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)];oHeoreHOBOC pa3BHTJ:le IlaHHOHCKOľO 6 acce:ií:Ha B OTHOIDCHHH 

K MCCTOHaXOlliJ(CHHHM JIP HPOJJ;HI,IX yrJieBo,z:i;opo,z:i;oB 

DUŠAN ĎURICA*, JURIJ G. NAMESTNIKOV**, ĽJUDMILA V. GALIMOVA**, 
TAŤJANA V. STREĽCOVÁ**, VLADISLAV G. SVIRIDENKO*** 

* český geologický ú rad, Kodaňská 10, 101 59 P raha 10 
** BH JiH1 3apy6e)KľCOJIOľl15!, MOCKBa B-49, Kp b!MCKHM BaJI 22 

** * YKp . Hli1ľPJi1, JlbBOB, !IJI. MJ1]_\KJ1eBJ1qa 8 

(4 pu c. B TCKCTe) 

7pUH5!TO 6 .ilHBapJI 1984 r . 

.D:oHeoreHOBOe p a3BHTHe IIaHHOHCI<OľO 6 a ceií:Ha B OTHOIDeHHH K MeCTOpO>K

AemrnM IlPHP OAHbIX yr JieBO,l(OPOAOB 

ITaHHOHCKa.5! MC)KľOpHaJI BII3,l(J1Ha 5!BJI5!CT C5! KpyrrHeiíIIIeií o6rraCTb!O rrpo
r116amrn B KapnaTO-EaJIKaHCl<OM OÔJiaCTJ1, K KOTOpoií rrpHypoqeH O,[VIOHMeH
HblM HeqJTeľa3OHOCHblM 6accei1H. CJIO)KH35! HCTO pl1JI pa3BHH{JI Ha rrpOT5!)Ke
mm cpaHepo3oJI rrpe;,:i;orrpe;,:i;errmra cj:JopM11poBarme B pa3pe3e oca;,:i;oqHoro 
,rexJia ,l(OHeoreHOBOM H HeoreHOBOM TOJI~, OTJIJ1qato~l1XCJI crre]_\J1cpl1qecKJ1MH 
qepTaMH. crpoeHJ15! H xapaKTepOM HecpTer a30HO CHOCTH. BepxHerraJie030HCK0-
Me3O30MCKl1e OTJIO)KCHJ1JI llll1pOKO, HO Hep aBHOMepHO pacrrpoc-rpaHCHbl no 
IIJIO~a,l(H BIIa,l(l1Hbl. n o CYMMe reOJIOro-reOXHMJ1qeCKJ1X KPJ1Tep11eB Bbl,l(CJI5!
JOT 6ecrrepcrreKTHBHbie (BeHrepCKoe Cpe,[VIeropi,e) , MaJio rrepcrreKTHBHble (A.n:1,
cj:JeJib,l(-BaHaTCKa.sr OÔJiaCTb) H rrepcneKTJ1BHbie {IO)KH35! tiacn, BUa,l(l1HbI 3aJia 
H CaB'CKa5! BIIa,l(l1Ha) TeppHTOpHH. B u;eJIOM !IaJIC030HCKO-MC3O30HCKJ1ii KOM
IIJICKC rropo;,:i; IlaHHOHCK.011 Brra,l(HHLI CJI.Cl(YCT OTHOCJ1Tl, K tilíCJIY MaJIOrrep
cneKTlíBHhlX. 

Pre-Neogene development of the Pannonian Basln with reference to the 
hydrocarbons occurences 

The P ann onian intermontane basin r epresen ts t h e largest area of 
subsidence within the Carpathian-Balk a n system. This basin is also 
an important oil and gas bearing r e gion . During Phan erozoic times 
within sedimentary s trata two complexes of Neogene a n d Pre-Neogene 
age have developed, which could be distinguished by special s t ructural 
fea tures and different types of oil a n d gas sources. T he sediments 
of Upper Paleozoic - M esozoic age a re widely though irregularly 
distribu ted over the b asin surface. W i th respect to t he geological and 
geochemical cr ite ria t h e Pan nonian basin could be divided in to th:r:-ee 
sections: with n o perspective for hydrocar b,on s (Central Hungarian llíits.); 
w it h low perspective (Great Hungarian low lan d-Banat); w ith good per
spective (the southern part of Zala a n d Sava depressions) . The Paleo
zoic-Mesozoic strata of Pannonian basin are supposed to b e of low 
perspective w ith r ega rd t o the presence of oil a nd gas d eposits. 



314 Mineralia slov., 16, 1984 

TiaHHOHCKa5I Me)KrOpHa5I BIIa,D;i;rna 5IB

mreTC5I Kpyrrneii:rneii: o6nacThlO rrponr6a

mrn B COBpeMeHHOii:: CTPYKType KaprraTO

EanKaHCK011 cKna,w1aT011 o6nacnr. K Heii: 

npMypoqeH O,ľ(MH M3 3HaqMTeJihHbIX B EB

porre Heq:nera30HOCHhIX 6acceií:HOB 

(HľE), B npe,genax KOToporo BhUIBJieHo 

OKOJIO 300 MeCTOp0)K,ľ(eHMl1 Hecl:nM M r a-

3a. Ha rrporn)KeHMM cpaHepo305I TeppM

TOpM5! BIIa,ľ(MHhI OTJIJ!!qaJiaCh CJIO)KHOlil 

MCTOpMe!il pa3BMTM5I, qTo rrpe,gorrpe,l..\eJIM

JI0 cpopMMpoBaHMe B pa3pe3e oca_goqHo

ro qexna ,ľ(BYX OCH0BHhIX TOJIIl(, OTJIJ!!qa

l0Il(MXC51 He TOJihK0 cneL(M(f)MqecKMMM 

qepTaMM CTpoeHM5I, 

HecpTera30HOCHOCTM. 

HO 11 xapaKTepoM 

BepXH5!5I T0JIIl(a 

npe,gcTaBneHa HeoreHoBoií: Monaccow 3Ha

q11TeJihH011 M0il(HOCT11, HM)KH5!5I - B OC

HOBH0M, TeppMreHHO-Kap6oHaTHbIMM na

Jie03011CKMMM, Me3030Ji1CKMMM M naneore 

H0BhIMM o6pa30BaHM511YI11, ,ľ(aHHhie no K0-

TOPhIM, oco6eHHO B cnyqae MX rny6oKO-

r o 3aneraHM5I, BecbMa orpaHMqeHHbI. 

Tipeo6Jia,ľ(alOil(a5I qacTh BhU!BJieHHhIX 

B HaCT05IIl(ee BpeM5I 3ane)Ke11 rrpMypoq e

Ha K HeoreHoBoií: TOJIIl(e M pacnonaraeT

C5I Ha rny6MHax ,ľ(O 3-4 KM. 

B ,ľ(0HeoreH0BhIX nopo,ľ(ax cocpe,goTo 

qeHa K HaCT05IIl(eMy BpeMeHM npMMepH0 

,ľ(eC5ITa5! qacTh pa3Be,ľ(aHHbIX reOJIOrMqec

KMX 3arracoB yrneBO,ľ(0pO,ľ(0B TiaHH0H

CK0ľO HľE. Tipeo6na,ľ(alOT HecprnHhre 3 a -

Jie)KM, npO,ľ(YKTI1BHhI cpe,ľ(He-BepxHe-

TpMaCOBbie, BepxHeMeJI0Bbie M, B He3Ha

q11TeJihHOl1 cTeneHM, 10pcE;!iie M naneore

HOBhre 0TJIO)KeHM5I. OcH0BHOe KOJIMqecT

BO IVIeCTOpO)K,ľ(eHMM: CKOHQeHTp11poBaH0 

B 10ro-3arra,ľ(HOl1 qacTM 6acceií:Ha, BO 

BIIa,ľ(MHe 3ana, B MHTepBaJie rny6MH OT 

1 500 M ,ľ(0 2800 M. MecTOpO)K,ľ(emrn 

IVIeJIKMe, Ha116onee KpyrrHoe M3 H11x -

Ha,ľ(bJieH,ľ(heJih. 

B YCJI0Bl15IX BhICOKOl1 CTeneHl1 pa3Be

,ľ(aHHOCTM M Bhrpa6oTaHHOCTl1 pecypcoB 

yrneBO,ľ(Op0,ľ(OB M3 OTJIO)KeHMii:: BCpXHCii:: 

qacT11 pa3pe3a oca,ľ(oqHoro "Liexn a, 6on1,

rnoe 3 HaqeH11e rrp1106peTaeT BhI5ICHeH11e 

YCJIOBl1Jil oca,ľ(K0HaK0IIJi eHl15I, CTpoeH115I, 

pacrrpocTpaHeH115I 11 nepcrreKTl1B HecpTe

ra30HOCHOCTl1 cna60113yqeHHbIX rny60K0-

3aneral0Il(11X o6pa30BaH1111. K Hl1M 

B rrpe,ľ(enax Bna,ľ(11Hbľ OTHOC5ITC5I qacT11q

H0 Heor eH0Bhre, Me3o3oii:cr<11e 11 naneo-

3011cK11e OTJIO)KeH115I, a TaK)Ke naneore

HOBbre nop0,ľ(hI M Kopa BbIBeTpl1BaHl15I 

Kp11crann11qecr<oro cpyH,ľ(aMeHTa (upe,ľ(

IIOJIO)Kl1TeJihHO ,ľ(OKeM6p1111CKOľO M paH

Herraneo3011CKOľO B03pacTa). 

TipoBe,ľ(eHHorií: aHan113 MaTep 11anoB no 

YCJIOB115IM cpopM11poBaHl15! nane o3011CKl1X 

11 Me3o3011cr<11x nopo,ľ( 11 xapaKTepy pac

npe,l..\eJicH115I MX COBpeMeHHhIX M0il(HOC

TeM: n03BOJI11JI HaMeTl1Th HeKOTOpue oco-

6eHHOCTl1 MCTOPl111 pa3Bl1Tl15! Tepp11T0-

p1111 TiaHHOHCKOM Bna,ľ(l1HhI B paccMaTp11-

BaeMhIJil rrepl10,ľ( BpeMeHl1 11 YTOqHl1Th 

nepcneKTl1BhI HecpTera30HOCH 0CTM ,ľ(aH

HbIX OTJIO)KeHl111 . 

Pa3pe3 oca,ľ(oqHoro qexna TiaHH0H-

cr<oií: BIIa,ľ(l1Hbľ Haq11HaeTC5I C OTJIO)KeH11ii:: 

BepxHero naneo305I (Kap6oH, nepMb). 

YKa3aHHbie o6pa30BaHl15I MMelO T, nO-Bl1-

,ľ(111YIOMY, ,ľ(0CTaTOqHo o rpaH11qeHHOe p ac

rrpocTp aHeHMe (pMC. 1). OHl1 pa3Bl1ThI 

B BeHrep cKOM Cpe;qaeropoe, B eneHQ11ii::

CK11x ropax, ropax ElOKK 11 MeqeK (BHP), 

TianyK 11 ));11Hap11;qax (C<PPIO), Anyce

Hax (CPP) 11, Bepo5ITHO, B Tip116anaTOH

CKOH 30He, ľ,ľ(e BCKPhITbľ e,ľ(l1Hl1qHbIMl1 

CKBa)Kl1HaMl1. 

Ha116o nee ;qpeBHl1M11 oca,ľ(OqHhIMl1 no

po,ľ(aM11 5IBJI5IIOTC5! rrecqaH11K11, 113BeCTH5I

Kl1 11 CJiaHQbľ Hl1)KHero Kap6oHa (B113eií:

CKl111 5Ipyc), ycTaH0BJi eHHbie CKB a)Kl1Ha

Ml1 B pa110He K11rnapxe;qh, CeH;qpe 11 Yrr

rroHo. O TJIO)KeHl15I rrp11ypo "LieHbI K Y3KOJ1 

30He ceBepo-BOCTO"LIHOľO npocT11paHl15I, 

BhIT5IHYTOii:: lO)KHee rp5I,ľ(hI EanaToH- Be

neHQe 11 r op MaTpa B a a rrpaBneH1111 K ro

paM E10KK. 
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llo po;a;nI rro3;a;HeKaMeHHoyrom,Horo 

B03pacTa rrpe;a;cTaBJieHhI B MOPCK11X l1 

03epH O-KOHTvIHeHTaJihHhIX cpau;mrx . 

MopcK11e ycnOBl15I cy~ecTBOBamr, Bepo-

5ITHO, TOJihKO Ha Tepp11Topm1 OT 03. Ea

JiaTOH ;a;o rop E10KK, -Y:T O rrp rrneno K Ha-

Korrnett1110 3;a;ech (pawoH rop E10KK) cnaH

u;eB l1 rrec-Y:aHl1KOB C JIMH3a M J1 l13BeCTH5I

KOB, MO~HOCThlO ;a;o 1500 M . H a OCTaJih

HOH Teppl1T0pl1l1 oca)J;KOHaKOIIJieH11e 

rrpol1CXO)J;l1JI O, BM)J;l1MO, B 03epHO-K OHTJ1-

HeHTaJihHhIX ycJIOBM5IX. B pe3yJihTa Te 

PHc. 1. KapTa rrpe/.(IIOJiaraeMoro p acrrpoc-rpaHeHJrn oca/.(O'!HbIX rraJieo30:iícKJ1X OTJIO)Ke
Hl1:ií ITaHHOHCKO:ií BrragHHhI 11 corrp egeJlbHb!X Tepp11Top1111. YcJIOBHb!C OÔ03Ha'!CHl15I CM. 
Ha p11c. 2 



316 ľvlineraiia slov., 16, 1984 

B ropax MeqeK ccpopMMpoBaJIMCh cnaH-

1.\hI M rrecqaHMKM, ropax BMnJiaHh - rrec 

qaHMKM M K0HľJI0Mepanr, ropax CeH,[lp e 

- CJiaHQbI M M3BeCTH5.IKM, ropax ToKa:ň 

- rrecqaHMKM, K0HľJI0MepaTbI M ľJIMHbI 

C rrpoCJI0.5.IMM yrnew. B 0T,[\eJibHbIX Mec

Tax 0TMeqanacb MHTPY3MBH0-3cpcpy3MB

H a5.I ):(e.5.!TeJibH0CTb, rrpMBe,[\IIIa.5.1 K o6pa -

3 0BaHM10 Mom;HnIX Tonm; rpaHMT0B. 

Ti epMcKr-re rrop0JlhI no rrnom;aJIM pac 

rrpocTpaHeHr-r.5.1 M r ette3MCY 6JIM3KM K Ka

MettttoyronhHbIM. MopCKJ.1e o6pa30BaHM5.I 

cpMKCMPYlOTC.5.1 rrpeMMym;ecTBeHH0, KaK 

M ,[\JI5I rrpe):(wecrny10m;ero rreptto):(a, B BJ.1-

):( e II0JI0CbI ceB ep0-B0CT0qHoro rrp0CTM

paHJ.15! OT pawoHa 03. EanaTOH ,[IO 3eM

IIJi eHCK0ľ0 BbICTyrra. H a OCTaJibHOW Tep

P J1T0pMJ.1 rrpeo6na,[\am,1, rro Bceh Bepo.5.!T

H0CTM, K0HTJ.1HeHTaJibHbie YCJI0BM.5.1. IJoq

TJ.1 IIOBCeMeCTH0 rrepMCKJ.1e rrop0):(bI II0 ):(

pa3):\eJI5.110TC5.I Ha HM)KH e - M BepxtterrepM 

CKMe . 

H tt)KHerrepMcKa5I Ton m;a B HaM6on e e 

IIOJIH0M o6neMe BCKpbITa Ha 10 .-3. B ,[\0-

JIHHe p . Mypa CKBa)KMH OH Y w cpaw, r ,[\ e 

CJI0)KeHa O0JIOMOqHI,IMM rropo):(aMM, a B 

Bep xHew qacTJ.1 pa3pe3 a - rrpeMMym;ecT

BeHH0 ):( 0JIOMJ.1TaMM, o6m;ei1: M0m;H0CThlO 

1130 M . ľeHeTJ.1qecKM 3 T 0 naryHHbľe 0 T

JIO)KeHJ15I, xopowo Kopp enMpyeMnre 

C rrepMCKMMJ1 o 6pa30BaHJ15IM M ,[(MHapM,[\. 

M opCKMe Y CJI0BM.5.1 c oxpaHMJIMCb J1 B 

D lOKKCKOM. 30He, ľ,[\ e c cp opM MPOBaJIMCb 

rre cqaHMKM J1 cnaHQbI, M 0m;H0 CTblO 60-

Jie e 800 M. B rrp e):( eJiax 3 eMrrneHcKoro 

BbICTyrra HM)KHerrepMCKMe 0 TJI 0)Kemui: 

n p e,[\CTaBJieHbI necTpbIM M aprMJIJIMTaMJ;I 

J1 cjJMJIJIJ1TaMM, B OCH0BaHMM C rrpocJI0 .5.1-

M M K0HľJI 0MepaT0B . B r o pax Meq eK 

c cp o p M MpOBaJiaCb M 0m;Ha.5! (;:\O 2000 M ) 

T 0Jim;a K0HTMHeHT aJibHbI X J1 npeCH0B0,[1-

H 0 -M0pCKMX nopo,[1 : K0HľJI0MepaT0B, rrec-

1Ia HMK 0 B, n eCTP0!.\BeTHbIX ľJIMH M M epre

n ew; B pawoHax B eHrepcK oro C p e):(He 

r op1,51 J1 r o p B MJIJiaHb OTJI0)KMJIMCb Kpac-

HOQBeTHbie necqaHMKM. 3TH ):\aHHbie yKa-

3bIBalOT H a B03M0>KHY10 CB5.13b B paHHe 

rrepMCK0e BpeM.5.1 M0pCKJ1X 6 a c c e i1:HOB 

AJibil J1 BHyTpeHHMX KapnaT, K 0T0pa.5! 

ocym;ecTBJI.5IJiach B BM):(e rpa6eHa I1ran 1, 

-DlOKK J1 rrp0T.5.lľMBaJiaCb OT c e BepHOH 

I1TaJIMM 11epe3 QeHTpan1,Hy10 C n oBaKJ.110 

M 3a):(yHaÍ1.cey10 o6nacTb (Grad - O gor e l e c 

1980). D o BCe:ň Bep0.5.!TH0CTM, cym;e cTB 0-

BaBIIIa.5! p atte e e,[\MHa.5! 3 rr116aÍ1.KaJih CKa.5I 

rn1,r6a 6 bma pacK 0JI0Ta B n pe,[\en ax 

TiaHHOHCK OW BIIa):(MHbI Ha Man o BeHrep

CK O-I10,[lyHai7rc KJ1H 6no K M 6 noK T Mchr. 

B c ep e,[\MHe rrepMCKOH 3 II0XJ1 rrp0M30-

IIIJI0 II0JIH 0e J1cqe3H0BeHMe M0pCK0 ľ0 

6accei7rHa M Ha BCeM. TeppMT0PMM BIIa

,[\MHbI ľ0 CII 0,[\CTB0BaJIM K0HTMHeHTaJibHbie 

y cJI0BM5I c e):\MMeHTaQMM. B Il03,[\He}f nep 

MM HaqaJI 0Cb II0CTeneHH0e onycKaHMe 

0 CH0BaHJ.1.5! KapaBaHCKMX A JihIT, IT0BJi eK

wee 3a co 6o:ň Tpattc rpeccM10 Mop .5! n p tt 

M e p H o B T e )Ke paliÍ:OHbI, qT0 J1 B paHHe

nepMCK0e BpeM5I. BHaqane H a K 0 ITMJIMCb 

):( 0 JI0MMTbI, n epecnaMBa10m;MeC.5I C J13 -

B eCTH5.!KaM M; B ):\aJihHehweM - 6 MOM MK-

PMT0Bhie JI0JI0MMThI (Dolenec - Ogo r e -

lec - Perdié 1981). Oca ,[IKOHa Korrn eH Me 

n poMCX0):(MJI0 B Y CJI0 BM.5.IX MeJIK0B 0,[\H0ľO 

w en1, cp a , 11a cTM1IH0 B naryttax (tt3 BeCTH.5I

KM) M JIMTOpamH OH 30H e (,J:\OJIOMMTbI) . 

B E10r<r<cr<o :ň o 6na cTM B y cn o BM.5IX H erny-

6 o r<oro M0PCK0ľ0 B0 ):(0 eMa 0TJiaraJIMCb 

rrpeMMym; e cTBeHH0 Kap 6 ottaTHhr e nopo

J\hI (,J:\ OJIOM J1TbI M 6 MTYMMH 03Hbre CJiaH-

1.\bI), B pa:ňoHe Ey,[\arreIIITa - ):(0JI0 MMTbI , 

n ep ex0):(5.lm;Me B ,[\0JI0MMTM3MPOBaHI-Ibre 

J13B e CTH5.IKM. B ,[\aJi hHeÍ1.IIIeM 3,[\e Cb H a

CTYIIMJI n ep M0):( naryHH0ľO oca ):(K0HaK0II

Ji eH M.5.1, K0ľ):( a cp o p MMP OBaJIMCb KpaCH0-

1.\Be THbi e CJiaHQbI C nec 11aH J.1 CTbI M J1 K0H

KpeQM.5.!MM (B ercz iné Mak.k 1978). 
H a OCT a JibHOH 1Ia CTM TiaHHOH CKOH 

BIIa ,[\MHbI ľOCIT0):(CTB0BaJIM K 0HTMH €HTaJib

H 0-0 3epHbie YCJI0BJ15I. B OT):(eJibHbIX 

y 11aCTKax H aKaITJIMBa JIMCb rpy 6hre K0H-
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ľJIOMepaTI,I C KOCOH CJIOJiICTOCTb10 , Kpac

HOl(BeTHbie necqaHJiIKJiI, yrneHOCHbie n o 

pO,[\hI, J;IHOr,[\a C npwMeCblO BYJIKaHwqec

KOľO MaTepwana, o6~ei1: MO~HOCTh10 ,IíO 

700 M. B ropax BeneHu:e J.1 MeqeK npo

J.1cxo,[\11no BHe,[\peHJiie rpaHliITHbIX J.1HTPY-

3J.1TI 11 J13JIH5!HH5l KHCJihIX naB. B BocToq

HocnoBal(KOH Brra,[\MHe (nno~a,[\h TITpyK

Illa, CKB. 2, 7, 22), r,u;e nepMCKliie OTJIO

)KeHJ.151 H e pacqJieH5!IOTC5!, IllJIO HaKo n n e

HJiie npewMy~ecTBeHHO apK030Bhrx rre c 

traHMKOB, cephIX J.1 3eJieHhIX aprMJIJIJiITOB 

Ji1 CJiaHl(eB . 

HatraJio Me3030HCKoi1 3phI 03HaMeHo

Banoch MOPCKOH TpaHcrp eCCJiieH, OXBa

TJ1BIIIeH B TpHaCOBOe BpeM5! 3HatJ:Ji1TeJih

HY10 tJ:aCTb COBpeMeHHOTI TiaHHOHCKOH 

BIIa,IíJ1HbI Ji1 corrpe,u;enhHOTI TeppliITOpHliI 

anhIIHTICKO-KaprraTCKOH cKna,n;qaTOH 0 6 -

n a cTJiI (pHc. 2). Ha116on e e rny6oKOBO,Ií

Hbie OTJIO)KeHJ.151 C O,IíH006pa3HbIM J.13 -

BeCTH5!KOBO-,IíOJIOMJiITOBbIM o ca,n;KOHaKOII

JieHMeM pacrroJ1ara10Tc5! Ha 10ro-3arra,u;e 

Tep pwTop11w Brra,n;11Hhr. MopcKoi1: 6ac

c ei1:H B npe,[\eJiaX TiaHHOHCKOH BIIa,[\JiIHbI 

6bIJI CB5!3aH Ha BOCTOKe J.1 10ro -3ana,u;e 

c aJihIIliIHCKOH CKJia,n;tJ:aTOH o6JiaCTh10 

(KapaBaHKH). HM)KH5!5! qacTh pa3pe3a 

Tpli!aCOBbIX OTJIO)KeHliITI B yKa3aHHOM pa

froH e npe,n;cTaBJieHa qepe,n;oBaHHeM Kpac

HOU:BeTHhrx Ji13BeCTH5!KOB, ,Ií0JIOMI1TOB, 

MepreJieH J.1 ľJIJiIH, HaKOIIJiIBIIIJ1XC5! B ,n;eJib

T0BbI X YCJIOBJi15!X B 30He npMJIHBa. BbI

lUeJie)Ka~a5I TOJI~a JiIMeeT MOpCKOTI r e 

H e3HC (I13BeCTH5IKJ.1, ,IíOJIOMJiIThI , necqaHJ1-

KliI) . BepXH5I5I tJ:aCTh pa3pe3a ccpopMHpO

Banac h B ycnoBliI5!X JiaryHhr (Dolenec -

- Ogorelec - Perdié 1981). 
MopcKoi1: 6accei1:H Ha Tepp11TOplilliI 

COBpeMeHHOH TiaHHOHCKOTI BIIa,IíHHhI 

B Tplilac e Ji1MeJI, no BCeH Bep05!THOCTJ.1, 

CJI O)KHYIO MOpcpOJIOľliI10 penhecpa ,I(Ha 

J.1 CO CT05!Jl J13 ,IíBYX OCHOBHbIX ytraCTK0B. 

O,[IMH J.13 Hli1X, Cpe,n;HeropCKO - faoKK

CKHiÍ, rrpOT5!ľMBaeTC5I B ceBepo -BOCTOtJ:-

HOM HanpaBJieHMJ.1 J.1 OXBaTbIBaeT COBp e

MeHHY10 T e ppMTopmo MaJIOH B eHrep

CKOH BIIa,Iíli1Hbl Ji1 pacrrOJIO)KeHHbiiÍ ceBe 

po-BOCTOtJ:He e paifOH rop Eep )KeHI,, 

BlDKK, MaTpa BIIJIOTb ,n;o C oMelllcKoro 

ropcTa . 3,u;ecb ycTaHOBJi eHbI HaHÔOJII,

IIIMe MO~HOCTJ.1 (,n;o 2500-3000 M ) Tpli!a

COBbIX OTJIO)KeHJiIH, rrpe,n;cTaBJieHHbI X Tep

p11reHHO-Kap 60Ha THI,IMJi1 nopo,n;aMJiI (pliIC. 

2) . XapaKTep n epexo,u;a nec tJ:aHHKOB, ľJ!liI

HliICThIX cnaHl(eB, O0JIJilT0BbIX Ji13B e CTH5!

KOB Ji1 aHľliI,IíPMT0BbIX ,rt;OJI0MHT0B (CKBa

)KJ;IHbI llleM TieHxa3a, E10KKceK, Me3 eKe

pecTern, M e3eKeBeIII,Ií 11 ,Iíp .) H Jil)KHero 

Tpli!aca K ,Ií0 JI0MHTJ13Mp0BaHHbIM H KpeM 

HHCTbIM J13BeCTH5!KaM, ,Ií0JI0MHTaM H M ep

reJI5IM cpe,n;Hero-BepxHero Tplilaca 

(cKBa)KHHhr lllaBoi1, Bawqa H ,n;p .) yKa -

3hrnaeT Ha 6hrcTpy10 cMeHy ycnoBHif 

oca,n;K0HaK0nJieHli!5! B TetJ:eHHe TpHaca. 

Tipli!CYTCTBHe np0CJIOeB ,[\Ha6a30B H n op

cpHpliITOB (MaTpa Ji1 foOKK) H BYJIKaHH

tJ:eCKli!X TYqJOB (CKBa)KHHbI ,[(1,ep c eM epc, 

MernTeplil, Kanh,n;) CBlil,IíeTeJihCTByeT 0 6 

aKTHBHOH TeKTOHJiiqecKOH ,[\e5!TeJihH 0CTH, 

npOMCXO,IílilBIIIeH B 3TOM pať10He . 

IOro-3ana,n;Ha5! oKpaHHa C pe,n;He r o p cKo

E10KKcKoro yqacTKa TpHaC0B0ľ0 MOp5! 

(Bna,n;HHa 3 ana) xapaKTepli!30Ban a c h H e

npepbIBHhIM nporlil6aHHeM. B p e3y JibTa

Te 3,IíeCh OTJI0)KeHlil5! Tpwaca HMe10T HaH

ÔOJiee nonHbIH pa3pe3. HH)KHJiIH TpHa c 

CJIO)KeH 3eneH0BaTo-cepbIMH H K p aCH0-

6ypbIMH ľJIJiIHaMJiI, ,Ií0JI0MHTaMH H Mep 

reJI5IMH (cKB a)KvIHa OpTOXa3a), HHOr,Iía 

C np0CJ105IM H aHrH,IíPHTOB (cKBa )KH Ha 

,[(JiIOIIIKaJih), 3 eJieH0BaTI,IMH necqa HHKa 

MliI, J,13BeCTK0BJiICTbIMH MepreJI5IMH J.1 ,n;o
JIOMJiITaMH C ľJIHHMCTbIMH n pO CJI 0 5IM H 

(CKB . MelllTepliI). Cpe,[\HeTpHaCOBbie 0T

JI0)KeHJ,:15[ 6 o nee 0,IíHOp0,IíHhI no JIHT0JIO

ľJiitJ:eCK0MY C0 CTaBy H n pe,[\CTaBJieHbI ,Ií0-

JI0M.r1TaMH, ,IíOJI0MHTH3Hp0BaHHhIMJ.1· J13-

BeCTH5IKaMH, JiIHOr,Iía C npOCJI05IMH ľJIHH 

H BYJIKaHJ.1tJ:e CKHX TycpoB (CKBa)KHHbI Ke-
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XM,Lla, Oproxa3a). BepxHeTpMaCOBhre o6-

p a30BaHM5I MMelOT HaM60Jihll1Y10 IIJI0-

ru;a,Llh pacrrpocrpaHeHM5I M cocT05IT M3 

KpMCTaJIJIWJ:eCKl1X I1 MepreJIMCThIX I13-

BeCTH5IK0B (KapHI1MCKI111 5Ipyc, CKBa)KMHa 

O prnxa3a) M ,LI0JI0MMTOB. HopMMCKMe ,LI0-

JI0MMThI 5IBJI5I10TC5I caMhIM M0DJ;HhIM M 

pacrrpocTpaHeHHhIM ropM30HT0M, ero 

M0DJ;H0CTb B CKBa)KJiIHax Hal(hJieHl(hCJih, 

TiycTaarraTM, EapceHTMMXaMBa ,LI0CTM

raeT 1500-2000 M (Dub.ay 1962; Ba,L1ac 

1964). 0TJIO)KCHJiI5I p3TCK0r0 5Ipyca M e 

Hee rrpel(CTaBMTCJihHhI. 

H a ceBepHOM oKpa:vrHe C pe,L1HeropcKo

E 10KKCKoro B0,LI0eMa (pawoH EeperoBo) 

B paHHeTpI1aC0B0e BpeM5I B cpaBHI1TeJih

H 0 my6oKOBO,LIHOM cpel(e 0TJiaraJIMCb 

KpeMHJiICThie JiI3BeCTH5IKM M pal(M0JI5Ip),f

Thl C M3JII15IHM5IMI1 ,LII1a6a30B. OcHOBHhie 

3 (p (py3aBhI, HO y)Ke, II0-BI1,LIMMOMY, cpel(
HCTpMaCOBhie, M3BeCTHhI I1 HeCK0JihK0 c e

BepHee, B pawoHe 3aJiy)Ka, rl(e OHI1 rre

pecJiaMBa10rcSI C MeJIK0B0,LIHhIMI1 reppM

r eHHO-Kap6oHaTHhIMI1 rropol(aMM. 

Bropow ocHOBHOM yqacroK pacrrpo

cr p aHeHI15I TpI1aC0B0ľ0 M0pCKOľ0 6acceM

Ha Ha reppI1.T0pI1M l1aHHOHCKOM BIIa,L1I1-

H hI - CaBCKO-AJih(peJihl(-EaHaTCKI1M. OH 

ÔhIJI, II0-BI1,LII1M0MY, ÔOJiee MCJIKOB0,LIHhIM , 

MMCJI 3HaqJ1TeJihHY10 IIJI0DJ;al(h pa3BMTI15I, 

Ta K)Ke xapaKrepI130BaJIC5I CJIO)KHOM Mop

cp oJior:vrew peJihecpa l(Ha 3 a cqeT pa3BM

TM5! MH0roqI1CJICHHhIX 0THOCI1TeJihH0 ľJIY

ÔOKOBO,LIHhIX 3aJIMB0B M rrp0T0K0B M30-

MeTpMqHOM KOH(pI1rypalíMI1. HavIÔOJiee 

MODJ;Hhi e (OKOJIO 3000 M) 0TJI0)KCHJi!5I 

cpopMMpOBaJII1Ch B CaBCKOH BIIal(Ji!He 

(D urdanovié 1973; Spalié - Vugrinec 

1981), ľ,LIC OCHOBaHJi!C pa3pC3a CJI0)KCH 0 

6MTYM.11H03HhIMM CJiaH!-íaMM I1 rrecqaHMC

ThIMJiI I1BeCTH5IKaMM, rrepeKphIThlMJi! cpe,L1-

H e-BepxHCTpI1aCOBhIMI1 M3BeCTH5IKaMI1 M 

,LI 0JI0MI1TaMM. l10-BI1,LIMMOMY, · Me)Kl(yp e

'Ih e CaBhr-,[(paBhI 6bmo 3aH5IT0 cyUJew, 

OT,LICJI5!10DJ;Cl1 Tpvrac CaBCKOM BIIal(JiIHhI OT 

AnhcpeJih,L1-EaHarcKow o6Jiacrvr (l1aHHOH

CKow ľJihI6bI). 

Ha TCp pI1T0pMM AJihcpeJihl(-EaHa TCKOM 

o6JiaCTJiI ITOBCeMeCTHO Ha6JI10,L1a eTC5I TM

IIJ1qHo r p aHcrpecCMBHhll1 TMII pa3pe3a, 

B OCH0BaHJi!JiI KOT0poro 3aJiera10T rrpeM

MYDJ;CCTBeHHO OÔJIOMOqHhIC o cal(KJi! 

(rrecTphle aJICBpOm1ThI, ľJIMHJ1CThIC Mep 

reJIJi!, rrecqaHMKM). l10 BCCJ1 Bep0 5ITH0C

TI1, rrpOHJi!KH0BCHMe MOP5I IIPOJ1CX0,LIHJI0 

rrocrerreHH0. He :vrcKJI10qeHo, tITO Ha c e

Bepe H }Oľ0-B0CT0Ke yKa3aHH0 J1 r eppM

TOpli!M p acrroJiaraJia Ch 0THOCMTCJihHO B03-

BhIUJCHHa5I cyUJa, CJIY)KJiIBilla5I MCT0qHJi!

K0M CH OCa MarepMaJia B rrpvr6 pe)KHh!e 

tiaCTI1 MCJIKOľO MOP5I (KBap!-íeBhIC rr ecq a

H MKI1, ľJIMHJi!CThie CJiaHI-íhI - CKBa)KMHhI 

3TTeMeUJ, lOJIJICill, lllaHl(OpcpamBa , Ce

ľC,LI, MaKO I1 ,Lip . ; rrecqaHMKM, K0HľJI0MC

p an,r M ,L\0JI0MJiIThI C aHľJ!l,LIPI1TalYIM 

Ha,LlbKepeill; rrectiaHJ/IKJi!, raneqHMKM -

Ke!-íeJih, K I1UJKyHxaJiaUI I1 ,Lip.). 

B c eB epHOM qacnr EaHaTa rpMacoBhr e 

OTJI0)KeHJi!5I IT0KphIBalOT ÔOJihUJJi!e rrpo

crpaHCTBa (Canovié - Kemenci 1975 ; 
Markovié - Petrovié 1975; Raj čevié 1975 
- 1976). H a 10ro-3ana,L1e, Me)KJ:IY l(OJIMHOl1 

p. CaBhI M rrpel(r0ph.5!MJiI ,[(MHapI1l( B p aH

HCTpMaC0BylO 3IIOXY Ha MeCTC I103,LIHC

rrepMCKO M rrpol(0JI)KaJia cyru; ecTB 0BaTh 

naryHa C MODJ;HhIMJiI IIPM,LI0HHhIM I1 reqe

HJi!5IMJiI M C)K,LIY pa3JIH'IHhIMM '-!aCT5IMJi! 

MCJIKOľ0 M0P5I (OOJIJiITOBhie M rrceB,LI 0 -

0OJ!JiIT0BhI C H3BeCTH5IKJi!). 3aTeM H acr y

IIHJI rrepM0 ,LI cpaBHJi!TeJibH0 CITOK OMHhIX 

JiaryHHhIX YCJIOBMM (,LIOJIOMli!Kpli!ThI, o p

raHoreHHhIC J/13B CCTH5IKM) . B K0HI-íC p aH

HCTpMaC0B0ľ0 BpeMeHM B03HJi!KJIJi! rrpel(

II0ChIJIKJi!, crroco6crnoBaBI1rne o6pa3oBa

HM10 cpel(HeTpMaCOBhIX pli!(pOB (Pantié

Prodanovi é - R adoševié 1981). B 0 T,LICJih

HhIX Mecr ax HaKaIIJIMBam1Ch M eJIK0BO,LI

Hhie OÔJI OMO'IHhie I1 pMcporeHHhIC Ji!3Be

CTH5IKJi! M ,LI0JIOMI1Thl M0DJ;H0CThlO ,L\O 

500 M (cpe,L1HI1fi: rpMac). B pawoH e ,LI0JII1-
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HhI Hl1)KHero Te'IeHl15I p. CaBhI 11 p. 51,[lap 

B pa3pe3aX BCTpe'IeHbI ,[\!1a6a3hI, MeJia

q mphI 11 ,[1pyr11e BYJIKaHoreHHhre o 6pa3o

BaHJ15I. 

M e)KAY ABYM5I ocHoBHhrM11, 0THocM

T eJihH0 rrorpy)KeHHbIMl1 yqacTKaM.11 M0P5I 

(Cpe,[\Heropcr<o- E10r<r<cr<11M J1 CaBcr<o

A Jibcpenh,[1-EaHaTcr<11M) B paHHecpe,[\He

TpMacoBoe BpeM5I B u.eHTpaJihHOJ1 qacTl1 

IlaHHOHCKOl1 BIIa,[\11HhI cy~eCTB0BaJI.!1, 

Bep05ITH0, MeJIK0B0,[\H0-JiaryHHhie ycno

Bl15I (cKB. 1-IaHa,[\arrau.a, Cere,[\, KoMnó, 

3 TTeMeill, IOnneru, K11rur<yHxanam, 

A ruoTxanoM, <PeJib,[\ern 11 AP-) 3,[(ech Ha

K arrn11BaJIMCh rrpMeMy ~ecTBeHH 0 ,D; 0JI0-

MMTbI C aHľl1,[\pJ1TaM.11, J13BeCTH51K11 (B.!1JI

JiaHh). K poMe Toro, B pa3pe3e cpe,[1He 

Tp 11acoBhIX OTJIO)KeHl111 MecTaMl1 cpl1KCl1-

p y10TC5I KpeMH.11, ľJI11HMCThie CJiaHl\hl, 

rrecqaH.11K11, a Tal()Ke ,[\11a6a3hI 11 BYJIKa

H11'IeCKI1e Tycpbl (CKBa)KMHbl Ey)KaK, 

I1raJib , Jir1co, TaTa, I1HKe 11 AP .). B pa-

110 He rop MelleK B MeJIKOB0,[\HbIX M0p

CK11X YCJI0Bl15IX ,[\O K0HI.J.a aHl1311li!CKOľO 

BeKa 0TJiaraJI.11Cb ]!i3BeCTH5Il{l1 M ,[\0JI0M.11-

TbI. C Jia,[\11HCK0ľ0 Ber<a Ha'IaJIC5I nepexo,[\ 

K naryHHbIM .11 03epHbIM ycJI0BI15IM ce,[\11-

M eHT a I.J.M.11 (611TyMMH03Hhie l13BeCTH51KM, 

Meprem:1), CMeH11BIIU1MC5I C K0HIJ;a Jia,[\11-

Ha M B 1103,[\HeM Tp11ac e cy~eCTB0BaHMeM 

B 3 T0M pali!OH e 3 II11K0HTMHeHTaJihHbIX 

YCJIOBl111. Har<aIIJIMBaJIJ.1Cb 3,[\ e CI, B 3T0T 

rrep.!10,[\ BpeMeHM, B 0CH0BH0M, OÔJIOMO'I

Hbie 0 TJI0)KeH!151, M ecTaMM yr JICH0CHbie 

o 6pa3oBaHl15I, .!13pe,[\Ka 0TMe'IaJI0 Cb BHe,[\

peH11e ~eJI0'IHhIX ,[\Ma6a30B (Weber 

1978). H a ceBepo -B0CT0Ke 3TOli! 30Hbl 

B pali!OHe Ha,[\hKepeill C K0HIJ;a aH.!131111-

CK0ľ0 BpeMeHJ1 q).11K CY!pyeTC51 H e K0T0poe 

Y CMJieHMe perpeCC!1M (y BeJIM'I.l1BaeTC51 K0 -

JIM'IeCTB0 M M 0 ~ H0CTb rrec'IaHbIX rrpo

CJIOCB), CMCHMBilleeC51 HOBOli! JIOKaJibH011 

TpaHcrpeccl1eli! (MeJIKOBO,[\Hble M3BeCTH5I

KM, Mepren11), rrpop;on)KaBruefrc5I Bce paH

H e10pcr<o e BpeJVrn (Bercziné Makk 1978). 

Ha B0CT0K e DaHHOHCKOM BIIa,[\J1HbI 

TpMaC0Bhie M0PCKJ1e 0TJI0)KeH.115! rrp 0 CTJ1-

pa10TC51 ,[\O p a MoHa rop ArryceH .11 qepe3 

l:{))KHYlO qacTb TpaHCMJihBaHCKOM BIIa,[\M

HbI ,[\0CTMralOT BocTO'IHbIX Kap rraT. 

B 3T0M pai1:o He (Mutihac - Ionesi 1974) 
0 TJiaraJIJ1Cb K0HľJI0MepaTbI M0~H0CTblO 

CBhrllle 360 M (cKBa)KMHa MMxaM E p a 

By), K0HľJI0MepaTbl, rrec'IaHl1Kl1, ľJil1HbI 

M ľJll1HMCThie CJiaHI.J.bI C BKJI10'IeHM5IMJ1 

ľl1IIC0B, aHrl1,[\pl1T0B l1 611TyMMH03HhIX 

,[\ 0JI0MJ1T0B (CKBa)KMHa Eoplll, O p a ,[\5!, 

T o6oJIMy). BepxHeTpMacoBue o6pa3oBa

H l15I MMelOT Ha1160Jihlllee IIJI0~a,[\H 0 e 

pacupocTpaHeH11e, HO Jil1T0JI 0ľl1'IeCKJ1 

M eHee O,[\H00 6pa3HbI 113BeCTH5I KM, 

M epreJIM, ,[\0JI 0 MMTbl (CKB a)KJ1HbI lllaBOM, 

E aMlla M ,[(p.), rrectraHo-rnJ1HJ1CThle n o po

,[\hI (Me'IeK, 0 CH 0 BaHMe 3aKaprraTCI<0 ľ0 

rrporr16a B p ai1oH e c. B enr1Ka5I ,IJ.o 6po Hh). 

B 10pcKoe BpeM51 perpeccM51, Ha'IaBilla-

5IC51 C K0HI.J.a 3Hl13I1WCK0ľ0 BeKa, rrpMBe

Jia K cy~eCTB eHH0MY C0Kpa~eHl110 M o p 

CK0ľ0 6acceli!H a T0)!<e Ha ÔOJibllleii: q ac

TM HbIHellIHer o 0CH0BaHl15I IlaHHOHCKOM 

BITa,[\Ji!HbI (p.!1C. 3). MopCKli!C YCJI0 Bli!5I 

o c a,[\K0Ha,<0rrne H115! coxpaHJ.1JII1Ch n p e-

MM y~ecTBeHH 0 B 10ľ0 -3anap;HOl1 'I aCTl1 

Brra,[\MHhI. B paMOHe BemepcKoro Cp e,[1-

H e r o ph5I HaK0IIJieHJ1e oca,[\K0B C0CT3Bl1JI0 

H e npepbIBHhIM l\I1KJI c TpMaC0BhIM. 3 ,[l e Ch 

B Te 'IeHMe n eii:acoBOľO BpeMeHJi! H a K0 -

IIMJlli!Cb CBeTJibie M3BeCTH51K11, MeCTa M !1 

C rrp0CJ1051M1: KpeMHei°r, nepeX0,[\51~ Ji!e 

B rreCTpbre .113 BeCTH5IKJi! C MapraHu.eBbIM M 

rrp 0)KMJIKaMM M rreCTpue Maprami;e ttoc

Hhre ľJili!HhI C 0KpeMHeJihllVll1 CTB0Ji a MJi! 

,[\epeBheB, o6~ eii: M0~H0CTblO 100- 200 
M . Cpe,[\HelOpCKJi!e 0TJI0)KeHl151 npe,[\CTaB

JICHbI pa3H006pa3HblMM M3BeCTH5IKa MJ1 

.11 pa,[\M0JI5Ipl1TaMJi! M0~H0CTí:,1{) ,[\O 70 M, 

a BepxHelOpCKJi!e - J13BeCTH5IKaMJi! He-

3Ha'IJi!TeJibHOl1 M0~H0CTM (5-10 M). 

1-Ia cTO 0TMe'IaeTC5! 0TCYTCTBMe BepxHe-

10pCKl1X o6pa30BaHl111. O,[IH0pO,[\H0CTb 
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PHC. 2 . KapTa JIHTOJIOľM'IeCKOľO COCTaBa J1 M Oil(

H OCTei1: TpHaCOBb!X OTJIO)KeHJil.11 ITaHHOHCKOH 

BIIa):IHHbl J1 corrpe,!leJII>Hb!X TeppJ1T OPJ1J1, 1 -
0 6Ha)KeHH51, 2 - CKBa)KJ1Hbl, 3 - 110JIHa 51 MOil(

HOCTb, M , 4 - Herr OJIHM MOII.\HOCTb 3a ClJeT 

p a3MI>IBa Bep x Heií lJ:aCTH pa3pe3a, M, 5 - H e
rroJIHM MOil(HOCTb 3 a ClJeT OTCYTCTBJ151 ,[(3HHb!X 

n o HJ1)KH eií tJaCTJil p a3pe3a, M, 6 - Ham1q11e 

OTJIO)KeHHH, 7 - OTCYTCTBI1e OTJIQ)KeHJ1H, 8 -
J130II3Xl1Tbl. M, 9 - Bb!XO,!lbl Ha IIOB epxHOCTb 

OTJIO)KeHJ111 ,!l3HHOľO KOMIIJieKca, 10 - Bb!XO,[(bl 

ÔOJiee 71peBHl1X OTJIO)KeHJ111, 11 - rrp e,!lITOJia

r a eMoe OTCYTCTBJ1e OTJJO)KeHJil.11 ,!laHHOľO KOM

rJJieKCa. JIJ1TOJIOľl1'!eCKJill1 COCTaB IIOP O,!l: 12 
rpaB11J1, raJibKa, 1 3 - rreCKH , rrecq aHl1Kl1, 1 4 -
aJieBpOJIJ1Tbl, 15 - ľlľl1Hbl, apr11JIJIJ1Tbl , 16 -
ľnl1Hl1CTbie CJiaHI.\bl, 17 - rrec'laHl1CTble ľJIMHbl, 

18 - J13BeCTH51Kl1, 19 - rrecqaHMCTbie l13BeCT

H51Kl1, 20· - 06JIOMOlJHbie Jil3BeCTII51KJ1, 2 1 - op
r aHoreHHble 11 pm,pOBble J13BeCT'H51Kl1, 22 - M ep 

ľCJIJ1 , 23 - IJCC'laHMCTbie MepreJIJ1, 24 - ,[(0-

JIOMHTbl, 2 5 - a HrH,!lp HTbl, 26 - yrJIH, 27 -

BYJIKaHOreHHhie rrop O,[(bl, 28 - q)JIJ1IIIeBble OT
JJO)KeHH51, 29 - 0 6nacT11 rrp e.rtrronaraeMo ro co

Bp eMeHHOro pa3B11TJ151 OTJIO)KeHl111 
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cpal\11aJihHOľO COCTaBa JiI nOLITl1 nOJIHOe 

OTCYTCTBl1e Tepp11reHHOľO 11 BYJIKaHl1LJ:eC

KOľO MaTep11aJia, a TaK)Ke CBeTJia5! o

K pacKa nopo,n; 11 co,n;ep)Kall\a5lc5! B Hl1X 

cpayHa, no3BOJI5!10T npe,n;rroJIO)Kl1Tb cy

ll\eCTBOBaHJiie Ha Tepp11TOp1111 BeHrep

CKOľO Cpe,n;Heropb5! B 10pcKoe BpeM5! ,n;o

BOJihHO rny60KOBO,D;HOľO MOpCKOľO BO 

,n;oeMa. Tip11cyTCTBl1e B pa3pe3e CTBOJIOB 

,n:epeBheB yKa3bIBaT Ha 6Jil130CTh CYlll11. 

IOro-3 ana,n;Hee, B npe,n;enax Bna,n;11HhI 

3ana, 10pc1<oe oca,n;1<0Ha1<onneH11e Tal()Ke 

6 e3 nepephrna npo,n;omKMJIO Tp11ac0Boe 

(Dubay 1962; Bercziné Makk 1980). B 

o cH0BaH11M pa3pe3a 3anera10T Jrdi:aco

Bhre 3eJieHOBaTo-cepbre M3BeCTKOBl1CTbie 

M epreJIJiI, MOI.L(HOCTb10 6oJiee 65 M, KO

TOphie nepeKphIBa10TC5! cpe,n;He10pCKl1MM 

r Jiy6oKOBO,D;HbIMJiI KOpliILIHeBaThIMJiI J;[ 3e

JieHOBaTo-cepbIMJiI nJIOTHhIMJ1 KpeMHMC

ThIM JiI M3BeCTH5!KaMl1 C pa,n;MOJI5!pliieBbIMJiI 

OCTa TKaMJiI JiI BKJI10LJ:eH115!MM Tecpp11Ta, 

M OI.L(HOCTh10 OKOJIO 140 M. BeHLia10T pa3-

pe3 TeMHO-KpaCHbie, Cl1JihHO JiI3BeCTI{O-

BJiICTbIC pa,n;MOJI5!pMThI OKccpop,n;cKoro 

5!pyca, KMMepJ1,D;)KCKJiIC M3BCCTH5!KJiI JiI 

CBCTJIO-KOpl1LJ:HeBhie JiI cephre JiI3BCCTH5!KJiI 

(TliITOHCKl111 5!pyc), 06ll\Cl1 MOI1\HOCTh10 

CBhi llle 225 M. B ,n;aJibHCJ1lllCM HaKomrn-

1IIMeC5! oca,n;KM Ha nporn)KeHMM paHHero 

JiI cpe,n;Hero MeJIOBOro BpeMCHJiI ÔhUIJiI 

CJ1JihHO ,n;eHy,n;MpOBaHbI l1 ceHOHCKOe MO-

co6011 p5!):í o6oco6neHHbIX MenKMX, c oe

,D;MH5!10I.L(MXC5! Me)Kl(Y c o6011 Bnal(MH 

(SpaLié - Vugrinec 1981). 
EJiaro,n;ap5! HaJIMLJ:1110 3T11x Brra,n;1rn MO

pe pacrrpo cTpaH5!JIOCh Ha BO CTOK JiI c eBe

pO-BOCTOK, Ha TeppliITOpl110 TiaHHOHCK011 

ľJiblÔhl. 

B ceBepH oM EaHaTe B TeqeH11e paHHe 

cpe,n;He10p cKoro BpeMeHM o c a,n; K o H a K on

neHMe npoMCXO,D;l1JIO B OTHOCJ1TCJihHO 

rny6oKOBO,I(HhIX y cnOBJ15!X, OTJiar a JI J1Cb 

aneBpOJI]![Tb[, MHOr,n;a necqaHMCThi e M3-

BCCTH5!KJiI. B OT,D;CJihHhle nepMO,D;bI OTMe 

qaJIOCh BH C):(pemre l(Ma6a30B (Čanovié 
- Kemenci 1975 ; Markovi é - P et

rovié 1975). MopCKMe rny 6 oKOBO,I(

Hhie YCJIOBl15! coxpaH5!Ji l1Ch 3 ,D;CCh Ha 

npOT5!)KCHl111 n03,I.(HC11 10pbI JiI B H COKOM

CKMJ1 BCK. HaKOnl1Bllll1eC5! OTJI 0)KCHJ15! 

xopOlllO K oppeJIMPY10TC5! C p;Ma6a3-5!lll

MOBOH cp o pMal\11e11 BHyTpCHHMX ,[(MHa

ptt,n;. K ceBepy M OpCK OJiI 6acceiiH B BM,D;e 

Helllli!pOKMX MCJIKOBO,D;HhIX 3aJil1B OB npo 

HI1KaJI B A JibCpeJih)J;CKY10 OÔJiaCTh . 

B pa110H e Me)K,n;yp eLih.5! ,[(paBbI M ,[(y

Ha5! pa3pe3 HaLJ:JiIHaeTC5i C n p M6pe)KHhIX 

o6pa3oBaHMl1 cpe,n;Hero ;a;orrepa (6p eK 

q11I1, KOHľJIOMepaTbl, 113BCCTKO BMCTbie 

necLJ:aHl1Kl1 JiI necLJ:aHI1CTb1e M3B eCTH5!Kl1 

M011\HOCTb10 16- 20 M) M 3 aKawrnBaeTC5! 

pMQ)OBbIMJ;I cpal\l15!MJiI Il 03)J;HelOpCKOľO 

BpeMCHJiI (M Oll\HOCTh10 40-50 M ) , c cp op-

pe TP3.HCrpecc11poBaJIO Ha pa3MhITYlO no- Ml1pOBaBllll1Ml1C5! B YCJIOBM5IX MeJI KOľO 

BepxHOCTh. 

06JiaCTh 3aKapnaTCK011 Bna ,n;11HbI ÔbI

n a, nO-Bl1,D;l1MOMY, ,D;OCTaToqHo o6oco6-

JieHa JiI JIMlllh BpeMeHaMJ1 l1MCJia CB5I3h 

c KapnaTCKMM MOPCKJiIM 6acce11HOM. 

PawoH CaBCK011 Bna,n;MHbI npo,n;OJI)KaJI, 

KaK l1 B Tpl1aCOBhIJ1 nepr10,n;, JiICnhIThIBaTb 

n orpy)KeHMe, KOTOpoe KOMneHc11poBaJIOCh 

HaKOnJI eHMeM Tycp oreHH o-necqaHl1CThIX, 

JiI3 BeCTKOBJ1CThIX l1 MepreJIMCThIX no

po,n;, 06I.L(e11 MOll\HOCTh10 700-800 M. 

D o Bceir Bep05!THOCTJ1, OH npe,n;cTaBJI5!JI 

MOP5! C MHOroq11cJieHHhIMJ1 OCTpOBaMI1. 

Teppl1TOp 115!, pacrrOJIO)KCHHa5! K ceBe

py OT rop MeLieK B cp ep;HeM TeqeH 1111 p. 

Kanorn, H a npOT5!)KeHl111 Bc ero lOPCKOľO 

nep110,n;a Ôhrna IlOKPhITa 3 nl1KOHTMH eH

TaJibHhIM M eJIKOBO,D;HhIM MOpeM, B KOTO

poM HaKOIIl1JIOCh OKOJIO 3000 M o ca;a;

KOB. Pa3pe3 no CBOCMY JIJ1TOJIOľl1lJ:C CKO

MY COCTaBy MO)KeT ÔhITh no,n;pa3,n;eJieH 

Ha TPM LJ:aCTl1: Hl1)KH5!5! - n ecqaitMCT3.5I 

c yrn.GM, c pe,n;Ha:íI .. - rmrnMCTO-Mepre

n11cTa5! JiI BCpXH5!5! - J13BeCTH5!KOBa5I . 
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ITpJ1cyTCTBMe 10pcKMX OTJIO)KeHMM B pa

iíoHax KMIIIKepeIII, HaJ(hCeHaIII M TOT

KOMJIOIII CBMJ(eTeJihCTByeT O CBH3J1 3nJ1-

KOHTI1HeHTaJihHhIX cpau;ttií pa110Ha rop 

MetreK CO CXOJ(HhIMJ1 10pCKMMJ1 OTJIO)Ke

HMHMM EttxopCKMX rop (ArryceHbI), KOTO

paH, BJ1J(J1MO, ocyru;ecTBJIHJiaCb B BMJ(ť 

Y3KMX cy6IIIMpOTHh!X npOJIMBOB, npoxo

J(HIIJ;J1X no 10ry BeHrpMM. B npeJ(rOphHX 

AnyceH 10pCKJ1e OTJIO)KeHMH MMelOT otrel-Ih 

He3HatIMTeJibHY10 nnoru;aJ(h pa3BMTJ15I J1 

COCTOHT J13 CBeTJIO-p030BhIX J1JIM cephIX 

KBapu;eBh!X necLJ:aHMKOB ( CKBa)KviffbI Cu
H a HJ(peií, OpaJ(H, Bop III), M3BeCTHHKOB 

(CKBa)KMHa To60JIMY) J1 cepbIX MaCCJ1B

HhIX J13BeCTHHKOB (cr<Ba)KJ1HhI CbIHaHJ(pe.11 

J1 OpaJ(H) MOIIJ;HOCTblO, He npeBbJIIIalO

ru; e.11 500 M (Istocescu - Ionescu 1970). 
B lOľO-BOCTOtIH0.11 traCTM Teppl1TOpMM 

3aKapnaTCKOľO nporM6a, B 3ITMKOHTMHeH

TaJibHOM 6acce.11He B TetreHJ1e J(orrepa 

HaKOITJ1JIOCh OKOJIO 300 M ľJIMHMCTO-Mep

reJIMCTh!X OTJIO)KeHMlil, a B MaJihMe, noc

ne nepephrna, MeJIK0B0J(H0e ocaJ(K0Ha

Konne HJ1e (CBeTrrhre KaJibnJ10Henn11eBh1e 

M3BeCTHHKM He60JihllIOM MOIIJ;HOCTI1) 

CMeCTMJI0Ch B I(eHTpaJibHY10 LJ:aCTb npo

rM6a. 

B MeJIOBOM nepM0J(, C OJ(HOM CTOpOHbI, 

n p0J(OJI)KaJIOCh J(aJihHeMIIIee 0TCTYITJieHMe 

MOPH C TeppMT0PMM llaHHOHCK0.11 BJiaJ(M

HhI (pttc. 4), a c J(pyro.11 - 3aJio)Kemre 

H 0BhIX o6nacTe.l1 nporn6aHMH (COJihHOK

CKMii: Tpor). Bo3BbIWeHHhie y'-IaCTKM cy

IIIM, no-BMJ(MMOMY, MMeJIM CMJ!hHO pac

<J.JieHeHHhl.11 perrbecp, tITO CKa3aJIOCh Ha 

xapaKTepe ocaJ(KOHaKOnJieHl15I B 0TJ(ťJih

HhIX pa.110Hax ITaHHOHCK0.11 BIIaJ(MHbI. 

CpeJ(Herophe npeJ(cTaBJIHJI0 co60.11 

cpaBHMTťJihH0 B03BbIIllťHHY10 cyrny, 

JIMillh B ceBepH0.11 '-Iacnr KOTOpoií B II03-

J(HeMeJI0BOe BpeM5l ccpopMMPOBaJIMCb 

K0HTMHťHTaJihHhie M COJI0HOBaTO-B0J(Hhlť 

6 acceiíHhI, rJ(e HaKaIIJil1BaJIMCh yrneHOC

Hbie OTJIO)KťHM5l (cJiaHu;eBaThie ľJil1HhI 

C nnacTaMM KaMeHHOľ0 yrJIH M Mepr e JIM), 

MOIIJ;H0CThlO 80-100 .M. ITpMMepHO, 

BJ(OJih J(OJil1HhI p. Pa6a o6oco6mrach J(O

BOJihH0 Bh!THHyTaH B ceBepO-BOCT0 tIHOM 

HarrpaBJiťHMM BIIaJ(Irna, BhIIIOJIHeHHaH 

HM)KHeMeJIOBbIMM M3BťCTHHKaMM, J1H0ľ

J(a C KOHKpeu;11HMJ1 KpeMHe.11, M 6 oKCM

TaMM, MOIIJ;P:OCThlO 60-80 M, M BepxHe

MeJIOBh!MM rnayK0HMT0BhIMM .MepreJI5l 

Ml1, MOIIJ;HOCThlO 60-70 M. TaK, p aiíoH 

ľepeqe Ôb!JI nOJ(HHT y )I(e B KOHu;e 6ap

peMCK0ľO B eKa, a paii:OHhI EaKOHh M 

BepTeIII MCIIhITaJIM eru;e arrTCJ<YlO T p aHC

rpeCCM10 M n peBpaTl1JIMCb B cyrny JIMIIIh 

B K0Hu;e c eHOMaHCK0.11 3110XM B CBH3M 

C TeKTOHl1'1ťCKl1MM J(Bl1)KťHJ15IMM c p eJ(M-

3eMHOMOpCKO.l1 cpa3bl. 

Ha MecTe CaBcKoii: BIIaJ(l1HhI o 6oco-

6ttrrMch He6 0 Jibilll1e, HO J(0BOJihH0 r ny6o

KMe B0J(OeMbI, B KOT0phre CHOCMJICH M3 

BHYTPťHHMX ).J,MHapMl(, oco6eHHO B n ep

BOM Il0JIOBMH e paHHero Mena, OÔJIOMOtI

Hb!M MaTep11:an (Spali é - Vugrinec 1981 ; 
Babié 1973). K BOCT0KY Mope p a crrpo

CTpaHHJIOCh J(O EaHaTa. llpeJ(IIOJiar aeTCH 

(Andjelkovié 1974), '-ITO Mope rroCTerreH

H0 Menerro Ha npOTH)I(ťHl1ví 6appeMCKO

ro M anTCK0ľ0 BeKOB, KOrJ(a cpopM 11po

BaJIMCh opraHoreHHO-pMcpOBhie o c a,ri;Kvr. 

ITo3J(HeMeJioBaH TpaHcrpeCCl15I BHOBh 0-

XBaTMJia 60JihIIIl1e rrpoCTpaHCTBa c eBep

HOM M u;eHTpaJihHOií tracTei::r E a HaTa. 

MaKCMMYM TpaHcrpeccMM OTMetraJICH 

B Il03J(HeM CťHOHe, a 3aTeM BHOBb Ha

traBIIIaHCH perpecl1l15I rrp11BeJi a K HaKOII

JiťHl110 OÔJIOMO'-IHbIX nopoJ( - aJieBpO

JIMTOB, )I(ťJiť3l1CTbIX rpaBeJIHTOB, ľJIMH, 

MaJIOMOIIJ;HhIX opraHOľťHHO-OÔJIOMO'-IHbl:X 

M3BeCTHHKOB. 3Ha'-IvITťJibHY10 MOIIJ;HOCTb 

l1Mť10T 6peK'-IMM M K0HľJIOMepaThT, BeH

'-Ia10ru;11e pa3pe3. 

B u;eHTpe ITaHHOHCKo.11 Bna,ri;11Hu (Me)I(

J(ypetihe ).J,yHaH - Tl1CbI) cyru;ecTB0 BaJIM 

He60Jibilll1ť onpecHeHHhie MťJIK0BOJ(Hbie 

B0J(0eMhl, co eJ(MHHl{)Il\MeCH ,ri;pyr C ,ri;py-
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roM. B pattoHe Me'-IeKa B Ha'-Iane paH

Hero Mena HaKomrnacb TOJIII(a rrepe

cnalima10II(MXc5I Tytj)OB, Tytj)oreHHbIX M ep

rene!'i M rrec'-IaHMCTbIX M3BeCTH5IKOB, MOII(

HOCTblO 70 M. IO)KH e e (BMJIJiaHb) OTJiara

JlMCb 60KCJ1TbI, I13BeCTH5IKM, KOpaJIJIOBbi e 

M ÔMTYMJ1H03Hbľe M3B eCTH5IKJ1. CeB epHee, 

B He60JibllIJ1X npOTOKax cpe,n;vr OCTpOBOB, 

tj)opMvrpoBaJIMCb aHaJIOľM'-IHbie nopO,lJ;bI, 

COBpeMeHHa5I MOII(HOCTb KOTOpbIX ,n;o

CTMraeT 500-700 M. B 6 appeM-aITTCKOe 

BpeM5I rrpOJ130llleJI IIO,ll;'beM M ocy11IeHMe 

yKa3aHHbIX TeppMTOpMM. Ha c eBepO-BOC

TOKe, B CoBeTCKOM 3aKapnaTbe (CCCP ), 

TMTOHCKMM BeK 3aBep11IMJI C5I perpecc11eii:, 

M B BaJiaH)KMHe 3nMKOHTMH eHTaJibHO e 

Mope OCTaJIOCb JIJ1Illb Ha HeÔOJibllIMX 

yqacTKax. B ľOTepvrBe B03)J;bIMaH 11e, B03-

JVIO)KHO, ÔbIJIO Bceo6II(MM, HO y)K e B 6ap 

peMe BHOBb Ha'-IaJIOCb rrporvr6aHMe. 11H -

TeHCMBHOe II03p;HeMeJIOBOe ocap;KOHa-

KOIIJieHJ1e (6onee 1000 M) OCTaBaJIOCb 

3 IIJ1KOHTJ1HeHTaJibHbIM. BMecTe C TeMHO

I(BeTHbIMJ1 nopo,n;aMM M e CTaMM tj)opMM-

9 TO )Ke BpeM 5I ycTaHOBMJiaCb, Bep05ITHO, 

H YCTOM'I!-1B a5I CB5I3h BO,ll;HhIX 6acceMHOB 

ITaHHOHCKOM Brra ,n;vrHu c IO)KHbIMM A rry

ceHaMM (MypeIIICKa5I Brra,n;HHa) . 

C KOHI(a MeJIOBOrO nepHo,n;a B C5I Tep

PMTOPJ15I ITaHHOHCK OM Brra,n;MHbI 6hma 

npMIIO,ll;H5ITa. O6pa30Ba BIIIa5IC5I cyrna 

coxpaH5In ach Ha n pOT5I)KeHJ1J1 Bcer o rra

neou;eHoBoro BeKa. 

Oco6eHHOCTH reOJIOľH'IeCKOľO p a3BJ1-

TM5I ITaHHOHCKOM Brra,n;11HbI ITOBJIM5IJIM Ha 
xapaKTep pacrrpo cTpaHemrn n o nnoII(a

,ll;H Bepx H enane 030MCKO-Me3 0 3 0 MCKliIX OT

JIO)KCH.!1M, IT0JIHOTY MX p a3pe3a, Jl liITOJIO

ro-tj)au;MaJihHbIM COCTa B J1 MOII(HO CTh. 

3To, B CB 010 o'-Iepe,n;r,, npe,n;onp e,n;enliIJIO 

nanJ1'-Ilil e B pa3pe3e oca,qo'IHoro qexna 

Brra,n;MHbI Hetj)Tera3 oreHep:r1py10II(.11x, a K

KyMyn:r1py 10II(J1X J1 KOHCepB .11py10II(J1X 

TOJIII( J1 MX ITOTeHI(MaJihHbi e B03M O)KHOC

TJ1. ITpoBe,n;eHHbIM aHaJIJ13 MaTep.11aJIOB 

CB!-1,ll;eTeJibCTBYeT o TOM, '-ITO BepxHerra

Jie030MCKO-Me3030MCK J1e nopO,lJ;bI ,ll;OCTa

TO'-IHO llI.!1pOKO pacrrp0CTpaHeHbI Ha Tep-

poBaJIMCh ľJIJ1HJ1CTbie J1 Mepre JIJ1CThIC PMTOPMM Bna,n;MHbI, J1Me10T B I(eJIOM 3H a-

n ecTpOI(BeTbI. 

Me)K,n;ype '-Ihe CaBhI - ,I.(paBhI, ,n;yHaM

cKa5I o6n acTh, I(eHTpanbHa5I qacTh ceB e 

p a Bemp:rrn ÔbIJIJ1 3aH5ITbI, Bep05ITHO, 

,n;oBOJibHO neHerrneHM3MPOBaHHOM cylllett 

(Babié - Županié 1973), H e 5IBJI5IIOII( eM

c5I J1CTO'IHJ1KOM CHOCa rpy6 oro MaTepvr a 

Jia. 

ITo-BM,ll;MMOMY, B CB5I3J1 C TeKTOHM'Ie C

KJ1MM IIO)J;B!1)KKaMJ1 B cep e ,n;11H e MeJIOB0-

ro rrep.v10,n;a, no Kpa5IM liI B T ene )KeCT

K OM, OTHOCliITeJihHO rrprmo,n;H5ITOM ITaH

HOHCKOM ľJibIÔbI 3 aJTO)KliIJIMCh Y3KJ1e rJiy-

60KMe Tporn (CaBcKa5I Brrap;liIHa , Conr,

HOKCKMM rpa6eH, MapaMypellICKa5I Bna

,ll;MHa, 3 arrap;m,rtt BaHaT), r ,n;e tj)opMvrpo

Ban.v1cn TOJIII(l-1 TeppliireHHOľO M TeppM

reHHO-Kap6oHaTHOľO cprrmu a (Ba,n;ac 

1964 ; Istocescu - Ionescu 1970; Andjel
kovié 1974 ; Spalié - Vugr inec 1981). B 

'-IMTeJihHhi e cyMMapHbie M OII(HOCTM, co

,n;ep)KaT n pO)::(YI(.l1P Y10II( liie J1 K OJIJi eKTOp

CKMe OTJIO)KeHlil5I. 0 p;HaKO, n o K a 3aTeJIJ1 

ne tj)Tera30HOCHOCTJ1 HepaBHOM Cp HbI no 

IIJIOII(a,n;.11. B HaJ16onee nOJIHOM OÔ'beMe 

paccMaTpMBaeMbie n o pO)J;bI pa3BJ1Tbl B 3 a 

na,n;HhIX J1 10ro -3anap;HbIX p aMOH ax BIIa 

,ll;MHbI, r ,n;e OTMe'-Ia10TC5I OTH OCMTeJihHO 

HerrpephIBHbIM I(liIKJI oca,n;KoHaKonrreH!-15! 

J1 IIOBbIIIIeHHbie MOII(H0CT!-1, BbI,ll;eJI5I lOTC5I 

o6pa3oBaH M5I, cnoco6Hhie reHep:r1poBaTb 

y rneBo,n;opO,r\bI. B BOCTO'-IHbIX p aMOHaX 

Bna,ll;liIHbI ,n;aHHbie OTJIO)KeHJ15I liIMelOT 

J13 0 JI !-1pOBa HHbIM, JIOKaJibHhIM xapaKTep 

pacnpocTp aHeH115I, 6onee rpy6hrtt JIMTO

norl-1'-IeCKliIM COCTaB, COKpaII(eHHbi e MOII(

HOCTM 3a C'-IeT '-IaCThI X nepepnIBOB B oca,n;

KOHaKonn eHl-1!-1. 

Do CT erreH!-1 nepcrreKTliIB Hetj)Tera3 o-

HOCH0CT!-1 BepxHerrane03 0MCKO-M e3030M-
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CKJ/IX rrop0JJ; Ha T eppMT0pMM I1aHHOHCKOl1 

BIIa)'.'(MHbI M0)KHO BbIJJ;eJIJ/ITh CJieJJ;YlOll.íJ!Ie 

p a110HhI: 6ecrrepcrreKTMBHhie, MaJiorrep

c rreKTMBHhre M rrepcrreKTMBHhie. 

K 6 ecrrepcrreKTJ/IBHhIM 0TH0CJ/ITC5I Tep 

pMT0pM5I BeHrepcKoro Cpe,[\Heroph5I, 

B rrpe,[\eJiax KOTOPOl1 pa3BJ/ITbl II0BbIIIIeH

Hbie M0ll.íH0CTJ/I OTJI O)KeHJ!Il1. O,[\HaKO, 

OHM BhIBe,[\eHhl Ha ,[\HeBHYlO II0BepXH0CTb 

J/I ,[\JIMTeJihH0e BpeM5I II0,[\Bepra10TC5I 

3 p03J/I0HH0-,[\eHy,[\alíM0HHbIM IIP0líeCCaM. 

MaJiorrepcrreKTMBHoi-í: 5IBJI5I eTC.H AJih-

cpeJihJJ;-BaHaTcKa5I o6JiaCTh, r,[\ e M e3o3011-

CKMe rrop0,[\hI, J/I3-3 a JI0KaJihH0I'O pac

rrp ocTpaHeHJ/I5I J;I q acThIX rrepepbIB0B 

B o ca,[\K0HaK0IIJieHMJ!I, rrpe,[\CTa BJI.HlOT J!IH

Tepec JIJ/IIIIh KaK rrpMp0,[\Hhie pe3epBya

pbI ,[\JI5I ymeBo,n;opo;o;oB, K0TOpbie M0ľJIJ/I 

o 6pa30BaTbC5I I1 MMľPMP0BaTb 113 K0H

TaKTMPYlOll.íJ!IX HeoreH0BbIX o 6pa30Ba

H J!Il1. 

K rrepcrreKTJ/IBHbIM TeppI1T0PJil5IM OT

H OCJilTC5I JIJilIIlb }O)KHM qacTh BIIa,[\JilHhI 

3ana M CaBcKa5I Brra,[\MHa, r ,[\e MMeeTC5I 

,[\0B0JibH0 IIOJIHbil1 pa3pe3 p accMaTpM

BaeM bIX 0TJIO)KeHMH 3a c qeT YCTOJ1qJ!IBO

ro rrporM6aHM5I Ha rrpoT5I)KeHMM ,[\JIMTenb

H oro BpeMeHM. B pa3pe3e rrpMcyTcTBYlOT 

reHepMPYlOll.íMe T 0Jill.íM (Bepx HerrepM

CKM e ÔMTYMJi1H03Hbie Ji13BeCTH5IKJ!I, HJil)KHe

BepxHeMeJI0Bbie ÔbITYMJilH03 Hhie CJiaHlíbI 

]i[ q)JIMIII) ]i[ K 0JIJi eKT0PCKJile rropO,[\bI. 

B líeJI0M, KaK CBJil,[\eTeJibCTByeT rrpMBe

,[\eHHbil1 MaTepMaJI, BepxHerraJi e o3oi1cKo

Me303oi1cKM11 K0MIIJieKc rropo,[\ Ha Tep

PMTOPMM I1aHHOHCKOl1 BIIa,[\JilHbI CJie,[\yeT 

0TH0CJilTb K q]i[CJIY ManorrepcrreKTJilBHbIX. 

PeaJib Hbie 0TKpbITJil5I 3 aJie)Kei-í: Heq)TJil 

Jil ra3a B yKa3aHH0M K 0MIIJieKce, 3a cqeT 

co6cTB eHHor o H ecpTer a3oreHep11py101I.íe

ro II0TeH1íl1aJia, B03M0)I(HbI JIJ1Illb Ha o rpa

HJ1qeHHbIX IIJI01I.ía,[\5IX. K HJilM 0TH0C5IT

C5I, B rrepBylO oqepe,[\h, o6JiaCTJ1 YCTOH

qJ1B0ľO rrpor116aHJ15I - 10)KHa5I qacn 

BIIa,[\JilHbI 3ana 11 CaBCKa5I BIIa,[\J1Ha . 
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Pre-Neogene development of the Pannonian Basin with 
reference to the hydrocarbons occurences 

DUŠAN ĎURICA - JURIJ G. NAMESTNIKOV - ĽJUDMILA V . GALIMOVA -
TAŤJANA V. STREĽCOVA - VLADISLAV G. SVIRIDENKO 

The Pannonian basin represents the largest 
depression within the present folded Carpal
hian-Balkan region with a bout 300 known 
deposi ts of oil and gas. Its Phanerozoic de
velopment was complex with two dis
t inctive levels both in sedimen tary strata 
sequences and oil- and gas-bearing capacity. 
The higher level of these strata is built by 
thick Neogene molasse, lower one by te rrige
nous and calcareous Paleozoic sediments 
which are less known when deep seated. The 
m ost of the discovered deposits a t the dept h 
of 3 to 4 km fall into the higher Neogene 
level. 

About one tenth only of proved geological 
reserves of hydrocarbons of the Pannonian 
basin belongs to the Pre-Neogene sequence. 
The majority of oil deposits are of La te-Cre
taceous age, few of them of Jurassic and 
Paleogene periods. The deposits u sually of 
small extent are situated within the south
western part of the basin , in Zala river de
p ression, at dep th of 1 500 to 2 800 m. The 
lar gest deposit there is Nagylengyel. 

With regard to the high degrees of explo
ration and depletion of high er level hydro
carbon s deposi ts, further research concerning 
sedimentary conditions, extension and struc
ture of lower level strata are of big impor
tance as for example b eds of d eeper seated 
N eogene, Mesozoic and P aleozoic together 
w ith Paleogene and weathering cover of 
crys ta lline basement. 

T his p ublication refers to the results of 
a nalysis of the Soviet, Rumanian, Yugoslavian 
a n d Hungarian publications of past 10 to ?O 
years concerning the origin and development 
of Paleozoic and Mesozoic strata . 

T he analysis reveals some peeuliari tie s in 
the geological development of these strata 
and presents new prospective ideas for oil 
and gas discoveries. 

The oldest sedimentary sequence of th e 
Pannonian basin is Upper-Paleozoic, out
cropping in Central Hungarian Mts. , Velence, 
Bu k k and Mecsek Mts. in Hu ngary, in Papule 
a n d Dinarides zone of J ugoslavia and in 

Apuseni Mts. of Roumania. The ex tent of 
these strata is reslricted and is known fro m 
few boreholes of near-Balaton and n ear-Di
narides zo nes (fig. 1). More information of 
lithofacial characte ristic and extension of 
continental and marine sediments including 
some Variscan granitoides of Upper- Paleo
zoic is incluted in Russian text . 

The Mesozoic Era beginns in almost whole 
Pannonian basin with marine transgression 
of T r iassic a ge in shallow wa ter faci es 
and of variable thickness (fig. 2). Th e 
regression of Middle Triassic does not 
influence the deposition of Jurassic, which 
is fully developed but in smaller thickness 
in comparison to Triass ic (fig. 3). During 
Cretaceous a n gular unconformity and den u
dation before Senonian developed a n d new 
areas of subsidence e. g. the Szolnok gra ben 
ori ginated. By the end of Cretaceous a ge
n eral uplif t occurred and during P liocene 
times the ba sin became dry land (f íg. 4). 

During the geological development of the 
Pannonian basin the exten t of Upper -Paleo 
zoic and Mesozoic, t heir st ratigraphy and 
thickness consequently determined the exten t 
of parent reservoir a nd covering rocks. T he 
analysis presented h ere has shown, that the 
Upper-Paleozoic together wit h Mesozoic w ere 
n ot only of substantial extent and thickness, 
b ut contained both parent and reservoir rocks. 
The productivity indexes for hydrocarbon 
deposits are n ot regularly widespread wi thi n 
t he bas in; the complete ex tent of these se
dimen ts is best developed, with r egard to 
the thickness and presence of parent rocks, 
in western and south-western section of the 
basin. On con trary the eastern section shows 
ihe Upper-Paleozoic nad Mesozoic st r ata of 
irregular extent only, lower thickness, several 
hiatuses and coarser grain size od sedimen ts . 
In consent w ith these facts the areas of n o 
perspective, low and high perspective for 
hydrocarbons occu r ences could be determ i
ned. 

The area of n o p erspective is represented 
by Centra l Hungarian M ts. w ith potencially 
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oil-bearing strata denudated, eroded and 
outcropping, although of big thickness. 

Of low perspecti ve is the area of Alfäld -
Banat with only locally developed sediments 
of Mesozoic which could serve as reservoir 
rocks for migrated hydrocarbons from over
lying Neogene beds. 

Of high perspective are the depressions of 
Zala and Sava rivers, where the Paleozoic 
and Mesozoic strata are almost complete with 
the presence of parent rocks represented by 
U pper-Permian bituminous limestones, Early
Triassic and La te-Cretaceous bi tuminous 

shales and flysh sediments. Reservoir rocks 
a re also w ell developed. 

The results of this evaluation have shown 
that the sequences of Upper-Paleozoic (Meso
zoic) strata can be classified as less p romising 
for hydrocar bon depo si ts developmen t. 
Good outlook for oil and gas discoveries is 
in restricted areas only such as the areas 
of permanen t subsidence in the southern 
section of Zala depression and the depression 
of Sava river. 

Preložil V . Cílek 
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Petrografia vulkanitov staršieho paleozoika gemerika 
v pruhu Mníšek n. Hnilcom - Štós 

SHAH WALI FARYAD, PAVOL GRECULA 

G eologický prieskum, Garbanova 1, 040 11 Košice 

(17 obr. a 1 tab. v texte) 

Doručené 9. 1. 1984 

IleTporpaqnrn nynKaHuqecKHX ropHb!X rropo,11 CTaprnero rraneoJOH reMepu,11 
B IIOHCe MHMilleK Ha,!\ rHM~OM - illTOC. 

H a HCCJie,11onaHHOH TepHTopi;rn Oh!JTO OÔHapy)KeHO, q TO Ôa3aJihThl H HX 

rn1pOKJTaCTI1Ka H B ÔOJihllIHHHCTBe HX corrpOBO)K,!1alODJ;l1e JieBKOKpaTHhl e rop • 
Hhle rropO)l;hl, l13BeTHhle BO n cex llOKponax, 5!BJUUOTCH LiaCThlO Hl(()KHero 

M nepxHero rreCTporo nynKaHHLieCKoro KOM rrJieK ca . IIpe,11rronaraeTC5! p mpTo • 
reHHOe p a3BMTMe 6accei1:Ha n rra.rreosoe. ľopHhie rropO,!lhl orne 'la!OT 611M O,I1a.n:h• 

HOH aoo1111al_\l1M Ôa3aJibTpl((OJil1TOBOH cpopM aJ.\l1H IIo p<:pHpH'leCKHe r opHhle 
rropOJ:(I,I, KOTOphle 06pasy10T nepXHI1e CJIOH, ~ BJIJ'IlOTCll PHOJIHTaMH C Bh! COKHM 

KOJTH'leCTBOM KaJIHll, PHOJIJ1TaMH H g~e ,!lal_\MTaMH. Tipe,!IIIOJiaraeT Cll, '-!TO 
M arMa J13 KOTOpoi1: B'03HHKanH HMeeT rrpOH CXO)KJ:(em1e B 3eMHOH Kop e . 

Petrography of the Lower Paleozoic volcanites of the Gemericum in the 
Mníšek n. Hnilcom - štós trip 

It has been found that b asalts, their pyroclastics and with them 
often associated leucocratic rocks are present in all nappes in the 
investigated area and they are part of the lower and upper m otley 
volcanic complexes. A riftogenous development oť the Paleozoic basin 
is assumed. These rocks correspond to the bimodal association of the 
basalt-rhyolite formation. K-high rhyolites rhyolites to dacites occur 
from porphyric rocks which form the upper complex. The crustal origín 
of theír magma is the most probable. 

Systematický výsk um staršieho paleo
zoika Spišsko-gemerského rudohoria, kto 
r ý v ostatnom čase prebiehal v súvislosti 

s projektom Spišsko-gemerské rucfoh o
rie-geofyzika, priniesol veľa nových 
poznatkov. Získal údaje o geologickej 
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stavbe, stratigrafii, vulkanizme, metamor
fóze a zrudnení (Grecula, 1982), ktoré 
umožňujú lepšie aplikovať praktické a 
<teoretické poznatky v rozličných odvet 
viach geológie v tejto oblasti. Týmto prí
spevkom chceme poukázať na niektoré 
petrografické druhy vulkanitov staršieho 
paleozoika a ich možnú genetickú inter
pretáciu v skúmanej oblasti. Pretože sa 
chemizmom vulkani:tov bližšie nezaoberá
me, vychádzame z už publikovaných údaj ov 
(Grecula, 1982). 

Geologická charakteristika územia 

Sledované územie tvorí 8 km široký pás 
medzi Prakovcami a Mníškom n/Hnilcom 
t iahnúci sa naprieč geologickými štruktú
rami od Prakoviec po Medzev a Štós 
(obr. 1). Geologická stavba územia je pre-
šmykovo-príkrovová (Grecula, 1970, 1982) 
a na tvorbe skúmaného územia sa od S n a 
J zúčastňujú tieto príkrovy: mníšanský , 
prakovský, humelský, jedľovecký a m e
dzevský. Prešmykovo-príkrovové plochy 
majú južný úklon. Vulkanity (1. c.) sa vy
skytujú v troch stratigra.fických horizon
toch (obr. 2). Najspodnejší je spodný pestrý 
vulkanický komplex a tvorí bázu smolníc-
keho súvrstvia, ležiaceho nad betliarskym 
súvrstvím. Vrchný pestrý vulkanický kom
plex leží nad smolníckym súvrstvím a je 
bázou hnileckého súvrstvia (tretí strat i
grafický horizont vulkanitov, ktoré je 
prevažne z kyslých vulkanitov). V tejto 
práci sme neštudovali vulkanity kojšov
ského a rakoveckého príkrovu (s oceanic
kým typom kôry). 

Petrografia vulkanitov 

Bázické horniny 

O bázických horninách v staršom paleo
zoiku gemerika sa píše často, lebo sú dô-
ležité nie iba pri posudzovaní geotektonic
kého vývoj a oblasti, ale aj pri štúdiu 
metalogenézy. Spornými sa ukázali naj 
mä v „gelnickej sérii", kde sa pokladali 
za zavrásnené zvyšky nadložnej „rakovec
kej série" alebo za prívodné kanály. Ten
to problém sme pomocou technických 
prác a detailného výskumu vzťahu bäzic
kých hornín k okoliu vyriešili v oblasti 
Jedľovca a Mníška nad Hnilcom a doká
zali sme, že bázické vulkanické členy tvo
ria súčasť horninových komplexov patria
cich do „gelnickej série" (Grecu}a, 1964). 

Bázické horniny staršieho paleozoika sa 
vyskytuj ú vo všetkých príkrovových jed
notkách gemerika. Okrem bazaltových tu
fov sú zriedkavé lávové prúdy diabázov 
na báze a v strede s doleritovou fáciou 
(v našom území v okolí Smolníka podobný 
vývoj bázických hornín opísal aj Ilav
ský - Bajaník, 1981) . 

Medzi bazaltmi v študovanom území 
možno rozlíšiť strednozrnné a jemnozrnné 
bazalty (dolerit, diabáz) a zelené bridlice 
(pôvodne bazaltické pyroklastiká). P r e 
prvý typ je charakteristická pseudogabro
vá textúra, spôsobená aktinoli tizáciou ba
zaltov, pri ktorej vznikol všesmerne orien
tovaný makroskopický sýtozelený až tma
vozelený aktinolit (dÍžka do 0,9 cm) vo 
svetlozelenej základnej hmote. Horniny 
prvého typu sú najviac zastúpené v mní
šanskom a jedľoveckom príkrove a tvori a 

► 
Obr . 1. Situácia odobraných vzoriek na študovanom území. 1 - porfyroidy, ryolity 
a keratofýry, 2 - bázické a intermediárne h orniny, 3 - príkrovové plochy, 4. -
čfslo profilu, 5 - číslo metráže profilu 
Fig. 1. Samples location of the studied area. 1 - porphyr oids, rhyolites and k era
tophy re, - 2 - basites and intermediary rocks, 3 - nappe borders. 4 - cross-sec
tion numbers, 5 - cross-section footage numbers 
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d iabáz (Bajaník, 1976), vzniklo podľa vše
smerne orientovaného porfyroblastu amfi
b olu, ktorý sa pokladal za primárny a dá
val hornine hrubozrnnejší charakteľ. 

V skutočnosti sa aktinotizácia uplatnih. 
nie iba v strednozrnných, ale aj jem
n ozrnných bazaltoch. V našom prípade 
označenie strednozrnný a jemnozrnný ba
zalt je motivované veľkosťou zŕn albitu, 
ktoré reprezentujú albitizovaný magma
tický plagioklas. 

Na zložení strednozrnných metabazaltov 
sa zúčastňuje albit (5-50 %), epidot, 

a, C xx 2-~ Porfyroidový a ryolitový X Vl ...., 
~ o komplex. X ,~ E 
Vl O 

Porfyroid and rhyoľ1tic 
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Obr. 2. Zjednodušená schéma stratigrafickej 
kolónky. Krížiky označujú hustotu vzoriek 
v danom horizonte 
Fig. 2. Stratigraphic column simplified sche
me. Daggers marks the sample density in the 
competent horizon 

Foto 1. Reliktno-ofitická štruktúra z lístko
vitých zrniek plagioklasu. Krypty medzi 
nimi vyplňa zmes epidotu a chloritu. Prí
tomné sú aj blasty titanitu. Strednozrnný 
bazalt mníšanského príkrovu; XN; vz. 53/212,1 

Photo 1. Relic t-ophitic texture fixed by pla
gioclase laths. Interspaces are filled by epi
dote and chlorite. Blastic sphene is also 
present. Metabasalte of the Mnišek napp2. 
X N. Sample No 53/ 212,1 

:x-zoisit (8-20 % ), chlorit (5-30 °10), t l
tanit (2 - 8 %) a akcesorický kalcit, mag -
nenit, biotit, ortit, kremeú, limonit, he
matit a apatit. štruktúra týchto horín .ie 
reliktno-ofitická, metasomatická a mies
tami kataklastická. Reliktno-ofitická štruk
túra je zachovaná tam, kde neboli tabuľ
kovité zrná albitu (pseudomorfóza po 
plagioklase) silne zatlačené akt inolitom 
(foto 1). V miestach s intenzívnou aktino
litizáciou horniny vznikla metasomatická 
štruktúra. Kataklastická štruktúr a je iba 
v zónach s intenzívnym tektonickým po
stihnutím horniny. 

Najchar akteristickejšou premen ou všet
kých druhov hornín je pseudomorfóza 
stÍpčekovitého , pôvodne hypidiomorfného 
lístkovitéh o plagioklasu (v eľkosť zrn do 
2,5 mm) albitom. V relatívne slabo meta
morfovaných miestach sú zrná plagioklasu 
diabázovo rozmiestnené a vytvárajú kryp
rty vyplnené chloritom s prímesou rud-
ných minerálov ± epidot a titanit. Hlav-
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ným horninotvorným minerálom stredno
zrnných metabazaltov v relatívne slabo
metamorfovaných miestach je albit. Ta
buľkovité zrnká albitu obsahujú inklúzie 
epidotu, chloritu, v niektorých prípadoch 
aj kalcrt_u. 

Ďalším typickým znakom hornín je ak
tinolitizácia, ktorá nasledovala po albiti
zacn pôvodnej horniny. Aktinolitický 
amfibol (y/c = 17- 19°, podľa x - svetlo
zelený , y - svetlozelenomodrý až bezfa
rebný), vytvára všesmerne orientované 
porfyroblasty uzatvárajúce reliktné zrná 
albitu , rudných minerálov a titanitu. 
Vznik aktinolitov zastiera pôvodnú zacho
vanú ofitickú štruktúru, je všesmerne 
orientovaný a metlovite zatláča tabuľko

vité zrná albitu (foto 2). Neskôr v mierne 
stlačených horninách nastala chloritizácia 
aktinolitu, takže sa vytvorila kostrovi tá 
štruktúra. 

Akcesorický biotit sa zistil v niektorých 
vzorkách strednozrnných bazaltov, najmä 
v okolí Mníška n /Hnilcom. Je hnedého až 
zelenohnedého pleochroizmu. Tvorí samo
statné hypidioblasty (veľkosť do 0,1 mm) 
alebo jemné kumuloblas·ty (veľkosť do 
0,15 mm) sledujúce smer štiepnych trhlín 
aktinolitu. Posledný typ na prvý pohľad 
budí doj em , že ide o relikty obyčajného 
amfibolu, ale v skutočnosti sú to ku
muloblasty biotitu, v ktorých kryštály, 
podobne ako aj samostatné šupinky tra
verzálne pretína a zatláča aktinolit, čo 

svedčí o tom, že vznikli neskôr ako akti
nolit. 

Minerály epidotovo-zoisitovej skupiny 
sa vyskytujú v podobe jemných do 0,1 mm 
nepravidelných zŕn epidotu, relatívne 
väčších (do 1 mm) hypidiomorfných až n e
pravidelných kryštálov a-zoisitu a akce
sorického zonárneho, niekedy aj dvojčat
ného červenohnedého ortitu. Titanit vy
tvára samostatné zrnká - mikroporfy
roblasty (veľkosť až 1 mm) alebo lemuje 
zrná, príp. zhluky magnetitu. Titan~t a 

Foto 2. Pôv odná gabroofitická štruk túra , 
metlovité zatláčanie plagioklasu velonoblast
mi aktinolitického amfibolu. Strednozrnný 
bazalt jedľoveckého príkrovu; X N (v z. 
55/140,5) 
Photo 2. Original gabbro-ophitic tex ture. 
Broom-like repla cing of plagioclases b y sub
hedral actinolitic hornblende . Metabasalte 
of the Jedľovec nappe. X N. Sample 
No 55/140,5 

magnetit mohli vzniknúť po pôvodnom il
m enite (titano-magnetite). 

Relatívne odlišný druh metabazitov od 
spomenutých sa vyskytuje v najužnejšom 
(medzevskom) príkrove. štruktúra rtýchto 
h ornín je reliktno-ofitická, reliktno-gabr0-
v o-ofitická a tvorí ju plagioklas > chlo
r it > kalcit a akcesorický titanit, magne
t it, ilmenit, kremeň, r util, epidot a sericit. 
P ri tektonickom postihnutí j e katakla stic
k á štruktúra. Plagioklas vytvára 1-3 mm 
dlhé tabuľkovité, miestami rozpukan é až 
g ranulované zrná. Podľa štruktúrneho 
vývoja a veľkosti fenokrystov plagio
klasu by bolo možno predpokladať , že 
ide o subvulkanické, r esp. menšie in tru
zí vne t eleso b ázických hornín, ale geo
logická situácia (Grecula, 1982) podporu
je ich výlevnú formu. V druhom pr ípa
de ide o mocný výlev bazaltov, ktorých 
podmienky rtuhnutia lávy v spodnej časti 

prúdu zodpovedali podmienkam tuhn ut ia 
subvulkanick-éh o telesa. 

Pyroklastiká bazaltov sú sýtozelenej až 
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Foto 3. Porfyrická štruktúra nízkokremeni
tého andezitu humelského príkrovu. Idio
morfné výrastlice plagioklasu sa vyskytuj ú 
vo felzitickej základnej hmote (vz. 56/ 156;!; 
XN) 
Pho to 3. Porphyric texture of low silica 
andesite of the Hummel nappe. Euhedral 
phenocrysts of plagioclases are surrounded 
by a felsitic groundmass. (Sample No 56/156,4. 
XN 

t mavozelenej farby a majú často výraz
nú s2 bridličnatosE. Najčastejšie sú zastú-• 
pené kalciticko-albiticko-chloritické brid
lice, príp. epidoticko-albiticko-chloritické 
bridlice. V tufitických horninách možno 
niekedy pozorovať striedanie sa pásikov 
(vrstvičiek) rozličných odtieňov. V bazal
tových tufoch na rozdiel od metabazaltov 
nie sú zachované znaky pôvodných štruk
túr a odlišujú sa od nich aj minerálnym 
zastúpením. Hlavné horninotvorné mine
r ály zelených bridlíc sú: albit (20-35 %), 
chlorit (35-40 %), vedľajší až akcesoric
ký je kalcit (2-10 °/0), epidot (1-10 °/0) , 

aktinolit (0-8 %), titanit a sericit. štruk
túra hornín je granolepidoblastická, lo
kálne kataklastická. Aktinolit je často 

všesmerne orientovaný, ale v niektorých 
typoch hornín je tvarovo usmernený 
v plochách metamorfnej bridličnatosti . 

Andezity a ich pyroklastiká 

Intermediárne členy bázických hornín 

sa zriedka vyskytujú v obidvoch pestrých 
vulkanických komplexoch. Ojedinelý vý
skyt andezitov a ich pyroklastík sm e za
znamenali v medzevskom a jedľoveckom 

príkrove. Makroskopicky majú tieto hor
niny svetlozelenú až sivozelenú farbu a 
lokálne sú zbridličnatené. Ich štruktúra 
je porfyr ická, miestami kataklastická a 
tvorí ju plagioklas > chlorit > sericit > 

> karbonát a zriedka aj kremeň. Zrnká 
plagioklasu sú tlakom rozpukané a často 

ich zatláča kalcit, príp. epidot. P odiel epi
dotov s rastom podielu kalcitu v hornine 
klesá. Základná hmota je granoblastická, 
lepidogranoblastická a tvorí ju ch lorit, se
ricit, kremeň a albit. Z akcesorických mi
nerálov je prítomný zirkón, rutil, limonit 
a titanit. 

Leukokratná asociácia bázických hornín 

Táto asociácia hornín sa vyskytuje v o 
všetkých príkrovoch a vytvára x až xx m 
polohy; a to iba v asociácii s bázick ými 
horninami. Makroskopicky sú to jemno
zrnné až afanitické horniny bielej až si
vobielej farby s rozličným odtieňom. 

Majú m asívnu, často usmernenú tex túru. 
Podľa podobného makroskopického vzh l'a-
du sa v teréne označujú spoločným n á
zvom keratofýry, resp. kremenité kerato
fýry. Ich minerálne a chemické zloženie je 
variabilné. Hlavný rozdiel m edzi nimi je 
v obsahu albitu a K-živca. 

l. Kremenité keratofýry s v yšším ob
sahom N a20 (Na-keratofý ry) - sú rela
tívne rozšírenejšie v medzevskom a hu
melskom príkrove. Sú to veľmi jem no
zrnné horn iny a tvorí ich kremeň a albit , 
akcesórie sericitu, rudných minerálov (he
m atit, limonit), ojedinele aj zirkónu. Zried
ka sú v nich výrastlice, resp. úlomky albi
tu a kremeňa. Tie sú často granulované a 
metamorfne usmernené, 3:le ojedinele sa 
zachovali vyrastlice albitu a k remene 
s idiomorfným obmedzením (foto 4). Pre 
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a lbit sú často charakteristické albitické 
zrasty. Štruktúra základnej hmoty je me
t amorfná (mikrogranoblastická, granol€
p idoblastická). V relatívne viac premene
ných horninách možno pozorovať symplek
t itické prerastanie albitu krerneňom a se
r icitizáciu albitu. Niektoré drobné výrasC
lice a jemné zrnká albitu majú prerušo
vané albitické laminovanie. Podobný cha
r akter albitu opísal D. Hovorka (1977) 
z kerntofýrov triasu pri J aklovciach a po
kladá ho za výsledok Na-metasomatózy 
pôvodných K, resp. K-Na-živcov. V našom 
p rípade tent o charakter je výraznejší v re
latívne viac metamorfovaných horninách, 
v ktorých je zároveň vyšší obsah K 20 
(1,75 %) ako v slabo metamorfovaných 
typoch (K20 - 0,5 %). 

2. Draselno-kremenité keratofýry (K-ke
ratofi;ry). Sú rozšírené v mníšanskom, 
zriedkavo humelskom a jedľoveckom prí
krove. Tento termín používame v súlade 
s klasifikáciou vulkanických hornín 
(IUGS , Streckeisen, 1973), kde sa medzi 
keratofýry, resp. kremenité kerafofýry 
zaraďujú jemnozrnné svetlé horniny, kto
r é prevažne tvorí K-živec. 

Štruktúra hornín je felzitická až mikro
lepidoblastická a tvoria ju práškovité zrn-• 
ká kremeňa a živcov so šupinkami seri-
citu. Ojedinele sa v yskytujú drobné perti
t ické výrastlice K-živca - ortoklasu, kto
ré sú spravidla sericitizované. Vo väčšine 
prípadov celkový štruktúrny vývoj horni
ny pripomína pôvodný vulkanický popol 
až prach, ktorý bol slabo rekryštalizovaný 
a vznikli v ňom jemné šupinky sericitu. 

3. Miestami sa vyskytujú svetlé horniny 
s podobným textúrnym vývojom ako ke
rafýry. Pravdepodobne predstavujú silici
f ikované tufy, resp. vulkano-silicity (výle
vy Si-hydroteriem na dno bazénu). Pri si
licifikácii úplná r ekr yštalizácia horniny 
nenastáva a často ju sprevádza zakalenie 
r udným pigmentom, čo moze svedčiť 

o nízkoplotn ej povahe hydroteriem. Vul-

Foto 4. Idioblast albitu a kreme1'í.a (na 
okra.ii) v usmernenej lepidoblastickej hmo
t e. XN; Na-kremenitý keratofýr humelského 
príkrovu (vz. 51/ 182 c) 
P hoto 4. Albite and quartz idoblasts (at the 
margin) situated in a lepidoblastic ground
m ass. Quartz keratophyre of the Humel 
napp2. X N. (Sample No 51/182 c) 

k anosilicity sú typickým členom rudonos
ného horizont u s polymetalickým zrud
nením. 

Poznámky k terminológii a geotektonickému 
pozadiu vulkanitov 

Chceme sa dotknúť otázky keratofýrov, 
ktoré sa predtým nevyčleňovali, resp. sa 
označovali ako rýchlo stuhnuté afani tické 
bielosivé kremité porfýry, resp. bielosivé 
jemnozrnné pyroklastiká s ostrohranným 
rozpadom (Grecula, 196 4). Neskôr boli opí
sané ako keratofýry, albitofýry, albitity (Ba
janík, 1976; Hovor ka, 1976; Dianiška, 1977) 
a názvom keratofýr, kremenitý keratofýr sme 
ich označovali aj m y (Grecula, 1982) , ma júc 
na zreteli, že názov pomenúva Na aj K-typy 
leukokratných jemnozrnitých až afanitických 
bielosivých vulkani tov s ostrohranným rm 
padcm a s hrdzavožltou patinou na povrch u. 

V našom prípade nepoužívame termín ke 
r atofýr v prísne genetickom význame, ale po
nechávame ho na označenie svetlých afan it ic
kých hornín v oblasti Spišsko-gemerskéh0 
rudohoria (Bajaník, 1977; Dianiška, 1977 ; Ba
janík et al., 1981 ; Grecula, 1982). Za pred
pokladu riftogénneho vývoja v rakoveckom 
bazéne zahŕňame svetlé výlevné diferenciáty 
a ich pyroklastiká do bimodálnej bazaltovo-ryo
li tovej asociácie. Ale prítomnosť keratofýrov, 
ako ich chápe R. G. Coleman (1977) , v ob-
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lasti Spišsko-gemerského rudohoria nevylu
čujeme. Podľa geologickej situácie sú ke ra
tofýry aj v rakoveckom príkrove, ktorý zod
povedá stredooceanickému r iftu (Grecula, 
1982), ale týmto územím sa tu nezaoberáme. 

Je vhodné pripomenúť, že termín kera to
fý r sa v staršej literatúre (Kuznecov, 1964; 
Hovorka, 1977. atď.) všeobecne používal n a 
označenie svetlých jemnozrnných hornín 
z plagioklasu a kremeňa, a t o bez ohľadu n a 
ich genetické či geotektonické postavenie. 
Podľa G. C. Amstutza (1974) môže byť ke
ratofýr aj metasomatického pôvodu. V k la-
sifikácii vulkanických hornín (IUGS, 1973) 
sa medzi keratofýry dosť výnimočne zara
ďujú a j horniny, ktoré okrem kremeňa t vorí 
a j K -živec, takže názov keratofýr v takom 
prípade pomenúva svetlé jemnozrnné horni
n y, pri ktorých_ definícii sa neberie do úva 
hy ani zastúpenie K , resp. Na-živcov. 

Za keratofýry ak o možný v ýlevný ekviva 
lent oceánických plagiogranitov pokladá väč
šina autorov (Coleman - P eterman, 1975 ; 
Coleman, 1977; Coleman - Donato, 19'79) 
jemnozrnné horniny z kremeňa a plagiokla su 
so zriedkavými (do 10 %) tmavými minerá l
m i (amfibol, pyroxén a akcesórie magnetitu 
a limonitu). I ba ojedinele obsahuje fenokrysty 
kremeňa a živcov. Tieto horn iny (1. c.) bý 
vajú často metamorfované, a le ich reliktná 
štruktúra svedčí o ich m agmatickom, nie 
metasomatickom pôvode. Plagiogranit, resp. 
jeho výlevná forma keratofý r, podľa uvede
n ých autorov reprezentuj e diferenciačný 

An 

Ab 

produkt bázick ej magmy, ktorý minerálne a 
chemicky zodpovedá albitickému grani tu, 
resp. tron dhjemitu, tonalit u až dioritu (alebo 
ich vulkanickým ekvivalentom). Množstvo 
leukokratných hornín v rámci celého m ag
matického (ofiolitového) komplexu nepresa
huj e 2 % objemu ostatných bá;w;k.ich a in 
termediárnych hornín. V niektorých ofioli
toch kyslé lávy a daj ky keratofýrového zlo
ženia vo vrchnej časti ofiolitovej suity môžu 
prevládať nad bázickýrni horninami (Bailey -
Blake, 1974; Ewart, 1978) . T aké množstvo 
hornín n emožno pokladať za jednoduchý di
ferenciačný produkt a takéto keratofýry ťaž
ko možno vzťahovať na ofiolitový model 
stredooceánskeho chrbta (Coleman - Do
nato, 1979) . V takom prípade treba hľadať 
dôkazy o in om geotektonickom pozadí. 

Bimodálna asociácia bazalt ryolit 
(o ktorých bude zmienka p ri pôvode p orfy
rických v ulkanitov) je typická p re trans
krustálne zlomy a ich minerálne a chemick é 
zloženie je variabilné (Ewart, 1979). 

Leukokratným diferenciátom kont inentá lno
riftového alkalického bazaltu je granofýr 
(ako ekvivalent plagiogranitu v asociácii 
s oceanickým bazaltom; Coleman, 1977; 
Ewart, 1979), ktorý sa vyznačuje vysokým 
obsahom K 20. Výlevným ek vivalentom gra
nofý ru by potom mal byť K -keratofýr . 

Chemizm us keratofýrových h ornín (1. c.) je 
príznačný relatívne vysokým obsahom SiO-,. 
Obsah normatívneho ortoklasu v oceanických 
plagiogran itoch, resp. k eratofýroch, je zvy-

Obr. 3. Diagram n ormatívne
ho obsahu Ab, An a Or pre 
oceanické plagiogranity, k on-
tinentálne trondhjemity a 
granofýry. šrafova n á časť 
predstavuje p ole nízkotlako
vých živcov (podľa Connora, 
1965, doplnené Colemanom, 
1977) . Vysvetlivky ako pri 
obr. 7 
Fig. 3. Norm ative content 
diagram of Ab, An a nd Or 
for oceanic plagiogranites 
and continental trondhj emites 
and granophyres. Hatched 
part represents the field of 
low pressure feldspars. Ac
cording to Connor (1965), sup
plemented by Coleman (1977) . 
Expla nations as F ig. 7 
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čajne men ší ako 4 mol %, normatívny obsah 
A n v plagioklase sa spravidla p ohybuje od 

K,O X 100 
A n 21 do An61 . Pomer N;2O +K2O v horni-

nách je spravidla m enší ako 5 %. V diagra
m e normatívneho obsahu Or, An, Ab ležia 
projekčné body týchto hornín spravidla 
v poli nízkotlakového plagioklasu (obr. 3). 
Aj v AQP diagrame (obr. 4) ležia projekčné 
body hornín podľa R. G . Colemana (1977) na 
spoj n ici AQ. 

Z opisu vidieť, že minerálne a chemické 
zloženie študovaných jemnozrnných leuko
kratných hornín je pestré. Označovať ich 
spoločným názvom keratofýr a pritom neuvá
dzať ich možnú genetickú interpretáciu by 
m oh lo viesť k omylu. Preto otázku týkajúcu 
sa genézy týchto hornín nepovažujeme za do
statočne jasnú a predpokladáme, že naše ďal
šie detai lnejšie práce pomôžu pri riešení to
hoto problému. 

V spodnom pestrom vulkanickom komple
xe skúmaného územia maj ú baza lty mierne 
(a le nie vždy) alkalickú povahu. T á sa zacho
v áva aj vo vrchnom pestrom vulkanickom 
komplexe (okrem rakoveckého bazénu), čo 
značí, že aj ich sprievodným leukokratným 
členom by mali byť aj vulkanity so zvýše
ným obsahom draslíka. Chemické analýzy a 
petrografický rozbor potvrdzujú, že väčšina 
sve tlých hornín v asociácii s bazal tmi zod
povedá K -keratofýru (iba 2 vzorky z oblasti 
humelského príkrovu sú blízke Na-kerato-

Obr. 4. Modálna analýza 
plagiogranitov Cyprusu a 
Ománu (podľa Colemana -
Petermana, 1975). Klasifikácia 
hornín podľa A. L. Streckei
sena (1973). Porovnávanie 
jemnozrnných leukokratných 
hornín vo vzťahu k porfyroi-
dom v oblasti SGR. Vysvet
livky ako pri obr. 7 

Fig. 4. Modal analyses of 
Cyp rus and Oman plagiogra
ni tes according to Coleman 
and Peterman (1975). Rock 
classifikation after Streckeisen 
(1973). Comparison of fine
grained leucocratic rocks and 
porphyroidis in the Spiš-Ge
mer Ore Mts. Explanation as 
in Fig. 7 

fýru). Naprot i tomu treba očakávať, že leu
kokratné horniny v r akoveckom príkrove vy
skytujúce sa v hnileckom (vulkanickom) sú
vrství by m a li mať p r evažne povahu Na-ke
ratofýru, čo by zodpovedalo subalk a lickej 
povahe bazal tu. 
Prítomnosť K -keratofýru v asociácii 

s bazaltom n ajmä v spodnom pestrom vul
kanickom komplexe, ktorý zodpovedá ini
ciálnemu štádiu rapídneho rif tingu, doplňa 
naše úvahy o riftogénnom vývoji staropaleo
zoického bazénu, a to od kontinentálneho 
štádia riftu a ž po oceanické štádium s vývo
jom stredoocenického chrbta v cen trálnej 
časti riftu. Zodpovedá tomu aj zmena petro
chemickej povahy bazaltu a sprievodn ých 
leukokratných diferenciátov. Poznamenáva
me, že termín plagiogranit (s výlevným 
ekvivalentom keratofýr) a granofýr, tak ako 
ich vyčlenil R. G. Coleman (1975) a i. , m á 
okrem p etrochemickej povahy aj silné geo
tektonické zdôvodnenie a stále miesto v is tých 
asociáciách h ornín (napr. plagiogranity a ke
ratofýry v ofiolitových , resp. ocean ických 
komplexoch magmatitov , granofýry v a lka
lickejších súboroch bazaltov viažúce sa napr . 
na výlevy b a zaltov do bazénov s k on tinen 
tálnym, resp . prechodným t ypom kôry) a 
takto chápeme uvedené termíny a j my. 
Je logické uvažovať, že keď sa používa t er
m ín granofýr, treba predpokladať aj jem u 
zodpovedajúci výlevný ekvivalent so zvýše
n ým obsahom K 2O. 

o 
Ryolit bohatý 
na kre me~ 

o o 

o 

Latit 

o ' 
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F oto 5. Idiomorfný K-živec je slabo pertitický 
a je rezorbovaný sericitom a kremeňom. 
štruktúra základnej hmoty symplektitická až 
mikrogranoblastická; XN. Vysoko K-ryolit 
m níšanského príkrovu (vz. 51/ 208,1) 

P hoto 5. Slightly perhtic and by quartz asnd 
sericite resorbed nearly euhedral K-feldspar. 
Symplektic to mikrogranoblastic groundmass 
texture. Highly K-rhyolite of t he Mníšek 
n appe. X. N. (Sample No 51 / 208,1) 

Kyslé a intermediárne vulkanické horniny 

Porfyroidy v chápaní B. Hejtmana 
(1962), t. j. ako metamorfované kyslé až 
intermediárne efuzívne horniny a ich tufy 
s reliktnou porfyrickou (blastoporfyrickou) 
stavbou, sú najrozšírenejšími horninami 
v tejto oblasti. Podľa stratigrafickej poz[_ 
cie budujú vrchné, vulkanické súvrstvie 
(Gr ecula, 1982). Väčšina z nich má pyro
klastickú povahu s pyroklastmi K-živca, 
kremeňa a plagioklasu. Podľa genetickej 
klasifikácie (IUGS; Streckeisen, 197;3) 
patria do lapilových, redšie aj do popolo
vých tufov. Celkove možno porfyrické 
horniny podľa veľkostnej klasifikácie kryš
t alickej fázy (Läffler, 1983) väčšinou za
radiť do drobnokryštalických (veľkosť 

úlomkov do 5 mm), strednokryštalických 
(5-8 mm) a zriedka hrubokryštalických 
h ornín (viac ako 8 mm). Makroskopicky 
majú podobný vzhľad, sú svetlej až svet
losivej farby s rozličnými odtieňmi. Silná 
m etamorfóza, zbridličnatenie a konečné 

zaoblenie a dezintegrácia ú lomkov často 

sťažujú rozlišovanie pôvodnej výlevnej 
formy od exLruzívnej , al e väčšina ziste 
n ých ho rnín má extruzivny (pyroklastic
ký) charakter 

P odfa minerálneho a chemického zlože-
nia možno rozlíšiť niekoľko druhov porfy
rických hornín. Zaslupenie pyroklastov -
kryštálov sa v nich mení nielen r egionál
ne, ale aj v rámci jedného príkrovu. 

Vysokodraselné ryolity 
(K-kremenité trachyty) 

Tieto horniny sú najhojnejšie v mní
šanskom, zriedka aj v humelskom príkro
ve. Majú svetlosivú až tmavosivú farbu 
s drobnokryštalickým vývojom. Podľa 

geologickej situácie, textúrnych a štruk
túrnych znakov väčšinou tvoria výlevné 
formy, resp. prívodné komíny. 

štruktúr a hornín je porfyrická s výrast
licami ortoklasov, veľmi zriedka aj kre
meňa (foto 5). Základná hmota je felziti c-
ká, so stupňom metamorfózy sa m ení do 
symplektitickej a v humelskom príkrove 
do mikrogranolepidoblastickej až granr)
lepidoblastickej štruktúry. Hlavným kryš
talickým minerálom horniny je ortoklas . 
Tvorí hypidiomorfné a ž idiomorfné, ale 
prevažne nepravidelné kryštály (veľkos ť 

0,5-2 mm), po ktorých okrajoch možno 
často pozorovať účinky magmatickej ko
roz1e. Charakteristickým znakom orto
klasov je ich pertitický vývoj, ktorý mol
no podľa stupňa vývoja rozdeliť do troch 
kategórií ; slabovyvinutý pertit (škvrni tý 
pertit), st redne vyvinutý pertit (s precho
dom do šachovnicového albitu), dobre 
vyvinutý pertit · (pravidelne šachovnicový 
albit; foto 6). Tieto druhy pertitu sa často 
vyskytujú v r ámci jedného výbrusu a zá
roveň sa ich vývoj s rastom stupňa m et a
m orfózy, príp. kryštalizáciou základnej 
hmoty, n emení. Preto možno vznik pertitu 
pokLadať za jav spätý s kryšt alizáciou 
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ortoklasu. Ďalším javom je sericiiizácia 
K-živcov. Je intenzívna v kryštáloch, kto-
ré nie sú alebo sú len slabo pertitické. 

So zvyšujúcou sa metamorfózou vzni
kali symplektitické zrasty ortoklasu s kre
meňom a zriedka bol ortoklas zatlačený 

biotitom. Z ostatných živcov sa akcesoric
ky vyskytuje mriežkovaný mikroklín a 

novotvary albitu. 
Ďálším výrastlicovým minerálom v hor

nine je kremeň, ktorý tvorí nepravidelné 
zrnká, často pod vplyvom tlaku rozpukané 
a v relatívne viac metamorfovaných hor
ninách rekryštalizované. Akcesoricky sa 
vyskytujú Fe-oxidy, stÍpčekovité až idio
morfné zrnká zirkónu a šupinky biotitu. 

K-ryolity a ich pyroklastiká 

Medzi tieto horniny zaraďujeme ryolity 
a ich pyroklastiká, v ktorých je obsah 
K2O vyšší ako 5 %. Spolu s nimi opisu
jeme ryolitové pyroklastiká s vyšším ob
sahom K2O ako Na2O, pretože okrem sla
bého poklesu K-živca a rastu albitu vo 
vývoji hornín nie sú výrazné rozdiely. 

Tieto horníny sú prechodným členom 

medzi K-kremenitými trachytmi a ryolit
mi s vyšším obsahom plagioklasových 
výrastlíc, ako K-živca. Najhojnejšie sú za
stúpené v mníšanskom, humelskom a veľ
mi zriedka v prakovskom príkrove. Väčši
nu z nich tvoria povodné extruzívne for
my (pyroklastiká). Od K-kremenitných 
trachytov sa odlišujú relatívne menším 
podielom kryštalickej fázy ortoklasu, kto . 
rá sa postupne s rastom obsahu SiO2 vy
rovnáva s podielom kryštalickej fázy kre
meňa v hornine (obr. 5). Výrastlice plagio
klasu sú zriedkavé. Ďalšími zriedkavými a% 
akcesorickými minetrálmi horniny sú: se
ricit (muŠkovit) , chlorit, biotit, rudné mi
nerály, zirkón, epidot a turmalín. Pretože 
t ieto horniny sú kvantitatívne najviac za
stúpené v uvedených dvoch príkrovoch a 
majú regionálne rozšírenie, ich stupeú 

Foto 6. Dobre až stredne vyvinutý p2rtit -~ 
šachovnicový albit v nepravidelne zrastených 
zrnách K-živca. XN; ryolitové pyroklastikum, 
l_okalita humelský príkrov (vz. 58/157 ,2) 

Photo 6. Well to medium developed perthite 
and chess-like albite in unregularly growecl 
K-felspar grains. Rhyolite volcanoclastics 
of the Humel nappe. X N. (Sample No 58/ 157,2) 

metamorfózy a rekryštalizácie základnej 
hmoty (od symplektitickej cez mikrogra
nolepido, príp. mikrolepidogranoklastic
kú až lepidogranoblastickú štruktúru) sa 
z miesta na miesto mení. Podľa stupňa 

metamorfózy a r ekryštalizácie kremeňa 

možno rozlíš iť nasledujúce minerálne aso
ciácie: 
Kremeň I + K-živec + sericit + r;lagio
klas (albit) ± chlorit ± biotit I 
Kremeň I, II + K-živec + muskovit ..L 

albit ± biotit I 
Kremeň II, III + K-živec + muskovit -!

biotit ± epidot ± biotit II 
Kremeň I je primárny, tvorí výrast

lice, kremeň II vzniká rekryštalizáciou 
predtým rozdrvených výrastlíc a kre
meň III často tvorí žilníkovú formu. Oje
dinelé šupink y biotitu I (x - svetlohnedý, 
y - tmavohnedý) vznikajú zatlačením or 
toklasu. Biotit I je prítomný vo veľmi sla
bo metamorfovaných horninách. Jeho pô
vod možno dať do súvislosti s kryšt alizá
ciou magmy, resp. pneumatolytickou fá
zou vulkanizmu týchto r yolitov. Biotit TI 
vzniká progr esívnou premenou chloritu a 
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má hnedozelený až hnedý pleochroizmus. 
Do biotitu II možno zaradiť aj hnedé éťl 

svetlohnedé kryštály zatláčajúce ortoklas 
relatívne viac metamorfovaných hornín 
(foto 7). Na rozdiel od biotitu I tvorí veľ
ké kryštály. Prítomnosť kremeňa v hor
nine podporuje vznik a rast kryštálov 
muskovitu, chloritu a biotitu pri kryšta
lizácii hornín. 

Por:fyroidy dacitovo-ryodacitového zloženia 

Tento typ porfyroidov sa vyskytuje 
v prakovskom, mníšanskom, humelskom a 
zriedka aj v jedľoveckom príkrove. Je 
charakteristický prevahou plagioklasových 
výrastlíc nad kremeňom a K-živcom (obr. 5) . 
Vysoký obsah chloritu sa prejavuje svet
lozelenou farbou horniny. P re silnú pre
menu a zbridličnatenie sa ich pôvodný vý
levný, príp. extruzívny charakter často 

2s 2S 

nedá presne identifikovať , ale zistené hor-
niny majú prevažne povahu pyroklastic
kých hornín. 

Porfyrické výrastlice albitu, m a jú tabuľ
kovité nepravidelné tvary. Častá je ich 
sericitizácia, zriedka aj karbonatizácia, 
príp. epidotizácia. Vznik kalcitu a epido
tu na úkor anortitovej zložky plagioklasu 
svedčí o pôvodnom bázickejšom. charak
tere plagioklasu. Rozšírené je aj symplek
tické prerastanie plagioklasu kremeňom. 

V relatívne kyslejších typoch tv orí kre
meň zriedka výrastlicovú fázu , neskôr 
účinkom t laku rozpukanú a rekr yštaliz()
vanú. V b ázickejších typoch hornín, napr . 
v mníšanskom príkrove, sa zistili ojedinele 
relikty tmavohnedého obyčajného amfi-
bolu (y) c = 30-32°). Zriedkavé zhluky 
chlorit + rudné minerály + epidot s t a 
buľkovitým obrysom v horninách môžu 
predstavovať pôvodné amfiboly pseudo-
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morfované týmito minerálmi. Celkove sa 
v týchto horninách zistili nasledujúce mi
n erálne asociácie: 
~ plagioklas + kremeň + chlorit + se

rici t (muskovit) + rudné m inerály + 
zirkón 
plagioklas + kremeň ·+ chlorit + seri
cit (muskovit) + amfibol + k,arbonát + 
r udné minerály 
plagioklas + kremeň + biotit ± orto
k las + chlorit + sericit (muskovit) ·+ 
ortit + karbonát ± apatit + titanit + 
r udné minerály. 

Posledná asociácia minerálov j e charak
teristická pre porfyrické horniny prakov
ského príkrovu. 

Štrukt úra základnej hmoty závisí od 
stupňa metamorfózy a mení sa od sym
plektitickej po mikrolepidoblastickú až 
granolepidoblastickú. Hlavný podiel na 
zložení základnej hmoty má chlorit, sericit 
(muskovit) a kremeň . Zriedkavo až akce
soricky sa vyskytuje kalcit, ortoklas, rud
né minerály, zirkón, niekedy aj titanit, 
ortit, epidot, apatit a biotit . 

Porfyroidy ryolitového zloženia 

Tento typ hornín je najrozšírenejší 
v medzevskom a jedľoveckom príkrove. 
Od ostatných porfyroidov (vysoko K-ryoli
tového zloženia) sa makroskopicky odlišu
jú r elatívne tmavosivou, svetlozelenou :::ž 
svetlosivou farbou hruboúlomkovitým 
charakterom a prevahou kremenitých py
roklastov, príp. kryštálov (obr. 5). Podľa 

veľkostnej klasifikácie patrí väčšina hor
n ín medzi hrubokryštalické (viac ako 8 mm) 
až strednokryštalické (5-8 mm). Celková 
asociácia minerálov je takáto: kremeň ± 
plagioklas ± ortoklas + sericit (musko
vit) + chlorit + hematit ± rutil ± mag
netit ± turmalín ± zirkón. 

Metamorfný vývoj týchto hornín sa od 
severnej šieho (hlavne mníšanského a pra
kovského) príkrovu výrazne odlišuj e. 

Foto 7. Kontaktnú zónu medzi výras tlicami 
albitu a K-živca tvoria novotvary biotitu a 
zatláčajú obidva minerály. štruktúra základ
nej hmoty je mikrogranoblastická. X N; 
porfyroid ryodaci tového zloženia, lokalita 
prakovský príkrov (vz. 58 /89,1) 
Photo 7. Newly form ed biotite growing 
between albite and K-feldspar phenocrysts 
replaces both mentioned minerals. Mikro
granoblastic groundmass texture. Porhyroide 
of the rhyodacite composition of the Pra
kovce nappe. X N. (Sample No 58/ 89,1) 

Hlavný rozdiel je v stupni rekryštalizácie 
kremeňa, niekedy aj ostatných minerálo v. 
Intenzita rekryštalizácie hornín odráža 
preteplenie h ornín počas procesu meta
morfózy . 

Pôvod a postavenie porfyrických kyslý ch 
a intermediárnych vulkanitov 

Na genetickú a geotektonickú interpre-
táciu kyslých vulkanitov z oblasti S GR 
z hľadiska niektorých petrografických 
údajov považujeme za vhodné porovnať 

ich so známymi horninami iných oblastí 
opísanými vo svetovej literatúre. Napr. 
E. Ewart (1979) na základe petrografické
ho štúdia a chemizmu zaraďuje dacit ick,~, 
ryolitické a príbuzné vulkanické h orniny 
do niekoľkých skupín s rozdielnymi geo
t ektonickými postaveniami: 

- Za najrozšírenejšie autor pokladá kyslé 
eruptívne horniny orogénnych zón (ostrovné 
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oblúky a kontinentálne okraje). Pre ne je 
charakteristické veľké percentuálne zastúpe
nie výrastlíc (0-50 %), ktoré je podmienené 
nízkou teplotnou rovnováhou (640-780 °C) vo 
vysoko draselných ryoli toch a strednou tep
lotnou rovnováhou (725-900 °C) vo vápenato
alkalických horninách. Pre nízke draselné 
dacity a ryolity je často charakteristická p rí
tomnosť výrastlíc plagioklasu (bytownit -
labradorit), hyperstén ± augit ± Fe - T i 
oxidy. Vo vápenato-alkalických dacitoch a 
ryolitoch sú časté výrastlice plagioklasu 
(oligoklas - andezín), kremeňa, amfibolu ± 
biotitu ± augitu. Vysoko draselné ryolity sú 
charakteristické prítomnosťou výrastlíc sa
nidínu, biotitu, ± titanitu a zriedkavo pla 
gioklasu oligoklasového zloženia. 

- Ďalšou skupinou hornín sú podľa 
A. Ewarta (1979) ryoli ty bimodálnej asociá
cie. Príznačný pre ne je extrémne nízky ob
sah výrastlíc, podmienený vysokoteplotnou 
rovnováhou (800-850 °C). Typické sú pre ne 
výrastlice oligoklasu, ojedinele sanidinu , 
ortopyroxénu, klinopyroxénu a olivínu. Che
mizmus hornín svedčí o tom, že sú produk
tom frakčnej kryštalizácie, a preto sú v nich 
pozorovateľné prechody zmien hlavných 
prvkov od bazaltov po ryolity. 

- Treťou skupinou sú dacity a- ryoiity 
oceánskych ostrovov. Nevytvárajú veľké 
masy a percentuálne zastúpenie výrastlíc je 
v nich nízke. z výrastlíc sa v nich vyskytuje 
plagioklas (často andezín), bronzit, amfibol a 
biotit. Osobitnou a veľmi zriedkavou rozší
renou podskupinou sú trachyty, v ktorých 
sú zriedkavo zastúpené výrastlice plagiokla
su, sanidínu, amfibolu, augitu. Pre horniny 
je charakteristická vysoká teplotná rovnová
ha výrastlíc (925-1010 °C). 

Prevažne terciérne a recentné kyslé lávy 
a ich pyroklastiká sú na ostrovných oblúkoch 
a orogénnych kontinentálnych okrajových 
zónach. V obidvoch prípadoch hrá kľúčovú 
ú lohu subdukcia (Ewart, 1979). Na rozdiel od 
ryolitov bimodálnej asociácie a oceanických 
vulkanitov majú tieto horniny vysoký obsah 
výrastlíc. 

Obr. 6. Histogram celkového obsahu výrastlíc 
v porfyrických vulkanitoch oblasti SGR. (Dva 
vrchné histogramy reprezentujú ryolity bi
modálnej asociácie a ca-alk. ryoli ty Taupu 
vulkanickej zóny New Zealand - podľa 
Ewarta, 1979) 
Fig. 6. Histogram of the total phenocrysts 
con tent in porphyric volcanites. The tw o top 
histograms illustrate a dis tribution in rhyo
lites of bimodal associations and the predo
minan tly calc-alkali rhyoli tes of the Taupu 
volcanic ,,;Zone New Zeeland (after Ewart 
1979) 

Pri porovnaní uvedených hornín a kys
lými vulkanitmi v oblasti SGR sa potvr
dzuje širokým percentuálnym zastúpením 
výrastlíc (5~50 %) ortoklasu, plagioklasu 
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(albit - oligoklas) a kremeňa ich nízko
teplot ná rovnováha. Od kyslých vulkanitov 
oceánskych ostrovov a trachytov sa odli
šujú masovým rozšírením, nízkou teplotnou 
rovnováhou, ako aj druhom porfyrických 
výrastlíc. Na rozdiel od ryolitov bimo
dálnej asociácie netvoria kyslé vulkanity 
hnileckého súvrstvia plynulý prechod od 
bázických hornín. Taktiež druh a percen
tuálne zastúpenie výrastlíc (nízka teplot
ná rovnováha výrastlíc) vyvoláva silné 
pochybnosti o ich bimodálnej asociácii. 
Podľa A. Ewarta (1979) s rastom obsahu 

Si02 zvyčajne klesá množstvo výrast-

8 

o 

Bonok it o 
______9----------

líc v hornine (obr. 6) a vo väčšine ty
pov hornín možno registrovať kladnú k o
relačnú závislosť medzi obsahom Si02 a 
K 20.Tento jav má v porfyrických horni
nách sledovanej oblasti opačnú tendenciu. 
S rastom obsahu Si02 obsah K20 klesá. 
Môže to dokazovať, že materská m agm a 
bola bohatá na draslík a relatívne vysoký 
obsah plagioklasu v niektorých ryolitoch, 
resp. ryodacitoch, by mohol byť výsled
kom asimilácie magmy s okolitými horni
nami. Množstvo výrastlíc s rastom obsahu 
Si02 neklesá, ale naopak sa miern e zvy
šuje. 
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Obr. 7. Diagram K 2O : SiO2 vulkanitov staršieho paleozoika gemerika (polia vul
kanitov podľa Ewarta, 1979). 1 - bazalt, 2 - andezit, 3 - Na-keratofýr, 4 - dacit-ryo
o.acit, 5 - vysoko K-ryolit - vysokodraselný kremenitý trachyt, 6 - K-keratofýr , 7 -
kontinentálne granofýry, 8 - oceanické plagiogranity (body 7 a 8 sú podľa Cole
rnana, 1977) 
Fig. 3. A plot of K 2O versus SiO2 (Wt %) of Lower Palozoic Gemeric volcanites (fi eld 
of volcanites after Ewart, 1979). 1 - basalt, 2 - andesite, 3 - Na-keratophyre, 4 -
dacite-rhyodacite, 5 - high K-rhyolite and high K-qaurtz trachyte, 6 - K-ke ra~ 
tophyre, 7 - contínental granophyres, 8 - aceaníc plagiogranites (Points 7-8 sensu 
H. G. Coleman (1977) 
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P ôvod vysoko K-alkalických hornín nie je 
j ednoznačný. Vo väčšine prípadov ukazujú n a 
ú zku spojitosť s kontinentálnym riftom (Bai
ley, 1974). Podľa 'ľh. C. Sahama (1974) väč
šina vysoko K-alkalických hornín (wolgidit , 
orendit, lamparit atď .) mohla vzniknúť frakč
nou kryštalizáciou a chemickou diferenciáciou 
plášťovej magmy v magmatickom komíne, 
r esp, kozu be. K-alkalické horniny ako produkt 
frakčnej kryštalizácie (MacDonald, 1974) tvorí 
p revažne rad: trachy bazalt - trachyande
zi t - tristanit - trachyt. Stúdium prevažne 
a lkalických hornín potvrdzuje, že ich magma 
m ohla vzniknúť parciálnym tavením hlbše j 
časti kôry ((Bailey, 1974) , pričom pri tavení 
bol rozhodujúci tlak nadložia a prítok prcha
vých a mobilných prvkov z plášťa. Prchavé 
a mobilné prvky redukujú rozsah tavenia 
h ornín v hlbšej časti kôry a magme dávajú 
a lkalickejší charakter. V hlbšej časti kôry 
(L c.) má magma pravdepodobne fonolitickej ší 
charakter. Čím bližšie k vrchnej časti kôry 
tavenie prebieha, tým má magma kyslejší, 
t rachytickejší charakter. 

Predpokladá sa, že alkalické horniny 
vznikli ako výsledok asimilácie napr. vápen
ca a bázických hornín s granitovou magmou 
(Wyllie, 1974) alebo prínosom prchavých a 
mobilných prvkov z okolitých hornín do bá
zickej magmy (Kogarka, 1974), resp. dife
renciáciou magmy vo forme odmiešania iónov 
v komplexe molekulovej štruktúry a ich di-

fúziou (Lath, 1974) a napokon a j metaso
maticky (Borodin - Parlenko, 1974), 

Treba uviesť, že prevažne K-alkalické 
horniny, ktorým sa pripisuje pôv od ana
texiou vrchnej časti plášťa , resp. spodnej 
časti kôry, na rozdiel od našich hornín 
tvoria prevažne zástupcovia živcov, flogo
pit, diopsid, olivín atď. Zároveň pri ich 
výlevnej forme je charakteristick ý veľmi 

nízky obsah výrastlíc. Z toho vyplýva, že 
pôvod ryolitových a ryodacitových k om
plexov sta ršieho paleozoika je n a jpravde
podobnejšie kôrový. 

Chemické zloženie vulkanitov 

O chemizme vulkanitov staršieho pal20-
zoika a ich možnej genetickej a geoiek
tonickej interpretácii sa už písalo (Gr e
cula, 1982). Tu poukazujeme na niektoré 
p etrografické aspekty vo vzťahu k che
mizmu h l avných prvkov. V K 20 : Si02 

diagrame (obr. 7) vidieť, že značná časť 

bázických hornín má nízkodraselnú tho -
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Obr, 8, Semilogaritmick á stu p
nica obsahu K 20 vo vzťahu 

k Si02 na vyjadrenie rozdie
lov obsahu K 20 v oceanic
kých plagiogranitoch a ich 
ekvivalentných horninách (Co
leman, 1977). Vysvetlivky ako 
pri obr. 7 
Fig, 8. Semilogarithmic scale 
of K,O content in relations 
to Si02• The scale express 
differencies in K20 content 
among oceanic plagiogranites 
and related rocks (Coleman, 
1977). Explanation as in Fig. '7 
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leiitickú p ovahu. Prevažná časť hornín 
s n ízkym obsahom K 20 zodpovedá stred
n ým a jemnozrnným bazaltom s r eliktno
m agmatickon štruktúrou. Podobná je si
t uácia projekčných bodov bázických h or
n ín v diagrame (obr. 8) , kde sa rozpre
stierajú od poľa subalkalických oceanic
kých bazaltov až po kontinent álne tho
leiitické b azalty. Body s relatívne vyso
kým obsahom K 20 zodpovedajú prev ažne 
bázickým popolovým tufo m tvoreným 
jemnošupinkovitým sericitom, bezfareb
ný m až slabosvetlozeleným aktinolitom, 
chloritom a jemný mi zrnkami epidotu. 
Vysoký obsah K20 sa pr,avdepodobne via 
že n a sericit. Pretože tieto horniny vy
tvárajú okrajové partie strednozrnných až 
jemnozrnných bazaltov a sú r elatívne viac 
metam orfované, ich vysoký obsah K20 
možno pokladať za mladší jav. 

Horniny, ktoré chemizmom zodpoveda
j ú ,andezitom, majú obsah FeOt , MgO, 
T iO a vo väčšine vzoriek aj K 20 , blízky 
bázickým horninám. V troch vzorkách 
(dve z m edzevského a jedna z jedľovec
kého príkrovu) je v ysoký obsah K20 
pravdepodobne podmiený prímesou sedi
mentárnych h ornín, pretože tieto vzorky 
m ajú zároveň aj vysoký obsah Ab03 (až 

18,55 %), kým v ostatných j e obsah Ab03 
12,75-16,22 %. 

H Lavný rozdiel v chemizme leuk okr at 
ných hornín v asociácii s bázickými hor
ninami sa pr ejavuje v obsahu K20 a 
Na20. Z diagramu Si02 - K20; Ab-An
Or a AQP (ob r . 3, 4, 8) vidieť , že h ornin y 
bohaté na Na20 padajú blízko alebo upro
stred poľa t rondhjemitu, r esp. blízk o pla
g iogranitu, ale horniny s vysokým obsa
h om K 20 zaberajú pole od kontinentál
nych granof ýrov až po allmlicko-živcové 
r yolity. V pet rogra fi ckom opise sme 
uviedli, že vo väčšine prípadov je v t ý ch
to horninách zachovaná primárna m ag
mat ická štr uktúra a minerálne zložen ie, 
preto rozdiel v obsahu obidvoch prvkov 
(N a20 a K 20) pokladáme za p r imárny. 

Osobitný chemizmus m ajú p orfyrické 
k yslé horniny. Celkove je pre ne charak
teristický n ízky obsah MgO, CaO, Ti02 a 
FeO. Najviac analyzovaných v zoriek tvoria 
K-kremenité trachyty, K-ryolity a da
city, zriedka aj obyčajné ryolity. Ak o v i
dieť z obsahu prvkov dacitov (tab. 1), p r e
važná čas ť d acitov má vysoký obsah N a20 
a nízky obsah K20. Dôvod, prečo tieto 
horniny nezaraďuj eme m edzi st r edné čle

n y radu bazalt - andezit, sú okrem geolo-

Priemerné zloženie vulkanitov študovanej ob l asti 
The Average chemical composition of volcanite s from studied area 

Tab. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si02 47,53 58,67 81,32 77.88 66,32 75,41 72,67 64,23 63,9 74,31 
Ti02 1,69 0,86 0,22 0,22 0,50 0,33 0,41 0,73 0,71 0,50 
Al,03 14,85 15,48 9,85 11,51 15,76 12,36 13,40 15,46 15,40 12,58 
F e20:3 12,33 9,43 1,54 1,70 3,'.13 1,77 3,02 4,85 7,16 3,29 
MgO 8,04 4,32 0,25 o, 5 0,55 0,42 0,89 2,18 2,68 1,08 
MnO 0,18 0,11 0,02 0,04 0,03 0,01 0,08 0,05 0,06 0,07 
CaO 6,58 1,74 0,53 0,42 0,78 0}i7 0,82 1,13 1,01 0,56 
Na10 3,'15 3,53 4,80 1,79 0,70 1,23 2,20 2,25 3,78 2,87 
Kl) 0,36 1,20 0,50 3,92 9,27 6,39 3,97 4,:30 1,78 2,49 
P 20 5 0,26 0,13 0,50 1,02 0,10 0,90 0,14 0,18 0,17 0,09 
n 14 6 4 T 6 19 10 4 11 5 

1 - bá zické h orniny, 2 andezity a ich py roklastiká, 3 - Na-kera tofýry, 4 
K-keratofýr , 5 - K -kremenitý trachyt, 6 - K-ryolit, 1 - K > Naryolit, 8 
K - dacit, 9 - dacit, 10 - ryolit , n - počet vzoriek 
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gickej poz1c1e (výskyt vo vrchnom vulka
nickom súvrství) aj v objemovom množ
stve výrastlicovej fázy, ktorá sa priemer
ne pohybuje v intervale 15-35 %. a 
v nízkom obsahu MgO. Na ilustráciu ich 
prechodné členy k horninám relatívne bo
hatým na draslík označujeme ako K-da
city. V nich je obsah výrastlíc or toklasu 
vyšší ako obsah plagioklasu . . 
Metamorfóza vulkanitov 

Cieľom našej práce nebolo sledovať 

metamorfózu, pretože skúmané vulkanic
ké horniny nepochádzajú z miesta po
stihnutého vysokým stupňom metamorfó-
zy. Z minerálnej asociácie jednotlivých 
typov hornín uvedenej v petrografickom 
opise vidieť, že všetky vulkanické horniny 
sú metamorfované vo fácii zelených 
bridlíc. Aj o bazaltoch so všesmerne 
orientovaným amfibolom - aktinolitom, 
ktoré sa predtým pokladali za primárne, 
sa zistilo, že v skutočnosti ide najprv 
o albitizované a neskôr aktinolitizov ané 
strednozrnné a jemnozrnné bazalty. Prí
znaky relatívne najslabšej metamorfózy sa 
prejavujú v niektorých horninách vulka
nitov mníšanského príkrovia. V bázických 
horninách, ktoré nie sú aktinolitizované, 
vzniká albit - chlorit, veľmi jemné zrnká 
epidotu (pumpellyit?). V K-ryolitoch a 

~ 
ze lených brid líc -greenschist 

~ -

y 1. II iii 

pumpelly it? -~ 
chlorit 
a lbi t 

f 

kreme~ - ---- ----
seric'it - - ---- --
ep1dot ~-
o rtit 

akt ino ľ1t 

t itanit 

ka lcit 
biotit -

K-trachytoch, v ktorých sa zachovali pô
vodne idiomorfné a hypidiomorfné vý
rastlice, má základná hmota felzitickú 
štruktúru. Tento stupeň metamorfózy 
môže zodpovedať začiatku fácie zelených 
bridlíc (obr. 9, 10). Vulkanity s relatívne 
vyso,kým stupňom metamorfózy - vrchná 
fácia zelených bridlíc s prechodom do fá
cie epidotických amfibolitov - sa vysky
tujú v humelskom príkrove. Tento stupeň 
metamorfózy sa najlepšie odráža v porfy
roidoch kyslého až intermediárneho zlo
ženia. Ich štruktúra je granolepidoblas
tická, pôvodné minerály sa v nich neza
chovali a vznikla asociácia minerálov: al
bit - muskovit - ortit, resp. albit -- epi
dot - aktinolit - titanit. Typicky vyvi
nutú fáciu epidotických amfibolitov sme 
v týchto h orninách nezaznamenali. 

Záver 

Na základe petrografického štú dia vul
kanitov s taršieho paleozoika Spišsko-ge
merského rudohoria možno konštatovať 

prítomnosť dvoch kontrastných v ulkanic
kých formácií. Prvú predstavuje spilitivo
bazaltovo-keratofýrová formácia rozšíre
ná v spodnom a vrchnom vulk,anickom 
komplexe (Bajaník, 1977; Grecula , 1982). 
Prítomnosť keratofýrov konštatujeme na 
základe našich, resp. už publikovaných 

f epidot. 
amf ibo l itov 

-

-

Obr. 9. Progresívna minerálna 
zmena bázických hornín 
Fig. 9. Progressive mineral 
conversion of basic rocks 

magnetit -----



S. W. Faryad, P. Grecula: Petrografia vulkanitov staršieho paleozoika gemerika 347 

Obr. 10. Progresívna minerál
na zmena v porfyroidoch a 
ryolitoch 

1~ y 
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ser icit 
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chtor it 

zelených bridlíc - g reensch is t f f epidot 
amf1bolitov 
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__ :__ __ ----- ----Fig. 10. Progressive mineral 
conversion in porphyhoids 
and rhyolites. b iotit r------ - --- ~-

epidot 
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hematit 
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apat it 

prác. Vysokodraselnú ryolitovo-ryodacito
vú formáciu tvoria vysokodraselné ryolito
vé, kremenitovo-keratofýrové a ryolitové 
až ryolitovo-dacitové vulkanity vrchného 
vulkanického súvrstvia. 

Bázické horniny najviac zastupuje ba
zaltový tuf a zriedka lávové prúdy, nie
kedy s doleritovým vývojom. Po inten
zívnej aktinolitizácii tieto horniny miesta
mi dostávajú pseudogabrovú textúru. 
Chemizmus hlavných prvkov ukazuje pre
važne na ich nízkodraselnú tholeiitickú 
povahu. 

V asociácii s bazaltmi sa vyskytujú 
jemnozrnné až afanitické kyslé horniny. 
Podľa obsahu Na20 a K20 možno rozlíšiť 
horniny bohaté na K20 a horniny bohaté 
na Na20. Označujeme ich Na-keratofýry a 
K-keratofýry. 

Horniny spodného a vrchného pestrého 
vulkanického komplexu (metabazity, oje
dinele metaandezity a ich pyroklastiká a 
leukokratná asociácia bázických hornín) 
v južnejších príkrovoch vznikli pozdiž 
transkontinentálnych zlomov a p ripisuje-
me im plášťový pôvod s možnou konta
mináciou kôrového materiálu (hlavne pre 
ich kyslé diferenciáty). 

Z kyslých vulkanitov vrchného vulka
nického súvrstvfa sú v tejto oblasti naj
rozšírenejšie vysokodraselné ryolitové, ryo
litové až ryodacitové lapilové tufy, zried-

,-- -l ___ _L__ 

,---- -----
-----

1 
----

k1a aj ryolity. Majú porfyrickú štruktúru 
s výrastlicami ortoklasu, plagioklasu a 
kremeňa. Podľa druhu a percentuálneho 
zastúpenia výrastlíc zodpovedajú ryolito
vým horninám orogénnych zón. Ich alk,a
lická až vysokodraselná povaha zodpove
dá aj chemizmu hlavných prvkov týchto 
hornín. Intermediárne horniny predsta
vujú veľmi zriedkavé výskyty kremeňo

vých andezitov až dacitov. 

Recenzoval J. K amenický 
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Petrography of Lower Paleozic volcanites 
within Štós and Prakovce villages territory 

SHAH WALI FARYAD - PAVOL GRECULA 

In 1982 within the scope of Spiš-Gemer 
ore Mts. geophysical project a representative 
sample collection from Lower Paleozoic 
sequence of Spiš-Gemer Ore Mts. (East Slo
vakia) has been taken in order to systematic 
research of Ii thological varieties and their 
mutual relations in the volcanic rock sequen
ce. Location of the sample is demonstrated in 
the Fig. 1. Geological interpretation of obtai
ned petrological r esults is based on the last 
ideas of geological evolution and structure 
of the region in the sense of P. Grecula 
(1982). 

According to Grecula's (1. c.) lithostrati
graphical scheme paleovolcanites of this re
gion are developed in all the three lithostra
tigraphical formation of the Lower Paleozoic 
rock sequence. The lowermost -i. e. the Lo
wer variegated volcanic complex forms the 
base of the Smolník formation which overlies 
the Betliar formation. The Upper variegated 
volcanic complex overlies the Smolník for
mation and forms the base of Hnilec forma
tion which is mainly formed by acid vol
canites. 

I . Volcanites of the Lower and the Uppcr 
variegated volcanic complexes 

Lower Paleozoic metabasites s tratigrap
hically belonging to Smolník and Hnilec (i. e. 
volcanic) formation are present in all nappe 
uni ts of the Gemericum. They are mainly 
fo rmed by primary basalte tuffs and rather 
rarely basalte lava flows which at the base 
and in the centre of the flow usually contain 
doler ite facies. Similar development of basic 
rock s in the Smolnok teri tory was also shown 
by Ilavský and Bajaník (1981). 

Among basic rocks of the region medium
grained and fine-grained metabasalts (i-e. 
metadolerites and metadiabases) and green 
schists (i. e. primary basaltic volkanoclas
iicks) has been distinguished. The pseudo
gabbrous structur typical for the first variety 
has originated by a haphazard blastezis of 
macroscopically deep to dark green actinoli1e 
which is situated in light green groundmass 

a nd has the lenght up to 0,9 cm. These rock s 
occur mainly in Mnišek and J edlovec nap pes 
where they form some meters to 10 m thick 
iayers (i. e. lava flows) accompanied by fine
grained varieties . 

Medium-coarse metabasalts consist of a l
bite (5-40 %), actinolite (10-40 %) epidote
zoi zite minerals (8-20 %), chlorite (5-30 %), 
sphene (2-8 % ) and accessory amoun ts of 
calcite, magnet ite, biotite, allanite, quartz 
and apatite. They display a relict ophinitic, 
meta somatic and partly cataclastic tex ture. 
T he most pronounced replacing of all ro ck 
varieties is albitization of primary pla gio
clases. The original lenght of their laths do 
not exceed 2,5 m m. 

Further typical feature of these rock s is 
aktinolization w hich follows the albitiza tion 
of the rocks. Actinolitic hornblende which is 
the product of this process (y /c 17-19, x -
l ight yellow - green, y - light blue - greea 
to colorless) forms randomly oriented porphy
roblasts filled by relict albite grains ore m i
nerals and sphene. 

Green schists usually r epresents meta
morphosed basic volcanoclastics locally also 
fine grained basalts. They posses deep green 
to dark green colour and pronounced schisto
si ty. Calcite-albite-chlorite schists and epido te
albi te-chlorite schists belong to the m ost 
frequent varieties. 

A ndezites and their volcanoclastic equivalents 

Intermediate m embers of basic- rocks occuľ 
r ather seldomly within both variegated vol
canic complexes. An isolated occurence of 
andesites and their volcanoclastics was fo un d 
in Medzev and Jedľovec nappes. These lit h o
logical varieties display porphyroclastic tex
tures and they consist of plagioclases, chlori
te, sericite, carbonates and rarely of quar tz. 

Leucocratic association of basic r ocks 

These rocks are present within all nappes 
of the area. They associate with basic va-
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rieties and form layers of several maters in 
thickness. Macroscopically they posses fine
grained to felsitic usually preferably oriented 
s tructure and white to greysh-white colour. 
According to macroscopic features they are 
in field usually joined into. one. relatively 
wider group termed keratophyres and/or 
quartz keratophyres. Their mineral and che
mical composi tion is considerably differen t. 
Main differences are expressed in a volume 
content of albite and K-feldspars. 

As seems from the comparison of our k e
ratophyres with a description of keratophyres 
in literature the prevailling part of these 
rocks namely varieties rich in K and lack of 
Na do not keratophyres neither to simple 
differenciates of basic rocks although they 
prevailingly associate with the last ones. Si
milar rock association for rhyolites of bi
modal association has been also reported by 
Ewart (1979) from tertiary and recent vol
canites. 

II. Upper volcanic formation volcanites 

In the stratigraphical scheme (Grecula 
1982) these rocks form the Upper volcanic 
formation. Most of them are of pyroclastic 
nature with phenocrysts of K-feldspaľ, 

quartz and plagioclasses. In the sense of 
IUGS (Streckeisen 1973) classification they 
belong to lapilli exceptionally also to ash · 
tuffs. All varieties are macroscopically very 
similar possesing various colour shades ge .• 
nerally between light to light-greyish shades. 

Strong metamorphism accompanied by a 
schistosity development goes to final round
ing and to dezintegration of phenocrysts and 
makes common problems at distinquishing af 
originally effusive and/or extrusive varieties 
although prevailing part of studied metavol
canites is undoubtedly of extrusive (i. e. 
volcanoclastic) origin. According to miner al 
and chemical composition it is possible to 
distinguish several types o fporphyric rock s. 
Each of specific variety is typical by various 
modal amount of pyroclasts (i. e. phenocrysts) 
not only in regional scale but also within 
a single nappe. 

1. Potassium-rich rhyolites 
(K-quartz trachytes) 

These rocks are most widespread in Mni
šek nappe and they are also present in the 
H umel nappe. They posses light-grey to 

dark-grey colour with fine - crys talline tex
tures. According to geological position and 
petrological features they mostly form effu
sive types or volcanic plugs. They have 
porphyric textures with K-feldspar pheno
crysts occasionally also with quartz pheno
crysts (Photo 5). Generally fels it ic ground
mas is gradually with a higher metamorphic 
degree converted into symplectic textures or 
(namely in the Humel nappe) into micro
granolepidoblastic and/or granolepidoblastic 
texture. The main crystalline mineral of the 
rock is orthoclase. Fe-oxides, columnar to 
euhedral zircone and biotite flakes are pre
sent in accessory amounts. 

2. Potassic rhyolites and their volcanoclasiics 

Into this group we include such rhyolites 
and their volcanoclastics which contain more 
than 5 íl/o of K 2O. Rhyolite volcanoclastic.3 
with a higher content of K 2O than Na2O were 
also placed into this group because they dif
fer from the former only by moderately lower 
K-feldspar content and by the same in the 
case of albite volume. 

These rocks form a transitional member 
between the potassic - quartz tra chytes and 
rhyolites with relativel higher content oE 
plagioclase phenocrysts than K-feldspar. 
They are most widespread in the Mnišek 
and the Hummel nappes and very seldom in 
the Prak ovce nappe. Most of these rocks 
represen t original extrusive products (vol
canoclastics). They differ from potassic-quartz 
trachytes by a relatively lower content 
of orthoclase phenocryst phase which decre
ases continuously with a higher SiO2 content 
into a balance with a quartz crystalline eon
tent in the rock (Fig. 5). Plagiaclase pheno
crysts are rather seldomly developed. Ser icite 
(muscovite), biotite. ore minerals, zircone, 
epidote a nd tourmaline are present in ac
cessory a mounts. 

3. Porphyroids of dacite to rhyodacite 
composi tion 

This lithological variety occurs within the 
Prakovce, the Mníšek and the Humel nappes 
rarely also in the Jedľovec nappe. Its typical 
feature is a prepoderance of p lagiocla·,se 
phenocrysts over quartz and K-feldspar ones. 
(Fig. 5). More basic varienties usually contain 
rather r a re relicts of common hornblend 
(r/c = 30/32). Original hornblendes are probab-
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ly also represented by flake pseundomorphoses 
filled by chlorites, ore minerals and epidote. 

4. Porphyroids of rhyolitic composition 

These lithological types occur mainly in 
the Medzev and the Jedľovec nappes, from 
the previous rock varieties they principally 
differ by a high content of quartz pyroclasts 
and phenocrysts. (Fig. 5). Mineral assemblages 
of these rocks consist of quartz ± plagiacla
se ± orthoclase ± rutile + sericite (mus
covite) + chlorite ± haematite ± magne
tite ± zi rcone. In the sense of size classifi
ca tion most varieties of this rock type belong 
to coarse-grained (more than 8,0 mm) vol
canites and moderate - grained (5-8 mm) 
ones. 

DisscuSSiffll a'ffll conclusions 

Petrology research results on Lower Paleo
zoic volcanites of the Spiš - Gemer Ore Mts. 
led to conclussion about presence of two 
different volcanic formations in this region. 
The first one is represented by a spílite -
diabaze - keratophyre formation widespread 
within the Lower and the Upper volcanic 
complexes (Bajaník, 1976; Grecula, 1982). The 
rock association of both mentioned volcanic 
complexes (i. e. metabasi tes, sporadic ande
si tes and their volcanoclastics and leucocratic 
association of basic rocks) has penetrated 
alon transcontinental faults. In the sense of 
our results primary magma of the volcanites 
originated in the Upper Mantle and was (in 
the case of differentiates) partially contami
nated by crust material. 

A comparison of volcanic rocks from other 
regions (Ewart, 1979) with acid volcanites 
of potassion-rich rhyolite-rhyodacite forma
tion (second formation) from Spiš-Gemer 
Ore Mts. confirms a wide volume of pheno
crysts namely of K-feldspar (5-50 %) pla-

gioclasse (albi te to oligoclase) and quartz. 
Studied rocks differ from acid volcani tes of 
ocean isles and trachytes ei ther in regional 
occurence, low thermal balance and in t he 
type of phenocrysts. In spite of bimodal rhyo
lite association acid volcanites of Spiš-Gemer 
Ore Mts. do not form a continuous transition 
into basic rocks of the region. Also m entio
ned type of phenocrysts and their mode eon
tent (i. e. their low thermal balance) implies 
strong doubts about their bimodal type. 

In the sense of A. Ewart (1979) an in creas
ing Si02 eon tent is usually accompanied by 
a decrease of phenocrysts volume (Fíg. 6) and 
also indicate a positive correlation between 
Si02 and K 20 in the rock. This ·feature is 
within studied volcanites in an opposite re
lation. Increasing of Si01 is continuously ac
companied by K 20 decrease. This cor relatio 
can indicate a relatively high K content in 
the primary magma. 

On the other hand relatively high pla
gioclase content within some rhyolites and/or 
rhyodacites could be the result of a crust 
assimilation phenomena. This assumption is 
also supported by the fact that within our 
volcanites exists a clear opposite tendency 
between Si02 content and phenocrysts mode 
in the rock. In this connection is also ne
cessary to mention that alkali rocks which 
are supposed to originate by a mantle and/or 
a crust ana texis consists in spite of our vol
canites mainly of feldspatoids, phlogopite, 
diopside, olivine, etc. ľheir effusive varieties 
are a lso typicaľ by a low phenocrysts eon tent. 

The most widespread varieties of the Upper 
volcanic formation of this region are fo rmed 
by the high potassic rhyolite tuffs and rhyo
lite to rhyodacite ones. Typical rhyolites are 
rather exceptional. They posses porphyritic 
texture with orthoclase, plagioclase and 
quartz phenocrysts. 

Preložil S. Jacko 
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R 'EC EN Z I A 

D . A n d r u s o v - O. S am u e 1 et al. : 
Stratigrafický slovník Západných Karpát. 
Zv. 1. A - K. 1. vyd. Bratislava, Geologický 
ús tav D. Štúra 1983. 440 s. 

Konečne vyšiel veľmi očakávaný prvý zvä
zok prepotrebného diela, ktorý pod vedením 
akademika D. Andrusova a RNDr. O. Sa
muela, DrSc., pripravilo 34 autorov. Výcho
diskom recenzovaného slovníka bol Lexique 
stratigraphique international I -6-B-2 (Région 
karpatique, Paris 1968), ktorý je vo fran
cúzštine a angličtine a je takmer nedostup
ný. Z toho je zrejmé, že nový slovník bol 
evidentne potrebný. 

Na začiatku sa dielo zaoberá vývojom 
s tratigrafickej nomenklatúry a t e rminológie 
(vrátane tzv. Hedbergovho kódu) a r eprodu
kujú sa v ňom zásady čs. stratigrafickej kla
sifikácie, ktorú zostavil I. Chlupáč (1978). Na 
dvoch stranách sú Princípy zostavenia slov
níka a Základné črty stratigrafie a paleogra
gie útvarov čs. Karpát. Na s. 92-440 sú abe
cedne zostavené heslá. Netradičné, ale zato 
cenné je zaradenie biozón na s. 135-220. 

Recenzovaný diel slovníka sa rodil veľmi 
dlho, veď iba od smrti akademika D. Andru
sova už uplynulo viac ako sedem rokov. 

Do príjemných pocitov nad impozatným 
d ielom sa vkrádajú aj rozpaky. Vzniká do
jem, akoby zostavovatelia nemali v závere 
dosť síl dotiahnuť prácu a jour. Nejasnosti sú 
už pri regionálnom vymedzovaní obsahu. 
Najvnútornejšia časť Západných Karpá t 
(Bi.ikk a priľahlé územia) zo slovníka vy
padla , lebo „sa nachádza na maďarskom 

území, preto sa nebudeme ním zaoberať" , 
tvrdia autori na s. 48. Na ·druhej strane sa 
napr. zemplinikum do diela zahŕňa, aj keď 
väčšina geológov dnes ohraničuje Západné 
Karpaty hornádskym zlomovým pásmom. 
Z toho vychodí, že by bolo bývalo adekvát
nejšie nazvať prácu Stratigrafický slovník čs. 
Karpát, pretože ani stratigrafické jednotky 
spoza poľských hraníc sa v nej neregistrujú. 
Praktické by bolo bývalo ohraničiť Západné 
Karpaty geometricky a do slovníka zahrnúť 
aJ podložie čelnej priehlbeniny (a zaradiť 
členy mezozoika, ako sú kurdéjovské vápen
ce, mikulovské sliene atď.) podobne, ako sa 
isto zahrnú stratigrafické členy východoalp
ských príkrovov spod viedenskej panvy tak, 

ako sa do slovníka začlenilo paleozoikum pri 
Hraniciach (s. 347). 

Mimoriadne zložitá je otázka preberania 
názvov súvrství z okolitých krajín. Ide o to, 
že veľa r ovnakých súvrství má iný n ázov, 
len čo sa prekročia štátne hranice. Na Slo
vensku bola silná tendencia aj tradícia pre•
berať alpské názvy, ba niektoré sa p reberali aj 
neodôvodnene, napr. grestenské vrstvy 
v liase krížňanskej jednotky. Prepis z nem
činy sa už viac-menej ustálil, ale an i tu nie 
je jasné, prečo by sa malo písať algäuské 
vrstvy s jedným 1, keď sa napr. píše hallstatt
ské. Prepis z poľštiny sa iba začína ustaľovať, 
napr. čorštynský sa fonetizuje, ale zos táva 
cienžkovick ý pieskovec (predtým sa prepi
soval ako čižkovický, čo sa podľa nás malo 
v slovníku zaregistrovať, pretože h o aj v ta
kejto podobe môže používateľ slovníka hľa
dať), používa sa názov lancké sliene (s. o1, a~e 
v tab. na s. 80 sa uvádza adjektívum lanské), 
ktoré sa v naše j literatúre označovali aj ako 
lackovecké, lackovské sliene ( od Lqcka), teda 
a j tu dozrel čas na štandardizáciu. V slov
níku sa u vádza cišnianske súvrstvie n a
miesto cisnianske (ale v take jto forme zostalo 
na s. 69 a v tab. na s. 68). 

Starosti sú a.i s derivovaním adjektív od 
slovenských typových lokalít. Tu by sa hodil 
aspoň polst ránkový výklad z pera skúseného 
lingvistu. Od názvu lokali ty by sa m al 
bez ťažkostí derivovať názov súvrs tvia, ako 
sa o tom píše na s. 48: ,, ... uprednostňujeme 
rakovecká ... , aby nedošlo k zámene pri od
vodzovaní lokality (Raková, Rakovec, Rako
vo)". Ale ďalej sa na proklamovanú zásadu 
zabúda, lebo sa uvádza napr. furmanský vá
penec (od F urmanec), šturský príkrov (s. 56, 
ale inde zostáva šturecký), jaklovské zlepen
ce (s. 371), ale aj .iaklovecké (s. 75). Nejed
notnosť je osobitne nápadná pri a djektíve 
inovecký (s. 227, od Inovec) a inovský (od 
Inovce, východné Slovensko, s . 71), ale n a 
s. 69 sa u vádza inovecký paleogén, aj keď 
aj tu je motivantom proprium Inovce. Podfa 
nášho náhľadu pôsobí forsírovanie prípony 
-iansky umelo . J e napr. nepochopiteľné 
uprednostňovanie podoby bretčiansky pred 
bretský, bin dtiansko-rudniansky pred bind t
sko-rudniansky, a to napriek tomu, že po 
doby na -iansky sú z hľadiska jazykovej ko
difikácie korektné (porovnaj Slovník · sloven
skéh o jazyka VI). Krosnianske súvrstvie je 
v slovníku n amiesto vžitého krosnenské (SSJ VI 

Pokračovanie na str. 357 
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OJil'lBHHHqecKl'le T0JICHl'lTbI CCBCPH0H qaCTl'l r eMep CKO·ll0Jll>CK0H ,!(Cnp e cm r 

- CBH,!1.I1TeJU,CTB0 HHl'l~HaJII>H0r0 pmpTl'lHra ? 

I1epMCKl1e rrpocnre TOJiel111Tbl (HOpMaTl1BHLl11 OJJl1B11H) cesepHOH <ra cn:1 

rep MaHCKO-IIOJibCKO11 ,!l.enpe c11J1 OLIJil1 rrpo eíypeHbl CKBa)Kl1HaM 11 H a rny o11He 

2- 4,5 KM. I1 BOrrpeKH TOM Y, tITO OHH pacrrOJIQ)KeHbl B K OHTMHCHT aJibH O11 
cpe,!!.e , HMelOT <repTb! Hl13KOKaJIJ:ICBb!X T OJie l1HTOB OJceaHHtreCKOro ,!(Ha, HJH1 

TOJICl111TOB cpe)-1HeOKeaH11<reCKl1X xpeeíTOB . 5IBJI5IlOTC5I rrpO,!!.JKTOM H atraJib

H011 cpa3bl p11cpn:1Hra KOHľl:IHeHTaJihHO11 cpe,!1.bl. 

Olivine tholeiites of the North German-Polish depression - sign for an 
initial rifting? 

Permosilesian primitive 01-normative tholeiites of the North German 
Polish depression were penefrated by bore holes (dep th 2-4,5 km). Even 
situated within continental environment, basalts have features of Iow -K 
tholeiites of the ocean floo r or those of MORE. Being products of beginn 
ing stage of continental rif ting, which does not reach matu re stage. 

A volcanic series of olivine basalts. with 
extreme substantial features has been dis
covered by boreholes in the northern part 

of the N ort h German-Polish depres.c;ion 
(North Mecklenbu.rg). These tholeiit ic 
rocks belong t o a succession of Peq:rwsi-

1 This contribution is likewise connected with investigations to IGCP - Proj ekt 
No 86: Eastern European Pla tform (S. W. border). 
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lesian greywacks, sills tones and sandstones 
a s well and have bee n found in a depth 
of 2 to 4.5 kilometers. 

up to 1000 met ers. Two main structura l 
varieties occur, aphyric (fine to small 
grained) and plagioclase porphy r itic, b oth 
ophitic to poikiloophitic and frequen t 
amygdaloidal. 

The basalt bodies predominately for m 
s ills, a smaller part erupted subaeric a ::; 
lavaflows. The summarized thickness of 
a ll volcanics in the profile may amount 

These, rocks are sit uated w ithin a n 
about 30 kilometers wide fault zone in 
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Fig. 1. Petrochemical and trace element diagrams of olivine tholeiite. The hatched 
fields represent 20 samples (olivine tholeiites), 30 samples (basalts, ST) and 60 
sam ples (lamprophyres) shoshonites). NPD - North German-Polish depression ; 
ST - Saxothuringian zone) 

a) A-F-M diagram with distinctive lines tholeiites/calc-alkalic basalts after Irvine -
Baragar, 1971, (3) and calc-alkalic basalts/alkalic basalts after Baker - Arth, 
1976, (4). The olivine tholeiites of NPD are significant discriminated from other 
Permosilesian basaltoid rocks, 

b) Ni-Zr-Rb diagram for basaltoid rocks of Permosilesia n. The w ell discriminated 
olivine tholeii tes show trends fo r aphyric (1) and porphyric (2) varieties, 

c) discrimination diagram after P earce - Cann (1973), 
d) discrimination diagram after Wood (1983). Legend cf. fig. 2. 
A + B - "low-K" basalt E - " normal" type lVIORB 
B - "ocean floor" basalt F - " enriched" type MORE 
C + D - " calc-alcalic" basalt G - destructi ve pla ter margin basalts 
D + - "within plate" basalt G1 - primitive are tholeiites 

G 1 - "calc-alkalic" basa lts 
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continental environment in the western 
border of the Eastern European Platform. 
Already during Late Carboniferous t h is 
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Fig. 2. Rare earth element pattern of oli 
vine tholeiites in northern part of the North 
German-Polish depression in comparison with 
Troodos-trend of ophiolitic basalts (Kay -
Senechal 1976) and continental rift basalt
pattern (Toos Plateau, cf. Basaltic vole. study 
etc. 1981). Subeffusive : 1 - aphyric, 2 
aphyric, Cr-rich, 3 - porfyc; Effusive: 4 -
porphyric 

fault zone included considerable depression 
areas (Rost - Schimanski 1967). 

The following diagrams (fig. 1 and 2) 
and the t able shell demonstrate the r e
markable geochemical features of North 
Mecklenburgian basalts which all a re oli
vine norm.a.ti\le rocks . 

Ifl! -the alkali-iron-magnesium d iagram 
the rocks belong to tholeiite region 
without exceptions (fíg. la). 
The Ni-Zr-Rb diagram shows an exlr e-
me shortage of Zr and Rb and a small 
degree of differentiation for t h e J\'T'I.) 

basalts (fíg. lb). 
The attaching of the representative, 
fresh samples in discrimination di a
grams follow unequivocal to tholeiit ic 
basalts ("low-K") "ocean floor", fig. J c) 
respectiv ely to mid-ocean ridge basalts 
(MORE), fíg. ld. 
Fig. 2 shows a trend similar t o this of 
Troodos basalts for chondrite norma
lized REE pattern, that is the t r end 
typically for "normal"-MORB. The dif
ference between aphyric and plagi o
clase porphyritic varieties may be 
caused by weak fractional crystalli.za
tion. 
Finally the comparison of incompat ihie 

Table of the contents (in ppm) of some in compatible (refractory) elements in olivine 
basalt ( data by ínstrumental neutron activatíon analysis) for comparison with 

Red Sea-central trough (averages after F. Barberi et al. 1978) 

Tab. 1 

N orth German-Polish depressíon Red Sea, central trough 

x n range x n range 

La 3.7 5 2.3 - 4.2 3.8 14 1.1 - 14.8 
Ce 8.3 5 6 - 10 8.1 8 3.8 - 15.0 
Eu 1.08 5 0.52- 1.5 1.08 16 0.69- 1.65 
Tb 0.64 5 0.45- 0.85 0.72 16 0.44- 0.97 
Zr 94 5 40 -150 71 12 20 -100 
Hf 1.9 5 0.9 - 2.5 2.1 11 0.99- 3.48 
Ta 0.25 5 0.20- 0.46 0.3 11 0.04- 0.99 
Th 0.35 5 0.26- 0.53 0.4 11 0.05- 1.37 
Rb 13.0 5 1.8 - 46 4.6 5 1 - 15 
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Extensiona! t ecton ics 
_____,_,. spread ing 
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Vertica l tectonics 
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Fig. 3. Rifts and faults (schematic) in the 
Oslo Graben area and northern part of North 
German-Polish depression (NPD) during 
Stephanian-Autunian after Ziegler 1978. 
Compare the tensional situation in northern 
part of NPD concluded from volcanic a<.:ti
vity (open arrows) with this one in the Red 
Sea arm of the Afar triple junction. 

elements between NPD basalts and Red 
Sea (central trough) rocks shows a veL'Y 
high correspondence (cf. table). 

Concluding remarks 

The P ermosilesian tholeiitic rocks of t he 
northern part of the North German-Polish 
depression have the typical features oľ 

"normal" MORE, despite of their con
tinental geotectonic position. They are 

"primitive" and only few developed. 
In the case of such geochemical-extreme 

basaltic v olcanism w e can suppose a frag
mentat ion of continental crust and a 
beginning rift process. Extensional forces 
caused a tholeiitic volcanj.sm characterized 
by quick magma rise and intrusion respec
tively effusion according to Kramer (1977) . 

Thus the tensional tectonic connected 
with crustal attenuation should have been 
alternating in tíme with the - described 
by Ziegler (1978), cf. fig. 3, above - trans
current m ovements along the Thornquist
Tei8seyere Lineament. Soon this initial 
rifting has been stopped. 

In the same time a highly alkalic mag
maiism (Oftedal 1968) is constated in thc 
Oslo Trench area. 

Inter alia Barberi et al. (1975) r eported 
about synchroneous tholeiitic volcanism in 
Red Sea and alkali-basaltic magmatism in 
:the Afar region of the Afar triple j unction 
during Miocene to present (cf. the rough 
scheme in fíg. 3, b elow). May be, in the 
northern Middle Europe in PermosilesLm 
time we have a triple junction situation 
comparable with the Red Sea-Afar system. 

This example "between continental and 
oceanic rifting" should underline t h e diffi
culties facing us, if we try to identify 
oceanic relicts in recently continental po
sition. 
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má iba prvú podobu, ale napr. umožňuje od 
m ena Brno tvoriť adjektívum brniansky a j 
b rnenský; druhá podoba sa používa v recen
zovanom slovníku na s. 49). Nevedno, prečo 
je tešinský vápenec, ale už tešínske bridlice 
(s. 63; náležitý tvar je tešínsky). Rovnako nie 
je jasné, prečo sa má hovoriť či písať euxi
n ovobrakický, keď zostáva aj kaspibrakický 
(s. 78). 

Slovník nerieši ani náhradu termínu séria. 
ktorý je u nás veľmi rozšírený. Názov sku~ 
pina nemôže byť východiskom, lebo napr. 
čorštynská skupina sa sama skladá zo skupín. 
Vh odnejšie by bolo používať sled, súbor , 
sukcesia, ako t o uvádza K . Birkenmaje r 
(1977). 

Kapitola Základné črty stratigrafie a pa
leografie rad paleografických otázok ani ne
nastoľuje. Nespomína sa v nej klapská jed-· 
notka ani silicikum, a j keď sa v tabuľkách 
objavuje. 

Nezasvätený čitateľ zrejme stotožní Buko
vé hory s Bukovskými vrchmi, lebo iba ony 
sú na schéme na predchádzajúcej strane 
(s. 43). Brnenská žula n ie je kaledónska, lež 
kadomská (asyntská, s. 49). Nemetamorfova
ný stredný devón s t entakulitmi a palino
m orfami z vrchu Zelený háj (Hurbanovo ; 
Biely - Kullmanová, 1979; Snopková, 1979) 
sa nespomína (s. 50), a to ani pri hesle de
vón , čo ťažko pochopiť, veď A. Biely slovn ík 
r ecenzoval. R ovnako v slovníku niet vulka
nickej fácie devónu s palinomorfami z vrtu 
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Blhovce (Snopková), dôkazy devónu v kryš
taliniku Nízkych Tatier (komplex P rednej 
hole, Jánovho grúňa, ale to je aspoň vložené 
do tab. 7). Viac nelogickostí je aj v hie rarchii 
stratigrafický ch pojmov v tab. 7. Uvádzajú 
sa tam napr. lúžňanské v rstvy, a le meďo
dolské súvrstvie. Na s. 51 má byť zrejme 
hrušovské, nie hodrušské pásmo .. Obliaky 
vulkanitov z bradlového pásma sa označujú 
ako permsk é melafýry a kremenné porfýry 
(s. 52) napriek tomu, že majú napospol me
zozoický rád iometrický vek. 

Na s . 53-56 niet v rámci triasu ani zmien
ky o prítomnosti wettersteinských fácií, 
reiflinských a iných vápencov v obliakovom 
materiáli zlepencov bradlového pásma, tatri 
ka a fatrika . Aj keď v tabuľke triasu (tab. 8) 
sa objavuje silicikum, v texte sa píše iba 
o gemeriku (,, ... pre trias sú charakteristické 
svetlé wettersteinské vápence .. . " ). O Slo
venskom krase sa uvažuje ako o nepresunu
tej jednotke mezozoika gemerika. Kým v t ex
te sa kordevol uvádza často, v tabuľke tohto 
podstupľí.a n iet. Trias meliatskej jednotky 
(gemerika) je, zdá sa, z územia Slovenska 
„vyhostený" . V tab. 8 chýbajú litologické 
vysvetlivky (napr. + v kampile, O v tisov 
ských vápencoch). 

Pri jure (s. 60) sa reprodukuje str atigra
fická tabuľka s tará 25 rokov a pri kriede sú
borná tabuľka chýba, aj keď sa tu v · ostat
nom čase definovalo najviac členov (je iba 
z vonkajšieho flyšového pásma). Pritom tre-



358 Mineralia slov., 16, 1984 

ba počítať s tým, že najviac používateľov 
slovníka bude v ňom hľadať práve nové 
súborné stratigrafické tabuľky. Preto ich 
zostavenie by bolo bývalo najzáslužnejším 
činom. 

V štramberskom vápenci sa už zistili a j 
n a jvyššie obzory ti tónu (s. 58). Z jury brad
lového pásma sa nespomínajú práve tie čle
ny, ktoré boli definované už podľa nových 
pravidiel, napr. kozinské vrstvy, zázrivské 
vrstvy, vršatecký vápenec. Litologické názvy 
sa neparalelizujú s definíciami súvrství od 
K. Birkenmajera (1977). Krieda manínskej 
jednotky sa nezačína urgónskym vápencom 
(s. 65). Rohovcový vápenec v Humenských 
vrchoch nie je brezovský, lež brekovský. 
Chýbajú aj nové výskyty senónu (Dobšinská 
ľadová jaskyňa, Gombasek - terestrický vý
voj, sladkovodné charové vápence - Migli
nec a i.). Pri kriede niet zmienky o vulka
nitoch, ale ani o takmer kompletnej vrchnej 
kriede magurskej jednotky z vrtu Jarošov, 
kde M. Eliáš vyčlenil mistrické a nedachle
bické vrstvy, javorovecký pieskovec, kne:í:
polské, kunovické, bílovické, popovické a ja
rošovské vrstvy. Ak aj nesplňajú kritériá for
málnych jednotiek, v slovníku mali byť. Nie 
je jasný význam údaja v tab. 15 „9000 m 
celková mocnosť neogénnych sedimentov". 

Z chýbajúcich hesiel spomenieme napr. ba
bošské kremence (Iwanov, 1973, tak pomeno
val sinemúrske kremence Belianskych Ta
tier), barmsteinské vápence (uvádza ich Mi
šík - Sýkora, 1982, z Cachtických Karpát) , 
kambuhelské vápence (ľollmann, 1976, na
vrhol toto meno pre paleocénne útesové 
vápence od Prigglitzu cez myjavsko-žilin
ské pásmo, Haligovce až po Radvaňovce na 
východnom Slovensku) , greifensteinské d 

kahlenberské vrstvy (ich pokračovanie na 
území ČSSR pod neogénom uvádza napr. Ji
i'íček), s poznámkou sa mohol uviesť bre
zovský (borzovský) mramor atď. A pretože 
slovník má poslúžiť aj pri štúdiu staršej li
teratúry, mal obsahovať aj heslá, ako je 

ballensteinský vápenec (borinský), ako oča
kávame v ďalších zväzkoch slovníka rach
sturnský, veterlinský atď. Niet ani hesla 
chvalovickošatovské piesky (spomenuté na 
s. 75), dubnianske lignitové vrstvy (píše sa 
o nich na s. 78), diakovské a h a tkovické 
vrstvy (podunajská panva). 

Pri korektúre bolo treba opraviť také chy
by, ako je kodátová biozóna (dvakrát na 
s. 245 a na s. 406, správne kordátová), kail.
dionelové v rstvy (s . :385, spr. kandonielové), 
Bisitria bucho (s. 58, náležite Bositra bu
chi), medziteránne príkrovy (s. 43) . meopt 
(s. 77, správne meat) a pod. Na str. 226 je 
bobrovecké súvrstvie miesto borovské . Na str. 
353 sa používa niekedy hutnianske a inokedy 
hu tnianské súvrstvie. 
Zostavovateľom slovníka nemožno uprieť 

úsilie urobiť v nomenklatúre a term inológii 
poriadok. Spracovanie výkladu starých ter
mínov má charakter až historickoprávnych 
štúdií. To je isto záslužné, lenže čitateľ by 
bol ešte spokojnejší, keby dostal jedno
značnú informáciu o dnešnom obsahu ter
mínov. Pri názvoch prevzatých z Alp bolo 
treba označiť, ktorý profil zo Slovenska mož
no pokladať za typový (napr. pre hlavný do
lomit, gutensteinský vápenec, grestenské 
vrstvy). 

V budúcnosti bude náročnou úlohou zaviesť 
ďalšie nové formálne oblastné stratigrafické 
jednotky odvodené od miestnych názvov, čo 
je osobitne aktuálne v jure. Rast nových 
termínov nemožno zastaviť. Zrejme bude 
mať aj nepríjel))nú stránku (napr. r a stúce ná
roky pri vyučovaní geológie). Dúfajme, že prí
lišná sústredenosť na terminologické otázky 
nepovedie k zanedbaniu toho najdôležitejšie
ho, totiž výskumu. 

Záverom k onštatujeme, že prevažná časť au
torov recenzovaného slovníka vykonala dobrú 
a záslužnú prácu a že slovník bude mať pev
né miesto v príručných kni žniciach čs . geo
lógov. 

Milan Mišík 
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Doručené 9. 12. 1983 

lliepOXOBaTOCTb J[ npO'IHOCTb IlOBepXHOCTU AHCKOHTHHYHT 

Oco6oe BHl1MaH11e B pa60TC YACJICHO pa3pa60TKC MCTOAl1'.K11'. 11'. paI(11'.0Ha
JJJ13aJ_\11'.11'. IIO.JIY'ICHl1'.JI BCTYIIl1'.TC.JlbHblX gaT gJIJI IIOg C<reT a IIapaMeTp0B CK0 .Jlb)KC

HHJI Ha IIJIOCKO CTJIX Al1'.CKOHTl1HYl1'.T. Ha 06pa311ax IIJI0 CK0 CTCM Al1CK0HTl1'.HYl1'.T 
OIIpegeJIJI.JiaCb IIIe poxoBaTOCTb 11'. HepaBH0CTH IIOBepXHO CTCM np11 IT0M0II(H CK0H
CTpyHpOBaHHOľO !IpOqJl1'..Jierpacpa .11 B IIO CJiegCTBl1'.11'. rrpo'IHO CTb II0BepXH0CT.11 
AHCKOHTT,tHYl1T orrpegeJIJIJiaCb IIPl1 BgaBJI.11BaHl1'.11'. pa3!1TCJIJI rrpocpl1'.JIJI 2 MM2• 

TaKJ1'.M o6pa30M Ha o6pa3u;ax 11'.3 HCCK0.JlbKl1'.X 06Ha)l(CHl':IM .113BCCTHJIK0B, II CC
<raHHl1'.KOB 11'. J<Bapu;HT0B' CJIOBaKl1!1 ÔblJil1 rrp osepeHbI CIIOCOÔbl orrpege n emrn 
0CHOBHb!X rrapaMeTpOB, K0T0pb!C B 6ygyru;eM Ha 0 CH0BaHl111'. CTaTJ:ICT.11'IC CKOM 
o6pa60TKl1 ÔOJibIIIero K0JJH<reCTBa o6pa3I(0B, M0ryT CJIY)l(J%[TI, KaK KOp peJrn-
1\110HHb!e rrapaMeTpbl CK0Jib3aII(CM IIP0'IHOCT!1 Al1'.CK0HTl1HYHT. 

Roughness and streug·th of discontinuity surfaces 

The paper deals with the methodics and rationalization of initial data 
acquirement for the calculation of shear parameters along discontinuity 
surfaces. The roughness and unevenness have been measured on samples 
of discontinuity surfaces using a specially constructed profilograph. Sub
sequently, the surface strength has been measured applying punch 
hobbing with 2 mm2 surface. The procedure allowed measure the 
basic parametres on limestone, sandstone and quartzite from different 
Slovakian localities and elaborate the appropriate methodics. Data m ay 
serve, after statistical evaluation on a larger number of samples, fo r 
the determination of correlation parameters of shear strength along 
discontinuities. 

Cieľom nášho výskumu j e zistiť vplyv 
drsnosti a nerovnosti diskontinuít bez vý
plne, ako aj pevnosti ich povrchu na tre
nie, ,a tým aj na napäťovodeformačné 

správanie horninového masívu. 

Výskum parametrov trenia a pevnosti 
horninových masívov je špecifickou úlo
hou hlavne pre ich v ý razne nespojitý a 
nerovnorodý charakter. Napäťovodefor
mačné správanie takýchto masívov určuje 
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pevnosť blokov horninového materiálu 
najmä v tesnej blízkosti diskontinuít (ak ,) 
sa bežne plochy nespojitosti volajú) d 

možnosť pohybu puklinami individualizo
vaných blokov. Pohyb sa uskutočňuje ich 
r otáciou alebo „kízaním" po plochách 
oslabenia. Rozsah a veľkosť deformácií 
p rimárne závisí od odporu proti šmyko
vému pohybu danému t rením na diskon
t inuitách. 

Nerovnosť a drsnosť diskontinuít 

Pri,ame skúšky na zisťovanie drsnosti a 
napokon aj pevnosti na plochách puklín 
patria medzi štandardné skúšky v mecha
nike hornín a dnes už aj v inžinierskej 
geológii a v geotechnike. Priebeh a vý
sledky šmykových skúšok ovplyvňuje: 

1. nerovnosť, drsnosť a pevnosť povrchu 
horninových blokov, 2. veľkosť normálo
vého napätia, 3. tvar a rozmer skúmanej 
puklinovej plochy, 4. rýchlosť posunu. 

Teoreticky možno rozlíšiť takéto prípa
dy šmykového porušenia h ornín v masí
ve : 

1. Pri porušení strihom sa vytvára šmy
ková plocha v horninovom ma1teriáli a od
por pôsobiaci proti strihovej sile možno 
vyjadriť uhlom pevnosti v šmyku (Tráv
niček - Hrdý, 1977); 

2. pri porušení šmykom je šmyková plo
cha predisponovaná diskont inuitou ,a od
por v šmyku závisí od nerovnosti a pev
nosti povrchu tejto plochy. 

Odpor voči ušmyknutiu možno charak
terizovať dvojako, a to 

a) ako silu potrebnú n a prekonanie 
,,zazubenia" páru puklin ových plôch na
dvihnutím a prekiznutím , keď je rJn nízk e 
a dilatancia nie je potlačená, 

b) ako silu potrebnú na ustrihnutie, 
podrvenie výčnelkov zazubenia, keď j e 
rJn vysoké, a teda ide o skúšku s potla
čenou dilatanciou. 

Strihový odpor vyj adrený uhlom pev
nosti v šmyku je vždy väčší ako vrcholo
vé trenie určené drsnosťou pukliny, k t oré 
klesá n a reziduálnu hodnotu ihneď po 
prekonaní efektu zazubenia. Hodnota 
reziduálneho ,trenia je v obidvoch prípa
doch (1, 2 - obr. 1) približne rovnak á 
(Schneider, 1978). 

20 
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Obr. 1. Záznam priebehu šmykovej skúšky na 
neporušenej vzorke (1) a na predisponovanej 
pukline (2) v pieskovci 
Fig. 1 .Record of the shear test course on 
undisturbed sample (1) and on predisponed 
joint (2) in sandstone 

Habitus plôch diskontinu ity sa skladá 
z dvoch odlišných zložiek : n erovnosti, 
charakter izovanej morfologickým i osobi
tosťami putklinových plôch udávan ých od
chýlkou plôch diskontinuít od vzťažnej 

roviny, a od drsnosti, r eprezentovanej 
výškou vystupujúcich m inerálnych zŕn 

nad zrovn ávacou rovinou. 
Tvar plôch diskontinuity je n a jzložit ej

šou zložk ou šmykDvej pevnosti hornino
vého m asívu najmä vtedy, ak po nej ešte 
posuny neprebiehali a nemá výplň. Vý
znam drsnosti zasa klesá so zväčšovaním 
sa šírky puklín, hrúbky výplne a prejavov 
predchádzajúcich posunov. 
Nerovnosť pri šmykovom pohybe pôsobí 

ako fraktor dilatancie (rovnako pri otvore
ných aj zapnutých puklinách). P re znač

nú veľikosť tejto zložky (aj pri h orninách 
s nižšou jednoosovou pevnosťou rJc) počas 
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procesu deformácie šmykom zvyčajne ne
nastáva jej odstrihnutie, zarovnanie. Drob
né nerovnosti, výstupky na plochách 
(drsnosť) sa pri šmykovom procese drvia, 
odstrihávajú, ak pevnosť pukliny nie je 
veľmi vysoká a normálová zložka sily nie 
je príliš nízka. 

Pre prax je dôležité, že nerovnosť dis
kontinuít určuje iniciálny smer šmyko
vého pohybu, kým drsnosť má tomuto po
hybu odporovať. Určiť obidve zložky je 
úloha terénnych meraní a skúšok alebo 
skúšok v laboratóriu. 

V praxi sa stretáme s rozličnými charak
teristickými znakmi, a najmä hodnotami 
nerovnosti a drsnosti diskontinuít, a to 
v závislosti od ich genézy, mechanizmu 
a vzniku (napr. najdrsnejšie bývajú ťaho
vé pukliny, najhladšie šmykové tektonic
ké zrkadlá), minerálneho zloženia hornín, 
účinku vonkajších faktorov alebo pred
chádzajúceho mechanicko-chemického po
rušenia (vylúhovanie, ohladenie a pod.). 
Nerovnosť aj drsnosť sú mimoriadne pre
menlivé veličiny. 

V inžinierskogeologickej priaxi je ne
vyhnutné podrobne skúmať najmä habi
t us 'tých plôch, ktoré sú potenciálnymi 
plochami porušenia stability masívu. Voľ
ba spôsobu jeho stanovenia závisí od to
ho, či možno určiť smer predpokladaného 
pohybu. Ak áno , stanovuje sa nerovnosť 
aj drsnosť lineárnym profilovaním vždy 
r ovnobežne s týmto smerom. V prípade 
pretínania sa dvoch významných diskon
tinuít smer pohybu sleduje ich priesečnicu. 
V tomto smere sa stanovuje drsnosť obi
dvoch plôch. Ak smer potenciálneho po
hybu nie je známy, treba stanoviť nerov
nosť a drsnosť vždy v troch smeroch. 

Na klasifikáciu plôch nespojiteľnosti 

podľa nerovnosti a drsnosti navrhujeme 
použiť klasifikáciu ISRM (1978) , ktorú od
porúča i IAEG, alebo klasifikáciu M. Ma
t ulu - R. H9lzera (1976). 

Genézu stanovujeme z komplexu mor-

fologických a geometrických osobitostí 
diskontinuít a z ,analýzy vzťahu medzi 
povahou plôch nespojitosti a geologickou 
štrukrtúrou h orninového masívu. 

Zisťovanie nerovnosti a drsnosti plôch 
diskontinuít 

Nerovnosť a drsnosť diskontinuít sa 
v teréne zisťuje rozličnými spôsobmi. 
Najjednoduchšou metódou je meranie ne
rovnosti pomocou pevného skladacieho 
meradla. Nra meradle sa odpočítavajú 

hodnoty x v smere sklonu plochy 
alebo v smere potenciálneho pohybu 
a tomu zodpovedajúce vertikálne hodnoty 
y, ktoré repreze111tujú mieru nerovnosti, 
teda zazubenie , zvlnenie, zakrivenie a pod. 
Ďalším spôsobom je meranie pomocou 

geologického kompasu ,a kruhových platní 
(Fecker - Rengers, 1971; Fecker, 1978). 
Nerovnosť plôch sa zisťuje prikladan1m 
platní s rozdielnym polomerom (5, 10, 20 
a 40 cm) na plochu diskontinuity. Na prí
ložnú doštičku geologického kompasu S3. 

pripevní kruhová plati'ia a meria s1a smer 
jej sklonu a sklon po priložení na plochu. 
pukliny. Pre každý polomer sa zostrojuje 
kontúrový diagram nameraných hodnôt. 
Reprezentatívne hodnoty smeru sklonu 11 

sklonu s,a zisťujú z ťažiska konrtúrového 
diagramu. Ak sa na jednu súradnicovú oc; 
vynášajú hodnoty polomeru platní a na 
druhú zodpoveidajúce sklony, vznikne ply
nulá čiara, ktorá charakterizuje mieru 
nerovnosti plochy diskontinuity. 

Metódy detailnej fotogrametrie sú na 
zisťovanie nerovnosti a drsnosti veľmi 

vhodné. Na optiakých modeloch ich mož
no s dostatočnou presnosťou zhodnotiť a 
zos,trojiť plány alebo profily nerovnosti 
skúmaných plôch nespojitosti. 

Drsnosť plôch sa dnes najpresnejšie 
zisťuje pomocou profilografu. Sú dva typy 
pro:filogriafov, a to založené na mechanic-
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kom princípe (Fecker •- Rengers. 1971) ~\ 

na elektromagnetickom princípe (Weis
bach. 1978). 

Profilograf. ktorý sme vyvinulj na Ka
tedre inžinierskej geológie PF UK. sa 
skladá z dvoch častí (obr. 2). Na mechc1-
nickej časti sa horizontálny a vertikálny 
pohyb prenáša pomocou pera priamo n a 
milimetrový papier a na elektrom:1gne t ic
kej časti sa mechanické pohyby menia na 
elekt romagne•ticiké charakteristiky. 

Obľ 2. Profilograf a priebeh merania drs
nosti 
F1g. 2. Profilograph and the performance of 
roughness measurement 

Pohyb rúrky po ráme slúži na zostrojo
vanie profilov v rovnobežných smeroch , 
predovšetkým v smeroch predpokladaného 
šmyku. Pomocou otočnej skrutky a lanka 
sa dá dotykovou ihlou pohybovať po po
vrchu vzorky (diskontinuite), čím vzniká 
aj vertikálny pohyb - prekonávanie vý
stupkov na ploche. Profily vyhotovené n a 
mechranickej časti prístroj a slúžia len na 
orientačné zisťovanie drsnosti, pretože pri 
malom vertikálnom pohybe sa nedajú šta
tisticky zhodnotiť. Druhá ihla, zobrazená 
na obr. 3, je určená na elektromagnetický 
prenos drsnosti na záznam cez elektro
magnetickú Črasť prístroja. 

V súčasnosti niet jednotnej metodiky 
hodnotenia nerovnosti a drsnosti plôch 

Obr. 3. 1 hla profi logral u 
Fig. 3. The needle of the profilogra ph 

nespojitostí. Vačšina klasifikácií sa za
kladá na skusmom určení výčnelkov (Mé!
tuJa - I-l olzer. 1976; JSRM, 1978). Nie
ktorí autori s,a prikláňajú k hodnoteniu 
pro filov pomocou empirických alebo pu-
Joempirických vzorcov (Bar1on. 1976: Mo
gilev~kaja. 1970; Weisbach, 1978). Pred
pokladáme. že sa v budúcnosti uplatnia 
presné štatistické metódy. 

Pohyb ihly po ploche diskontinuity . e 
s tacionárnym stochastickým p rocesom, 
ale niektoré základné problémy stacio
nárnych stochastických procesov nie sú 
ešte úpln e vyriešené. Preto sme h od
notili iba úplne zrejmé -a objasnené cha
rakteristiky. šta,tistika stochastických pro
cesov sa od štatistiky náhodnej premen
nej veľmi odlišuje. Kým náhodná veličina 
je funkciou jednej premennej - náhod
ného javu, stochastický proces je reálnou 
funkciou dvoch premenných - elemen
tárneho javu a jednej reálnej premennej 
(Havrda, 1972). Tou býva najčastejšie čas, 

ale aj iná veličina, nazývaná operačným 
časom. Pri sledovaní drsnosti h odnota t 
horizontálneho posunu je operačným ča

som a hodnota X(t) hodnotou, ktorú na-
dobúda elementárny jav (obr. 4). 

Pri hodnotení sme určili najprv strednú 
hodnotu náhodného procesu 
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lim 
a = 

T 

1T 
- f X(t)dt, 
T 

o 

kde X(t) sú vertikálne hodnoty stacionár
neho procesu, T dÍžka procesu a t hori
zontálny posun . 

• {t } 

Obr. 4. Profil drsnosti ako stochastický proces 
Fig. 4. Roughness profile as a stochastic pro
cess_ 

V praxi nemožno náhodný proces vy
jadriť X(t) funkciou, preto sa integrály vo 
vzorcoch zamieňajú sumami. Po:tom už nie 
je ťažké vypočítať strednú hodnotu ná
hodného procesu. Pri výpočte korelačnej 

funkcie sa náhodný proces scentruje, t. j. 
a = 0 O (obr. 5). 

• 1 t l 

Obr. 5. Scentrovaný náhodný proces 
Fig. 5. Centred random process 

V prípade scentrovaného procesu na 
obr. 6 platí u = O. Vzťah 

B(u) 
R(u)= ~~ 

B(o) 

Blul 

o w 

Obr. 6. Typická krivka korelačnej funkcie 
scentrovaného náhodného procesu 
Fig. 6. Typical curve of correlation funct ion 
of the centred random process 

sa volá normovanou korelačnou funkciou 

alebo koeficientom korelácie. Maxim álnu 
hodnotu nadobúda pri u = O, pričom 

R(O) = l a R(u) ~ l pri ľubovoľnom u. 
Korelačná funkcia a z nej určený rozptyl 
stacionárneho procesu je n ajvhodnejšou 
charakteristikou na kvantifikáciu drsnosti, 
pretože vyjadruje nielen výšku výs,tupkov, 
ale aj priebeh a amplitúdu nerovnosti. 
Pri hodnotení profilov nemožno určiť zá-
vislosť medzi výškou nerovností a posu
nom na osi x pomocou nejakej fu nkeie. 
Preto sme zisťovali hodnoty nerovností po 
jednom milimetri v diskrétnych bodoch. 
Takáto práca bola namáhavá, preto nás 
zaujímal aj k oeficient korelácie pri rozlič
nom posune u. Výsledky z piatich lokaHt 
sú v tab. 1. 

Lokalita 

Donovaly 
Zázťivá 
Turá Lúka 
Lopušné Pažite 
Kolárovice 

Rozptyl 
B(O) 

0,26 
2,76 
2,58 
0,18 
0,99 

Tab. 1 

Korelo
vateľnos f 

U o (mm) 

4 
,4 
'7 
4 
:5 

Z uvedených hodnôt je zrejmé, že naj
väčší rozptyl, a •tým aj najväčšiu drsnos ť 
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majú plochy vrstvovitosti vápencov zo 
Zázrivej. Naproti tomu plochy vrstvovi
tosti z Lopušných Pažití majú najnižší 
r ozptyl, a tým aj drsnosť. 
uvádzame profily týchto 
(obr. 7 a 8). 

Na porovnanie 
dvoch lokalít 

12~ ~~,,~ ' 
~ 1 20 4ri sr 8f1 100..._120 140 160 1ao 200 ,, 

Obr. 7. Profil drsnosti Zázrivá 
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Fig. 7. Roughness profile, Zázrivá locality 
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Obr. 8. Profil drsnosti Lopušné Pažite 
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F ig. 8. Roughness profile, Lopušné Pažite 
locality 

Ako sme už spomenuli, veľmi nás 
zaujímala otázka koeficienta korelácie. N ~1 
ilustráciu uvádzame hodnoty koeficienta 
korelácie lokiality Donovaly (tab. 2): 

'ľab . 2 

u B(u) R(u) 

1 0,26 1,0 
2 0,24 0,92 
3 0,21 0,81 
4 0,19 0,7:3 
5 0,18 0,69 
6 0,14 0,54 
7 0,09 0,34 
8 0,04 0,24 
9 0,05 0,19 

10 0,03 0,12 

Za dostatočný koeficient korelácie sme 
považovali R(u) = 0,73. Potom pri všet• 
kých lokalitách bolo ua ~ 4 mm. Toto zis
tenie je dôležité najmä preto, že sa po-

tvrdil n áš predpoklad. že z profilov ne
treba odpočítať vePtikálne hodnoty po mi
limetri, ale úplne postačuje u o = 4 mm. 

Pevnosť horniny na stenách diskontinuít 

Pozdlž, plôch nespojitosti býva hornina 
v masíve spravidla najintenzívnejšie po
stihnutá účinkami rozličných činiteľov 

spôsobujúcich oslabenie väzieb m edzi mi
nerálmi, ako aj samotnú dezintegráciu zŕn 
minerálov na povrchu horninových bb
kov. Rozsah ich účinku závisí od v1astnost[ 
materiálu budujúceho horninu, štruktúry, 
orientácie zŕn, pórovitosti a pod. 

Diskontinuity, ktorých vznik súvisí so 
všetkými štádiami formovania hornín, 
zvyčajne prekonali niekoľko etáp význan1-
ných premien. Okrem znižovania pevnosti 
sa menil ich charakter a tvar, roztvárali 
8a , alebo uzatvárali, menila sa ich drsnosť, 

vyhoj enie a výplň, dÍžka a pod. Prejavy 
zmien, tak ako ich možno pozorovať dnes, 
sú spravidla výsledkom najmladších štádií 
ich vývoj a . Hlavnou mierou sú to dôsled
ky hypergénneho vývojového štádia. V sú
časnosti pokladáme zvetrávanie za roú10-
dujúci faktor zmzenia pevnostnodefor
mačných vlastností stien -diskontinuít. In
tenzita p r ieniku agentov zvetrávania do 
vnútra blokov postupne klesá, maximálne 
sa prejavuje najmä v povrchovej zóne 
rozvoľnenia. Hodnota pevnosti povrchovej 
kôrky horninového bloku (r;cj) býva zvy
čajne iba zlomkom hodnoty ac zdravého 
jadra horniny. 

Štádiá p rocesu redukcie pevnosti stieri 
diskontinuít možno sumarizovať nasledu
júca (upravené podľa Bartoná. - Chou
beyho, 1977): 

1. Štádium vytvárania diskont inuít v 
intaktnej ho rnine - hodnota rJcj == rJc-

2. Štádium postupného znižov-ania pev
nosti stien diskontinuity, najmä účinkom 
prenikajúcej vody, zmien teploty, odľah
čovania masívu a pod.: /Jej < ac· 
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3. Prechodné štádium, v ktorom sa dis
kont inuity predlžujú a rozširujú, zapÍňajú 
alebo v nich I11astáva opätovné preplave
nie a intenzívne pôsobenie cirkulujúcich 
vôd na steny puklín. Samotné bloky hor
niny sú prakticky nepriepustné ; Cl ej je len 
frakciou a c, z čoho plynie vzťah r:lcj < a c-

4. Štádium hÍbkového prieniku agentov 
zvetrávania do vnútra blokov. Dôsledkom 
je výrazné zníženie pevnosti stien puklín, 
zvacsov;anie oslabenej kôrky, zmzenie 
pevnosti jadra bloku /Jcr vznikom mikro
puklín, miestami badateľná zonálnosť 

charakteristická zmenami farby a rozdiel
mi v pevnosti v prostom tlaku: r:f ej < Cl cr < 

< (Jť 

5. Štádium najprog r esívnejšieho zvetra
nia celých blokov horniny, jednotné zní
ženie ac na hodnotu acr, v ext rémnych 
prípadoch zníženie a er až na hodnotu /J ,ľ 

1 

Horninový m asív je úplne rozvoľnený, 

zložený z priepustných, dezintegrovaných 
blokov acf == (Jer • 

Pevnostné charakteristiky kôrky (zóny) 
oslabenej horniny zisťujeme pom ocou 
jednoduchých skúšok: 

a) Vrypom hrotu alebo úderom geolo
gického kladiva sa udáva semikvan tit a,tív
ny rozsah pevnost i (tab. 3 - ISRM, 1978). 

b) Hodnota JCS (pevnosť v tlaku na 
povrchu diskontinuity - Barton, 1973) sa 
získava pomocou prístroj a „point load 
t est" (obr. 9). Skúška sa robí na pravidel
ných alebo nepravidelných vzorkách hor -
nín. J e vhodná najmä pre vyššie štádiá 
r edukcie pevnosti, pretože kužele prístroj a 
v<tláčané do horninovej vzorky lepšie re
gistrujú odpor mocnejšej kôry oslab enia 
(až niekoľko centimetrov) a Sikresľuj úci 

vplyv zdravého jadra vzorky je mini
málny. 

Tab. 3 

Približný rozsah 
Stu-
peň 

Opis Terén n e sta novenie pevnosti v prostom 
tlaku rJ e (MPa) 

R a extrémne mäkká v ryp nechtom 0,25- 1,0 
h ornina 

rozpad a vá pod 1,0 - 5,0 
veľmi m äkká úderom hrotu 
hornina k ladiva, možno 

krájať nožom 

R 1 m ä kká hornina odlupovanie nožom 5,0 - 25,0 
ťažké, šupinky sa 
o ddeľujú úderom 
kladiva 

R3 stredne pevná kú sky sa oddeľujú 25,0 - 50,0 
hornina iba silný m úderom 

kladiva 

R4 p evná horn ina kúsky sa oddeľujú 50,0 -100 
v iacer ými údermi 
kiadiva 

R s veľmi pevná na oddelenie ú lomkov 100 -250 
hornina treba viac silných 

úderov kladiva 

R 6 ex trémne p evná 
1 ú lomky , v zorky m ožno > 250 

hornina 

1 

oddeliť iba vytikaním 
k ladiv om 
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Obr. 9. Terénny pristroj na bodovú skúsku 
pevnosti hornín (point load test) 
Fig. 9, Field device for point load tests 

Na veľmi drsných puklinách ,ie mocnosť 
kôry oslabenia veľmi variabilná, vystupu
júce zrná minerálov sú zvyčajne oveľa 

odolnejšie ako miesta priehlbín na plo
chách. Variabilnosť hodnôt pevnosti je b a
dateľná najmä pri hrubozrnných horni
nách rozličného zloženia (zlepence a pod.). 

c) Pomerne uspokojivé výsledky dáva 
Schmidtovo náriazové kladivo. Typ L sa 
vhodne používa na zisťovanie hodnôt JCS 
v rozsahu 20-300 MPa. Korelačný vzťah, 

na základe ktorého možno určiť z hodnôt 
R a pa ··pevnosť povrchu pukliny, uvádza 
R P. Miller (1965), N. Barton - V. Chou
bey (1977). Skúšaná diskontinuita musí 
byť čistá, najlepšie ak sa vzorka nasýti vo
dou, aby sa imHovali najnepriaznivejšie 
prírodné podmienky. Robí sa súbor 10 me
raní, úderník k1adiva sa prikladá vždy na 
nové miesto na diskontinuite. Reprezenta
tívna hodnota odrazovej výšky R sa po
číta z piatich najvyšších čítaní. Táto me 
tóda má aj limitujúce faktory. Sú to: 

- Miesta skúšky na puklinovej ploche 
musia byť rovné, dobrúsené. V prípade 
skúšky na drsnej, nerovnej ploche nie je 
dostatočný kontakit medzi údernikom kla
diva a skúmanou plochou a výsledky skú
šok bývajú skreslené; 

- hodnotu odrazovej v ýšky m ôže 
skresľ0vať rozdielna tvrdosť m inerálnych 
zŕn. čo sa prejavuje najma p r i h rubozrn
ných horninách; 

- nie je prerne známe, či hodno ty R 
skutočne r eprezentujú iba oslabenú kôrku 
na povrchu puklinových plôch, alebo či 

nárazová energia preniká louto vrstvičkou 
hlbšie. a tak vyššie hodnoty R p latia p re 
neporušené časti jadra horninového blo
ku; v takom prípade možno tieto hodno ty 
pok1adať za reprezentatívne len pri št á-
diách redukcie pevnosti 1 alebo 5; pri 
m eraniach v teréne t reba dbať n a to, aby 
sa za reprezentatívne hodnoty nepovažo
vali výsledky zo skúšok na uvoľnených 
blokoch; v sporných prípadoch sa od po-
rúča radšej zväčšiť počet skúšok. 

d) V ostatných rokoch sa pri zisťovan[ 
vlastností hornín uplatnili nenáročné tes
ty, ktoré často nahrádzajú zložité skú
šobné p ostupy. Patrí medzi ne m et óda 
vtláčania razníika, ktorú do mechaniky 
hornín zaviedol Srejner (1958). Je zalo
žená na princípe vtláčania geometrického 
telesa do horniny, ktorým sú valčeky 

s plochou kruhovou základňou rozličnej 

veľkosti (obr. 10). Vtlačná pevnosť · sa 
zisťuje zo vzťahu 

Fmax 
čJutl = ---

A 
kde F max - maximálne zaťaženie (sila) 
pod razníkom v momente krehkého poru-
šenia (horniny v N, 

A - plocha kontaktu r azníka a 
horniny v mm2. 

Vtlačná pevnosť CJutl je v MPa. Výhodou 
tejto metódy je, že vyvolané n apätia sa 
nemôžu uvoľňovať ani bočne ani smerom 
do vnútra vzorky, ako je to pri bežných 
skúškach na zistenie pevnosti na k ockách 
alebo valčekoch. Oblasť napätí sa koncen
truje po obvode vtláčaného razníka, t eda 
na kontakte r azníka s horninou, .a preto 
pri jeho postupnom vtláčaní n d medzi 
pevnw,ti sa náhle preruší - vylomí k ôr-



l\ll. N0vo1ny, R. Hol2er: Drsnosľ a pevnosť povrchu diskontinuít 367 

Obr. 10. Šrejnerova skúška vtlačnej pevnosti 
F ig. 10. Srejner's test of hobbing strength 

ka horniny v okolí razníka, čo sa spája 
často so zvukovým efektom. V takýchto 
podmienkach sa začínajú prej,avovať a.i 
plastické vlastnosti (krehko plastické a 
plastické správanie) dokonca v takých 
horninách, pri ktorých sa pri „deštrukč

ných" skúškach neobjavili ani náznaky 
plasticity (alebo len čiastočne). V momen
te, keď sa narastajúce zaťaženie n emôže 
ďalej kompenzovať , nastáva plastický klz. 

Šrejnerova metóda umožňuje získať nes
kreslené výsledky hodnôt pevnosti aj na 
povrchu neopracovaných plôch. Pri skúš
ke so Schmidtovým kladivom je nedosta
točný kontakt medzi nárazovým úderní-• 
kom a· skúmanou plochou, a preto sú 
hodnoty pevnosti nižšie ako v skutočnosti. 
Metóda razníka tento vplyv eliminuje 

podsta lne menšou kontakt nou ploch ou. 
Dôlezité je, ze v zrnitostne a minerálne 

nerovnorodých horninách (napr. zlepenc8) 
2a zárodky porušenia šíria smerom do 
hlbky po ko ntak toch tý chto nehomogenit, 
ale najmä po mikrotektonických plochách. 
Preto sa aj minerálne zrná s odlišn ými 
fyzikálno-mechanickými vlastnosťami pod 
razníkom nzlične detormujú a spolu 
s mikropuklinovito"ťou ovplyvňujú rozlo
ženie m1patí od koncentrovaného zaťaže nia 
z povrchu plochy. 

Pri všetkých skúmaných vzorkách srn e 
používali razník s plochou 2 mm2. T át,) 
k ontaktná plocha úplne vyhovovala, p re
tože išlo väčšinou o jemnozrnné hor niny, 
takže sa vplyv rozdielneho minerálneho 
zloženia na hodnoty vtlačnej pevnost i ne
mohol prejaviť. 

Aj skúšky vtlačnej pevnosti podlieh aj ú 
št;atistickým zákonom. Vzhľadom n a veľ ·• 

mi malý pokles koeficienta variácie p r i vi ac 
ako 20 experimentoch sme vykonali 20 
vtlačných skúšok puklín z jednej lokality. 
Skúšky sme nerobili na všetkých vzor
kách, lebo b oli z jedn~j diskontinuity, a 
tak sme na týchto plochách predpok ladali 
rovnaké m echanické vlastnosti, čo orien
tačné meran ia potvrdili. Pritom r ozptyl 
nameraných hodnôt na rovnakých plochách 
nebol veľký. Pri nerovných plochách mali 
výčnelky oveľa vyššiu vtlačnú pevnosť, 

teda predstavujú odolnejšie časti v mine
rálnom zložení hornín. 

Zvetranie sme vyj,adrili pomocou inde
xu zvetrania na ploche diskontinuity 

rJvtL I = --
zv ' 

a vtl 

kde rJvtl - vtlačná pevnosť zdravej h or
niny v MPa , r;' vtl - vtlačná pevnosť na 
ploche diskontinuity v MPa. 

Na všetkých skúmaných lok;alitách sa 
prejavila znížená pevnosť horniny n iJ. plo
chách diskontinuiJty. Vzorky sa, p rirodze
ne, odoberali iba z pripovrchových zón, 
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kde stupeň navetrania dosahuje pomerne 
vysokú hodnotu. Pri vzorkách zo starých 

odrezov a lomov, kde dlhší čas pôsobili 
exogénne vplyvy, bol mdex zvetrania 
v priemere vyšší ako pri vzorkách napr. 
z lomov v ťažbe. Výsledky ilustruje tab. 4. 

Genetický 

1 

Lokalita 
1 

typ 

Plocha Donovaly vrstvovitosti 
Plocha Zázrivá vrstvoví tos ti 
Plocha Turá Lúka vrstvoví tosti 
Plocha Lopušné 
vrstvovitosti Pažite 
Plocha 
vrstvovitosti Kolárovice 

Ako ukazujú výsledky, index zvetrania 
dosahuje na plochách diskontinuít prekva
pujúco vysoké hodnoty. Vysoký index zve
t rania je napríklad na lokalite Donovaly 
v spodnotriasových kremencoch. Je prav
depodobne zapríčinený tým, že hornina 
obsahuje vedľajšie minerály - živce, mus
kovit a bio:tit. Z nich najmä živce a biotit 
podľahli premenám, a tak sa pevnosť dis
kontinuity znížiLa. Pri ostatných lokali
tách je index zvetrania odôvodniteľný vy
sokým obsahom ílových minerálov. Po
dobne aj pieskovec z Kolárovíc zvetráva 
na plochách deliteľnosti v dôsledku prí
tomnosti glaukonitu, ktorý sa pomerne 
rýchlo rozpadá. Ako vidieť zo skúmaných 
lokalít, vtlačná pevnosť na ploche diskon-
1tinuity môže byť až štyrikrát nižši,a ako 
vtláčná pevnosť zdravého horninového ma
teriálu. Túto hodnotu zároveň pokladáme 
za limitnú a predpokladáme, že index 
zvetrania na ploche diskontinuity nijakej 
skalnej horniny nie je väčší. 

Záver 

Cieľom príspevku bolo podať stručný 

náčrt hlavných parametrov šmyk ovej pev
nosti diskontinuitných horninových telies. 
Hlavnú pozornosť sme venovali racionali-

Tab. 4 

Litologický typ 1 Ovtl I a'vtl 1 (MPa) (MPa) I zv 

kremenec 3340 975 3,4 

slieni tý a piesčitý 4400 1380 3,2 vápenec 
rohovcový vápenec 37SO 956 3,9 

slieni tý vápenec 1930 1251 1,5 

pieskovec 3490 1820 1,9 
1 

zácii získavania vstupných údajov na vý
počty. Išlo najmä o nenáročné, ale pritom 
prijateľne obj ektívne zisťovanie hlavných 
parametrov - t renia n a diskontinuitách 
a pevnost i povrchu blokov individuálizo
vaných diskontinuit ou. 

Výsledky ukázali, že - hodnoty drsnosti 
plôch získ ané zo skúšok na profi lografe a 
hodnoty pevnosti povrchu disk ontinuít 
získané m etódou vtláčania r azníka posky
tujú vhodný vstupný materiál na riešenie 
mnohých pľ'aMických úloh. 

Zisťovali sme drsnosť plôch diskonti
nuity na 5 lokalitách vo vápencoch, pies
kovcoch a kremencoch pomocou labora
tórneho profilografu. Výsledky uk ázali, že 
najvhodnejšou charakterisúkou n a kvali
fikáciu drsnosti je rozptyl stacionárneho 
procesu. Vyjadruje nielen výšku výstup
kov, ale aj priebeh a amplitúdu nerov
nosti. 

Pri skúškach vtlačnej pevnosti ak o r ov
nako dôležitého ukazovateľa sme h odnotili 
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podiel zveitrania povrchu diskontinuity. 
Ukázalo sa, že zvetranie tu dosiahlo pre
kvapujúco vysoké hodnoty a že priamo 
ovplyvňuje hodnoty trenia na puklinách. 

Uvedené nenákladné metódy a proces 
spracovania vedú k značnému zefektívne
niu skúšobných procesov. Komplexne tre 
ba riešiť aj odber ,a prípravu skúšobných 

teliesok - ,,vzoriek diskontinuity", ktoré 
spôsobujú isté ťažkosti. 

N a posúdenie vplyvu vtlačnej pevnosti 
a drsnosti na hodnoty trenia treba vyko
nať vtac experimentov, nájsť korelačné 

vzťahy medzi drsnosťou, vtlačnou pevnos
ťou a uhlom vnútorného trenia a napokon 
na základe rýchlych testov vypočítať uhol 
vnútorného trenia. 

Recenzoval O. Ťavoda 
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Roughness and strength of discontinuity surfaces 

MIROSLAV NOVOTNÝ, RUDOLF HOLZER 

The determination of rock propert ies in rock 
m asses is related, even today, with many of 
problems. Discrepancies arise mainly when 
physical and mechanical properties of large 
r ock bodies are to be defined in relation 
with the needs of complicated engineering 
constructions. 

In the case of rock masses, fi rst impor-

. tance is ascribed to the questions of stability 
and deformability which are induced, a bove 
all, by the a rrangement, number and pro
perties of discontinuity surfaces. The most 
important parameters of discontinuities, 
measured specially for stability calcula tions, 
are the roughness and unevenness of discon
tinuity surfaces together with the strength of 
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their walls. In the case of unfilled discon
t inui ties , these data are the most important 
indica tors of friction. 

Evaluaiing stabilities of such masses, fric
tion values are used frequently for calcu-
lations which met the distrust of engineer': 
T his concerns namely va lues obtained by 
laboratory measurements therefore the mea
sured values are commonly reduced to one 
h alf or even one third of the original one. 
A real solution of th is problem should he 
in the correlation obtained from a conside
r able set of laboratory and field measure
ments using mathematical statistics. This may 
lead to the eleboration of unified methodic 
instructions based on detailed analysis of 
unevenness, roughness and surface strength 
measurements along discontinuities a llowing 
t he obtained values to be interpreted and 
used in correct manner. 

Main attention was paid to the elaboration 
of methodics and to the rationalization of 
acquiring input data for the calculation of 
shear parameters. All samples of joint sur
faces were subject to measurements of 
r oughness and surface unevenness using a 
self-constructed laboratory profilograph de
vice (Figs . 2 and 3). Subsequently, the surface 
s trength has been measured by hobbing of 
a punch of 2 sq. mm surface. Results of 
surface strength tests are well correlated 
w ith simple compression strength data. The 
p rocedure allowed to check the ways how 
t he roughness and strength along joins may 
be measured. R esults may serve in the fu
ture, using statistical data from a larger set 

of samples, as correlation parameter s of shea r 
strength a long discon tinuities. 

Tests were made on samples from flve 
localities on limestone, quartzite and sandsto
ne. The most suitable characteristics for t he 
quantification of the roughness appeared the 
dispersion oľ the stationary process. The 
valu e expresses not only the height of jumps 
but also t he course and amplitu de of t h e 
unevenness. 

During hobbing strength tes ts on discon
tinui ty surfaces (joint w alls) , the obtained 
value has b een compared w ith sim ple com 
pression strength values of the sou nd rock. 
Results prove that t he hobbing strength 
along the discontinuity surface m ay be u p 
to four times lower than the strength of the 
sound rock. Results p oint to su r prisingly 
high values of the weathering index (the rate 
of strength of the sound rock and on th e 
weathered surface). Probably, this va lue is 
of similar importance for the determina tion 
of friction as the value of roughness. 

With the aim t o assess the influence of 
hobbing strength and roughness onto th e 
angle valu e oľ internal friction on discon
tinuities, a larger number of exper iments is 
needed. Another task will be to p rove cor 
relations between all three investigated pa
rameters (roughness, hobbing stren gth an d 
angle of internal friction) and, on the base of 
quick determination of roughness and hobbing 
s trength, to calculate the ang!e of interna! 
friction. 

Preložil I . V arga. 
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Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky priesku
mu klinoptilolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východ
né Slovensko) 

Geologický prieskum, 040 51 K ošice 

(5 obr. v texte) 

Doručené 10. 10. 1983 

IlepBoe MCCTOP OJKACHHe l.\COJIHTOB B 1IexOCJIOBa1mH : pe3yJibTaTI>I p a3BCAKH 
K JIHHOilTH JIOJIHTOBOro Tycp a H HJKHero r p a 60BI.\a (B OCTQqHaH C JIOBaKHJI) 

MeCTOp0)!<)_"(eHI1e KJll1HO!ITJ1JIOJll1TOBOľO T ycpa H J1)KHer o r pa60BI.(a rr p e )-1 -

CTaBJUl.eT rrepsoe pa3Be)-laHHOe Me cropO)K)-leH11e l.\ eOJIMTa s q ccP. 51BJI51eTC5! 

'!aCTLIO HJ1)KHe- )-laJKe cpe,[if!eÔa)-"(eHCKOľO 6paKI1'!eCKO -MOpCKOľ0 OCa)-IKOHa

K OITJieHJ1H l1 B03HI1IIJIO B rreJII1TOMOptpHLIX Tycpax p i10)-laI.ll1T OBOľ0 CJTOJKe

Hl15L Tycp CO)-lep)KI1T B cp e)-"(HeM 56 % K JII1HOIITJ1JIOJJJ1Ta, rrp116JIJ13J1TeJILHO 

20 O/o !IJTaľJ10KJJa30B, 15-20 °Io CMeI(TJ'.lľOBOľO MMHepaJia (ceJI3)-"(0HI1T?) , 

-,-- 12 °Io Kpl1CTOÔaJII1ľa l1 0,4 °Io c:se)Kero 6110ľHTa . ELIJIH y craHOBJieHLI CTe

X l10MeTpl1'!e CKHe OTHOllleHHJI o 6MeHa Kan !OHOB J1 l1X pacrrpe)-leJieHJ'.le Ha 

MeCTOpQ)K)-leHJ'.1!1. MecTaMJ'.I 3 aMetJ:aeTC5! nmepreHHLie H3MeHeHJ'.IJ1 l.\eO JIJ'.l'ľ O

BOľO Tycpa. 

The first zeolite deposit in Czechoslov'akia: results of geological ex piora
tion of the clinoptilolite tuff in Nižný Hrabovec (Eastern Slovakia) 

The deposit of clinoptilolite tuff in Nižný Hrabovec represents the 
first accumulation of zeolite assessed by geological prospection in Cze
choslovakia. The deposit participates on a Lower to Middle Badeni an, 
marine to brackish, sequence and origina ted in pelitomorphous tuff of 
rhyodacite composition. The tuff contains 56 % clinoptilolite in average, 
about 20 % of felspars, 15 to 20 % of smectitic mineral (seladonite ?), 
about 12 % of cristobalite and 0.4 % of fresh biotite. S toichiometric 
proportions of exchangeable cations have been established together with 
their distribution throughout the body of the deposi t. Hypergenous 
alterations of the tuff have been found in places. 

Zeolity sa v súčasnosti stali jednou 
z najzaujímavejších netradičných nerast
ných surovín. Sorpčné a katalytické vlast-

ností najmä syntetických zeolitov sa do
teraz využívali v rozličných odvetviach 
priemyslu a až zdokonalenie identifik ač-
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ných m etód viedlo k objaveniu početných 
ložísk zeolitov vo svete a k ich veľmi roz
manitému využívaniu (Mumpton, 1973). 

Výskyty prírodných zeolitov, ktoré by 
mohli byť objektmi geologického priesku
mu, sú doteraz známe iba z kyslých vul
kanoklastických hornín neogénneho veku 
na Slovensku (Šamajová - Kraus, 1974, 
1978). Autigénne zeolity, nahrádzajúce pô
vodnú vulkanoklastickú a sklovitú hmotu , 
reprezentuje takmer výlučne klinoptilo t it 
a mordenit, t. j. vysokokremičité zeolity. 
Objavenie výskytov takýchto hornín je zá 
sluhou I. Krausa a E. šamajovej (1. c.). 
Prvé aplikačné skúšky využiteľnosti, ako 
aj overenie metodiky ich stanovovania 
v horninách sú výsledkom práce Strediska 
aplikovanej technológie nerastných suro
vín Geologického prieskumu v Košiciach 
(Kozáč et al., 1981, Kozáč - Očenáš, 1982). 
Aplikačné skúšky na využitie v poľnohos

podárstve sa vykonali najmä v Ústave 
experimentálnej veterinárnej medicíny 
VšV v Košiciach. 

Praktické možnosti využiha prírodných 
zeolitov vychodia z ich vysokej ionomeni
čovej schopnosti a selektivity, reverznej 
schopnosti hydra,tácie a dehydratácie, vy
sokej sorpčnej schopnosti najmä plynných 
látok a z toho, že ich možno opakovane 
používať. Tieto vlastnosti predurčujú zeo -
litovú surovinu hlavne na využitie v poľ
nohospodárskej veľkovýrobe, a to v živo
číšnej, ako aj v rastlinnej, ale aj pri 
ochmne prostredia, v chemickej technoló
gii a inde. 

Pozoruhodné výsledky aplikačných tes
tov v živočíšnej výrobe (najmä v chove 
ošípaných) viedli aj k ;rýchleniu prie
skumného overovania zeolitového tufu 
v Nižnom Hrabovci. Súčasne s vyhľadáva
cím prieskumom tohto ložiska prebehli 
veľkoplošné pokusy ich využitia v poľno
hospodárstve. Zeolit ako prídavok do 
krmiva zlepšuje zdvavotný stav hospodár
skych zvierat, znižuje straty počas chovu, 

zachováva kvalitu produkovaného mäsa a 
zlepšuje mikroklimatické podmienky cho
vu a ekonómiu veikochovu. Pokusy uká
zali, že zeolitové aditíva nenahrádzajú zá
k1adné živiny, ale pomáhajú dokonalejšie 
ich využív ať. 

Vynikaj úce výsledky sa vo sv ete do
siahli aj pri používaní zeoliitu ako bene
fikátom pôdy v intenzívnych rastlinných 
hospodárstvach (najmä skleníkoch). 

Ložisko klinoptilolitového tufu v Niž
nom Hrab ovci je prvým prieskumne ove
reným ložiskom zeolitu v ČSSR. Jeho po
drobné poznanie a pomerne presné overe
nie zásoby a kvality suroviny v etape vy
hľadávacieho prieskumu poskytlo podkla
dy na ďalší prieskum, teraz už v priemy
selných kategóriách zásob. Súčasne sa zís
kalo množstvo mineralogických a chemic
kých poznatkov o variabilnosti suroviny, 
ako aj o j ej úžitkových vlastnostiach (vý
m ennej kapacite). 

Geologická stavba ložiska 

Ložisko je časťou spodnobádenského až 
strednobádenského vulkanicko-sedimen 
tárneho sledu usadeného v morskom 
(a čiastočne brakickom?) prostredí. Hlavná 
poloha vulkanoklastík ryodacitového petro
chemického zloženia vytvára 100-150 m 
mocné a až 7 km dlhé monoklinálne ulo-
žené teleso (obr. 1). 

Priemerný úklon monoklinálne defor
movaného telesa ložiska je cca 45° na JZ 
až JJZ. J eho podložie tvorí polymik-tný 
piesok a p ieskovec, v nadloží j e slienitý 
piesok, bentonitický a piesčitý íl s polo
hami málo spevneného pieskovca, ktor é 
ešte obsahujú niekoľko menších tufitic
kých polôh. Prerušenie sedimentácie klas
tík v dôsledku depozície vulkanogénnych 
vrstiev ložiska možno jasne preukázať 

chýbaním alogénnej p r ím esi v tufe (cha
rakteristick á asociácia ťažkých minerálov 
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Obr. 1. Geologický profil ložiska zeolitového 
tufu v Nižnom Hrabovci. 1 - piesok a pies
kovec s vrstvičkami ílovca, 2 - klinoptiloli
tový tuf s čiastkovou výmennou kapacitou 
nad 0.75 val. kg-1, 3 - klinoptilolitový tuf 
s čiastkovou výmennou kapacitou pod 0,75 
val. kg- 1, 4 - slienitý íl, piesok, ílovec s po
lohou bentonitu 
Fig. 1. Geological profile of the zeoli te tu Ef 
deposit in Nižný Hrabovec. 1 - sand and 
sandstone wi th clastone layers, 2 - clino
ptiloli te tuff of over O. 75 val. kg- 1 partial 
exchange capacity, 3 - the same with less 
than 0.15 val. kg- 1 partial exchange capacity, 
4 - marly clay, sand, claystone with ben
tonite seam 
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klastík, ostrou hranicou medzi podložnými 
sedimentmi a tufmi a rozmyvmi tufu, 
spolupôsobiacimi pri vytváraní bentoni
tických vrstvičiek v nadloží). Tektonické 
porušenie, okrem monoklinálneho u loženi;, 
celého ložiska, je zanedbateľné a p r ejavu
je sa puklinatosťou paralelnou s v rstvovi -
tosťou a dvoma nevýraznými systémami 
priečnych puklín, odrážajúcimi pohyby na 
priečnych zlomoch v okolí ložiska. 

Prevládajúca hornina ložisk,a je pomer
ne monotónna. Je to pelitomorfný, zried
ka psamitický vulkanoklastický 1tuf svet
lozelenkavej alebo sivastej farby bez ma
kroskopicky rozpoznateľných súčiastok. 

Výnimkou sú iba menšie polohy v spod
nej časti vrstiev, kde je niekedy rozpozna
teľná prímes živcov a ojedinele drobné 
šupinky biotitu. Chemické zloženie tufu je 
ryodacitové s priemerným obsahom Si02 

69,25 %, Ab03 12,15 %, celk. Fe203 1,51 O/o , 
MgO 1,03 %, CaO 3,21 %, Na20 0,63 O/o , 
K20 2,83 % a sumou H20 7,25 %. Z po
tenciálne výmenných katiónov preukazuje 
relatívne veľké variácie distribúcia draslí
ka a sodíka, kým obsah vápnika a horčíka 
je konštantnejší. 

Mineralógia 

Podľa mineralogického zloženia zeolito
vý tuf pozostáva z cca 56 % klinoptilo
litu (v priemere). Ostatné súčasti sú živce 
(andezín, m enej mikroklín) do 20 % (prie-

tmavé Zhluky 

Obr. 2. Kvantitatívne po
mery medzi množstvom 
základnej hmoty, živcov + 
biotitu a tmavých zhlukov 
(,,seladonit") 
Fig. 2. Quantitative pro
portions of the groundmass, 
felspar + biotite and dark 
cham ber s ,, (sedadoni te" ) 
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merne 8,5 %), doteraz iba približne iden
tifikovaný listový silikát pravdepodobne 
seladonitového zloženia (do 20 % ,a 15 % 
priemerne), cristobalit (12 %) a čerstvý 
biotit vo veľmi malom množstve (prie
merne 0,4 %). Planimetrické analýzy po
mohli kvantitatívne zhodnotiť minerálny 
obsah (obr. 2 a 3), ako ,aj stanoviť pôvod
nú vulkanogénnu minerálnu asociáciu (dnes 
premenenú zeolitizačnými procesmi), ktorá 
obsahovala plagioklas, sanidín (?), kremeň, 

biotit a kyslé vulkanické sklo. Na rozdiel 
od toho sa minerálna asociácia zeolitové
ho tufu zisťovala oveľa prácnejšie a vy. 
žadovala okrem kvanrtitatívnych rtg a se
lektívnych analýz výmeny (podľa jednot
livých iónov) s rozličnou koncentráciou 
roztoku NHr,Cl (0,15 a 5 1\/l) aj chemické 
analýzy suroviny pred výmenou a po nej , 
aby sa mohla stanoviť prítomná minerálna 
asociáciG. klinoptilolit - se1adonit (?) ---

cristobalit, ktorá vznikla v ryodacitovom 
tufe zeolrtizačnými procesmi. 

Vek zeolitizácie je nateraz predmetom 
diskusie (neskorodiagenetická alebo mlad
šia), ale existujúce K/ Ar celohorninové 
analýzy sa s geologickým vekom, pomerne 
spoľahlivo datovaným mikropaleontologic
ky, značne rozchádzajú. Napriek možnému 
úniku argónu údaje poukazujú na uzavre-

Obr. 3. Kvantitatívne pome
ry medzi množstvom živcov, 
biotitu a tmavých zhlukov 
(,,seladonit") 
Fig. 3. Quantitative pro
portions between the amo
un ts of felspar, biotite and 
dark chambers (,,selado
ni te") ,:ivce 

tie K/ Ar systému 
8,3 mil. rokov, čo 

kontrastujúci so 
strednobádensls.ým 

horniny pred 7,7 až 
je cca stredný panón , 
spodnobádenský-m až 
vekom sedimentov a 

synchrónneho vulkanizmu. * Je pozoruhod
né, že podľa termodynamických ú vah hib
ka vzniku asociácie s klinoptilolifom by si 
v tomto období vyžiadala min. 2-3 k m 
nadložných sedimentov. Detailné štatistic
ké zhodnotenie vzťahov medzi kvantitatív
nym mineralogickým zložením suroviny a 
množstvom vymeniteľných, ako aj rezis-
tentných k atiónov umožnilo pomerne spo
ľahlivo stanoviť dis1tribúciu klinoptilolitu 
v hornine spolu so zákonitosťami zmien 
jeho chemického zloženia. Klinoptilolit 
nižnohraboveckého ložiska sa môže klasi
fikovať ak o K-Ca typ s priemerným ste
chiometrickým vzorcom 

* To znamená, že v strednom panóne už 
bola hornina zeoli tizovaná. 

tmavé zhluky 

Síl biotit 
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Distribúcia vymeniteľných katiónov su-• 
roviny je na obr. 4. Stanovenie presného 
stechiometrického zloženia klinoptilolitu 
v jednotlivých prípadoch sťažuje to, že vy
soká koncentrácia chloridu amónneho v roz
toku (5M) pravdepodobne atakuje aj vždy 
prítomný listový silikát zeolitového tufu, 
čo sa potom vyjadruje nestechiometrickým 
množstvom draslíka a horčíka vo výme
nách (obr. 5). Tento najpravdepodobnejšie 
seladonitový minerál sa doteraz exaktne 
neidentifikoval a jeho chemické zloženie 
je odvodené iba nepriamo. Je pozoruhod
né, že reflex okolo 10 A v rontgeno-difrak
tometrických záznamoch tufu je nezvyčaj
ne silný, aby ho mohol spôsobiť iba prí
tomný biotit. Na druhej strane Mg-K 
ostatok po výmene je často mimoriadne 
vysoký, aby s,a mohol zahrnúť do biotitu 
alebo živca. 
Podľa pr iemerného stechiometrického 

vzorca klinoptiloliitu a známeho zloženia 
živca a biotitu možno modelový stechio
metrický vzorec „seladonitu" vyjadriť ako 

1l 
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Obr. 4. Histogram distribúcie čiastkových 
výmenných kapacít klinoptilolitového tufu 
s 0,15 M roztokom NH4Cl 
Fig. 4. Frequency distribution of partial ex
change capacities of the clinoptilolite tuff 
using 0.15 M solution of ammonium chloride 
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Obr. 5. Histogram distribúcie stechiometťi c
kých pomerov vymeniteľných katiónov v kli
noptiloli te s vyznačením mediánov hodnôt 
pre jednotlivé katióny 
Fig. 5. Frequency distribution of stoichio
metric proportions of exchangeable cations 
in clinoptiloli te wi th median val ues 

Pri predpoklade takého „model ovéh o" 
zloženia množstvo tohto jemne dispergo
vaného minerálu dosahuje do 20 % a 
spôsobuje a j svetlozelenkavú farbu zeoli
tového tufu. 

Druhotné premeny 

Špecifickou črtou ložiska je prítomnosť 

pripovrchových premien zeolitovej horni
ny vedúcich k redistribúcii jej vymeniteI -,. 
ných katiónov. V pripovrchových pod
mienkach klesá najmä obsah sodíka 
v klinoptilolite (jeho podiel na celkovej 
výmene) až na nulovú hodnotu. N aopak 
v hlbších častiach je miestami obsah Na+ 
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vo výmenách nezvycaJ ne vysoký. Naj stá
lejšiu distribúciu preukazuje draslík, kým 
obsah vápnika a horčíka v zeolite je o nie
čo premenlive jší. Surovina pravdepodobne 
pôsobí ako molekulárne sito aj v prírod
ných podmienkach, ale nemožno vylúčiť , 

že veľké kanáliky klinoptilolitovej štruk 
t úry sú v pripovrchových podmienkach 
blokované vyzrážaným karbonátom (kal
cit?) z prírodných kyslých uhličitano

vý ch r oztokov. Preto povrchové vzorky 
neumožňujú zhodnotiť kvalit u suroviny 
v celom ložisku. Podrobné vzorkovanie 
umožnilo odvodiť regresnú formulu na 
prognostické ocenenie kvality zásob prí
tomných v oblastiach, v ktorých sa prie
skumné vrty doteDaz n erealizovali. 
Vyhľadávací prieskum bol zhodnotený 

výpočtom zásob v kat. C2 ložiska v Niž
nom Hrabovci a ocenením prognóznych 
zdrojov v celom rozšírení nižnohrabovec
k ého tufu. Výsledky prieskumu umožnili 
navrhnúť ďalšie, podrobnej šie prieskumné 

práce potrebné na zhodnotenie priemysel
ného významu ložiska. 

Recenzoval I. Kraus 
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The first zeolite deposit in Czechoslovakia : results of geological 
exploration of the clinoptilolite tuff in Nižný Hrabovec 

(Eastern Slovakia) 

IMRICH VARGA 

The Nižný Hrabobec clinoptilolite deposi t 
occurs in acidic volcanoclastics (rhyodacite 
compositon) of Lower to Middle Badenian 
age. The main body of the deposit creates 
a single monoclinal bed of NW-SE strike 
dipping by 45° to SW and the average thick
ness is 100 to 150 m. Volcanoclastic of the 
deposit proper in a 7 km long belt. The 
amount of clinoptilolite is 50 per cents in 
a verage, further constituents of the rock are 
felspar s, quartz, cristobalite, less biotite and 
a hitherto only roughly identified (smectitic?) 

miner al assigned as seladoni te. Detailed tests 
allowed to establish the accurate chemical 
composition of the clinoptilolite and the 
amounts of other minerals. A surface-near 
alte ration led to the redistribution of exchan
geable cations in the clinoptilolite tuff but 
does not influence the quali ty of the raw. 
The raw material is aimed for use in lives
tock farming as additive tot food. Further 
investigations are in course for the assess
ment of economic value of the deposit. 

Preložil autor 
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Nové výsledky úlohy Dúbrava Sb-Matošovec 

STANISLAV MIKOLAš 

Geologický prieskum, Geologická oblasť , Marxa-Engelsa 29, 010 01 Žilina 

Doručené 10. 10. 1984 

Hom,1e pe3yJibT3Tbl pa3BC/-IO'IHbIX pa60T Ha MCCTOpO»</-ICHJU,{ )];y6pae a -Ma

TOIIIOBI-íe 

CyphM51HOe MeCTOpO)K,[\eH11e B Hvt3Kl1X TapTaX CaM0e 60JiblII0e M eCT0-
p0)KJ(eHl'le B -Y:ex0CJJOBaKl1'11. B rrpe1-1eJiax MeCTOP0)K,[leHlf51 B liaCTI1 MaTo
ill0BI-íe, pa3Be,[\0'1Hh!Ml1 pa60 TaM11 Ôh!JlO pa3Be,L(aHO 735 382 TOH cyphM51Hh!X 
PYi-1, )Kl1JihHO -rrpO)Kl1JJKOBOľO nrna. OCHOBH011 CO CTaB PY/-lhl J1MeeT CO,!{ep)Ka
Hl1e 1,51 °Io CblpbMM. ,[(pyro11 rrepcrreKTJ1BH0!1 rrp11M eChlO PY/-lhl 51BJl5IeTC.s! 
3 0JJOTO, KOTopoe npe,L(cTaBmreT cp e1-1Hee co ,11ep)l<aH11e 1,16 rpaMM Ha T0Hy . 

New results of the Dúbrava Sb - Matošovce prospect 

The Dúbrava antimony deposit in the Nízke Tatry Mts. is the largest 
deposit oť antimony ore in Czechoslovakiac_ About 736,000 tons of the 
vein-stockwork antimony ore were verified by the latest prospection 
stage in its par t called Matošovec. Antimony is the main ore component 
(the average Sb content is 1.51 percent) . Gold is fu ther perspective ore 
component (the average Au content is 1.16 ppm). 

V rokoch 1976- 1983 sa v antimónovom 
ložisk u Dúbrava v Nízkych T atrách v časti 
ložiska l\/Iatošovec vykonala etapa vyhľa
dávacieho prieskumu na overenie zásob 
antimónovej rudy žilno-žilníkového a i m
pregnačno-žilníkového typu. Overovalo sa 
pokračovanie rudných telies, resp. rud
ných štruktúr známych z predchádzaj ú
cich prieskumných etáp (Kravjanský, 1958; 
Juriga, 1967; Michálek , 1980). 

strane doliny Križiank a. Naj starší zázn am 
o baníckej činnosti v tejto časti lo
žiska je z rok u 1752 (Sombathy et al. , 
1969), pričom produkcia Sb crudum z tejto 
časti ložiska z rokov 1753-1851 bola 1397 
centov. Neskôr sa antimónová ruda v tejto 
časti ložiska neťažila . 

Geologická stavba 
časť ložiska Dúbrnva-Matošov ec pred

stavuje ú zky bočný hrebeň medzi Cha
b encom a Predpekelnou na západnej 

Ložisko je na severnom okraji ďumbier

skeh o antiklinória v Nízkych Tatrách. Pre-



378 Mineralia slov., 16, 1984 

važnú masu horninových komplexov lo
žiska a jeho bezprostredného okolia tvoria 
granitoidy. Sú súóasťou granitoidov ďum
bierskeho pásma a vznikli anatexiou vo 
variskom orogéne. 

Podstatnú časť hornín skúmanej oblasti 
tvoria horniny patriace do skupiny bioti
·tického granodiori tu, len ojedinele pre
chádzajúce do skupiny biotitického- grani
tu. Hranice medzi týmito dvoma typmi sú 
makroskopicky nepostrehnuteľné. Ostat
né typy hornín predstavujú makroskopic
ky výrazne odlíšiteľné polohy. Horniny zo 
skupiny aplitov vypÍňajú žilné štruktúry 
s ostrým ohraničením. Hybridné grani
toidy, migmatity a biotitické pararuly 
tvoria pretiahnuté pruhy hornín generálne 
smeru SV-JZ so sklonom na SZ. Ich 
mocnosť je od niekoľkých do 100 m. 

V území sa sledovala distribúcia prvkov 
v jednotlivých horninových prostrediach. 
Na tento účel sa definovali nasledujúce 
súbory hornín: 1. granitoidy bez hybrid
nej zložky, 2. hybridné granitoidy, rnigma-
1tity, pararuly, 3. nepremenené granitoidy, 
4. hydrotermálne alterované granitoidy, 
5. mineralizácia hydrotermálnych žíl. 

Súbory 1, 2 a 3 reprezentujú horninové 
prostredia minimálne ovplyvnené príno
som minerálnych zložiek v rámci zrudúo
vacieho procesu. Možno konštatovať, že 
v súbore 1 v porovnaní so súborom 2 sú 
vyššie priemerné, minimálne aj maximál
ne hodnoty Sb, As a Pb a naopak výrazne 
n ižší obsah Zn a Bi. Obsah W, Mo, Cu a 
Ag je zhruba na rov nakej úrovni. V sú-
bore 1 a 3 majú najvyššie koeficienty ko
relácie Pb-Zn (0,98), Ag-Zn (0,94) , Ag-Pb 
(0,91). V súbore 2 má najvyššie koeficienty 
korelácie Sb-Ag (0,81), Sb-A-s (0,62) , W-As 
(0,62) a Hg-As (0,60). Súbory 4 a 5 pred
stavujú prostredia, v kJtorých v rámci 
zrudňovacieho procesu nastal značný po
hyb minerálnych zložiek. Vyznačujú sa 
zvyšeným obsahom Sb, Pb, Ag, Ni a zní
ženým obsahom W. V súbore 4 sú naj-

vyššie k oeficienty korelácie m edzi Sb-Ni 
(0,98) a Ag-Pb (0,97). V súbore 5 sú naj 
vyššie k oeficienty korelácie medzi Ag-Pb 
(0,90) a Au-As (0 ,86). 

Rudné telesá sú v zóna-eh iR-tenzívne 
alterovaných hornín, v ktorých sa uplat
nila značná migrácia minerálnych zložiek . 
Kvantitatívne aj kvalitatívne uplatnenie 
jednotlivých druhov hydrotermálnych pre
mien sa v priestore mení a výrazne sa 
prejavuje aj zmenou farby horniny. 

Zrudnenie vystupuje v žilno-žilníkovej 
a žilníkovo-impregnačnej forme a viaže sa 
na nadložie a podložie zlomových štruk
túr M-1 (smeru SSZ- JJV so sklonom 
70-90° na Z) a M-4 (smeru SSZ-J J V so 
sklonom 60° n a V. Je lokalizované na sys
téme plôch diskontinuity smeru SSZ-JJV 
so sklonom na VSV p aralelnom s hlavným. 
žilným systémom. ložiska, najvýraznejším. 
puklinovým. systémom a naloženým systé
mom. zlomových štruktúr. Dalšim. systé
mom žilných štruktúr v rámci žilno-žil
níkového typu zrudnenia je veľm i rozptý
lený systém žilných štruktúr smerov 
VSV-ZJZ až ZSZ-VJV so sklonom n a 
JJV, resp. JJZ. 

Mineralizácia (Chovan, 1982) vznikla 
v dvoch etapách - scheelitovej a anti
mónovej. Z ložiskového hľadiska je n aj 
dležitejšia antimónová etapa, v ktorej sa 
zistila prítomnosť prvej, druhej a tretej 
periódy. štvrtá perióda, vyčlenená na lo
žisku Dúbrava, prakticky nie je vyvinut á. 

š ,trukt úrnu stavbu m ožno charakter izo
vať prítomno .sťou šiestich štruktúrnych 
systémov, korešpondujúcích s celkovým 
štruktúrnym. plánom ložiska D úbrava. 

Geologické a technické riešenie úlohy 

Geologickoprieskumné práce boli zame
rané na overovanie bezprostredného nad
ložia a podložia štruktúry M-1 (na ktorej 
sa v rámci úlohy Dúbrava Sb-Predpekel
ná preuk ázala prítomnosť impregnačno-žíl-
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níkového typu zrudnenia) a M-4. Tieto 
štruktúry sa sledovali smernými chodba
mi na dvoch banských úrovniach, na 
úrovni štôlne Svätopluk a štôlne 1. máj. 
Vzdialenosť týchto obzorov je cca - 3-4 m. 
Žilno-žim.ŕkové zrudnenie z týchto cho
dieb sa overovalo prekopmi na mocnosť 
zrudnenia s intervalom razenia cca 30 m. 
Dovedna bolo vyrazených 1714 m chodieb 
a prekopov a jeden komín v dÍžke 34,5 m . 

Nad úrovňou štôlne 1. máj a pod úrov
ňou Svätopluk kontinuitu zrudnenia ove
rovali šikmé, dovrchné aj úpadné vrty. 
Jeden vrt bol horizontálny. Spolu sa vy
híbilo 17 vrtov s metrážou 1803 m. Vrtné 
práce sa urobili súpravou Diamec 250. Na 
overenie mocnosti a kvality zrudnenia sa 
použilo dovedna 39 diel (22 horizontál
nych banských diel a 17 vrtov). Z nich 
33 overilo prítomnosť zrudnenia (19 b an
ských diel a 14 vrtov). 

Siršie okolie hlavných štruktúr sa ove
rovalo prekopmi. Využili sa najmä na rie
šenie charakteru primárneho a sekundár
neho geochemického poľa, ,ako aj osht
ných problémov súvisiacich s petrografiou 
a štruktúrnou stavbou. 

Výsledky prieskumnej etapy 
a ekonomické zhodnotenie 

Realizáciou úlohy Dúbrava Sb-Matošo
v ec sa preukázala existencia zrudnenia žilno
žilníkového typu v časti ložiska Dúbra
va-Matošovec, a to ako pokračovanie tohto 
typu zrudnenia z časti ložiska Dúbrava
Predpekelná, reprezentovaného blokom 
zásob H C2 b z úlohy Dúbrava Sb-Pred
pekelná. 

Spolu sa overili tri t elesá žilno-žilníko
v ého typu zrudnenia - Ž-1 (blok zásoby 
2-C2, 3-C2), Ž-2 (blok zásoby 4-C2) a ž--'3 
(blok zásoby 5-C2). 

Dovedna sa vypočítalo 736 382 t zásoby 
Sb-rudy s priemerným obsahom Sb -

1,51 %, Cu - 0,005 %, As - 0,103 %, 
Au - 1,16 g/ t a Ag - 1,10 g/ t . Priemerná 
mocnosť ložiska je 6,85 m. 

Zásoba sa vypočítala metódou geologic
kých blokov, pričom kubatúra bola vyrá
taná ako súčin plochy premietnutej clo 
vertikálnej roviny a priemernej m ocnost i 
kolmej na vertikálnu rovinu. Mocnosť blo
kov sa vypoč~tala ako aritmetický prie
mer prepočítanej mocnosti j ednotlivých 
overení. Mocnosť a kovnatosť úseku bloku 
(prieskumného diela) bola stanovená n a 
základe vymedzenia plynulého sledu vzo
riek nad limit okr ajovej vzorky (0 ,259 O/o 
Sb). 

735 382 t overenej antimónovej rudy 
s kovnatosťou 1,51 % Sb predstavuje 
11 104,26 t k ovu. Z rozpočtu geologicko
prieskumných prác sa vyčerpalo 9 431 OO O 
korún. Náklady na overenie 1 t g eolo
gickej zásady v kategórii C2 boli 12,82 Kčs . 

Sumárna úžitková hodnota ložiska Mat o
šovec (podľa nákladových limitoy n a 
8. päťročnicu) za predpokladu využit ia S b 
a Au je 926, 3 mil. Kčs . 

Na odskúšanie upraviteľnosti žilno-žil
níkového zrudnenia z časti ložiska Dúbr a
va-Matošovce boli odobraté 2 vzorky. 

Preukázalo sa, že skutočný m edzný mi
nimálny obsah Sb nezískateľný z rudy je 
0,104 % Sb. To by sa mala odraziť v kon
dičných kritériách pre masový typ anti
mónových r úd tým, že požadov,aná k ovna
tosť okrajovej vzorky by sa mala čo naj
viac blížiť t ejto hodnote. 

Okrem hlavného produktu úpravného 
procesu (Sb) za vedľajší produkt pri úpr a 
ve rudy treba považovať Au . V združe
ných vzorkách sa preukázal obsah Au 
od 0,1 do 2,3 g/t, čo pri masovom ,type r úd 
môže znamenať značný ekonomický prí
nos. 

Na dobývanie masového typu rúd sa pre 
ložisko Dúbr av,a spracoval Návrh dobý
vania žilníkového typu zrudnenia (Forgáč, 
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Obsah Sb (O/o) 
1 V,zor. 

V' podaní 1 

Výťažnosť Y k =X.E Yo = X-Yk 
č. v kone. (%) (%) (%) 

1 0,33 54,75 77,11 * 0,254 0,076 

2 1,43 62,00 98,16 1,412 0,018 

Yk - získaný obsah Sb do koncentrátu a medziproduktov, Yo - nezískaný 
obsah Sb, * - je žiadúce predlžiť kontrolnú flotáciu. 

1980), v ktorom sú návrhy na konkrétne 
dobývacie metódy, ale tie sa v praxi do
teraz nevyskúšali. 

Záver 

Doteraz vypočítaná zásoba žilníkového 
typu už teraz predstavuje veľkú väčšinu 
zásoby Sb rudy ložiska Dúbrava, a preto 
sa dobývanie a spracúvanie tohto 1:ypu 
zrudnenia -očakáva v blízkej budúcnosti. 

V časti ložiska Dúbrava-Matošovec a 
Predpekelná, kde je veľká časť zásoby, 
treba vyko_nať vyššiu etapu geologicko
p rieskumných prác zameranú na nasledu
júce úlohy: 

- za pomoci jadrového vŕtania, hori
zontálnych aj vertikálnych banských diel 
spresniť tvar rudných telies, pretože v sú
časnosti je obmedzenie rudných telies geo
metrické, nie geologické; 

- det ailnejšie zistiť rozm iestnenie zá
kladnej úžitkovej zložky Sb, ako aj As ako 
škodliviny a Au ako ďalšej perspektívnej 
úžitkovej zložky; 

- zaoberať sa výskumom úpravy žil
níkového typu zrudnenia zameraným na 

potlačenie arzenopyritu do odpadu, resp. 
výskumom prípravy Sb a Au-As koncen
trátu. 

Recenzova l M. Slavk ay 
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New results of the Dúbrava Sb - Matašovec prospect 

STANISLAV MIKOLÁŠ 

In 1976-1983 the stage of detailed prospec
tion was realised in the area of the Dúbrava 
antimony deposit in the Nízke Tatry Mts. (in 
the part of deposit called Matošovec). It w as 
realised in order to verify vein-stockwork 
and stockwork-disseminated antimony ore 
reserves. 

T he deposit is situated at the northem 
edge of the Ďumbier anticline. Granitoids 
form the bulk of rock complexes of the de
posit and its nearest surroundings. They are 
part of the Ďumbier Zone granitoids which 
were generated by anatexis during the Va
riscan orogeny. Six groups of rocks have 
been distinguished on the basis of petrological 
studies in the Matošovec area. These groups 
of rocks are as follows: biotite granites, apli
tes, biotite granodiorites, hybrid granitoids, 
migmatites and biotite paragneisses. 

The structure is characterised by the pre
sence of six structural systems which are in 
correspondence with the comprehensive 
structural plan of the Dúbrava deposit as 
a whole. 

T he ore mineralisation occurs in vein
s tockwork and stockwork-disseminated form s. 
It is bound to the both foot and hanging 
walls of the M-1 fault structures (NNW-SSE 

T o m á š R e p k a - J o z e E O s 1 a n e c : Vy
brané hydrogeologické problémy ochrany 
Petržalky (Bratislava 1. 12. 1983) 

Oblasť Petržalky, resp. pravej strany čes
koslovenského úseku Dunaja, sa v ostatných 
dvoch desaťročiach ·stala predmetom mno
hých záuj mov spoločnosti , užšie bratislavskej 
sídliskovej aglomerácie. Plánovaná a realizo
vaná výstavba sídliska si vyžiadala zabez
pečenie ochrany pred vzdúvajúcou sa pod 

· zemnou vodou pri vyššom stave Dunaja. Na 
to sa vybudovala nepriepustná hydraulická 
clona do podložia v osi ochrannej hrádze 
v úseku Starý most - ústie Chorvátskeho ra-

strike with 70-90' dip towards WSW) 
and the M-4 fault structures (NNW-SSE 
strike with 60° dip towards ENE). The 
ore mineralisa tion is located on joint surfaces 
(NNW-SSE strike with a dip towards 
ENE). These joints are parallel with th e m a in 
vein system, t he m ost important joint sys tem 
of the deposi t. A very scattered sys tem of 
vein structures (ENE-WSW and WNW-ESE 
strike with a dip towards SSE and SSW 
respectively) is the further system of vein
stockwork ore mineralisation structures. 

The mineralisation (M. Chovan, 1982) h as 
originated in two stages: in the scheeli te a nd 
antimonite stage respectively. The antimo
n ite stage of mineralisation is the m ost im
portant from the point of view of ore de
posit. Three periods of mineralisation were 
ascertained in its framework. 

About 736,000 tons oľ antimony are reser
ves were verified by the ]atest prospection 
stage. The a verage ore component contents 
are as follows : Sb-1.51 percent, Cu-0.005 per
cent, As-0.103 percent, Au-1.16 ppm, A g-1.1 0 
ppm. The average thickness of the deposit is 
6.85 m. 

Preložil Ľ. Divinec 

ZO ŽIV O TA SPOLOČN OST I 

mena. Hydraulická clona má zabrániť vzdú
vaniu h ladiny podzemnej vody pri vyššom 
stave Dunaja. Odvádzať podzemriú vodu pri 
vyššom stave pomáha aj sieť odpadových ka
nálov a rovnakú úlohu malo mať aj Chor
vátske rameno, na ktorom sa pred zaústením 
do Dunaja vybudovala aj prečerpávacia 

stanica. Ale hydraulická clona m ala doteraz 
taký účinok, že vzdutie hladín podzem n ých 
vôd nenastalo, preto prečerpávaciu stanicu 
nebolo treba uviesť do chodu. Ako n ásledok 
zaklesnutých h ladín podzemných vôd sa u ž 
v súčasnosti evidujú negatívne dôsledky vo 
forme vyschýnania stromov. Znižova ť hladi
ny podzemných vôd pomáha aj odber zo 
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zdroja Pečeniansky les, ktorý je po zmene
ných podmienkach v centre oblasti dotácie 
podzemnej vody. Vybudovanie plánovanej 
rýchlodráhy ďalej obmedzí prirodzený pohyb 
podzemnej vody do oblasti Petržalky z cen
tra dotácie (oblasť Pečenianskeho lesa), a tak 
sa vytvorí akási bariéra kolmo na smer prú
denia. Výstavba rýchlodráhy bude prebiehať 
už v husto zastavanej oblasti, kde rozsiahle 
znižovanie hladiny podzemnej vody v stred
ne uľahnutom štrku vyvoláva veľké nerovno
merné dosadanie povrchu terénu, a tým a j 
nebezpečenstvo porúch na stavbách a o m ož
nosť vzniku veľkých fitračných porúch . 
územie širšej oblasti Petržal1':Y. ie významné 
aj vodárensky. V oblasti Rusoviec, kde hrúb
B:a štrkového komplexu prudko narastá, je 
v súčasnosti zdroj podzemnej vody s kapa
citou 1200 1 . s-1. Okrem zdroja podzemnej 
vody v Pečenianskom lese, z ktorého sa odo
berá cca 240 1 . s -1, sú tu ešte ďalšie, menšie 
zdroje podzemnej vody. Preto je nevyhnutné 
širšiu oblasť Petržalky starostlivo chrániť u 
práce koordinovať tak, aby si územie v bu
dúcnosti zachovalo všetky funkcie. V posled
nom období sa pripravuje čerpanie čistej 

vody do Chorvátskeho ramena tak, aby 
mohlo plniť funkciu architektonického prvk u 
pre sídlisko a súčasne čiastočne pomáhalo 
regulovať hladiny podzemnej vody. 

Ján Ba b č a n : Problémy teoretického a 
experimentálneho modelovania v geológii 
(Bratislava 22. 3. 1984) 

Pretože objekty štúdia geológie sú z vacseJ 
časti priamemu pozorovaniu neprístupné, tre
ba procesy, ktoré v nich prebiehajú, vysvet-

ľovať za pomoci rozličných hypotéz. Tvorba 
hypotéz nemôže prebiehať ľubovoľne, ale na 
základe istých poznatkov a v súhlase s nimi. 
Základné geologické poznatky o neprístup
ných častiach vychádzajú z bádania rozma
nitých m odelov alebo analógií. Medzi osved
čené analógie patrí napr. štúdium aktualis
tických javov, porovnávacia planetológia a i. 

Geologické vedy dnes už majú aj rozsiahly 
systém modelovania predstavujúci cieľavedo
mý spôsob získavania poznatkov zo štúdia 
modelov a ich prenos na originál, t . j. na 
reálne prírodné sústavy. Dva základné sys-
témy modelovania - fyzikálne a matematic
ké - majú v geologických vedách , napr. 
v porovnaní s technickými vedami, odlišný 
charakter. Fyzikálne modelovanie vychádza 
najmä z experimentu, a to orientovaného na 
napodobnenie alebo vysvelenie geologických 
procesov, a preto sa označuje ako experi
mentálne modelovanie. 

Druhý systém modelovania predstavuje 
prenos poznakov do geológie z iných ob
lastí chémie, fyziky, termodynamiky, 
metalurgie atď. Prenos týchto poznatkov do 
geológie neprebieha iba matematickými 
transformáciami, ale často rozličnými myš
lienkovými, logickými a pod. dedukciami , a 
preto sa neoznačuje ako matematické, lež ako 
teoretické modelovanie. 

Modelovanie všetkých typov sa uplatňuje 

stále i'astejšie, ale treba pri ňom dôsledne 
dbať na to, aby model v každom pr ípade vy
jadroval čo najužšiu spätosť s originálom, to 
znamená, aby sa vždy - pri teoretickom 
zovšeobecňovaní, ako aj pri experimentál
nych prácach - brali do úvahy r eálne okol
nosti, reálne podmienky, v ktorých sa uva
žované geologické procesy uskutočňujú . 
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Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava 

JÁN ľABÁK 

Geologický prieskum, Geologická oblasť, 010 01 Žilina 

(2 obr. a 2 tab. v t e:x:te) 

Doručené 10. 10. 1983 

K epaMnqecKHe CBOiÍ:CTBa KOppeICI.\HOHHbIX rmrn MeCTOPO)K,D;eHHll CTynaBa • 

B paôOTe rrp11Be,1J;eHbl IIOJIYčfeHHbie pe3yJThTaTbl aHaJU130B, KOTOpbre Ôb!JTJ,f 

y cTaHOBJ1eHbl Ha o6p331\aX B3!!Tb!X J13 MeCTOPO)K)];emrn CTyrraBa-)Ka65rpem,. 

K poMe Ml1Heparron,1čfeCKOľO CJIO)KeHl1!! B CTaThe I.\11Tl1PYIOTC5I T aK)Ke TeXHO

JIOľJ1lieCKO-KepaMWieCK11e CBOMCTBa Iii XMM WieCKMM COCTaB MCCJie)];yeMoro 

Cblpb5I. Ha OCH0B3Hl1M. IIOJiyqe f(Hb!X pe3yJThTaTOB MO)KHO C,líeJ!aTh 3aKJ!IOqe

H11e, 'fTO Cb!pbe, KOTOpoe ,líOJiroe BpeM!! MCIIOJ!h30BaJIOCb TOJ!hKO Ka.K KOp

peKI.\MOHHaJr rrp11MeCh ,líJI!! rrpOM3B0,líCTBa lIO PTJiélH,líCKOľO I.\eMeHTa, MQ)KHO 

MCIIOJib30BaTb Iii B K epaM11qecKOl1 rrpoMblll!JleHHOCTM. 

Ceramic properties of the Stupava correction clay deposit 

Test results of samples from the Stupava-žabáreň clay deposit a re 
mentioned in the paper. It describes not only mineralogical composition 
and technological-ceramic properties, but chemical composition oť in
vestigated raw material as well. ľhis raw material was used as a cor 
rective component in cement industry. ľhe results shown that it can be 
exploited in ceramic industry, too. 

Roku 1982 sa skončila výroba portland-
5kého cementu v závode Stupava a súčas
ne aj ťažba vápenca a korekčného ílu, kto
ré sa používali na prípravu slinku. Keďže 
ostala nevyťažená pomerne veľká zásoba 
korekčného ílu, začala sa overovať táto 
surovina na iné účely, a to najmä v ke
ramickom priemysle. 

Na zhodnotenie suroviny slúžili vzorky 
z opusteného hliniska, ako aj výsledky 

skúšok keramzitu z prieskumu z r oku 
1957. 

Z mineralogickej stránky predstavuje 
surovina vo všetkých zrnitostných podie
loch pestrú zmes. V piesčitej a prachovej 
fr,akcii ílový materiál, úlomky kremeňa, 
pieskovca, zlepenca a rozličných rudných 
minerálov, z ktorých je najčastejši limonit 
a pyrit. Ďalej sa vo frakciách vyskytuje 
vápenec, resp. zvápenatené schránky. 
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Uhličitany v typickom cicvárovom vývoji 
sa nespozorovali. V niektorých vzorkách 
sa zistil sadrovec a, ako sme už spome
nuli, aj sírnikový minerál - pyrit. Podľa 
výsledkov DTA a rtg analýzy sú v ílovitej 
frakcii hlavne ílové minerály skupiny 
hydrosľúd (illit), kaolinit, jemne rozptý
lený kremeň a kalcit. V meňšom množstve 
sa zistil dolomit, sadrovec, živec a sírniky. 

Chemické zloženie suroviny v podstate 
zodpovedá mineralogickému zloženiu. Vy
soký obsah SiO2 svedčí o vyššom obsahu 
voľného kremeňa, ako aj o prítomno::;ti 
spomenutých ílových minerálov. Chemic
ký rozbor potvrdil aj prítomnosť uhličúta-
nov, ako aj pyritu a sadrovca. Obsah kom
ponentov zistený v odobratých vzorkác:1 
sa pohybuje v pomerne malom rozmedzí. 
V tab. 1 sú medzné hodnoty analyzova
ných komponentov, a to ako z pôvodných, 
tak aj z vyplavených vzoriek (z frakcie 
pod 2 ,um). Z tabuľky vychodí, že z che
mického hľadiska je surovina homogénna. 
Chemické rozbory súčasne:· dokazujú, že 

okrem výnimiek nie sú medzi pôvodnými 
a vyplavenými vzorkami podstatné roz
diely. 
Vhodnosť suroviny podľa chemického 

zloženia na keramické účely dokumentuje 
obr. 2 a vypočítané hodnoty k obrázku sú 
v tab. 2. V grafe sa chemické rozbory vy
jadrujú molárne a posudzuje sa pomer 
taviacich kysličníkov + Fe2O3 k pomeru 
Al2O3/SiO2. V našom prípade podstatná 
väčšina vzoriek p o vynesení do diagramu 
je mimo vymedzených oblastí. Spôsobuj e 
to najmä zvýšené množstvo CaO (karbo
nátov) v surovine. 

Obsah uhličitanov sa sledoval aj v kal
cimetri . V prepočte na CaC03 sa pohybuje 
od 12 do 17 %, čo zodpovedá uhličitanovej 

zemine (podľa ČSN 721564 Zeminy cihlá i'
ské). 

Z hľadiska granulometrického zloženia 
je zemina najbohatšia na ílovitú frakciu 
pod 2 µm (okolo 55 %). V menšej mier e 
je zastúpená prachovina (okolo 35 %, naj
menej okolo 10 %). Pri klasifikácii zeminy 

Výsledky chemických analýz 
Results of chemical analyses Tab. 1 

Medzné hodnoty v % 
Analyzované Pôvodná vzorka Výplav 
komponenty 

najčastejšie najčastejšie 
od do okolo od do okolo 

SiO1 43,77 -53,55 .46 46,45 -48,72 47 
Al2O.1 13,89 -14,88 14 14,61 -15,78 14,5 
Fe2O3 celkové 5,87 - 6,11 6 5,49 - 6,52 6 
FeO 0,61 - 2,67 1 0,50 - 2,23 0,80 
CaO 7,88 -11,00 10 8,03 - 9,71 9 
MgO 2,63 - 3,85 '3 ,5 2,73 - 4,24 3,5 
TiO2 0,72 - 0,83 0,75 0,72 - 0,76 0,72 
P 2O3 0,11 - 0,22 0,17 0,13 - 0,19 0,14 
Mno 0,042- 0,056 0,044 0,038- 0,047 0,040 
Na2O 0,48 - 0,60 0,50 0,91 - 1,44 1 
K2O 2,54 - 2,85 2,70 2,44 - 2,88 2,7 
SO3 síranová 0,14 - 4,05 2 0,31 - 1,43 0,5 
SO3 celková 0,15 - 4,05 2 0,41 - 1,14 1 
s 0,06 - 1,54 1 0,16 - 0,46 0,25 
-strata žíhaním 10,31 -15,58 13,5 11,66 -14,69 13,5 
H2O 0,24 - 0,82 0.65 0,20 - 0,60 0,45 
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podľa Winklerovho trojuholníka má suro
vina taký vysoký obsah jemných častíc, že 
vynesené body spadajú nad oblasť IV (obr. 
1). Neveľký rozptyl 'vyrrnsenýdC l:lw-ov vo 
Winklerovom diagrame svedčí o značnej 

homogénnosti suroviny z hľadiska zrni
tostného zloženia. 

1 - žA-1 , 2 - žA-2, 
3 - žA-3, 4 - ZA-4, 
5 - žA-5 , 6 - žA-6, 
7 - žA-7, 8 - ZA-8, 
9 - žA-9, 10 - ža-10, 
11 - žA-11 , 12 - ŽA-12, 
13 - ža-13, 14 - žA-14 
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Obr. 1. Winklerov trojuholníkový diagram s vyznačením oblastí na zaradenie tehliar
skej zeminy podľa zrnitosti a vhodnosti d o výrobkov. I - plné tehly, II - mnoho
d ierové tehly, III - krytina, IV - tenkostenné výrobky 
Fíg. 1. Winkler's triangular diagram for classification of brickmaking clays. It shows 
plotted areas acording grain size and convenience for p roduction. I - full bricks , 
II - perforated bricks, III - roofing, IV - thin products 

Tabuľka vypočítaných hodnôt podľa chemického zloženia 
Table of values calculaied according chemical composition of raw materials 

Tab. 2 

Označenie 
vzorky 

ŽA- 1 
ŽA- 3 
ŽA- 4 
ŽA- 6 
žA- 7 
ŽA- 9 
žA-10 
ŽA-12 
ŽA-13 

Označenie 
vzorky 
v grafe 

1 
3 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
13 

0,196 
0,1746 
0,2009 
0,1827 
0,1938 
0,2085 
0,1950 
0,2037 
0,1981 

0,3383 
0,2840 
0,3402 
0,3368 
0,3474 
0,3553 
0,3480 
0,3421 
0,3362 

Vhodnosť 
(č. oblasti) 

mimo oblasti 
4 - na tehly 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
mimo oblasti 
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Obsah zŕn väčších ako 8 mm bol iba 
ojedinelý, aj to len v zanedbateľnom 

množstve (do 1 %). Slabo zastúpené sú aj 
zrná veľkosti 2-8 mm. Ich obsah sa po
hybuje najčastejšie do 2 % a tvorí ich 
najmä ílový materiál, úlomky hornín, 
kaolín, kremeň, limonitické konkrécie a 
pieskovec s karbonátovým tmelom. Ob
dobné zloženie majú aj zrná od 1 do 2 mm, 
ktorých obsah najčastejšie kolíše okolo 
1 %. Aj obsah ostatných zisťovaných 

frakcií (0,09-1 mm, 0,063-0,09 mm) je 
veľmi nízky, najčastejšie do 1 %. 

Surovina sa dobre rozrába s vodou. 
Plastické cesto sa vytvára po pridaní 31 až 
38 % vody. Skúšobné telieska podstatnej 
časti vzoriek sa pri sušení nemenili. Vypa-
ľovanie suchých tvárničiek prebieha nor
málne. Pevnosť v ťahu za ohybu sa v zá
vislosti od zvyšovania vypaľovacej teploty 
zvyšuje. Kým skúšobné telies.ka vypálené 
pri 950 °C majú pevnosť v priemere od 13,6 
do 18,6 MPa, telieslm vypálené pri 850 °C 

1 ~ 
mo Si02 

0, 3 . 

t 
0,2 

0,1 

0,1 0,2 

majú pevnosť cca o 1 až 3 MPa nižšiu a 
telieska vypálené pri 1050 °C zasa cca 
o 3-7 MP a vyššiu. Z výsledkov pevnost
ných skúšok vidieť, že priaznivé výsledky 
majú telieska vypálené už pri t eplote 
850 °C. To je v súčasnej energetickej si
tuácii priaznivý fakt. Kapilarita črepu sa 
so zvyšovaním vypaľovacej teploty znižu
je. Hmotová nasiakavosť prejavuje v zá
vislosti od výšky vypaľovacej teploty 
mierny pokles. Pri teplote 950 °C sa zistilo, 
že surovina neobsahuje škodlivé cicváry. 
Surovina n ie je žiaruvzdorná. Vo všetkých 
skúšaných vzorkách sa zistila žiaruvzdor
nosť (Ž) pod 158. Surovina je vhodná na 
výrobu tzv. ťažšieho keramútu, t. j. s ob
jemovou hmotnosťou cca 0,56-0,62 g/cm8. 

Tento keramzit sa vyznačuje vysok ou pev
nosťou. Expanziu možno zlepšiť pridaním 
uhoľného prachu v množstve 2-3 °/o 
(podľa výsledkov skúšok k eramzitu Geo
logickeho prieskumu z roku 1957). 

3 

4 

1 - ŽA-1, 3 - žA-3, 
4 - žA-4, 6 - žA-6, 
7 - žA-7, 9 - žA-9, 
10 - ŽA-10, 12 - ŽA-12, 
13 -ŽA-13 

Obr. 2. Vhodnosť suroviny podľa chemického zloženia. 1 - hutné až slinuté výrobky, 
2 - terakota a hrnčina, 3 - krytina, 4 - tehla 
F ig. 2. Areas of convenient raw materials according chemical composition. 1 -
compact products, 2 - terracotta and pottery, 3 - roofing, 4 - bricks 
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Záver 

Na základe technologických skúšok, 
chemického rozboru a mineralogickej ana
lýzy (vrátane DTA a rtg) možno suro
vinu z lokality Stupava-Žabáreň charakte
rizovať nasleduj úco: 

Zemina je z granulometrického hľadiska 
jemná a podľa obsahu uhličitanov uhliči

tanová. Uhličitany sú jemne rozptýlené 
v surovine. Zo suroviny sa dá ľahko vy
tvárať plastické cesto. Vypaľovanie su
chých tvárničiek prebieha dobre. Vypá
lené telieska m a jú už pri teplote 850 °C 
veľmi vysokú pevnosť. Podľa výsledkov 
nasiakavosti vypálených teliesok pri teplo
te 950 a 1050 °C je zrejmé, že surovina už 
z.ačína slinúť. 

Škodlivinou v surovine je sadrovec, ma
krofosílie a pyrit . Zemina obsahuje aj lát
ky, ktoré pred bodom slinutia uvoľňujú 
pri rýchlom pálení hojnosť plynov, čo sa 
prejavuje nadýmaním črepu. Zemina je 
vhodná na výrobu keramzitu s objemovou 
hmotnosťou 0,56-0,62 g/cm:J. V laboratór
nom meradle, ale aj poloprevádzkovou 
skúškou sa zistilo, že zemina najlepšie ex-
panduje pri teplote okolo 1150 °C. Môže 
sa využiť aj pri výrobe dlaždíc, -ale obme
dzene (max. 20 do hmoty), a správanie 
sa tohto ílu v dlaždicovej hmote treba (po-

dľa vyjadrenia VVZKP Michalovce -
Ing. Kopín) overiť. Aj pri ostatných ke
ramických výrobkoch (tehly, škridla a 
pod.) treba vhodnosť ílu overiť polopre
vádzkovými skúškami. Zvýšenú pozornosť 
bude treba venovať a j správaniu sa škod
livín vo výrobkoch počas výpalu. Surovina 
sa neodporúča do keramických výrobkov, 
ktoré treba vypaľovať vyššou teplo,tou, 
pri ktorej nastáva expanzia (cca 1150 °C). 
Deformovali by sa samotné výrobky a pri 
narastaní objemu výrobkov by sa za istých 
podmienok mohla deštruovať vypaľovacia 

pec. 
Ako vidieť , korekčný íl predtým použí

vaný na výrobu slinku v cementárni Stu
pava možno využiť pri výrobe niektorých 
keramických výrobkov, ale iba v obme
dzenom množstve (napr. 20 % do dlažob
nej hmoty, na výrobu keramzitu) . 

Recenzoval M. Slavkay 

LITERATÚRA 

Lach, V. 1974: Niektoré poznatky o m ine
ralogickom zložení cihlái'ských zemin. 
IV. konference o silikátových surov inách. 
5.-6. června 1974 Karlovy Vary , s. 297-301. 

P ru d k á , A.-· -J95í': Prieskum -~amzi tu 
Stupava ... _!,\:i,anuskript - Geofond Bratisla1°a. 

ČSN 721564-64: Zeminy cihláfské. 

Ceramic properties of the Stupava correction clay deposit 

JÁN TABAK 

Clays of the Stupava-žabáreň deposit 
(which were exploited as raw material for 
Por tland cement production) hdve been 
tested for another use in order to exploit 
r emainding reserves. 

Two coloured types of clay were ascer
tained by performed work: dark brown and 

grey-brown. These two types are very s1m1-
lar to each other from the technological point 
of view. 

Described raw material is very fine from 
the point of view of grain composition. The 
clay content (fraction below 2x10- 6 m) is 
about 55 percent. The silt content is about 
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35 percent and that of sand about 10 per
cent. Clay is very homogenous from the gra
nulometrie point of view. 

As to mineralogical composition, described 
raw material represents motley mixture of 
all investigated fractions. Main minerals and 
fragments of rocks in sand silt fractions are 
as follows: clay material, fragments of quartz, 
sandstones, conglomerates and ore minerals 
(limonite and pyrite have been observed). 
Limestones and calciferous shells have been 
also described. No carbonate concretions have 
been ascertained. Gypsum and pyrite have 
been observed in some samples. There are 
mainly illite and kaolinite and dispersed 
quartz in clay fraction. 

The high content of SiO:i is characteristic 
from the chemical point of view (43.70-53.55 
percent). The content of further components 
is as follows: Al2O3 - 13.89-14.88 percent, 
Fe2O3 - 5.87-ô.41 percent, CaO - 7.88-11.0 
percent, MgO - 2.63-3.83 percent, K2O -
2.54-2.85 percent, bulk of SO:1 - 0.15-4.05 
percent, SO3 as sulphates - 0.14-4.05 per
cent. The content of FeO, TiO:i, P 2Os, MnO, 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

S ta n i s 1 a v K 1 au č o : Použitie matema
tických metód v hydrogeochémii (Bratislava 
13. 10. 1983) 

Prednáška sa zaoberala dvoma najznámej
iiími a v praxi stále používanými metódami 
viacrozmernej štatistiky. Je to klastrová a 
faktorová analýza. Tieto metódy umožňujú 
špecifikovať vzťahy medzi skúmanými ob
jektmi (tzv. Q-technika) alebo ich charak
teristikami (tzv. R-technika). Pracujú so sú
borom premenných naraz, čo značne pomáha 
objektivizovať výsledky. 

Klastrová analýza riesi najmä otázky kla
sifikácie pozorovaní. Jej hlavným cieľom je 
vytvoriť skupiny z navzájom čo najviac po
dobných, príbuzných, resp. korelujúcich ob
jektov (Q-technika), ktoré v našom prípade 
predstavujú pozorovania chemického zlože
nia podzemnej, povrchovej či zrážkovej vody. 
Príbuznosť alebo blízkosť medzi porovnania
mi sa kvantifikuje vhodne voleným koeficien
tom podobnosti. Na rozdiel od používaných 
hydrochemických klasitikácií (založených na 
zastúpení tzv. hlavných iónov), klastrová 

Na2O, S a nd H 2O was below 1.0 percent. 
Chemical analyses of investigated raw ma

terials w ere performed on both original 
samples and clay fraction (grain size below 
2x10- 6 m ). No difference _has been observed 
between these two groups of samples. 

It is necessary to add 31-38 p ercent of 
water fo r preparation of plastic pastry. Most 
of tested samples are not sensitive to drying. 
The course of dry bodies fire is normal. 
Though th e firmness of bodies increases w ith 
increasing fire temperature it has been 
ascertained that bodies fired at 850 °C tempe
rature w ere already quite firm. R aw mate
rial contains no harm carbonate concretions 
(it has been ascertained by tests at 950 °C 
temperature). 

Investigated clays are not fireproof. They 
are suitable for keramsite production. Ex
pansion occurs at 1150 °C temperatu re. It can 
be improved by adding of coal dust. These 
clays can be used for production of ceramic 
products, too. 

Preložil Ľ. Divinec 

analýza umoznuJe používať ľubovoľne pre
menné, a tak klasifikáciu pozorovaní lepšie 
prispôsobovať konkrétnemu problému rieše
nej úlohy (napr. znečistenie podzemnej vody, 
hydrochemická prospekcia a pod.). Prednáš
ka rozoberala základné otázky spojené s po
užitím te j to metódy, a to výber vhodných 
chemických charakteristík, voľbu vhodného 
koeficienta similarity a vhodnej metódy zdru
žovania. 

Faktorová analýza nes1 najmä otázky 
štruktúry vzájomných vzťahov premenných, 
v našom p rípade chemických komponentov. 
Jej hlavným cieľom je odvodenie menšieho 
počtu hypotetických premenných veličín, t zv. 
faktorov, k toré v sebe odrážajú vplyv pôvod
ných premenných. Ďalej sa faktorov{ ana
lýza zaoberá kvantifikáciou faktorov v pozo
rovaniach. Prednáška okrem základných in
formácií o metóde rozoberala jednu z naj
závažnejších otázok pri jej použití, a t o 
určenie optimálneho počtu extrah ovaných 
faktorov. Ďalej opísala praktickú aplikáciu 
metódy v oblasti ochrany podzemnej vody pri 
šp ecifikácii druhov znečisteRia. 
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A KTUALITA 

Stavebný kameň z lokality Ruskov-Strahuľka 

JÚLIA V ARCH OLOVÁ, ALFONZ MIHALIČ 

CTpOHTCJILHLie Kal\lHJ( MCCTOP Olli,!l;CHHJI PycKOB-CTparyJILKa. 
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J{J'()KHecapMaTCKOľO B03paCTa rrpe/-íCTaBJI5!eT TeJIO rrp116JIJ1311TeJihHO Kpyro
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Hl1eM B crpOl1TCJihCTBe. 

Building stone from the Ruskov-Strahuľka locality (Eastern Slovakia) 

A subvolcanic andesite body has been investigated by the means of 
field geophysics, drilling and technological sampling and testing. The 
aim of investigations was to evaluate building stone reserves. T w o-py
roxene andesite of probably Lower Sarmatian age creates a roughly 
round-shaped body of 400 m diameter and 100-150 vertical thick ness 
intruded into older stratovolcanic edifice. The raw material is of high 
quality aimed for use in r ailway trackage seats and is appropriate fo r 
broad use in building industry. 

Na základe požiadavky overiť priemyselné 
množstvo stavebného kameňa (minimálne 
3,0 m il. m 3) pre výrobňu Ruskov sa vykonal 
geologický prieskum ložiska Ruskov-Strahuľ
ka . Zistil takéto množstvo stavebného ka
méňa : kat. B - 868 567 m 3, kat. C1 -

1 560 371 m 3, kat. C2 - 4 016 480 m 3. 

Ložisko je v južnej časti Slanských vrchov 
n a severnom okra ji horskej skupiny Hradis
k a, k torá má zložitý stratovulkanický sta
vebný štýl. Ložisko overili 4 vrty, geofyzi
kálne p ráce a účelové geologické mapovanie. 

Zistilo sa, že ložisko Strahuľka je z jed
n ého telesa andezitu. Ide o subvulkanické 
in truzívne teleso približne kruhovitého tvaru 
s priemerom cca 400 m. Teleso andezitu bolo 

ohraničené podľa výsledkov geofyzikálnych 
meraní a účelového geologick ého mapovania. 
Podložie, zachytené dvoma v rtmi, je zo slie
nitého ílu. Andezitové teleso na južnej stra
ne obmedzuje tektonická porucha (j e to 
oslabená drven á zóna m ocná 20-100 m), in 
terpretovaná ako m ocnejšie tektonické p ás
mo generálneho smeru SZ- J V so sk lonom 
cca 70° na SV. Podobné in truzívne teleso ako 
Strahuľka je cca 1 km n a SZ od Strahuľky 
a je v ňom založený kameňolom Ruskov. 
Ostatné andezitové telesá v okolí maj ú dos
k ovitý tvar (mocnosť 10- 30 m) a sú u ložené 
skoro horizon tá lne. Andezi ty lávových prú
dov sa strieda jú s polohami tufobrekcií v ty
pickej stratovulkanickej stavbe. 
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Ložisko Strahuľka je geneticky späté so 
vznikom vulkanických Slanských vrchov. 
Budujú ho neogénne produkty (andezit) 
patriace podľa veku do morského až brakic
kého spodného sarmatu. Na základe petro
grafického štúdia možno horninu kvalifiko
vať ako diopsidaugitický andezit (py roxenick ý 
andezit). 
Objednávateľom prieskumu bola železnič 

ná stavebná výroba Uherský Ostroh. Na zá
klade výsledkov z 28 technologických vzoriek 
zo 4 vrtov (RV-1 až RV-4) a poloprevád z
kovej skúšky vo výrobni drveného kameniva 
v Ruskove je surovina z ložiska Ruskov-Stra
huľka vhodná najmä ako podkladový mate
riá l pod železničné koľaje. V plnom rozsahu 
vyhovuje triede K I, ktorú podľa ČSN 72 1514 
Hutné kamenivo pre koľajové lôžka možno 
použiť pod koľaje 1.-5. radu. Surovinu 
možno využiť aj na výrobu betónu. Kame
nivo na tento účel sa hodnotilo podľa 

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo do b etón u. 
Podľa kvalitatívnych krité rií citovanej n or
m y hrubé andezitové kamenivo vyhovuje 
triede B I , ktorú ČSN 73 2400 predpisuje p ri 
betóne skupiny B, C. Podľa výsledkov T ech
nického a skúšobného ústavu stavebného 

Z O ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Z. Po ub a : Stratiformní ložiska českého 
masívu (Bratislava 15. 3. 1984) 

N álezy nových stratiformmch a stratoid 
ních zrudnení v českém m asívu obracejí p o
zornost geologu k problematice jejich geneze 
jak v hlubším krystaliniku, tak zejména ve 
slabe metamorfovaných vulkanosedimemár 
n ích formacích proterozoika a paleozoika . 
V moldanubiku byly zjišteny stratiformn í 
mineralizace zlata a scheelitu (napr. Hum
polec). Parageneze Au-W-minerálu se p ro
jevuje jako jedna z n e jdúležitejších také 

v Košiciach andezitové kamenivo vyhovuje 
do be tónu B-170 a B-250. Drobné kamenivo 
z ložiska Ruskov-Strahuľka sa zatiaľ na vý
robu be tónu neodporúča. Pre odlišnú štiepa
teľnosť a krehkosť minerálov sa v ňom (fr. 
0-4 mm) koncentrujú nevhodné zrná. Drob~ 
né kamenivo zo súčasnej produk cie je n a 
výrobu betónu nevhodné aj preto, že betón 
vyrobený s použitím drobného silikátového 
kameniva vyžaduje mimoriadne zvysenie 
dávky cem entu. Drobné kamenivo možn o 
podľa ČSN 72 1512 použiť v k valitatívnej 
triede B II, ktorú ČSN 72 2430 predpisuje do 
malty značky max. 100. V zmysle ČSN 72 1513 
Hutné kamenivo na netuhé vozovky možno 
kamenivo zúžitkovať v celom rozsahu. Drob
n é kamenivo je vhodné prevažne pre triedu 
N II, hrubé vyhovuje triede N I a štrko
drvina 0-22, 0-32, 0-45, 0-63 mm aj 
t riede N I. Podľa kvalitatívny ch kritérií 
ČSN 72 1860 možno andezit z lokality pou'-'iť 
v I. kvalitatívnej triede do muriva a na sta
vebné účely. 

Z techn ologického hodnoteni.a vychodí, že 
andezitová surovina z ložiska Ruskov-Strn
huľka má ako kvalitný materiál široké 
uplatnenie v stavebníctve. 

Geologický prieskum 
Ko šice 

v oblasti jílovsk ého pásma, kde patrí k lo
žiskové fo rmaci typu „greenstone belt gra-
nits" (na pr. Čelinaj, a v Šumavské v etv i 
moldanubika, kde penek onkordantní zlato
nosné žíly sledují scheeli to nosný horizon t 
(Kašperské H ory). Nekteré stratiform n í 
Vv-mineralizace v jihočeském k r ystaliniku 
mají zvýšené obsahy Sn. Nové nálezy b i
lančního Zn- zrudnen i v ž elezných horách 
(Križanovice) jsou situovány ve stratiform
ním ba rytu. S tratiformní baryl byl dále na
lezen v Posázaví. Nové polohy stratiformních 
polymetalických rud byly zjišteny ve vrben
ských vrstvách u Horního Mesta. 
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Zhodnotenie zostatkovej zásoby surovín pri skončení výroby 
v stupavskej cementárni 

On;e1ma 0CTaT0qHI,IX 3arracon n;eMCHTH0ľ0 CI,IpblI nocne 0 l<OH'IaHJflI npo

Jf3B0/-(CTBa Ha CTyrraBCK0M ll;eMCHTH0M 3aB0/-(C 

Ha MCCT0P0)K)-1eH:nl1 CryrraBa-ITperra)-1Jie 0bIJil1 rrepeou:eHCHbI 3arraCbI „ u;e

.liCHTHb!X" M3BeCTH5!K0B, K0T0pb!C rrpe)-1CT aBJI.5!lOT 8 307 911,02 M 3 B K aTer o

p1111 C2, Ji13BeCTH.5!Kl1 no Ka'IeCTBY 0TH0 C.5!TCll rrpe11Myrn;e cTBeHH0 K IV-VII 
KaTeropw11 (qCH 72 12 17) . Om:1 113MCH'Il1Bbl M y )Ke HCľ0/-(Hbl /-(Jlll rrp 0M3B0 )];

CTBa l.(CMCHTa l1 l13BCCTH. Ho BCe)Ke MMelOT xopourne qJH3HKaJibH0-Mexa m 1-

qeCKl1C CBOMCTBa J;( rrpHr0/-(eH KaK CTp0l1TCJibHb!M MaTepHaJI )-1JI5! oeT0H0B 

11 Herrpocrnblx 1-1opor. Ha Mecrop0)K)-1CHHH Cryrrasa->KaoapeHb obIJIH rre

peou:eHCHbI 3arraCbI KOT0pb! C rrpHMCHllJIHCb KaK KOPCKD;H0HHM CHaJil1'ICCK a5! 

rrpHMCCTb /-(JI5! IIPOl13B0):ICTBa l.(CMCHT0B, O cTaBTIIHCCll 3 arraCbI r JIJ1H 10 145 OOO 
T0H B KaTeropHl1 B + C1 M 5 860 OOO T 0 H B KaTerop1111 C2 rrpHľ0/-(HbI i-(Jill 

rrp0J1'3B0):\CTBa Kl1prr11qa Jil K epaM3MTa. 

Assessment of residual reserves after the complction of production in the 
Stupava cement factory 

Geological exploration was aimed to evaluate the residual r eserves 
oci:urring as raw material base far the Stupava cement factory after 
the cease of production. Limestone far cement production purposes on 
the Stupava - Prepadlé deposit has been reevaluated in amounts of 
8.307,02 cubic metres of C2 category. From the qualitative point of view, 
limestone satisfies condit ions mostly of class IV to VII (Czechoslova k 
State Standard No 72 17 17) due to var iability what rules out the use 
far high quality cement and caustic lime production. To the contrary, 
mechanical properties of the raw are good and so the raw may serve 
as base far building stone and stone aggregate production far concrete 
and highway construction . 

A reassessment was made also on the deposit of correction clay far 
cement industry Stupava - žabáreň. The residual reserves amount 
10.145,000 metric tons of B + C1 as well as 5.860,000 metric tons of C2 
category, The suitability of the raw far brickmaking and keramzite 
production has been proved. 

Stupavská cementáreň mala dlhodobú tra
díciu s významnejšou činnosťou od roku 1930. 
Jej existenciu si vynútili potreby výstavby na 
Záhorí, v Podunajskej nížine a v meste Bra
tislava. Produkcia portlandského cementu 
st úpla najmä po II. svetovej vojne a ma
ximum vo výrobe dosiahla roku 1965 

(290 OOO t). Postupné klesanie výroby až do 
jej skončenia v novembri 1982 spôsobovala 
amortizácia výrobného zariadenia a zmenšu
júca sa surovinová základňa . Zhoršen ie kva
lity suroviny sa prejavilo najmä v ostatných 
rokoch činnosti po vyťažení kvalitnej surovi
ny v poslednom ložisku „cementárskeho vá-
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penca" Stupava-Prepadlé. 'l'ažobná orgamza
cia (CEVA, koncern Trenčín) pre amortizá
ciu, nedostatok kvalitnej suroviny a blízkosť 

n ového cementárskeho kombinátu v Rohož
n íku závod zrušila a v zmysle banského zá
kona č. 41/ 57 Zb. zároveň požiadala o pre
hodnotenie zostatkovej zásoby ložiska Stupa
va-Prepadlé a o posúdenie vhodnosti zásob 
ložiska Stupava-žabáreň . 

V rámci prieskumných prác, pozostávajú
cich zo štúdia archívnych úda jov, dokumen
tácie lomových stien a odkryvov urobených 
v roku 1982-1983, sme získali nasledujúce 
poznatky. 

Ložisko Stupava-Pre11adlé, vápencová 
surovina 

Ložisko je východne od Stupavy (7 km) ne
ďaleko obce Borinka v údolí Prepadlé (Malé 
Karpaty) v mezozoickom komplexe spodnej 
jury. Pri celkovom hodnotení zásoby záve
rečná správa konštatovala, že v ložisku a ni 
v jeho blízkom okolí nie je významná zásoba 
vysokopercentného (cementárskeho) vápenca, 
ktorý by v súvislosti s korekčnou sialitickou 
surovinou umožňoval rentabilnú ťažbu ce
mentárskej suroviny. Vápencová surovina ne
zodpovedá vyšším akostným triedam, preja
v uje sa veľkou variabilnosťou horečnatej a 
čiastočne aj kremitej zložky. P etrograficky 
zodpovedá dolomitickému vápencu, resp. vá
p encu, menej vápnitému dolomitu až dolo
m itu. Preto sa zostatková zásoba ložiska 
v rámci dobyvačného priestoru vymedzila 
v jednom bloku bilančných zásob k ategórie 
C2 (l-C2b) . 

Kubatúra suroviny v bloku 1-C2b j e 
8 307 911 ,02 m 3• S urovina akosťou zodpovedá 
III. t r ie de (5 %) iba čiastočne, prevažne je 
I V. až VII. triedy (ČSN 72 12 17). 

Všetky petrografické typy majú fyziká lno
m echanické vlastnosti zodpovedajúce krité
r iá m lomového kameňa (ČSN 72 18 60) na vý
robu drvené ho k a meniva do betónu (ČSN 
72 15 12) na netuhé vozovky (ČSN 72 15 13). 
P r e spomenuté vlastnosti navrhujeme uvede
nú zásobu vyťažiť na stavebné účely a južnú 
časť ložiska (južne od 1-C2b) overiť na blo
kovú ťažbu dekoračného kameňa. 

Ložisko Stupava-Zabáreň, sialitická surovina 

Ložisko j e pri západnom okraji Stupa vy 
v blízkosti cementá rne. 

Korekčnú sialitickú surovinu tvor í terciér
ny vrchnobádenský íl (Záhorská nížina), cha
rakteristický chemickou aj granulometrickou 
homogénnosťou. Litologicky predsta vuje dve 
polohy hnedého nadložného a sivého podlož
ného ílu s petrografickou preva hou illitu -
kaolinitu a disperznej vápnitej aj jemnopies
či tej prímesi. 

Na základe odber u vzoriek z ťažobných 

s tien a ich kompletného laboratórneho spra
covania sa preukázala ich tech n ologická 
vhodnosť n a tehliarsku výrobu, príp. výrobu 
keramzitu. Tieto vlastnosti vrchnobá denského 
ílu sú známe aj z prieskumných p rác v šir
šom okolí a z výroby keramzitu v Stupave. 
Zistené technologické vlastnosti ílu sa podľa 
geologicke j stavby ložiska orientačne prisú
dili aj zostatkovej zásobe ílu ložiska. 

V zmysle bilancií nerastných surovín SGú 
Bratislava zostala k 1. 1. 1982 n asledujúca 
bilančná zá soba : 

Priemyselná zásoba: 10 145 OOO t 
Zásoba kategórie C2 : 5 860 OOO t 
z hospodárskeho hľadiska j e žiadúce, aby 

sa značná zostatková zásoba využívala na
ďalej a zároveň, aby sa využili aj doterajšie 
objekty ťažby. 

'l'ažbou ložiska Stupava-Prepadlé na sta
vebné účely sa môže vyriešiť nedostatok lo
mového kameňa a k a meniva na Záhorí a 
mesta Bratislavy. úspešnosť ťažby možno 
zdôvodniť dobrou kvalitou suroviny, schvále
ným dobývacím priestorom a nezmenenými 
doterajšími banskotechnickými podm ienkami 
ťažby. 

Treba vykonať doplnkovú etapu p r ieskumu 
na overenie priemyselných zásob a doriešiť 

transport suroviny v smere lom - Stupava . 
Vyžaduje to nízka cestná komunikačná prie
pustnosť v obci Borinka. Pokračovaním ťaž
by z ložiska Stupava-žabáreň možno zabez
pečiť tehliarsku surovinu, čo sa v m inulosti 
nedalo doriešiť pre rozpory so záujmami poľ 

nohospodárskej výroby. V prospech ú speš
nosti ťažby z ložiska svedčí aj j ednoduchá 
geologická stavba a nezmenené banskotech
nické podmienky dobývania. 

V rámci doplnkovej e tapy prieskum u treba 
d okončiť technologické overovanie jednotli
vých blokov zásob • a odskúšať surovinu polo
prevádzkov ou skúškou. 

Geologick ý prieskum 
Bratislava 
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Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých 
Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava-vidiek) 

STANISLAV POLÁK, PETER HANAS 

HOBhie nepcneKTHBHhie HH/:\Hqnn BOJlh<ppaMOBOii MHHepaJin3aqHK B Ma• 
Jlh!X KapnaTax (H6JJOHOBe, paiioH EpaTHCJiaBa-oKpecnocTh) 

Bo BepxHe M Teqemm pe'-IKH Tipenawre, Ha Tepp11Topmr ).(epeBHH 5!6no
HOBe B uumxax MeCTaMH 6hIJIO YCTaHOBJieHO IIOBbIIIIeHHOe CO).(ep)l(aH11e 

IIJeemna B aCCOI.\HaqHH C OCTaJihHhIMH TIDKOJII,IMJ,I MHHepanarvrn, TYT pac

npocrpaHeHHhIX pyn J1 arvup116JIJ1TOBbIX KPHCTaJIW i eCKHX rrop og. ITOBI,IWCHHOC 
CO).(ep)l(aHHe BOJihq:JpaMa 3 aM e'-IaeTCJI H B a HaJIJ13 aX MeJIKO3epHHCTbIX OCa).(
KaX ľH,!(POCenr. ITpHTOM H e):\OJI)KCH ÔhITb O):\HH 11 TOT)Ke HCTO'-IHHK MHHepa

JIH3al.\Hl1. TipegJiaraeTCJI 6onee JWTaJihHOe reox11MH'-Ie cKoe H3y '-IeHHe ::noro 

paiioHa. 

New prospective indice of tungsten mineralization in the Little Car
pathians (Jablonové village, Bratislava district) 

During a panning prospection campaing in the headwaters of the 
Prepadlé brook in the surroundings of J ablonové village, conspicu ously 
higher scheelite contents have been found in association with common 
heavy mineral assemblages of this gneii-sic and amphibolitic terrane. 
The higher tungsten content is here signalized even by analytical r esults 
from the fine fraction of stream sediments although the source of both 
anomalies needs not be the same. A further geochemical investigation 
is proposed. 

Regionálne šlichovanie celých Malých Kar
pát, ktoré srne vykonali, opätovne potvrdilo 
indície nevýraznej až slabšej scheelitovej 
mineralizácie, známej z tejto oblasti už dáv
nejšie. Jednoznačne sa zároveň ukázalo, že 
isté relatívne zvýšenie a koncentrácia šli
chových indícií je najmä v oblasti kryšta
linika medzi obcou Limbach a Pezinok (na 
juhovýchodnej strane horstva) a Pernekom 
a Jablonovým (na opačnej strane). Iba oje
dinele sa našli drobné centrá aj v oblasti 
vystupovania bratislavskej a modranskej 
žuly, ale tým praktický indikačný význam 
nepripisujeme. Súčasne možno konštatovať , 

že zvýšený obsah scheelitu jasne nekoreluje 

s obsahom iných charakteristických minerá
rálov šlichov, aj keď v jednom prípade (Lim
bach - Pezinok, Slnečné údolie) by bolo 
možno pripustiť istú spojitosť s výskytmi zla
tiniek v šlichoch. Ale podľa našej interpre
tácie ide o negenetickú, náhodnú asociáciu, 
dokumentujúcu azda iba výskyt obidvoch 
týchto mineralizácií v tomže denudačnom 

území. Podobne tu nevidno ani súvislosť 

s pezinským Sb-As-Au zrudnením, v k torom 
sa síce eviduje istý zvýšený obsah W v nie
k torých rudných štruktúrach (napr. Zla tá 
žila, až 75 g_ g. - 6), ale aj v laterálnych hor
ninách mimo zrudnenia (napr. niektoré ruly 
a ž 55 g. g. -G W). 
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Obr. 1. Jablonové- Turecký vrch, prognózny terén scheelitovej m ineralizácie. 1 -
katastrálne hranice obcí, 2 - detailný terén znázornený na obr. 2 a 3 
Fig. 1. Jablonové village, Turecký vrch area, prospection terrane of scheelite mine
ralization. 1 - cadastral boundary, 2 - detailed sketch in Fig. 2 

Prekvapujúca je situácia v teréne medzi 
nepomenovanými hornými prítokmi potoka 
Prepadlé na JV od kóty Turecký vrch 
(518 m) na území obce Jablonové (obr. 1) , 
kde obsah scheelitu v šlichoch dosiahol 
v jednom prípade až 25 % a zvýšený ob
sah W signalizujú aj výsledky rozborov jem
ných náplavov potočnej siete (obr. 2 a 3); ale 
doteraz nie je jasné, či pôvod W v obidvoch 
druhoch vzoriek možno odvodzovaf od rov
nakej mineralizácie, príp. z rovnakých mi
nerálov. 

Zloženie na scheelit najbohatších šlichov 
v prognóznom území v dôsledku pestrej 
skladby tunajších kryštalinických hornín 
(ruly, rozličné amfibolity, aktinolitické a 
čierne bridlice), žúl (prevažne dvojsľudných) 
a styku s obalovým mezozoikom kolíše 
v pomerne širokom rozmedzí. Orientačne 

možno uviesť toto zloženie: do 50 % šlichu: 
granáty; do 25 % šlichu : scheelit a ojedinele 
aj minerály nižších skupín; do 500 zŕn: amfi -

bol, baryt, limonit, epidot-zoisit, ilmenit, 
staurolit; do 100 zŕn: hematit, magnetit, tur
malín, leukoxén; ojedinelé zrná; rumelka. 

Prevažne teda ide o asociáciu ťažkých mi
nerálov z tunajších rúl a v menše j miere aj 
z ostatných hornín. Protiprúdový pokles 
scheelitu v šlichoch pravdepodobne signali
zuje klesajúci stupeň prirodzenej dezintegrá
cie hornín a rekoncentrácie minerá lnych zŕn 
v potočných náplavoch. V takom p rípade ne
možno vylúčiť, že práve v miesta ch s naj 
vyšším obsahom scheelitu v šlichu tuna j
šieho alúvia je také nápadné obohatenie, že 
nezodpovedá pomeru ťažkých minerálov ;n 
situ v okolitých horninách. Na druhej strane 
zvýšený obsah scheelitu sa eviduje až p o 
ponor potoka Prepadlé vo vzdialenosti a si 
2,5 km od najbohatšieho šlichu. 

Primárnu W mineralizáciu predpokladáme 
niekde v rulovom komplexe na ju hovýchod
ných svahoch rozvodia potočnej sie te severne 
od kóty Turecký vrch a Stratenský kút 
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Obr. 2. Jablonové -
Turecký vrch, vý
sledky šlichového 
prieskumu. Obsah 
scheelitu v šlichoch 
(prepočet na cca 2 g 
šlichu). 1 - do 10 
zŕn, 2 - 11 až 100 
zŕn, 3 - 101 až 500 
zŕn, 4 - nad 500 zŕn 

Fig. 2. Jablonové 
village, Turecký vrch 
area, result of pann
ing prospection, sche
elite content in sam
ples (values indicate 
the number of grains 
nonnalized to cca 2 g 
of the sample). 1 -
up to 10, 2 - 11-
1 00, 3 - 101-500, 
4 - over 500 

Obr. 3. Jablonové -
Turecký vrch, výsled
ky rozborov jemných 
náplavov hydrosiete. 
Obsah W v SPD stup
ňoch· 1 - do 1 SPD 
2 - 2 až 3 SPD, 3 
nad 3 SPD 

Fig. 3. Jablonové vil
lage, Turecký vrch 
area, analytical re
sults from the fine 
fraction of stream se
ments. W content in 
relative numbers 
(SPD). 1 - up to 1, 
2 - 2 to 3, 3 - over 
3 

(obr. 1), teda južne od starého banského 
pyritového a antimonitového zrudnenia 
označovaného ako Pezinok - Turecký vrch 
(otvoreného starou štôlňou Rudolf). Táto po
z1cia nezodpovedá nasmu doterajšiemu 
predpokladu, že sa scheelitová mineralizácia 
v Malých Karpatoch viaže hlavne na d rob
né skarnové hniezda v polohách amfibolitu 
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(kde sme aj po prvý raz zistili scheelit in 
situ). 
Prospekčná indícia W mineralizácie Jablo

nové - Turecký vrch si nesporne zaslúži de
tailnejšie preverenie, aj keď leží v pr iestore 
s istými obmedzeniami v prieskumnej čin
nosti (pravdepodobne aj preto nebola doteraz 
objavená). 

Geologický pri eskum 
Bratislava 
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ZO ZIVOTA SPOLOČNOST I 

Seminár Aktuálne problémy geologickej stavby pásma Čiernej hory 
a priľahlého gemerika 

Košická pobočka SGS a Katedra geológie 
a mineralógie BF VST v K ošiciach usporia
dala 16. 11. 1983 seminár Aktuálne problémy 
_geol-ogickej stavby pásma Čiernej hory a 
priľahlého gemerika. Bol venovaný 10. vý
ročiu úmrtia prof. dr. J. Saláta a zúčastnilo 
sa na ňom 58 odborníkov z geologických pra 
covísk celého Slovenska. 

V úvodnom bloku referátov prof. Ing. L. 
Rozložník zhodnolil celoživotné dielo prof. 
dr. Jána Saláta a jeho prínos do výskumu 
pásma Čiernej hory, Ing. M. Ťapák, CSc. 
(SGÚ), zoznámil účastníkov so súčasným sta
vom a perspektívnymi úlohami slovenskej 
geológie pri zabezpečovaní národohospodár
sky najvýznamnejších nerastných surovín, 
Ing. J. šefara, CSc. (Geofyzika Brno, závod 
Bratislava), analyzoval možnosti interpretá
cie diskontinuity Moho oblasti Západných 
Karpát a dr. Ing. G. M. Timčák (KGaM -
BF VST) referoval o aplikácii štatistických 
metód v petrológii. V diskusii dr. J. Vo
zár, CSc. (GúDS), poukázal na problémy ko
relácie variských molás vo východnej časti 
Západných Karpát. Niektorými aspektmi 
geologickej stavby a, mineralizá cie pásma 
čiernej hory a priľa.hlého gemerika sa za
oberali ďalšie referáty. 

S t ani s 1 a v Ja c k o : Súčasný stav a prob
lémy geologickej stavby pásma Čiernej hory 
(Košice 16. 11. 1983) 

Referát zhrnul pôvodné výsledky komplex
ného výskumu pásma Čiernej hory spresň-Ll
júce doterajšie poznatky vo viacerých sme
roch. 

V oblasti stratigrafie sa v kryštaliniku po
darilo odlíšiť tri litologické komplexy: kom
plex primorogénnych migmatitov a pararúl 
(kluknavský), komplex diaftoritizovaných pa
rarúl (lodinský) a granitizovaný komplex 
Bujanovej (cf. Jacko, 1975, 1978). V inten
zívne dynamometamorfovanom obalovom 
karbóne možno odlíšiť iba jednoznačnú pre
vahu epidrôb nad metakonglomerátmi a 
metaaleuritmi. Hojný obsah obliakov sekreč
ného kremeňa v metakonglomerátoch upozor
ňuje na pravdepodobný retrográdny uzáver 
variskej metamorfózy. 

Permské litofácie maJu veľmi nerovno
merný vývoj. V súvislejších sledoch sa zvy
čajne začínajú sivým arkózovitým súvrstvím 
s polohami konglomerátov, ktoré je vys trie
dané sivofialovým súvrstvím prechádzajú
cim do nadložia do súvrstvia fialových drob, 
aleuritov a konglomerátov so značným ob
sahom vulkanogénneho materiálu včítane lo
kálnych metrových telies paleoryolitov a pri 
K. Hámroch fenometaandezitov (Jacko, 1981). 

Spodnotriasové kremence ležia na všetkých 
starších komplexoch vrchov, ale v oblasti 
Trebejova sa pozvoľne vyvíjajú z permu. L i
tofaciálny sled mezozoika ružínskej skupiny 
sa doplnil o typický keuper, klasický vývoj 
lunzských vrstiev a súvrstvie lavicových 
dolomitov s vložkami olivovozelených pra
chovcov, ktoré, ako sa zdá, lokálne zastupuje 
karpatský keuper (Jacko, 1978, 1981). 

V oblasti stavby, metamorfózy a magma
tizmu sa preukázal sukcesívny sled, št ruk
túrne aj m inerálne asociácie a horninové 
produkty deformačných štádií variského a 
alpínskeho orogénneho cyklu (J acko, 1978). 
V rámci va riského orogénneho cyklu sa od
líšili tri metamorfné etapy: regionálnosyn
kinematická, periplutonická (obidve v poc.1-
mienkach amfibolitovej fácie) a retrográ dna 
(v podmienk ach metamorfózy fácie zelených 
bridlíc). Variská štruktúra paragenéza, ra
zená v prvej metamorfnej etape, je v regio
nálnom rozsahu penetratívne prepracovaná 
alpínskymi štruktúrami (1. c.). Tektonometa
morfné produkty alpínskeho orogénneho 
cyklu vznikali v štyroch deformačných š tá
diách. V rozsahom aj intenzitou naj význam
nejších prvých dvoch štádiách (D 2 a DJ boli 
odlišné produkty štyroch tektonometamorf
ných etáp. Dve z troch etáp diaftorézy sa 
viažu na najstaršie (D.,) štádium a tr etia na 
záver deformačného štádia D3• Prográdna 
synneskorokinematická metamorfóza je spätá 
s razením vrás smeru SZ-JV v deformač

nom štádiu D3. Jej typomorfná asociácia, t . j. 
albit - oligoklas - fengitický musk ovit -
titanomagnetit - turmalín (v kryštalin iku a j 
biotit), je zastúpená aj v karbónskych meta
sedimentoch (1. c. ). 

Pokračovanie na str . 405 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983 

Súčasná epocha vývoja ľudskej spoločnosti 

sa často označuje ako epocha vedecko-tech
nickej revolúcie. Vedecko-technický pokrok 
v rozličnej podobe postupne preniká do všet
kých odvetví národného hospodárstva a ie 
zákonitým javom, že ustavične rastie potreba 
všetkých druhov surovín. Na zabezpečovanie 
treba zintenzívňovať geologickovýskumné a 
prieskumné práce na všetkých kontinentoch 
našej planéty. V takomto kontexte treba po
sudzovať aj celospoločenskú pozíciu geológie 
u nás, lebo aj extenzívne vystupňovanie su
rovinového potenciálu má svoje hranice. 
Preto dokonalé poznanie najvšeobecnejších 
geologických zákonitostí a údajov o kvantite 
a kvalite surovinovej základne, ekonomic
kých podmienok a ich úspešnom využívaní 
sa v súčasnosti dostávajú do popredia záujm u 
spoločnosti. 

Jednou z podmienok zvládnutia úloh, ktoré 
sa geológii kladú, je nielen vysoká teoretickú 
pripravenosť a praktická skúsenosť, ale čoraz 
aktuálnejším sa stáva zvládnutie toku vedec
kých informácií ako hJavnej podmienky ďal
šieho poznávania geologických zákonitostí. A k 
z tohto hľadiska posudzujeme činnosť Sloven
skej geologickej spoločnosti. v uplynulom roku, 
mô2eme konštatovať, že túto úlohu s náleži
tou cieľavedomosťou plní. V prvom rade obo
znamuje širokú geologickú verejnosť s naj
novšími poznatkami nielen z jednotlivých re
giónov, ale aj s teoretickými výsledkami 
všetkých geologických disciplín. Významnou 
mierou pôsobí ako integrujúci faktor medzi 
geologickými inštitúciami aj vedeckými dis
ciplínami, čo sa na druhej strane odzrkadľuje 
aj na tvorbe dlhodobých plánov a prognóz, 
najmä v súvislosti s presadzovaním a reali ·
zovaním takých plánov a úloh, ktoré budú 
z národohospodárskeho hľadiska čo najefek
tívnejšie. Konkrétnym prejavom tejto ten
dencie je aktívna účasť zástupcov našej spo
ločnosti v najvyššom koordinačnom orgáne 
geológie na Slovensku v Geologickej rade, 
ako aj v ďalších významných vedeckých 
ustanovizniach a v komplexných racionali-

začných brigádach. Sústavný dôraz na skva
litňovanie práce SGS a cieľavedomé odstra
ňovanie formalizmu sa pozitívne odzrkadľuje 
v účasti na odborných... podujatiach, v jej 
rastúcej autor ite a sústavne sa rozširujúcej 
členskej základni. Slovenská geologická spo
ločnosť mala k 31. 12. 1983 dovedna 700 čle

nov. Novopri jatých členov bolo 131, 1 člen 

zo spoločnosti vystúpil a 3 zomreli (akademik 
Koutek, Ing. S . Gazda, CSc., RNDr. J. Izsó) . 

Ak z uvedených aspektov hodnotíme čin

nosť SGS za rok 1983, môžeme konštatovať, 

že nielen pokračovala v činorodej prac1 
z roku 1982, ale sa iniciatívne zúčastňovala 
aj na tvorbe dlhodobých plánov a prognóz 
rozvoja vedy. Okrem aktívnej účasti n a tvor
be plánov v rámci geologický ch inštitúcií vy
pracoval kolek tív špecialistov štúdiu o získa
vaní hypertermálnych vôd na území Sloven
ska na výrobu elektrickej energie a na účely 
interregionálnej korelácie pripravil návrh n a 
unifikáciu chronostratigrafických a litostra
tigrafických jednotiek. 

Z organizačného hľadiska si osobitnú po
zornosť zasluhuj e stanovenie fixného p ro
gramu plánu činnosti SGS a štatút udeľova
nia medaily J. Slávika, ktoré boli zverejnené 
v časopise Mineralia slovaca. 

Ako výsledok zvýšeného záujmu o člen

stvo v SGS bola 28. 2. 1983 v Banskej Bys
trici založená pobočka SGS. Na jej zaklada
júcej schôdzke sa zúčastnil predseda O. Sa
muel a vedecký tajomník O. Franko. O vý
zname a poslaní SGS prehovoril O. Samuel. 
RNDr. D. Vass, DrSc., predniesol referát Al
pínske molasy Západných Karpát. Za pred
sedu pobočky bol zvolený RNDr. M. Petra. 

Pre veľký počet geofyzikálnych odborníkov 
sa 2. 2. 1983 vytvorila odborná sk upina geo
fyziky. Z predsedníctva sa na schôdzke zú
častnil predseda O. Samuel, vedecký tajom
ník O. Frank o a člen k orešpondent SAV 
O. Fusán. Pri tejto príležitosti o aktivite a 
činnosti SGS informoval j ej predseda O. Sa
muel, kým RNDr. J . Nemčok, CSc., prednie
sol referát Problematika flyšového pásma. 
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Predsedom odbornej geofyzikálnej skupiny je 
RNDr. L. Pospíšil, CSc. 

z ďalších významnejších realizovaných 
zámerov, ktoré si ústredný výbor SlovenskeJ 
geologickej spoločnosti (SGS) stanovil v pláne 
na rok 1983, bolo založenie Odbornej skupi
ny zberateľov nerastov a skamenenín pri 
SGS. Na zakladajúcej schôdzke v Nitre (2. 7. 
1983) sa z predsedníctva ústredného výboru 
zúčastnil jej predseda (RNDr. O. Sa
muel, DrSc.), vedecký tajomník (RNDr. O. 
Franko, CSc.) a RNDr. J. Miškovic. Poslaním 
skupiny je prehlbovaE odbornú výchovu zbe
rateľov nerastov a fosíl i í fo rmou odborných 
prednášok, besied, seminárov, praktík a pod., 
ale najmä zber a štúdium nerastov a ska 
menenín s osobitným zreteľom na zachova
nie unikátnych vzoriek v múzeách, resp. 
školských zbierkach. V neposlednom rade 
sa od členov skupiny očakáva, že budú úzko 
spolupracovať so Slovenským zväzom ochran
cov prírody a krajiny, aby sa nedevastovali 
lokality s osobitne cennými a unikátnymi 
m inerálmi a skameneninami. Za predsedu od
bornej skupiny zberateľov nerastov a skame
nenín bol zvolený asistent ložiskovej katedry 
F FUK v Bratislave RNDr. J. Miškovic. 

ústredný výbor SGS venoval veľkú pozor
nosť členským príspevkom a kolektívnemu 
členstvu. V tomto smere patr ila SGS med zi 
najlepšie za r. 1983. Platenie členských prí
spevkov splnila SGS na 113,7 %, pričom prí
spevky z kolektívneho členstva a j roku 1983 
umožnili SGS zúčastniť sa na vydávaní ča

sopisu Mineralia slovaca úhradou vo výške 
40 OOO,- Kčs. 

SGS zaznamenala výrazný pozitívny trend 
aj v spolupráci s československou spoloč
nosťou pre mineralógiu a geológiu pri ČSA V, 
s ktorou pravidelne usporadúva celoštátne 
geologické konferencie. Poslednú XXIV. kon
ferenciu usporiadala pobočka čSMG v Ostra
ve a členovia SGS sa n a nej aktívne zúčas
nili. 

SGS venuje veľkú pozornosť aj práci 
s mládežou. V uplynulom roku usporiadala 
dve akcie v rámci Fóra mladých, na ktorých 
bolo 49 účastníkov. Do práce SGS sa roku 
1983 zapojilo 46 mladých odborných pracov
níkov. 

B r a ti s 1 a v s ká p o b o č k a pokračovala 
v osvedčene j forme prednášok a seminárov, 
na ktorých referovali poprední zahraniční 
odborníci. Uskutočnilo sa 5 individuálnych 
prednášok a 1 seminár so 6 prednáškami. 

V bratislavskej pobočke , ·yvíja či nnosť se
dem odborných skupín. 

Hydrogeologická odborná skupina. V rámci 
nej bolo 7 prednášok (celkový p očet účas t 

níkov 83). Významná bola 1-dňová exku rzia 
po lokalitách (Dunajská Streda, Topoľníky, 
Podhájska) využívajúcich geotermálnu ener 
giu v P odunaskej nížine. Na exkurzii bol,, 
7 prednášok, 90 účastníkov a 3 zahranič ní 
geológovia. 

Inžinierskogeologická odborná skupina. 
V rámci skupiny odznelo 6 prednášok p re 
144 účastníkov a k onal sa seminár so 6 pred 
n áškami. Významná bola 3-dt'í.ová exku r zia 
na PVE I peľ, výstavbu diaľnice Ružombe
rok - čabraď, zosuvy Dolný Kubín a Ha
vrania dolina, PVE Hoskora, sanáciu hradnej 
skaly Strečno a výstavbu sídliska v Považ
skej Bystr ici. Na exkurzii bolo 7 p rednášok 
a zúčastnilo sa na nej 4 7 domácich účast

níkov a 2 zahraniční. 
Geochemická odborn á skupina. V r ámci nej 

bol i 4 prednášky (2 domáci a 2 zahraniční 
p rednáša telia) , ktorých sa zúčastnilo 73 účast
níkov. Významnou akciou bol seminár Spo
ľahlivosť a nalyticko-geochemických ú dajov a 
ich katalogizácia v databanke. Na seminári 
bolo 10 p rednášok odborníkov z celej ČSSR. 
Seminár sa stal podnetom na zavedenie jed
n otnej databanky. 

Paleontologická odborná skupina. V skupi
n e bolo 5 prednášok pre 41 účastníkov. Vý
znamné boli 2 sem ináre, prvý na tému O no
menklatúrnych p ra vidlách , n a ktorom boli 
4 prednášky, a d ruhý Problémy biostratigra
fie a paleontológie t r iasu hlavne Západ ných 
Karpát s 12 prednášk ami. Seminár bol troj
dňový a spojený s exkurziou. 

Geofyzikálna odborná skupina. V r ámci 
skupiny odznela 1 prednáška na zak ladajúce j 
schôdzke so 40 účastníkmi . Dôležitou akciou 
bol seminár Nové výsledky geofyzikálneho 
prieskumu Západných Karpát s 13 p rednáš
kami a so 64 účastníkmi. 

Odborná skupina zberateľov nerast o·v. 
V tejto skupine odznela na zak lada júcej 
schôdzi 1 prednáška, na ktorej bolo 23 účast

níkov. Zakladajúca schôdzka bola spojená 
s výstavkou minerálov z rozličných oblastí 
Slovenska a na záver sa konala výmenná 
burza mine rálov. Táto odborná skupina má 
k rúžky v Nitre, Banskej Stiavnici, Prešove 
a v Bratislave. 

K o ši c k á p o b o č k a . V r ámci pobočky 
sa konali 2 prednásky so 76 účastníkmi a 



Prehľad akcií Slovenskej geo logickej spoločnosti pri SAV roku 1983 
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2-krát sa konalo Fórum mladých so 7 pred
náškami, ktoré si vypočulo 49 účastníkov . 

Medzi významné akcie patrí 1 konferencia, 
2 semináre a 2 exkurzie. Konferencia n a 
tému Bazity a ultrabazity orogénnych zón sa 
konala v Košiciach 27. 9. 1983. Odznelo na 
nej 11 prednášok zahraničných odborníkov a 
2 domácich. Na konferencii bolo 82 účastní

kov. Semináre sa konali na tému Aktuálne 
problémy geologickej stavby pásma Čiernej 
hory a priľahlého územia (venovaný pamiat
k e prof. J. Saláta, 10 prednášok, 53 účastní -
kov) a Paleofaciálna rekonštrukcia terciér
nych panví východného Slovenska (3 pred
nášky, 28 účastníkov). Jedna 1-dňová exkur
zia sa konala v Úpore na tému Nové poznat
ky o stavbe východoslovenskej neogénnej 
panvy (2 prednášky, skartácia vrtu Trebi
šov-2, 28 účastníkov) a druhá 2-dňová 

v Tŕni na tému Nové výsledky stavby zem
plínskeho ostrova a výsledky prieskumu na 
uhlie a rádioaktívne suroviny (4 prednášky, 
39 účastníkov). 

Pobočka v Spišskej Novej Vs i. 
Usporiadala 4 významné semináre na tému 

Vyhľadávanie a prieskum bauxitov na Slo
vensku, Aplikácia geofyzikálnych metód p ri 
vyhľadávaní ložísk nerastných surovín, Geo
logicko-geofyzikálna problematika Zemplín
skych vrchov a semmar pri p ríležitosti 
30. výročia založenia laboratórií Geologického 
prieskumu v Spiskej Novej Vsi. Na seminá
roch bolo 19 prednášok a 103 účastníkov. 

Spolu s Košickou pobočkou a Vlastivedným 
múzeom zorganizovala v Košiciach (14. 12. 
1983) výstavku Krása kameňa. 

ž i 1 i n s k á p o b o č k a . V rámci pobočky 
sa uskutočnilo 11 prednášok (jedna zahra
ničného odborníka) a bolo na nich 183 účast
níkov. Ďalej usporiadala seminár na tému 
Bauxitické a nebauxitické Al suroviny 
(3 prednášky s priemernou účasťou 25). 

Bans k á By stri ca. Na zakladajúcej 
schôdzke bola 1 prednáška (35 účastníkov). 

Usporiadala významný seminár Geologická 
stavba, metalogenéza a prognózy stredoslo
venských neovulkanitov s 13 prednáškami a 
69 účastníkmi. 

Ondrej Samuel - Ondre j Franko 



401 

Mineralia slov. 
16 (1984), 4, 401-405 

KRO N IKA 

Naši jubilanti 

Na päťdesiatiny Ing. Ivana Pagáča, CSc. 

5. 4. 1984 oslávil 
svoje paťdesialinv 

Ing. l van Pagác, 
kandidát geologjc-

ko-mi neralogic
k ých vied. zak la
daJúci člen časo

pisu Mineralia 
slovaca. význam
ný slovenský geo -
lóg. vedec v prob
lematike vyhľadá

vania ropy a zemného plynu v Západných 
K arpaloch. Jeho jubileum si pripomína celá 
geologická pospolitosC, .. ale. najmä tí, ktorí 
s ním spolupracujú alebo sa pod jeho vede
ním zúčastnili na geologickom výskume a 
prieskume prírodných uhľovodíkov v neogén
nych panvách Slovenska. 

Pri tejto príležitosti si pripomíname nie
ktoré závažnejšie udalostí v živote nášho 
jubilanta. Prieskumnú činnosť na ropu a 
zemný plyn začal roku 1957 v českosloven

ských naftových doloch v Hodoníne, kde sa 
venoval genéze a akumulácií uhľovodíkov 
v mladotreťohorných sedimentoch v Podu
najskej nížine a v slovenskej časti vieden
skej panvy. V tom čase jeho vnímavý a po
zorovací talent pre možnosti vzniku a výskyt 
prírodných uhľovodíkov v podmienkach geo
logického vývoj a panví viedol k spracovaniu 
syntézy o štruktúrno-tektonických a litolo
gicko-stratigrafických zákonitostiach vzniku 
a akumulácie uhľovodíkov v n a šich terciér
nych panvách. V predloženej syntéze jubilant 
podal novú perspektívu potenciálnych zásob 
uhľovodíkov, za ktorú mu bola verejnou 
rozpravou roku 1977 udelená vedecká hod-

nosť kandidáta geoiugicko-mineralogických 
vied. 

Výzmimným a historicky prezieravým 
medzníkom jubilanta pri prieskumnej čin

nosti orientovanej na hľadanie ropy v našej 
vlasti bola o rientácia na tzv. netradičné ob
la~ti čiže na predterciérne útvary Západných 
Karpát. a lo nielen v podloží neogénnych se
dimentov viedenskej alebo východoslovenske j 
panvy, ale a j na (lyšové a mezozoické jed
notky vnútorných Karpát. V lomlo smere sa 
prejavila jubilantova cfaleko siahajúca orga
nizačná činnosť, v rámci J<torej po celoslo
enskej naftovo-geologickej konferencii v Pie.š
ťanoch roku 1969 z pozície geologického n á 
mestníka n p . Nafta Gbely zabezpečoval pre 
vytýčený prieskumno-vyhľadávací program 
nákupu modernej vrtnej a meracej techniky. 

Erudovaný a prezieravý postoj ju bilanta 
pomohol v relatívne krátkom čase rozvinú ť 
v širokom rozsahu v celom západokarpat
skom oblúku výskumnú a prieskumnú čin
nosť na prírodné uhľovodíky. Jeho zásluhou 
sa ropná prospekcia začala posúvať do väčšej 

hibky nielen vo viedenskej panve, ale aj d o 
nových oblastí flyšových a vnútorných Kar
pát, čím sa vytvorila perspektíva ďalšíc h prí
rastkov priemyselnej zásoby ropy a zemného 
plynu. 

Pochopenie tohto trendu umožnilo jubilan
tovi nadviazať dobré kontakty s výskumným 
programom GúDš v Bratislave, pre ktorý 
v rámci ropného podnikania vytvoril ši'rokú 
bázu spolupráce. Okrem toho Ing. I. Pa
gáč, CSc., v rokoch 1969-1979 ako vedúci 
slovenskej časti čs . skupiny pri Stálej ko
misii pre geológiu a plynárenský priemysel 
pri RVHP sa zaslúžil o zavedenie medziná-
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rodných dohôd o spolupráci pri vyhľadávaní 

ložísk ropy a zemného plynu do života. l\fa 
jeho návrh bola prijatá nová téma pre 
prieskum a vyhľadávanie ložísk prírodných 
uhľovodíkov vo faciálnych provinciách a za-
radená do programu činnosti ropných ústa
vov členských štátov RVHP. 

Je škoda, že v dôsledku administratívno
organizačných riadení naftového priemyslu 
v ČSSR sa dnes Ing. I. Pagáč, CSc., dostáva 
ku geologickoprieskumným problémom iba 
nepriamo. Ale aj napriek tomu sa aktívne 
7,účastňuje na geologickej činnosti v rámci 
rozličných odborných a vedeckých komisií a 
r ád , k toľých je č lenom , ako je Slovenská geo-

logická rada, redakčný okruh časopisu Mine
ralia slovaca, Slovenskej geologicej spoloč

nosti a pod. V sučasnom postavení náš ju
bilant úspešne pracuj e a riadi geologickú 
prípravu a technicko-technologické vybavova
nie prírodných podzemných zásobníkov na 
skladovanie ply nných uhľovodíkov. 

Pri príležitosti päťdesiatych narodenín vy
jadrujeme Ing. Ivanovi Pagáčovi, CSc., poďa
kovanie za jeho doterajšiu prácu a do ďal

ších rokov mu želáme p evné zdravie a úspe
chy v ropno-geologickej činnosti pre blaho 
našej vlasti. 

Bartolomej Leško - Rudolf Rudinec 

Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., päťdesiatročný 

Založenie a bu
dovanie Katedr> 
hvdrogeológi e Prí -
rodovedeck e j !r1-
kulty UK v Br,-1-
ti~la ve je neroz-
1 učne sp':i té s me 
nom nášho jubi „ 
lanta. ktorého ús
Pé'Sná vedeckový
skumná. pedag,J-
gická a organ i

začná činnosť postavila v súčasnosti do čela 
slovenskej a československej hydrogeológie. 

Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., sa 
narodil 20. augusta 19'.j4 v Trnave, kde ab
solvoval aj gymnaziálne štúdiá a dokončil ich 
maturitou roku 1953. Potom sa zapísal na 
Fakultu geologicko-geografických vied Uni
verzity Kamenského v Bratislave a štúdium 
v od bore inžinierskej geológie a hydrogeoló
gie skončil s vyznamenaním roku 1958. Po 
úspešných vysokoškolských štúdiách sa stal 
asistentom na katedre inžinierskej geológie 
a hydrogeológie, kde začal rozvíjať svoju 
vedeckú a pedagogickú činnosť v odbore 
hydrogeológie. 

Roku 1961 ho FFUK vyslala na internú ve
deckú ašpirantúru v odbore hydrogeológie na 
MGIU v Moskve. Skončil ju roku 1964 ob
h ájením kandidátskej dizertačnej práce 
z problematiky minerálnych vôd. Skúsenosti 
n a dobudnuté v priebehu štúdia ašpirantúry 
v ZSSR po jej ukončení v plnom rozsahu 
u platnil v o svojej odbornej práci. 

Od roku 1964 sa rntenzívne venoval roz
pi acú vani u metodiky hydrogeologick ého v ý
sk umu puk linových masívov a vedeckový
skumnej práci v obl asti minerálnych vôd. Na 
vyskum p rú denia p0clzemných vôd v pukli
novom pros tredí s1 zv olil Západné Tatry a 
niekoľkoročne poznatky uverejnil v správe 
úlohy SPZV roku 1973. Bádanie neskôr roz
ši ri I na celú oblasť k ryštali nika Vysok ýc h 
Tatie r a p otom na všetky jadrové v rchy cen
trálnych Západnvch Karpát a veporikum 
S lovenského rudohori a. Významným metodic
kým a vedeckým prínosom práce bolo, že 
zákonitosti režimu podzemných vôd v pukli
n ovom prostredí hodnotil vo vzťahoch p ro
cesu vytvárania odtoku zo zrážok s proce
som vytvárania jednotlivých typov odtoku, 
časovým r ozdelením odtoku a pod. P odzem
ný ·odtok separoval metódou jednotkového 
hydrogramu, poukázal na možnosti využitia 
hydromeleorolických podkladov v hydrogeo
logickom výskume oblasti jadrových vrchov. 
Výsledky jeho práce majú v tejto oblasti 
širší metodický aj p raktický význam a pra
cujú podľa nich aj viaceré vodohospodárske 
organizácie. Mnohé jeho originálne teoretické 
poznatky sa stali metodikou na konkrét n e 
riešenie hydrogeologicke j problematiky. Po
čas ďalších svojich výskumov pomocou m a
tematicko-fyzikálnych metód podrobn e veri
fikoval analyzované prírodné pomery , čo je 
a j vedeckým prínosom jeho doktor ske j di 
zertačnej práce Hydrogeológia kryštalinika 
Západných Karpát, ktorá je výsledkom viac 
a ko 12-ročnej intenzívnej vedeckovýskumnej 
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práce. Obhájil ju roku 1982, a tak sa stal 
prvým doktorom vied v odbore hydrogeoló
gie v ČSSR. 

Významný je prínos jubilanta a j p r i rie
šení otázok tvorby, exploatácie a ochrany 
minerálnych vôd. Týmto problémom sa za-
oberá najmä v rámci výskumných úloh spä
tých s určovaním ochranných rajónov mi
nerálnych vôd na Slovensku. Výsledky jeho 
metodickej a vedeckej činnosti prmasaJu 
v širšom rozsahu všeobecne platné poznatky 
o zákon itostiach integračných vzťahov pod
zemných vôd s ich prostredím. Jeho bohaté 
vedomosti zužitkúva aj rezort zdravotníctv;i, 
kde jubilant pôsob[ ako expert v oblasti vy
užívania a ochrany liečivých minerálnych 
vôd. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o to, 
že v tomto päťročnom pláne je čs. hydrogeo
lógia prvýkrát v histórii zastúpená v štát
nom piane základného výskumu hlavnou 
ú lohou Hydrogeologické pomery, ochrana a 
vyu žívanie podzemných vôd, ktorej je koor
d inátorom. 

Vedeckú činnosť jubilanta dok umentuje 
,;yše 70 vedeckých a odborných prác, štyri 
d esiatky odborných štúdií a záverečných 

prác. ,Je autorom a sp oluautorom 5 učebných 
text ov. Roku 1983 ako vedúci autorského ko
lektív u odovzdal do tlače rukopis učebnice 

M etódy hydrogeologického výskumu. česko
slovenskú hydrogeológiu úspešne r eprezento
val n a rozličných medzinárodných konferen
ciách a sympóziách. Je členom radu odbor
ných k omisií, viacerých vedeckých a redakč-
11 _ýc h rád, predsedom komisie pre obhajoby 
kan didá tskych dizertačných prac z hydrri
geológie. členom komisie pre obhajoby dok
t orskych dizertácií z odboru inžinierskej 
geológie a hydrogeológie atď. Je aj clenom 
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kolégia SA V vied o Zemi a vesmíre, A IH atď 
Vďaka jeho vysokej odbornosti a ovládaniu 
jazykov má veľmi dobré kontakty s vedec
kými pracoviskami v zahraničí, najmä ZSSR. 
československú hydrogeológiu úspešn e re
prezentoval ako učiteľ na Univerzite Oriente 
na Kube v rokoch 1966- 1968. úzka je a; 

jeho spolupráca s K a tedrou hydrogeológie 
Moskovskej štátnej univerzity, predovšetkým 
pri tvorbe u čebnej literatúry. 

Významná je spoločenská, odborná činnosť 

a angažovanosť jubilanta. Predstavuje širokú 
škálu pôsobnosti v rozličných vládnych a re
zortných komisiách (Ministerstvo šk olstva 
SSR, Minister stvo zdravotníctva SStt, Sloven
ský geologický úrad, Slovenská aka démia 
vied a pod.). Počas svojej pedagogickej čin

nosti bol dlhší čas prodekanom F FUK v Bra
tislave, dva r oky jej dekanom a v súčasnosti 
vykonáva fun k ciu prorektora UK. 

Nášmu jubilantovi za jeho dlhoročnú 

ú spešnú ved eckú, pedagogickú a odbornú či n

nosť udelili Pamätnú medailu Unive rzity 
K omenského pri príle žitosti 60. výročia jej 
vzniku, za aktívnu úzk u spoluprácu s p r ax ou 
p ri príležitosti 25-ročného jubilea or ganizo
vanej hydrogeológie na Slovensku P a mätnú 
m edailu a p r i príležitosti 25. výročia orga
n izovanej geologickej ,lužby v ČSSR r ezort
ný <Jdznak vyznamenania Zaslúžilý pracov
n ík, 

Prof. RNDr. Ladisl::ivov i Melior isov i , D rS -:? ., 
n a jeho životn é jubileum srdečne bla hoželá 
československá hydrogeologická a geologická 
vereJnos( p r iatelia i ;jeho býva lí štu de n t i. 

Do ďalšieho plodné ho života mu žel á m e 
pevné zdravie a veľa tvorivých síl na 
pľospech slovenskej hydrogeológie. 

A nton Poru bský - Eugen Kullman 

RNDr. Dionýz Vass, D rSc., päťdesiatročný 

V tom to ľOku sa 
uprostred tvorive j 
práce dozíva vý 
znam ného jubilea 
popredný sloven 
ský geológ RND r . 
Dionýz Vass. DrSc. 
Narodil sa v Ko
šiciach v učiteľ

skej rodine 30. 10. 
1934. Základné a 

stredoškolské 

vzdelanie získal v Michalovciach. Po matu
rite na gymn áziu sa r ozh odol študovať geo
lógiu na Geologicko-geograficke j faku lte UK 
v Bratislave a po jej ú spešnom absolvovan í 
roku 1958 n as túpil do Geologického ú sta vu 
D. Stúra v Bra tislave, ktorému je, s výnim 
kou 3-roénej zahraničnej expertízy , ve rný a ž 
dodnes. 

Už diplomovou prácou z oblast i J uh oslo
venskej ko tliny sa j ubilant „upísa l " výsku
m u molasových sedimen tov m ladšieho ter
ciéru Západ ných Karpát. Jeh o príslovečná 



404 Mineralia slov., 16, 1984 

pracovná húževnatosť, odborná erudícia zís
kavaná ustavičným štúdiom a terénnym vý 
skumom ho zaradila medzi najlepších znal-
cov molasovej sedimentácie alpínskych molá s 
Západných Karpát. Odbornú a vedeckú drá 
hu začínal mladý absolvent zostavovaním 
geologických máp v mierke 1 : 25 OOO a 
1 : 50 OOO. Výsledky jeho práce sa použili pri 
zostavovaní celoštátnej edície základnej mapy 
ČSSR v mierke 1 : 200 OOO, a to listu Zvolen, 
Trebišov a Košice. Pri týchto prácach mal 
jedinečnú možnosť pôsobiť po boku vynika
júceho geológa člena korešpondenta Vsevo
loda čechoviča. Aj táto okolnosť isto veľmi 
pozitívne ovplyvnila rast jubilanta. 

Neskôr pôsobil ako vedúci kolektívu špecia
listov zaoberajúcich sa geologickou stavbou 
Ipeľskej kotliny a východnej časti Podunaj 
skej nížiny. Jubilant sa osobitne zameral na 
bádanie tektoniky a tektonického vývoja tej
to oblasti. Jeho vedecký výskum viedol k od
haleniu zákonitostí tektonického vývoja Ipeľ
skej kotliny a jeho vzťahu ku genéze hnedo
uhoľného ložiska Pôtor-Dolina. Ďalším úze 
mím, ktoré podrobne geologicky sledoval, 
bola východná časť Podunajskej nížiny, a to 
pri mapovaní. Definoval hlavne štruktúrne 
jednotky, stratigrafický a litologický rozsah 
neogénu a vzťah morských sedimentov 
k vulkanickým komplexom. 

V 70-ych rokoch jubilant vykonával zá 
kladný geologický výskum v Rimavskej kot
line. Aj v tejto oblasti definoval hlavné 
štruktúry a litostratigrafické jednotky terciér
nej výplne panvy. V spolupráci s geofyzikmi 
syntetizoval geologické a geofyzikálne po
znatky o predterciérnom podloží a o paleo
geografickom vývoji. Zhrnul aj poznatky 
o nerastných surovinách a poukázal na nové 
možné zdroje keramických surovín v tejtr) 
oblasti. 

Pri terénnych výskumoch sa venoval RNDr. 
D. Vass, DrSc., sedimentárnym textúram mo
lasových sedimentov s cieľom ozrejmiť ich ge
nézu, paleogeografické a tektonické podmien
ky vzniku a nemalou mierou sa zaslúži l 
o riešenie problematiky niektorých nerud
ných surovín viažúcich sa na molasové sedi
menty. Sedimentologickú problematiku rieš il 
popri základnom geologickom výskume a j 
počas troj ročného pracovného pobytu v Tu
nisku. 

Zaslúžil sa aj o zostavenie rádiometrickej 
časovej škály neogénu. Venoval sa jej od 
roku 1966, keď nadviazal kontakt s geochro
nologickými laboratóriami v Jerevane 

(ZSSR), neskôr v Hannoveri (NSR) a v De
brecíne (MĽR). Rádiometrickú škálu zostavo
val s cieľom vytvoriĽ nové možnosti interre
gionálnej korelácie neogénu, korelácie stra
tigraficky „nemých" komplexov, sekvencie 
produktov vulkanizmu a pod. Zostavil rádio
geochronologickú škálu paratetýdneho neo
génu, čím podstatne rozšíril a spresnil glo
bálnu škálu neogénu. 

Od začiatku svojej vedeckej činnosti ven0-
val jubilant pozornosť tektonickém u režimu 
a jeho vplyvu na vývoj alpínskych molás. 
študoval prejavy tektoniky, najmä v úze
miach, z ktorých zostavoval geologické 
mapy, a s úspechom ich vnášal do vývoja 
molasových sedimentov. V ostatných rokoch 
začal syntetizovať geologické pozna tky, kto
ré publikoval vo viacerých prácach . Vyúste
ním jeho doterajšieho úsilia na tomto poli je 
súhrnná p ráca o zákonitostiach formovania 
sa alpínskych molás Západných K a r pát a ich 
porovnanie s inými molasovými vývojmi. 
úspešnou obhajobou práce Alpínsk e molasy 
Západných Karpát získal roku 1982 titul 
doktora geologických vied (DrSc.). 
Veľmi bohatá a úspešná je činnosť jubi

lanta aj na medzinárodnom poli. Aktívne 
pracoval a p racuje vo viacerých medziná
rodných programoch a riešiteľských kolektí
voch (IGCP projekt 107 a 25, Regionáln:1 
stratigrafická komisia mediteránneho neogé
nu, Problémová komisia IX. mnohostrannej 
spolupráce akadémií vied socialistických ši::i
tov - p r ac. skup. 3.3 Tektonika molaso
tvorných epoch). Výsledky vlastného vedec
kého výskumu predniesol na viacer ých kon
ferenciách, sympóziách a kongresoch v ČSSR 
aj v zahraničí (napr. Bologna 1962, Lyon 
1971, Sydney 1976, Atény 1979). 

Bohatou publikačnou činnosťou sa jubilant 
zaraďuje medzi popredných odborníkov vo 
svojom odbore. Napísal a zverejnil 103 ori
ginálnych prác, príp. ako spoluautor, z toho 
23 v zahraničí. Jeho práce majú vysokú ve
deckú úroveň a prinášajú myšlienky a pod
nety do ďalšej činnosti a vysoko sa hodnotia 
doma aj v zahraničí. 

Popri vedeckej činnosti sa venuje aj organi
začnej práci a zverené funkcie vykonáva veľ
mi svedomite a zodpovedne. Veľa rokov je 
vedúcim oddelenia neogénu a od roku 1981 
vedúcim štátnej úlohy RVT Regioná lny geo
logický výskum SSR, ktorá je ťažiskovou 

úlohou GúDš. Aktívne sa zapá ja do politic
ko-spoločenského života. Za svoju odbornú a 
politicko-spoločenskú prácu mu udelili čestné 
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uznaníe XV. zjazdu KSČ a titul Najlepší 
pracovník rezortu SGú. 

Slovenská geologická verejnosť, spolupra
covníci, priatelia a známi želajú jubilantovi 
RNDr. Dionýzovi Vassovi, DrSc., do ďalšej 

Pokračovanie zo str. 396 

Najmladšie, pnecne, prevažne zlomové 
štruktúry smeru S-J, resp. SV-JZ, vznikli 
v deformačnom štádiu D,, resp. D5• Na de
formačné štádium D„ sa viaže aj otvorenie 
prešmykových zón margecianskeho typu a 
následná intrúzia pyroxenicko-amfibolického 
dioritu (Spálený vrch), resp. výstup termál
neho gradientu za vzniku paragenézy kre
meň - oligoklas - obyčajný amfibol - bio
tit v prešmykovej zóne Bujaniska, resp. ro
Jovskej prešmykovej zóne (1. c.). 

V oblasti litoštruktúrnych a sukcesívnych 
vzťahov zrudnenia sa preukázala jednoznač
ná väzba hydrotermálnej minerali.zácie na 
alpínske štruktúry, najmä na štruktúry 
vzniknuvšie v relatívne krátkom časovom 
intervale medzi založením prešmykových zón 
margecianskeho typu a disjunktívnymi 
štruktúrami deformačného štádia D.,, ktor:(,
mi sú porušované. Minerálne asociácie jed
notlivých prínosových periód (kremeňovo-si
deritovej, kremeňovo-sulfidickej a kremeóo
vo-hematitovej) vykazujú isté odlišnosti 
v priestorovej distribúcii a v čase, ale v ždy 
v chronologickom vzťahu k sukcesii alpín
skych štruktúr. 

J o z e f S 1 a v k o v s ký : Geologická stavba 
stykovej zóny pásma Čiernej hory a gemerika 
v úseku Košické Hámre - Košice (Košice 
16. 11. 198:3) 

Referát sa dotýka územia, ktoré je z geo
logickej stránky veľmi zaujímavé a pri rie
šení styku dvoch vyznačných tektonických 
jednotiek Západných Karpát, t. j. gemerika 
a pásma Čiernej hory, do istej miery uzlové. 

Metodicky sa vychádza zo štúdia dostup
ných geologických poznatkov iných autorov 
pracujúcich v tomto teréne a z vlastného 
geologickoštruktúrneho výskumu, ktorý pri
niesol niektoré nové pohľady a výsledky 
o priamom tektonickom styku týchto jedno
tiek, a zo štúdia zóny tzv. margecianskej lí
nie. Margecianska línia sa neprejavuje ako 
jediná línia skracovania priestoru zásluhou 
plochého n ásunu gemerika na pásmo Čiernej 
hory, ale ako jedna zo zón mimoriadne inten
zívneho stesňovania severogemerickej, ako 
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činorodej práce dobré zdravie, pohodu v prá
ci a rodinnom kruhu, veľa ďalších pracov
ných a životných úspechov. 

Ján Gašparík - Michal Elečko 

aj priľahlej časti pásma Čiernej hory. Zvyš
ky relatívne staršieho plochého násunu sú 
dnes zachované iba rudimentárne. Výsledné 
stlačenie priestoru v týchto prešmykových 
zónach má str edný úklon 30-60 ° na JZ. 

Ďalej referá t priniesol niektoré nové po
znatky o zložitej šupinovitej stavbe obalu 
pásma Čiernej hory v uzávere Črmeľského 
údolia a dotýka sa problémov vlastného ge
merika, t. j. črmeľskej série a karbónu v ob
lasti bezprostredného styku gemerika s pás
mom Čiernej hory. 

Mi r o s 1 a v F u 1 í n : Predbežné výsledky 
šlichovej prospekcie pásma Ciernej hory (Ko
šice 16. 11. 1983) 

Šlichovou p rospekciou reg,onu sa v ťažkej 
frakcii určilo 51 minerá lov, z toho 12 úžit
kových. Z nich sme v prve j etape spracova
nia sledovali distribúciu a litoštruk túrne 
vzťahy zlata, arzenopyritu, pyritu, cínovca, 
scheelitu, chalkopyritu, barytu a hematitu. 
z asociačných vzťahov vyplynula paragenéza 
cínovec - scheelit ± pyrit ± zlato ± arze
nopyri t,- úzko sa viažúca na podložie rolov
skej prešmykovej zóny a na tektonizovaný 
okraj komplexu primorogénnych migm atitov 
a pararúl. Druhou je paragenéza minerálov 
rumelka - baryt ± pyrit - hematit, spo
radicky sa vyskytujúca v oblasti hydroter
málne minera lizovaných štruktúr v širšom 
okolí Margecia n a v typickom vývoji, p reuká
zateľne sa via žúca na priečne zlomy smeru 
S-J, príp. SZ-J Z, s priestorovo nezávislým 
vývojom starších hydrotermálnych paragenéz. 
Z predbežných výsledkov šlichovej prospek
cie vychodí metalogenetický význam širšej 
oblasti severného okraja kryštalinika pásma 
Čiernej h ory aj úsekov komplexu diaftorizo
vaných pararúl a komplexu primorogénnych 
migmatitov a pararúl s amfibolitmi. 

T i b or S a s v á r i : Geologickoštruktúrne 
pomery slovinsko-gelnického rudného rajó:iu 
(Košice 16. 11. 1983) 

V referáte p odal autor celkový pohľad n a 
väzbu predrudného štruktúrno-tektonického 
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vývoja s mineralogickými štruktúrami ob
lasti. 

Analýzou štruktúrnych prvkov sa zistil 
sukcesívny sled štruktúrneho vývoja preja
vujúci sa nadväznými štádiami v megatek 
tonike aj v drobnej tektonike. štruktúrno
geologický vývoj rudného rajónu autor roz
delil do piatich deformačných štádií. 
Deformačné štádium Dl hercýnskeho oro

genetického cyklu vytvorilo podmienky na 
vznik prvotnej (metamorfnej) bridličnatosti 

s1• Alpínsky orogenetický cyklus je reprezen
tovaný deformačnými štádiami D2-D5• V de
formačnom štádiu D2 nastal presun gemeric
kého príkrovu. Vznikli šariážne a reomorfné 
megavrásy V2km s následnou klivážou osovej 
roviny s2. Deformačné štádium D2 je pene
tratívne, ponásunuvé. Vznikli v rásy V3 dm 
až 100 m radu. Kliváž s3 je klivážou osovej 
roviny vrás V3• Homogenizuje štruktúrne 
bloky a okrsky rudného rajónu do jedného 
celku. Priečne vrásnenie zahŕňa deformačné 
štádium D4. Deformačné štádium D5 charak
terizujú diagonálne deformácie a vznik v r ás 
V3. 

Porovnaním mineralizačných štruktúr hru
bého slovinského žilníka a gelnickej žily sa 
zisťovala preferencia mineralizácie . Hrubý 
slovinský žilník prednostne obsadzuj e dve 
mineralizované štruktúry. Prevláda štruktú 
ra smeru V-Z až SVV- JZZ s úklonom na 
J , ale aj na S . Druhý štruktúrny smer je 
SZ-JV a úklon na JZ koinciduje s klivážou 
s0. Gelnická žila sleduje iba jeden generálny 
smer SZ-JV s úklonom na JZ. žilné štruk
túry sú tautozonálne rozložené na ploche pe
netratívnej kliváže s;1. 

M i c h a 1 Z a c h a r o v : Základné črty g-eo
log-ickej stavby Západnej časti pásma čiernej 
hory (Košice 16. 11. 1983) 

Výskumy vykonané v ostatnom období v 
západnej časti pásma Čiernej hory medzi d o
linou Bystrá a Dolinskou dolinou priniesli 

nové poznatky o stavbe a litológii tohto úze
mia. V k ryštaliniku sa podľa intenzity meta
morfózy vyčlenili dve pásma smeru SZ-JV. 
Smerom od JZ je to 1. pásmo diaftoritizo
vaných pa rarúl a 2. pásmo migmatitov . 

Pásmo diaftoritizovaných parar úl tvoria 
rozličné typy pararúl, diaftoritické svory a 
amfibolity . Polohy amfibolitov, mocné m a
ximálne 30 m, sú vyvinuté nepravidelne a 
často budinované. Okrajové zóny amfibolitov 
sú intezívne fylonitizované. Styk pararúl 
s pásmom migma titov sprostredkuje inten 
zívne tektonicky prepracovaná a lokálne pre
kremenená prechodná zóna. Pásmo migma
litov tvor ia nebulitické, stromatitické a of
talmitické typy migmatitov s neost rými hra
nicami. V severovýchodnej časti t ohto pásma 
sa v migmatitoch vyskytujú konformné šo
šovkovité telesá leukokratných gran itov. Me
tamorfity majú generálne smer SZ-JV a 
sklon prevažne na SV, ojedinele aj na JZ. 
Obdobná je aj pozícia fylonitov, ktoré sú 
veľmi rozšírené v celom území. Všetky typy 
m etamorfitov sú prevrásnené izoklinálnymi, 
ojedinele otvorenými vrásami smer u SZ-JV 
s juhozápadnou vergenciou. 

Obalový karbón a perm vystupujú spora
dicky vo forme šupín na styku so spodno
triasovými kremencami v n esúvislom pruhu 
smeru SZ-JV. Perm kremence rozdeľujú na 
dva pruhy - juhozápadný a severovýchodný 
s generálnym smerom SZ-JV. P r e plynulý 
prechod litofácií v niektorých úsekoch pova
žujeme obidva pruhy za obalový perm. Roz
dielne znaky sú výsledkom intenzívneho pre
pracovania (mylonitizácie a vybielenia) per
mu v blízkosti jeho styku s kryštalinikom. 

Charakteristickým znakom skúmaného úze
mia sú iba malé rozdiely v orientácii pred
vrchnokarbónskych a al p[nskych štruktúr
nych prvkov. Inventár štruktúrnych prvkov 
kryštalinika, obalového paleozoika a mezo
zoika priľahlého gemerika prevažne zodpo
vedá strižným štruktúram, ktoré vznikli po
čas alpínskej tektogenézy. 
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J. K 1 o m i n s ký : Austrálie očima ložisko
vého geologa (Bratislava 26. 1. 1984) 

Exploatace nerastného bohatství Austrálie 
má velmi krátkou historii. Počátek patrí zlaté 
horečce u Bendiga, Ballaratu a posléze 
i v Kalgoorlie v západní Austrálii. Béhem sto 
let trvajících obj evu nových ložisek zaradila 
se Austrálie mezi významné producenty té
mér všech hlavních typu nerastných surovín. 
V nékterých, jako napr. v tantalu, zaujímá 
témér monopolní postavení. Austrálie je jed
na z malá vyspelých kapitalistických zemí, 
která vétšinu své produkce n erastných suro
vín vyváží. Duvody této skutečnosti jsou 
v malém rozsahu primárního zpracovatelské
ho prumyslu, v omezených zdrojích energie 
a jejich nerovnomerném rozmísténí, v si l 
ném vlivu zahraničního kapitálu a nízké a 
nerovnomerné populaci zemé. 

Uprostred 60. let provedl mezinárodní ka
pitál invazi do Austrálie. Tato volba mela 
krome politického aspektu duvody v prírod
ním potenciálu tohoto kontinentu. Značný roz
sah pevniny, šelfu, a její relatívne malft 
prozkoumanost dávala velkou nadéji na ob
jevy nových ložisek surovín i v Austrálii do
sud neznámých. Tak byla objevena a 
okamžité exploatována významná ložiska 
niklu u Kalgoorlie (Kambalda) , tantalu 
u Perthu (Greenbushes), železných rud 
v severozápadní Austrálii , ložiska uranu a 
bauxitu (Waipa), koksovatelného uhlí v Que
enslandu a ložiska plynu a ropy v šelfovém 
mori mezi Tasmánií a Austrálií. 

V 70. letech další objevy prerostly kapitá
lové možnosti investoru., a tak geologický 
pru.zkum nových ložísek byl omezen nebo 
i zcela zastaven. Nová prosperita báňského a 
geologického prumyslu Austrálie nastala až 
na počátku 80. let, kdy zejména rust japon
ského prumyslu vyvolal enormní spotrebu 
nerastných surovín. Tato poptávka vyvolala 
v Austrálii novou vlnu geologického pruzku
mu zeme. Pro 80. léta rozšírení produkce 
známých ložisek a exploatace ložisek nových 
predpokládá investice ve výši nejméne 29 mi
liard dolaru. 

V Novém Jižním Walesu jsou to hlavné 
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uhelné projekty za 400 mil. dolaru., s cílem 
zvysení rocrn produkce koksovatelného a 
elektrárenského uhlí z 5 na 11 mil. tun. 

Nejduležitéjším rudním projektem je vý
stavba dolu na polymetalické rudy u Elura 
u Cobaru za 160 mil. dolaru pfi ročn í kapa
cite 1,1 mil. tun rudy. 

Podstatná investice ve výši 1,5 miliardy 
dolaru je určena na realizaci hliníkárnv 
v Kurri Kurri v blízkostí ložisek uhlí v ob
lasti Hunter Valley. Spolu s produkcí hliníku 
v Queenslandu a Viktorii se Austrálie již 
v r. 1985 stane jeho jedním z nejvétších sve
tových exportéru. 

Ve státé Viktoria jsou hlavní investice 
koncentrovány do území Latrobe Valley a 
Bassova pru livu. V územní Latrobe Valley 
bude zahájena rozsáhlá téžba hnedého uhlí 
v pánvi Loy Yang (invest ice ve výši 350 m il. 
dolaru.) a v Bassove prúlivu společnost 

Esso-BHP investuje 1,25 miliardy na naf to
plynových projektech. 

V Queenslandu probíhá v cene 8 miliard 
dolarú výstavba 10 dolu na černé uhlí v pán
vi Bowen. Nejméne 3 z nich jsou ve finálním 
stadiu. Bodoucnost tohoto nákladného pro
jektu je však ohrožena významným nálezem 
bitumenních bridlíc u Rundle a Julia Creek. 

Hlavním rudním projektem Queensland u , 
za 175 mil. dolaru, je rozšírení roční pro
dukce bauxitu u Weipy z 11 na 15,5 mil. tun. 
Mezi duležité projekty patrí také hlin íkárny 
u Gladstone, s roční kapacitou 200 OOO t hli
níku. 

V západní Austrálii beží rada báňských 

projektu na uran a zlato v Kalgoorlie, poly
metaly (Teutonic Bore) a nikl (Agnew). 

Zvláštni skupinu projektu tvorí vyhledává
ní ložisek plynu na sz. pobreží státu. Nové 
projekty výstavby ložisek železných rud jsou 
limitovány p optávkou japonského prumyslu 
a týkají se dolu u Deepdale, Marandou, Area 
C, W. Angela a Waľl.dicoogina v sz. cípu 
státu. 

Du.ležitým rudním projektem je výstavba 
dolu a úpravny na uran u Yeelirie v centru 
západní Austrálie. Neméné podstatné jsou 
i proj ekty na rozšírení produkce bauxitu 
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a hliníku u Wagerupu a težby bauxitu v Mi
chel Plateau. 

Velká akumulace báňských projektu je 
v Severním Teritoriu. Prevládají projekty 
u ranových dolu u Ranger, Nabarlek, Jabilu
ka a Koongarra. Je treba také uvést gigan
t ický projekt výstavby dulního komplexu Mc 
A r thur River za 1 miliardu dolaru na težbu 
polymetalických rud. 

V južní Austrálii dominuje projekt na roz
šírení težby uhlí v pánvi Leigh Creek za 
91 mil. dolaru a vyhledávání nafty-plynu 
v pánvi Cooper za 129 mil. dolaru. Ve fi-

nálním stadiu je pnprava projektu na explo
ataci nej vétšího ložiska Austrálie medi, 
uranu a zla ta v Roxby Downs. 

Tasmánii je výstavba báňského p rumyslu 
omezena jen na realizaci téžby polymetalic
kého ložiska Que River. 

Návšteva hlavních ložisek Austrálie vede 
k presvedčení, že jejich životaschopnost a 
další rust produkce jsou závislé h lavné na 
relatívne vysokých geologických zásobách a 
vysokém konstantním obsahu užitkové slož
ky. 
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