological development 
was of complex nature and remains 
until insufficiently known (cf. M. 
Ma he ľ 1978). The ľisza block has 
been bordered by the Apuseni block 
structure of heterogenous nature and 
of various type of crust. This block 
became probably separated from 

more southern sialic blocks by crus
tal segment of suboceanic and even 
possibly of oceanic type indicated 
in the Mure9 trough (M. M a h e ľ 
1978) still during the Jurassic. The 
structural segmen ta tion occurred 
here mostly in E-W direction as it 
is indicated by the strike of single 
tectonic units, for example in the 
Moesia platform or in the southern 
are of the Carpathians. Similar 
strikes are interpreted also in the 
eastern margin of the Dinarides 
and in the Vardar zone by B. S i
koše k (1976) for the time before 
the U pper Paleozoic. The original 
limits of the Tisza block have had 
likely also E-W course running 
along a belt of continental crust 
that joined the recent Mecsek Mts. 
with the Serbo-Macedonian massif 
(M. Ma he ľ 1978), but mainly 

Fig_ 1. Block structure of the Pannonian basin. Explanations: Deep-seated faults 
and lineaments: 1 - Peripieninic lineament, 2 - the Rába and Ve por deep-seated 
faults, 3 - the Balaton (3a - Darnó) deep-seated fault, 4 - the Zac;;reb - Kulcs 
deep-seated fault, 5 - the Szolnok deep-seated fault, 6 - Periadriatic (ínsubric) 
lineament, 7 - Danubian (Central Carpathian) fault , 8 - the Drava deep-seated 
fault, 9 - the Sava (Peridinarian) deep -seated fault, 10 - the Mure~ deep-seated 
fault , 11 - Vardar lineament, 12 - the Nesvačily - Trnava deep-seated fault , 13 -
the Szamos lineament. Blocks: A - the Sopron and Danubian blocks, B - the 
Balaton block, C - the Paleopannonian zlock s. s., D - the Tisza block (C + D -
the Paleopannonian block s. 1.) , E - the Apuseni block, F - the Transylvanian 
b lock, G - the Serbo-Macedonian block, H - the Fore-Dmarian block, I - the 
East Carpathian block. Hachure: 1 - sialic blocks more consolidated during the 
Variscan epoch and sialitized belts, 2 - simatic blocks and segments consolidated 
at the end of Cretaceous and during the Cenozoic, 3 - limits o[ the Pannonian 
basin, 4 - main deep-seated faults and lineaments 
Obr. 1. Bloková stavba panónskej panvy. Vysvetlivky: Hlbinné zlomy a lineamenty: 
1 - peripieninský, 2 - rábsky, + veporický, 3 - balatonský (3a - darnóovský), 
4 - z.áhrebsko-kulčský, 5 - szolnocký, 6 - periadriatický (insubrický), 7 - du
najský (centrálnokarpatský), 8 - drávsky, 9 - sávsky (peridinársky), 10 - mu
rešský, 11 - vardarský, 12 - nesvačilsko-trnavský, 13 - samošský. Bloky: A -
šop ronský s podunajským, B - balatonský, C - paleopanónsky s. s., D - tiský 
(C + D paleopanónsky s. 1.), E - 8pusenský, F - transylván sky, G - srbsko-mace
dónsky, H - preddinársky, I - východokarpatský. 1 - sialické bloky. varísky viac 
konsolidované a sializované zóny, 2 - simatické bloky a kryhy konsolidované kon
com kriedy a v terciéri, 3 - hranice panónskej panvy, 4 - hlavné hlbinné zlomy 
a lineamenty 
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with the continental crust present 
in the Apuseni Mts. We place recent 
limi ts of the Paleopannonian block 
s. 1. (assimilating also parts of the 
granitic crust which continues to
wards the E into the Serbo-Mace
donian massif) along the Insubric 
line or on the Drava deep-seated 
fault. The latter splitted away to 
create an independent structure 
probably but during the Neogene 
predisposing the graben-like Drava 
depression. 

All these structures, the Apuseni 
and Transylvanian blocks including, 
were limited from NE by the Sza
mos line representing originally a 
significant lineament assumed al
ready by H. St i 11 e (1953). 

Mesozoic sedimentary basins still 
inherited the structural dissection 
of the Paleozoic development and 
the latter became modified at places 
during folding phases of the Cre
taceous. As from the Cretaceous, 
the former mobile belts disintegra
ted and single new blocks origi
nated incorporating the folded 
units or areas of active magmatism. 
During the Paleogene, the northern 
part of the Pannonian basin still 
inherited the old structural pattern 
whereas further segmentations and 
adoptations of Carpathian direc
tions occurred in its SE portion. The 
Balaton block retained its autonomy 
even during the Miocene and it 
became, as one of most mobile 
blocks, the site of highest rate of 
subsidence. Also areas limited by 
the Szamos and Insubric lineaments 

were active at this time. A pro
nounced reorganization of the whole 
area occurred but during the Plio
cene when both the Sopron and 
Paleopannonian s. 1. blocks were 
mobilized. Contrary to the formers, 
the Balaton block stabilized at this 
time. 

As from the end of the Miocene, 
single blocks in the Pannonian 
basin disintegrated into eastern 
and western portions along a N -S 
line followed by the recent Danube 
flow. The line was still not of 
deep-seated nature along its whole 
strike-length as it was in the recent 
Czechoslovak terri tory wi thin the 
Štiavnica neovolcanic centre. In the 
Pannonian basin, the line appears 
as a crustal fracture covering the 
Zázrivá - Budapest line of D. Ku
bíny (1962) or the Central Car
pathian lineament of J . št oh 1 
(1976) . Along this young line of 
until upper crustal extent, the bl,ock 
structure of the Pannonian basin 
basement disintegrated int,o the 
more mobile eastern portion and 
the more stable western one. The 
similar differentiation of crustal 
mobility is indicated by the diffe
rence of Quaternary sediments 
(cf. L. Stegena et al. 1975). 
Recent seismoactive lines delimit 
contours of the Pannonian basin 
(V. Kár ní k 1975). Within the 
basin proper, the highest activity 
concentrates along the N-S strik
ing Central Carpathian lineament 
only northernly from the Balaton 
line. Hence, with regard to its not 
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deep-seated nature, we assign this 
line in the full extent as the Da
nube fault. Another seismoactive 
line represents the NW continuation 
of the Vardar zone which extends 
further, as an active fault, t,owards 
the NW followed by the Tisza river 
lower course. The inversion in block 
movements influenced the distri
bution of coal deposits and also of 
deposits of hydrocarbons. 

Coal deposits occur over stabi
Jized block units or over their parts 
whereas accumulations of hydro
carbons are confined to subsiding 
bloeks. The development of the 
Pannonian bloek during the Neo
gene and Quaternary reveals that 
the basin does not represent a sale 
unitary bkick unit (massif) but, 
even after struetural reorganization 
that occurred at the Miocene - Plio
cene boundary, it preserved the 
heterogenous dissection despite 
proeesses of integration of old par
ticipating block units. We relate 
this development to the uprise and 
subsequent collapse ,of the mantle 
diapir that governed the generation 
of young sedimentary basins 
(D. V a s s 1979). The origin and 
development of the diapir imposed 
ehanges upon the regiona1 yield 
strain field in the area and ehanged 
also the disposition of maximally 
subsiding centres. In the eentral 
portion of the basin over the diapir, 
the strain was of tensional nature 
whereas shear strain forces ,oeeurred 
at the periphery. This led to strong 
teetonie segmentation in the Vien-

na, East Slovakian, Transcarpathian 
and Drava basins. In these perip
herial basins the subsidenee stabi
lized as from the end of the Miocene 
changing from previous 3-4 km 
to lesser values from. Contrary, an 
aceeleration of subsidenee occurred 
in the P annonian basin proper 
with a total value of 5 km. 

Relation of coal deposits to the 
block structure 

Coal deposits along the inner 
side of the Carpathian are ereate 
four belts whieh appear as eentres 
of main coal aeeumulation. These 
belts oeeur on the Balaton block 
in NW Hungary, at the transition 
from the East Carpathian are into 
the South Carpathian one, mainly 
upon the Serbo-Macedonian block 
and within the Fore-Dinarian block. 
Reflected b y persistent tendeney 
far eoal generation, the Vardar 
zone, the Serbo-Macedonian massif 
and the Kraishtide zone acquire 
specific position. Conditions for coal 
generation persisted here from the 
Upper Carboniferous to Neogene 
tíme; 7 mineable coal deposits 
occur in Carboniferous beds, 2 in 
Permian, 11 in J urassic, 6 in Cre
taceous, 7 in Paleogene and 14 de
posi ts are confined to beds of N eo
gene age. W e assign this extensive 
coal-bearing structure as the Var
dar - Kraishtide coal-bearing li
neament. Deep-seated faults fixed 
here basin structures and denuda-
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tion areas. For example, between 
the Carboniferous and Jurassic, coal 
deposits originated along the line 
oonnecting Lupacu (Rumania) and 
Pirot (Greece). Later, the coal gene
rating activity migrated in the 
strike and also across the lineament. 

Among other deep-seated faults, 
the Peripieninic lineament played 
positive role for the generation of 
coal deposits not only along the 
limit of the basin towards the 
Eastern Alps but also towards the 
Eastern Carpathians. Another area 
with favourable conditions for coal 

generation occurs at the margin of 
the Paleopannonian block unit 
facing the Apuseni Mts. and along 
ihe Insubric line. The central por
tion of the basin is not of coal
bearing nature (Fig. 2). 

Coal deposits originated in tec
tonically dissected areas where 
places of denudation alternated 
with sedimentary basins. However, 
the extent of deposits is here small. 
Great deposits are confined to mo
bile blocks with supposed suboce
anic crust. The most important 
block is the Balaton one where the 

► 
Fig. 2. Relation of fue l deposits to the structure of the Pannonian basin. Expla:1ations: 
Coal-bearing basins and smalíer deposits: 1 - Northeastern basin (Nógrád, Bor
sodnádasd, Mátravidék), 2 - Northwestern basin, 3 - Ajka, 4 - Várpalota, 5 -
Szentgál, 6 - Hodonín - Dubňany, 7 - the Handlová - No váky basin, 8 - To
rony - Szombathely, 9 -- Tauchen, 10 - Brennberg, 11 - Wiener Neustadt, 12 -
Ilz, 13 - Käflach - Voitsberg, 14 - Lavanttal basin, 15 - Wiess, 16 - Zasavski 
basin , 17 - Velenje basin, 18 - Hrvatsko - Zagorje basin, 19 - Ludbreg - Ko
privn ice basin, 20 - Krško Polje, 21 - Pokupsko - Vukomerički basin, 22 -
Posavski basin, 23 - Bilogorsko - Podravski basin, 24 - Mecsek basin, 25 -
Hidas, 26 - Kolubarski basin, 27 - Mlavski - Pečki and Podunavski basins, 28 -
Lupac, Secul, Doman, 29 - Rusca-Montäna, 30 - Anina, 31 - Rudiíria, Mehadia, 
32 - Subcarpatii basin, 33 - Petro;;ani basin, 34 - Codlea, Cristian, 35 - Brad, 
36 - lp - Zäuani basin, 37 - Alma$ului basin, 38 - Sármä9ag, 39 -
Bicsad, 40 - Pope9ti , 41 - Vrdnički basin, 42 - Bratca, 43 - Vihor
lat Mts. piedmont basin, 44 - Nagyszál, 45 - l.V!,odrý Kameň basin, 46 - Kúty -
Gbely basin. 47 - Obyce, 48 - Badin, 49 - Štúrovo. Hachure: 1 - limits of the 
Central Carpathians, 2 - neovolcanite, 3 - deep-seated faults, lineaments and 
other fauts, -1 - limits of the Pannonian basin, 5 - coal-bearing basins and smaller 
deposits , 6 - deposits of n a tural gas, 7 - oil deposits, 8 - deposits of oil and 
natural gas 
Obr. 2. Vzťah ložísk palív k štruktúre panónskej panvy. Uhoľné panvy a menšie 
lo:Uská: 1 - severovýchodná (Nógrád, Borsodnadasd, Mátravidék), 2 - severozá
padná, 3 - Ajka, 4 - Várpalota, 5 - Szentgál, 6 - Hodonín, Dubňany , 7 - Han
dlová - Nováky, 8 - Torony- Szombathely, 9 - Tauchen, 10 - Brennberg, 11 -
Wi ener-Neustadt, 12 - Ilz, Käflach - Voitsberg, 14 - Lavanttal, 15 - Wiess, 16 -
Zas::lvská , 17 - Velenje, 18 - Hrvatsko - Zagorje, 19 - Ludbreg - Koprivnice, 20 -
Krško Polje, 21 - pokupsko - vukomeričská, 22 - posavská, 23 - bilogorsko -
podravská, 24 - mecsekská, 25 - hidasská, 26 - kolubarská, 27 - mlavsko -
pečská, podunavská, 28 - Lupac, S ecul, Doman, 29 - Rusca - Montaňa, 30 - Anin
ská, 31 - Ruda.ria, Mehadia, 32 - Subcarpatii , 33 - Petro;;ani, 34 - Codlea, Cristian, 
35 - Brad, 36 - lp - Zäuani, 37 - Alma9ului, 38 - S ä rmä$ag, 39 - Bicsad, 
40 - Pope9ti, 41 - Vrdnički, 42 - Bratca, 43 - podvihorlatská, 44 - Nagyszál, 
45 - modrokamenská, 46 - Kúty - Gbely, 47 - Obyce, 48 - Badín, 49 - Š túrovo. 
l - hranice Vnútorných Karpát, 2 - neovulkanity, 3 - hlbinné zlomy, lineamenty 
a zlomy, 4 - hranice panónskej panvy, 5 uhoľné panvy a menšie ložiská, 6 -
loži ská zemného plynu, 7 - ložiská ropy, 8 - ložiská ropy a zemného plynu 
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oldest coal basin originated already 
during the Upper Cretaceous (Ajka). 
Conditions for coal accumulation 
renewed during the Eocene wes
ternly from the Danube fault 
whereas oonditions for coal depo
sition moved to the E from this 
line during the Miocene and Plio
cene. During the Pliocene, even 
the Balaton deep-seated fault be
came important for the generation 
of coal deposits. A mobile depression 
developed along this fault at the 
southern piedmont of the Mátra 
and Bukk Mts., where up to 17 coal 
seams occur. 

The disposition of coal deposits 
within the Balaton block proves its 
disintegration along the N ~s 
stretching Danube fault. Contrary, 
the generation of coal deposits 
points to the stabilization related to 
the increase of continental crustal 
thickness that resulted from the 
neovolcanic activity. 

Coal deposits along the margin of 
the Pannonian basin and at the 
limits of the Pannonian diapir occur 
along the Peripieninic lineament at 
the inner side. At the boundary of 
Alps and Carpathians, coal deposits 
of Neogene age indicate the stabi
lization of subsidence (coal deposits 
in Austria and W. Hungary, e. g. 
the Szombathely basin). 

In the East Carpa thian sector of 
the Peripieninic lineament, beside 
the coal basin at the Vihorlat Mts. 
piedmont area, several coal deposits 
occur mainly in Rumania (Bicsad, 
Borsec, Fälticeni, Riscä, Cománe9ti, 

Baraol t-Cá peni). 
Several ooal-bearing basins occur 

along the margin of the Paleo
pannonian block: Petro9ani, Rus
ca-Montäna, Lupac, Doman, Secul, 
Anina a. o. Mainly faults of W ~ E 
strike were active at the time of 
basin foundation here. For the 
amount of coal deposits located 
along, basins confined to the In
subric line at the SW margin of 
the Paleopannonian and Balaton 
blocks are significant. Coal deposits 
originated upon the margin of con
tinental and suboceanic crustal 
blocks of the Dinarides. 

The most discussion provokes 
the position of the Mecsek Mts. and 
that of the coal-Bearing basin of 
Jurassic age. It follows from the 
knowledge upon reconstitution 
of blocks that the discussed 
coal basin, which occurs within the 
Paleopannonian block s. s., gene
rated originally at the boundary of 
sialic and simatic blocks extending 
here from the Tisza block. Coal 
seams wedge out towards the NE 
into the marine basin of the Szol
nok trough. However, it is not ex
cluded the possibility of marine 
communication with the contem
poraneous Mure9 belt. Continental 
condi ti,ons were likely determined 
by a belt of sialic crust deviating 
from the Serbo-Macedonian massif. 
A such connection is supposed by 
M. Ma he ľ (1978) on the base of 
other phenomena. 

The considerable part of coal 
seams in the Pannonian basin is 
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weakly coalified and belongs to 
haemitypes of brown coal. An 
exception represents the coal of 
Paleogene age and some seams of 
Lower Miocene age constituting 
metatypes of brown coal (the ooali
fication in the Mecsek Mts. is 
caused by other kind of tectonic 
processes). Coal seams of Paleogene 
to Lower Miocene age became not 
buried into considerable depths and 
we ascribe the relative high coali
fication of these seams to the high 
heat-flow in areas of their occu
rrence. It is possible to pose the 
question why does not ameliorate 
the Pannonian heat-flow the qua
lity (coalification degree) of all coal 
seams present? There are three 
possible explanations. 

a) Weak coalification characteri
zes the most of deposits confined 
to the margins of the basin where 
thermal effects of the diapir were 
weak as well. 

b) More intensively coalified de
posits of pre-Upper-Miocene age 
were affected by thermal effects 
as these have been not protected 
from the underlier by isolating beds. 
Younger coal seams follow upon 
thick sediment pile protecting them 
against thermal influence. 

c) Thermal flux changed with 
time and the recent thermal f1ow 
is lower than the one during pre
Miocene time. The recent geother
mal gradient (50- 70° C . km- 1) is 
insufficient to cause more intense 
coalification in depths above 2,000 m 
in basins as proved by D. Ď u r i ca 

et al. (1979) for the East Slovakian 
basin. Hence, the most probable 
explanation to us appears the case 
under b). 

Summarizing the knowledge upon 
r elations between ooal deposits and 
the type of crust, we conclude that 
the largest coal deposits occur 
within the Balaton block with ori
ginal suboceanic crust. The highest 
number of deposits is confined to 
the margins of basins at the borders 
of single b locks or along faults 
limiting single blocks. Favourable 
conditions for coal generation were 
created by tectonic dissection into 
elevational structures, denudation 
areas and depressional ones where 
the density of dissection influenced 
also the areal extent of deposits. 

The Balaton block created a belt 
of depression of rift nature with 
some features common with the 
N orth Bohemian ooal basin along 
the Ohre rift structure. The vol
canic activity created positive con
ditions for the development of ve
getation and for the connection 
with elevational structures of denu
dation areas. Hence, another rich 
coal-bearing bel t occurs along the 
depression zone of the Insubric and 
Drava lines situated at the backside 
of the Dinarides . 

The position of deposits over 
mobile crustal blocks and the sinking 
of post-Miocene age within the 
P annonian basin proper or along 
its margins promoted the preser
vation of coal deposits against de
n udation. The distribution of depo-



398 Mineralia slov., 12, 1980 

sits in space and time reflects the 
general trend in coal-bearing basin 
locations along the arched margin 
of the basin gradually from the W 
to E. The coal-bearing sedimenta
tion predominated during the Lo
wer Miocene in the SW part of the 
basin along the peri-Dinaride area. 
Maximal concentration of deposits 
of Upper Miocene age occurs within 
the Balaton block whereas the site 
of the most intensive coal deposi
tion moved to the backside of the 
Eastern Carpathians during the 
Pliocene. This move of maximal 
coal generation along the margin 
of the Pannonian basin is in accor
dance with the migration of single 
basins and it obviously reflects the 
dynamic evolution of the Panno
nian diapir. The older dissection by 
faults, which is oriented mostly 
radially to the diapir, modified the 
general tendency of migration to
wards the outer and inner side of 
the Pannonian basin in partial 
belts (as it follows from the strati
graphical position of single coal 
seams in the map ,of A. K. Mat
v e y ev 1975). 

Coal deposits older than the Plio
cene complete our knowledge upon 
the block structure of the area with 
heterogenous crustal types. Ensia
litic basins are mostly of super
poned type whereas ensimatic ones 
bear inherited structures (the Ba
laton block and the peri-Dinaride 
zone). Basins of Pliocene age reveal 
weak dependence on the older block 
structure reflecting already new 

tectonic conditions imposed by the 
integration of the Pannonian mega
block dissected anew along young 
structural directions. 

Relation of hydrocarbon deposits 
to the deep structure 

Gas deposi ts exceeding q uan ti ta -
tively the number of oil deposits 
are confined to structures in the 
basement of the Neogene or to 
porous horizons of the Ne,ogene 
proper (Gy. Ker ta i 1968). From 
the point of view of the deep 
structure, we may discern hydro
carbon deposits located in periphe
rial portions of the Pannonian basin 
along the P eripieninic lineament 
and those confined to central areas 
of the bas in. Also deposi ts of the 
Vienna basin may be included 
among accumulations governed by 
peripherial structures along the 
Peripieninic lineament together 
with ones within the Sopron block 
structure. Deposits in the Drava 
and Sava depressions concentrate 
along the Insubric line. 

The majority of deposits occurs 
in the central part of the basin. 
The lowest number of deposits is 
related structurally to the Balaton 
block eastwards from the Danube 
fault. Higher number of deposits 
concentrates along the foreland of 
the Balaton block towards the Di
narides. The highest areal concen
tration characterizes the Paleo-
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pannonian block eastward from the 
Danube fault namely in the space 
of the mobile Paleopannonian block 
s. s. Sites of deposits correlate well 
with the regions of thinner crust 
and with the apical parts of the 
Pannonian diapir. Moreover, the 
highest thermal flow appears here 
according to data by L. Ste gen a 
et al. (1975). From the viewpoint of 
hydrocarbon migration, this area 
appears as unfavourable when 
comparing it with the regions of 
highest accumulation of deposits. 

Tectonic lines created favourable 
conditions for migration by increas
ing the porosity of the rock mass 
until they were oriented diagonally 
or at right angle to supposed E-W 
yield tensional strain orientation 
away fr.om the apical parts of the 
expanding diapir (e. g. the Drava 
or Szolnok lines). On the other 
hand, sealing along the Zagreb -
Kuks and Rába lines during the 
Pliocene inversion moved migra
tion directions for hydrocarbons into 
the stabilized Balaton block (where, 
moreover, negatíve influences pre
vailed due to decreasing volcanic 
activity). The dynamic role of the 
Peripieninic lineament remains 
unclear. However, we may assume 
from the distribution of gas depo
sits that shear movements and 
compressive stresses limited the 
possibility of hydrocarbon migration 
across the lineament. In the case of 
the Vienna basin, the Peripieninic 
lineament played, probably, even a 
protective function acting as barrier 

against strain effects coming from 
the inner side of the Carpathians. 
Favourable conditions prevailed 
mainly to the SW from the Nesva
čily - Trnava line (F. č ech 
1980). This area located outwards 
from the extent of flysch nappes 
became less influenced by stresses. 

Relieved from stresses at its SE 
half, the P annonian basin reveals 
favourable tectonic conditions for 
the preservation of hydrocarbon 
deposits. The presence of old struc
tural blocks unified into the Panno
nian megablock imposed partial 
differentiation on the distribution 
of deposits in to blocks of maximal 
subsidence during the Pliocene. 
Therefore an explanation offers 
that this subsidence caused squeez
ing out of hydrocarbons to being 
preserved in traps. From the point 
of view ,of the crustal type, the re
la tion is not a dominating one and 
several deposits concentrate in 
blocks consolidated in pre-Neogene 
time hut also in those regenerated 
during the Neogene (the type of 
regenerated platforms) or upon 
slightly cons,olidated crustal seg
ments. The more advanced conso
lidation had positive influence in 
that it prevented the intensity of 
tectonic shattering. 

Hence, it appears that any clear 
relat ion exists between the block 
structure and the distribution of 
hydrocarbon deposits. There is evi
dent only a oorrelation caused by 
paleogeography and tectonic condi
tions that promoted the concentra-
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tion of hydrocarbon deposits mainly 
in blocks or segments of the Panno
nian basin which are devoid of 
considerable concentration of coal 
deposits. Existing exceptions are 
ruled by inversional movements of 
relative block structures (the Mátra 
and Bukk Mts.). 

It is likely that for the distribu
tion of hydrocarbons, the main im
portance from deep-seated pheno
menons played the development 
of the Pannonian diapir by 
its thermal field generated during 
uprise along contacts of the rigid 
basement in single sedimentary 
basins with their filling. Gas de
posits concentrate mainly along the 
flanks of apical portions of the 
diapir being confined to areas 
devoid of thinner crust. The shape 
of the diapir together with hetern
genous crustal block structure 
modifield the distribution of strain 
within the crust. As the pos
sible model one may assume a 
scheme where the apical portion 
of the diapir imposes tensional 
strain transforming into stress along 
the limbs of the diapir in sites of 
thicker crust. This phenomenon 
probably promoted the hydrocarbon 
migration and the increase of de
posit pressure. It may be not ex
cluded even that the different depth 
of productive horizons, which is less 
above the diapir and more along 
the margins, has been imposed by 
the predominating strain regime of 
endogenous origin. 

Elliptical areas with thinner crust 

are usually accompanied by ele
vated thermal flow regime. The 
latter, besides the supposed tensio
nal strain, may have resulted in 
areas devoid of hydrocarbon accu
mulations originated in the axial 
portion of the Parmonian diapir. 

Conclusions 

The Pannonian basin appears, in 
its marginal structures, as a com
plex megastructure of fuel deposits. 
Its basement is built by heteroge
nous and primarily attenuated crust 
segmented by deep-seated faults 
in.to single block units. The orien
tation of these blocks points to the 
autonomous position of the whole 
structure in comparison with ne
ighbour orogenic belts surrounding 
the Pannonian basin. At the end of 
the Cenozoic, single blocks became 
integrated into the Pannonian 
megablock dissected subsequently 
along old faults or by N-S stretch
ing faults oriented along the Da
nube and Tisza rivers. 

At the Miocene - Pliocene boun
dary, besides structural inversion 
of the area, the velocity of sub
sidential movements changed in 
partial basins along the periphery 
and also in the centre of the basin 
proper. We assume deep-seated 
causes of this reorganization in the 
developm ent of the Pannonian dia
pir which generated at the partici
pation of asthenospheric mass mo-
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vement oriented from peripherial 
portions (considerable and rapid 
subsidence in marginal partial 
basins during the Miocene) towards 
the centre of the Pannonian crustal 
segment. Hence, a stagnation of 
movements occurred in the central 
area. The collapse of Pliocene age 
following after the discharge of 
magmatic chambers changed also 
the distribution pattern of maximal 
subsidential centres. 

The uprise of the diapir created 
favourable conditions for stagna
tion within Cenozoic basins and by 
that even for the development of 
coal deposits. These originated 
mainly upon crust of suboceanic 
type being strongly differentiated 
tectonically and of pre-Cenozoic 
age. Sialitization occurred by pro
nounced intensity mostly already as 
from the end of the Paleogene and 
Jed to increase of crustal thickness 
in the Balaton block. The develop
ment of coal deposits in the time 
of sialitization represents an ana
logous process to the development 
of coal basins during the Upper 
Carboniferous in Middle Bohemia. 
Both prncesses acquire the same 
historical and tectonic position in 
crustal development of the respec
tive regions. 

Hydrocarbon deposits are devoid 
of clear correlation with the pre
Neogene block structure. The accu
mulation of hydrncarbons falls into 
the period of Pliocene inversion 
and block reorganization. Hydro
carbon deposits concentrate upon 

large block units with rapid sub
sidence rates cluring the post-inver
sional period of the Pannonian 
megablock. Single segments do not 
respect then the older block struc
ture and acquire the renewed struc
tural pattern imposed mainly by 
the dynamics of the Pannonian 
diapir during the Pliocene. 

The analysis of the deep struc
ture of the Pannonian basin leds 
us to the conclusion that single 
intra-Carpathian basins (the Danu
be, South Slovakian and East Slo
vakian basin) represent marginal 
parts of the former and that they 
underwent the same evolution as 
did the Pannonian basin. This de
velopmen t has been caused by the 
same endogenous processes. 

For prognostics, the knowledge 
deduced from the deep structure 
is in accordance with until nega
tíve results of hydrocarbon explo
ration in in tra-Carpathian basins. 
More perspectives seem to appear 
in the belt along the Peripieninic 
lineament. The NW continuation of 
the Szamos line beneath the Levo
ča flysch basement may deserve 
attention as well. From the view
point of prognoses for coal depo
sits, it is impossible to propose any 
prognose for hidden coal deposits 
without complex paleogeographical 
and paleotectonic analysis of the 
area. It follows from the analytical 
treatment of the deep structure 
that most perspectives yield gene
rally the margins of elevational 
sialic blocks facing the simatic ones 
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where depressional movements con
centrated and mainly the uprising 
partial block structures within the 
latter. Coal deposits of lesser extent 
may occur along the Rába line in 
the Danube basin and at the NE 

part of the Balaton block along the 
NW side of the Darnó line. 

Translated by I. Varga 
Review by B. Leško, M. Ťapák, M . Ma
heľ 
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Vzťah ložísk palív k hlbinnej stavbe a vývoju panónskej 
p anvy 

FRANTIŠEK ČECH - JAROSLAV ZEMAN 

Panónsku panvu lemujú oľOgénne pás
ma, ktoré do stredu panvy nepokračujú. 
To zdôrazňuje jej štruktúrnu autonóm
nosť. Geologické a geofyzikálne poznat
ky potvrdzujú jej predterciérnu blokovú 
stavbu nesúhlasnú s blokovou stavbou 
neogénnej sedimentárnej výplne. 

Geofyzikálne poznatky o hlbinnej stavbe 

Panónska panva sa vyznačuje výraz
ným kladným tiažovým poľom, ktoré 
dobre koreluje so seizmicky zistenou 
kôrou nad plášťovým diapírom (L. S t e
g e na et al. 1975). Styk tejto kôry 
s hrubšou kôrou, pre ktorú sú charak
teristické orogénne prejavy, prebieha 
v zásade na peripieninskom lineamente, 
ktorý je aktívnou seizmickou líniou. 
Vlastná panónska panva je aseizmická 
(G. Schne ide r 1978). Z rýchlosti 
šírenia seizmických vín pod panvou vy
chodí, že rýchlosť P-vin v plášti -je až 
o 0,5 km/s nižšia ako pod Západnými a 
Východnými Karpatmi. Rýchlostný obraz 
(L. P. Vin ni k et al. 1969) naznačuje 

blokovú stavbu vrchného plášťa okolo 
panónskeho plášťového diapíru. Panva 
rná analogickú hlbinnú stavbu a pozíciu 
ako napr. afgansko-tadžická depresia 
obklopená Parnírom a Južným "ľ'anša

nom. Existencia tangenciálne orientova-

nej strižnozlomovej zóny peripieninského 
lineamentu na okraji plášťového diapíru 
sa podobá hlbinnej stavbe Great Basin 
(CH. H. Sc h o 1 z et al. 1971) alebo 
červeného mora (J. D. L o w e 11 et al. 
1978). Je aj dobrá zhoda s modelovaným 
strižným napätím nad stúpajúcim dia
pírom (M. V. Gzovskij HJ60). 

Bloková stavba sa geofyzikálne pre
javuje v odvodených tiažových mapách, 
ktoré zo severnej časti panvy urobil 
B. Ber á ne k (1979). Kladné tiažové 
anomálie, čiastočne oválneho tvaru, a 
tangenciálny vzťah okrajových zlomov 
k anomáliám vo východoslovenskej a 
transylvánskej panve vedie k hľadaniu 

analógií v hlbinnej stavbe s panónskou 
panvou a k interpretácii čiastkových 

plášťových diapírov. 

Typy kôry v podloží panónskej panvy 

Kôra podložia panvy nie je porovna
teľná s vnútornými masívmi, za aké sa 
panónsky megablok pokladá. Ako uka
zujú aj poznatky G. Weina (1969), 
B. Jan t s k é ho (1976), a najmä M . 
Ma he ľa (1978), je menej konsolido
vaná a látkovo silne heterogénna. Exis 
tencia čiastkových depresií vznikajúcich 
už v mezozoik u dokladá slabo konsoli: 
dovanú kôru skôr oceánskeho typu, akú 



401 Míneralía slov., 12, 1980 

súborne oznacuJeme ako suboceánsku. 
Terciérny vulkanizmus pokladáme za 
akréci u kontinentálnej kôry. Suboceán
sku kôru v depresiách, najmä v mureš
skom trogu, pokladáme za zvyšky pô
vodnej slabo sializovanej oceánskej 
kôry. 

Kôra panónskej panvy je heterogén
nym nerovnomerne sializovaným seg
mentom, patriacim pôvodne kôre Paleo
tetýdy. Dnešná tenká kôra je teda buď 
zvyškom pôvodnej tenkej , prevažne su b
oceánskej kôry, alebo čiastočne stenče
nou kôrou predovšetkým pod vplyvom 
bazifikácie plášťovou eleváciou. Mobilita 
tenkej kôry bola priaznivá pre vznik se
dimentárnych panví a tvorbu ložísk pa
livových surovín. 

Bloková stavba a jej vývoj 

V podloží panvy prevažujú hlbinné 
zlomy smeru SV-JZ, ktoré oddeľujú 

pretiahnuté bloky s rozličným typom 
kôry. Ich vymedzenie a názov sú pôvod
né (obr. 1). Iné označenie je v prácach 
D. Hovorku (1979), M. Maheľa 

(1978) a P. Gr e c u 1 u - I. Vargu 
(1979). T ektonicky naJvyznamneJs1 bol 
záhrebsko-kulčský hlbinný zlom so sub
paralelným balatonským zlomom a vzdia
lenejšou rábskou líniou. Táto línia od
deľuje šopronský blok od balatonského. 
Ich ekvivalentmi na československom 

území sú pobádensky oddelené bloky -
podunajský a juhoslovenský, ktoré de
finoval O. F u s á n et al. (1971). Bala
tonský blok simatického charakteru bol 
mobilný najdlhšie. Asi v neogéne ho roz
delila darnóovská línia, oddeľujúca sa od 
balatonského zlomu, na východoslovenský 
a juhoslovenský. Obidva bloky majú pô
vodne zhodný simatický typ kôry. 

Smerom na JV od balatonského bloku 
prebieha lineárne granitoidové pásmo 
tvoriace základ sialického bloku, ktorý 
označujeme ako paleopanónsky blok s. s. 
Jeho juhovýchodný okraj tvoril szolnoc
ký flyšový trog, vzniknuvší v okolí hlbin
ného szolnockého zlomu. Paleopanónsky 
blok s. s. bol jadrom konsolidácie ter
ciérne stmeleného paleopanónskeho blo
ku s. 1., a to s pôvodne simatickým tis
kým blokom. Tiský blok nezodpovedá 

Tisii v zmysle Princ z a (1922 - in 
G. W e in 1969). Vývoj bloku nie je 
ešte dostatočne známy (pozri M. Ma
he ľ 1978). Východné obmedzenie tis
kého bloku (a paleopanónskeho bloku 
s. 1.) tvorí apusenský blok, ktorý má 
heterogénnu vnútornú stavbu a sialický 
aj simanický (murešský trog) typ k ôry. 
Simatická kôra v jure oddeľovala pô
vodne sialické jadro od južného kryšta
linického masívu vystupujúceho v srbsko
macedónskom masíve a genetickej jed
notke Južných Karpát. Tektonické ob
medzenie apusenského bloku na J kla
dieme na zlom označený ako murešský. 
Pod transylvánskou panvou vymedzuje
me transylvánsky blok. Severné obme
dzenie obidvoch blokov tvorí samošská 
línia, ktorá oddeľovala panónsku mo
bilnú kôru od skôr šelfového vývoja 
predterciérnych Východných Karpát. 

Struktúrne smery v juhovýchodnej 
časti podložia panónske j panvy prebrali 
smer Z-V, vychádzajúci z rozhrania 
apusenského a transylvánskeho bloku so 
srbsko-macedónskym blokom. Pôvodná 
kontinentálna kôra sa mohla rozprestie 
rať ďalej na Z až po Mecsek (M. Ma
he ľ 1978). Na prevahu smerov Z-V 
v predvariskom vývoji aj vo vardarskej 
zóne upozornil B. Si koše k (1976) . 

Prestavba blokov a ich integrácia na 
panónsky megablok nastala pravdepo
dobne koncom miocénu, keď sa zmenil 
aj š t ruktúrny plán panónskej panvy. 
V jej štruktúre sú potlačené smery 
SV-JZ a objavujú sa smery S-J, zdô
raznené dunajským zlomovým systémom 
vystupujúcim v línii pretínajúcej Západ
né Karpaty: zázrivsko-budapeštianska 
línia D. Kubíny ho (1962), centrálno
karpatský lineament J. St oh 1 a (1976) . 
Pozdlž tejto línie sa panónska panva 
rozčlenila na stabilne jšiu západnú a mo
bilnejšiu východnú časť , ako t o ukazuje 
aj mocnosť kvartérnych sedimentov 
(L. Ste g e n a et al. 1975). Uvedená 
severojužná línia sa v priestore balaton
ského bloku prejavuje aj ako seizmo
aktívna zóna (V. Kár ní k 1975). 

Vývoj b lokovej stavby bol endogénne 
ovplyvnený vývojom a kolapsom panón
skeho diapíru, ktorý viedol aj ku vzniku 
pliocénnych panví (D. V a s s 1979). 
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Jeho výstup a následný kolaps zmenili 
regionálne napäťové pole a rozloženie 
centier subsidencie. Smykové napätia 
pri okraji diapíru vyvolali tektonickú 
segmentáciu viedenskej, východosloven
skej, zakarpatskej a drávskej panvy. 
V periférnych panvách sa od konca mio
cénu klesanie stabilizovalo. Naopak v pa
nónskej panve sa klesanie zrýchlilo a 
dosiahlo celkovú hodnotu až 5 km. 

Vzfah uhoľných ložísk k blokovej stavbe 

Uhoľné ložiská tvoria na vnútornej 
strane karpatského oblúka štyri pásma -
centrá akumulácie uhlia: na balaton
skom, apusenskom, srbsko-macedónskom 
a na preddinárskom bloku.Vo vardarskej 
a krajštidnej zóne, ktoré od seba odde
ľuje pásmo srbsko-macedónskeho masí
vu, vznikli dlhodobo priazmve uhľo

tvorné podmienky od karbónu do neo
génu s množstvom dobývateľných ložísk. 

, Túto štruktúru označujeme ako vardar
sko-krajštidný uhľotvorný lineament. 

Pri akumulácii uhlia sa pozitívne 
uplatnil aj peripieninský lineament na 
styku panónskej panvy s Východnými 
Alpami a Východnými Karpatmi, ako aj 
insubrická línia s drávskym zlomom 
v juhozápadnej časti panónskej panvy. 
Ak sú periférne časti panónskej panvy 
bohaté na ložiská uhlia, centrálna časť 

panvy je na ložiská uhlia chudobná. 
Veľké ložiská sa viažu na mobilné blo
ky s predpokladanou predterciérnou 
suboceánskou kôrou, pričom najvýznam
nejším bol balatonský blok. Uhľotvorné 
podmienky tu vznikli už vo vrchnej 
kriede (panva Ajka). V ďalšom období 
mal na distribúciu uhoľných ložísk veľ
ký vplyv najmä dunajský zlomový sys
tém: pred miocénom vznikli ložiská naj
mä západne od tohto systému, od mio
cénu naopak v oblasti východne od tohto 
systému. Existencia uhľotvornej sedimen
tácie indikuje stabilizáciu balatonského 
bloku v dôsledku narastania kontinen
tálnej kôry v neovulkanickom období. 

často sa uvažuje o pozícii Mecseku a 
jurskej mobilnej uhľonosnej panvy. 
Z vývoja blokovej stavby vychodí, že 
táto panva leží na paleopanónskom blo
ku s. s. a vznikla na hranici sialickej 

kôry (patriacej pôvodne do srbsko-ma
cedónskeho masívu) a simatickej kôry 
zasahujúcej do tohto priestoru z tiského 
bloku. Uhoľné sloje vykliňujú smerom 
na SV, teda na jurskú morskú panvu, 
ležiacu v pásme szolnockého trogu. · 

Nedoriešeným problémom je slabé 
preuhoľnenie uhoľných slojov miocén
neho a pliocénneho veku, aj keď ležia 
v značnej hibke. Naproti tomu paleogén
ne a niektoré spodnomiocénne sloje le
žiace v malej hibke sú silne preuhoľnené 
(hnedouhoľné metatypy). Slabé preuhoľ
nenie nekoreluje dobre s vysokým tepel
ným tokom v panónskej panve. Vysvet
lenie môže byť trojaké: 

a) Slabé preuhoľnenie je charakteris
tické väčšinou pre ložiská pri okraji 
panvy, kde bol tepelný vplyv slabší. 

b) Predvrchnomiocénne viac preuhoľ

nené uhoľné sloje boli vystavené tepel
nému žiareniu, pretože ich od podložia 
nechránil izolátor, napr. mocné sedimen
ty. Mladšie ložiská ležiace na mocnom 
sedimentárnom podloží boli tepelne 
dobre izolované. 

c) Tepelný tok sa historicky menil a 
recentný tepelný tok bol nižší ako pred 
miocénom. Recentný geotermický gra
dient 50-70 °C km - 1 hibky nestačil na 
vyššie preuhoľnenie v h1bke menšej ako 
2000 m, čo z východoslovenskej panvy 
preukazuje D. Ď u r i ca et al. (1979). 
zatiaľ najpravdepodobnejšie sa nám javí 
vysvetlenie z bodu b. 

Z tektonickej stavby podložia panvy 
vychodí: 

- Najväčší počet ložísk je pri okraji 
panónskej panvy, najmä na balatonskom 
bloku a pri okrajoch ďalších blokov 
alebo krýh. 

- Priaznivý vplyv na tvorbu uhlia 
malo striedanie elevačných a depresných 
zón, pričom plošná rozloha ložísk závisí 
od stupňa tektonického členenia. 

Balatonský blok má charakter depres
nej riftovej zóny s niektorými znakmi 
spoločnými so severočeskou uhoľnou 
panvou na oháreckom rifte. Umiestnenie 
obidvoch typov ložísk na mobilnej kôre 
prispelo k ich zachovaniu pred denudá 
ciou. Spojitosť s masovým vulkanizmom 
pripomína stredočeské permokarbónske 
panvy. V obidvoch prípadoch sú uhoľné 
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panvy časovo späté s akréciou kontinen
tálnej kôry. 

časovo-priestorové rozmiestnenie ložísk 
ukazuje na postupnú migráciu uhoľných 
panví po oblúkovitom okraj i panónskej 
'depresie, a to od Z na V. Toto sťaho
vanie súvisí s migráciou sedimentárnych 
panví a dynamicky ho možno spájať 

s vývojom panónskeho diapíru. Staršie 
zlomové členenie radiálne orientované 
na diapír modifikovalo v čiastkových zó
nach tendenciu migrácie smerom na 
vonkajšiu stranu a do vnútra panónskej 
panvy (ako to vyplýva zo stratigrafickej 
pozície uhoľných slojov v mape A. K. 
Mat veje v a 1975). 

Rozdielny typ kôry mal vplyv aj na 
charakter vývoja panví a na ich stavbu. 
Ensialické panvy majú vo vzťahu k mo
bilite kôry väčšinou charakter superpo
novaných panví, zatiaľ čo ensimatické 
panvy sú typom štruktúr, ktoré dedia 
priestorovo subsidenčnú mobilitu (bala
tonský blok, peridinarické pásmo). 

Vzťah ložísk uhľovodíkov k hlbinnej 
stavbe 

Ložiská uhľovodíkov sa všeobecne 
viažu na periférnu časť panónskej pan
vy, kde vykazujú vzťah k peripienin
skému lineamentu, a na centrálnu časť 
panvy. Pozdlž insubrickej línie a dráv
skeho zlomu sa koncentrujú ložiská 
d rávskej a sávskej panvy. Najväčší po
čet známych ložísk je v centrálnej časti 
panónskej panvy východne od dunaj 
ského zlomu. Ďalšou oblasťou koncentrá
cie je peridinarické pásmo. 

Oblasti b ez ložísk uhľovodíkov dobre 
korelujú s najtenšou kôrou v panónskej 
panve a s maximálnym tepelným tokom 
(L. Ste gen a et al. 1975) . Z hľadiska 

migrácie uhľovodíkov je táto zóna ne
priaznivá a môže predstavovať zónu 
úniku uhľovodíkov. Na ich migráciu 
m ohli byť priaznivé zlomy orientované 
kolmo alebo diagonálne na severojužnú 
os roztiahnutia kôry nad diapírom 
v m ieste dunajského zlomu. Z rozmiest
nenia ložísk uhľovodíkov možno usudzo
vať, že záhrebsko-kulčská a rábska línia 
ekranovali cestu uhľovodíkom do bala
tonského bloku, kde mal navyše nega -

tívny vplyv aj vulkanizmus. Peripie
ninský lineament pod vplyvom existujú
cich strižných napätí limitoval migráciu 
uhľovodíkov z obidvoch strán a v prí
pade vytvorenia vhodných štruktúrnych 
pascí môže byť perspektívny na akumu
lácie uhľovodíkov. 

Rozmiestnenie ložísk uhľovodíkov ne
koreluje s predterciérnou blokovou stav
bou, aj keď čiastočný miestny vplyv 
možno pozorovať. Rozmiestnenie ložísk 
závisí od pliocénnej etapy tektonického 
vývoja panvy, ktorá vyvolala migr áciu 
a novú distribúciu uhľovodíkov. Pri 
migrácii sa uplatnil aj termodynamický 
vývoj panónskeho diapíru. Pritom mož
no pozorovať tendenciu hromadenia sa 
ložísk uhľovodíkov do periférnych častí 

diapíru. 

Záver 

Panónska panva je vo svojich okrajo
vých štruktúrach komplexnou palivo
vo-ložiskovou megaštruktúrou s hetero
génnym podložím a už primárne sten
čenou kôrou. Kôra má predmiocénnu 
blokovú stavbu, integrovanú v pliocéne 
do panónskeho megabloku. Hlbinné prí
činy vývoja v zhode s inými geológmi 
spájame s vývojom panónskeho diapíru. 
Výstup diapíru bol priaznivý pre stagná
ciu -pohybov v panvách a na tvorbu 
uhoľných ložísk. Kolapsové štádium 
viedlo k vytláčaniu uhľovodíkov a ich 
migrácii do vhodných novovznikajúcich 
p ascí. Ak ložiská uhlia vcelku dobre ko
reluj ú s blokovou stavbou podložia pan
vy, ložiská uhľovodíkov nevykazujú ni
jakú koreláciu. Ich rozmiestnenie je skôr 
podriadené novému, pliocénnemu štruk
túrnemu plánu. 

Analýza hlbinnej stavby panónskej 
panvy zdôrazňuje spätosť veľkých vnút
rokarpatských panví s periférnou čas

ťou panónskej panvy a ich spoločný 

endogénny vývoj. Poznatky odvodené 
z hlbinnej stavby sú z prognózneho hľa
diska v súlade s doterajšími negatívny 
mi výsledkami vyhľadávania uhľovodí

kov na južnom Slovensku. P erspek tív
nym sa ukazuje peripieninský lineament 
a severozápadné pokračovanie samošskej 



F. Čech, J. Zeman: Relation of fuel deposits 407 

línie do podložia flyšu v Levočských 
vrchoch. 

Bez komplexnej paleogeografickej a 
paleotektonickej analýzy plytkých štruk
túr nemožno urobiť prognózy na výskyt 
skrytých ložísk uhlia. Z analýzy hlbinnej 
stavby vychodí, že perspektívne sú spra-

vidla okraje elevačných sialických a de
presných simaiických blokov, najmä stú
pajúce kryhy v nich. Menšie ložiská 
uhlia by sa mohli vyskytovať pozdlž 
rábskej línie v podunajskej panve a 
v severozápadnej časti balatonského blo
ku, severozápadne od darnóovskej línie. 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

M. Pu 1 e c : Metodika a výsledky šlichovacích prác (Košice 7. 4. 1980) 

V západnej časti Nízkych Taiier vykonáva Geologický ústav D. štúra šlichovacie 
práce od roku 1975. Slichová prospekcia bola aj súčasťou ložiskového výskumu v sú
vislosti so zostavovaním nových geologických máp v mierke 1 : 25 OOO. 

Odber šlichov v regionálnom meradle sme začali robiť podľa metodiky, ktorú 
na základe prác z oblasti východoslovenských neovulkanitov rozpracoval a opísal 
J. Slávi k (1965) a ďalej rozpracoval a pre územie budované kryšlalinikum pri
spôsobil P. H v o ž ďa ra (1971). Využili sme aj metodiku a skúsenosti zo šlicho
vacích prác z českého masívu (Geoindustria Jihlava). 

Podľa uvedených metodík a skúseností z regionálnych prác z kryštalinika Nízkych 
Talier zameraných na scheelitové zrudnenie a vymedzenie rudonosnej zóny sme 
v miestach anomálneho výskytu scheelitu v šlichoch krok odberu skrátili na 
50-100 m. Okrem toho sme na spresnenie rudonosnej scheelitovej zóny odoberali 
šlichy z výplavových kužeľov , dočasných potokov a sutiny rozličného charakteru. 
Hneď na mieste odberu sme UV lampou orientačne hodnotili každý šlich z hľadiska 
obsahu scheelitu. Rovnakým spôsobom sme zisťovali, či nadsitová frakcia neobsahuje 
úlomky so scheelitovým zrudnením. 

Slichy sme odoberali z miest najvhodnejších na akumuláciu ťažkých minerálov, 
a to výkopom z hlbky 20-30 cm. Odoberal sa vždy rovnaký objem štrkopieskového 
materiálu a ten sa za mokra preosial na site s okami s priemerom 3 mm. Dbali sme 
na to, aby podsitová frakcia bola aspoň v objeme jednej baníckej misy. Šlichy sme 
doryžovali v tzv. čínskom klobúku. 

Šlichovou prospekciou sme zhodnotili všetky minerály, ale najmä rudné, osobitne 
zlato a scheelit. Prospekcia zahŕňala územia mapových listov Korytnica, Jasenie, 
Horná Lehota a Mýto pod Ďumbierom, detailná oblasť listu Jasenie a Vrbické 
pleso. 

Dovedna sa identifikovalo 36 minerálov. Niektoré z nich sa na tomto území zistili 
prvý raz. Z najzaujímavejších rudných minerálov sa identifikoval kassiterit, galenit, 
sfalerit, volframit, scheelit a zlato. Kassi terit sa na území mapového listu Mýto pod 
Ďumbierom zistil prvýkrát. Identifikoval sa v 64 šlichoch v tatrickej aj veporickej 
časti kryštalinika, vo veporickej v 42 šlichoch v stopách. Vo vyššej koncentrácii bol 
v Beňušskej doline, a to v Hlbokej doline pri Braväcove a v ľavých prítokoch potoka 
Bystrá (Jasenák a vyššie v bezmennom prítoku východne od Jarabej). 

V hronskej sérii veporského kryštalinika severne od Bujakova a v Bacúšskej do
line kassiterit obdobne zistili M. Linke š o v á - I. C i 11 í k (1979). Na základe 
geochemickej asociácie Sn-W-Li hovoria o novej neznámej rudnej formácii kassi
teri lu periplutonického typu. 
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V tatrickej časti kryštalinika je kassiterit sporadický a zistil sa v pravých prí
tokoch medzi Mýtom pod Ďumbierom a Jarabou a v dvoch prípadoch v závere 
Špíglovej doliny (M. Pu 1 e c 1980) v oblasti mapového listu Jasenie. 

Z územia zachyteného na liste Mýto pod Ďumbierom sa zistilo veľmi malé zastú
penie minerálov polymetalického typu (M. Pu 1 e c 1976), a to v prameňovej oblasti 
od Širokej doliny až po Jasenák. V širokej doline bol identifikovaný pyrotín, nižšie 
v ľavom bezmennom prítoku sfalerit a v prameňovej oblasti potoka Jasenák južne 
od Jarabej galenit. Sfalerit v obsahu do 1 g/ m 3 sa zistil aj v blízkosti poruchového 
pásma v prameňovej oblasti Beňušskej doliny. 

M. P e tr o (1973) zistil v západnej časti územia listu Polomka nový výskyt 
Pb-Zn rúd. Vystupujú v metamorfitoch pestrého zloženia a sú súčasťou hronského 
komplexu veporického kryštalinika. Predpokladá, že ide o mladšiu sulfidickú mine
ralizáciu (pyrit, pyrotín, galenit, sfalerit) naloženú na staršie magnetitové zrud
nenie. Podľa sulfidických minerálov v štichoch možno predpokladať, že zrudnená 
poruchová zóna z listu Polomka pokračuje až do oblasti Zubrej doliny. 

V skúmanom území sme po prvýkrát identifikovali volframit v r. 1976 (M. Pu
l 0 c 1976) celkove v 91 šlichoch. Vo veporickej časti kryštalinika je zriedkavým 
minerálom. Anomálny obsah (1-5,5-15 g/m3) volframitu sa zistil z územia mapo
vaného listu Jasenie v Šifrovej, Špíglovej a Gelfúsovej doline. Volframit sa viaže 
na pneumatolyticko-hydrotermálne kremeňové žily, a to v asociácii so scheelitom 
a zlatom. 

Scheelit je pomerne rozšíreným minerálom. V oblasti uvedených mapových lis
tov sa identifikoval v 324 štichoch (80 %) v obsahu od jednotlivých zŕn až do 
50 g/m'3. Najvyššie koncentrácie sa našli v tatrickej časti kryštalinika, najmä v So
potnickej doline, v doline Bukovec, Biela voda, Špíglová, šifrová, Gelfúsová, Lom
nistá a vo Vajskovom potoku, kde tvoria výrazné anomálie. Veľa úlomkov so schee
litovým zrudnením sa našlo v doline Husárka, v Špíglovej, šifrovej doline a v závere 
Vajskového potoka. In situ sa scheelit zistil v oblasti Sopotnica, Špíglovej doliny 
a v závere Vajskového potoka. Vo všetkých oblastiach s anomálnym obsahom schee
litu v šlichoch, ako aj v zistených úlomkoch so scheelitom a východoch predpokla
dáme aJ možnosť scheelitového zrudnenia ekonomického významu. Potvrdzuje to 
lokalita Jasenie-Kyslá. 

Zlato sa identifikovalo v 62 šlichoch v jednotlivých zrnách tak vo veporickej, ako 
aj tatrickej časti kryštalinika . Najvyššie koncentrácie zlata v šlichoch sú v špíglo
vej a Gelfúsovej doline (list Jasenie). Zlato je veľmi jemnozrnné. 

Na lokalite Jasenie-Kyslá sa menšie aj väčšie úlomky hornín a kremeňa odo
braté na analýzu volfrámu hodnotili aj z hľadiska obsahu zlata. Jeho obsah v úlom
koch je v značnej miere prekvapením. Priemerný obsah zlata v 47 analyzovaných 
vzorkách bol 6,69 g/ t a bez hodnôt pod 1 g/t je priemerný obsah až 14,87 g/ t. V týchto 
povrchových vzorkách bol zistený tetradyrnit, teluridy zlata a elektrum (J. B e ň
k a - š. Suchý 1980). Podľa dokladového materiálu predpokladáme, že bude 
možno nájsť aj kremeňové zlatonosné žily väčšieho rozsahu v migmatitoch pásma 
Špíglová, ktoré vymedzil A. K 1 in e c et al. (1980). 

Scheelit sa viaže na formáciu kremeň-scheelit-zlato. Doterajšie mineralogické 
výsledky ukazujú, že sa zlato· viaže nielen na túto formáciu, ale aj na hydrotermálne 
zlatonosné kremeňové žily druhého genetického typu formácie Au-Ag, prvýkrát 
zisteného v Nízkych Tatrách. 
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PaJJm•rnaa cTeneHI, naJieo~eKmrnau;1u1 B nopo~ax orHOBHOH <iacn1 
rpomma ll ~OJIHHbl 1i1nOJITHI{a (CeeepHbie CKJIOHbl HHJKHX TaTp) 

I'pOHllKYM l!BJilleTCll aJIJlOXTOHHOH TeKTOHHqeCKOH e)_jHHHIIe H 
3arra)-1Hb!X KaprraT, KOTOpyJO COCTaBJil!JOT ):(Be IIOKPOBHhle e):(HHH!Ibl 

(xoqcKal! H IIITyperrKall). ITaneoMaľHHTHblM J1CCJie):(OBaHl1eM ÔhIJia 

):(OKa3aHa poTaIIl1ll rpOHHKa B o6ureM, TaK l1 pOTaIIHl! B OÔOI1X ero 
qaCTl!X, T. e. IIOKpOBaX. 3TO )-1OKa3aHO Ha OCHOBaHHH ~aHHblX rr o 

nyqeHHh!X H 3 MepeHneM rropo~ BepxHero rraneo3Oll. B pa6oTe 

rrp!1Be):(eHhl pe3yJihTaThI ):(eTaJihHOľO J1CCJie)-1OBamrn no npoq:>HJI JO 
)-10JIJ1HOH MnOJITJ,IIIa (ceBepHhie CKJIOHbl HM3KHX TaTp). TyT 3 a

MeY:eHo nonHoe JaMelJ.\eHne /:\BYX cpopMarrnii BepxHero naneo-
3Ol!-HHJKHe6orraHCKOl1 M MaJiyJKHHCKOH. 

Different degrees of paleodeclination in the lower part of the 
Hronic unit in the lpoltica valley (Nízke Tatry Mts. northern 
slope) 

The Hranie unit represents an allochtonous unit of the 
Western Carpathians built by two partial structures (the Choč 
and Strážov nappes). Paleomagnetic investigation revealed the 
relation of the Hranie unit in the whole and also that of its 
two partial nappes according to data from rocks of Upper 
Paleozoic age. Results of detailed investigations along the 
Ipoltica valley profile are summarized. The most complete 
litosratigraphical sequence of two formations of Upper Paleo
zoic age (Nižná Boca fm. and Malužiná fm.) occurs there. 

The Ipoltica valley profile in the 
northern slope of the Nízke Tatry 

Mts. offers exceptional possibility 
for investigation of the lower stra-
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tigraphical sequence of the Bronie 
unit. The profile of rocks exposed 
here was matter of paleomagnetic 
investigations. 

Geological setting of samples 

The Ipoltica valley runs in N-S 
to SW-NE direction southwards 
from the Čierny Váh settlement. 
Its southern continuation is formed 
by the valley of the Dikuľa brook 
tribµtary. Both valleys uncover 
rock seq uences of the V eporic unit 
Mesozoic sequence (of the Veľký 

Bok group) and of basal parts of 
the Bronie unit (the Sturec nappe 
sensu D. And ru s o v et al. 1973). 

From the S to the N, i. e. from 
the base to the top of the sequence, 
uppermost members of the Veľký 
Bok group occur there at the base 
of exposed profile. Metamorphosed 
limestone of Neocomian age creates 
the uppermost level of the Veľký 
Bok group. In its tectonic overlier, 
one of the most oomplete sequen
ces of the Bronie Upper Paleozoic 
occurs here being part of the Stu
rec nappe. 

The Sturec nappe occupies, simi
larly to the overwhelming part of 
the Nízke Tatry Mts. northern slo
pe, a monoclinal position dipping 
ahout 15°-35° to the N. Both litho
stratigraphical units of the Bronie 
unit Upper Paleozoic as defined by 
A. V o z ár o v á - J. V o z ár 
(1979a, 1979c), the Nižná Boca and 
Malužiná formations, occur there. 

A detailed description of both 
lithostratigraphic units is given in 
mentioned papers based on litholo
gical subdivision and paleontolo
gical data. The latter were obtained 
from both macro- and microflo
ristical investigations (cf. V. S i
t ár - J. V o z ár J 973 for data 
on macroflora and Ž. I 1 a v s k á 
1964, E. Planderová 1973, 
1979 for m icrofloristic results). 

The Nižná Boca fm. (stratigrap
hical span: Stephanian B- C) out
crops in the southern part of the 
Ipoltica valley and in the Dikuľa 

valley. Th e formation lies in the 
immediate tectonic overlier of Neo
comian rocks of the Veľký Bok 
group. It consist mainly of greyish 
clastic sediments in cyclic develop
ment. Lithic arenite, wackstone and 
graphite shale layers containing 
coalified mac1ofloristic r emnants 
occur there . Thin layers of oligomict 
conglomerate occur only rarely in 
the sequence. Sediments of the 
Nižná Boca fm . are cut by in ter
layering vein bodies of andesite to 
dacite composition and of Permian 
age (assign ed formerly as augite 
porphyrite by V. Sťa st ný 1927 
or diorite porphyrite by S. Vr á
n a - J. V o z ár 1969). 

More than a 2, 000 m thick 
sequence of sediments and volcani
tes represents the Malužiná forma
tion in the Ipoltica valley prof ile. 
Sediments are mainl.y of red colours 
and contain considerable amounts 
of limonite and oí iron oxides . 
According to A. V o z ár o v á (in 
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print), they may be divided into 
three megacycles. Conglomerate beds 
participate on the inner composition 
of the first megacycle and mainly 
greywacke, greystone and, in the 
upper part, clay shale compose the 
sequence elsewhere. Even layers of 
evaporite are known from the 
upper horizons of single megacycles 
(E. Drnzík 1969, J. Badár -
L. No v ot ný 1971). Single mega
cycles differ also by the internal 
composition but mainly by the pre
sence of volcanites divided into two 
eruption phases (J. V o z ár 1971). 
Products of the first eruption phase 
are wide-spreaded in the upper 
levels of the first megacycle being 
represented by repeating effusive 
bodies alternating with volcano
clastic sediments (mainly tuff and 
tuffite) in uppermost horizons. Only 
small effusive bodies occur in the 
upper part of the second megacycle. 
Frequent volcanoclastic layers ref
lect here the volcanic activity as 
well. Multiple effusive bodies alter
nating with tuff and tuffite layers 
represent the dominating pheno
menon of the second eruption phase 
within the third sedimentary mega
cycle. Volcanic rocks of both erup
tion phases have basaltic to andesite 
composition of tholeiitic nature 
(J. Vozár 1977). Red sandstone 
and shale of Upper Permian age 
(E. Planderová 1973) occur 
in the overlier of effusives of the 
second eruption phase passing by 
cyclic repetition into quartzite and 
quartzy sandstone assumed to re-

present already beds of Triassic 
age (A. Bi e 1 y 1965). Uppermost 
members of the sequence represent 
mainly limest one layers alternating 
with shale (Campilian beds) and, 
upwards, limestone of Middle 
Triassic age. 

A horst structure built by the 
Malužiná formation outcrnps in the 
northern part of the Ipoltica valley 
near Čierny Váh settlement. Vol
canites of the second eruption phase 
participate mainly in the structure 
there. 

P aleomagnetic poperties of samples 
from the Ipoltica valley profile 

Results of new complementary 
paleomagnetic investigations reali
zed on samples from several points 
along the Ipoltica valley profile 
may be summarized as follows. 

1) Sediments of the Nižná Boca 
fm. (Upper Carboniferous to Step
hanian B-C) reveal mainly unstab
le directions of remanent magnetic 
polarity (RMP shortly), a feature 
which may be influenced by the 
composition of rocks or by the 
frequent bituminous constituent 
present in samples . 

2) The Malužiná formation (Lo
wer to Upper Permian age) consists. 
a set of tholeiitic basalt to andesite 
layers and of sediments rich in iron 
oxides. Sediments reveal well 
maesurable values of RMP with 
stable directions. 

3) The most p ronounced stable 
courses of RMP directions have all 
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eruptive rock samples of Permian 
age and mainly the volcanites com
posing the second eruption phase 
in the Ipoltica profile. 

4) Generally, the analysis of RMP 
directions on samples from the 
Ipoltica valley confirmed the pre
vious knowledge upon clockwise 
rotation of the Bronie unit stated 
formerly by J. K ot á sek - M. 
Kr s (1965) to be 45° + 3° and by 
P. Mušk a - J. V o z ár (1978) 
amounting even 65° + 3° From new 
samples taken from the Ip,oltica 
valley profile, it was possible to 
accurate these previous data even 
in the relation with the new and 
statistically treated values given 
for the stable Eurasian platform 
(M. Kr s 1977). 

5) Measurements on samples from 
the Ipoltica profile allowed, for the 
first tíme, draw attention to deri
vations of paleodirection values 
within single litostratigraphic units 

◄ 

or within their single members. 
From the underlier to the top, the 
Nižná Boca fm. reveals a value of 
paleodeclination D = 194.6° and 
negatíve derivation (i. e. anticlock
wise L'iD = 14. 7° in r elation to the 
evaluated paleodirection for Upper 
Carboniferous tíme of the stable 
Eurasian platform. 

Samples from the Malužiná fm. 
reveal a stable positive value of 
paleodeclination (i. e . clockwise), 
but at the same time, the value of 
derivation gradually changes from 
the bottom to the top of the for
ma tion in the interval L'iD = +22.7° 
to +60.3° in all cases relative to the 
statistically obtained main paleo
direction for Lower and Upper Per
mian of the stable Eurasian plat
form. Consequently, samples taken 
from the first megacycle in the 
lower part of the Malužiná fm. 
reveal an average value of L'iD = 
= +31.5° w hereas that from the 

Fíg. 1. Map section of the Ipoltica valley area with results of paleomagnetic measure
m ents (by P . Mušk a - J. V o z ár). Hranie unit: 1 - limestone and dolomite, 
Middle Triassic, quartzite, quartzy sandstone, sandy to clay shale, Lower Triassic, 
Malužiná formation: 3 - sandy to clay shale, sandstone, greywacke, conglomerate 
layers of variegatecl colour, pyroclastics, Permian, 4 - effusive bodies (even vein 
boclies within Carboniferous beds) of tholeiitic basalt and andesite of the first (P I) 
and second (P II) eruption phase, Permian, Nižná Boca formation: 5 - dark grey 
clay shale and graphiteous shale, sandy shale, sandstone, graywacke and conglo
merate layers, Upper Carboniferous, Veporic unit: limestone, Neocomian of the 
Veľký Bok group. Paleomagnetic data: 1 - negatíve remanent magnetic polarity 
(RMP), 8 - positive RMP, 9 - RMP vector, 10 - sample site with unstable RMP 
Obr. 1. Výsek mapy doliny Ipoltica s výsledkami paleomagn etických meraní 
(P. Mušk a - J. V o z ár). Hronikum: 1 - stredný trias: vápence a dolomity, 2 -
spodný trias: kremence, kremeňové pieskovce, piesčité a ílovité bridlice; malu
žinské súvrstvie: 3 - perm: pestrofarebné piesčité a ílovité bridlice, pieskovce, 
droby, polohy zlepencov, pyroklast iká, 4 - permské vulkanity: efuzívne telesá 
(v karbóne aj žilné telesá) tholeiitických bazaltov a andezitov prvej (P I) a druhej 
(P II) erupčnej fázy; nižnobocianske súvrstvie: 5 - vrchný karbón: tmavosivé íl ovi té 
a grafitické bridlice, piesčité bridlice, pieskovce, droby a polohy. zlepencov; Vepo
rikum: 6 - m ezozoikum série Veľkého boka: n eokómske vápence, 7 - negatívna 
RMP, 8 - kladná RMP, 9 - smer RMP, 10 - miesto vzorky s nestabilným piebehom 
Rl\lIP 
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middle part representing the upper 
portion, approximately, of the se
cond m egacycle have dD = +60.3°. 
Quartzite and quartzy sandstone of 
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Lower Triassic age represents the 
youngest members investigated. 
Here, a value of D = +84.32° has 
been stated in r elation to statisti-
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Fig. 2. Mean paleomagnetic directions for rock samples of the Bronie unit Upper 
Paleozoic and Triassic from t he Ipoltica valley. Explanations: l - recent magnetic 
pole direction, 2 - negatíve RMP, 3 - positive RMP, 4 - mean values of paleo
directions for single members of the Bronie unit Upper Paieozoic and T riassic, 
Nižná Boca foTmation: Cs - sediments of Upper Carboniferous age, Pct - vein 
b odies of Permian age cutting sediments of the Upper Carboniferous, Malužiná 
formation: P 1 - sediments of Permian age in the underlier of the first eruption 
phase, Autunian ?, P 1 _ 2 - sediments of Permian age between the firs t and second 
eru ption phases, Saxonian to Thuringian, P II - volcanite of the second eruption 
phase, Permian, T1 - sediments of Lower Triassic age, FE - volcanite of the second 
eruption phase in the tecton ic horst structure at the čierny Váh sett lement 
Obr. 2. Stredné paleomagnetické smery pre horniny m ladšieho paleozoika a triasu 
Bronika v doline Ipoltica. Vysvetlivky: 1 - poloha smeru súčasného magnetického 
poľa, 2 - záporná polarita RMP, 3 - kladná polarita RMP, 4 - stredné hodnoty 
paleosmeru jednotlivých členov mladšieho paleozoika a triasu Bronika; ni.žnobocian
ske súvrstvie: Cs - sedimenty vrchného karbónu, Pct - permské žilné telesá prerá
žajúce vrchný karbón; maliižinské súvrstvie: P 1 - sedimenty permu v podloží 
I. erupčnej fázy - autun ?, P 1 - 2 - sedimenty permu medzi I. a II. erupčnou fá
zou - saxón - turing?, P II - vulkanity permu - II. erupčná fáza; T 1 - sedi
m enty spodného triasu, PE ·- vulkanity II. erupčnej fázy vystupujúcej v tektonickom 
hraste pri osade Čierny Váh 
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cally obtained mean paleodirection 
for the Lower Triassic in the stable 
Eurasian platform. All data indica
ted are recalculated to the coor
dinates of the Czechoslovak Western 
Carpathians. 

6) An important deduction may 
be drawn from these data for paleo
graphy and paleotectonics for the 
Upper Carboniferous till Lower 
Triassic time of basin evolution and 
filling by sediments and volcanites. 
The basin formation and orienta
tion may have been of rotational 
nature during the Upper Paleozoic. 

7) Besides this mentioned rota
iion of the basinal axis in the space 
and time, also nappe movements 
of Alpine age and even the sub
sequent faulting may have influen
ced the values of paleodeclination. 

8) Data obtained from samples 
of the Ipoltica valley reflect results 
of detailed investigation until from 

a single profile. Results have been 
confronted with the geological si
tuation of sample sites and also 
with previous paleomagnetic data. 
In our opinion, these first results 
yielding different paleodeclination 
values from a continuous profile 
point to the rotational change in 
prima1""y basin orientation with time 
during the deposition of the Nižná 
Boca and Malužiná formations . 
These first data are to be confirmed 
by results from parallel profiles and 
also from other areas where the 
both formations occur in the Wes
tern Carpathians. 

9) Another positive result of in
vestigation is that the tectonic horst 
structure near Čierny Váh settle
ment has been found and proved 
by PE data as well (Figs. 1 and 2, 
Tab. 1). 

Translated by I. Varga 
Review by A. Biely 
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Rozdiely paleodeklinácie v horninách bazálnej časti hron i
ka v doline Ipoltica ( severné svahy Nízkych Ta tier) 

PETER MUŠKA - JOZEF VOZÁR 

úvod a všeobecná časť 

Východnú časť Nízkych Tatier buduje 
veporikum a na jeho stavbe sa zúčast

ú uje kryštalinikum (hronský a kráľovo

hoľský komplex, A. K 1 in e c 1971, 1976) 
a obalová séria (metam orfova ný perm 
a mezozoikum série Veľkého boka, 
R. K e t tne r 1938, M. Ma h e ľ et al. 
1964). V tek tonickom nadloží veporika 
,, en bloc" v alochtónnej pozícii vys tu
puje hronikum (D. And ru s o v 
J. Bystrický - O. Fusán 1973). 
Priamo v tektonickom na dloží n eokómu 
série Veľkého boka vystupuje spodný 
čiastkový príkrov hronika - šturecký 
príkrov, ktorý podľa A. V o z ár o
vej - J. V o z ár a (1979a, c) tvorí 

v bazálnej časti nižnobocianske (stefan 
B-C) a malužinské súvrstvie (spodn ý a 
vrchný perm). L en lokálne sa v bazálnej 
časti príkrovu h ronika zachoval i tekto
nicky r edukovaué šošovky mylonitizova
ných granitoidov (A. V o z ár o v á -
J. Vozár 1979b). 

V rokoch 1974-1978 sme nadviazali 
na výskum M . Krsa - J . Kotáska 
(1965) a začali komplexný regionálny 
paleomagnetický výskum hornín mlad
šieho paleozoika hronika v Nízkych 
Tatrách, Tríbeči a v Malých Karpatoch, 
teda v podstatnej časti rozšírenia nižno
bocianskeho a malu:i.inského súvrstvia 
v rámci Západných K arpá t (P. Mu š
k a - J. V o z á r 1978) . Komplexne sme 
zhodnotili jednotlivé oblasti a korelovali 
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výsledky dosiahnuté zo štúdií rovnocen
ných horizontov nižnobocianskeho a 
malužinského súvrstvia. Jedným zo zá
kladných výsledkov bol údaj o magne
tickej stabilite permských vulkanitov a 
sedimentov malužinského súvrstvia. Na 
základe stability smeru RMP a repro
dukovateľnosti meraní sme získali uce
lené súbory paleosmerov lokalít, súborov 
lokalít a oblastí a súhrnne sme ich šta
tisticky spracovali. Interpretovali sme 
zmenu smeru magnetickej deklinácie ako 
dôsledok rotácie presunutých čiastko

vých príkrovov hronika (šturecký a choč
ský príkrov) v smere hodinových ruči

čiek maximálne až o 65 ± 3° (P. Mu š
k a - J. V o z ár 1978) pri korelácii so 
štatisticky zisteným paleosmerom permu 
zo stabilných platforiem Eurázie (M. Kr s 
1969). Tým sme doplnili pôvodný údaj 
z práce J. K o t á s k a - M . K r s a 
(1965 - hodnota rotácie o 45° ± 3° v sme
re hodinových ručičiek). Novšie výsledky 
výskumu preukázali menšie diferencie 
v stupni rotácie rovnakých horizontov 
malužinského súvrstvia v Malých Kar
patoch a Tríbeči voči hodnotám v Níz
kych Tatrách. Získali sa aj prvé infor
mácie o rozdielnych hodnotách rotácie 
obidvoch čiastkových príkrovov - štu
reckého a chočského, hoci obidva rotovali 
v smere hodinových ručičiek (P. Mu š
k a 1979). Tento údaj v súčasnom ob
dobí preverujeme v oblastiach styku obi
dvoch čiastkových príkrovov. 

V ďalšej etape výskumu (1978-1979) 
sme detailne skúmali paleomagnetické 
charakteristiky, a to s cieľom spresniť 

doterajšie výsledky regionálneho charak
teru z práce P. Mušku - J. V o z ár a 
(1978). Vybrali sme profily s najúplnej
ším sledom nižnobocianskeho a malužin
ského súvrstvia a z nich odobraté vzorky 
od podložia po nadložie tak, aby repre
zentovali základné litologické horizonty 
včítane vulkanitov. Takým spôsobom sme 
spracovali priečny profil severojužného 
smeru v doline Ipoltica. Na príklade vý
sledkov z tohto profilu chceme poukázať 
na vlastnosti a rozdielne hodnoty paleo
smerov jednotlivých súvrství, resp. ich 
členov, a prispieť k riešeniu niektorých 
otázok paleogeografie, paleotektoniky a 
mladej hrastovej stavby pri osade čier-

ny Váh. 
Pri interpretácii získaných hodnôt 

sme využili štatistické spracovanie paleo
magnetických výsledkov permu variskej 
časti Eurázie. Pri korelovaní našich vý
sledkov sa tieto údaje v posledných ro
koch prehodnotili. Podľa M. K r s a 
(1977) výsledky paleosmeru karbónu 
(hlavne vrchný), permu a triasu, získané 
štatistickým spracovaním údaj ov zo sta
bilných (variských) platforiem, t. j. se
veroeurópskej a ázijskej, prepočítané na 
zemepisné súradnice územia ČSSR, sú: 
trias Dr= 28,78°; fr= 47,22°; perm D = 
= 23,99°; lp = 14,24°; karbón De= 29,28°; 
Ie= 1,01°. 

Tieto hodnoty platia pre súradnice 
r1 = 48,00°; ,l = 20,00°. Podľa nových úda
jov pristupujeme k hodnoteniu paleomag
netických smerov a zistených hodnôt LlD 
(tab. 1) a uplatňujeme to aj pri inter
pretácii výsledkov z profilu Ipoltica. 

Geologická charakteristika profilu doliny 
lpoltica 

Dolina Ipoltica prebieha severojužným 
až juhozápadným smerom na J od osady 
čierny Váh (sev. svahy Nízkych Tatier). 
Jej južným pokračovaním je prítok zva
ný Dikuľa. V priečnom profile obidvoch 
na seba nadväzujúcich dolín sú tu ob
nažené súbory hornín veporika - mezo
zoikum série Veľkého boka a bazálnej 
časti hronika, t. j. štureckého príkrovu 
(sensu D. And ru s o v - J. BY s
tri c ký - O. F u s án 1973). 

Od J na S, t. j. od podložia po nadlo
žie, tu možno pozorovať najvrchnejšiP 
členy súboru mezozoických hornín série 
Veľkého boka. Sú to neokómske meta
morfované vápence a v ich tektonickom 
nadloží sa zachoval jeden z najúplnej
ších sledov mladšieho paleozoika hroni
ka, a to v profile štureckého príkrovu. 

V doline Ipoltica, ako aj v prevažnej 
časti severných svahov Nízkych Tatier 
má štureck ý príkrov monoklinálne ulo
ženie s úklonom na S pod uhlom 
15- 35°. Sú tu zastúpené obidve litostra
tigrafické jednotky - nižnobocianske a 
rnalužinské súvrstvie, ktoré A. V o z á
r o v á - J. V o z ár (1979a, c) defino
vali ako reprezentatívne jednotky mlad-
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i',ieho paleozoika hronika. 

Nižnobocianske súvrstvie (stratigrafic
kého rozpätia stefan B-C) vystupuje 
v južnej časti doliny Ipoltica a v doline 
Dikuľa. Leží priamo v tektonickom nad
loží neokómu série Veľkého boka. Niž
nobocianske súvrstvie tvoria prevažne 
sivé klastické sedimenty usporiadané 
v cyklickej stavbe. Sú to litické droby, 
drobové pieskovce, piesčité a ílovité 
bridlice s obsahom bitúmenovej zložky, 
polohy grafitických bridlíc, často so zvyš
kami zuhoľnatenej makroflóry. Len spo
radicky vystupujú tenké polohy oligo
miktných zlepencov. Sedimenty nižnobo
cianskeho súvrstvia sú prerážané medzi
vrstvovými žilnými telesami andezitov, 
bazaltov permského veku (predtým sa 
označovali ako augitické porfyrity 
V. šťastný 1927, dioritové porfyrity 
S. Vrán a - J. V o z ár 1969). 

Malužinské súvrstvie je v profile 
Ipoltica zastúpené viac ako 2200 m moc
ným súborom sedimentov a vulkanitov. 
Sedimenty sú prevažne červené a s pod
statným podielom limonitu a kysliční

kov železa. Litologicky sú podľa A. V o
z ár o vej (1981, v tlači) usporiadané do 
troch megacyklov. Na ich vnútornej 
stavbe sa pri I. megacykle zúčastňuje aj 
zlepenec, inde najmä droby, drobové 
pieskovce a vo vrchných častiach ílovité 
bridlice. Z týchto vrchných horizontov 
megacyklov sú známe aj evapority 
(E. Dr n z í k 1969, J. B ad ár - L. 
No v ot ný 1971). Vnútornou náplňou sa 
megacykly od seba odlišujú jednak zo 
sedimentologickej stránky, ale najmä 
prítomnosťou vulkanitov dvoch erupč

ných fáz (J. V o z á r 1971). Vo vrchnej 
časti I. megacyklu sú rozšírené produkty 
I. erupčnej fázy - niekoľkonásobné vý
levy vo vrchnej časti striedajúce sa 
s intraefuzívnymi sedimentmi (hlavne 
tufy a tufity). Vo vrchnej časti II. mega
cyklu sú len malé efuzívne telesá. Od
razom vulkanickej aktivity sú početné 

polohy vulkanoklastík. V III. megacykle 
sú prevládajúcim fenoménom- vulkanity 
II. erupčnej fázy - mnohonásobné vý
levy striedajúce sa s polohami tufov a 
tufitov. Vulkanické horniny obidvoch 
erupčných fáz sú prevažne bazalty a 
andezity tholeitického charakteru (J. V o-

z ár 1977). V nadloží efuzív II. erupč

nej fázy v profile Ipoltica vystupujú 
červené pieskovce a bridlice vrchného 
permu (E. P 1 and e rov á 1973), vyššie 
cyklicky vystriedané kremencami, kre
meňovými pieskovcami zaraďovanými už 
do triasu (A. Bi e 1 y 1965). Vyššími 
členmi sú slienité vápence striedajúce sa 
s bridlicami (kampilské vrstvy) a vá
pence stredného triasu. 

V severnej časti profilu Ipoltica pri 
osade Čierny Váh uprostred triasových 
členov vystupuje z podložia hrast malu
žinského súvrstvia, ktorý budujú pre
važne vulkanity II. erupčnej fázy. 

Paleomag·netická charakteristika profilu 
lpoltica 

Z profilu Ipoltica bolo z 21 lokalít 
spracovaných 150 vzoriek. Na každej lo
kalite sa zistili základné paleomagne
tické charakteristiky. Zo všetkých hor
ninových typov sú na paleomagnetický 
výskum najvhodnejšie eruptívne horni
ny permského veku (tab. 1). Preto sme 
sa zamerali hlavne na relatívne mohut
nejšiu II. erupčnú fázu. Lokality s ne
stabilným priebehom smeru RMP 
(obr. 1, lok. 71, 73, 80) sme z ďalšieho 
spracovania vylúčili. 

Výsek mapy z profilu Ipoltica (obr. 1) 
vyjadruje geologickú situáciu a polohu 
bádaných lokalít, reverznú a kladnú po
laritu, ako aj smer remanentnej magne
t ickej polarizácie (RMP). Z grafického 
vyjadrenia smerov RMP vychodí ich ne
rovnaká hodnota získaná z jednotlivých 
lokalít od podložia po nadložie. Roz
dielnu hodnotu paleomagnetických sme
rov v nižnobocianskom súvrství (vrchný 
karbón - stefan B-C), v malužinskom 
súvrství (spodný a vrchný perm) a v sú
vrství spodného triasu, ako aj hodnoty 
získané meraním z tektonického hrastu 
pri Čiernom Váhu graficky vyjadruje 
obr. 2. Súhrnne štatisticky spracované 
výsledky sú v tab. I. 

Celkové zhodnotenie profilu lpoltica 

Výsledky nových doplňujúcich meraní 
hodnôt z lokalít profilu doliny Ipoltica 
možno zhrnúť takto: 
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1. Sedimenty nižnobocianskeho súvrst
via (vrchný karbón - stefan B-C) majú 
väčšinou nestabilný priebeh smeru RMP, 
čo mohlo ovplyvniť ich zloženie a cel
kový petrografický charakter, pri ktorom 
v mnohých polohách do popredia vystu
puje bitúmenová zložka . 

2. Malužinské súvrstvie (spodný a 
vrchný perm) je súborom iholeiitických 
bazaltov až andezitov a sedimentov bo
hatých na kysličníky železa. Sedimenty 
vykazujú dobre merateľné hodnoty so 
stabilným priebehom RMP. 

3. Najvýraznejší stabilný priebeh sme
ru RMP majú všetky permské eruptívne 
horniny, v konkrétnom profile najmä 
vulkanity druhej erupčnej fázy. 

4. Celkove analýza smerov RMP v do
line Ipoliica potvrdila doteraj šie poznat
ky o rotácii hronika (konkr. štureckého 
príkrovu) v smere hodinových ručičiek, 

ako na to poukázali práce K. K o t á s
k a - M. K r s a (1965; hodnota rotácie 
o 45° ± 3°) a P. Mušku - J. V o z ár a 
(1978; hodnota rotácie až o 65° ± 3°) . 
V profile Ipoltica sme spresnili jednot
livé údaje, a to a j vo vzťahu k novým 
štatisticky spracovaným údajom zo sta
bilnej platformy Eurázie (M. Kr s 
1977). 

5. Meraniami v profile Ipoltica prvý 
krát upozorňujeme na odchýlky hodnôt 
paleosmerov jednotlivých li tostra tigrafic
kých jednotiek, resp. ich členov . Od pod
ložia po nadložie má nižnobocianske sú
vrstvie hodnotu paleodeklinácie D = 
= 194,6° a zápornú odchýlku (t. j. proti 
smeru hodinových ručičiek LlD = -14,7° 
vzhľadom na vypočítaný paleosmer 
vrchného karbónu stabilnej p latformy 
Eurázie. 

Malužinské súvrstvie vykazuje stabil
ne kladnú hodnotu LlD (t. j. v smere ho
dinových ručičiek) , ale postupne pri jed
notlivých členoch od podložia po nad
ložie možno pozorovať rozličnú veľkosť 

odchýlky, a to v rozmedzí LlD = +22,7° 
až do +60,3°, vždy vzhľadom na štatis
ticky vypočítaný paleosmer pre spodný, 
resp. vrchný perm stabilnej p latformy 
Eurázie. 

Malužinské súvrstvie vykazuje stabil
ne kladnú hodnotu LlD (t. j. v smere ho
dinových ručičiek), ale postupne pri jed-

notlivých členoch od podložia po nad
ložie možno pozorovať rozličnú veľkosť 

odchýlky, a to v rozmedzí LlD = +22,7° 
až do +60,3°, vždy vzhľadom na štatis
ticky vypočítaný paleosmer pre spodný, 
resp. vrchný perm stabilnej platformy 
Eurázie. 

Tak sedimenty spodnej časti m alužin
ského súvrstvia (I. megacykl us) vyka
zujú p riemernú hodnotu LlD = +31,5°; 
sedimenty strednej časti malužinské ho 
súvrstvia (približne vrchná časť II. mega
cyklu) hodnotu LlD = +60,3°. 

V profile Ipoltica boli stratigraficky 
najmladším skúmaným členom kremence 
a kremeňové pieskovce spodného t r iasu, 
pri ktorých sa zistila hodnota LlD = 
= +s4,32° vzhľadom na štatisticky vy
počítaný paleosmer spodného triasu sta 
bilnej platformy Eurázie. 

Všetky uvedené hodnoty sme prepo
čítali na súradnice územia ČSSR, kon
krétne na oblasť Západných Karpá t. 

6. Z uvedeného vychodí závažný po
znatok pre paleogeografiu a paleotektoni
ku o zmenách smeru paleodek linácie od 
v rchného karbónu až do spodného tria
su, teda počas formovania bazénu 
v mladšom paleozoiku, keď sa vyplnil 
sedimentmi a vulkanitmi. Tento proces 
formovania a orientácie bazénu mohol 
mať v m ladšom paleozoiku rotačný cha
rakter. 

7. Okrem uvedene j rotácie bazénu 
v priestore a čase v období mladšieho 
paleozoika mohla hodnoty paleodeklinácie 
ovplyvniť aj alpínska príkrovová a mla
dá zlomová tektonika. 

8. údaje z doliny Ipoltica sú výsled
kami detailného výskumu len z jedného 
profilu. Konfrontovali sme ich s geolo
gickou situáciou, so staršími výsledkami 
z paleomagnetického výskumu (cit . in 
lit.). Sme toho náhľadu, že poznatky 
o rozdielnych hodnotách paleodeklinácie 
naznačujú rotačnú zmenu smeru orien
tácie primárneho bazénu v období tvor
by nižnobocianskeho a malužinského sú
vrstvia. 

9. Ďalším výsledkom nášho výsku~u 
je zistenie tektonického hrastu pri osade 
Čierny Váh (obr. 1, 2a, tab. I), čo platí 
aj pre jeho východné pokračovanie pri 
lokalite Brezová-Benkovský potok . 
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Interpretácia tiažového poľa v oblasti výcho
doslovenského neogénu 

Geofyzika, Geol. ulica 18, 834 37 Bratislava 

(9 obr. v texte) 
Doľučené 16. 2. 1979 

Ilorre TH:lKecni: B paiíoue BOCTO•rnocrrona:u;Koro ueoreHa H ero 
OTJil,(qMTeJibHbie qepTbl 

OTm1q:11TeJihHOH qepT0ií HeoreHHb!X BIIaAl1H BHyTpeHHeií OKpa11-

Hbl 3anaAHblX KaprraT, 51BJU!eTC51 TO, qTQ Ha 11X Tep11Top1111 rrp11-

X0Al1T K 11HBep3l111 llOJIH T51)KeCTl1 eCJil1 AaHHbie cpaBHl1BaeM C ycTa

HOBJieHHblM11 rny611HaMM npeATPeT11qHoro cj)yHAaMeHTa. C HapacTa

HMeM rny611Hbl rrpeATPeTHqHOľ0 cj)yHAaMeHTa BeJIJ,jqJ,IHbl aHOMaJIMJ,I 

llOJIH TH)l<eCTM rroCTeneHHO yse1rnqusa10TC51. 3TO CBMAeTeJihCTByeT 

O TOM, qTQ B <PYHAaMeHTe 3TMX BITaAMH HaXOAHTCH TaKHe MaCCbl, 

K0TOpb!e Cb!rpaJIM OCHOBHYIO poJib rrpH cpopMHPOBaH11M Bl1aAMH. 

ABTOpb! cquTalOT, qTo perHOHaJibHhle AeiíCTBMH ITOJIH TH,KeCTH 3TJ1X 

Macc HBJIHeTCH KaK pe3yJihTaT AHanHpM3Ma. 

Interpretation of the gravity field in the East Slovakian Neogene 
area 

It is a peculiar feature of Neogene basins located along the 
inner side of the Western Carpathians that inversions of the 
gravity field occur on their territory. Values of gravity ano
malies increase with the increasing depth of the pre-Neogene 
basement. The feature points to the presence of such heavy 
masses in the basement which played substantial role at the 
time of basinal foundation and considerably influenced the 
development of basins as well. Regional gravity effects of such 
masses are interpreted as the result of diapiric processes. 

V ostatnom období sa v mnohých 
geologických publikáciách o oblasti 
východného Slovenska zjavuje rad 
interpretácií výsledkov geofyzikál
nych meraní, väčšinou poplatných 

sucasným geologickým koncepciám. 
Vyplýva to zo skutočnosti, že geo
fyzikálne polia tejto oblasti, ale 
najmä východoslovenského neogé
nu sú také komplikované, že bez 
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komplexnej analýzy nemožno zís
kané údaje plne využiť. Preto treba 
pre toto územie vytvoriť spoločnú 

a teoreticky podloženú metodiku 
geologickej interpretácie výsledkov 
geofyzikálneho prieskumu. 

V začiatkoch prieskumu výcho
doslovenského neogénu sa používali 
geofyzikálne metódy (gravimetria, 
magnetometria a seizmika) na vy
medzenie hlavných geologických 
jednotiek, resp. štruktúr. V tejto 
súvislosti treba spomenúť práce 
R. Beh ou n k a (1949), M. B 1 í ž
k o v s k é ho (1961), R. Rudinca, 
J. S 1 á vi k a (1970) a i. V ďalšej 

etape vystupovala do popredia úlo
ha určiť niektoré parametre daných 
štruktúr. Išlo predovšetkým o sta
novenie mocnosti, resp. híbky da
ného objektu. Na riešenie úloh bol 
vypracovaný rad spôsobov inter
pretácie tiažových a magnetických 
anomálií. Základným produktom 
tejto interpretácie boli vertikálne 
rezy. Napr. práce J. I br majer a 
(1954), A. Šut or a a V. C ek a na 
(1965) obsahujú niektoré interpre
tačné rezy cez Potiskú nížinu, kto
ré dávali prvú predstavu o stavbe 
územia, hlavne o jeho centrálnej 
časti, kde sa zistila veľká mocnosť 
miocénnych sedimentov. 

V súčasnosti možno v oblasti vý
chodoslovenského neogénu pristú
piť ku komplexnému spracovaniu 
nameraných geofyzikálnych údajov, 
ktoré nepo:skytnú len údaje o híbke 
podložia, ale aj predstavu o moc
nosti jednotlivých stratigrafických 
súvrství a o charaktere podložia. 

Navyše možno v tejto oblasti po
mocou gravimetrie, magnetometrie 
a seizmických meraní riešiť otázky 
späté s vyhľadávaním a objasňova
ním pozície vulkanoplutonických 
aparátov v oblasti Slanských vrchov, 
Vihorlatu a pochovaných vulkanic
kých komplexov v oblasti centrál
nej depresie. 

Tiažové pole 

Pri analýze tiažového poľa vo vý
chodoslovenskom neogéne sme vy
chádzali z poznatku, že na väčšine 
územia je nesúlad medzi namera
nými tiažovými anomáliami a hlb
kou predterciérneho podložia. S na
rastaním hlbky tohto podložia sa 
hodnoty tiažových anomálií zvyšu
jú. Táto „inverzia" tiažového poľa 
je oveľa väčšia v smere osi potiskej 
depresie (t. j. SZ-JV) ako v smere 
kolmom na -ňu. Na vlastné riešenie 
stavby predterciérneho podložia na 
základe tiažových meraní je predo
všetkým nevyhnutné odstrániť re
gionálny účinok spôsobujúci inver
ziu tiažového poľa. 

V súčasnosti je niekoľko spôso
bov riešenia tohto problému. Možno 
použiť metódu plošnej interpretácie 
hustotného rozhrania (R. V á 1 ek 
1969), ktorá sa veľmi často uplat
ňuje v panvách s hustotne ľahšou 
výplňou, alebo druhý spôsob - zo
stavenie „odkrytej mapy". Často sa 
používaj ú aj odvodené polia, t . j. 
rozličné typy separácie tiažového 
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poľa na regionálne a reziduálne 
anomálie. Tento postup sa nám pre 
oblasť východoslovenského regiónu 
javí ako menej vhodný, a to najmä 
pre citlivosť k okolitým deformujú
cim anomálnym hodnotám mezo
zoika Humenských vrchov, Spiš
sko-gemerského rudohoria a zem-
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plínskeho ostrova. Vo východoslo
venskom neogéne sme použili prvé 
dva spôsoby na stanovenie regio
nálnej zložky poľa. 

Štatistický rozbor závislosti tia
žovej anomáli,e-._od híbky predter
ciérneho podložia, ktorú zistili vrty 
(obr. 1), ukázal, že podľa priebehu 

o Pl-7 
• Pl-2 

o Rs24 

o Trh-26 

3000 !OOO 5000 H [m] 

Obr. 1. Graf závislosti tia žových anomálií od h lbky podložia zistenej vrtmi vo vý
chodoslovenskej panve 
Fig. 1. Dependence between gravity anomalies and the ascertained basement surface 
depth in th e East Slovaki.an basin 
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krivky normálnej závislosti (R. V á-
1 ek 1969) možno celé územie roz
delí ť na tri celky: 

a) Oblasť Potiskej mzmy, pohra
ničná časť zakarpatského prehy
bu a širšie okolie zemplínskeho 
ostrova sa prejavujú ako hustot
ne prekompenzovaný blok. 

b) Oblasť humensko-užhorodského 
hrastu a zóna Vihorlat-Pop
ričný patrí k územiu bez vý
razných hustotných nehomoge
nít. 

c) Oblasť Košickej a Moldavskej 
kotliny sa prejavuje ako b1ok 
s hustotným deficitom. 

Krivku „normálnej závislosti" 
sme zostavili na základe hustôt zís
kaných z niektorých vrtov v záuj
movej oblasti (Ďurkov-1, 2, 3, Roz
hanovce-1, Prešov-1, MLS-1, Se
čovce-1 a i.). Krivka má exponen
ciálny tvar a bola rozdelená na 
štyri priamkové úseky. Smernice 
priamok jednotlivých úsekov cha
rakterizujú diferenčnú hustotu úse
ku. Rozdiel medzi hodnotou tiažo
vého poľa v jednotlivých vrtoch a 
ich priemetom na krivku „normál
nej závislosti" poskytuje v prvom 
priblížení účinok regionálnej zl,ožky 
tiažového poľa. Interpolácia týchto 
účinkov (obr. 2) ukazuje, že prie
beh regionálneho poľa je v celej 
Potiskej nížine spojitý a tvorí ele
vačnú zónu smeru SZ- JV, ktorá 
pokračuje na území MĽR. Podobný 
výsledok poskytuje aj „odkrytá 
mapa" tejto oblasti . 

Inverzia tiažového poľa - dôsledok 
diapirizmu 

Vysvetliť regionálnu anomáliu 
bez doplňujúcich údajov z hlbinnej 
seizmickej sondáže (ďalej HSS) je 
veľmi ťažké. Ale čiastočne možno 
využiť výsledky HSS z medziná
rodného profilu III (obr. 3). Ukázalo 
sa (naposledy F. Hor vát h in 
M. Bo cca 1 e t ti et al. 1976), že 
v oblasti pripanónskeho hlbinného 
zlomu je indikovaných niekoľko 

nespojitých rozhraní, ktoré môžu 
mať vzťah k zisteným vulkanitom. 
Anomálne postavenie oblasti po
tvrdzuje najmä zistená teplota 
(I. Marušiak - I. Lizoň 1976). 
Oblasť východoslovenského neogé
nu patrí medzi teplotne najaktív
nejšie územia Západných Karpát. 
G. V. S oba k a r et al. (1975) uvá
dzajú, že v oblasti medzi Vihorla
tom a Gutínskymi vrchmi na jed
nej strane a Maďarskou nížinou na 
druhej strane vzrastá tepelný tok až 
na hodnotu 108,9-117,2 m Wm - 2• 

Celá oblasť sa prejavuje aj zníže
ním mocnosti zemskej kôry (okolo 
25 km) a minimálnou hrúbkou ba
zaltovej vrstvy (6-9 km). Výrazné 
seizmotektonické zóny (G. V. S o-· 
bakar et al. 1975, J. Kvítko
vič - J. Plančár 1977; obr. 3) 
so zdrojmi plytkých zemetrasení, 
ako aj výrazné recentné pohyby 
poukazuj ú na výraznú mobilitu úze
mia. Pre túto oblasť sú typické aj 
intruzívno-extruzívne aparáty (obr. 
2), ktoré sa charakteristicky preja
vujú v tiažových a magnetických 
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mapách a viazu sa na pnecne a 
pozdlžne poruchy regionálneho vý
znamu. 

Pri trojrozmernej interpretácii 
tejto kladnej anomálie sme použili 
jednoduché modely typu rotačný 

elipsoid a hranol na dvoch vzájom
ne kolmých profiloch (obr. 4). Uká
zal.o sa, že s nameranou krivkou sa 
lepšie zhoduje účinok vyvolaný ro-

tačným elipsoidom s ťažiskom v hÍb
ke 19,5 km, rozmerom osí a = c = 

= 5 km, b = 60 km a diferenčnou 
hustotou + 0,2 kgdm - 3 predovšet
kým na pozdlžnom profile. Na prieč
nom profile sa prejavuje zásadný 
nedostatok h môt v miestach gra
dientov. Na dosiahnutie lepšej zho
dy sme pristúpili k modelovaniu 
nepravidelných telies. Na obr. 4 
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Obr. 2. Plošný rozsah regionálnej anomálie. Vysvetlivky: 1 - molasa, 2 - neovul
kanity, 3 - flyš , 4 - hradlové pásmo, 5 - predterciérne podložie, 6 intruzívne 
komplexy, a) zistené, b) predpokladané, 7 - hrar, ica jednotiek, 8 - regionálne 
tiažové anomálie, 9 - geologicko-geofyzikálne rezy 
Fig_ 2. Area! ex ten t of the r egionaJ. anomaly. Explanations: 1 - molasse, 2 - neo
volcanite, 3 - flysch, 4 - the Klippen belt, 5 - pre-Cenozoic basement, 6 -
inirusive complex, a - ascer lained, b - supposed, í - limits of units, 8 - the 
regional gravity anomaly, 9 - geological and geophysical interpretaiive profile 
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Obr. 3. Výsledky geofyzikálnych výskumov v širšom okolí záujmového územia. Vy
svetlivky: a - seizmotektonické zóny (J. Kvit k o vi č - J. Pl a n č ár, 1977, 
G. T. S oba k a r et al. 1975), b - medzinárodný profil HSS - III (G. T. S o
ba k a r et al. 1975) 
Fig. 3. Results of geophysical investigations in the wider surroundinges of the area. 
Explanations: a - seismotectonic zone (J. Kvit k o vi č - J. P 1 a n č ár 1977, 
G. T. S oba k a r et al. 1975), b - international DSS profile No III (G. T. S oba
k a r et al. 1. c.) 

uvádzame dve telesá (model B a C), 
ktoré najlepšie vyhovujú porovná
vaciemu kritériu. Ide o telesá s hor
nou hranou v hlbke 10 km a dife
renčnou hustotou +o,3 kgdm- 3• Na 
geologickú interpretáciu regionálnej 
tiažovej anomálie sme použili vý
sledky analýzy plošných tiažových 
a magnetických meraní, seizmické 
a ostatné geofyzikálne údaje. Nové 
poznatky sme čerpali aj z geologic
kých prác R. Rudin ca - J. S 1 á
v i k a (1970), V. V. G 1 uška (1971), 
J. S 1 á vi k a (1975), V. G. S vi r i
d e n k a (1976), D. V a s s a (1976), 
P. Gr e c u 1 u et al. (1977), P. Gr e
c u 1 u - K. Eg y u d a (1977), J. 
č ver č k a (1977). Podľa tejto 
komplexnej analýzy možno tiažovú 
regionálnu anomáliu pokladať za 
prejav čiastkového diapíru plášťa, 

ktorého hmoty vystúpili pozdlž 

hlbinných zlomov smeru SZ-JV 
do spodných častí - zémskej kôry a 
ktoré sa zároveň stali magmatickým 
kozubom vulkanického materiálu 
v období vulkanickej aktivity. Akti
vita sa prejavila výstupom magma
tickej hmoty pozdlž poruchových 
zón a trhlín, ktoré sa napojili na 
existujúce regionálne zlomy. Prí
klad geofyzikálneho prejavu jed
ného zo zistených vulkanických 
centier uvádzame na obr. 5 a 6. 
Na túto alternatívu geologickej in
terpretácie bol vybratý model C, 
ktorý najviac vyhovuje známym 
geologickým skutočnostiam i pred
stavám o diapíre plášťa. 

Zo seizmických meraní na HSS 
sa zistilo, že bazaltová vrstva sa zú
častňuje na stavbe zemskej kôry 
v oblasti panónskeho bloku mini
málnou mocnosťou. Tiažový účinok 
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vyvolaný zdrojom, ktorý sa nachá
dza v h1bke 10-25 km, t. j. od 
hranice diskontinuity MOHO až po 
sedimentárnu vrstvu, musí preto 
mať pôvod v cudzom, najpravde
podobnejšie vo vrchnoplášťovom 

materiáli, ktorého výstup podmie-
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nila existencia hlbinného zlomu. 
Svedčí o tom aj pretiahnutý tvar 
telesa, vychádzajúci z interpretácie 
tiažovej anomálie na pozdlžnom 
profile. Za taký zlom možno pokla
dať zistený pripanónsky zlom (V. V. 
G 1 uško 1971, V. G. S vi r ide n-
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Obr . . 4. Interpretácia regi.onálnej anomálie na pozdlžnom a pnecnom profile 
Fig. 4. Interpretation of the regional anomaly along the longitudinal and transversal 
profile 
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k o 1976, I. M. O st a f i j č u k et al. 
1977), ktorého pokračovanie treba 
podľa geofyzikálnych výsledkov 
hľadať pod bradlovým a flyšovým 
pásmom smerom na lineament 
ohraničujúci z východu hornosliez
sky blok (J. Zeman 1977). Toto 
rozhranie, stotožňujúce sa s hypo
tetickou hranicou, ktorá spojuje 
Český a Dobrudžský masív, pova
žuje A. R. Crawford 1977 za 
severovýchodné obmedzenie diapi
rických prejavov v oblasti panón
skeho bloku. 

Mechanizmus diapirických prace-

sov a jeh o odraz v okolitých štruk
túrnotektonických jednotkách pa
nónskeho bloku sa neanalyzoval. 
V tejto súvislosti možno využiť len 
teoretické poznatky vyplývajúce 
z experimentálnych prác G. Ne
w a 11 a N. Rast a (1970), 
M. R a m b e r g a - :1{- S j ä s t r o
m a (1973), V. V. B e 1 ou s o v a 
(1975). 

Diapirizmus rozličného rozsah u a 
významu podmienila existencia gra
vitačnej nestability na spodnej hra
nici litosféry. Napr. Jacob y in 
De Jong - R. Schol ten 
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Obr. 5. Geofyzikálny model geologickej stavby - oblasť Makovica 
Fig. 5. Geological model solution of the Makovica area 
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(1973) uvádzajú štyri etapy vývoja 
diapirizmu. V prvom sa uplatnilo 
rozpínanie a zdvihnutie litosféry 
v dôsledku vnikania tzv. klina 
astenosféry. V druhom štádiu na
stalo ochladenie li tosféry a zväčše
nie jej mocnosti v dôsledku dife
renciácie a „primŕzania" astenosfé
ry (mohlo sa prejavi'c i zdvojením 
h ranice MOHO). Pritom je zrejmé, 
že proces mohol mať epizodický a 
cyklický alebo pulzačný charakter, 
t. j. s obdobím pokoja sa spájalo 
,ochladzovanie, diferenciácia i „pri
rnŕzanie " a zárovei'í. sa formovali 
podmienky na nové zdvihnutie 
díapíru (3. štádium), v dôsledku 
čoho nastalo prekompenzovanie 
vrchných častí kôry. Aby vznikla 
rovnováha, nastávali gravitačné 

sklzy čiastkových blokov a vznikali 

príkrovy (4. štádium). Posledné dve 
etapy sprevádzal roj zemetrasení a 
vulkanizmus. Pritom bude treba 
zvažovať i geometrický rozmer dia
pirických procesov v jednotlivých 
fázach. V prvých dvoch fázach išlo 
o výzdvihy presahujúce hranice 
rozsiahlejších regiónov, v ostatných 
dvoch fázach už mohlo ísť o lokálne 
p rejavy v hraniciach jednotlivých 
blokov. Nemožno odhadnúť, koľko 

fáz mal diapirizmus v oblasti pa
n ónskeho b loku, resp. Západných 
Karpát, ale p ri skúmaní jeho exis
tencie treba hľadať jeho dôsledky 
v okolitej geologickej stavbe. I de 
p redovšetkým o prejavy gravitač

ných pohybov vulkanizmu a s ním 
spätých rojov zemetrasení. 

Oblasť východoslovenskej panvy 
zaradil D. V a s s (1976) medzi pan-

, k::::::1 , UIIIIIIII , ITIIIIJ 

Obr. 6. Rozmiestnenie regionálnych anomálií (diapírov) a ich vzťah k neovulkanitom 
Západných Karpát 
Fig_ 6. Distribution of regional anomalies (diapirs) and their relatíon to the West 
Carpathian neovolcanics 
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vy, ktoré vznikli na obvode diapíru 
plášťa (intramontánne panvy). 

Z analýzy tiažového a magnetic
kého poľa a jeho vzťahu k pred
terciérnemu podložiu v oblasti vý
chodoslovenského neogénu, Vihor
latu, Humenských vrchov i zem
plínskeho ostrova vyplynul rad sku
točností, ktoré sa dotýkajú hlavne 
tvaru, rozmiestnenia a nespojitosti 
anomálií a majú priamy vzťah k osi 
interpretovanej regionálnej anomá
lie. Na ich základe možno usudzo
vať o existencii gravitačných pohy
bov čiastkových blokov. Predovšet
kým symetriu v tvaroch deficitných 
a anomálnych tiažových účinkov 

juhovýchodnej časti mezozoika hu
mensko-užhorodského hrastu a zem
plínskeho ostrova možno interpre
tovať ako dôsledok gravitačných 

pohybov. 
Podľa geofyzikálnych výsledkov 

sa nemožno presnejšie vyjadriť 

o čase vzniku diapirických procesov, 
ale aj keď vychádzame z poznatkov 
o rýchlosti výstupu plášťovej in
trúzie a predpokladáme epizodic
kosť diapirických procesov, tak ako 
to uvádza napr. Ja cob y in K. De 
J on g - R. Sc ho 1 ten (1973) a 
vzhľadom na to, že obdobie miocé
nu sa pokladá za vrchol aktivity 
tohto diapíru, musíme počiatok 

vzniku diapíru spájať s niektorou 
z predmiocénnych fáz vrásnenia 
najskôr s obdobím kriedy. S týmto 
obdobím sa spájajú najväčšie pohy
by a deformácie predterciérnych jed
notiek, zdvojenie rozhrania v rých
losti 8, 1 kms - 1 na hranici diskon-

tinuity MOHO, ktoré sa prejavuje 
na profiloch HSS V a K III a ktoré 
môže reprezentovať „primrznutú" 
vrstvu plášťového materiálu. V tom
to období bola pravdepodobne za
siahirntá celá oblasť panónskeho 
bloku i jeho okrajové zlomy vystu
pujúcimi plášťovými hmotami. 

P,o období pokoja a poklesu tek
tonickej aktivity, ktorá bola spätá 
s diferenciáciou a chladnutím pláš
ťových hm ôt, keď sa formovali pod
mienky pre ďalší zdvih diapíru, po
kračovalo vystupovanie plášťových 

hmôt pozdlž pripanónskeho hlbín-
ného 
ších 
Toto 

zlomu, podobne ako aj v ďal
častiach panónskeho bloku. 
relatívne lokálne vyklenutie 

povrchu, spojené s niektorou 
z vrchnopaleogénnych fáz vrásne
nia, sa prejavilo jeho rozpadom na 
rad blokov s rozlične vyzdvihnutý
mi a poklesnutými kryhami a viedlo 
k laterálnemu stlačeniu priestoru 
a klzaniu flyšoidných komplexov 
smerom na SV a S . Súčasne sa však 
mohli utrhnúť a pod vplyvom gra
vitácie skiznuť čiastkové bloky 
z vrcholových častí diapíru na SV 
a JZ (zemplínsky príkrov, juhozá
padná časť mezozoika humensko
užhorodskej hraste). 

Do poslednej etapy vývoja tohto 
diapíru, t. j. do obdobia jeho naj
väčšej ak tivity v miocéne, patria 
výstupy vulkanitov, ochladzovanie 
hlbinného kozuba, jeho zmršťovanie 
s intenzívnou subsidenciou a s ra
dom k,olapsov vulkanických centier. 
Pod vplyvom týchto procesov reliéf 
predterciérneho podložia východo-
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slovenskej panvy -v-ýrazne poklesol 
a rozlámal sa. 

Oblasťou hlavných diapirických 
procesov je územie panónskeho 
masívu a centrálna zóna transyl
vánskeho bazénu, ktorá je centrom 
(R. A. C ra w f or d 1977). V tejto 
oblasti sa križuje niekoľko linea
mentov na okraji platní. Predpo
kladá sa výstup plášťových hmôt 
smerom od JV, resp. J, čo je v sú
lade s migráciou vulkanických 
centier v priebehu vývoja vulka
nickej činnosti. Migrácia prebiehala 
v smere od centrálneho masívu 
k vyvrásnenej geosynklinále. 

KOŠICE• 

Reliéf predterciérneho podložia 

Reliéf predterciérneho podložia, 
ktorý sme získali z tiažových ano
málií po odseparovaní regionálneho 
účinku predpokladaného diapírové
ho plášťa, predstavuje centrálnu 
depresiu ako grabenovú štruktúru 
s priečnou prepadlinou v oblasti na 
JV od Malčíc (obr. 7). Pokračova

nie tohto grabenu je interpretované 
pod Slanskými vrchmi a ďalej 

smerom na Prešov. Na okraje prieč
nej prepadliny sa viažu stratovul
kanické telesá zistené v okolí Mal
číc - Beše a Voján a prejavujú sa 

•HUMENNÉ 1'7" 
V1horlat 

·9" 

Obr. 7. štruktúrna schéma reliéfu predterciérneho podložia zostavená na základe 
tiažových a seizmických meraní (izohypsy v metroch). Interpretované štruktúry pod
ložia: A - zemplínska, B - albinovská, C - herlianska, D - hanušovská, E - poz
dišovská (A až E elevácie), a - prešovská, b - vranovská, c - sečovská, d - cen
trálna s priečnou prepadlinou, e - myšlianska (a až e depresie) 
Fig. 7. Structural scheme of the pre-Ce nozoic basement relief compiled from gravi
metrie and magnetometric data (isohypses in metres). Interpreted basement struc
tures; elevations: A - Zemplín, B - Albínov, C - Herľany, D - Hanušovce, 
E - Pozdišovce elevation, depressions: a - Prešov, b - Vr anov, c - Sečovce, d -
the central graben with the transversal trough, e - Myšľa depression 
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výraznými magnetickými anomália
mi. Na zostavenie mapy reliéfu 
predterciérneho podložia sme pou
žili aj výsledky reflexných seizmic
kých meraní a magnetometrie, kto
ré poskytujú dobré informácie 
o mocnosti neogénneho súvrstvia 
a pochovaných vulkanických pohorí. 
Zjednodušená geologická interpre
tácia na dvoch kolmých geofyzikál
nych profiloch (obr. 8 a 9) ukazuje 
vzťah povrchových jednotiek k pred
pokladaným anomálnym vrchno
plášťovým hmotám. Z obr. 8 je 
zrejmé, že diapiricky vystúpená 
hmota sa vo svojej najvyššej po
loh e nachádzala len niekoľko km 
pod povrchom (6-7 km), č,o je 
v súlade so zistenou hlbkou kozu
bov pod niektorými súčasnými vul
kánmi (G. New a 11 - N. Ra s t 
1970, I. V. Lu či c k i j 1971, G. M c 
Donald 1972). 

Gravitačná tektonika 

V krátkosti sa zmienime o dô
sledkoch diapiricky vystúpenej 
plášťovej hmoty, a to o laterálnych 
presunoch blokov vyzdvihnutých 
diapírom plášťa. Z korelácie tiažo
vých anomálií, z porovnania rozlo
ženia hmoty a tvarov jednotlivých 
anomálií, ako aj modelu vystupu
júcej plášťovej intrúzie možno za 
dôsledok gravitačných sklzov po
kladať uloženie zemplínskeho prí
krovu (P. Gr e c u 1 a - K. Eg y u d 
1977) a mezozoika humensko-užho
rodského hrastu a jeho juhovýchod
n ej časti. Tieto najviac sa prejavu-

júce pohyby na SZ kontroluje vý
razné priečne ulomenie pozdíž hra
nice Sečovce-Michalovce- Vihor
lat a na JV zlomový systém, kto
rý prebieha v smere od Kráľovské
ho Chlmca na Perečin. Na obr. 8 je 
oblasť, na ktorej nastalo ulomenie 
v smere SZ- JV. Rozhranie je na 
SV od vrtu Rebrín-1. Túto oblasť 

najviac p os tihol tlak vyvolaný vy
stupujúcou hmotou plášťového dia
pín1. Oživenie tohto zlomu smerom 
SZ-JV predstavuje močarianske 

zlomové pásmo, ktorého funkciu 
v neogéne detailne opísal lVI. lVI o r
k o v s ký (1971). Zatiaľ čo sa me
zozoikum humensko-užhorodského 
hrastu posúvalo vlastnou váhou na 
SV, paleozoický obal zemplínskeho 
príkrovu sklzol vo forme niekoľ

kých šupín na JZ na susednú jed
notku. Z obr. 8 vidieť, že na t iažo
vej krivke sa anomália zemplín
skeho príkrovu prejavuje ako „lo
kálny" účinok. Ani šupinatosť stav
by v susednom území zakarpatskej 
priehlbeniny (V. V. G 1 ušk o 1971, 
V. G. S vi r ide n k o 1976) nevy
lučuje existenciu a dôsledky gravi
tačných pohybov. Skíznuté bloky 
zároveň tv,oria akési tesniace „zát
ky", cez ktoré (s výnimkou poru
šených zón) nenašla vulkanická 
hmota cestu na povrch. Ale možno 
očakávať rad vulkanických telies 
v spodných častiach týchto blokov. 
Tieto otázky sa v súčasnosti analy
zujú a venuje sa im pozornosť pri 
interpretácii geofyzikálnych p,od
kladov v oblasti východoslovenské
ho neogénu. 
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Obr. 8. Geologicko-geofyzikä lny interpretačný profil A - A'. Vysvetlivky: 1 - mo
lasa (2,0-2,6 kgdm - 3) , 2 - hustotne nediferencované jednotky J'lyšu (2,55 kgdm - 3) , 
3 - bradlové pásmo (2,6 kgdm - 3), 4 - jednotka mezozoika Humenských vrchov 
(2 ,7-2,8 kgdm - 3), 5 - paleozoikum zemplínskeho príkrovu (2 ,7 kgdm -:l), 6 - ne
rozlíšené podložie (2 ,7 kgdm - 3), 7 - neovulkanity (2,2 - 2,6 kgdm- 3), 8 - intruzívny 
komplex (dioritový porfyrit) (2,7 - 2,8 kgdm- 3), 9 - magnetické prostredie, 10 -
sv. plášťové hmoty (+ 0,3 kgdm - 3), 11 - predpokladané granitoidy (2,6 kgdm - 3), 
12 - predpokla dané poruchové systémy, 13 - sklzová (násunová) plocha 
Fig. 8. Geological and geophysica l interpretative profile A - A'. Explanations: 1 -
mol.asse (average density of 2.0-2.6 kgdm - 3), 2 - flysch units with undifferentiated 
densities (2.55 kgdm- 3), 3 - the Klippen belt (2.6 kgdm- 3), 4 - Mesozoic unit 
of the Humenné - Uzhorod horst (2.7-2.8 kgdm - 3), 5 - Paleozoic of the Zemplín 
nappe (2.7 kgdm - 3), 6 - undifferentiated basement (2.7 kgdm - 3), 7 - neovolcanite 
(2.2- 2.6 kgdm - 3), 8 - intrusive unit of diorite porphyrite (2.7-2.3 kgdm- 3), 9 -
magnetic environment, 10 - the upper mentle material <+ 0. 3 kgdm - 3), 11 -
supposed granitoids (2.6 kgdm - 3), 12 - supposed fault system, 13 - sliding 
(upthrusting) surface 
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Obr. 9. Geologicko-geofyzikálny interpretačný profil B - B'. Vysvetlivky rovnaké 
ako pri obr. 8. 
Fig. 9. Geological and geophisical interpretative profile B - B'. Explanations as 
in Fig. 8 

Záver 

Zist2nie regionáln2ho účinku vo 
východoslovenskom neogéne dáva 
možnosť využiť tiažové údaje na 
riešenie niekoľkých pmblém ov, 
najmä na spresnenie priebehu 
predtercién~eho reliéfu. Deformu-

júci efekt, ktorý sa nepriaznivo od
rážal v kvantitatívnej interpretácii 
tiažovýct anomálií, má svoje opod
statnenie v hlbších častiach kôry 
a pravdepodobne ho vyvolala pláš
ťová intrúzia. Veľmi závažné vý
sledky z hľadiska rozmiestnenia, 
časového rozpätia vývoja možného 
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diapíru plášťa a jeho vplyv na for
movanie karpatského oblúka podá
va A. R. C ra w f or d (1977), ktorý 
porušenie celej zóny medzi českým 
a Dobrudžským masívom pokladá 
za jeho dôsledok. O opodstatnenosti 
tohto náhľadu svedčí aj inverzia 
tiažového poľa v rade neogénnych 
panví po obvode panónskeho bloku. 
Ako príklad sme uviedli regionálnu 
anomáliu z východoslovenskej neo
génnej panvy i s jej alternatívnou 
interpretáciou. O tom, že nejde 
o jediný anomálny prejav v Západ
ných Karpatoch, svedčia výsledky 
tiažového prieskumu v oblasti Ri
mavsko-lučeneckej kotliny (J. Bod
nár et al. - ústna informácia) 
i regionálna anomália v „granitovej 
vrstve", zistená v Podunajskej ní-

žine (A. šu t or 1971). Pri jednot
livých anomáliách môže ísť o roz
ličné časové obdobie ich vzniku, 
ako o tom svedčí aj rozličná orien
tácia osí jednotlivých anomálií (obr. 
G). 

Predložená analýza tiažového po
ľa vo východoslovenskom neogéne 
sa vykonala mimo projektovanej 
úlohy a obsahuje poznatky, ktoré 
sme získali analýzou všetkých úda
jov v tomto r egióne. Pokladáme za 
nevyhnutné nové poznatky zverej
niť, lebo dávajú možnosť vysvetliť 
rad problémov a nejasností spätých 
s vývojom štruktúrnotektonického 
plánu územia, rozšírení stratigrafic
kých súvrství a vulkanizmu v tejto 
oblasti. 

Recenzoval J. Plančár, R. Rudinec 
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Interpretation oľ the gravity field in the East Slovakian 
Neogene area 

LUBOMIL POSPÍŠIL 

It is the peculiari ty of N eogene basins 
situated along the inner side of the 
Carpathians that inversions of the gra
vity field occur on their territory when 
comparing results with ascertained 
depths of their basement. Values of gra-

vimetric anomalies gradually increase 
with growing depths of the basement. 
The feature points to the presence of 
such masses in the basinal basement 
which played substantial role at the ·ume 
of their foundation and considerably 
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influenced the development of such mo
lasse basins. One of this basins is the 
East Slovakian Neogene area. 

An analysis of geophysical data, 
mainly of gravimetry and of magneto
metry, allowed to deduce the main de
forming effect represented by a positive 
regional gravimetrie anomaly (Fig. 2). 
The relative anomaly attains a value of 
300 µms- 2 with axis of NW-SE orien
tation. It is very difficult to explain the 
source for such a regional ano maly 
without complementary data from deep 
seismic sounding (DSS) . However, DSS 
results a long the international profile 
No III may be also partly used. 

Informations about the depth of the 
Moho were deduced from these DSS 
data for the Pannonian block and the 
bordering Carpathians. Data were already 
interpreted by several authors (lastly by 
F. H o r v á t h in M. B o c c a 1 e t ti 
et al. 1976). Results point also to the 
presen ce of several seismic in terfaces 
within the Peripannonian deep-seated 
fault zone but continuations beyond this 
zone have been not proved. 

Further geophysical data gave evi
dences that the whole territory con-
cerned appears as anomalous 
compared with i ts surroundings. 
the ascertained data of heath 
(I. Ma r u ši a k - I. Li z o ň 

when 
Also 
flow 
1976) 

range the East Slovakian Neogene area 
among thermally most active regions of 
the Western Carpathians. Heath-flow 
values increase to 108.9-117.2 mwm- 2 

in the area between the Vihorlat and 
Gutin Mts. range and the Hungarian 
lowland (G. T. S oba k o v et al. 1975). 
An attenuated crust of 25 km thickness 
approximately and a minimum thickness 
of basalt layer (6 to 9 km) are peculiar 
for the territory. Well expressed seismo
tectonic belts comprise shallow seismic 
foci here (G. T. S oba k a r et al. 1975, 
J. Kvit k o vi č - J. P 1 a n č ár 1977, 
Fig. 3) and intense neotectonic move
ments complete the high recent mobility 
of the area. 

Volcanoplutonic edifices originated 
during the Neogene are peculiar for the 
area as well. These edifices appear by 
specific patterns in both gravimetrie and 

magnetometric maps being located on 
intersections of longitudinal and trans
versal fault systems of regional impor
tnnce. 

The interpretation of the ascertained 
regional gravity anomaly started from a n 
analysis of gravimetrie and magneto
metric data. Results oE seismic measure
ments as well as other available geophy
sical data were used, too. Even new geo
logical informations from the East Slo
vakian Neogene area (R. Rudin e c -
J. S 1 á vi k 1970, V. V. G 1 u s h k o 
1971, J. S 1 á vi k 1975, V. G. S vi r i -
de n k o 1976, D. V a s s 1976, J. č ver č
k o 1977, P. Gr e c u 1 a et al. 1977 and 
P. Gr e c u 1 a - K. Eg y ii d 1977) were 
utilized. 

The regional gravity anomaly may be 
interpreted as the influence of a partial 
mantle diapir. The diapiric uprise occu
red to lowe r crustal levels along deep
seated faults or on intersections with 
further fault systems. The diapiric mass 
has a rough NW-SE orientation here 
and it acted as resorvoir (magmatic 
chamber) for volcanic masses erupted 
during the Neogene. R easons for such 
interpretation are introduced further. 

Avail.able DSS data p oint to the mi
nimal thickness of the basalt layer on 
the territory of the Pannonian í:Jlock. 
The gravity effect of a source located 
in 10-25 km depth interval (i. e. be
tween the Moho and the sedimentary 
layer) points to its origin from upper 
mantle material rising along deep-seated 
faults if one considers the regional extent 
of the anomaly. Also the interpretation 
of the anomaly along its axis (Fig_ 4) 
points to such source. The Peripanno
nian deep-seated fault (V. V. G 1 u s h k o 
1971, V. G. S vi r ide n k o 1976, I. M . 
O st a f i y ch u k e t al. 1977) may have 
served for such purposes. Its continuation 
is to be searched below the Klippen belt 
and the Carpathian flysch towards the 
lineament limiting the Upper Silesian 
block from the E (J. Zeman 1977). 
J. R. C ra w f or d (1977) assumes thi s 
hypothetic interface, which is identical 
wi th the boundary between the Bohe 
mian and Dobrudzha massifs, to repre-· 
sent the NE limit of d iapirism within 
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the Pannonian block. According to 
D . V a s s (1976), the East Slovakian 
Neogene basin originated on the perip
hery of a manUe diapir. However, the 
basin is located quite above the men
tioned regional gravity anomaly. The 
basin may have originated by activity 
of a partial mantle diapir which simul
taneously caused the volcanic activity in 
the area. Interpreted source models for 
the regional anomaly point to the possi
bility of s uch explanation (Fig_ 4). These 
sources are irregular bodies with a dif
ferential densi ty of + 0.2-0.3 kgdm - 3 

having their upper limit at 11 km depth 
and of elongated shape (about 60 km 
long) in NW-SE direction. 

Geophysical data do not allow to 
assume the age of the anomalous 
body. But if one starts from sup
posed velocities of uprising mantle 
diapir assuming episodic uprise as well 
(e. g_ W. J a c o b y in K. d e J o n g -
R. Schol ten 1973), and as the main 
volcanic activity is considered to occur 
in the Miocene, the beginning of the 
diapiric uprise may be ascribed to in
fluence of some pre-Miocene phase of 
folding and most probably already to 
Upper Cretaceous processes. The most 
intense movements and deformations of 
pre-Cenozoic units in the Carpathians 
are related to Upper Cretaceous pro
cesses. Then, probably, the ascending 
mantle material influenced the whole 
area of the recent Pannonian block and 
the deep-seated faults bordering it. 

After a state of rest and decreased 
tectonic a cti vi ty w hen differen tia tion 
and " freezing" of the mantle material 
occured, the uprise continued along 
deep-seated fault zones and also in other 
parts of the Pannonian block. Crustal 
portions above partial diapirs became 
eleva ted due to the a cti vi ty of rising 
masses. Such r elative and local uparch
ings were evidently responsible as a 
so urce of movements during folding 
phases of Upper Paleogene age and 
caused disintegration of the whole terri
tory into a mosaic of elevated and des
cended block units. Within the flysch 
belt, movements caused lateral com
pression and sliding of flysch units 

Lowards the N-NE. Simultaneous mo
vemen ts may have tore away blocks 
from apical parts of the partial diapir 
which slided by gľavity induced mo
vem ents toward the periphery (the Zem
plín nappe and the SW portion of the 
Humenné - Uzhgorod Mesozoic). The 
last period of activity related to the 
partial diapir appeared during the Mio
cene. Then an intensive volcanic activity 
started and it has been accomplished 
by subsequent cooling of the deep mag
matic chamber. Its cooling and the re
lated contraction induced considerable 
subsidences and collapses of volcanic 
centres in the area. Caused by these 
processes, the pre-Neogene r elief in the 
basement descended to considerable 
depths and disintegrated. 

The area of the Pannonian block and 
the central part of the Transylvanian 
basin are considered as the main areas 
of diapirism within the Carpathians 
(A. R. C r a w f o r d 1977) where several 
lineaments, assumed also as plate boun
daries, in tersect. Therefore a supposed 
migration of the mantle rnaterial from 
the S or S E agrees well with the migra
tion of eruption centres during the vol
canic activity. The volcanism rnigrated 
roughly f rorn the central massif towards 
the fold system of the original geo
syncline. 

The relief of the pre-Cenozoic basement 

In the model relief of the pre-Ceno
zoic basement obtained from gravity 
anomalies when separating the regional 
effect induced by the mantle diapir, a 
cen tral graben structure appears with 
a transversal trough SE from Malčice 
(Fig. 7). T he longitudinal graben conti
nues beneath the Slanské vrchy Mts. 
towards P rešov. Stratovolcanic edifices 
near Malčice, Beša and Vojany along the 
graben are indicated by gradients on 
a transversal trough but they are indi
cated by pronounced magnetic anoma
lies as well. Al so the res ul ts of reflection 
seismic m easurements and that of mag
netometry were used for a relief map of 
the basement. These data yielded well 
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utilizable indications on the thicknesses 
of basin filling and on the shape and 
extent of buried volcanic bodies among 
sediments . The geological interpretation 
(Figs. 8, 9) shows relations of surficial 
units with the anomalous mass ascended. 
According to Fig. 8, diapiric masses 
reacned only to some kilometres below 
the surface (6 to 7) and this depth agrees 
well also with assumed depths of mag
matic chambers b eneath some contem
poraneous volcanoes (G. New a 11 -
N. Rast 1970, I. V. Lu chi t ski y 
1971, G. M c Don al d 1972). 

The appearance of volcanoplutonic 
edifices in geophysical fields 

An extensive geophysical investigation 
led to the d iscovery of several volcano
plutonic edifices where intrusions reached 
subvolcanic levels in the Slanské vrchy 
Mts. and Vihorlat Mts. area (Fig. 2). It 
apeared that such volcanoplutonic edifi
ces are well expressed in areal magneto
metric and gravimetrie maps. According 
to the knowledge d educed from results 
ot geological and geophysical investi
gations (P. Gr e c u 1 a et al. 1977), the 
location of volcanoplutonic edifices along 
belts of maximal mobil ity in the area 
is ass umed. It is supposed that one , of 
conditions for the location of uprising 
eruptive masses is the presence of tec
tonic junctions on intersections of fault 
belts having NW-SE and SW-NE 
orientations (Fig. 2). Majority of volcanic 
centres in Eastern Slovakia and in the 
neighbour Soviet and Hungarian terri
tory occurs along the periphery of sup
posed diapiric uprise of the mantle ma
teriaL Volcanic masses utilized probably 
the belts of tensional dislocations ori
ginated as a consequence of diapiric 
uprise (J. Robe r t s in G. N ew a 11 -
N. Rast 1970). Such dislocations joined 
well expressed regional fault belts of 
t he area and at places of t ectonic 
junctions the volcanic masses reached 
the surface. Therefore volcanic masses 
and related subvolcanic intrusions may 
be assumed as part of differentiates 
ťrom secondary magmatich chambers. 

The peculiar geophysical field of the 
Makovica volcanoplutonic edifice m a y 
serve as explanation for such idea 
(Figs. 5, 6). 

The gravitational tectonics 

A short m ention should be deserved 
to consequences of the diapirism in la 
teral movements of blocks formerly ele
vated by uprising mantle m asses . Expe
rimen ts stimulating gravitational forces 
in the crust (e. g . M. Ra m b e rg -
H. S j ä str ä m 1973) point to the im
mediate generation of a nappe structure 
when equilibrium failure occurs due to 
a gravitationalíy unbalanced system 
(V. šk v or - J. Zeman 1976) . Hence, 
the assumed diapirism had to cause 
g r avita tional sliding of partial units. 
From corr elations of single anomalies 
but also from the distribution of masses 
and assumed shapes satisfying the model 
of ascending mantle diapir, the empla
cement of the Zemplín nappe (P. Gr e 
c u Ia - K E-g-y ii d 1977) and of the 
SW portion of Mesozoic within the Hu
menné-Uzhgorod horst may be explain
ed due to g ravitational sliding . These 
most pronounced movements are limited 
to the NW b y a well expressed transver
sal fault b e tween Sečovce - Michalov
ce - the Vihorlat Mts. For the SE limi
tat ion, the fault system between K rá
ľovský Chlmec and Perečin seems to be 
responsible as w elL A geophysical inter
face of NW-SE course appearing 
northeastward from R ebrín -1 drill ing 
(the Močarany fault belt) occurs at pla
ces where the most intensive compres
sions concentra ted owing the rised diapir. 
\ Vhile M esozoic rocks in the Humen 
né - Uzhgorod range moved due to the ir 
own weight towards NE, the Zemplín 
nappe s!ided in several slices towards 
SE (Fíg. 8). Recently, the Zemplín nappe 
appears in the gravitation curve as a 
local anomaly. The imbricated edifice 
w ithin the Transcarpathian depression 
basement (V. V. G 1 u s h k o 1971, V. G. 
S vi r ide n k o 1976) may b e accounted 
for gravitative movements in the time 
of generation. The slided nappe blocks 
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created some kinds of "plugs" across 
which volcanic masses could not have 
reach the surface (exept for crushed 
b elts) . A set of intrusive volcanic bodies 
may be expected in lower levels of such 
blocks. 

Conclusions 

The paper introduces such a crustal 
m odel where the interna! structure has 
been induced by an ascending mantle 
diapir into upper crustal portions. The 
model is based mainly on theories of 
magma intrusion (J. Robe r t s 
N . Rast in G. New a 11 - N. Rast 
1970, G. M c D o n a 1 d 1972, M. R a m
b erg in K. de Jong - R. Sc hol
ten 1973, V. V. B e 1 ou s o v 1975 a. o.). 

The size of anomalous masses, their 
probable stadial development and rela
tions to volcanism and tectonics give 
explanation to some different views on 
the East Slovakian basin genesis 
(D. Vass 1976, J. Cverčko 1977). 
The determination of regional mass 
effect within the East Slovakian Neoge
ne area allows to utilize gravimetrie 
data also for further interpretations 

mainly in more detailed scale. This con
cerns mainly the accuration of the 
pre-Cenozoic basement relief. The unfa
vourable deforming effect, which did not 
allow until a quantitative interpretation 
oi gravity anomalies, has its source in 
deeper crustal level being probably 
caused by diapiric mantle mass uprise. 
According to A. R. C ra w f or d (1977), 
the whole di sturbed belt between the 
Bohemian and Dobrudzha massifs ge
nerated by the action of mantle dia
pirism. T he exis tence of inversed gravity 
fields over a set of Neogene basins along 
th e margin of the Pannonian block jus
tifies this viewpoin t as well. The regio
nal anomaly in the East Slovakian basin 
may serve as an example. This anomaly 
is by no means the sole one within the 
Western Carpathians and similar featu
res appear from gra vimetric researches 
of the Rimava - Lučenec basin and from 
the presence of a regional anomaly in 
the "granite layer" of the Danube lowland 
area (A. šut or 1971). Single anomalous 
masses m ay have generated, however, 
in different times as their longitudinal 
axes have also different orientations. 

Preložil I. Varga 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

M. Mi ší k : Predkvartérne sintre (speleotémy) a fosílne zvetrávacie kôry typu 
caliche (calcrete) v Západných I{arpatoch (Bratislava 20. 3. 1980) 

V Malých Karpatoch sa na lokalitách Dúbravka, Devín, Záhorská Bystrica a Ro
hožník zistili spodnobádenské speleotémy (sintre) vrátane stalaktitov, drapérií, hra
chovcov atď. Ich datovanie je založené na vzťahu k transgresným vrchnobádenským 
sedimentom (stopy vŕtavcov v sintroch obnažených v niekdajšom pobrežnom zrube, 
staršia výplň v neptunických dajkách s vrchnobádenským pieskom, valúny sintrov 
v transgresných zlepencoch). Najstaršími speleotémami zo Slovenska sú valúny 
si ntrov z kriedovej pieninskej kordiléry, 

Na lokalite Dúbravka a Devín sú aj zvetrávacie kôry typu calcrete (caliche), 
ktoré vznikli v semiaridnom prostredí na obnaženom vápencovom substráte v bá
dene. Fosílne kôry calcrete vznikali aj v turóne - spodnom senóne na vápencoch 
v oblasti Dobšinskej ľadovej jaskyne. Doteraz jediný prípad týchto kôr z karbónu je 
z lokality Ochtiná, kde obsahujú typické vadózne pizolity a sú dôkazom dočasného 
vynorenia sa biohermy. 
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HeKOTOpbie CBeAeHl,UI II0Jiy<IeHHbie npH H3Y'IeHHH BT0pH'IH0ro 
re0XHMH'leCK0ro ll0JUI MeCT0P0JKAeHK.11 0JI0Ba reH.Tie~•K0ppeJI.11• 
~H0HHbIM aeaJIH30M. 

B 8O9-Tl1 aHaJil13aX MeTaJIJIOMeTpl1'-leCKl1X o6pa3l_\OB OhIJia orrpe 

):\erreea B yt.iaCTKaX MeCTOPOJK,[\eHl151 ľHl1Jiel_\ B KPOBJie C Ml1Hepa

Jil13al_\11eii: OJIOBa 11 1<0ppeJI51l_\11OHHa51 3aBl1Cl1MOCTb OJIOBa Ha Me,[\11, 

CBl1Hl..(e, 6ope, l_\11HKe, Hl1KJie 11 KOOaJihT e. Ha OCHOBamm 113yt.ieHl151 

3Tl1X 3aBl1Cl1MOCTeii: no OTHOllleHl1IO K Ml1Hepamf3al_\1111 BbICKa3bI

BalOTC51 3aKJIIO'-leHl151 C YKa3aHl151Ml1 Ha BO3MO)KHOCTb 11CIIOJib3O

Bamrn HeKOTOpbIX OTHOllleHl1H ,[\JI51 IIOl1CKOBb!X l_\eJieii:. 

Investigation of the secondary geoch emical fielcl of the Hnilec 
tin dcposit using correlation analysis (Spišsko-gemerské rudo
horie l\'Its., Eastern Slovakia) 

Correlations of element pairs Sn/Cu, B , Pb, Zn, Ni and Co 
have been investigated in soil samples using computer techni
que. A total amount of 809 samples r evealed correlations in the 
-1 - O - + 1 range. Best r esults yielded relations of tin to 
copper contents in soil samples. Other data on correlation 
allow to apply the described m ethodics for several prospection 
purposes and also for some genetic interpretations. 

Interpretáciou pôdnej metalomet
rie v oblasti gemeridných granitov 
v Spišsko-gemerskom rudohorí zis
til J. Bar a n (1971) významné cí
nové anomálie. Následný prieskum 

lokality Hnilec- Medvedí potok po
tvrdil priemyselne významný pri
márny zdroj cínu viazuc1 sa na 
intrúziu hníleckého granitu. 

Počas geologického prieskumu 
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uvedenej Lokality sme sa popri rie
šení vzťahov a distribúcie prvkov 
v primárnej aureole - primárnom 
geochemickom poli - pokúsili pre
hodnotiť aj výsledky pôdnej meta
lometrie, a tak dokumentovať, resp. 
využiť vzťahy prvkov v sekundárnej 
aureole na prospekčné účely v ďal
ších oblastiach Spišsko-gemerského 
rudohoria. Na štúdium sme použili 
korelačnú analýzu. 

Metodický prístup 

Metalometrické vzorky sme odo
brali z profilov z hlbky okolo 60 cm 
pod povrchom s,ondovacou tyčou. 

Váha vzorky bola cca 150-200 g. 
Vzdialenosť odberov vzoriek v pro
filoch bola 20, miestami 50 m. Na 
analýzu sme použili spektrálnu 
analýzu, metódu stupnice SPD. 
Podmienky: spektrograf PGS-2, 
štrbina 0,008 mm, zdroj striedavý 
oblúk, intenzita prúdu 6 A, spek
trálne dosky Orwo-WU-2. 

Korelačné vzťahy sme študovali 
na detaile vybraných pôdnych 
profilov v oblasti západne od obce 
Hnilec v zónach maximálneho vý
vinu cínovej mineralizácie. 

Na ten to účel sme použili 
profilov V-D, V-E, V-H, 

vzorky 
VI-H, 

VI-M, VI-D, VI-C a VI-G. Geolo
gické pomery a dis1okácia profilov 
sú na obr. 1. 

Celkove sme použili štatistický 
súbor 809 analýz s týmito analyzo
vanými prvkami: Cu, Pb, Zn, Ni, 
Co, Ag, Sn, Bi, B, Mo, Li. Súbor 
sme počas spracovania delili na 
menšie súbory v každom profile, 
a to podľa podkladových primár
nych hornín. Pôdu sme diferencova
li podľa geologickej mapy E. Dr n
z í k a a B. Ku sák a (1975) podľa 
hornín: diabázy, kvarcitické fylity, 
jemnozrnný a strednozrnný granit, 
porfyroidy. Pre každý takto delený 
štatistický súbor v profile, ktorý 
splňal kritérium početnosti, t. j. 
minimálne 30 vzoriek, sa počítali 

koeficienty korelácie. 
Na výpočet sa použil počítač VŠT 

v Košiciach M 6000 a program 
Kor00. 

Hodnoty koeficientov korelácie 
sme zaraďovali do stupňov podľa 

významnosti . 
Zakreslením stupňov korelácie 

v rozpätí od O do 4 a od O - -4 do 
geologického podkladu sme dostali 
grafické znázornenie zmeny stupňov 
korelácií v priestore ložiska Hnilec. 
Zvolený postup možno nazvať ko
relačným trendom bez použitia in-

► 
Obr. 1. Geologická mapa lokality Hnilec a dislokácia profilov. Vysvetlivky: 1 
hrubozrnný granit, 2 - strednozrnný granit, 3 - greizenizované aplitické granity, 
4 - gabroamfibolity, 5 - horniny bázického vulkanizmu (diabázy), 6 - fylity, 7 -
kremenité porfýry, porfyroidy. 8 - alúvium 
Fig. 1. Geological map of the Hnilec localíty with sites of geochemical sampling 
along profiles. Explanations: 1 - coarse grained granite, 2 - medium grained 
granite, 3 - greisenized aplitic granite, 4 - gabbroamphibolite, 5 - diabase, 6 -
phyllite, 7 - quartz porphyry to porphyroid, 8 - alluvium 
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Hodnota korelácie Stupeň korelácie Označenie 

0- 0,3 
0,3-0,5 
0,5-0,7 
0,7-0,9 
0,9-1 
0- (-0,3) 

nízky stupeň 
mierny stupeň 

o 
1 
2 
3 
4 
o 

kladný význačný stupeň 

vysoký stupeň 
veľmi vysoký stupeň 
nízky stupeň 

-o 3-(-0,5) mierny stupeň -1 
- 0,5-(-0,7) 
-0,7-(-0,9) 

záporný význačný stupeň 
vysoký stupeň 

-2 
-3 

- 0,9-(-1) veľmi vysoký stupe11 - 4 

Dele nie na medzistupne je podľa V. S a t tr a na - B. S ou ku p a 
(1973). 

terpolácie. Interpoláciu nedovolili 
vykonať rozličné komplexy hornín, 
podľa ktorých sa členenie robil.o. 
V tom je odlišnosť od interpretácie 
plošnej korelácie P. R y b á r a -
R. D u ď u (1979) z lokality Zlatá 
Baňa, kde geologické pomery, pre
tože ide o jeden komplex andezitic
kých hornín, dovoľujú použiť in
terpoláciu stupňov korelácie. 

Zistené stupne korelácie sme 
zaniesli do profilov, resp. celej 
plochy študovanej oblasti (obr. 
2-7), a v komparácii so súčasnými 
poznatkami geológie a distribúcie 
prvkov v primárnom geochemickom 
poli (na základe kvantitatívnych 
analýz) sme interpretovali význam
nosti vzájomných vzťahov prvkov 
aj v pôdnej aureole a urobili zá
very. 

Matematický model riešenia 

Koeficient korelácie v programe 
KorOO sa počítal podľa vzťahov 

kde rxy = koeficient korelácie me
dzi prvkami x a y; Sxy = súčet sú
činov odchýlok od strednej hod
noty. 

X; - hodnota obsahu prvku (1-i vzor
ky), z - stredná hodnota obsahu 
prvku x (aritmetický priemer pre 
n ~ 30), q - stredná hodnota ob
sahu prvku y, n -- počet vzoriek 

Sxx = súčet štvorcov odchýlok od 
strednej hodnoty 

Syy = súčet štvorcov odchýlok od 
strednej hodnoty. 

Program vypočítava dve lineárne 
regresné funkcie pre dané korelač-
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né pole. V prvom prípade berieme 
za nezávislú premennú x-ovú sú
radnicu a za závislú premennú y-ovú 
súradnicu. Lineárnu regresiu vypo
čítame podľa vzorca 

y= bx+a 

kde b = ~je koeficient regresie, 
Sxx 

a je konštanta 

Ďalej pokladáme súradnicu y za 
závislú premennú a x za nezávislú 
premennú. Potom 

x =by+ a; b = Sxy__ 
Syy· 

Hodnota koeficienta korelácie pri 
obidvoch výpočtoch lineárnych reg
resií je rovnaká, ale priebeh regres
ných priamok rozdielny. Každé ko
relačné pole tvorené dvoma pre
mennými je opísané dv;oma lineár
nymi regresia.mi, od ktorých je sú
čet štvorcov odchýlok najmenší. 

Pri korelačnom trende sme pra
covali len s číselnou hodnotou ko
relačného koeficienta. Grafický 
priebeh regresií nás v korelačných 
poliach nezaujímal. 

Z matematického hľadiska sme 
pri výpočte párovej lineárnej ko
relácie nesplnili jednu podmienku. 
Semikvantitatívne analýzy v stup
nici SPD nie sú spojitou funkciou. 
Matematika v takomto prípade od
porúča výpočet poradového koefi
cienta korelácie pomocou Spearma
novho koeficienta (C. Sc hej ba 1 

1976, poradový koeficient korelácie) . 
Poradový koeficient korelácie 

sme počítali pre niektoré štatistické 
súbory (delené podľa pôdy) a zistili 
sme, že medzi hodnotami párovej 
lineárnej korelácie a poradovým 
koeficientom nie sú významné od
chýlky. Preto sme pokračovali vo 
výpočtoch párovou koreláciou stroj
nopočetne. 

Interpretácia výsledkov 

Z korelačných vzťahov nás naj
viac zaujímal vzťah Sn k ostatným 
analyzovaným prvkom. Zostavili 
sme preto korelačné mapy Sn - Cu, 
Sn - B, Sn - Pb, Sn - Zn, 
Sn - Co, Sn - Ni. Pre malý počet 
pozitívnych údajov pri Li, Mo, Ag 
a Bi sme tieto prvky do výpočtu 
nezahrnuli . 

Z grafického zobrazenia trendu 
vzťahu Sn - Cu (obr. 2) možno 
konštatovať: 

Produkty bázického vulkanizmu 
v okolí ložiska v hypergénnej zóne, 
charakterizované Sn a Cu, ukazujú, 
že vzťah medzi prvkami závisí od 
korelačného stupňa ( +3). Ide o vy
soký stupeň kladného korelačného 

koeficienta. Stupeň sa na severnom 
okraji ložiska v diabázoch v profile 
V-H zmení z (+3) na nulu, v profi
loch VI-H a V-D na (+ 2), potom 
v VI-C na nulu a v profile VI-E na 
(+3). 

Medzi hnileckým granitom na 
severnom okraji a diabázmi vystu
puje poloha kvarcitických fylitov , 
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ktoré v profiloch V-D a V-E cha
rakterizuje stupeň (+2). V strednej 
časti profilov VI-H a VI-E sa mení 

- VI-E-0 

V-D-0 
-- - ·- --"'------- --- -- --= - - -

- - - - ----- - ---- - - --- - -----

- ------
--- ST UPEŇ VÝZNAMNOSTI 

-2 - - - - -- - - - -

Obr. 2. Plošný korelačný trend Sn-Cu 
Fig. 2. Areal concentration trend of 
Sn-B pair 

na (1). V spodnej časti profilu VI-D 
majú fylity nízky stupeň, kým 
v ostatnej časti nadobúda kvarci
tický fyl it hodnotu (+3). Južne od 
granitu zase fylity charakterizuje 
nízky stupeň . 

Hnilecký granit sa v hypergén
nej zóne prejavuje miernym stup
ňom (+1). Len v profile VI-H na 
konci profilu je nu1ový vzťah. Ob
lasť jemnozrnných granitov sa pre
javuje vysokým stupňom (+3) 
v profile VI-D a veľmi vysokým 
stupňom (+4) v profile VI-H. 

Profil VI-H prechádza priečne 

cez arzenopyritovo-kassiteritovú ži
lu, ktorej východ na povrch sa Lo
kalizoval na základe anomálií cínu 
ryhou (J. Baran 1971). To značí, 
že vzťah Sn - Cu v delúviu nad 
východom žily ovplyvňujú úlomky 
žilného materiálu a bezprostredné 
okolie, ktoré tvorí kontaktne meta
morfovaný kvarcitický fylit. Z mi
neralogického štúdia vychodí, že 
v žile tvorí Sn a Cu spoločný mi
nerál stanín, ale jeho výskyt je 
sporadický, a preto vysvetliť kore
lačnú väzbu len prítomnosťou sta
nínu nemožno. 

Zaujímavejší je výskyt chalko
pyritu vo väčšom množstve v okolí 
žily, pričom v samej žile je zastú
pený vzácne. Pri tvorbe delúvia sa 
premiešali úlomky žily s jej bez
prostredným okolím, a tak vznikol 
veľmi vysoký stupeň (4) vzťahu 

Sn - Cu, pncom v samej žile 
v banskom diele je nízky stupeň 

závislosti (r = 0,05 podľa výpočtu 
z kvantitatívnych analýz vzoriek). 
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Stupeň korelácie medzi Sn - Cu 
v diabázoch je (+3). Porušenie vy
sokého stupňa až na nízky vysvet
ľujeme prínosom Sn vo forme kassi
teritu v kontakte diabázov, čo po
tvrdzuje aj banské dielo pod profi
lom VI-C. V prostredí kontaktu 
diabáz,ov a kvarcitických fylitov sa 
zistila táto asociácia minerálov : 
kassi terit, turmalín, chalkopyrit, 
arzenopyri t, pyrotín. Celú zónu po
kladáme za produkt prirodzenej 
geochemickej bariéry, vzniknuvšej 
na styku kyslého a bázického pro
stredia (kvarcitický fylit a produk
ty diabázového vulkanizmu). 

Nízky stupeň korelácie v hyper
génnom prostredí hnileckého grani
tu odráža situáciu medzi prvkami 
v malej morfologickej depresii. 
Kassiterit ako akcesorický minerál 
granitu sa v zóne zvetrávania kon
centruje v depresiách, čím sa stupeň 
charakteristický pre granit znížil. 

Kon takt kvarci tického fy li tu 
s granitom v južnej časti profilov 
VI-D, V-D, V-E sa prejavil nízkym 
stupňom. štatistický súbor analýz 
zachytil hypergénnu zónu veľmi 

intenzívne premenených a turmali
nizovaných kvarcitických fylitov. 
Intenzita kontaktnej premeny sa 
ešte petrograficky presne nedeter
minovala. Zdá sa, že územie napriek 
tomu, že neindikuje cínové an'.)málie, 
je zaujímavé a signalizuje kontakt 
fylitov s granitmi podobne ako 
v prípade rozhrania diabázov a 
kvarcitických fylitov. Terénne, a 
najmä petrograficky treba túto časť 
horninových komplexov v profiloch 

prehodnotiť. 

Kvarcitické fylity v blízkosti 
medzistupňa (+ 4, oblasť východu 
žily na povrchu) charakterizuje vy
soký stupeň (+3). Zóna zvetrávania 
obsahuje anomálne koncentrácie 
cínu, ktorý sa viaže na kontakte 
kvarcitických fylitov s granitom 
v kassiterite. Kvarcitické fylity sú 
intenzívne turmaliniz.ované a silici
fikované a vyskytuje sa v nich 
chalkopyrit. Kontaktné horniny 
možno z geochemického hľadiska 

pokladať za prienik dvoch kyslých 
prostredí s rozličným pH. Granit 
bol zdrojom tepla a pneumatolytov, 
ktoré síce difundovali do kyslého 
prostredia, ale predsa len s nižším 
pH, čoho výsledkom je kryštalizá
cia samostatných minerálov Cu. 

Bezprostredné okolie ložiska na 
severnej strane tvorené fylitmi má 
v hypergénnej zóne vysoký stupeň 
korelácie ( + 3). Ide o väzbu Sn - Cu 
v prostredí kontaktu fylitu s grani
tom. Korelačný trend Sn-Cu dosť 
citlivo reaguje na zmeny v kontakte 
aj v samotnom granite. 
Vzťah Sn - B (obr. 3) v sekun

dárnej aureole charakterizuje hni
lecký granit mierny (+ 1) a nízky 
stupeň korelácie. V jemnozrnnom 
granite v blízkosti východu ložiska 
má hodnotu vysokého (+3) stupňa. 

Prevažne strednozrnný turmali
nický granit sa v západnej časti 

prejavuje akcesorickým výskytom 
kassiteritu a rovnomerne vykryšta
lizovaným turmalínom. Pre vzťah 

Sn - B je charakteristický mierny 
stupeň ( + 1). V severovýchodnej 



448 Mineralia slov., 12, 1980 

časti telesa granitu prevažujú jem
nozrnnejšie variety s anomálnym 

--~ .~ ._VI-E-0 _ _ __ ·- "-~ 
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·····•···· ·········· ··· ·· ·· ·•• :••· ··· ·····•-·-·· ·- --- ---.-

·· ·· ···· ··· ·•· • .. ... , .. 
V-D-0 ····· · ·· ······· ······· ····-•··--'---- - -
-+-- - .-.::·-::.·.::::::::::::::::~::-·· --- --
·-- .. .. -........ .. ....... ...... -... - - - --

-+---···_······· ··· •... ····•· ·,--··_·-· =====~ 
·· ······ ············ ·· - - · - ·-···•·················· ··- ---- .- ... - ,-·.--;-:-.-

- - -

.. ........... ......... ........... -· - ·-· ---:-.---,. , .... ........... . 

····· ····· ···· ················ 
---'-----~-=· _,=•=·· ·······• ··· ····· ······ ··· r===========~--=~-·~c•.-= ·· ·· ......... ·•·· ······· ..... . 

t--------=•=---· . .. .................................. . 
~-°=~=:-- ... ..... ,,. .. •..... , . ........ . . .. ... .. .. .. .. 

--- - - ~- =---=-.-_.,,...o ,·..:..·...:• ... .. · ···• •··· ····· ... . ..... . . . 
---= -- -----·""'····· ····· ··· ······· ···· ·· ····· ·· t===-=-=--=..,-· ··~· -=--=- --- -~--- - ..... ... ....... . .. 

--- - -- - ---- -- --- - - -·- - - -- - -
------ ---- - -- --- _ ____ _ _ ;::- - -· -=-_ :-::__----=-:_ __ _ 

---- --- - ----- - - --- - - - - -- -~-=- -- - - - -
- --·- ·- - --

- --- --- - - -- ---- - - - - - - ·-·- -
- -· - - -·-·- --- - - - --- - - - -- - - - -- ----- ------------ --- ---=--=- - ·-• - - ·- · -

---··- ---- ----- - -----
------- ------ -,, - ·- - - - -=--::--=_ _---:::. _ _ _ _ _ 

----- - - -- - -- -- - - --
- -- - ·- --

Obr. 3. Plošný korelačný trend Sn-B 
Fíg. 3. Area] concentration trend of 
Sn-B pair 

obsahorr B viazaného v turmalíne, 
pričom najväčšie výskyty turmalínu 
sa viažu na okrajové časti granitu . 
J. Bar a n (1971) tu vymedzil aj 
anomálie Sn. Nízky stupeň korelá
cie jemnozrnnejších granitov pou
kazuje na to, že anomálie Sn a B 
sa v hypergénnych podmienkach 
nezhôd ujú. 

Oblasť vysokého stupňa korelácie 
v profiloch VI-H, VI-S, VI-D, VI-C 
(+3) medzi Sn a B je zrejme vý
sledkom greizemzac1e jemnozrn
ných granitov, keď sa Sn a B mo
bilizujú v tomto procese až do vy
sokého stupňa korelácie. 

Priestor nad žilou sa prejavuje 
opäť stupňom (1), čo signalizuje, že 
procesy greizenizácie a tvorby žily 
nie sú tie isté. Veľká migračná 

schopnosť B spôsobuje porušenie 
stupňa (+2) vzťahu Sn-B v diabá
zoch a fylitoch. Sulfidická zóna 
s kassiteritom, opísaná na rozhraní 
fylitov a diabázov, sa prejavuje 
opäť nízkym stupňom. Vzťah ju 
ohraničuje na väčšom priestore, oa 
možno pripísať migračnej schop
nosti bóru. 

Pozorovaním v teréne a špeciál
nymi prácami treba objasniť zá
porný vzťah význačného stupňa 

(- 2) v priestore morfologickej de
presie a vysoký kladný stupeň 

v profile VI-D na styku fylitov 
s granitom. 

Vysoký stupeň (+3) v porfy
roidoch je znížený na (+1) na kon
ci profilu VI-D, čo zrejme spôsobilo 
delúvium s úlomkami turmalínu. 
Vzťah Sn - B je zaujímavý naj-
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mä v granitoch. Citlivo reaguje na 
rozličné variety, pokiaľ sú turmali
nizované. Veľmi citlivo reaguje na 
greizernzacrn. Dôležitosť aplikácie 
vzťahu Sn - B klesá v okolitých 
horninách telesa, aj keď sa ukazuje, 
že aj greizenizačné procesy, ktoré 
postihli okolité horniny - fylity a 
diabázy (sulfidická zóna s kassite
ritom), sa dajú vzťahom Sn - B 
odlíšiť. 

Vzťah Sn - Pb (obr. 4) v gra
fickom zobrazení okolia ložiska sa 
prevažne riadi význačným stupňom 
(+2). Horninové prostredie neroz
lišuje. Stupeň korelácie sa z (+ 2) 
v hypergénnej zóne jemnozrnných 
granitov postihnutých greizenizá
ciou a v hypergénnej zóne kontakt
ne zmenených fylitov zvyšuje na 
(+3). 

Južnú časť granitu v profile V-D 
charakterizuje nízky stupeň (O). Vy
soký stupeň na konci profilu pouka
zuje na výraznú zmenu vzťahu 

Sn - Pb v porfyroidoch. Porfyroi
dy na kontakte s granitom majú 
nízky ( + 1) stupeň korelácie. 

Nízky stupeň korelácie v diabá
koch a fylitoch je výsledkom prí
nosu Sn do ich kontaktu a signali
zuje aj mobilitu Pb v takom zmys
le, ako sme uviedli pre vzťah Sn -
Cu. Mobilnosť Pb sa najviac pre
javila v diabázoch profilu V-D, kde 
sa vzťah Sn - Pb dostáva do mier
neho záporného korelačného stupňa 
(-1). 

Priemerný obsah Pb v diabázoch 
sa na lokalite pohybuje okolo 
11 ppm, v kvarcitoch okolo 10 ppm 

a v žule 6 ppm. Pb je teda prvok, 
ktorého pôvod možno hľadať v okol-

VI-E- 0 

V-0-0 ___ _ 

l-----~-- ;:::--------=-- =-=--- =·---=-=----

- - ----- - ---- - -- ----- · _:_ · ··· ··· .. · ·•·• •· " ·· 

J---. -- -

Obr. 4. Plošný korelačný trend Sn-Pb 
Fig. 4. Areal concentration trend of 
Sn-Pb pair 
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Obr. 5. Plošný 
Fig. 5. A real 
Sn-Zn pair 

korelačný trend Sn-Zn 
concentration trend of 

ných horninách, pod vplyvom veľ
kého kontaktného účinku sa dostá-

·----- - --- VI-E-0 

v-o-o ..... 

....................... ..... ... ....... .... .. ------------ ---. .. ··· •·· · ····· ··· ·· · ·•""''' "' '"' " "'" ' '"•''""' ''"' - - ---- - -- ---
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· ,.;:- ... - ·--·.. ...... .... . ,, ..... 

Obr. 6. Plošný 
Fig. 6. Areal 
Sn-Ni pair 

korelačný t rend Sn-Ni 
concentration trend of 

va podobne ako Cu do mobility a 
v redukčnejšom prostredí vzácne 
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Obr. 7. Plošný korelačný trend Sn- Co 
Fig. 7. Areal concentration trend of 

kryštalizuje ako jemnozrnný sírnik 
galenit s ostatnymi sulfidmi. 
Vzťah Sn - Pb na horninové 

prostredie nereaguje tak citlivo, ale 
potvrdzuje to, čo sme konštatovali 
z korelácií Sn - Cu. Lenže z toho 
nevychodí, že závislosť Sn - Pb 
netreba sledovať, pretože korelačný 
trend dáva do vzťahu prvok okoli
tej horniny s prvkom intrúzie. 

Pri sledovaní vzťahu Sn - Zn 
(obr. 5) sa ukazuje, že aj zinok m á 
pôvod v okolitých horninách (dia
bázy a fylity majú priemerný obsah 
75 ppm, žula 10 ppm). Je ešte me
nej mobilný ako Pb, preto vo vzťa
hu s Sn nepriniesol očakávané vý
sledky. Je m ožné, že tu hrá úlohu 
aj menšia citlivosť použitej analy
tickej metódy. Závislosť Sn - Zn 
odlišuje intrúziu od okolitých hor
nín, ale neodzrkadľuje procesy di
ferenciácie granitu ani iný proces 
známy z hnileckej oblasti a súvi
ciaci so vznikom cínového ložiska. 

Korelačné vzťahy Sn - Ni (obr. 
6) a Sn - Co (obr. 7) neukázali 
nevyhnutnosť sledovať ich detailne. 
Obidva trendy reagujú na greizeni
záciu, ale nie veľmi citlivo. Ukazuje 
sa, že ich aplikácia bude zaujíma
vejšia z hľadiska zmeny bazicity 
horninového prostredia. 

Sn -Co pair Recenzoval I. čillík 
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Investigation of the secondary geochemical field of the Hni
lec tin deposit using correlation analysis ( Spišsko-gemer
ské rudohorie Mts, Eastern Slovak ia) 

MARTIN RADVANEC - JÁN BARAN 

Interpreting soi.l geochemistry in the 
area over granite bodies, J. Bar a n 
(1971) uncovered significant anomalies of 
tin in the Spišsko-gemerské rudohorie 
Mts. A subsequent survey at Hni
lec - Medvedí potok confirmed the pri
mary source of tin of industria! impor
tance related here to the intrusive body 
of the Hnilec granite. During prospec
tional works at the locality, besides geo
chemical investigations of the pri.mary 
aureole of the mineralization, the authors 
attempted even the reinterpretation of 
soil geochemistry data with the aim to 
solve the relations of single participating 
elements and for use the results in 
further prospection. During the evalua
tion of soil geochemistry data, a correla
tion analysis has been applied. 

Methodics 

Soil sampling was applied along pro
files taking Single samples from 60 cm 
depth using prospecting bars. ľhe sample 
weight for geochemistry was 150-200 g, 
the distance b e tween sample sites along 
profiles has been 20-50 m. A spectral 
analytical procedure was applied and 
results were given in a semiquantitative 
(SPD) scale. 

Correlations between single elements 
were tested on a detailed sampling area 

IVAN MATULA 

Jocated to the W from Hnilec village 
where the most intense tin mineraliza
tion occurs. A population amounting 809 
samples has been used with data on Cu, 
Pb, Zn, Co, Ni, Ag, Sn, Bi, B, Mo and 
Li concentration. The sample set has 
been, during the mathematical process
ing, further divided into smaller groups 
according to the nature of the primary 
rock underlying the soil horizon. ľhe 

division w as based on detailed geolo
gical mapping by E. D r n z í k - B. K u
s á k (1975) and distinguished the follow
ing areas: diabase, quartzose phylli te, 
fine- to medi.um grained granite, porphy
roide. A separate correlation coefficient 
has been then calculated to each statis
tical set along a single profile satisfying 
the condition of at least 40 samples 
involved. 

A M 6000 computer at the Tech nical 
University of Košice and the K or OOO 
routine were used for computa tions. 
Single correlation values obtained were 
plotted on the geological background. 
Results give the graphical presentation 
of correlation degrees in the area of the 
Hnilec deposit. The procedure may be 
assigned a s a correlation trend techni
que without interpolation. An interpola
tion is hindered by the several rock units 
present in the area. 

Obtained correlation degrees were 
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plotted along profiles and maps of the 
area (Figs. 2 to 7). Their interpretation 
allows to deduce the advantages of the 
methodics used. 

Mathematical procedure 

The correlation coefficient has been 
calculated according to the following 
equations. 

The correlation coefficíent value ís 
the same using the both linear regression 
computations. Each correlation area is 
given by two variables and described by 
t wo linear regressions with the less sum 
oť square derivations. The graphical plot 
has been not used. Degrees of signifi
cance were assigned to obtained corre
lation values according to the following 
scheme. 

absolute correlation degree of corelation coefficient 

0.0-0.3 
0.3 - 0.5 
0.5-0.7 
0.7-0.9 
0.9-1.0 

low 
medíum 
slgnificant 
high 
very high 

o 
1 or - 1 * 
2 or- 2* 
3 or- 3* 
4 or-4* 

* in the case of negatíve correlation 

Sxy 
rxy :::::::::= --~ ---_ -_-_-_-_ -_ 

i/Sxx. Syy 

Sxy = E; (x; - z). (y; - q), 
Sxx = E; (Xi - z)2, 
Syy = Ľ; (y; - q) 2, 

where 
rxy correlation coefficient between 

X and Y, 
Sxy sum of products of mean devia

tions, 
X; = sum of X-element content (sam

ple 1 to i), 
y; = sum of y-element content (sam

ple 1 to í), 
z = average content of x (arithme

tical mean for n ;; 30), 
q = average content of y (arithme

tical mean for n ;; 30). 

The routine computes two linear re
gression functions for the given corre
lation field according to the following 
ťormulas. 

y = bx + a and x = by + a, 
where 
b = regression coefficient for 

Sxy(Sxx or S xy)Syy, respectively, 
a = constant. 

Interpretation of results 

Relations of tin contents to other 
elements analyzed were the most inter
esting for prospection. Therefore maps 
of correlations between the element 
pairs Sn-Cu, Sn-B, Sn-Pb, Sn-Zn, 
Sn-Co and Sn-Ni were plotted. For 
only few positive data on remaining 
elements involved in analytical proce
dure, these were not assumed. Best 
results give the plots of Sn-Cu and 
Sn-B, respectively. According to results, 
contents of tin and copper are concen
trated around the granite intrusive body, 
whereas contents of Pb and Zn origi
nate, probably, from the surrounding 
rocks. 

The applied method allows to use the 
described procedure for prospection 
purposes and also to give a genetic in
terpretation of soil sampling geoche
mistry results. 

Preložil l. Varga 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

l\1. K o d é r a : žilníkovo-impregnačné a metasomatické zrudnenie v bani Rozália 
v Banskej Hodruši (Bratislava 17. 4. 1980) 

Mineralizácia prebiehala v troch vývojových štádiách. V predrudnom štádiu, 
ktoré sa uplatnilo hlavne v granodiorite, vznikol epidot, menej kremeňa a karbo
nátu. Rudonosné štádium s dvoma štádiami mineralizácie, starším sfaleritovo-galeni
tovým a mladším chalkopyritovo-galenitovým, sa uplatnilo opäť v granodiorite, ako 
aj v sedimentoch, pričom vznikla hlavná masa zrudnenia. Porudné štádium je vy
vinuté vo všetkých typoch hornín včítane dajok dacitu a porfyritu. V jeho rámci sa 
uplatnili dve štádiá mineralizácie, a to epidotovo-karbonátové a kremeňovo-karbo
nátové, obidve so sporadickou polymetalickou mineralizáciou. 

Zistené zrudnenie nemožno z mineralogicko-paragenetického a geochemického 
hľadiska jedno.značne zaradiť do mjakého zastúpeného typu zrudnenia, a preto má 
v rámci celkovej metalogenézy oblasti osobitné postavenie. Podľa veku sa dá zaradiť 
do obdobia medzi vznikom staršej skarnovej mineralizácie, viažúcej sa na hodrušský 
intruzívny komplex, a mladšej podacitovej, pravdepodobne až poryolitovej hydro
termálnej mineralizácie štiavnického a hodrušského typu. Jeho vznik pravdepodobne 
súvisí s intruzívnou tektonickou aktivitou, ktorá predchádzala vzniku dacitovej daj
kovej formácie. Tieto predpoklady bude treba ešte overiť z celkového geologicko
štruktúrneho hľadiska. 

J. Miško vi c - V. Miško v i c o v á : Postvulkanická mineralizácia niektorých 
lokalíi v stredoslovenských neovulkanitoch (Bratislava 17. 4. 1980) 

V roku 1970 sme na lokalite Sitnianska Lehôtka zistili primárny výskyt hemati
tovej mineralizácie. H ematit je v puklinách silne premeneného pyroxenického ande
zitu. Semikvantita tívna spektrálna analýza ukázala, že je v ňom vysoký obsah Sn 
a zvýšený obsah Zn, V, Sb, Mo a Pb. Rtg mikroanalýzou sa v hematite zistil 
kassiterit. Spolu s týmito dvoma minerálmi vystupuje v puklinách andezitu crii;-to
balit, tridymit, magnetit, opál a kaolinit. Sú to produkty vzájomných reakcií zložiek 
vulkanických exhalácií a ich pôsobenia na okolný pyroxenický andezit. 

Podobnú mineralizáciu sme študovali na lokalitách Kráľovce - Krnišov a Žar
novická Huta. Mineralizácia cr istobalit - hematit - kassiterit - opál ± tridy
mit ± magnetit ± kaolinit ± nontronit je v stredoslovenských neovulkanitoch no
vým typom. 

Na lokalite Sitnianska L ehôtka sme skúmali aj Mn a opálovo-kaolinitovú mine
ralizáclu. 

Mn-mineralizácia vystupuje v podobe 4-5 cm mocných a do 10 m dlhých žilách 
v premenenom andezite . Žily tvorí psilomelán, pyroluzit, manganit, kaolinit, illit, 
alunit a al uminit. Vystupujúce nízkoternálne roztoky pôsobili na andezitové horniny 
a vylúhované zložky uložili v pripovrchovej časti andezitového prúdu. V Mn-oxidoch 
sa spektrálne zistili okrem iných aj tieto zaujímavé prvky: Co, Ag, Cu, Mo, Pb, Cr, 
Ge, Hg, Tl, Zn, Cd, Ga, In, Sn, Bi, B , Au. 

Tretím sledovaným typom bola opálovo-kaolinitová mineralizácia. Opálová mi
neralizácia je v pukli ne na rozhraní andezitového tufu a tufobrekcie. Z termálnych 
roztokov sa vylúčili rozličné druhy opálu - mliečny, hyal it, hn edý a červený opál 
a m a lé zrniečka hydrofá.nu a drahého opálu. Spolu s opálom vystupuje kaolinit 
bacilaritového typu. 
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Hydrogeológia vulkanitov Rr·upinskej plani
ny 

PAVEL FECEK, ZOLTÁN HLAVATÝ 

IGHP, závod Bratislava, Geologická ul. 18, 834 37 Bratislava 

Doručené 12. 3. 1980 
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Hydrogeology of volcanites in the Krupinská planina area 
(Middle Slovakia) 

New geological and hydrogeological hnowledge from the 
Krupinská planina area (Middle Slovakia) allowed to reappraise 
the hydrogeological and waler-bearing capacity of this territory. 
The ground water utilization efficiency was stated to be 
300 l. s-', but prognoses point to possible value of 500 l. s - l_ 

Vývoj náhľadov na charakter a 
význam zvodnenia vulkanitov vše
obecne a vulkanoklastík osobitne 
pred začiatkom systematického hy
drogeologického výskumu a priesku
mu (na strednom Slovensku pred 
15-20 rokmi) poznačili mnohé 
unáhlené a apriórne formulované 
závery. Vyplynuli z nedostatočnej 

preskúmanosti a nízkeho stupňa po
znatkov o vlastnostiach horninové-

ho prostredia neovulkanitov. Po
merne malá hustota prirodzených 
výverov podzemnej vody, ich nízka 
výdatnosť a veľmi malý prietok na 
niektorých povrchových tokoch 
v minimách vyústili do záveru, aký 
napr. ešte v roku 1959 zastával 
O. Hynie (in Z. H 1 a v a t ý 
1975), podľa ktorého „zvodnenie 
neovulkanitov je značne povrcho
vým javom", a preto v tomt,o hor-
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ninovom prostredí významneJs1e 
akumulácie podzemnej vody ne
možno očakávať. V tomto chápaní 
sa vulkanickým horninám pripiso
vala veľmi nízka priepustnosť, vul
kanoklastikám ešte nižšia ako skal
ným horninám, a to pre ich veľkú 
náchylnosť k zvetrávaniu a tvorbe 
ílovitých produktov rozpadu. Nové 
poznatky, zhromaždené najmä v 
práci V. B ä h m a, L. lVI e 1 i o r i
s a, S. K 1 ír a, P. O str o 1 u e
k é ho (1964), L. S k var ku 
(1972), viedli k novému prístupu 
k hydrogeologickej problematike 
neovulkani tov a jeho výsledkom je 
rastúci vodohospodársky záujem 
o vulkanické oblasti. 

Hydrogeologický prieskum 

Prieskumné a výskumné zámery 
na Krupinskej planine formuloval 
P. O s t r o 1 u c k ý a Z. H 1 a v a
t ý (1967). Z nich vychádza vyhľa
dávací hydrogeologický prieskum, 
ktorý sa začal roku 1969 (IGHP Ži
lina, závod Bratislava, za investor
stva VÚVH Bratislava, predtým Vo
dorozvoj) a prebieha dodnes. Od ro
kov 1972-1973 sústredili na oblasť 
Krupinskej planiny pozornosť aj 
krajské vodohospodárske organizá
cie. Na pozitívne výsledky vyhľa
dávacieho prieskumu nadväzujú 
ďalšie geologickoprieskumné práce 
a sú už zamerané na dokumentáciu 
využiteľného množstva podzemnej 
vody vybratých lokalít. V súčasnom 
období sa hydrogeologické práce 

sústreďuj ú na 5-6 lokalít a ich 
vodárenským cieľom je využiť 

zdroje p odzemnej vody. 
Aj keď náhľady na zvodnenie 

neovulkanitov pred rokom 1960 
boli viac-menej nesprávne, ukázali 
sa ako veľmi cenné z m etodického 
hľadiska. Dokumentovali to, že zís
kať obj ektívne a subjektívnymi 
chybami čo najmenej zaťažené vý
sledky možno len kombináciou zá
kladných metód výskumu a prie
skumu s ďalšími metódami. Skúse
nosti potvrdili, že vzájomná konfron
tácia výsledkov jednotlivých (nezá
vislých) metód umožňuje orientovať 

prieskumné práce efektívnejšie a 
vedie k presnejším výsledkom. 

Na lokalite Hontianske Tesáre
Dvorníky v oblasti Krupinskej 
planiny sa napr. roku 1969-1970 
veľmi úspešne aplikovala povrcho
vá geofyzika (VES). Sedimentár
na-vulkanické súvrstvie sa rozčle

nilo do niekoľkých odporových 
vrstiev, vrtné práce overili ich li to
faciálne zloženie a čerpacími skúš
kami sa zistila ich hydrogeologická 
funkcia. Na tomto základe pokra
čovali prieskumné práce aj na ďal
ších lokalitách. Časom sa metodika 
rozšírila o etážové čerpacie skúšky, 
karotážne merania, reometriu a 
termometriu vrtov v pokojovom 
stave a o iné druhotné metódy. 
Hodnotenie čerpacích skúšok sa 
orientovalo najmä na metódy neustá
leného prúdenia a umožnilo dosiah
nuť pomerne presnejšie výsledky a 
zvodnené prostredie charakterizovať 
nielen výpočtom filtračných para-
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metrov, ale aj z hľadiska jeho 
ohraničenia. Hydrogeologické metó
dy sa popri sledovaní režimu po
vrchových a podzemných vôd zame
riavajú aj na detailné hydrometro
vanie, ktoré indikuje skryté prítoky 
alebo úseky infiltrácie na povrcho
vých tokoch. Kombinácia opísaných 
metód umožňuje v etape vyhľadá
vacieho prieskumu dostatočne 

presne charakterizovať úložné po
mery príslušnej lokality a jej oko
lia, filtračné parametre zvodneného 
prostredia, čiastočne aj okrajové 
podmienky, časové zmeny režimu 
podzemných a povrchových vôd, 
ich vzájomný vzťah v kvalitatív
nom, príp. semikvantitatívnom vy
jadrení. Hustota lokalít prieskumu 
sa zvolila tak, aby sa rešpektovali 
zásadné zmeny geologicko-tektonic
kých pomerov a aby jednotlivým 
charakteristickým litofáciám a čiast
kovým štruktúram bolo možno pri
radiť zodpovedajúce hydrogeologic
ké vlastnosti. Tak sa v štádiu záve
rečného spracovania dosiahne rov
nomerná preskúmanosť územia, a 
to aj s ohľadom na priestorovú he
terogénnosť vulkanoklastík Krupin
skej planiny. Metodika vyšších etáp 
prieskumu je v podstate analogická, 
ale terénne práce .sa sústreďujú na 
menšie územné celky, podzemná 
voda sa zachytáva spravidla nie
koľkými vzájomne sa ovplyvňujú
cimi objektmi a dlhodobé spoločné 
čerpacie skúšky maJ u vytvorí ť 
umelý režim podzemných vôd v 
miere maximálne únosnej danému 
územiu. Údaje sa spracúvajú mate-

maticky a k,onečným výsledkom je 
číselné vyjadrenie zásoby, zdroj ov 
využiteľného množstva podzemnej 
vody. 

Geologická charakteristika územia 

Krupinská planina leží na južnej pe
riférii stredoslovenskej vulkanickej ob
lasti. Základnú štruktúrnotektonickú úlo
hu pri jej vzniku a formovaní v celej 
priľahlej oblasti zohrala tektogenetická 
elevácia smeru JZ-SV, známa ako ša
hansko-lysecká zóna. Pozdlž nej sa odo
hrali pred rozhraním karpatu - báde
nu a po ňom protichodné pohyby. 
V predbádenskom období subsidovalo 
územie Ipeľskej kotliny a oblasť Kru
pinskej planiny sa dvíhala, v spodnom 
bádene mali p ohyby opačnú tendenciu 
a súčasne sa os línie posunula na JV. 
V tektonicky aktívnej zóne vznikli 
priaznivé podmienky na výstup bázic
kejších magmatických diferenciátov na 
povrch a na vznik lineárne usporiada
ných vulkanických centier pyroxenicko
amfibolitových a pyroxenických andezi
tov v oblasti Vinica-Príbelce. Subsi
dencia územia a v nadväznosti na ňu 
centrá vulkanickej aktivity sa po krát
kom období intrabádenskej denudácie 
presúvali na SV (Lysec) a ďalej na SZ 
(Javorie, Stiavnické vrchy), s kulminá
ciou subsidencie v oblasti bzovícke j de
presie a s vyvrcholením vulkanickej čin
nosti v období báden - sarmat. Vulka 
notektonické procesy prebiehajúce v juž
nej oblasti stredoslovenských neovulka
nitov viedli k vzniku svojím spôsobom 
ojedinelého pohoria, v ktorom sa na plo
che vyše 1100 km2 deponoval vulkano
klastický materiál rozličných typov a 
frakcií, prakticky takmer s úplnou ab
senciou intruzívnych a extruzívnych hor
ní. Sedimentárna-vulkanický komplex 
dosahuje maximálnu mocnosť južne od 
Bzovíka (okolo 800 m). Súvrstvie vulka
noklastík v plnej miere odráža podmien
ky svojho vzniku - priestorovo a časovo 
variabilné vysokoexplozívne vulkanické 
centrá, časté zmeny reliéfu, depozícia a 
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r edepozícia sopečných derivátov, zmeny 
sedimentačného prostredia - ako dô
sledok synchrónne prebiehajúcich vulka
nických procesov a tektonických pohy
bov (V. Konečný ~ D. V a s s in 
J. šefara 1974). 

Hydrogeológia vulkanitov 

Napriek veľkej pestrosti litofa
ciálnych a úložných pomerov možno 
v oblasti Krupinskej planiny po
mocou schematizácie pararelizovať 

územia s podobn_ými prvkami geo
logickej stavby a režimom podzem
ných vôd, na ktorých chceme ilu
strovať hydrogeologické pomery. 

Ale najprv sa dotkneme elemen
tárnych otázok hydrogeológie vul
kanitov priepustnosti sopeč

ných hornín s prihliadnutím na 
oblasť Krupinskej planiny. Podľa 

L. Škvarku (1971, 1972) a 
L. Š k v a r k u - Z. H 1 a v a t é
h o (1974) sa na tvorbe a obehu 
podzemnej vody v prostredí neovul
kanitov zúčastňujú obidva základ
né typy priepustnosti, puklinová aj 
pórová. Pritom nijaký z týchto ty
pov sa neuplatňuje izolovane, ale sa 
vzájomne prelínajú a dopiňajú, a 
tak vzniká pre vulkanity typická 
kombinovaná puklinovo-pórová prie
pustnosť. Krupinská planina je 
jednou z oblastí neovulkanitov 
s výrazným kvantitatívnym zastú
pením redeponovaných vulkano
klastík, ktoré pri vhodnom granulo
metrickom zložení (psamitická a 
psefitická frakcia) vytvárajú kolek
tory schopné akumulovať a distri
buovať väčšie množstvo podzemnej 

vody. O tom, že v tejto oblasti sú 
práve tufitické materiály nositeľom 
zvodnenia , svedčí fakt, že výrazná 
vacsma hydrogeologických vrtov 
s výdatnosťou nad 1 O 1 . s - 1 zachy
tila vrstvy tufitických pieskovcov a 
že výdatnosť nad 30 1. s - l (na je
den vrt) sa viaže výlučne na tieto 
materiály. Preto tufitické pieskov
ce hodnotíme ako hydrogeologicky 
najpriaznivejšiu litofáciu vulkano
klastík Krupinskej planiny vôbec. 
Ide o málo spevnenú horninu zlo
ženú prevažne zo živcov, vulkanic
kého skla, úlomkov hornín, pyro
xénov, menej z amfibolu a s kolí
saj úcou prímesou kremeňa, často 

s obliakmi andezitov, aglomerátov 
a tufov. Priepustnosť tufitických 
pieskovcov vyjadrená koeficientom 
filtrácie sa pohybuje v rozmedzí 
rádu 10- 5 m. s-J, výnimočne do
sahuje veľkosť rádu 10-z, m. s - 1 

a pri výraznejšom zastúpení ílovitej 
frakcie (ako produktu zvetrávania) 
klesá do oblasti hornej polovice 
rádu 10 - 6 m. s- 1. Aj niektoré lito

fácie kompaktných pyroklastík sa 
vyznačujú pórovou priepustnosťou. 

Ide predovšetkým o pieskové a bro
kové tufy, príp. aglomeráty s pies
kovou alebo brokovou základnou 
hmotou. Koeficient filtrácie týchto 
materiálov sa pohybuje pri spodnej 
hranici rádu 10- 6 m. s- 1 a nižšie. 
Ďalšie litofácie, ako napr. pelitické 
tufity a popolové tufy, sa svojimi 
primárnymi filtračnými vlastnos
ťami blížia k nepriepustným mate
riálom. Ale pretože ide o horniny 
s vyšším stupňom konsolidácie 
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alebo diagenézy, podliehajú vo zvý
šenej miere rozpukávaniu pri tek
tonických procesoch a pri prenose 
tlaku komplexom vulkanoklastík 
vôbec. Pri výraznejšom porušení sa 
takéto materiály mazu priblížiť 

charakteristikám tufitických pies
kovcov, ako napr. na lokalite Pláš
ťovce (D. Ja 1 č 1969), kde sa v pro
stredí rozpukaných pelitických tu
fitov dosiahla výdatnosť 20 1. s- 1, 

alebo na lokalite Litava, kde z vrtu 
v konsolidovaných a vo vrchnej 
časti porušených tufoch dosiahla 
výdatnosť 11 1. s - 1. Ale prípady, 
keď puklinová priepustnosť dosahu
je význam pórovej priepustnosti, 
sú v oblasti Krupinskej planiny po
merne zri edkavé. Medzi takéto hor
niny patria kompaktné pyroklastiká 
alebo pelitické tufity v,o funkcii ne
priepustného ohraničenia zvodnenej 
vrstvy. Priepustnosť vulkanoklastík 
ako celku nemožno teda chápať 

v statickom alebo paušálnom vý
zname. Táto vlastnosť hornín je vý
sledkom pôsobenia viacerých pri
márnych alebo sekundárnych fak
torov a procesov, vyznačuje sa vy
sokou individuálnosťou a viaže sa 
na isté lokálne (priaznivé alebo ne
priaznivé) podmienky. Možno kon
štatovať, že prakticky nijaká z lito
fácií vulkanoklastík nie je absolútne 
n epriepustná, a preto má sedimen
tárna-vulkanický komplex charakter 
mnohovrstvového zvodneného pro
stredia, v ktorom sa uplatňujú pre
ferované obehové cesty podzem
ných vôd, medzivrstvové pretekanie 
a tlak sa šíri všetkými smermi -

od nepriepustného podložia po kvar
tér. 

Za infiltračnú oblasť Krupinskej 
planiny, nateraz ešte bez priameho 
dôkazu a bez bližšieho vysvetlenia 
mechanizmu prestupu podzemnej 
vody do sedimentárna-vulkanické
ho komplexu, možno pokladať .Ja
vorie. Niektoré indície, napr. rela
tívne vysoký stupeň zvodnenia 
v blízkosti bezprostredného podho
ria (lokalita Dačo v Lom s prelevom 
1, 1 1 . s - t v nadmorskej výške 
480 m a výdatnosťou 11,1 1. s- 1) a 
generálny sklon hladiny podzemnej 
vody Krupinskej planiny na J, sved
čia o tom, že časť infiltrovanej pod
zemnej vody v oblasti Ja voria pre
stupuje do h lbších úrovní a iba časť 
odvodňujú pramene. Dalším zdro
jom dotácie, ktorý sa prednostne 
uplatňuje v nižších úrovniach Kru
pinskej planiny, je infiltrácia z po
vrchových tokov prostredníctvom 
medzivrstvového pretekania alebo 
infiltráciou z kvartéru údolných 
nív. Menej zvyčajným prípadom je 
priame vsakovanie zrážok, viažúce 
sa svojím výskytom takmer výluč
ne na územia plochých horských 
chrbtov alebo bezodt,okových po
vrchových depresií. 
Súčasný stav poznatkov o hydro

geologických pomeroch Krupinskej 
planiny umožňuje rozdelí ť pohorie 
na tieto tri základné celky, a to naj
mä podľa geologicko-litologických a 
štruktúrno-tektonických podmienok 
obehu podzemnej vody: a) bzovícka 
depresia, b) čiastková depresia Da
čovského lomu, c) hornostrhársko-
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trenčská prepadlina. 
Z hľadiska hodnotenia hydrogeo

logických pomerov nechápeme tieto 
štruktúrne celky striktne podľa ich 
geologicko-tektonického vymedze
nia. Ide skôr o zdôraznenie gene
tickej príslušnosti tej-ktorej časti 

pohoria k istému charakteristické
mu litofaciálnemu vývoju pri za
chovaní územnej platnosti v širšom 
slova zmysle. 

Podzemné vody bzovíckej depre
sie 

Oblasť bzovíckej depresie možno 
územne vyčleniť západnou hrani
cou Krupinskej planiny a zhruba 
spojnicou Senohrad-Sucháň-Prí
belce ako východným ohraničením. 
Oblasť teda zahŕňa periférne časti 

pohoria, ako aj centrálnu depresiu 
a je charakteristická významným 
zastúpením redeponovaných vulka
noklastík, ktoré sú tu najrozšíre
nejšie z celej Krupinskej planiny. 
Prirodzene, podmienky obehu pod
zemnej vody nie sú v tejto pomer
ne široko vymedzenej oblasti jed
notné. Podľa vzťahu podzemných 
a povrchových vôd sú tu zastúpené 
plytšie štruktúry s pomerne úzkou 
spätosťou s povrchovými vodami a 
naopak hlbšie štruktúry s diferen
covaným režimom podzemných vôd, 
nezávislým od sezónnych vplyvov. 
Ako v jedinej z vyčlenených oblastí 
tu možno hovoriť o hlbokom obehu 
podzemnej vody viažúcom sa na 
hlbku 400-600 m, príp. aj väčšiu , 

ktorý sa priestorovo viaže len na 
vlastnú depresnú štruktúru. 

V režime podzemných vôd bzo
víckej depresie má veľmi význam
nú hydrogeologickú funkciu ša
hansko-lysecká zóna, ktorá ohrani
čuje oblasť z J, resp. z JV, a vy
tvára v iac-menej súvislú bariéru 
podzemným vodám vulkanitov 
oproti územiu Ipeľskej kotliny. 
V ostrom rozpore so všeobecnými 
zákonitosťami prúdenia podzemnej 
vody tu totiž stojí relatívne vysoký 
stupeň zvodnenia vulkanoklastík, 
priaznivá geomorfologická pozícia a 
litofaciálny vývoj styku proti fak
tu, že v území od Príbeliec (príp. 
Plachtiniec) po Tešmak, t. j. na lí
nii dlhej cca 25 km, je len veľmi 
málo významnejších vývernv pod
zemnej vody. Väčšinou ide o sezón
ne pramene, ktoré sa v suchších 
obdobiach alebo strácajú, alebo ich 
výdatnosť spravidla nepresahuje 
O, 1-0,2 1 . s1- . Medzi výnimočné 

prípady možno zaradiť zachytený 
a využívaný prameň pri Cebovciach 
s výdatnosťou 2- 3 1. s- 1_ Zaují
mavé je aj to, že západne od Plach
tinského potoka nepramení nijaký 
tok vo väčšej vzdialenosti od styku 
s Ipeľskou kotlinou a že sa všetky 
toky vyznačujú nižšou vodnatosťou. 
Ďalej zo severnej strany línie riečka 
Litavička v oblasti svojho horného 
toku približne sleduje priebeh ele
vácie a Litavica sa v jej blízkosti 
zo smeru S-J stáča takmer v pra
vom uhle na Z. Charakter šahan
sko-lyseckej zóny ako bariéry prav
depodobne vyplýva z posunutia osi 
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wbsidencie v priebehu spodného 
bádenu na JV a stupňovitého vy
zdvihnutia slienito-ílovitých ekvi
valentov (šlírová formácia), ktoré 
bránia odtoku podzemnej vody vul
kanitov najkratším smerom k eróz
nej báze. 

Oblasť bzovíckej depresie, najmä 
pokiaľ ide o hlbšie obehové cesty 
podzemnej vody, potom dostáva 
charakter viac-menej stagnujúceho 
bazénu, s pomalým prestupom pod
zemnej vody smerom do väčších 

h1bok k plytším úrovniam. Tento 
obeh sa výrazne diferencuje od 
plytšieho obehu, v ktorom je zrej
mý vplyv povrchovej vody, preja
vujúci sa hlavne teplotou podzem
nej vody a chemizmom. Plytšie 
obehy inklinujú ku kalciovo-bikar
bonátovému chemizmu a hlbšie 
k nátriovo-bikarbonátovému typu. 

Na hlbokom obehu podzemných 
vôd sa prakticky zúčastňuje celá 
výplň depresie v niekoľkých verti
kálne diferencovaných úrovniach. 
Podľa účelu (vodohospodárskej vy
užiteľnosti) ich delíme do dvoch 
celkov, a to na podzemné vody 
hlbokých úrovní a podzemné vody 
stredných hlbok. 

Obeh podzemných vôd hlbokých 
úrovní sa viaže na hlbky pod hra
nicou 0-50 m n. m. po bázu sú
vrstvia vulkanoklastík (500-600 m 
pod úrovňou mora). Ide o vody 
s teplotou 20-35 °C, na ktoré sa 
doteraz samostatný hydrogeologic
ký prieskum nezameral a sú známe 
len z,o štruktúrnogeologických vrtov. 
Na lokalite Cerovo vrt CK-1 (V. K o-

ne č ný 1969) v hlbke okolo 500 m 
narazil na vodu s výdatnosťou 

2,14 1. s- 1 a teplotou 24 °C. Vrt sa 
niekoľko rokov využíval na rek
reačné účely. O všeobecnej prítom
nosti teplíc v bazálnych partiách 
komplexu vulkanoklastík možno 
usudzovať aj na základe vrtu GK-3 
(V. Konečný 1966) na lokalite 
Horné Rykynčice, ale ďalšie kon
k rétne informácie o týchto pod
zemných vodách nie sú k dispozícii. 

Na h1bkovú úroveň (približne 
50-150 m n. m.) sa viaže obeh pod
zemných vôd stredných h1bok. Boli 
doteraz overené na lokalitách Me
dovarce a Čabrad--Dlhá Lúka. 
V hÍbke pod 100 m od terénu sa 
zachytili výrazne zvodnené tufitické 
pieskovce v mocnosti 60 - 80 m, 
s prelevom až 1 O 1 . s - 1 a výtlačnou 
výškou 8- 12 m nad úroveň terénu. 
Dosahovaná výdatnosť (až do 50 1 . 
. s - 1) svedčí o mimoriadne priazni
vých hydrogeologických podmien
kach. Podľa výsledkov geofyzikál
nych meraní a overovacích vrtov 
možno predpokladať , že zvodnená 
poloha má veľkú rozlohu, o čom 
svedčia aj hydrodynamické charak
teristiky poukazujúce pri dlhodo
bých čerpacích skúškach (42 dní) 
na neohraničenú vrstvu. Pravdepo
dobnou infiltračnou oblasťou je po
dľa nášho náhľadu Javorie (podob
ne ako pri hlbokom obehu), režim
ný výkyv je veľmi nízky a nezod
povedá sezónnemu kolísaniu povr
chových vôd. V tomto prípade 
možno teda hovoriť o pomerne veľ
mi rozsiahlej samostatnej hydrogeo-
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logickej štruktúre s pomaLou pri
rodzenou cirkuláciou vody od pod
ložia na povrch, z čoho vychodí aj 
relatívne vyššia teplota oproti geo
termickému stupňu (18-20 °C). 
Cyklus výmeny podzemnej vody sa 
pravdepodobne končí prestupom 
vody do kvartéru. Že opísaný me
chanizmus výmeny podzemnej vody 
v skutočnosti prebieha, možno do
kumentovať prieskumnými prácami 
zameranými na nadložnú vrstvu 
tufov, leho ani ona nie je úplne 
bez zv,odnenia. V súvrství sú polo
hy tufitických pieskovcov v moc
nosti 15-20 m, pričom rad lokalít 
(Čabradský Vrbovok I a II, Medo
varce I, Selce atď.) potvrdil ich 
zvodnenie a výdatnosť, sa pohybo
vala ,okolo 8-12 1 . s - 1. V porovnaní 
s relatívne veľmi malou hÍbkou za
chytenia pieskovcov (40 - 80 m) má 
podzemná voda vysokú teplotu 
(16-18 °C), ktorá rozhodne nemôže 
byť prejavom len geotermického 
stupňa a ktorá počas 42-dňových 

čerpacích skúšok poklesla v prie
mere o 0,5 - 1,5 °C. Z uvedeného 
vychodí, že v umelom režime pod
zemných vôd sa predovšetkým zá
sluhou medzivrstvového pretekania 
zmieša povrchová a podzemná voda 
a, pochopiteľne, ak je mužný pre
stup vody jedným smerom, v opač
ných tlakových pomeroch musí byť 
možný aj prestup druhým smerom. 
Zdanlivo je to paradox, keď na jed
nej strane počítame s polopriepust
ným nadložím, ale na druhej strane 
práve ono podmieňuje vysokú pie
zometrickú úroveň zvodnenej vrst-

vy. Ale v skutočnosti ide iba 
o vzájomnú reláciu priepustnosti, ak 
uvážime, že rozdiel v koeficiente 
filtrácie (horizontálneho pri zvod
nenej vrstve a vertikálneho v nad
loží) dosahuje rád 2- 2,5. Z toho je 
rovnako zrejmé, prečo podzemné 
vody obehu stredných hÍbok ne
môžu v prirodzenom režime ovplyv
niť sezón ne kolísanie povrchových 
vôd. Naopak v navodenom režime 
treba vplyv povrchových vôd brať 
do úvahy, aj keď pre relatívne veľ
kú mocnosť nadložných tufov nie 
je vplyv zmien veľký. 

Predmetná hydrogeologická štruk
túra zaberá pomerne veľký priestor. 
Podľa geofyzikálnych meraní mož
no interpretovať južné ohraničenie, 
ktoré prebieha približne na spoj
nici južne od Cerova-Drieňov,o
Horné Rykynčice, ale jeho západ
n é a severné hranice sa nateraz 
ešte nedajú presnejšie vymedziť. 

Okrem obehu podzemných vôd 
viažúcich sa na väčšiu hÍbku vyčle
ňujeme v juhozápadnej časti Kru
pinskej planiny aj obeh plytších 
štruktúr viažúcich sa na redepono
vané vulkanoklastiká, ktoré vystu
pujú v podloží kvartéru alebo ich 
od kvartéru oddeľuje vrstva tufov 
v malej mocnosti. Spoločným zna
kom týchto štruktúr je relatívne 
úzka spätosť s povrchovými voda
mi, ich h Íbka obehu je do 80-100 m 
a teplota podzemnej vody 13-14 °C. 

V podloží vulkanoklastík vystu
pujú slienito-ílovité vrstvy s drob
nými polohami a vtrúseninami 
vulkanického materiálu a s pozvoľ-
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ným prechodom do tufi tických hor 
nín . V h1bkovej úrovni 80-100 m 
prechádzajú do zvodn eného tufitic
kého pieskovca. Hydrogeologické 
pomery štruktúr s plytším obehom 
podzemných vôd sa overovali v do
linách riečok Štiavnica, Krupinica 
a Litavica v rámci vyhľadávacieho 
a podrobného prieskumu. 

Na lokalite Plášťovce-Drieňovo 

samostatné čerpacie skúšky (na 
štyroch vrtoch) dokumentovali 
80- 90 1 . s - 1, pri spoločnej čerpacej 
skúške na Lokalite Plášťovce (Ry
kynčice) sa dosiahla maximálna vý
datnosť 120 1 . s - 1 (štyri vrty ), s ex
trémnou výdatnosťou na jeden ob
jekt 66 1. s - 1. Doteraz jedinou 
ukončenou úlohou v etape podrob
ného prieskumu je lokalita Hon
tianske Tesáre- Dvorníky, kde sa 
z piatich hydrogeo1ogických vrtov 
zdokumentovalo využiteľné 

stvo podzemnej vody vo 
80 1.s - l. 

Z analýzy podmienok 

množ
výške 

vzniku 
indukovaných zdrojov v daných 
podmienkach vychodí, že zdroje ne
vznikajú priamou brehovo u infil
tráciou z povrchového toku, a le zní
žením hladiny (príp . tlaku) vo zvod
nenej vrstve. To podmieňuje verti
kálny prítok vocly zo súvrstvia 
kvartéru alebo priamo do zvodnenej 
vrstvy alebo prostredníctv,om me
dzivrstvového prestupu. Potom je 
hlavným limitujúcim faktorom veľ
kosti indukovaných zdrojov celková 
vododajnosť kvartéru, ktorá je pre
dovšetkým vyjadrením plošnej roz
lohy zvodnených uloženín údolnej 

nivy, ich priepustnosti a mocnosti. 
Z uvedeného ďalej vychodí, ·že 
spätosť podzemných vôd s po
vrchovými a časová nadväznosť re
žimných zmien povrchového toku 
na podzemné vody nevyplýva len 
z úložných pomerov vulkanoklastík, 
ale aj z hydrogeologických pome
rov kvartéru a hydrodynamického 
vzťahu toku k podzemným vodám 
náplavov . V ovplyvnenom režime 
sa prakticky všetky výraznejšie 
zmeny na toku prejavujú rozkyvom 
hladín podzemnej v,ody zvodnenej 
vrstvy s neveľkým časovým odstu
pom. 

V dolinách riečok Krupinica a Li
tavica možno na základe geofyzi
kálnych meraní a vrtných prác 
schematicky interpretovať priesto
rový vzťah vulkanoklastík s hlbo
kým a plytkým obehom podzem
ných vôd. Plytko uložené tufitické 
pieskovce smerom na S prechádzajú 
laterálne do súvrstvia tufov, podlo
žie sa zo subhorizontálneho prie
behu dostáva do protisklonu a v 
podloží tufov sa objavujú zvodnené 
tufitické pieskovce ak,o ekvivalent 
obehu vôd strednej híbky. Severná 
hranica územia, v ktorej sa vysky
tujú plytšie uložené zvodnené štruk
túry, sa približne kryje s hranicou 
bzovíckej depresie (s. s.), pričom sa 
priamy hydrodynamický vzťah obe
hu stredných híbok a plytkého 
obehu doteraz nikde nepotvrdil. 
Južnú hranicu nemožno litologicky 
tak jednoznačne vymedziť . Okrem 
zvodnených akumulácií tufitických 
pieskovcov sa podzemná voda viaže 
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aj na porušené a rozpukané peli
tické tufity, pričom miera puklino
vitosti nie je všade rovnaká. Podľa 
genetickej príslušnosti podzemnej 
vody kladieme južnú hranicu úze
mia na SV od pokračovania levic
kej žriedlovej línie na spojnicu 
Plášťovce-Terany. 

Podzemné vody čiastkovej depre
sie Dačovho Lomu 

Podobne ako bzovícka depresia 
sa aj depresia Dačovho Lomu vy
členila na základe geofyziky podľa 
priebehu kryštalického podložia. 
Tektonické línie späté so vznikom 
tejto štruktúry sa aktivizovali 
v predbádenslwm období a spôsobili 
prelomenie šahansko-lyseckej zóny, 
subsidenciu a následnú transgresiu 
spodnomiocénneho mora. Oblasť 

depresie do značnej miery vyplnili 
ekvivalenty sedimentárneho neo
génu Ipeľskej kotliny. V priebehu 
aktivizácie vulkanických centier už 
bola depresia čiastočne stabilizova
ná (hlavne jej severovýchodná časť). 
Odrazilo sa to v charaktere sedi
mentačného, prevažne kontinentál
no-lagunárneho prostredia a v moc
nosti komplexu vulkanoklastík, 
ktoré len zriedka presahuje 300 m. 
Litofaciálne zloženie sedimentárno
vulkanického komplexu inklinuje 
k prevahe tufov nad redeponova
ným materiálom, ktorý je v kom
plexe zastúpený prevažne v podobe 
šošoviek väčšej alebo menšej p1oš
nej rozlohy a mocnosti, oddelených 

od seba tufmi alebo vzájomne pre
pojenými do väčších sústav. Rela
tívne najvýraznejšie kvantitatívne 
zastúpenie tufitických pieskovcov 
je v západnej časti štruktúry v do
line Suchánskeho potoka a čiastoč

ne aj Plachtinského potoka. Zodpo
vedajú tomu aj hydrogeologické 
vlastnosti územia. V súčasnosti sa 
spracúva podrobný hydrogeologický 
prieskum, ktorý vy konali Vodné 
zdroje Bratislava, závod Prešov, a 
preto o ňom možno podať len ne
úplné údaje podľa ústnych infor
mácií (I. Ho tr a, J. Medveď). 
V doline Suchánskeho potoka bol 
situovaný väčší počet hydrogeolo
gických vrtov, ktoré bežne dosaho
vali výdatnosť cca 5-10 1 . s - L a 
v niektorých prípadoch aj viac. Na 
základe spoločnej čerpacej skúšky 
sa očakáva zdokumentovanie využi
teľného množstva podzemnej vody 
vo výške cca 50-60 1. s- 1. V tejto 
časti štruktúry bol lokalizovaný už 
spomenutý prieskumný objekt na 
lokalite Dačov Lom s výdatnosťou 
11,1 1 . s- 1. 

Smerom na V sú hydrogeologické 
pomery menej priaznivé, čo okrem 
už uvedených príčin vyplýva aj 
z výraznejšieho sa uplatnenia se
kundárnych premien v období 
intrabádenskej denudácie. Na loka
lite Modrý Kameň-Riečky sa do
kumentovala výdatnosť 3 1. s - 1 a 
v Koprovnickej doline (l,okalita 
Suché Brezovo) 4 1. s- 1. 

Litofaciálne zloženie komplexu 
vulkanoklastík dačovolomskej štruk
túry je hydrogeologicky oveľa me-
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nej priaznivé ako v bzovíckej de
presii a rozhodne tu nemožno oča
kávať takú vysokú výdatnosť. 

Napriek tomu z hydrogeologického 
pohľadu, najmä z hľadiska celko
vého režimu podzemných vôd Kru
pinskej planiny nestráca štruktúra 
zaujímavosť. 

Podzemné vody hornostrhársko
trenčskej prepadliny 

Formovanie sa hornostrhársko
trenčskej prepadliny ako samostat
nej depresnej štruktúry zapadá do 
intravulkanického obdobia, tekto
nické pohyby späté so vznikom 
depresie zároveň aktivizovali vul
kanické centrum Lysec a pretrvali 
aj v postvulkanickom období. 
V oblasti prepadliny sa deponoval 
vulkanický materiál, spočiatku v 
limnickom, neskôr v kontinentálno
lagunárnom prostredí. Sedimentár
na-vulkanický komplex je s výnim
k,ou bazálnych tufitických vrstiev 
vyvinutý ako súvrstvie tufov a 
aglomerátov s polohami tufitických 
pieskovcov. Maximálnu mocnosť 

dosahuje v širšom okolí Dolnej Stre
hovej (cca 300- 350 m). Smerom 
na S sú produkty lyseckého vul
kanického centra prekryté vulka
nickými derivátmi Javoria (L. K o
n e č n ý - ústna informácia). 

Zdôraznili sme už, že hydrogeo
logická nádejnosť toho-ktorého úze
mia je v podmienkach Krupinskej 
planiny výrazom hlavne litofaciál
neho vývoja - pomeru kvantita-

tívneho zastúpenia redeponovaných 
vulkanoklastík:~-a derivátov in situ. 
Aj hydrogeologické pomery v ob
lasti hornostrhársko-trenčskej pre
padliny zapadajú do rámca tejto 
bezprostrednej kauzálnej spätosti a 
doteraz sa nijaké podstatnejšie od
chýlky nezistili. Na viacerých Loka
litách (Chrťany , Závada, Horná 
Strehová atď.), keď sa pozornosť 

venovala vrchnej časti súvrstvia, 
dosahuje výdatnosť väčšinou okolo 
4-6 l. s- 1, ale v niektorých prípa
doch, keď prieskumné diela zachy
tili aj bazálne tufitické pieskovce, 
sa výdatnosť zvyšuje - napr. lo
kalita Kľačany 8 1 . s - l a severne 
od Muly 15 1. s- 1. Zvodnenie ba
zálnych členov súvrstvia vulkano
klastík v niektorých oblastiach 
štruktúry zvýraznuJe priestorová 
väzba tufitických pieskovcov s pies
čitými vrstvami sedimentárneho 
neogénu. V podloží vulkanitov vy
stupujú totiž vrstvy výplne Ipeľ

skej kotliny s rozličnou úrovňou 

predvulkanickej erózie a denudácie. 
V oblasti Strehovej, Slovenských 
Kľačian a pravdepodobne aj na 
iných miestach tak vznikla zvodne
ná vrstva mocná 80-100 m, ktorá 
okrem bazálnych vulkanitov obsa
huje aj mangánový a onkofórový 
piesok karpatu. Táto zvodnená 
vrstva sa ešte v celom rozsahu hy
drogeologicky neoverovala, ale po
dľa litofaciálneho zloženia, známe
ho z ložiskových vrtov, možno 
predpokladať výrazný stupeň zvod
nenia podzemnými vodami patria
cimi už do obehu hlbších úrovní 
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s predpokladanou teplotou 22-25 ÔC. 
Stupeň zvodnenia hornostrhársko
trenčskej prepadliny možno parale
lizovať so západnou časťou dačovo
lomskej štruktúry, čím ako celok 
získava oblasť prepadliny väčší hyd
rogeologický význam. 

Východný okraj vulkanitov pri
bližne od línie Ľuboriečka-Závada 
už nie je súčasťou depresnej štruk
túry, ale skôr oblasti, ktorá subsi
denčným tendenciám nepodliehala 
v takej miere, príp. kde prevládali 
nevýrazné pozitívne pohyby. Na 
relatívne hlboko erodovaný pod
klad sedimentárneho neogénu (až 
na úroveň vrchného otnangu) do
sahujú bazálne polohy vulkanitov 
v mocnosti 100-120 m s pomerne 
veľmi výrazným zastúpením kre
meňa a s vysokým stupňom se
kundárnych premien. Smerom na 
S sa vrstva ponára pod mladšie 
komplexy vulkanoklastík. V doli
nách potokov Riečka a Ľuboreč 

však vystupujú v pozícii ekviva
lentnej už opisovaným hydr ogeolo
gickým štruktúram s plytším obe
hom podzemných vôd. Vysoký stu
peň zvodnenia bazálneho pieskov
ca potvrdili prieskumné vrty v do
line Riečky (M. Hr a b 1 o v á 1974, 
1975), kde sa dokumentovala vý
datnosť 14-15 1. s - 1 na jeden vrt. 

Ďalej smerom na V a SV sa moc
nosť vulkanoklastík silne redukuje 
a mení sa aj litofaciálne zloženie 
a veľkosť zvodnenia vulkanického 
komplexu klesá. 

V oblasti hornostrhársko-trenč

skej prepadliny (s. 1.) sa teda po
dobne ako v oblasti bzovíckej de
presie uplatňuje obeh stredných 
(málo výrazne aj hlbších) úrovní a 
obeh plytších štruktúr. Ale z hľa

diska podmienok zachytávania pod
zemnej vody možno omnoho väčšiu 
výdatnosť očakávať pri plytšom 
obehu. 

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili 
o syntézu známych prvkov geolo
gickej stavby s výsledkami hydro
geologického prieskumu v oblasti 
Krupinskej planiny. Aplikácia veľ
kého okruhu prvotných a druhot
ných metód prieskumu sa prejavila 
v kvalitatívne nových informáciách, 
z ktorých vychodí, že vodárensko
hydrogeologický význam pohoria 
pôvodné prognózy niekoľkonásobne 
prevyšuje. Ak sa v rokoch 1969-
1970 odhadovalo využiteľné množ
stvo podzemnej vody vo výške 
100- 150 1. s- 1, v rokoch 1974-
1975 sa už reálnejšie podložený od
had pohyboval okolo 300 1. s- 1. 

Podľa najnovších poznatkov treba 
počítať ešte s väčšou výdatnosťou 

ako 500 1 . s - 1, aj keď treba zdôraz
niť , že zdokumentovanie takej vy
sokej výdatnosti bude ekonomicky, 
technologicky a odborne hydrogeo
logicky veľmi náročné a vyžiada si 
ďalší rozvoj metodiky prieskumu. 
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Hydrogeology of volcanites in the Krupinská planina area 
( Middle Slovakia) 

PAVEL FECEK - ZOLTÁN HLAVATÝ 

The Krupinská planina plateau occu
pies southern periphery of the Middle 
Slovakian neovolcanic area. Several vol
canocl.astic rock types share the geolo
gical structure. Only minimum signifi
cance has been ascribed in the past 
ťrom hydrogeological point of view to 
this area, when volcanoclastics were 
assumed to represent impermeable rock 
varieties in the whole. Hydrogeological 
investigations in volcanoclastics ascer
tained that the ground water flow in 
this environment is governed by a com-

bined fissure to percolation permeability 
of rocks. In geological structures of the 
Krupinská planina area, the percolation 
permeability generally preva ils being 
typical for redeposited volcanoclastic 
units (k == 5.10- 6 to 2.10- 4 m. s- 1). Besides 
the percolation permeability, mainly 
fissure permeability characterizes the 
compact volcanoclastics. Generally, any 
volcanoclastic lithofacies does not func
tion as impermeable and the whole 
structure appears as a multi-layered 
water-bearing environment. 
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Three main hydrogeological structures 
were delimited in th e area according to 
ascertained geological and tectonic cri
terions: 

a) The Bzovík depression area in the 
western part of the plateau. There 
besides deep and intermediate circulation 
of the ground water also a shallow 
water circulation system has been de
termined the only having nearer con
nection towards surficial waters. The 
area appears as hydrogeologically the 
most important due to largest represen
tation of tuffite layers in the structure. 
Water yields of hydrogeological wells 
frequently are up to 30- 50 1. s- 1 and 
rarely even more. 

b) The partia! Dačov Lom depression 
area, and 

c) The Horné Strháre-Trenč graben 
structure area, both in the centra! and 
eastern part of the Krupinská planina 
plateau are from hydrogeological view
point less important. This is mainly due 
to the lesser representation of redepo
sited volcanoclastic rocks in these struc
tures. Water-yields of single wells 
fluctuate here between 5 and 10 1. s-J. 

The Dačov Lom structure imposes a 
general change upon the overwhelming 
N-S inclination of piezometric ground 
water levels which here acquire a SW 
or SE trend. 

The infiltration area of ground waters 
lies in the more northern Javorie Mts. 

Preložil I . Varga 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

O. J e n d re j á k o v á - M. K och anov á - J. Pap š o v á - ,J. Mi ch a 1 í k : 
Biostratigrafické a litostratigrafické výskumy v strednotriasovom karbonátovom 
súvrství clwčského príkrovu Horehronia (Bratislava 20 . 3. 1980) 

Referát sumarizuje prvé výsledky štúdia sekvencie strednotriasových karbonátov. 
Najstarším členom je rozsiahle teleso pelsónskej karbonátovej megabrekcie vzniknuté 
podmorským sklzom. Skladá sa z chaoticky usporiadaných blokov „gutensteinských" 
vápencov a dolomitov sklznutých z extrémne plytkovodného prostredia do panvy pri 
náhlom poklese hladiny. Najvyššiu časť komplexu tvorí sivý dolomit vzniknutý 
kompakciou vytriedeného dolomí tového piesku. Na rozmytom dolomíte ležia dosko
vité čierne bitúmenové vápence s bohatou silicifikovanou plytkomorskou spodno
ilýrskou faunou (foraminifery, konodonty, holotúrie, hubky, krinoidy, gastropódy, 
bivalvie, amonity, kelnatky, serpulidy, brachiopódy ai.). Vo vyššej časti pribúda pela
gických organizmov. Nadložné súvrstvie lavicovitých popolovosivých organodetritic
kých vápencov nesie znaky prúdiaceho prostredia otvoreného neritika (zloženie 
a zachovanie fauny, šikmé a gradačné vrstvenia a i.). Najvyššie horizonty niekto
rých lavíc sú preniknuté systémami chodbičiek infaunálnych živočíchov (krustaceí?). 
Súvrstvie „reiflinských" svetlosivých rohovcových vápencov obsahuje zakrpatenú 
mikrofaunu konodontov, foraminifer, rádiolárií a spikúl hubiek (na báze aj holotúrie 
a rybie zúbky), indikujúce vrchnoilýrsku až fasanskú hlbokovodnú sedimentáciu. 
Najvyššia časť súvrstvia v priamom podloží lunzských vrstiev má podľa mikrofauny 
foramini.Eer a konodontov longobardský až kordevolský vek. 
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SPRÁVA 

Použitie diskriminačnej analýzy na príklade 
čiernych bridlíc malokarpatského kryštalini
ka 

Katedra geochémie FFUK, Paulínyho 1, 801 01 B r atislava 

Doručené 11 . 7. 1979 

Ilp11MeHeH11e }];HCKpllMHHaHTHOro aHaJIH3a ,IJ;Jlll orrpe,11;eJICHllll 'Iep
Hh!X cJiaun;eB I{PllCTaJIHHHKa MaJihIX KapnaT 

)])!CKPl1Ml1HaHTHhIÍÍ aHaJil13 pe3JJlhTaTOB reOXl1Ml1''l eCKOrO orrpo -

6osaHl151 lIOMOr K pa3<IJJeHeHl1!0 qepHhIX cnamies PYAOHOCHOľO 
rOpl13OHTa OT 11errpOAYKT l1BHblX. Ha OCHOBaHl111 6OJihllIOrO KOJil1-

qecTBa OilhITOB 6bIJia IlOJiyqeHa 78 % TO'lHOCTh J1X Bhl'lJieHeHl151 

Ha OCHOB a Hl1J1 COAep)KaHJ151 BaHaA1151, M eA11 J1 Hl1KeJIH. 3Tl1 3Jie

MeHTbI 11Me!OT OCHOBHOe 3Ha'leHl1e AJI51 OTJIJ1'll151 IlPOAYKTl1BHh!X 

CJiaHqes OT 11errpOAYKTl1BHhlX. 

The use of discriminant analysis on the example of black shales 
from the Malé Karpaty Mts. crystalline 

Contents of nickel, vanadium and copper allow a discrimi
nation on 78 p. c. confidence level between " p roductive" and 
"non-productive" shales for base metal mineralization. 

Použitá matematickoštatistická 
metóda 

Diskriminačná analýza sa použí
va pri riešení otázok triedenia je
dincov do istých vopred definova
ných skupín. Kritériá na oddelenie 
súborov, a tým aj na zaradenie je
dinca vymedzuje diskriminačná 

funkcia, ktorá môže byť lineárna, 
kvadratická, resp. iná. Lineárnu 
diskriminačnú funkciu, ktorú sme 
použili a j v prípade malokarpat
ských čiernych bridlíc, možno vy
tvoriť pomocou tzv. 1\/Iahalanobiso
vej zovšeobecnenej vzdialenosti D2• 

Je to vlastne vzdialenosť vektorov 
aritmetických priemerov jednotli-



470 Mineralia slov., 12, 1980 

vých charakteristík, pncom sa 
berú do úvahy aj vlastnosti kore
lácie medzi charakteristikami. Vý
slednú hodnotu možno štatisticky 
testovať pomocou F'-testu, ak majú 
charakteristiky normálne rozdele
nie. 

Diskriminačnou analýzou možno 
riešiť v podstate dve skupiny klasi
fikačných problémov (V. S a t t
r a n - B. Soukup 1973): 

1. Otázky samostatnosti skupín 
jedincov na základe istého súboru 
znakov (premenných), t. j. ak sú 
dva súbory predstavované jedno
značne roztriedenými jedincami, 
možno pomocou súboru znakov 
(premenných) vyjadriť „vzdialenos
ti" medzi týmito súbormi a tak zís
kať predstavu miery nezávislosti 
medzi súbormi navzájom. 

2. Otázky zaradenia sporných 
vzoriek do vopred definovaných 
skupín na základe typických súbo
rov. Každá z problematických vzo
riek sa zaraďuje do istej skupiny 
podľa afinity. 

Obidve otázky sa riešia rovna
kým spôsobom (pozri V. S a t tr a n 
- B. S ou ku p 1973, R. L. Mi 1-
1 e r - J. S. K ah n 1962). Pri dis
kriminačnej analýze čiernych brid
líc malokarpatského kryštalinika sa 
použilo aj percentné vyjadrenie, 
ako prispievajú prvky k celkovej 
,,vzdialenosti" medzi priemermi. 

Opis objektu výskumu 

Študovaný súbor vzoriek čier

nych bridlíc malokarpatského kryš-

tal.inika bol rozdelený na vzmky 
z lokalít v produktívnych rudonos
ných zónach a na vzorky z lokalít 
mimo týchto zón (58 a 44 vzoriek). 
Prvá produktívna rudonosná zóna 
sa tiahne za zónou najstarších se
dimentov na juhozápadnej strane 
pezinsko-perneckého kryštalinika a 
delí sa na dve časti, a to na južnú 
medzi Pezinkom a Kolárskym 
vrchom, a na severnú, medzi Kon
skými hlavami a Tureckým vrchom. 
Obidve časti oddeľuje výbežok gra
nitoidný ch hornín v oblasti Kolár
skeho vrchu. Ostatné tri produk
tívne zóny zrudnenia symetricky 
rozdeľujú mohutný komplex amfi
bolických hornín, ktorý sa nachá
dza v strede bridličnatého súvrstvia 
medzi Rybníčkom, Pernekom a Ku
chyňou. Na západe je to zóna rud
ného poľa Ryhovej štôlne a ložiska 
Augustín , v strede zóna Rybní
ček - Čertov kopec - Križnica a 
najvýchodnejšie rudonosná zóna 
Koberling - Skalnatá - Kuchyn
ská dolina (B. C a m b e 1 1959, 
T. B u d a y - B. C a m b e 1 -
M. Ma he ľ et al. 1962). Vzorky 
z lokalít mimo produktívnych zón 
boli odobraté z ostatných výskytov 
čiernych bridlíc 
Malých Karpát. 

Postup riešenia 

v kryštaliniku 

K dispozícii holo 102 vzoriek 
čiernych bridlíc odobratých zo štu
dovaného územia v rokoch 1976 až 
1977. Spektrálne analýzy na 10 sto
pových prvkov boli vykonané v Gú 
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PFUK Bratislava. Základné štatis
tické charakteristiky analyzovaných 
stopových prvkov sú v tab. 1. Dis
kriminačná analýza vzoriek čier

nych bridlíc malokarpatského kryš
talinika sa počítala podľa programu 
I. Jed 1 i č ku (VVS Bratislava) na 
stolnom programovacom kalkulátore 
W ANG 2200B. Išlo o klasifikačný 

ktorým každá z nich prispieva 
k diskriminácii medzi definovanými 
súbormi (v percentách), ďalej zo
všeobecnenú Mahalanobisovu vzdia
lenosť D2, diskriminačný index R0 , 

ktorý predstavuje strednú hodnotu 
medzi dvoma definovanými súbor
mi a je vlastne hraničná hodnota 
medzi nimi. Uvedená je aj hodno-

Základné štatistické charakteristiky študovaných stopových prvkov (obsahy v ppm) 
lVIean statistical parameters of investigated t ra c-e elements 

Produktívne zóny (58 vz.) 
p 

1 

medián 1 

1 

rvok 
(%) íi s v 

B 
1 

47 35 59 127 

v 1 507 380 792 156 

Cu 118 92 107 91 

Ni 211 106 224 106 

Cr 127 50 155 123 

Ba 3562 805 4076 114 

Sr 122 105 93 76 

Ti 3673 3625 1638 44 

Pb 10 4 9 96 

Zr 117 112 54 46 

problém zaradenia jedincov (vzo
riek) do vopred stanovených a de
finovaných skupín. Celý súbor (102 
vzoriek) sa potom diskriminačnou 

analýzou rozdelil na dva súbory 
s uvedeným počtom vzoriek a sle
dovala sa správnosť zaradenia vzo
riek podľa príslušnosti do skupín. 
Urobilo sa viac pokusov pri rozlič
nom počte premenných (prvkov). 
Ďalej uvádzame podľa výstupu 
z počítača pri rozličnom počte pre
menných odhad ich príspevku, 

1 

1 

1 

Tab. 1 

Mimo zón (44 vz.) 
~~ 

1 1 

1 

1 

v (°Io) íi m edián s 

43 36 63 147 

198 115 206 104 

48 30,5 58 122 

31 29,5 20 66 

76 74 47 
1 

62 

4614 955 5132 111 

214 130 318 148 

4764 5050 1520 32 

10 5 24 237 

117 
1 

121 53 45 

ta F-testu významnosti rozdielov 
medzi celkovými priemermi súbo
rov a počet stupňov voľnosti. Hod
nota F má pri čiernych bridliciach 
malokarpatského kryštalinika len 
orientačný význam, pretože súbory 
ako celky nemaJU normálne rozde
lenie (tab. 2). 

Výsledky riešenia 

V tomto prípade bolo zo 102 vzo
riek zaradených 78 správne, čo 
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Výsledky diskriminačnej analý.zy 
pri 10 premenných 

Result of discriminant analysis 
at 10 variables 

Tab. 2 

Premenná Príspevok 

B 0,89 

v 39,56 

Cu 23,80 

Ni 38 ,33 

Cr -12,16 

Ba 4,87 

Sr 5,18 

Ti - 3,00 

Pb -0,20 

Zr 2,7 0 

lvIAHALANOBIS D2 
TEST F 
DISK. INDEX Ra 

10 a 91 stupňov voľnosti 

01 ,o 

2,116 
4,818 
0,80 

predstavuje 77-percentnú správ
nosť. K diskriminácii naJvacsou 
mierou prispieva V, Cu a Ni. Pret,o 
sa tieto tri premenné vybrali a po
užili samostatne (tab. 3). 

Zo 102 vzoriek bolo v tomto prípa
de správne zaradených 74, čo pred
stavuj e zníženie percenta správnos
ti zaradenia oproti pPVému prípadu 
na 73 %. Z toho možno usudzovať, 
že aj ostatné študované stopové 
prvky prispievajú svojou mierou 
k diskriminácii medzi vzorkami 
z produktívnych zón a vzorkami 
z oblasti mimo produktívnych zón 
v malokarpatskom kryštaliniku. 
Preto v ďalšom pokuse boli z 10 
premenných vylúčené len tie, kto-

rých príspevok k diskriminácii bol 
záporný (znižovali diskriminačný 

index Ra), t. j. prvky Cr, Ti a Pb. 

Výsled ky diskriminačnej analýzy 
pri 3 premenných 

Results of discriminant analysis 
at 3 varia bles 

Tab. 3 

Premenná Príspevok % 

v 25,33 
Cu 20,60 
Ni 54,06 

lVIAHALAN OBIS D2 = 1,424 
TEST F 11,638 
DISK. INDEX R a 1,322 

3 a 98 stupňov voľnosti 

Program sa potom upravil pre 7 
premenných. 

Výsledky diskriminačnej analýzy 
pri 7 premenných 

Results of discriminant analysis 
at 7 variables 

P remenná 

B 

v 
Cu 

Ni 

Ba 

Sr 

Zr 

MAHALANOBIS 
TEST 
DISK. I NDEX 

Tab. 4 

Príspevok % 

1,1 l 

25,49 

19,92 

40,76 

4,88 

5,37 

2,'13 

D2 = 1,828 
F = 6,143 

Ra 0;359 

7 a 94 stupňov voľnosti 
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V tomto prípade bolo zo 102 vzo
riek správne zaradených 80, čo 

predstavuje 78-percentnú správnosť. 
Je to zatiaľ naj lepší výsledok, ale 
možno ho ešte zlepšiť, napr. použi
tím logaritmov hodnôt obsahov sle
dovaných stopových prvkov, kva
dratickou diskriminačnou funkciou 
a pod. Percento správnosti zarade
nia prakticky súhlasí s údajmi v li
teratúre, napr. P. E. Pot t e r -
N. F. S hi m p - J. W i t t e r s 
(1963) z 33 vzoriek morských a 
sladkovodných sedimentov správne 
zaradili 28 vzoriek (85-percentná 
správnosť). 

Záver 

Záverom možno konštatovať, že 
na odlíšenie čiernych bridlíc pro
duktívnych zón od ostatných čier
nych bridlíc malokarpatského kryš
talinika najväčšou mierou prispieva 
obsah V, Cu a Ni. Vlastnú diskri
minacnu analýzu možno použiť 

s presnosťou okolo 80 % (po zlep
šení aj s väčšou) na zaraďovanie 

sporných vzoriek čiernych bridlíc 
podľa príslušnosti či už do produk
tívnych zón alebo do oblastí mimo 
produktívnych zón v kryštaliniku 
Malých Karpát. 
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The use of d.iscriminant analysis on the example of black 
shales from the Malé Karpaty Mts. crystalline 

MILOSLAV KHGN 

Discriminant analysis has been applied 
to test the selection of black shales 
coming from productive ore zanes from 
a set of undifferentiated samples from 
the Malé Karpaty Mts. crystalline area. 
The samples were previously dicho
tomized into groups coming from and 
outside of an ore-bearing zone. Accord
ing to results of mathematical processing 

of geochemical data, a 78 p. c. confidence 
level of classification has been achieved 
mainly according to vanadium, copper 
and nickel content in investigated sam
ples. These elements contribute consi
derably to the discrimination of black 
s ha les taken from the producti ve belt. 

Preložil I. Varga 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J. Mi ch a 1 í k : Nové názory na štatút a členenie rétskeho stupňa (Bratislava 
20. 3. 1980) 

O réte ako najstaršom stupni triasovej periódy sa viedli stratigrafické spory u ž pred 
jeho definovaním (C. W. Gum b e 1 1861). Charakterizovali ho litologické znaky 
súvrství korelovaných výskytom faciálne závislého lastúrnika Rhatavicula contorta 
(neskôr nahradeného vo funkcii indexnej fosílie vo svete sporad icky sa vyskytujúcim 
amonitom Choristoceras marshi, ktorý však má užšie stratígrafické rozpätie). Hra
nicu medzi r étom a podložným norikom sa doteraz nepodarilo presne a spoľahlivo 

stratigraficky definovať. Návrhy na riesenie tohto problému možno začleniť do šty
roch alternatív: A. zahrnúť rét do jurskej periódy (už odmietnutý Leymerieho ná
hľad), B. zúžiť rozsah rétu na zónu Choristoceras marshi (stále menej prijímaný 
Mojsisovicsov názor), C. v súlade s pôvodnou definíciou včleniť do rétu najvyšší 
podstupeň (norikusevat - zónu Rhabdoceras suessi), D. zrušiť rét a začleniť ho do 
noriku ako podstupeň, resp. do sevatu ako jeho najvyššiu zónu (Chor-istoceras marshi). 

Na poslednom zasadnutí v Mníchove odporučila Medzinárodná subkomisia pre 
triasovú stratigrafiu alternatívu C. Upozornila pritom na nevyhnutnosť používať ter
mín rét iba v chronostratigrafickom význame, t. j. ako najvyšší stupeň triasu, a vy
lúčiť ho z použitia v litostratigrafickom zmysle (napr. ,,germánsky rét" treba volať 
,,vrchný keuper" alebo „Rhaetkeuper"). Podobne u nás napr. ,,rét krížňanského prí
krovu" je v skutočnosti súvrstvím (fatranské vrstvy). Na jasnú definíciu hraníc 
stupňa treba zintenzívniť multidisciplinárny výskum a medzinárodnú spoluprácu. 

S. Ď u r o v i č : Polytypizmus a identifikácia vrstvovitých silikátov (Bratislava 
14. 2. 1980) 

Polytypizmus ako špeciálny prípad polymorfizmu je schopnosť látky vytváraf 
dve alebo viac štruktúr, ktoré možno chápať ako zložené z vrstiev, pričom sa štruk
túry od seba odlišujú iba spôsobom uloženia vrstiev. Príčinou polytypizmu je, že 
na naloženie istej vrstvy na predchádzajúcu je počas kryštalizácie viac geometricky, 
a teda aj energeticky, ekvivalentných možností. Výsledkom toho je prakticky za
nedbateľný energetický rozdiel medzi jednotlivými polytypmi tej istej látky, a teda 
aj možnosť výskytu viacerých (periodických a neusporiadaných) polytypov v jedinej 
vzorke, ba dokonca aj v jedinom „monokryštáli". Klasickým predstaviteľom poly
typizmu je SiC, z minerálov najmä kýz ZnS a vrstvoví té silikáty. 

S ohľadom na to, čo sme uviedli, nemožno rtg fázovú analýzu vrstvovitých sili
kátov robiť iba pomocou bežných katalógov difrakčných údajov (A STM). Je ne
vyhnutné využívať predpoveď štruktúr najpravdepodobnej ších polytypov danej látky, 
počítačovú simuláciu ich difrakčných obrazov a porovnávať ich s experimentálnymi 
dátami .. Teória OD štruktúr, ktorá je zovšeobecnením klasickej teórie symetrie kryš
talických látok, poskytuje na tieto účely efektívny teoretický ap arát. 

Princípy identifikácie sa ilutrovali na príklade Mg vermikulitu. 



475 

Mineralia slov. 
12 (1980), 5, 475-478 

Gravimetrická metóda separácie K-živcov 

JURAJ MACEK, MILAN ŽABKA, ĽUBICA VILINOVIČOVÁ 

Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 886 25 Bratislava 

(1 obT. v texte) 

Doručené 21. 11. 1979 

rpamITaQHOHHbIH MeTO,[I cenapaQHH KaJJHeBbIX UOJieBbIX IIIUaTOB 

B craThe np1rne,[(eH 
lllnaTOB H3 HeKOTOpb!X 
lJ:HCTOTa rronyqeHHOľO 

96-99 %. 

rrpol_\ecc cerrapal\HH KaJJHeBbIX rronesLIX 
rpaHHTOH,[(HbIX rropo,[( 3arra,[(Hb!X KaprraT. 

KOHl_\eHTpaTa HaXO,[(HTC51 B rrpe,[(enax 

A gravimetrie method of separation of potash feldspars 

A n ew procedure is presented utilizing heavy fluid for the 
separation of potash feldspar from some West Carpathian 
granitoid rocks. The obtained potash feldspar concentrate is of 
96-99 p. C. purity. 

Metodikou separácie draselných 
živcov na mineralogické, petrogra
fické, geochronologické a geoche
mické účely sa zaoberali viaceré 
práce (napr. J. V. Smi t h 1974, 
P. Ne y 1973, M. Ya. K a t z 1966, 
J . F ia 1 a et al. 1978 a i.). Gravi
tačná metóda separácie K-živcov je 
v súčasnosti už rozpracovaná veľmi 
dobre. Najlepšie výsledky sa dosa
hujú pri využití hustotného gra
dientu ťažkej kvapaliny (ďalej ŤK), 
ktorý sa získava: 
1. postupným nadvrstvovaním stále 

ľahšej kvapaliny (T. W. W in
g e n t in A. P a r f e n o f f et al. 
1970), 

2. postupným podvrstvením stále 
ťažšej ŤK (vypracovaná v IG EM 
pod vedením I. P. S o 1 o v o v o
v e .i - nepublikované), 

3. teplotným gradientom (M. Ya. 
K a t z 1966); uvedené spôsoby 
umožňujú separovať K-živce po
dľa hustoty veľmi presne, ale sú 
časovo a n a prístroje náročné. 

V práci opisujeme spôsob gravi
tačnej separácie založený na modi-
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fikácii Petelenovho lievika a Solo
vovovej metódy, ktorý je v každom 
mineralogickom laboratóriu. Tento 
spôsob pokladáme pre technickú 
nenáročnosť za veľmi vhodný, a 
preto ho zverejňujeme . 

Predpoklady úspešnej separácie 
K-živcov z granitoidných hornín 
týmto spôsobom sú: 1. draselné živ
ce musia byť nepremenené, 2. veľ

kosť K-živoov nemá klesnúť pod 
0,1 mm, 3. hustota sprievodných 
minerálov a prerastov musí byť od
lišná od hustoty K-ž:vca, 4. musí 
sa zabezpečiť stabilizácia hustoty 
ŤK počas separácie s presnosťou 
hustoty 0,005 g/cm3. 

Konštrukcia prístroja 

Prístroj sa skladá zo sklenej ku
žeľovitej nádoby so zabrúseným 
hrdlom, do ktorého sa vkladá lievik 
so zábrusom predÍžený kapilárou 
s priemerom 1,5 mm. Z hrdla ku
žeľovitej nádoby je vyvedená skle
ná rúrka na odber vzorky so svet
losťou 2 mm. Koniec rúrky je 
opatrený gumovou hadičkou s tlač
kou na reguláciu odberu vzorky 
(obr. 1). Aby počas odberu nenastalo 
neželateľné vírenie vzorky, vkladá 
sa do kapiláry lievika nekorodujúci 
drôt vhodného priemeru, ktorý 
znižuje prietokovú rýchlosť privá
dzanej ŤK. 

Postup práce 

Rozomletá hornina v triede od 
0,1-0,16 (resp. 0,08-0,25) sa pre-

Obr. 1. Sklený separačný prístroj na 
gravitačné metódy separácie s vrchným 
odberom. F oto H. Brodňanská 
Fig. 1. Separator for the gravimetrie 
separtion with upper offtake. Photo 
H. Brodňanská 

myje v liehu a vysušená vloží do 
sklenej kužeľovitej nádoby. Nádob
ku so vzorkou naplníme príslušnou 
ŤK do výšky vypúšťacieho otvoru 
a magneticky premiešame. Do kapi
láry vsunieme nekorodujúci drôt 
požadovanej hrúbky, tlačkou otvor 
uzatvoríme a lievik naplníme po
užívanou ŤK. Po rczrušení vzorky 
v kužeľovitej nádobe uvoľníme 

tlačku vypúšťacieho otvoru, pričom 
ŤK z lievika pomaly preteká do ku
žeľovitej nádobky a vytláča ľahkú 

frakciu cez vypúšťací otvor do lie
vika s filtračným papierom. Opa-
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kovaním tohto postupu možno zís
kaný koncentrát prečisťovať. 

Diskusia a záver 

Uvedeným spôsobom sme sepa
rovali 25 vzoriek K-živcov vybra
ných zo súboru 100 vzoriek gra
nitoidných hornín Západných Kar
pát. Čistotu získaného koncentrátu 
sme kontrolovali opticky pomocou 
farbiacich skúšok na naleštených 
práškových preparátoch zaliatych 
v polyestere a rtg difrakciou. 
Po druhej separácii bola najnižšia 
čistota koncentrátu pri dvoch vzor-

kách 96 %, čistota ostatných vzo
riek sa pohybovala od 97-99 O/o. 
Na znečistení koncentrátu sa zú
častňuje hlavne kremeň, plagioklas, 
muskovit a chlorit (najčastejšie ako 
prerasty s K -živcom). 

Opísaný separacny spôsob sa 
môže ďalej použiť v záverečnej 

etape separácie živcov z hornín, pri 
ktorej je nevyhnutné použiť aj iné 
separačné metódy (elektromagne
tická separácia, notácia). 

Na záver upozorňujeme, že sa 
opísaným spôsobom dajú separovať 
aj iné minerály, pri ktorých možno 
uplatniť gravitačnú metódu, a to až 
do hustoty 4,2 (Clericiho roztok). 

LITERATÚRA 

F ia 1 a, J . Hej 1, V. - Sed 1 á č ek, V. 1977: Metodika delení minerálu svetlé 
horninové složky. Cas. miner. geol., 22, 3, s. 317- 321. 

K a t z, M. Ya., 1966: New methods of mineral investigation in the gravity field. 
Moskva, Nauka. 159 s. 

Ne Y, P. 1973: Zeta - Potentiale und Flotierbarkeit von Mineralen. Wien, Spin 
ger-Verlag. 214 S. 

Par fen off, A. - Pom e r o 1, Ch. - Tou ren q, J. 1970: Les Minéraux en 
grains (méthodes ďutude et détermination. Paris, Msson et Cie, p. 66-67. 

Smi t h, J. V. 1974: Feldspar Minerals 1. New York, Spinger-Verlag. 627 s. 

A gravimetrie method of separation of potash feldspars 

JURAJ MACEK - MILAN ŽABKA - ĽUBICA VILINOVIČOVÁ 

The best r esults of potash fe ldspar 
separation for mineralogical, petrologi
eal, geoehemieal and geochronologieal 
purposes were aehieved up to present 
mainly by gravimetrie methods. There 
density gradients of heavy fluids are 
utilized. 

A new gravimetrie metod is suggested 

by use of Petelen's funn el and the So
lovov's method. The proeedure is teehni
eally very simple. 

The main eonditions of a sueeessful 
separa tion are: the freshness of potash 
feldspar grains, their suffieient size (over 
0.1 mm) and a sufficient diffe r ential 
density between the potash feldspar and 
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accompanying minerals or intergrowths. 
Another condition is the density stabili
zation of the applied heavy fluid with 
a 0.005 gem - 3 accuracy. The apparture 
used is on the F'ig. 1. 

A set of 25 separated potash feldspar 
samples selected from one hundred ones 
has been prepared using the procedure. 
These samples represent almost all kinds 
of West Carpathian granitoids. 

After the second sepa ration, potash 
feldspar samples achieving 96-99 p. c. 
purity were obtained. The method allows 
also the separation of other minerals 
b e ing limited only by the used heavy 
fluid density (up to 4.2 gcm- 3 density 
oľ the Clerici's fluid). 

Preložil I. V arga 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

M. B ó hm e r : Asociácia pľiemyselných typov ložísk v stredoslovenskch neovul
kanitoch (Bratislava 17. 4. 1980) 

Podľa súčasných poznatkov majú rudné obvody neogénnej až neskoroalpínskej 
m etalogenetickej epochy Západných Karpát veľa rovnakých čŕt, a preto ich možno 
súborne charakterizovať. Rudné obvody a rudné polia sa spravidla viažu na cen
trálne vulkanické zóny s vyzdvihnutým predneogénnym podložím a intruzívnym 
komplexom gabr.odioritov, dioritov, monzonitických dioritov, kremenitých dioritových 
porfýrov (dacitov), granitovýcn· porfýrov (ryolitov). Zrudnenie sa vyvíjalo s etapami 
vulkanoplutonickej aktivity v bádene až sarmate a s dozvukmi v panóne. Generálna 
vývojová tendencia procesu mineralizácie bola: polymetalické rudy - Au-Ag 
rudy - Hg rudy. Z hľadiska štruktúr a hlbky vzniku možno rozlíšiť viaceré typy. 

1. Hlbinné vulkanické ložiská skarnových a porfýrových Cu rúd spätých s inter
mediárnymi intrúziami. Typickými predstaviteľmi sú banskoštiavnické typy žilní
kovo-impregnačných rúd a indície v intruzívnych telesách centrálnych vulkanických 
zón ďalších vulkanických vrchov Západných Karpát. Z hľadiska výskytu Cu rúd sú 
najperspektívnejšie. 

2. Subvulkanické polymetalické ložiská žilného a žilníkového typu s výraznou 
zonálnosťou. Najhlbšia zóna produkuje monometalické Cu rudy. Typickým predsta
viteľom sú štiavnické rudné žily polymetalickej zóny. 

3. Subvulkanické žilné a žilníkové Au, Ag ložiská vrchnosarmatského veku 
viažúce sa na kyslé magmatické diferenciáty. Predstaviteľom sú kremnické rudné 
žily a časť rudných žíl štiavnicko-hodrušského rudné ho poľa. 

4. Vulkanické ložiská sú reprezentované mnohými výskytmi rumelky a niekoľ

kými preskúmanými ložiskami v Kremnických vrchoch , Slanských vrchoch a vo 
Vihorlate. Mineralizácia môže byť panónskeho veku. 

Územie neovulkanitov Západných Karpát pokladáme za perspektívne na Cu rudy, 
ako aj Pb, Zn, Au, Ag, Hg, pričom za najperspektívnejšie pokladáme žilníkovo
impregnačné typy rúd späté s neogénnymi hypoabysálnymi intrúziami, pretože sú 
pri nich splnené podmienky na vznik žilníkovo-impregnačných rúd včítane Cu rúd 
porfýrového typu. 
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AKTUALITA 

Volframit v Nízkych Tatrách 

BOJibcppaMnT B HH3KHX TaTpax 

B pe3yJihTaTe IllJIHXOBOM CoeMKH Ha !O)KHblX CI<nOHaX HH3KHX 

Tanep 6b!JI O6Hapy)KeH BOJTbcppaMl1T B 91 IllJIHXOBblX rrpo6ax 

B MCCTax C TaTp11,[1HblM H BerropH,[\Hb!M pa3B11Tl1eM KPl1CTaJT1111ec

Kl1X rropo,[(. AHOMaJTbHOe CO,[\Cp)KaHHe BOJibcppaMHTa ycTaHOBJieHO 

B ):lomrnax rencj:JycoBa, lllrr11rnOBa H lll11cj:Jp0Ba, KpoMe 3Toro 

BOJibcppaMHT 6hIJT yCTaHOBJICH B KepHe CKBa)Kl1H Ha MeCTOpO)K,[IC

HHH rycapKa H llirrHľJIOBa. TaK)Ke H B o6pa31..\aX !TOpO,[\ Ha ITO

BepxHOCTI1, BOJTbcppaMl1T BCpe11aeTCl! B K Bapl..\CBblX )Kl1JiaX 11Jil1)KC 

B KpeMHl1CTOM Ml1rMaTI1Te BMCCTe C Illeem1TOM 11 caMopO,[\HblM 

3OJIOTOM. 

Wolfram.ite in the Nízke Tatry Mts. 

During a panning prospection at the southern slopes of the 
Nízke Tatry Mts. range, wolframite has been found to occur 
in 91 panning samples taken in areas of crystalline ro cks ranged 
to the Tatride and Veporide units, Anomalous contents of wol
framite occur in the Gelfúsová, Špíglová and Šifrová dolina 
valleys. Over that, wolframite has been identified in the drill 
cores at the Husárka and Špíglová localities as well as in 
surficial rock samples. Wolframite occurs in quartz vein filling 
or in silicified migmatite in association with scheelite and 
native gold. 

Pri šlichovej prospekcii na južných svahoch v západnej časti Nízkych Tatier sa 
volframit zistil v taťrickej aj veporickej časti kryštalinika (mapové listy J asenie, 
Horná Lehota, Mýto pod Ďumbierom). 

Prvýkrát sme ho zistili roku 1976 (M. Pu 1 e c) na území zmapovanom na liste 
Mýto pod Ďumbierom. Vo veporickej časti kryštalinika bol v stopách identifikovaný 
v 9 šlichoch a v dvoch prípadoch, v ľavom bezmennom prítoku v závere doliny 
Bystrá a v závere Beňušskej doliny, sa zistil zvýšený obsah až do 1 g/m3, V tatrickej 
časti kryštalinika sme volframit našli a j v oblasti zachytenej na listoch Jaseni e 
a Horná Lehota. V tatrickej časti kryštalinika je pomerne častým minerálom. Do
vedna sa volframit identifoval v 64 šlichoch (M. Pu 1 e c 1976, 1978), Zvýšený obsah 
(do 1 g/m3) bol zis tený vo Vajskovej doline a pod Kotliskami. Pri detailných šlicho
vacích prácach roku 1978 sa v oblasti Jasenie-Kyslá identifikoval anomálny obsah 
(l-5 g/m3 a 5-15 g/m:3) v Šifrovej a Spíglovej doline a v doline Geliúsová, kde sa 
na šiel v 16 šlichoch. 



Mincralia slov., 12, 1980 

Pri výskume scheelitového zrudnenia v oblasti Jasenie-Kyslá volframit prvý
krát (hiibnerit) identifikoval vo vrte J. Kantor (1979) a v povrchových vzorkách lokality 
Husárska a Špíglová J. B e ň k a - š. Suchý (1980). Volframit sa našiel v žilnom 
kremeni a v intenzívne prekremenených migmatitoch pásma Špíglová (A. K 1 in e c 
et al. 1980). Jeho anomálny obsah (5-15 g/m3) v rázsoche medzi Špíglovou a šifro
vou dolinou v šlichoch, ako aj prítomnosť v úlomkoch hornín svedčia o možnosti 
zistiť volframit vo východoch. 

Volframit sa vyskytuje vo forme drobných čiernych zŕn pod 1 mm. Iba ojedinele 
sa zistil v šlichoch v zrnách nad 1 mm. Pre veľmi dobrú štiepateľnosť a krehkosť je 
v rozsypoch zriedkavý. Vo vyššom obsahu býva iba v blízkosti primárnych výskytov. 
Bol identifikovaný chemicky (Geoindustria Jihlava), räntgenograficky a mikrosko
picky (Geologický ústav D. Štúra). 

Volframit sa viaže na pneumatolyticko-hydrotermálne kremeňové žily a je v nich 
v asociácii so scheelitom a zlatom. Podľa doterajších poznatkov má v týchto žilách 
mineralogicky význam, ale n emožno vylúčiť ani jeho zrudnenia väčšieho rozsahu. 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 
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