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In September 1995 the monography Mineral deposits of the Slovak Ore 
Mountains, Vol. 1 appeared on the book market. First volume of the 
book focuses on the Spiš-Gemer Ore Mts., the second, written by 
other authors, will be dealing with the mineral deposits of the 
Western part of the Slovak Ore Mts. 

Content of the book is indicated by its division into chapters: 

GEOLOGY AND MET ALLOGENY 
• Geology of the Gemeric Unit 
• Metallogenetic evolution of Gemericum 
• Main types of mineralization 
ORE DEPOSITS 
• Magmatogenic mineralization 

Sn-W and rare element type mineralization 
Molybdenum-wolfram type of mineralization 

• Metamorphic-hydrothermal vein rnineralization 
Siderite-sulphidic type of mineralization 
Antimonite type of vein mineralization 

• Stratiform mineralization 
Submarine exhalative-sedimentary deposits 
Hydrothermal-metasomatic Fe and Mg carbonate deposits 

• Weathering, placer and further types of mineralization 
NON-METALLIC DEPOSITS 
• Another types of rnineralization 
• Magmatic deposits 
• Hydrothermal deposits of the non-metallic raw material 
• Sedimentary deposits 
• New and untraditional types of raw material 
• Precious and decorative stones 

The description of the deposi ts includes a brief geological-deposit outline of the area and historka! data about exploitation and 
research. The description of veins, deposits and occun-ences with the amount of mineral reserves follows. 

Due to dedine of the ore exploration and exploitation in the Spiš-Gemer Ore Mts ., the monograph concludes the 50 years period 
of the intesive geological survey and exploitation of mínera! deposits, although it was not primarily the aim of the authors. The book 
provides the complex overview of the mínera! deposi ts of the Spiš-Gemer Ore Mts., from theoretical models of the evolution of 
deposits to the precise characterization of the deposit parameters. Geological maps, cross-sections, sketches and tables are very 
abundant. 

The publication has 829 pages, A4 form, hardcover, 510 figures in the text, 35 tables, list of references, index of Jocalities and the 
geographical index . The book is published in Slovak-English Jangliage version. The price is 42 USD. 
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First evidence of Jurassic in the Folkmar Suture Zone of the Meliaticum 
in Slovakia and its tectonic implications 

HEINZ KOZUR1 and RUDOLF MOCK2 

Rézsii u. 83, H-1029 Budapest, Hungary 
Karloveská 57, 841 04 Bratislava, Slovak.ia 

(Received 6.7.1995) 

Abstract 

The Gemericum s. str. (Gelnica, Rakovec and Klátov Units in nappe position) is surrounded by sutu
re zones, panly comprising of a Middle Jurassic accretionary complex (Meliaticum). Also blocks of 
a Triassic oceanic sequence are present in turbidites, olistostromes and chaotic melanges. The E - W 
strik.ing Rožňava - Šugov Suture Zone lies to the south of the Gemericum. Middle Ju rassic turbidites of 
an accretionary complex were dated by radiolarians also in the Folkmar Suture Zone (name introduced 
herein), north of the Gemericum s. str. These Middle Jurassic rocks were previously mapped as Scyt
hian, partly as Permian. At the western and eastern ends of the Gemericum s. str., the Folkmar Suture 
Zone and Rožňava - Šugov Suture Zone converge and finally merge in one suture zone, named herein 
as Rožňava - Folkmar Suture Zone. Therefore, the Gemericum s. str. was a block with continental crust 
within the Meliata Ocean. In the area N of the Gemericum the nappes of the Silicicum and Hronicum 
are rooted in the Folkmar Suture Zone. W and E of the Gemericum s. str., this root zone follows the 
merged Rožňava - Folkmar Suture Zone, which can be traced westward over a significant distance 
along the southern margin of the Črmelicum. In both cases, the nappe sequences originally belonged to 
the northern she lf and slope of the Meliata Ocean. The Paleozoic unit between the Folkmar Suture 
Zone and the Veporicum must be separated from the Gemericum s. str. as separate tectonic unit of the In
ner Western Carpathians. It is named herein as Črmelicum (Črmel, Dobšiná and Ochtiná Nappes) and 
couesponds to the eastern part of the Nórdliche Grauwackenzone of the Eastern Alps. The boundary 
between the Veporicum and the Črmelicum is the Margecany - Lubeník Line, a thrust plane along 
which the Črrnelicum overthrusted the Veporicum. 

Zusammenfassung 

Das Gernericum s. str. (Gelnica-, Rakovec- und Klátov-Einheiten in Deckenposi tion) ist von Sutur
zonen allseitig umgeben, in denen teilweise Gesteine eines mitteljurassischen Akkretionskomplexes er
halten sind. In Turbiditen, Olistostromen und chaotischen Melangen kommen auch Blócke der triassis
chen ozeanischen Abfolge vor. Siidlich des Gemericums befindet sich die E-W-streichende Rožňava• 
Šugov-Suturzone. Nórdlich des Gemericums s. str. wurde der Sutur-Charakter der Folkmar-Suturzone 
(neu benannt) durch Radiolariendatierungen mitteljurassischer Turbidite friiher als Skyth, manchmal 
auch als Penu auskartierter Serien endgiiltig bestätigt. Am West- und Ostende des Gemericums s. str. 
konvergiert die Folkmar-Suturzone mit der Rožňava-Šugov-Suturzone und vereinigt sich nach dem 
Auskeilen des Gemericums s. str. mit dieser zur Rožňava-Folkmar-Suturzone. Das Gemericum s. str. 
war daher ein Block mil kontinentaler Kruste innerhalb des Meliata-Ozeans. Nórdlich des Gemericums 
sind die Decken des Silicicums und Hronicums in der Folkmar-Suturzone eingewurzelt. Westlich und 
óstlich des Gemericums s. str. sind sie in der Rožňava-Folkmar-Suturzone eingewurzelt, die sich nach 
Westen noch weit am Siidrand des Črmelicums verfolgen lässt. In beiden Fällen stammten diese Decke
neinheiten vom Nordhang und -schelf des Meliata-Ozeans. Die paläozoische Einheit zwischen der 
Folkmar-Suturzone und dem Veporicum muss vom Gemericum s. str. als selbständige tektonische Ein
heit der Inneren Westkarpaten abgetrennt werden. Sie wird als Črmelicum (Črmef- , Dobšiná und 
Ochtiná-Decke) benannt und entspricht dem óstlichen Teil der Nórdlichen Grauwackenzone der Ostal~ 
pen. Das Črmelicum wird vom Veporicum durch die Margecany-Lubeník-Linie getrennt, an der das 
Črmelicum auf das Veporicum iiberschoben ist. 

Introduction and general geologic situation 
of the studied area 

The roots of the oceanic Meliaticum, its adjacent slo
pes and shelves have been assumed generally in the Rož
ňava Line (Grecula, 1973) south of the Gemericum (e. g. 
Maheľ, 1974, 1986). Consequently, the Gemericum was 
regarded as the Paleozoic basement of the Silica Nappe 

30 1 

(Mello and Vozárová, 1983). The suture character of the 
Rožňava Line was recognized by Maheľ (1974). Because 
of the occurrence of large amounts of glaucophane schists 
in the Šugov Valley area, this suture is called herein 
the Rožňava-Šugov Suture Zone. l ts strike is E - W, and 
NE - SW in the west. 

The Bôrka Nappe (Leško and Varga, 1980), well expo
sed around the Šugov Valley, is especially interesting for 
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Fig. 1. Location map. * = Sampling point of sample Mar-VL within 
slightly metamorphic gray and greenish gray turbidites, previously 
mapped as Early Scythian. 

the understanding of this suture zone. It consists of glau
cophane schists ( originally basic magmatics, including 
pillow lavas) and slope limestones with many shallow
water blocks. Mello et al. (1983) assigned this sequence 
to the Meliaticum. Moreover, they proved Carnian and 
N orian ages for limestones overlying the glaucophane 
schists. The blueshist high pressure/low temperature me
tamorphism was dated by Maluski et al. (1993) with 
about 160 - 150 my (see also Neubauer, 1994) confir
ming a largely Micldle Jurassic subduction of the Meliata 
Ocean with a final closure in the Early Oxfordian (Kozur, 
1991a, b). The Meliaticum of the Rožňava-Šugov Suture 
Zone consists of a Middle Jurassic accretionary complex 
with Bathonian to Early Oxfordian flysch (Bathonian to 
Callovian distal turbidites, olistostromes, Early Oxfordi
an coarsening upwards sequence). Middle Triassic dis
membered ophiolites of the oceanic crnst, and a Middle 
Triassic to Liassic oceanic sedimentary succession (Pelso
nian and Illyrian reel pelagic limestones, Ladinian-Corde
volian reel ribbon radiolarites and red shales, partly inter
calated with pillow lavas, Late T1iassic variegated radiola
rites and gray cherty limestones, gray pelagic Liassic li
mestones and shales) are blocks in this Middle Jurassic 
flysch or part of rnelanges. Blocks of the pre-rift sequence 
also occur (Early Anisian light-coloured, recrystallized 
massive shallow-water limestones, Scythian limestones, 
marls, shales). However, most of the formerly mapped 
Scythian Werfen Beds both of the Meliata type area and 
other regions are slightly metamorphosed Bathonian-Cal
lovian distal turbidites (Kozur et al., in press). Chaotic 
melanges are common. 

Kozur and Mock (1973a, b) diel not roote the Silica, 
Stratená, Strážov and Choč Nappes in the Rožňava-Šu-

gov Suture Zone, but in the Gemeric Suture Zone (And
rnsov, 1968) north of the Gemericum s. 1. Also Andrn
sov (1968) diel not exclude such a root zone for the Choč 
Nappe s. 1. (Hronicum). However, the Gemeric Suture 
was originally used as equivalent of the Margecany-Lube
ník Line that represents the thrust boundary between Ge
mericum s. 1. and Veporicum. Because the Gemeric Sutu
re Zone sensu Kozur and Moc k (1973a, b, 1987, 1988) 
does not correspond to the Margecany-Lubeník Line 
(and therefore also not to the original meaning of the Ge
meric Suture sensu Andrnsov, 1968) we replace the name 
Geme1ic Suture Zone (sensu Kozur and Mock) herein by 
the term Folkmar Suture Zone. 

In the model by Kozur and Mock (1973a, b, 1987, 
1988) and Kozur (1991a, b), the Veporicum and its 
slightly metamorphic Permian to Mesozoic envelope se
ries (in the northern units with Late Triassic Carpathian 
Keuper, in the Southern Units wi th Upper Triassic 
Hauptclolomit) corresponds to the Unterostalpin of the 
Eastem Alps. 

The following observations are in favour of the model 
by Kozur and Mock: (1) Along the Folkmar Suture Zone, 
the largest bodies of Middle Triassic dismembered oceanic 
crust of the Meliaticum occur, e. g. the ultrabasites of the 
asbestos quarry in Dobšiná and the ultrabasites and pillow 
lavas in the vicinity of Jaklovce. Ladinian red ribbon ra
diolarites interfingering with pillow lavas and occasional
ly Anisian reel pelagic limestones are also known from 
Jaklovce (Kozur and Mock, 1985), Dobšiná and Košické 
Hámre. Immediately north of this suture zone no rem
nants of Meliaticum are known. (2) The Folkmar Suture 
Zone is characte1ized by chaotic, steeply dipping melan
ges of Meliaticum along a fault zone. (3) Along the nort
hern margin of the Rožňava-šugov Suture Zone, there is 
a slope deve]opment (Bôrka Nappe) consisting of glau
cophane schists (originally basic magmatic rocks, inclu
ding pillow lavas) and metamorphic shallow-water and 
slope limestones of Middle Triassic age, overlain by Up
per Triassic limestones and shales. This succession cor
responds to a continental slope entirely different from the 
slope facies north of the Meliaticum (North-Rudabányai
cum). Tbe latter is characterized by transitional facies bet
ween ribbon radiolari te facies and pelagic cherty limesto
nes or Hallstatt Limestones; Middle Triassic pillow lavas 
are absent. On the other band, the Bôrka Nappe succe
ssion at the southern slope of the Gemericum is very si
milar to tbe sligbtly metamorphic Triassic envelope se
ries of the Gemericum s. str. that consists of Middle and 
Late Triassic shallow-water limestone and, in its Midclle 
Triassic part, layers of basic tuffs. A similar development 
is also known from the nortbern slope of the Gemericum 
(Raclzim Nappe, north of the occurrences of the Gemeric 
envelope series, see Fig. 4, and blocks within tbe Folk
mar Suture Zone near Jaklovce and in an old basalt quarry 
near Košické Hámre). (4) Tbe Folkmar Suture Zone sepa
rates the Geme1icum s. str. (Gelnica, Rakovec and Klátov 
Units in nappe position) from a unit consisting of diffe
rent Paleozoic rocks that is situated between this suture 
zone and the Veporicum. That unit is characterized by 
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fossiliferous Early and Middle Carboniferous rocks \A lh 
charac teristic magnesite deposits in the Črmef Nä ·e 
(Grecula, 1982) and Ochtiná Nappe (name introduced ne
rein, see Fig. 4). In the third nappe (Dobšiná Nappe. na
me introduced herein, see Fig. 4), marine fossiliferuus 
Carboniferous strata range up into the Bashkirian (West
fal A, Late Morrovian) as indicated by conodonts (Kozur 
and Mock, 1977). This nappe also comprises basement 
rocks (gneisses and amphibolites) . These three nappes are 
grouped to the Čnnelicum (Fig. 4) that corresponds to 
the eastem part of the Néirdliche Grauwackenzone of the 
Eastern Alps. The črmelicum is part of the basement of 
the Silica and Stratená nappes. 

The suture character of the Rožňava-Šugov Suture Zo
ne south of the Gemericum could be confinned by new 
su·atigraphic data indicating that the Meliaticum south of 
the Gemericum represents imbricated thrust sheets of 
a Bathonian to Early Oxfordian accretionary complex 
(Kozur et al., in press). It was demonstrated by radiola
rians that large parts of the mapped Scythian rocks of this 
area are in reality Middle Jurassic to Lower Oxfordian tur
bidites of this accretionary complex. The well known 
oceanic Triassic of the Meliaticum occurs as blocks in 
this Middle Jurassic accretionary complex or in salinar 
melanges at the base of higher nappe units. 

Along the Folkmar Suture Zone north of the Gemeri
cmn no Jurassic rocks were known. On the other hand, 
large bodies of oceanic Triassic of the Meliaticum (e. g. 
serpentinites and red Ladinian radiolarites in the asbestos 
quarry at Dobšiná, red Ladinian radiolarites, pillow lavas 
and ultrabasites at Jaklovce, ultrabasites and basalts at 
Veľký Folkmar, basalts, basaltic tuffs and red radiolarites 
near Košické Hámre) were mapped as tectonic slices wit
hin Scythian Werfen Beds. However, our investigations 
have shown that a large part of the mapped assumed Scyt
hian sediments, in which blocks of Meliaticum Middle 
Triassic oceanic crust and some oceanic Triassic sedi
ments occur, consist also there to a large part of Jurassic 
turbidites and a coarsening upwards sequence. This Middle 
Jurassic accretionary complex between two different Pa
leozoic complexes indicates the presences of a second su
ture zone (Folkmar Suture Zone) at the northern margin 
of the Gemericum s. str. This suture zone converges to 
and finally merges with the Rožňava-šugov Suture Zone 
at the western and eastern ends of the Gemericum s. str. 

Our investigations were focussed on the area between 
Kurtova skala NW of Jaklovce to the area between Veľký 
Folkmar and Košická Belá. A narrow syncline of predo
minantly Scythian rocks of the Stratená Nappe above Ge
mericum s. 1. was assumed in this area according to the 
most recent geological map (Bajaník et al., 1984). This 
assumed synclinal structure is shown SW of the črmer 
Nappe and NE of nappes of the Gemericum s. str. On 
both flanks Permian and pre-Pennian Paleozoic rocks we
re mapped. 

Our results proved that parts of these "Scythian" rocks 
are in reality slightly metamorphosed Jurassic turbidites 
with few thin intercalations of cherts. These cherts contain 
radiolarians younger than Triassic, but usually no precise 

Fig. 2. Middle Jurassic (Bathonian ?) radiolarians from sample 
Mar-VL. A - Striatojaponocapsa plicarum (Yao), x 400, rep.
no. 9048. B - Very badly preserved Nassellaria, probably Striatojapo
nocapsa plicarum (Yao), x 400, rep.-no. 9051. C - Eucyrtidellum unu
maense (Yao), x 450, rep.-no. 9055. D - Pseudocrucella sp. , x 200, 
rep.-no. 9052. E - Tetradirryma sp., broken arm, x 290, rep.-no. 9049. 
F - Praezhamoidellum sp. , x 4300, rep.-no. 9056. 

age can be obtained from the badly preserved speci
mens. In some thin sections a Jurassic age of the radiola
rians can be assumed. Because of metamorphic overprint, 
usually the radiolarians cannot be extracted by HF treat
ment. Nevertheless, one sample yielded some determi
nable radiolarians (see below and Fig. 2). This radiolarite 
sample (Mar-VL, location map see Fig. 1) was collected 
from turbidites north of Jaklovce between the big quarry 
and the hill 616.4 m. These deep-sea turbidites were 
mapped as shallow-marine or coastal Weďen facies deposits 
of Early-Middle Scythian (Griesbachian-Nammalian ?) 
age by Bajaník et al. (1984). Jurassic ages (or only post
-Triassic ages) were recognized also in thin sections from 
radiolarites of other localities. Most of these radiolarites 
are few centimetres thin layers or olistoliths within turbi
dites and olistostromes. In chaotic melanges in a big 
quarry between Jaklovce and Margecany, numerous be
lemnites have been found in breccias, also indicating 
post-Triassic age. 

However, not al! ~apped Scythian rocks of this area 



304 Mínera/ia S/ovaca, 27 ( 1995) 

belongs to the Jurassic. Blocks of Scythian rocks are 
commonly present in melanges. Thus, south of Jaklovce, 
ultrabasites and few sedimentary rocks of the Meliaticum 
oceanic sequence are in juxtaposition with violet and gree
nish grey Lower Scythian sandstones and siltstones in 
a melange. Trace fossils of the Wetfen shallow-water en
vironment and bivalves (Neoschizadus laevigatus, Unionites 
sp.) have been found for the first time in the Scythian 
rocks of this melange that has been mapped as Permian 
by Bajaník et al. (1984). 

Age of the radiolarian fauna of sample Mar-VL 
(Fig. 2) 

The sample Mar-VL was collected from a thin , gree
nish and reddish radiolarite intercalation in slightly meta
morphic, turbiditic gray to greenish-gray shales, siltsto
nes and sandy siltstones (sampling point see Fig. 1 ). The 
following radiolarians could be determined: 

Eucyrtidellum unumaense (Yao) 
Pseudocrucella sp. 

Striatojaponocapsa plicarum (Y AO) 
Tetradittyma sp., only broken anns 

Praezhamoidellum sp . 
E. unumaense and S. plicarum have their first appearan

ce in the Aalenian. S. plican11n has its last occmTence in 
the !atest Callovian. Consequently, an Aalenian to 
Callovian (Middle Jurassic) age can be assumed from the 
ranges of the detenninable forms. However, the dominance 
of S. plicarum and the absence of all Callovian guide 
forms probably excludes a Callovian age. On the other 
hand, all common Aalenian-Bajocian guide forms, such 
as Japonocapsafusiformis (Yao), Unuma echinatus Yao 
and lchikawa, Yaocapsa mastoidea (Yao) and Y. macro
porata Kozur are also missing. Therefore, a Bathonian 
age is most probable. 

Tectonic and paleogeographic implications 
(Figs. 3, 4) 

As previously mentioned, parts of the rocks formerly 
mapped as Scythian (Wetfen facies) in an assumed narrow 
NW - SE striking syncline within the Stratená Nappe near 
the northeastern margin of tlte Gemericum s. 1., are in 
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reality rocks of the oceanic Meliaticum with different 
Triassic to Middle Jurassic ages that do not belong to the 
Stratená Nappe . Also small parts of the mapped continen
tal Permian (e. g. south of Jaklovce) are melanges with 
oceanic rocks (e. g. ultrabasites) of the Meliaticum. A 
Middle Jurassic accretionary complex also occurs in the 
Rožňava-Šugov Suture Zone sou th of the Gemericum. In 
the past, also there most of the Middle Jurassic turbidites 
were regarded as !atest Petmian to earliest Triassic. The 
new stratigraphic results and the structural position of 
these Jurassic accretionary complexes and further new data 
(presented below and in Aubrecht et al., in press., Kozur 
and Mock, in prep.) have important tectonic consequences 
that are listed below. 

(1) The Gemericum s.str. is bordered by Jurassic suture 
zones (Folkmar Suture Zone in the north and Rožňava-šu
gov Suture Zone in the south, Fig. 4). West and east of the 
Gemericum these suture zanes merge into a single suture 
zone, the Rožňava-Folkmar Suture Zone. West of the Ge
mericum, the latter suture zone can be traced in surface 
outcrops. East of the Gemericum, the "triple point" betwe
en the E - W striking Rožňava-Šugov Suture Zone and of 
the there NW - SE striking Folkmar Suture Zone (suppo
sed to be situated a little SW of the town Košice is covered 
by younger secliments, partly also by higher nappes. In all 
suture zones the Meliaticum consi sts of Miclclle Jurassic 
accretionary complexes with blocks of Triassic oceanic and 
pre-rift rocks and of chaotic melanges. Melanges prevail 
especially in the Folkmar Suture Zone (see below). They 
contain besicle Jurassic turbidites also blocks of Micldle 
Triassic dismembered ophiolites, Ladinian red ribbon 
clterts, Anisian red pelagic limestones and Upper Triassic 
cherty limestones, which are rocks of the Triassic oceanic 
Meliata sequence. Moreover, Jurassic breccias and shales 
with belemnites occur. Most of the blocks of the Triassic 
Meliata sequence within the Jurassic turbiclites are low gra
cle metamorphic. The metamorphism was relatecl to the for
mation of the Micldle Jurassic accretionary wedge cluring the 
subcluction of the Meliata Ocean. Part of the subdµcted ma
terial was rapiclly brought to the surface and transportecl into 
the turbidites. Similar processes can be observed in the 
Diskaya Formation in NW Turkey, where metamorphic ba
sa! Carnian rocks occur as olistoliths in unmetamorphic 
Norian turbiclites (Kaya and Kozur, in prep.). 
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Fíg. 3. Schematic N - S section trough the Meliata ocean with the intraoceanic continental block of tlí.e Gemericum s. str. 
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Fig. 4. Simplified sketch oľ tectonic units around the margin of the Gemericum s. str. 1 - Veporicum (Centra! Western Carpathians). 2 - 4 - Črmeli
cum; 2 - Ochtiná Nappe; 3 - Dobšiná Nappe (the continental Permian of the northern and eastern part belongs either to this nappe, as shown in the 
figure, or to the Stratená Nappe); 4 - Črmel Nappe (the continentaí Permian in the northwestem part belongs either to this nappe, as shown in the 
figure or to the Stratená Nappe); 5 - Oceanic Meliaticum (Middle Jurassic turbidites, olistostromes and melanges with blocks of dismembered 
ophiolites and sedi ments of the Midd le-Upper Triassic oceanic sequences as well as blocks of the pre-rift sequence); 6 - Gemericum s. str. (Gelni
ca, Rakovec and Klátov Units); 7 - Triassic envelope series of the Gemericum (shallow-water iimestones with basic tuffs and tuffites in the Middle 
Triassic part ), partly slope faci es at the Gemeride slope of the Meliata Ocean (slope limestone with shallow-water limestone olistoliths and pillow 
lavas); 8 - Bôrka Nappe and Radzim Nappe: Slope facies at the Gemeride slope of the Meliata Ocean (pillow lavas, metamorphosed in high P/low 
T metamorphos,s to glaucophane schists, metamorphic slope limestones and shallow-water limestone olistoli ths); 9 - Higher nappe units from the 
slope (except of Gemeride slope) and outer shelf of the Meliata ocean (S ilica Nappe. Stratená Nappe, Torna Nappe etc.); 10 - Units of unknown 
ages and tectonic positions. 

(2) Distinct differences can be observed in the Jurassic 
sequences of the Folkrnar Suture Zeme and of the Rožií.a
va-Šugov Sutme Zone. In the latter zone the Jurassic tur
bidites contain more radiolaiites and ai·e generally carbo
nate-free sedirnents cleposited below the CCD. They are 
overlain by a dated (basal Oxfordian) coai·sening upwards 
sequence . In the Folkrnar Suture Zone sometimes a di
stinct carbonate conten t can be observed in the siliciclas
tic Jurassic sediments. Jurassic limestone breccias with 
belemnites are present. Beside typical basic to ultrabasic 
magmatics of the Meliaticum, olistoliths of acidic volca
nics are present. They may be related to the Jurassic sub
duction. The coarsening upwai·ds sequence at the top of 
the Meliaticum succession is not yet dated in the Folk
mar Suture Zone. 

(3) The southward directed subduction in the southem 
branch of the Meliata Ocean began in the Midclle Jurassic 
(beginning of turbidites, partly with metamorphosed Tria
ssic olistoliths). The final closure of the southern branch 
of the Meliata Ocean south of the Gemericum is dated by 
the Eai·Iy Oxfordian age of the coarsening upwards sequ
ence at the top of the Meliata succession. No exact data 
can as yet be given for the final closure of the Folkmar 

Suture Zone, but it must postdate the radiolarian-bearing 
Bathonian turbidites (see dating of sample Mai·-VL). On 
the other hand, the subduction of the northern branch of 
the Meliaticum may have started earlier. Glaukophane-li
ke blue amphiboles prevail in the Rhaetian Zlambach 
Marl s and basa] Liassic clastic deposits of the Silica Nap
pe near Bohúií.ovo, Slovak Karst (Aubrecht et al. , in 
prep. ) that may indicate a !atest Triassic beginning of 
northward-directed, subduction in the northern branch of 
the Meliaticum. A derivation of the blue amphiboles 
from the Gemericum is not possible, because the sedi
mentation area of the Silica Nappe was separated from the 
Gemericum by the northern branch of Meliata Ocean. 
Moreover, the blue amphíboles of the Gemericum are mi
neralogically difťerent. 

(4) The dated Jurassic rocks and accompanied rocks of 
the Triassic oceanic sequences (ultrabasites, pillow lavas, 
reel ribbon cherts, etc.) of the Folkmar Suture Zone are 
not part o[ the Stratená Nappe above Gemeric Paleozoic 
as so far assumed. 

(5) The črmeľ Nappe (Fig. 4), previously regarded as 
a Hercynian nappe of the Gemericum (Grecula, 1982) is 
an Alpidic nappe, independent from the Gemericum that 
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is separated from this nappe by Jurassic rocks of the 
Folkmar Suture Zone. 

( 6) Consequently, the Paleozoic unit between the Folk
mar Suture Zone and the Margecany-Lubeník Line (sout
hern margin of the Veporicum) must be separated from 
the Gemericum as an independent tectonic unit, the Čr
melicum, consisting of Alpidic nappes (Črmeľ, Dobšiná 
and Ochtiná nappes, Fig. 4) . It continues far west of the 
Gemericum. The westemmost surface outcrops of the Čr
melicum (Ochtiná Nappe) are NNW of Lučenec, about 
45 km W of the western end of the Gemericum. 

(7) Also west of the Gemericum, the southern margin 
of the Črmelicum is bordered by oceanic Meliaticum 
(if the Meliaticum is not tectonically squeezed out), but it 
is never tectonically overlain by Meliaticum. This impli
cates an original juxtaposition of Črmelicum and Meliati
cmn. 

(8) For its tectonic position and stratigraphic sequen
ces, the Črmelicum corresponds to the eastern part of the 
Nordliche Grauwackenzone of the Eastern Alps (e. g. 
Veitsch Nappe). 

(9) The Gemericum, restricted to the Gelnica, Rakovec 
and Klátov units in nappe position, is a block with conti
nental crust within the oceanic Meliaticum. It has a shal
low-water Triassic envelope series with Middle Triassic 
basic tuffs, similar and partly transitional to the Bôrka 
Nappe (northern slope facies of the southern branch of the 
Meliaticum) and to the Radzim Nappe (southern slope fa
cies of the northern branch of the Meliaticum). In its 
westernmost part (north of Ratková), the Gemericum bet
ween the Folkmar Suture Zone and the Rožňava-Šugov 
Suture Zone is only about 1.5 km wide and NW of Rat
ková (south of Ploské) the Gemericum disappears . Both 
suture zones merge there into the Rožňava-Folkmar Sutu
re Zone south of the Ochtiná Nappe of the Čnnelicum. 

The high percentage of blocks of continental Permian 
of the Črmelicum that are juxtaposed with blocks of 
Middle T1iassic to Middle Jurassic oceanic Meliaticum in
dicates that the Folkmar suture zone was after the closure 
of the Meliaticum a transfonn fault. This could implicate 
that the Gemericum was not a block within the Meliati
cum and the Folkmar Suture zone was not a suture zone, 
but only a transform fault. However, the envelope series 
of the Gemericum and the slope developments at the mar
gins of the Gemericum (with shallow-water and slope 
limes tones intercalated wi th pillow lavas and basaltic 
agglomerates) are unrelated to any slope developement at 
the continental slopes of the northern and southern mar
gins of the Meliaticum. Because that Middle Tri'assic en
velope and slope developments of the Gemericurn are 
transi tional to the Middle Triassic of the Meliaticum, the 
interpretation of the Gemericum as a block with conti
nental crust within the oceanic Meliaticum is most pro
bable. This does not exclude later horizontal movements 
of the Gemericum (together with the southward adjacent 
accretionary complexes of the Meliaticum) against north
ward adjacent units. 

( 10) At the base of higher nappe units, parts of the Me
liaticum accretionary complex are involved in salinar me-

langes with Upper Permian hypersaline rocks. In these 
salinar melanges usually only the harder rocks are preser
ved as blocks (dismembered ophiolites, rarely Ladinian ra
diolarites as intercalations in pillow lavas). The rather 
soft Jurassic turbidites are preserved only exceptionally in 
salinar melanges. 

(11) The nappes of the North-Rudabányaicum, Silici
cum and Hronicum were rooted north of the Gemericum 
in the Folkmar Suture Zone (Fig. 3). Outsides the Geme
ricum this root zone is the Rožňava-Folkmar Suture Zo
ne. The northern slope and shelf of the Meliaticum are 
presumable the homeland of the North-Rudabányaicum, 
Silicicum and Hronicum. Because oceanic Meliaticum is 
present along the entire southeŕn margin of the Črmeli
cum, the latter is considered as part of the detached Paleo
zoic basement of the higher Inner Western Carpathian 
nappes. Because the present position of the Silica Nappe 
is south of the Folkmar Suture Zone, it is a sou thward 
transported nappe as already stated by Kozur and Mock 
(1973). 
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Nové poznatky o distribúcii kalpionelíd vo vrchnojurských a spodnokriedových 
súvrstviach Západných Karpát 

DANIELA REHÁKOV A 

Geologický ústav SA V, Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava 

(Doručené 31.7.1995, revidovaná verzia doručená 21.8.1995' 

New <lata on calpionellid distribution in the Upper Jurassic/Lower Cretaceous formations 
(Western Caľpathians) 

Detailed study of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous calpionellid dis tribution lead to revision 
of the Borza' s (1984) calpionellid zonation. Three subzones (lntennedia-, Brevis- and Colomi Subzone) 
were distinguished in the Late Tithonian Crassicollaria Standard Zone. Alpina-, Ferasini- and Elliptica 
Subzone were identified in the Early to Middle Berriasian Calpionella Standard Zone. The Late Berria
sian Ca/pionellopsis Standard Zone was divided into Simplex-, Oblonga- and Murgeanui Subzones. Two 
subzones (Darderi- and Major Subzone) were recognized in the Early Valanginian Calpionellites Stan
dard Zone. 

Key words: Upper Jurassic/Lower Cretaceous, calpionellids, Western Carpathians. 

Úvod 

Vrchnojurské a spodnokriedové sedimenty Západ
ných Karpát patria do troch skupín výlučne morských 
fácií. Sú to : a) tmavé pelity viac alebo menej príbuzné 
fác ii typu "black s hale", b) svetlé celistvé slieni té vá
pence typu "biancone" č i "majolika" , označované aj 
ako "neokómska fácia" a c) organodetri tické vápence 
titónskych a spodnokriedových karbonátových plat
foriem (Reháková, 1995). 

Horninotvorný význam v obidvoch pelagických li
tofáciách majú zvyšky planktonických organizmov 
(nanoplanktón, vápnitý a kremitý mikro planktón), 
sprevádzané menej hojnými zvyškami nektonických 
(amonity, belemnity) organizmov. Plytkomorské ulo
ženiny tretej skupiny sú prevažne zo zvyškov bentic
kých organizmov (riasy, foraminifery). 

Kalpionelidy sú najvýznamnejšou zložkou vápnité
ho mikroplanktónu zúčastňujúceho sa na zložení vrch
nojurských až spodnokriedových pelagických karbo
nátov. Po zistení možnos ti ich využitia na stra tigrafiu 
týchto sedimentov (Re mane, 1964, 1969) zaviedol 
Allemann et al. (1971) štandardnú kalpionelidnú zonáciu 
(tab . 1 ), ktorú rýchlo akceptoval a postupne dotváral 
rad autorov (Allemann et al. , 1975; Pop, 1976; Baka
lova, 1977 ; Trejo, 1975, 1980; Makarieva, 1979 ; Ba
kalova , 1986; Remane et al, 1986; Altiner a Ózkan, 
1991; Lakov a, 1993; Pop, 1994) a priniesol nové po
znatky o taxonómii a biochronológii. 

Biochronologický potenc iál kalpionelíd Západných 
Karpát prví využili Andrusov a Koutek (1927), Andru
sov (1950) a Scheibner (in Houša et al., 1963). Neskôr 
sa tejto téme venoval Borza (1969, 1974, 1980), kto
rý pre oblasť Západných Karpát vypracoval parabio-
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stratigrafickú škálu (Borza, 1984) založenú na distri
búcii mikrofosílií, a to najmä kalpionelíd, kadosiníd, 
stomiosferíd a kalcisferulíd . 
Podľa nových poznatkov získaných pri systematic

kom štúdiu strednotitónskych a spodnohoterivských 
kalpionelidných asociácií sa v tejto štúdii pokúšame 
o revíziu opísanej kalpionelidnej zonácie. 

Kalpionelidná biozonácia 

Zóna Chitinoidella 

Stredno titónsku taxónovo-rangovú zónu Chitinoi
della zaviedol a definov al Grandesso (1977). Borza 
(1 984) vyčlenil a definoval jej podzóny Dobeni a Bo
neti, charakteri stické rozpätím indexových druhov. 
Zdá sa však, že zóna Chitinoidella i jej obidve subzó
ny sú skôr intervalového charakteru , pretože ich horné 
hranice sú definované nástupom indexového druhu 
nadložnej biostra tig rafickej jednotky (tab . 2). Táto 
zóna sa identifikovala aj v Turecku (Altiner a Ózkan, 
1991), v Bulharsku (Bakalova, 1977; Lakova, 1993), 
ale Remane et al. (1 986) a Pop (198 6) ju neuvádzajú. 

V spodnej časti zóny (subzóna Dobeni) sa objavujú 
druhy s drobnejšími lorikami: početnú Chitinoidella do
beni Borza sprevádzajú menej hojné Ch. colomi Borza, 
Ch. slovenica Borza, Ch. tithonica Borza a ojedinelá 
Ch. insueta Rehánek (fo totab. I, obr. 1 - 5 a 8). 

V podzóne Boneti prevládajú väčšie loriky patriace 
druhu Ch. boneti Doben, Ch. bermudezi (Furrazola Ber
mudez) a Ch. cubensis (Fmnzola Bermudez) nad posled
nými zriedkavými zás tupcami drobných chitinoidel. 
Kvantitatívne najhojnejšia je Ch. boneti (foto tab. I, 
obr. 6, 7, 9, 10) .· 
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Tab. 1 
Vývoj názorov na biozonáciu vrchnej jury - spodnej kriedy 

Evolution of views on Upper Jurassis - Lower Cretaceous biozonation 

A g e Ro•e (1 970) Remanti B o r z a p o p Reoane et al. P o p, 1 9 9 4 Rev i sed ÁIJ IDUOi tt!I 

Standard Zones (1971) ( 1 9 8 4 l 1_1976 l 19X6 (this study) (Yaš íéek & al., , .. 
19941-1 1 1 
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I EARLY 1 1 Cri oct: rat i te~ 
v --7- TINT INNOF SELL.\ lliry i - Tl'.l'TI NNOPSEL!.A 1 
v 11 NT I NNOPSELL.\ j Crlu~aral'!intl la 
A 1 1 heteroco~tata 
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H E 1 1 
o l lntermedia 
N PRAETI NT !NNOPSELLA 
I 
A MID- hontti 
N OLE Chi ti no i tle 11 • 

dobeni 

Zóna Praetintinnopsella 

Biozónu Praetintinnopsella (vrchná ča s ť stredného 
titónu a spodná časť vrchného titónu, tab. 2) defino
val Grandesso ( 1977) ako interval vertikálnej distri
búcie jej typového a zároveň j ediného (aj keď nehoj
ne sa vyskytujúceho) druhu Praetintinnopsella andru
sovi Borza (fototab. I, obr. 11 - 13) . Jeho lorika zlo
žená z vnútornej hyalínnej a vonkajšej mikrogranu
lárnej vrs tvy, je spájacím čl ánkom medzi mikrogra
nulárnymi prakalpionelidnými a hyalínnymi kalpio
nelidnými lorikami. 

Zóna Crassicollaria 

Spodnú hranicu zóny Crassicollaria (tab. 2; ktorú 
Alleman et al. , 1971 definoval ako zónu typu "acme"), 
charakterizuje objavenie sa rodu Crassicollaria. 

Pop (1974, 1976) rozdelil biozónu Crassicollaria na 
spodnú subzónu, s prevahou Cr. intermedia (Durand Del
ga), a vrchnú, s prevahou Cr. brevis Remane 
a Cr. parvula Remane. Remane et al. (1986) rozoznali 
v najspodnejšej časti subzónu Remanei, s dominanciou 

1 

El I iptica 1 

Longa 
1 El I ipt ica 

Ell i ptka 

Remaniell, 1 Ferusini Feras ini 
1 
1 

Alpina Al pina Alpina 

erev i s/Parvula Col o• i 
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- lntermedia ln ter•edi • 
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PRAETfNTPINOPSELl,A 
1 1 

CHITINO- B o n e t i 
1 DELL.\ f----j 

Do b e ni 
1 

Cr. intermedia, a vrchnú subzónu Intermedia, s diverzifi
kovanou asociáciou s prevahou veľkej elongátnej for
my Calpionella grandalpina Nagy a s pomerne hojnou 
Cr. massurriniana (Colom). Lakova (1993) vyčlenila 
subzónu Crassico llaria massu tiniana, ekvivalentnú sub
zóne Intermedia (sensu Remane et al., 1. c.), a korešpon
dujúcu aj so subzónou A2 a A3 podľa Remaneho (1 963, 
1964), Altinera a äzkana (1991 ) a čiastočne aj so sub
zónou Cr. brevis·- parvula v zmysle Popa (1974, 1976). 
Pop (1994) charakterizoval naj vyššiu časť zóny Crassi
collaria prítomnosťou druhu Cr. colomi Doben. 

Borza (1984) a Borza a Michalík ( 1986) konš tatova
li prevládanie Crassicollaria intennedia v spodnej časti 
zóny, kým v jej vrchnej čas ti sú početnej šie loriky 
Cr. brevis, Cr. massutiniana, Cr. parvula a Cr. colomi 
Doben . Na báze zóny stanovili prítomnosť malej for
my Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu), 
v jej spodnej č asti loriky T. remanei Borza a približne 
od centrálnej časti zóny evidovali prítomnosť Calpio
nella alpina Lorenz. 

Je zrejmé, že v zóne Crassicollaria možno vyčleniť 
tri podzóny prislúchajúce nástupu druhu Cr. intennedia, 
Cr. brevis a Cr. colomi (tab. 1). Subzóny Brevis 
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Tab. 2 
Kal pionelidná biozonácia na základe výsledkov štúdia 

vrchnojursko-spodnokriedových sekvencií Západných Karpát 
Calpionellid biozonation on the basis of study of Upper Jurassic - Lower Cretaceous 

sequences of Western Carpathians 

A g t: Calpionel 1 i u zonatiun 1 m p o r t a n t bioevents 

.. 
A 1 last Tintinnopsel la carpathica 
u 
T LATE 
E 
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1 EARLY 
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A Ferasini lntt:rval Subz. 
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Alpina Acmt: Subzont: -~ 7last Cr.cu lumi,Jboorn of C.alpina 
Colomi Range Subzone 

1last Cr.hrt:vis,l first Cr.culomi T L CRASSICOLLARIA 
1 A INTERVAL ZONE Brevis Range Subzone 
T T 7 la,1 Cr. i nterrnedia, J fi rst Cr. brev is 
H E 1 n termed ia Range Subzone 
o 7last Praet intinnop,ella, lfirst Cr. interrneuia 
N- PRAETINT11f.iOPSELLA RANGE ZOKE 
l lfir,t Praetinrinnopse! la 
A HJD. CHITINOIDELLA Boneti lnttrval Subzone 
N DLE INTERVAL ZO~E lfirst Chitinoidella boneti 

Dobeni Interval Subzone 
J fi r,t Chi t inoidel la tlubeni 

Tab. I. 1, 2 - Chiti11oidella dobe11i Borza. Manínska úžina, výbr. 2376, Podbiel, výbr. 2411, 3 - Chitinoidella slove11ica Borza. JV od Brvnišťa, výbr. 2212, 
-+ - Chitinoidella colomi Borza. Manínska úžina, výbr. 2212, 5 - Chili11oide/la tilho11ica Borza. Brodno, výbrus 2780, 6, 7 - Chitinoidel/a boneti Doben. 
Butkov - Št. 14, výbr. 9068, 8 - Chiti11oidel/a insueta Ŕehánek. Pred Ho!ížom, výbr. 3334, 9 - Chitinoidella bemwdezi (Furrazola Bermudez). Butkov Št. 
14, výbr. 9070, 10 - Chiti11oide/la cubensis (Furrazola Bermudez). AGF 181-63, 11 - 13 - Praetintimwpsella andrusovi Borza. Manínska úžina, výbr. 
9418; Červený Kameí\, výbr. 2775/D; Butkov Št. 14, výbr. 9066, 14, 15 • Ti11ri1111opsella remanei Borza. Rudník, výbr. 2724, 2729, 
16 - Crassicollaria inten11edia (Durand De1ga). Butkov Št. 14, výbr. 9064, 17 - Crassicollaria massu1i11ia11a (Colom). Butkov Št. 14, výbr. 9064, 
18 - Crassicollaria brevis Remane. Valaská Belá, výbr. 7536, 19 - Crassicollaria parvula Remane. Valaská Belá, výbr. 7536, 20 • Crassicollaria colomi 
Doben. Z od Norovice, výbr. 9669, 21 - Calpio11el/a alpi11a Lorenz. Z od Norovice, výbr. 9669, 22 • Calpio11e /la grcmdalpina Nagy. Čierna Lehota, výbr. 
7380, 23 - Calpionella minula Houša. Valaská Belá, výbr. 7229, 24 - Calpionella elliptica Cadisch. Manínska úžina, výbr. 9408, 25 - Lorenziella lumgari
ca Knauer. Jarok pod Stráne, výbr. 7706. Obr. 1 - 1 O - stredný ti tón, 11 - 22 - vrchný titón, 23 - 25 - spodný až vrchný berias. Zv. jednotné, 265x. 

Pl. I. 1, 2 • Chitinoidella doberii Borza. Manín Narrows, thin section 2376; PodbieL thin section 2411, 3 • Chitinoidella slovenica Borza. SE from Brv
nište, thin section 2212, 4 - Chitinoidella co/omi Borza. Manín Narrows, thin section 2212, 5 - Chitinoidella tithonica Borza. Brodno, thin section 
2780, 6, 7 - Chitinoidella bone1i Doben. Butkov - ga!lery No 14, thin section 9068, 8 - Chitinoidella insueta Ŕehánek. Holíž Hill, thin section 3334, 
9 - Chirinoide/la bennudezi (Furrazola Bermudez). Butkov gallery No 14, thin section 9070, 1 O - Chitinoidella cubensis (Furrazola Bermudez). AGF 
181-63, 11 - 13 • Prae1intinnopsel/a andrusovi Borza. Manín Narrows, thin section 9418; červený Kameň, thin section 2775/D; Butkov - gallery 
No 14, thin section 9066, 14, 15 - Tintinnopsel/a remanei Borza. Rudník, thin section 2724, 2729, 16 - Crassico//aria intermedia (Durand Delga). 
Butkov - gallery No 14, thin section 9064, 17 - Crassicollaria massutiniana (Colom). Butkov - gallery No 14, thin section 9064, 18 - Crassicol/aria 
brevis Remane. Valaská Belá, thin section 7536, 19 - Crassico/laria pa1vu/a Remane. Valaská Belá, thin section 7536, 20 - Crassicol/aria colomi 
Doben. Norovice, thin section 9669, 21 - Ca/pione/la alpína Lorenz. Norovice, thin section. 9669, 22 • Calpionella grandalpina Nagy. Čierna Lehota, 
thin section 7380, 23 - Ca/pionel/a minuta Houša. Valaská Belá, thin section 7229, 24 - Calpione/la elliptica Cadisch. Manín Narrows, thin section 
9408, 25 - Lorenzie/la hungarica Knauer. Pod Stráne ravine, thin section 7706. Figs. 1 - 10 • MiddJe Tithonian, 11 - 22 - Late Tithonian, 23 • 25 - Early to 
Late Berriasian. Magn. uniform, 265x. 
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a Colomi zodpovedajú vrchnej subzóne Intermedia 
(Remane et al., 1986). 

Zóny Calpionella 

"Acme" zónu Calpionella zaviedol a pre celú medite
ránnu oblasť definoval Allemann et al. (1971). Catala
no a Liguori ( 1971) ju rozdelili na zónu "Calpionella 
alpina" a "Calpionella elliptica", ktoré Pop (1974) re
klasifikoval na podzóny Alpina, Elliptica oddelené 
podzónou Remaniella (definovanou prvým výskytom 
zástupcov tohto rodu) . Nástup podzóny Alpina charak
teri zuje morfologická zmena lorík Calpionella alpina 
spätá s "explóziou" malých sférických foriem (tab. 2). 
Druhé kolokvium o jursko-kriedovej hranici v Lyone -
Neuchateli (1973) odporučilo položiť hranicu na začia
tok maxima hojnosti malej sférickej formy C. alpina 
(Remane et al., 1986). Podzónu Elliptica signalizuje 
nástup druhu Calpionella elliptica Cadisch. Túto zonáciu 
neskôr akceptoval Remane et al. (1986); Bakalova 
(1977, 1986) a Lakova (1 993). Pop (1994) navrhol už
šie chápanie podzóny Remaniella a nahradil ju podzó
nou Ferasini, indikovanou objavením sa druhu Rema
niella ferasini (Catalano ). V rámci zóny autor naznačil 
(aj keď nekomentoval) možnosť využiť nástup druhu 
Tintinnopsella longa (Colom) (tab. 1) na jemnejšiu zo
náciu kalpionelíd. 

V zonácii navrhnutej pre Západné Karpaty (Borza, 
1984) Borza a Michalík (1 986) poukázali na malé 
oneskorenie nás tupu druhu Calpionella elliptica 
v asociácii so zriedkavý mi Remaniella cadischiana 
(Colom) a Tintinnopsela longa, čím podrobnejšie čle
nenie zóny Calpionella nepriamo akceptovali. Podzó
nu Remaniella (sensu Pop, 1974) prijala Reháková 
(in Michalík et al. , 1990a, b) pri štúdiu hraničných 
jursko-kriedových súvrství v profile Brodno (pienin
ské bradlové pásmo) a Hlboč (fatrikum Malých Kar
pát). Detailné štúdium beriaskej sekvencie digitácie 
Vápenice v zliechovskej jednotke krížňan ského prí
krovu (profil Zliechov; Michalík et al., v tlači) potvr
dilo revíziu systematiky rodu Remaniella (Pop, 1994 ) . 
Distribúcia zástupcov toh to rodu sa overovala aj 
v ďalších profiloch v rozličných jednotkách Vonkaj-

ších a Vnútorných Západných Karpát. Výsledky sú 
v predkladanej ka lpionelidn ej zonácii (tab. 1, 2). 
V porovnaní s výs ledkami Popa ( 1994) táto zonácia 
nateraz s podzónou Longa nepočíta . 

Zóna Calpionellopsis 

Všeobecne akceptovanú Remaneho (Le Hégarat, 
Remane, 1968) zónu D označil Allemann et al. 
(1971) ako štandardnú zónu Calpionellopsis . Rema
ne et al. (1 986) ju rozdelili na dve štandardné medite
ránne subzóny charakteristické prvým objavením sa 
druhov Calpionellopsis simplex (Colom) a C. oblonga 
(Cadi sch). Pop (1989) v kalpionelidných formáciách 
južných Karpát rozoznal subzónu Murgeanui, a to na 
základe objavenia sa druhu Praecalpionellites murgea
nui (Pop) pred Calpionellites darderi (Colom). 

V zhode so štandardnou zonáciou Allemanna et al. 
(1971) akceptoval Borza (1984), Borza a Michalík 
(1986) zónu Calpionellopsis pre Západné Karpaty. Na 
základe nových pozorovaní v detailne vyzbieraných 
profiloch možno v rámci nej ro zlíšiť tri intervaly zod
povedajúce subzónam Simplex, Oblonga a Murgeanui, 
ktoré zaviedol Pop (1 989). 

Zóna Calpionellites 

Zónu (tab. 2) definovanú prvým výskytom inde
xového druhu Calpionellites darderi (Colom) a postup
ným vymiznutím čeľade Calpionellidae Bonet za
viedol Alleman et al. ( 197 1) ako štandardnú zónu 
Calpionellites (Remaneho zóna E: Le Hégarat, Re
mane, 1968) . Neskôr ju Trejo (1980) a Pop (1980) 
rozdelili na dve subzóny ; spodná zodpovedala ná
stupu druhu Calpionellites darderi a vrchná označo
vala pretrvávanie druhu Tintinnopsella carpathica 
ako poslednej kalpioneli dnej for my . Opodstatne
nosť vyčleniť zónu pre mediteránnu oblasť postupne 
potvrdi l Catalano a Liguori (19 7 1), Pop (1974, 
1976), Bakalova ( 1977), Allemann et al. (197 5), 
Remane et al. (1986) a Altiner a ä zkan (1991 ). Pop 
(1994) navrhol ro zčleni ť zónu Calpionellites na 
spodnú subzónu Darderi (v zmysle Popa, 1980) 

Tab. II . 1 - Lorenziella plicata Remane. Valaská Belá, výbr. 7415 , 2 - Tin tinnopsella doliphormis (Colom). Čierna Lehota, výbr. 7378, 3 - Tintinnopsel
la carpathica (Murgeanu et Filipescu) . Manínska úžina, výbr. 9408, 4 - Tintinnopsella longa (Colom). Rudník, výbr. 2727, 5 - Timinnopsella subacuta 
(Colom). Jarok pod Stráne, výbr. 7701, 6 - Swriella oblonga Borza. Valaská Belá, výbr. 7415, 7 - Remaniellaferasini (Catalano). Manínska úžina, vý
br. 9405, 8 - Remaniella filipescui Pop. Valaská Belá, výbr. 7229, 9 - Remaniella borzai Pop. Nozdrovice, výbr. 7726, IO - Remaniella cadischiana 
(Colom). Nozdrovice, výbr. 7726, 11 - Calpionellopsis simplex (Colom). Čierna Lehota, výbr. 7382, 12 - Calpionellopsis oblonga (Cadisch) . Jarok pod 
Stráne, výbr. 7702, 13 - Praecalpionellites murgeanui (Pop). Jarok pod Svinomým, výbr. 7673, 14 - Praecalpionellites siriniaensis Pop. Jarok pod Strá
ne, výbr. 7693, 15 - Calpionellites darderi (Colom). Jarok pod Stráne, výbr. 7693, 16 - Calpionellites uncinata Cita et Pasquaré. Jarok pod Svinorným, 
výbr. 7674. Obr. 1 - vrchný berias, 2 - spodný berias, 3 - 11 - stredný až vrchný berias, 12 - 16 - spodný valangin. Zv. jednotné, 265x. 

Pl. II. 1 - Lorenziella plicata Remane. Valaská Belá, thin section 7415, 2 - Tintinnopsel/a doliphonnis (Colom). Čierna Lehota, thin section 7378, 
3 - Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu). Manín Narrows, thin section 9408, 4 - Tintinnopsella longa (Colom). Rudrúk, thin section 
2727, 5 - Timinnopsella subacuta (Colom). Pod Stráne ravine, thin section 7701, 6 - Sturiella oblonga Borza. Valaská Belá, thin section 7415 , 
7 - Remaniellaferasini (Catalano). Manín Narrows, thin section 9405, 8 - Remaniellafilipescui Pop. Valaská Belá, thin section 7229, 9 - Remaniella 
borza i Pop. Nozdrovice, thin section 7726, 10 - Remaniella cadischiana (Colom). Nozdrovice, thin section 7726, 11 - Calpionellopsis simplex (Co
lom). Čierna Lehota, thin section 7382, 12 - Calpionellopsis oblonga (Cadisch). Pod Stráne ravine, thin section 7702, 13 - Praecalpionellites murge
anui (Pop). Pod Svinorným ravine, thin section 7673, 14 - Praecalpionellites siriniaensis Pop. Pod Stráne ravine, thin section 7693, 15 - Calpionellites 
darderi (Colom). Pod Stráne ravine, thin section 7693, 16 - Calpionellites uncinata Cita et Pasquaré. Pod Svinorným ravine, thin section 7674. 
Fig. 1 - Late Berriasian, 2 - Early Berriasians, 3 - 11 - Middle to Late Berriasian, 12 - 16 - Early Valanginian. Magn. uniform, 265x. 
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a vrchnú subzónu Maj or, charakteristickú objave
ním sa rodu Calpio11ellites major (Colom). 
Možnosť aplikácie štandardnej zóny Calpionellites 

na stratigraťiu spodnovalanginských pelagických 
sekvencií Západných Karpát preukázal Borza (1984) 
a Borza a Michalík (1986). Výsledky najnovších štú
dií valanginských kalpionelidných formácií potvrdili 
možnosť využiť kalpionelidnú zonáciu, ktorú navrhol 
Pop (1994) , aj v oblasti Západných Karpát. 

Zóna Tintinnopsella 

Imerval pretrvávania pos ledných zástupcov druhu 
Tintinnopsella carpathica označil Pop ( 1980) a Trejo 
( 1980) ako su bzónu Tintinnopsella štandardnej zóny 
Calpionellites a neskôr Borza (1984) ako samostat
nú zónu Tintinnopsella. Na druhej strane autori pra
cuj úc i v západnej časti medi teránnej Tethys tento in
terval ako samostatnú zónu neakceptujú. Podľa dote
rajších poznatkov zo Západných Karpát zahŕňa verti
k álna distr ibúcia rodu Tintinnopsella i vyššiu časť 
hoteri vu (zóna E up tychoceras borzai, ekvivalentná 
zóne Sayni a Balearis, cf. Vašíček a Michalík 1988; 
Vašíček et al., 1994). 

Vývoj kalpionelidných asociácií 

V litera tú re sa objavujú zmienky o pal eozoických 
a tr iasov ých m ikrofos íl iách a zaradujú ich (Colom, 
1988) med zi predchodco v kalpionelidných for iem. 
Skutočné kalpionelidy sa yvíjali v piatich diverzifi
kačných štádiách medzi stredným titónom a albom. 

l. Prvé, jednod uché drobné formy pra kalpionelíd 
subzóny D obeni (Chitinoidella doheni, Ch. s/oťenica, 

Ch. tithon ica, Ch. colomi) dali základ vývojovo vyspe
lej~írn druho m s veľkým i lorikami (Ch. boneti, Ch. ber-
1111.uiezi, Ch. cubensis, Ch. insueta; fototab. I, obr. l až 
10) subzóny Boneti na rozhraní stredného 
a vrchného titónu. Lorika chitineloidných prakalpio
nelíd pozostávala z organickej substancie obsahujúcej 
roztrúsené drobné kalcitové romboédre. 

Na zači at ku vrchného titónu diverzita prakalpionelíd 
pru dko poklesla. V zóne Praetintinncpse lla sa obja
vili form y poz ostávaj úce z radiálne orientovaných 

veľkých nepravidelne obmedzených kalcitových kryš
tálov vrúbiacich vnúto rný povrch lorik y chitinoide
lidného typu. Evolúciu nanoplanktónu a mikroplank
tónu s vápnitými schránkami zrejme podnietil relatív
ny prebytok CaCO3 v povrchových vodách oceánu. 
Kalcitové telieska ukladané do stien lorík narastali na 
úkor pôvodnej organickej hmoty do takej miery, až ju 
prakticky zaltačili. Štúdium mikroštruktúr (Reháková 
a Michalík, 1993) indikuje, že medzi chitinoidelidným 
a kalpionelidným typom loriky nie je zásadný rozdiel 
(cf. Rernane in Bolli et al., 1985). Tento fakt, ako aj 
náznaky zloženého go lierika niekto rých praetintin
nopsel (Borza, 1969) a niektorých drobných chitinoi
del (Ch. tithonica) oprávňujú predpokladať existenciu 
súvislých vývojových líni í troch rodov Chitinoidella. 

2. Druhé štádium charakterizuje rozvoj kalpionelíd 
s hyalínnou kalcitovou lorikou. V spodnej časti vrchn o
titónskej zóny Crassicollaria (subzóna Intermedia) do
minuje Cr. intermedia nad drobnou Tintinnopsella rema
nei a (neskôr) Cr. massutiniana. Maxim um diverzity 
a hojnosti dosiahli kalp ionelidy počas subzóny Bre
vis. V pestrom kalpionelidnom spoločenstve dominu
je Cr. brevis, Calpionella alpína a C. grandalpina Nagy 
nad menej hojnými Cr. massutiniana, Cr. parvula a ma
lou fo rmou Tintinnopse lla ca,pathica. V najvrchnejšej 
subzóne Colomi sa s postupne klesaj úcou diverzitou 
zjavuje početná Cr. parvula a menej hojná Cr. colomi 
(fototab. I, obr. 14 - 21 ). 

V spodnom beriase (subzóna Alpina) v kalpionelid
nej asociácii výrazne dominovala malá sféri cká forma 
C. alpína nad menej početnými T. carpathica, T. doli
phor111is (Colom; fotot ab . II , obr. 2) a Cr. parvula. 
V čase minima diverzity kalpionelíd (monoasociácie 
C. alpina) náhle vzrástl o množstvo nanoplanktónu. 

3 . V podzóne Ferasin i sa rozvíj ali kalpionelidy so 
zloženým golierikom (Pop, 1994). V asociácii sC. alp í
na, 1: ca,pathica a Cr. pmvula sa objavili Remaniella 
ferasini (Catalano) a neskôr R. filipescui Pop (fototab. 
II, obr. 7, 8). V strednoberi askej subzóne Elliptica sa 
objavuje elongátna Calpionella elliptica (fototab. I , obr. 
24) s pomerne veľkou fo rmou Tintinnopsella carpathica 
(fototab. II, obr. 3) a s menej častým i R. filipescui a R. 
cadischiana (Colorn). Na rozhraní stredného a vrchného 
beriasu (subzóna Simplex) vznikol z naposledy uvede-

Tab. III. J - Calpione/liles coronaro Trejo. Jarok pod Svinorným, výbr. 7674, 2 - Calpionellires caramcaensis Allemann. Bošáca, výbr. 7554, 
3 - Calpionel/ires a!le111@11i Rehánck. Bošáca, výbr. 7534, 4 - Caípionel!ires major (Colom). Butkov Št. 11, výbr. 8880, 5 - Parachirinoidella ornara 
Borza. Yrzávka, výbrus 721 O, 6 - Parachirinoidel!a rnvi/lieri Trejo. Vrzávka, výbr. 721 O, 7 - Deflandronel!a veracruzana Trejo. Jarok pod Mrázni
cou, výbr. 771 O, 8 - Praeco/0111iella rrejoi Borza. Vrzávka. výbr. 7207, 9 - Deflandrone!la tenuis (Trejo). Vrzávka, výbr. 7207, 10 - Praecolomiel/a 
boneti Borza. Valaská Belá. vý br. 7350, 11 - 12 - Colomiel/o ,nexicana Sonet. Belušské Slatiny, výbr. 9261; Ladce, výbr. 8199, 13 - Colomie!la se
miloricata Trejo. Valaská Belá, vý br . 7517. 14 - Colomiella recta Sonet. Bošáca, výbr. 7550, 15 - Co/0111iel!a coahuilensis Trejo. Čierna Lehota, 
výbr. 7416, 16 - Calpionellopsella ma!donadoi 1rejo. Č'ierna Lehota, výbr. 7408. Obr. l - 4 - spodný valangin, 5 - 10- vyšší apt, II - 16 - spodný 
alb. Zv. jednotné, 265x. 

Pl. IIJ. 1 - Calpionellires coronara Trejo. Pod Svinorným ravine, thin section 7674, 2 - Calpionellires caravacaensis Allemann. Bošáca, thin section 
7554, J - Calpio11e/!ires alle111an11i Rehánek. Bošáca, thin section 7534, 4 - Calpione!lťtes major (Colom). Butkov gallery No 11, thin section 8880, 
5 - Parachitinoidella ornata Borza. Vrzávka, thin sections 7210, 6 - Parachitinoidella cuvil!ieri Trejo. Vrzáv ka, thin section721 0, 7 - Deflandronel/a 
veracru zana Trejo. Pod Mráznicou ravine, thin section 77 IO, 8 - Praecolomiel/a trejoi Borza. Vrzávka, thin section 7207, 9 - Dej/andronella tenuis 
(Trejo). Vrzávka, thin section 7207. 10 - Praecolomic!/a boneri Borza. Valaská Belá, thin section 7350, 11 - 12 - Colomie/la mexicana Bonet. Beluš
ské Slatiny, thin sec ti on 9261; Ladce, thin sec ti on 8199, l 3 - Co!omiella semiloricarn Trejo, Valaská Belá, thin section 7517, 14 - Colomiella recta 
Bonet. Bošáca, thin section 7550, 15 - Colonrie!/a coahuilensis Trejo. Č'ierna Lehota, thin section 7416, 16 - Calpionellopsel/a 111aldonadoi Trejo. 
Čierna Lehota, thin section 7408. Figs l - 4 - Early Valanginian, 5 - IO - Late Aptian, 11 - 16 - Early Albian. Magn. uniform, 265x. 
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nej formy rod Calpionellopsis (ďalej Csis). V kalpione
lidnej asociácii vystupoval Csis simplex (Colom) spolu 
s ôsmimi ďalšími kalpionelidnými formami. Maxi
mum diverzity dosiahli kalpionelidy v subzóne Oblon
ga, keď ich reprezentuje štrnásť taxónov (Csis oblonga 
(Cadisch), Csis simplex, R. cadischiana, R. aff. cadis
chiana Remane, R. borzai Pop, R. filipescui, R. ferasini, 
C. alpína, C. minuta Houša, Lorenziella hungarica Knau
er et Nagy, Lorenziella plicata Remane, Sturiella oblon
ga Borza, T. carpathica, T. longa, T. subacuta (Colom) 
(fototab. Jl, obr. 1, 3 - 12). Asociácie kalpionelíd sub
zóny Elliptica a mladších zón sú charakteristické zväč
šením rozmeru lorík a poklesom ich hojnosti, ktorý je 
kompenzovaný kvantitatívnym rastom nanoplanktónu. 

V subzóne Murgeanui poklesla diverzita kalpionelíd 
na úroveň subzóny Elliptica. Asociáciu spolu 
s Praecalpionellites murgeanui Pop (fototab. II, obr. 13), 
predkom vývojovej línie rodu Calpionellites, tvorilo 
sedem ďalších kalpionelidných taxónov. 

4. V spodnovalanginskej zóne Calpionellites nastal 
ďalší rozvoj kalpionelíd so zložený m golierikom. 
Asociáciu spodnejšej subzóny Darderi tvoril druh Cal
pionellites darderi (ďalej Ctes), Ctes uncinata Cita et 
I;asquaré, Ctes coronata Trejo, Praecalpionellites sirinia
ensis Pop a ďalších sedem taxónov. Ctes major, typový 
druh nasledujúcej subzóny Major, sa môže odvodzovať 
od naposledy uvedenej formy. Pop (1994) ho odvodzu
je od druhu Ctes darderi. Vyskytuje sa v asociácii s Ctes 
caravacaensis Allemann, Ctes allemanni Rehánek a s ďal
šími siedmimi taxónmi (fototab. II, obr. 14 - 16; foto
tab. III, obr. 1 - 4). 

Len najspodnejšiu vrchnovalanginskú časť zóny Tin
tinnopsella charakterizuje spoločný výskyt ojedine
lých T. carpathica, T. longa a Remaniella cadischiana. 
V hoteri ve prežívali už len poslední zás tupcovia rodu 
Tintinnopsella, reprezentovaní druhom T. carpathica. 
Na sklonku hoteri vu zástupcovia kalpionelíd s vápni
tou lorikou vymizli. 

5. Počas barému a spodného aptu reprezentovali 
vápnitý planktón zástupcovia nanoplanktónu, vápni
tých dinoflagelát a planktonických foraminifer. 
V strednom apte sa opäť objavili kalpionelidné formy 
s mikrogranulárnou lorikou [Praecolomiella trejoi Bor
za, P. boneti Borza, Parachitinoidella cuvilieri Trejo, 
Par. ornata Borza, Dejlandronella veracruzana Trejo, 
D. tenuis (Trejo)], neskôr (v spodnom albe) nahradené 
kolomielami (Colomiella mexicana Bonet, C. recta Bo
net, C. coahuilensis Trejo, C. semiloricata Trejo) a Cal
pionellopsella maldonadoi Trejo s kalcitovou hyalínnou 
lorikou (fototab. III, obr. 5 - 16). 

Záver 

Kalpionelidná biochronológia (Remane et al., 1986) 
sa významne uplatnila v členení vrchnojurských až 
spodnokriedových vápencových sekvencií v tetýdnej 
oblasti. V poslednom období ju podrobnejšie rozpra
coval Pop ( 1994) s cieľom revidovať platnosť doteraj
ších poznatkov (B orza, 1984) a aplikovať ich na po-

mery v Západných Karpatoch. V zhode s ním možno 
akceptovať strednotitónsku zónu Chitinoidella so sub
zónou Dobeni a Boneti a zónu Praetintinnopsella, cha
rakterizujúcu rozhranie stredného a vrchného ti tónu. 
Vrchnotitónsku štandardnú zónu Crassicollaria navrhu
jeme rozdeliť na podzónu Intermedia, Brevis a Colomi. 
Okrem podzóny Longa možno akceptovať Popov 
(1994) návrh členenia zóny Calpionella na podzóny 
Alpina, Ferasini a Elliptica, reprezentujúce najvrchnej
ší titón až stredný berias. Možno súhlasiť aj s členením 
štandardnej zó ny Calpionellopsis na podzóny Sim
plex, Oblonga a Murgeanui, reprezentujúce najvrchnej
šiu časť stredného beriasu až spodný valangin, ako aj 
spodnovalanginskej zóny Calpionellites na podzónu 
Darderi a Major. Napokon navrhujeme zachovať vrch
novalanginskú až hoterivskú zónu Tintinnopsella (v 
chápaní Borzu, 1984) . 
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New data on calpionellid distribution in the Upper Jurassic/Lower Cretaceous formations 
(Western Carpathians) 

True calp ionellides evolved in five stages during Middle 
Ti thonian to Early Albian. 

1. The first tiny praecalpionellids of the Dobei Subzone 
(Chitinoidella dobeni, Ch. slovenica, Ch. tithonica, Ch. colomi) 
gave origin to more advanced spec ies with large Joricas (Ch. 
boneti, Ch. bermudezi, Ch. cubensis, Ch. insueta) of the Boneti 
Subzone (Pl. I , Figs . 1 - 10). The chitinelloid lorica consis
ted of organic substance with dispersed tiny calc ite rhombo
hedrons. 

Praecalpionellid diversity suddenly decreased at the begin
ning of Late Tithonian (Praetintinnopsella Zone; Pl. I , Figs. 
11 - 13). lnner surfaces of the chitinelloid-type loricas were 
rimmed by large irregular radially oriented calci te crystals. 
Possible relative excess of CaC0 3 in oceanic surficial waters 
at that time conditi oned also rapid nanno- and microplank
ton development. Calc ite bodie s in lorica w all s gradually 
grew to the detr itme n t of the orig inal organic su b stance. 
SEM study (Reháková and Michalík , 1993) indicated no sub
stantional differences between chitinelloid and calp ionellid 
ultrastructure (cf . Remane in Bolli et al., 1985). This fact, as 
well as the fi rst ind ication of composed collar in tiny chiti
ne lloids (Ch. tithonica) and p raetintinnopsellas (Borza, 
1969) gives evidence to suppose the evolution from praecal
pi o nellids (Chitinoidella) towards hyaline calpionellids (Pra
etintinnopsella, Crassicollaria, Calpionella, Lorenziella, Rema
niel/a, Sturiella, Calpionellopsis, Praecalpionellites and Calpio
nellites) in several parallel lineages. 

2. T he second stage was characterized by evolmion of hya
line calpionell ids with calc itic loric a.' Crassicollaria interme-

dia dominated over tiny Tintinnopsella remanei and (later) Cr. 
massutiniana during early Crassicollaria Zone (lntermedia Sub
zone). During the Brevis Subzone, calpionell ids reached their 
maximum divers ity . In the variegated calpionelli d associa
tion, Crassicollaria brevis, Calpionella alpína and C. grandalpi
na domi nated over Cr. massutiniana, Cr. parvula and small 
form of Tinrinnopsella carparh ica. Diversity gradually decrea
sed in the topmost T ithonian Colomi Subzone, where abundant 
Cr. parvula and rarer Cr. colomi appeared (Pl. I, F igs. 14 - 22). 
Expressive dominance of small sphaerical Calpionella alpina 
over rare T. carpathica, T. doliphormis (Pl. II, Fig. 2) and Cr. 
parvula was typical of calpionellid association of the Early 
Berrias ian Alp ina Subzone. Calpionellid minimum diversity 
(monoassociation of C. alpína) was accompanied by a sudden 
increase in nannopl ankton abundance . 

3. Calpionellids with composed collars started d uring the 
Feras ini Subzone (Pop , 1994). Remaniella ferasini (later also 
R. fil ipescui; Pl. II, Figs. 7, 8) appeared together with C. alp í
na, T. carpalhica and Cr. p mvula. In the Middle Berriasian El
liptica Subzone , elongated Calpionella e/liptica (PI. I, Fíg. 
24) was accompanied by abundant large Tinlinnopsella carpa1-
hica and less frequent R. filipescui and R. cadischiana (PI. II, 
Figs . 3, 8 and 10) . L ast men tioned species gave origin to 
Calpionellopsis phyletic lineages during the Middle/Late BelTi
asian Simplex Subzone . Csis simplex was accompanied by 
another eight calpionellids. Calpionellids reached their ma
ximum divers ity in the Oblonga Subzone, being represented 
by fourteen taxa (Csis. oblonga, Csis simplex, R. cadischiana, 
R. aff. cadischiana, R . borzai, R . fi lipescui, R . fe rasin i, C. alpi-
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na, C. minuta, Lorenziella hungarica, Lorenziel/a plicata Rema
ne, Sturiella ob/onga, T. ca,pathica, T. longa, T. subacuta; PI. 
II, Figs. 1, 3 - 12). Calpionellids of the Elliptica Subzone 
and younger calpionellid zanes were characterized by increa
se in lorica size and by contemporaneous decrease in abun
dance. In the some tíme, the quantity of nannoplankton inc
reased explosi vely. 

The calpionellid diversity of the Murgeanui Subzone decre
ased on eight species. Praecalpio11e/li1es murgeanui (ancestor 
of the Calpionellites lineages ; Pl. II, Fig . 13) together with 
seven another calpionellid taxa formed calpionellid associa
tion at that tíme. 

4. Development of calpionellids with composed collars 
continued during Early Valanginian Caipionellites Zone. Cal
pionellites darderi, Ctes uncinata, Ctes coronata, Praeca/pio
nellites siriniaensis and seven another taxa formed association 
of the Darderi Subzone. Ctes major (type species oť the Major 
Snbzone) could have been derived from the last mentioned 
form. Pop ( 1994) supposed its relationship with Ctes 
darderi. Ctes major occurs together with Ctes cararncaensis, 

Ctes a/lemmmi and seven another taxa (Pl. II, Figs. 14 - 16; 
Pl. III, Figs. 1 - 4) . 

Sporadic T. carpathica, T. /onga and R. cadischiana fonned 
calpionellid association of the earliest Tintinnopsella Zone. 
T. ca,pathica probably declined prior to start of the ammoni
te Angulicostata Zone. 

5. Barremian/Aptian calcareous plankton has been repre
sented by nannoplankto n, calcareous dinoflagelates and 
planktonic foraminifers. Calpionellids with microgranular 
loricas appeared again during Middle Aptian (Praeco/omiel/a 
trejoi, P. boneti, Parachitinoidella cuvi!ieri, Par. omata, De
jla11dro11e/la \'eracruzana. D. tenuis) . They have been substitu
ted by Early A lbian colo miellids ( Co/omie//a mexicana, C. 
recrn, C. coahuilensis, C. semiloricata) and Calpionellopsella 
maldonadoi with hyaline loricas (Pl. III, Figs. 5 - 16). 

Calpionellid biochronology (Allemann et al.. 1971 ; Pop, 
1976; Borza, 1984; Remane et al. , 1986; Pop, 1994) is wi
dely applicated in division of Upper Jurassic/Lower Cretace
ous limestone sequences of the Tethyan Realm. Our remarks 
to this scheme are summarized in the tabl e 1. 
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Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údaju 
dálkového pruzkumu zeme (DPZ) 

LUBOMIL POSPfšrL 

Geofyzika, a. s., Ječná 29a, 628 00 Brno 

(Doručené 7.6.1995) 

Transgemeric tectonic system and its interpretation from <lata of the remote sensing (RS) 

Several shear zanes were distinguished in GemericunL The dominant one there is the centra! - Trans
gemeric transcurrent zone. The manifestation of this zone is evident in the scale of geological maps 
(intensive mylonitization), but also in geophysical maps of orientation of anomalies. But the precise pic
ture and course of all morphotectonic elements are given by the RSE data . This work describes the re
sults of interpretation of tectonics from the air, radar and space images and compares them with geologi
cal-geophysical data, but mainly wi th the digitally processed topographic data in the form of illuminated 
relief. The role and significance of Transgemeric transcurrent fault system in the period from Tertiary 
till recent are di scussed. 

Key words: a11ifical illumination, geophysics , gravity and magnetic anomalies, remote sensing, transcurrent fault 

Úvod 

Gemerikum patrí mezi tektonické jednotky Západních 
Karpát, které jsou systematicky mapovány a to jak geolo
gicky, tak i geofyzikálními metodami, včetne formou de
tailních, napl'íč j ednotkou orientovaných komplexních 
profilu (Grecula, 1973; Grecula a Kucharič , 1985, 1989). 

V posledním období se pristoupilo i k detailní mikro
strukturní analýze, s cílem vyfešit kinematické podmínky 
a vztahy v této komplikované části Západních Karpát 
(napr. Grecula et al., 1990; naposledy Návesňák, 1993). 

Na základe výsledku techto prací se vysvetluje oblouk 
gemerika, jako výsledek horizontálních posunú na striž
ních zónách košicko-margecanské a transgemeridní (sme
ru SZ - JV a SV - JZ) , (Grecula et al., 1990; obr. l). 
Ukazuje se však, že zatímco mapovací práce a tvorba 
vlastních map jsou detailne propracované, tektonické prv
ky zasazené do map- zlomy a hlavne strižné zóny jsou až 
na výjimky zatím prezentované víceméne v schematizo
vané (líniové) forme - obr. 1. 

Pritom výjimečne byly k doložení pozice zlomu využi
ty letecké družicové snímky, bežne používané k fešení 
problému tektoniky. V príspevku uvádíme na príkladu 
transgemerického zlomu nekteré výsledky interpretace 
údaju DPZ v oblasti Spíšsko-gemerského rudohofí. 

Transgemerický zlomový systém (TGSZ) 

Transgemerický zlomový systém je zafazován mezi 
hlavní, regionální strižné systémy gemerika (Grecula 
et al., 1990), s levým horizontálním posunem. TGSZ se 
projevuje ve všech geologických a geofyzikálních mapách 
(Grecula et al., 1990; Grecula a Kucharič et al., 1985 
a 1981; Plančár et al., 1977). Jeho prúbeh lze sledovat od 
Rožňavy, smerem pres Mníšek nad Hnilcem, Gelnicu až 
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po Margecany. Jeho pokračování smerem pres čemou 
horu k Prešovu zatím neby lo jednoznačne prokázáno, 
i když v morfologii i geologicko-geofyzikálních podkla
dech existuje rada indicií resp. dílčích zlomu, které sme
rové na tento systém navazuj í. Morfologický projev 
transgemerického transkurentního systému je výrazný apa
trný na všech družicových i leteckých snímcích (obr. 2). 

Vzhledem k vegetačnímu pokryvu od SO-tých rokú pro 
ve1ifikaci údaju DPZ využíváme „simulované" družicové 
snímky sestavené na bázi osvíceného výškopisu (topogra
fický reliéf - artificial illumination). Jeho výhodou je, že 
je možné sestavit podklad v jakémkoliv merítku, s libo
volným úhlem osvícení. To umožľí.uje lépe sledovat ruz
ne orientované zlomy, resp. puklinové systémy. Zobraze
ní území SGR, i s pfilehlým okolím formou osvícení 
výškopisu je na obr. 3 (osvit ze SZ) a detail je na obr. 4 
(pouze území SGR - osvit ze SV). 

Na obou obrázcích je zretelný, snadno definovatelný, 
morfologicky výrazný prubeh transgemerického zlomové
ho systému, který delí SGR na dva morfologicky odlišné 
bloky. Severní blok je tvoi'en dominantní morfologickou 
elevací „Havraní hlavy" a Bukovce a „parketovou moza
ikou", tvorenou systémem hrbetu a údolí smeru SV - JZ 
a SZ - JV v oblasti mezi Dobšinou a Švedlárem. Priroze
nou hranicí je údolí feky Hnilec. 

Zcela odlišný morfologický charakter má jižní blok, 
který má charakter synklinória s uzáverem v údolí feky 
Bodvy. V této části se projevuje další výrazné, avšak ne
spojité rozhraní - smolnický zlomový systém. Zvláštnos
tí (pozorovatelnou od Margecan až po Smolník) je sku
tečnost, že mezi štítnickým a transgemerickým zlomem 
dochází k „ohýbání" morfologických hrbetu a dolín. 

Takovéto ohýbání bývá typické u transkurentních zlo
mu s dextrálním charakterem pohybu. 

Vlastní tektonická interpretace družicových, leteckých 
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Obr. J _ Mapa strižních zón v oblasti Gemcrika (podle Greculu et al., 1990). 

Fig. 1. Map of shear zones in the area of Gemericum (according to Grecula et al., 1990). 
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Obr. 2. Výrez z družicového snímku Land,at MSS (pásmo 7) z 23.9.1975. V levé dolní čásci Plešivská planina. v horní čásci ve stiedu pohorí Bra
nisko. vpravo. Koš ice a Prešov (tmavé skvrny). 

Fíg. 2. Segment of the space image Landsat MSS (zone 7) from September 23. 1975. The Pleš ivec plain is in the left down part of picture. in che 
upper part in the middle is che Branisko Mts .. on the right side . Košice and Prešov towns (dark spots). 

a radarových snímku (Pospíšil, 1992; obr. 5 nepubliko
vána) , potvrdila komplikovaný charakter i četnost zlomu 
v tektonickém modelu SGR, který dokládají napr. Grecu
la, 1985; Grecula et al.. 1990; Bajaník et al.. 1984. Na
víc z nepl'ímých moďologických a geofyzikálních indíc ií 
je možné usuzovat i na kinematiku zlomu a dynamiku úze
mí z pohledu nejmladšího období vývoje (neogén až recent). 

Projev TSGZ v geofyzikálních polích 

Pro verifikaci prubehu transgemerického tektonického 
systému se využilo pl'edevším mapy magnetických, a tího
vých anomálií, které poskytují nejlepší informace o neho
mogenitách a porušenosti horninového prostredí. Tíhová 
mapa byla transformována navíc do mapy vertikálních 
hustotních rozhraní, pro hloubkový interval h = 250 m. 

Tato mapa zvýrazňuje liniový charakter struktur a hustot
ních rozhraní. V mape magnetických anomálií (obr. 6) je 
v prostoru SGR zfetelné uspol'ádání liniových magnetic
kých zdroju. Transgemerický tektonický systém je snadno 
identifikovatelný a oproti ostatním rozhraním svým prota
žením je sledovatelný napnč celým územím SGR. 

V tíhových mapách (obr. 7, 8) je patrna další informa
ce, která unikla pozornosti rady interpretátoru. Transge
merický zlom, spolu se smolnickým zlomem oddelují tí
hová minima, nacházej ící se v prostoru Hnilce a kóty 
Volovec od dílčích minim v prostoru obcí Poproč a Zla
tá Idka. Zl'etelné levostranné posunutí, které je v souladu 
se závery autoru napr. Grecula, 1982; Kucharič et al., 
1990, je však možné interpretovat i odlišné. Prijmeme
Ii závery Greculy et al., 1990, že transgemerická tekto
nická zóna plnila funkci sinistrálního transkurentního 
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Obr. 3. Morfologický obraz Spišsko-gemer,kého rudohorí a nejbližšího sevemího okolí, zobrazený v map~ iluminovaného reliéfu. Mapa poskytuje 
i dobré informace o prť\behu hlavních tektonických rozhraní. Osvit je ze SZ. Písmeno t - označuje transgemeridní tektonický systém. 

Fig. 3. Morphological picture oľ the Spiš-Gemer Ore Mts. and the nearer northem surroundings , demonstrated in the map of illuminated relief. 
Map gives also good information about the course of the main tectonic boundaries. Illumination frÓm NW. The letter t depicts the Transgemeric 
tectonic system. 
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Obr. 4. Detailn í výrez z mapy ilu minovaného reliéfu SGR s osvitcm ze SV. Pí~mcna oznaéují mčsta (R - Rožňava. M - M ní~ek nad Hnilcom. G - Gelnica). ktcrá trasují pnlbčh transgcmerické trans
kurentní tektonické zóny. 

Fig. 4. Detail section from thc map of illuminatcd relief of SGR with illumination from NE. Lcners localize 1owns (R - Rožňava. M - Mníšck nad Hnilcom. G - Gelnica). which depicl the course of the 
Transgemeric transcurrent tectonic zonc. 
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Obr. 5. Interpretované údaje DPZ (snímky letecké, radarové a kosmické) z území Spišsko-gemcrského rudohofí (silnou čárou vyznačen prťíbčh transgemerického transkurentního zlomu). Písmeny je 
označena poloha mčst (G - Gelnica, M - Mníšek nad Hnilcom, S - Smolník, H - Hnilec). 1 - zname geologické zlomy, 2 - interpretované zlomy, 3 - prťíbeh transgemerického systemu. 

Fig.5. Interpreted RSE data (air, radar and space images) from the territory of thc Spiš-Gemer Ore Mts. The bold line depicts the course of the Transgemeric transcurrent fault. Letters localize the 
position of towns (G- Gelnica, M- Mníšek nad Hnilcom, S - Smolník, H - Hnilec). 1 - known faults, 2- interpred faults, 3 - course ofthe Transgemeric system. 
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Obr. 6. Mapa magnetických anomálií zpracovaná podobným zpusobem jako výškopisná <lata (artificial illumination) s osvitem od JV. Šipka nazna
čuje smer TGSZ. Písmena označují regionální magnetické anomálie (b - blhovecká, r - rochovská, k - komárovská). 

Fig. 6. Map of magnetic anomalies processed by the similar way like the elevation map (artificial illumination) with illumination from SE. Arrow indi
cates the course of TGSZ. Letters depict the regional magnetic anomalies (b - Blhovec anomaly, r - Rochovce anomaly, k - Komárovce anomaly). 

zlomu, môžeme dešifrovat z tíhových údaju (obr. 7, 8), 
že vuči bloku nacházejícímu se mezi transgemerickým 
a smolnickým zlomem mohlo dojít i k dílčímu dextrál
nímu pohybu. Svedčí o tom vytažení tíhového minima 
až k Mníšku nad Hronom, zatímco osa tíhového minima 
je posunu ta více k jihu. Je to zrejmé to co je patrné na 
snímcích i osvíceném reliéfu (morfologicky odlišné pro
jevy, sigmoidální ohyby hfbetu a údolí). Vysvetlení to
hoto projevu je možno podat v intencích interpretací 
predcházejících autom s tím rozdílem, že zatímco aktivi
ta smolnického transkurentního zlomu se zpomalila až 
zastavila, blok severne od transgemerického transkurent
ního zlomu se „odtrhával" a posouval (klouzal) k SV 
ješte nejméne v neogénu. To by napr. mohlo vysvetlo
vat proč se transkarpatská deprese a s ní i doprovodný 
vulkanizmus nemohli rozšii'ovat po karpatu k SZ. Je po
chopitelné, že pro nedostatek mladších sedimentu v ob
lasti SGR nebude snadné tyto pohyby prokázat. Ale je 
dnes z prací maďarských autoru (napr. Balla, 1994; 
Csontos et al., 1992 aj.) známé, že styk Západních Kar
pat a Panonského bazénu byl v dôsledku pronikání bloku 
Drauzug-Bakony ovlivňován do stredního miocénu pra
vostrannými deformacemi. 

Regionální souvislosti - diskuse 

Údaje DPZ v kombinaci s geofyzikálními daty posky
tují možnost vyjádrit se nejen k pozici a funkci transge
merické transkurentní tektonické zóny, ale i k širším 
vztahum v okolí gemerika. 

Chápeme-Ii zjednodušené gemerikum jako detašovaný 
príkrov, postižený variskou a alpinskou tektogenezí, který 
byl v období tercieru, zvlášte v neogenním a mladším ob
dobí transformován do soustavy bloku rozčlenených 

v dôsledku ruzné intenzity výzdvihu a denudace, které tvorí 
tzv. spišsko-gemerský ohyb (Grecula, 1982), musíme 
vzhledem k okolnímu prostredí a morfologickému obrazu 
pfedpokládat významné deformace a pohyby na zlomech až 
do nejmladšího období, snad i do recentu . Pfi porovnání 
s geofyzikálními údaji (Šefara et al., 1987) je patrné, že 
spišsko-gemerská část_gemerika je umísténa z hlediska 
stavby kúry v depresi, podle Greculy (1982) v pl'íkopové 
propadliné, nacházející se mezi tercierne aktivními regio
nálními transkurentními tektonickými systémy, muráň
ským (Pospíšil et al., 1989) na severu, linií Darno, resp. 
sti'edomaďarskou linií na jihu (Ftilop et al. , 1987). Prostor 
mezi uvedenými zlomy je segmentován na radu bloku 
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Obr. 7. Mapa tíhových anomálií s vyznačeným prubčhem transgemerického tektonického pásma a smolnického zlomu. Písmeny je označcna poloha mest (G - Gelnica, M - Mníšek nad Hnilcem, 
S - Smolník, H - Hnilec). 

Fig. 7. Map of gravimetrie anomalics with designatcd coursc of the Transgemcric tectonic zone. Lettcrs depict the town location (G - Gelnica, M - Mníšek nad Hnilcom, S - Smolník, H - Hnilec). 

w 
N 
O\ 

~ 
" 2 
ť 
"' c 
1š 
~ 
w 

" ..... 

~ 



L. Pospíšil: Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajú dá/kového pruzkumu zemé 327 

e 
o or, 
N 

II e 
.c o 

'" 
,,.., 

i: N 

8 II 
C: .c: 

•>, 
-;:; 

> i: o o 

"" -~ .o 
::, 

-5 C 
:c o. 

'-' e -,:; 

o. o 

'"' -5 
C: '-
'-' ~ > ; -,:; 

'-' ~ 
"' ·5. 
'c: E 
ť o 

u .c vo N 

2 '-' -~ 
.c -,:; 
<.) C: 'c: ::, 

~ 
o 
.o 

::, c .c 'oi 
.c C: 

·" u 
C: 

-,:; 

~ '" š u 
·t 

ô:i "' > > 
"' 

4--

o. o 

"" o. 
:E "' :E 
oó oó 
.i bÍJ 
o ~ 



328 Mineralia Slovaca, 27 ( 1995) 

. . . . . 

........... ..... 

. . . . ,,,"' . . . . . . . . 
• • • • I • 

. . . . 
• • • ,ť. 

... . : . . . 
• 1 ~ 4 

2 ...,.......,... 5 

l-- • 

CJ 
G 
;-+,--, 

. . 

. . 
····· . 
• t • 

1: 500000 

. 
. 
·s• 
\· 
'. .. . ·•, . . ····: . . : 

t 
ŕ ,• 

Obr. 9. Struktume-tektonické schéma širšího okolí jednotky gemerika s vyznačením hlavních transkurentních tektonických systému. 1 - násunové 
linie, 2 - pfešmyky, 3 - zlomy, 4 - kontury magnetických anomálií, 5 - tíhové minimum, 6 - projev regionálního tíhového účinku panonské pánve. 

Fig. 9. Structural-tectonic scheme of the wider surroundings of Gemeric unit with demonstration of the main transcurrent tectonic systems. 
l - overfault lines, 2 - overthrusts, 3 - faults, 4 - contours of magnatic anomalies, 5 - gravimetrie minimum, 6 - demonstration of the_regional gravi
metrie effect of the Pannonian basin. 

s rúzne diferencovanými pohyby, generelní trend je zrejmý 
z geologických map a je podložený výsledky prací,napi'. 
Bezák (1988), Grecula et al. (1990). Nejvýše vyzdvihnuté 
jsou jednotky na západe a jižne od muráňského zlomu, kde 
jsou obnaženy hlubší úrovne veporika, redukované mocnos
ti gemerika - obr. 10, zatímco smerem k V a blíže k ma
ďarské hranici jsou zachovány vetší mocnosti gemerika 
a objevují se další naložené jednotky meliatika a silicika. 

Dominantním prvkem je štítnický zlom s pi'ilehlou niž
noslanskou depresí. Z pohledu geofyzikálních dat tato zóna, 
tvoi'ící západní okraj gemerika, je spíše sinistrálním zlomem 
- zlomovým pásmem s velkou (nekolik km) amplitudou po
klesu. Podobný charakter pl'edpokládáme napr. u zázrivského 
zlomu nebo stakčínského zlomu (v bradlovém resp. flyšovém 
pásmu), kde se vždy v blízkosti objevují „transkurentní" zlo
my. V této styčné zóne veporika a gemerikaje problematický 
vztah rochovských a hnileckých granitu. Nelze vyloučit 
i společný zdroj. Ve druhém prípade by bylo zrejme treba po
važovat nižnoslánskou depresi za hrásťovou strukturn, vznik
Jou na štítnickém zlomu. 

Pro transgemerický tektonický systém, který mel 
a i v současnosti sehrává z hlediska kinematiky komple
xu gemerika významnou roli, se zatím nenašlo pokračo
váni smerem k J. Velmi k tomu svádí spojovat s tímto 

systémem zlomy v údolí reky Slané. Proti takovéto inter
pretaci hovorí pfítomnost rožňavské linie a zmena 
tíhového pole, k.1eré smerem k panonskému bazénu pfechá
zí v pozitívní regionální anomálii (obr. 9) spojenou s for
mováním neogenn ích pánví (Pospíšil a Vass, 1983). 
Rovnež pi'ítomnost regionálních magnetických anomálií 
(rochovská, komárovská) obklopujících príkrov nerespek
tuje tektonické pásma gemerika. Zvlášte je to patrné 
u hodkovické strižné zóny, která protíná komárovskou 
magnetickou anomálii, aniž by byly patrné určité defor
mace, jak je tomu napríklad u mak ovského zlomu v ob
lasti Levočských vrchu. 

Proto se domníváme, že vetšina techto kdysi význam
nejších zlomu sehrává v nejmladším období i'ídící úlohu 
pfi neotektonických posunech v rámci gemerika. 

Samotný morfologický obraz území (obr. 2, 3, -4) po
tvrzuje skutečnost, že z hlediska neotektoniky musel hrát 
transgemerický transkurentní tektonický systém stále do
minantní roli. 

Záver 

Je všeobecne známé, že transkurentní zlomy mívají 
dlouhodobý vývoj , s časove promennou intenzitou defor
mací a pohybu. Bezpochyby transgemerický tektonický 
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systém patrí do této kategorie zlomu, jejichž aktivita se 
pi'enášela až do neogénu. Bude však velice nesnadné pro 
nedostatek mladších útvaru tyto pohyby prokázat. Presto 
za pozornost bude stál znovu provei'it stávaj ící údaje ve 
smyslu existence komplementární funkce transgemerické
ho a smolnického tektonického systému a existence nej
mladších posunu podél transgemerického transfurentního 
zlomu s pohybem bloku „Havraní hlavy a Bukóvce", kte
ré vyvozujeme z materiálu DPZ a geofyziky. 
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Transgemeric tectonic system and its interpretation from data of the remote sensing (RS) 

Gemericum belongs arnong the tectonic units of Western Carpat
hians being systematically mapped with both, geological and geo
physical methods , including detail, transversally oriented profi les 
(Grecula, 1973; Grecula and Kucharič , 1985, 1989). 

Last years brought also the detail microstructural analysis aiming 
to solve the kinematic conditions and relations in this complicated 
part of Western Carpathians (e. g. Grecula et al. , 1990; lately Náves
ňák , 1993). 

The are shape of Gemericum, on the basis of these results, is expla
ined as the result of strike-slips on shear zanes, namely the Košice
Margecany and Transgemeric ones (having direction NW-SE and 
NE-SW, Grecula et al., 1990; Fig. 1). It is observable, that while the 
mapping works and creation of maps alone are detaily reworked, the 
tectonic elements given into maps - faults and mainly shear zones 
are, expecting some, presented more-or-less in schematized (linear) 
form (Fig. 1 ). 

Up till now the remote sensing data were used for demonstration of 
the position of faults only exceptionally, in spite of wide utilization 
of this method while solving the tectonic probiems. In this contribu
tion we dernonstrate on the exarnple of Transgemeric faul t some re
sults of interpretation of remote sensing of the Earth in the area of 
the Spiš-Gemer Ore Mts.(SGR). 

Transgemeric fault system (TGSZ) 

The Transgerneric fault system with sinistral strike-slip belongs 
among the main, regional shear systems of Gemericum (Grecula 
et al., 1990). The TGSZ has its demonstration in all geological and 
geophysical maps (Grecula et al. , 1990; Grecula and Kucharič et al., 
1985 and 1981 ; Plančár et al., 1977). The course of TGSZ is obse
rvable frorn Rožňava towards Mníšek nad Hnilcom, Gelnica to the 
Margecany area. Up till now the continuation of TGSZ through the 
Čierna hora Mts. towards Prešov has not been unanimously proved, 

although the great number of indications, resp . partia! faults, direc
tionally tied to TGSZ, are observable in morphology and geological
geophysical maps. The morphological manifestation of TGSZ is ex
pressive and observable on all remote sensing data (Fig. 2). 

Regarding the cover of vegetation, from 1980s we use.the "simula
ted" satellite pictures compiled on the basis of artificial illumination. 
The great advantage of this method is, that it is possible to cornpile 
the primary map in any scale, with the arbitrary angle of illumina
tion. lt allows better observation of differently oriented faults, or jo
int systems. The display of the SGR territory together with the ne
ighbouring area in the form of artificial illumination is on Fig. 3 
(illumination from NW) and detail is on Fig. 4 (only the area of the 
SGR - north-east illumination). 

On both pictures, the course of the Transgemeric fault system is di
stinct, easily definable, mcirphologically distinctive and devides the 
SGR into two morphologically different blocks. The northern block 
is created with the dominant morphological elevation of the Havrania 
hlava and Bukovec hills and with the "parqueted mosaic" created with 
the system of mountain ridges and valleys of the directions NE - SW 
and NW - SE in the area between Dobšiná and Švedlár. The natural 
boundary is represented with the Hnilec river. 

The southern block has quite different morphological character, re
presenting the composite syncline with the closure in the valley of 
Bodva river. In this part the next distinctive, but discontinual boun
dary plane - the Smolník fault system is demonstrable. The peculiari
ty, observable from Margecany up to Smolník, is the fact, that bet
ween the Štítnik and Transgemeric faults the morphological ridges 
and valleys are "deflected ". 

Such deflection is typical for the transcurrent faults with the dextral 
sense of movement. 

The tectonic interpretation of satellite , air and radar pictures 
(Pospíšil, 1992; Fig. 5, unpublished) proved the complicated charac
ter and numerous faults in the tectonic model of the SGR which are de-
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monstrated e. g. by Grecula, 1985; Grecula et al., 1990; Bajaník 
et al., 1984. Moreover, the kinematics of faults and dynamics of ter
ritory from the view of the youngest development stages (Neogene to 
recent) are observable from the indirect morphological and geophysi
cal indications. 

Demonstration ofTGSZ in geophysicaljields 

During the verification of the course of Transgemeric tectonic sys
tem the maps of magnetic and gravity anomalies were preferentially 
used, serving the best information about the anisotropies and failures 
of rock environment. Moreover, the gravimetrie map has been trans
formed into the map of vertical gravity boundaries for the depth inter
val h = 250 m. This map makes more distinct the line character of 
structures and the gravity boundaries. In the map of magnetic anoma
lies (Fig. 6) the arrangement of linear magnetic sources is distinct in 
the area of SGR. The Transgemeric tectonic system is easily identifi
cable and, compared with the other boundaries, it has linear expan
sion observable throughout the whole area of SGR. 

The gravimetrie maps (Figs. 7 and 8) display the additional infor
mation, which was not noticed by other interpreters. Transgemeric 
fault, together with the Smolník one, divides the gravity minimas, 
present in the area of Poproč and Zlatá Idka villages. The distinct si
nistral strike-slip, which is in agreement with results of various aut
hors, e. g. Grecula, 1982; Kucharič et al., 1990, is interpretable also 
by a different way. Taking into account the results of Grecula et al. 
(1990) that the Transgemeric tectonic zone took a role of sinistral 
transcuITent fault, we can decode from the gravimetrie data (Figs. 7 
and 8), that with respect to block located between the Transgemeric 
and Smolník faults there would be done also partia! dextral move
rnent. lt is proved also with pulling of the gravimetrie minimum up to 
the Mníšek nad Hnilcom village, while the axis of gravimetrie mini
mum has more south location. It is obviously the phenomenon obse
rvable on the pictures and illuminated relief (morphologically diffe
rent demonstrations, sigrnoidal bending of ridges and valleys). The 
explanation of this demonstration is possible in the range of inter
pretation of above listed authors with a difference, that while the acti
vity of Smolník transcurrent fault has been slowed down and even 
stopped, the block north of the Transgemeric transcurrent fault has 
"toren away" and shifted (glided) towards NE still even in Neogene. 
This interpretation would explain e. g. why the Transcarpathian de
pression and the accompanying volcanism were not allowed to spread 
after Karpatian northwestward. It is understandable, that the lack of 
younger sediments in the SGR territory will cause the difficult demon
stration of these rnovements. But even recently it is known from the 
works of Hungarian authors (e. g. Balla, 1994; Csontos et al., 1992; 
etc.) that the contact of Western Carpathians with Panonian basin 
has been as a result of penetration of the Drauzug-Bakony block in
íluenced with dextral deformations till Middle Miocene. 

Regional relations - discussion 

The RSH data in combination with the geophysical data rendered 
the possibility to discuss not only position but also the role of 
Transgerneric transcurrent tectonic zone as well as the wider regional 
relations in the surroundings of Gemericum. 

While understanding che Gemericum in simplified form as a deta
ched nappe, affected by Yariscan and Alpine tectogenesis, which was 
in che period of Tertiary, but mainly in Neogene and younger era trans
formed into che system of individual blocks, divided as a result of dif
fering intensity of uplift and denutation, by this way creating so-cal
led the Spiš-Gemer bend (Grecula, 1982), we must, with respect to sur
rounding environment and morphological picture, suppose the impor
tant deformations and movements on faults till the younger era, even
tually till recent time. Comparison with geophysical data (Šefara 

et al., 1987) manifests, that the Spiš-Gemer part of Gemericum is lo
cated from che point of view of crnstal setting in depression. Accor
ding to Grecula (1982) it is che graben, located among the Tertiary ac
tive regional transcurrent tectonic systems, the Muráň one (Pospíšil 
et al., 1989) on the north, che Darnó line, resp. Middle Hungarian line 
on the south (Fliläp et al., 1987). The space among the listed faults is 
segmented on numerous blocks with variously differentiated move
ments. Their general trend is obvious from geological map and proved 
is by results of works e.g. by Bezák (1988), Grecula et al. (1990). The 
uppermost uplifted units are westward and southward of the Muráň 
fault, where the deeper levels of Yeporicum and reduced thicknesses of 
Gemericum are uncovered (Fig. 9), while eastward and nearer to Hunga
rian boundary che thicker sequences of Gemericum are preserved and 
che next superposed units Meliaticum and Silicikum appear. 

The dominant element there is the Štítnik faule with neighbouring 
Nižná Slaná Depression. From the point of view oť geophysical data 
this fault zone, creating che western margin of Gemericum, is more 
than sinistral fault - faule zone with big (some km) amplitude of dip
slip. The same character we suppose for exarnple in the case of Zázri
vá fault or Stakčín one, where always the "transcurrent faults" appear 
in the near vicinity. Jn the contact zone of Yeporicum and Gemeiicum 
there is problematic che relation of Rochovce and Hnilec granites. 
Even their common source cannot be excluded. In che opposite case, 
the Nižná Slaná Depression would be understand as horst structure, 
which originated on the Štítnik fault. 

Up till now the southern continuation of Transgemeric tectonic 
system, having in che past but also recently an important role in ki
nematics of Gemeric complexes, has noc been found. There are trends 
to connect this system with faults in che valley of the Slaná river. 
Against such interpretation is the presence of the Rožňava line and 
the change of gravity field, which towards che Pannonian basin con
tinues into the positive regional anomaly (Fig. 10) tied with che for
mation of Neogene basins (Pospíšil and Vass, 1983). Also the pre
sence of regional magnetic anomalies (the Rochovce anomaly, the 
Komárovce one) surrounding the nappe, do not respect the tectonic 
zones of Gemericum. Ie is distinctive mainly in the Hodkovce shear 
zone, cutting the Komárovce magnetic anomaly without any obse
rvable deforn1ations and such differing from e. g. Malcov faule in che 
area of Levočské vrchy Mts. 

This is che reason of our assumption, that most of these once more 
important faults recently plays che leading role during the neotecto
nic displacements in the frame of Gemericum. 

The morphological picture of territories al one (Figs. 2, 3 and 4) 
proves the fact, that from the point of view of neotectonics the 
Transgemeric transcurrent tectonic system has still to play a domi
nant role. 

Co11cl11sion 

1t is commonly known, that transcurrent faults have the long-time 
lasting evolution with time changes in intensity of deformations and 
movements. The Transgemeric tectonic system belongs without any 
doubdt to this category of faults and their activity has been continu
ing till Neogene. Although ie will be very difficult to prove these mo
vements because of lack of younger rock sequences. In spite of this, 
there will be useful to examine again the existing data with respect to 
the existence of complementary function of Transgemeric and Smol
ník tectonic systems as well as che existence of youngest strike-slips 
along the Transgemeric transcurrent fault with the movement of 
blocks of Havrania hlava and Bukovec hills, which are considered 
from che materials of che RSH and geophysics. 

The last movement stadium has to be necessarily connected with 
the period with extensional regime, gravitational sliding, horst crea
tion (the Nižná Slaná Depression 9 ) and listric faults, etc. (desciibed 
e. g. by Grecula, 1982; Hók et al., 1993; Németh, 1994). 
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( Doručené 2.8.1995, revidovaná verzia doručená 15.9.1995) 

A meteorite finding near the village of Rumanová <Western Slovakia' 

The paper deah with an analy;is of a meteorite found near the Rumanová village, Slovakia. The me
teorite is 1-!5 chondrite . Dominant minerals are enstatite, olivi ne , nickeliferou; iron (kamacite. taenite) 
and troilite. Minor oligoclase, augite, pigeonitc, acccsoric chromite . whillocki1e and chlorapat1te have 
been found. Abundant goethite and limoni te are the result of a weathering. Due to this supergene alte
ration chemical composition of meteorite has been changcd. An 111crea;ed colllem of tri valent iron is 
characteristic for it. 

Key words: meteorite, olivine-en;,tat1 1e H~ chonJr;, 

Úvod 

Meteorit pri obci Rumanová našiel Ing. Joze f Tehlár. 
agronóm miestneho družstva. pti poľných pi"ácach v au
guste 1994. Mi esto nálezu je 1.25 km SSZ od severného 
okraja obce Rumanová. na V od Serede. 300 rn JZ od prie
sečníka potoka s poľnou cestou na Sasinkovo (obr. 1. 2). 
Poloha nálezu: zemepisná CÚžka 17,866°. zemepi,ná šírka 
48,348°. Nie je vylúčené prenesenie meteoritu pri poľných 
prácach z pôvodného výkopu plynovodu, ktorý sa nachá
dza na svahu 50 m na Z od miesta nálezu. Podstatná 
časť meteoritu je v mineralogickej expozícii Slovenského 
národného múzea v Bratislave, výbrusy a nábrusy sú 
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Obr. 1. Lokalizácia nálezu meteoritu. 
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Fig. 1. Localization of the meteorite finding. 
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Obr. 2. Miesto nálezu meteoritu. Na horizonte obec Sasinkovo, sever
ne od Rurnanovej. 

Fig. 2. Site of the meteorite findi ng. The village of Sasinkovo N of the 
Rumanová village is ;n background. 

u prvého autora a menšia časť vzorky na ďalšiu analýzu 
u drnhého autora tejto práce. 

Na území Slovenska sa doteraz našli meteority na na
sleduj úcich lokalitách (Tuček, 1981): 

Lena rtov, západne od Bardejova. Ide o nález v roku 
18 14. Jeden kus meteorického železa typu stredného okta
eclri tu mal hmotnosť 108,6 kg. Naj väčší kus s hmotnos
ťou 73,6 kg je v zbierkach Národného múzea v Budapešti. 

Divina, severozápadne od Žiliny. Olivínovo-"bronzito
vý" chondrit s hmotnosťou 10,8 kg spadol 24. júla 1837 
o 11,30 hod. Kus s hmotnosťou 9,9 kg je v zbierkach 
Národného múzea v Budapešti . 

Oravská Magura, južne od Námestova. Ide o nález. 
V rokoch 1830-1 840 sa v tejto oblasti našlo mnoho ku
sov meteorického železa typu hrubého oktaedritu v hmot
nos ti 300 kg . Najvä čší kus s hmotnosťou 45,S kg je 
v zbierkach Univerzity v TUbingene. 
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Veľké Borové, severozápadne od Liptovského Mikuláša, 
9. mája 1895 spadol jeden kus olivínovo-"hypersténové
ho" chondritu s hmotnosťou 5,9 kg. Je v zbierkach Ná
rodného múzea v Budapešti. 

Klasifikácia chondritov 

Viac ako tri štvrtiny meteoritov predstavujú kamenné 
meteority, chondrity. Základom ich klasifikácie je pomer 
redukovaného (Fe metalické a sulfidické) a oxidického Fe 
(Fe v silikátoch). Zároveň sa používa pomer prvkov a nie 
ich percentá, lebo tie ovplyvňuje variabilita prchavých 
prvkov (tab. 1). Podľa obsahu Fe sa chondrity zaraďujú 
do týchto skupín: H (vysoký obsah Fe), L (nízky obsah 
Fe) a LL (nízky obsah Fe a nízky obsah kovu). Tieto 
skupiny sa veľmi podobajú a označujú sa ako obyčajné 
chondrity. Ďalšiu skupinu tvoria enstatitické chondrity (E 
chondrity), pomenované podľa ich dominantného minerá
lu enstatitu ( enstatit podľa staršej klasifikácie Poldervaar
ta, 1947, in Deer et al., 1963), a uhlíkaté chondrity 
(C chondrity), podľa charakteristickej prítomnosti C. 
Chondrity vykazujú široký rozsah stupňa oxidácie od E 
cez H, La LL, príp. C chondrity. Dôležité pomery hlav
ných prvkov v chondritoch zhŕňa tab. 1. Uvádza sa v nej 
aj pomer kovového Fe a Si, pretože odráža stupeň oxidá
cie. Oxidačnoredukčné procesy nemôžu ovplyvniť celkový 
pomer prvkov, čo vylučuje pôvod E, H a C chondritov 
z toho istého materiálu. Nie sú známe nijaké procesy, 
ktorých výsledkom by mohla byť premena jednej skupiny 
chondritov na druhú. Každá reprezentuje rozličné pod
mienky ich vzniku (Sears, 1978). 

Tab. 1 
Atómový pomer hlavných prvkov v chondrítoch (Sears, 1978) 

Major-element atomic ratios in chondrites (Sears, 1978) 

Chonclrity Fe/Si Fe0/Si Mg/Si Ca/Si Al/Si 

E 0,83 0,80 0,79 0,036 0,051 
H 0,83 0,63 0,96 0,049 0,066 
L 0,59 0,33 0,93 0,049 0,065 
LL 0,53 0,08 0,94 0,050 0,065 
CB 0,84 1,05 0,067 0,089 
ev 0,75 1,07 0,084 0,115 

Fe0 - kovové železo 

Mineralógia chondritov 

Hlavným minerálom obyčajných a E chondritov je oli
vín, pyroxén, živec, kov a sulfid (tab. 2). Väčšinu mine
rálov netvoria čisté zlúčeniny. Sú tuhými roztokmi medzi 
koncovými členmi presného zloženia. Napríklad olivín je 
tuhým roztokom fayalitu a forsteritu. Rombické Mg-Fe 
pyroxény majú koncové členy enstatit a ferosilit (Fs) . 
Podľa klasifikácie Poldervaarta (1947, in Deer et al. , 
1963) enstatit zodpovedá zloženiu Fs0_10, bronzit Fsw.30 

a hyperstén Fs30_50. Väčšina literárnych údajov o chondri
toch, ktoré v práci uvádzame, sa opiera o túto klasifiká
ciu, ale v súčasnosti Medzinárodná mineralogická asociá
cia (IMA) odporúča klasifikáciu Morimota et al. (1988), 
ktorá berie do ohľadu "päťdesiatpercentné pravidlo" pri no-

Tab. 2 
Hlavné minerály v chondritoch v hmot. % (Sears, 1978) 
Principal minerals in chondrites in wt. % (Sears, 1978) 

• E H L LL 

Olivín (Mg, Fe)i[Si04] 23 - 37 45 - 49 56 - 60 
Pyroxén (Mg, Fe)i[Si206] 50 - 60 23 - 27 21 - 25 14 - 18 
Diopsid CaMg[Si20 6] 4 - 5 4 - 5 4 - 5 
Živec Na[Al2Si30sl* 5 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 
Troilit FeS 5 - 10 5 - 6 5 - 6 5 - 6 
Kamacit NiFe 15 - 25 15 - 17 6 - 8 1 - 2 
Tenit NíFe stopy 2 - 3 2 - 3 2 - 4 

* s 10 - 15 % Ca[Al2Si20 8] a 1 - 6 % K[AlSiP 8l 

menklatúre tuhých roztokov, t. j. enstati t Mgi[Si20 6] 

a ferosilit Fei[Si2O6] v prípade rombických Mg-Fe pyro
xénov. Na miesto názvu bronzit a hyperstén odporúča ná
zov enstatit. V slovenskej literatúre najnovšiu klasifiká
ciu a nomenklatúru pyroxénov uvádza Hovorka (1994) 
a problematiku ich štruktúry Fejdi (1982). Kov tvoria dve 
Ni-Fe zliatiny, a to kamacit a tenit. Podľa Wooda (1963) 
má kamacit okolo 5 % Ni a tenit 13 - 65 % Ni. Jemno
zrnné zmesi obidvoch predchádzajúcich zliatin sa označujú 
ako plessit, ale plessit nie je samostatný minerál (Buch
wald, 1975). Rozdiely v zastúpení minerálov v jednotli
vých skupinách chondritov odrážajú rozdielnu úroveň ich 
oxidácie a odlišné podmienky vzniku. 

E chondrity. Ich najvýznamnejšou črtou je vysoký stav 
redukcie. Fe je v kovovej podobe, tvorí 15 - 25 % meteori
tu a hlavným silikátom je enstatit (podľa pôvodnej klasifi
kácie Poldervaarta, 1947, in Deer et al., 1963; Fs0_10) . Cr, 
Mn a Ca sú prítomné v sulfidoch (dubreelit FeCrS4, ala
bandín a-MnS a oldhamit CaS), kým v iných meteoritoch 
sa vyskytujú len ako oxidy alebo silikáty. ~odobne sinoit 
(Si2N2O) a osbornit (TiN) sú výlučne v E chondritoch. 
V pevnom roztoku kovu je dokonca redukovaná aj časť Si. 

H- L a LL chondrity (obyčaj né chondrity) sú zložené 
z olivínu a pyroxénu, ktorých podiel sa v jednotlivých 
skupinách mení (tab. 2) . Majú vyšší stupeň oxidácie ako 
E chondrity. Prejavuje sa to vyšším zastúpením Fe v sili
kátoch, rozdielnym v jednotlivých skupinách. Olivín ob
sahuje priemerne 19,3, 25,2 a 31,3 a pyroxén 16,8, 20,9 
a 25,2 koncového Fe člena . Platí to pre skupinu H, L 
a LL (Van Schmuss, 1969, in Sears, 1978). Vo vzorkách 
týchto troch tried možno odlíšiť aj množstvo kovu. V LL 
chondritoch je , zvyčajne výraznejšie zastúpenie brekcií, 
t. j. fragmetov horniny. 

Klasifikácia uhlíkatých chondritov nie je jednotná. Pod
ľa Searsa (1978) sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny: CB 
a CV chondrity. 

CB chondrity. Ich hlavnou črtou je ich vysoká oxidácia 
a zastúpenie prchavých zložiek. Prítomnosť C, S, H20 
a mnohých prchavých stopových prvkov je charakteristická 
pre CB chondrity. CB chondrity sa pokladajú za najprimi
tívnejšie, lebo ide o najmenej premenené vzorky protoso
lárnej hmloviny. 

CV chondrity. Od predchádzajúcich sa odlišujú najmä 
vysokým pomerom Ca/Si a Al/Si, čo sa prejavuje prí
tomnosťou minerálov s vysokým obsahom Ca a Al, ako 
je spinel, melilit a kovový Al. 
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Petrológia chondritov 

M inerálne zloženie chondritov pomáha objasniť ich 
oxidačnoredukčný stav a odráža procesy ich vzniku. Petro
lógia študuje štruktúru meteoritov, a to nie iba pôvodnú, 
ale aj vzniknutú neskôr počas histórie meteoritu. 

Pre väčšinu chondritov sú charakteristické velké (mm) 
okrúhle chondrul y so zložitou vnútornou štruktúrou. Sú 
zreteľné na čerstvej ploche chondritického meteoritu a vo 
výbrusoch. Nepravidelné opakové zrná kovu a sulfidov sa 
zvyčaj ne vyskytujú mi mo chondrúl, ako aj vo veľmi 
j emnozrnnej silikátovej základnej hmote. Na pôvodnú 
textúru sú naložené dva druhy premien, pripisované spra
vidla nárazu a metamoďóze (pomalej kryštalizácii pri vyš
šej teplote) . Tri dôležité aspekty petrológie chondritov sú: 
chondruly, metamoďóza, termálna a mechanická premena 
v dôsledku nárazu. 

Chondruly. Výskyt chondrúl v chondritoch je užitoč
nou poznávacou črtou, lebo sa v terestrických horninách 
nevyskytuj ú . Maj ú guľovi tý tvar, niektoré obsahujú 
sklo, ktoré mohlo byť devitrifikované na jemné kryštály. 
Štruktúra chondrúl svedčí o tom, že boli taveninou, ktorá 
sa náhle ochladila. Skladajú sa z jemných nedostatočne 
vykryštalizovaných vlákien, zŕn a líšt a často obsahujú 
dutiny so sklom . Väčšina autorov vysvetľuje pôvod 
chondrúl mechanizmom rýchleho ochladenia z taveniny, 
ale nie je jasné, kedy a ako tavenie nastalo. Štruktúra 
chondrúl je mimoriadne zaujímavá. Chondruly sú v zá
kladnej hmote, ktorá je zvyčajne zrnitá ( < 0,2 mm) a má 
v podstate rovnaké minerálne zloženie ako chondruly. 

Chondruly maj ú rozdieln u štruktúru a minerálne zlože
nie . Najrozšírenejšie sú nasledujúce typy ich štruktúry 
(Wood, 1963; Gooding a Keil, 1981): 

1) radiálna, s vláknami rombického pyroxénu, 
2) pruhovaná, s lištami a obalom olivínu, ktorú tvorí 

jeden kryštál a svetlohnedé sklo vyp1ňa medzery olivínu, 
3) porfyrická, s výras tlicami olivínu a pyroxénu v tma

vohnedej mikrokryštalickej základnej hmote, 
4) zrnitá, s olivínom a pyroxénom, na ktorých povrchu 

sa koncentruj ú zrná Fe a troi li tu, 
5) kryptokryštalická (mikrokryštalická), zložená zvyčaj 

ne z pyroxénov. 
Prítomnosť rozličných typov chondrúl je charakteristic

k á pre obyčajné chondrity a v rámci nich sa rozlišujú 
(Gooding a Keil , 1981): 47 - 52 % poďyrické olivínovo
-pyroxénové, 15 - 20 % porfyrické olivínové, 9 - 11 % 
porfyrické pyroxénové, 3 - 4 % pruhované olivínové, 
7 - 9 % radiálne pyroxénové, 2 - 5 % zrnité olivínovo-py
roxénové, 3 - 5 % kryptokryštalické (mikrokryštalické) 
a pod 1 % kovové obyčajné chondrity. Rozmer ani tvar 
so štrnktúrnym typom nekorelujú. Spojené chondruly sa 
interpretujú ako produkt kolízie medzi plastickými chon
drulami. 

Sears et al. ( 1992) a DeHart et al. (1992) navrhli nahra
diť túto klasifikáciu chondrúl novou , opretou o chemické 
zloženie olivínových výrastlíc a mezostázy a o ich kató
doluminiscenciu. Scott et al. (1 994) obhajujú jestvujúcu 
klasifikáciu, pretože novšia (Sears et al. , 1992) má podľa 
nich tieto nedostatky: 

a) neumožňuje klasifikovať všetky chondruly, ak chýba 
olivín, 

b) homogénnosť olivínov a pyroxénov v skupinách 
chondritov petrologického typu 4 - 6 zaraďuje všetky 
chondruly do skupiny A5, 

c) limity zloženia skupín sa vybrali voľne (aj Sears et 
al. , 1992, 1995, poukazujú na rozdiely), 

d) nie je dostatočne jasná procedúra analýzy mezostázy. 
Aj štruktúra chondrúl odoláva lepšie metamoďóze ako 

zloženie minerálov. Doterajš ia schéma poskytuje 
o chondritoch petrologického typu 4 - 6 viac informácií 
o histórii chondiúl, a preto by sa mala zachovať (Scott 
et al., 1994). 

Sú známe dve základné hypotézy o vzniku chondrúl. 
Podľa prvej sú chondruly primárne a vznikli priamou 
kondenzáciou z relatívne pomaly chladnúcej plynnej 
hmloviny solárneho zloženia a potom sa zhlukovali do 
meteorických telies (Suess, 1949; Blander a Katz, 1967). 
Druhá hypotéza predpokladá sekundárny vznik chondrúl 
z predchádzajúcich pevných látok procesmi, ako je vulka
nizmus (Tschermak, 1875), náraz (Fredriksson, 1963), 
nárazové tavenie primitívneho prachu (Wood, 1963) alebo 
elektrické výboje v primitívnom prachovom oblaku 
(Whipple, 1966). Ako dokazuje povrch vzoriek nájdených 
na Mesiaci (Chao et al., 1970; Glass, 1971), sklo naozaj 
môže byť v značnej miere produktom nárazu. Ale chond
ruly v meteoritoch sú lepšie vytriedené a hojnejšie ako 
v mesačných vzorkách, a teda narastali odlišne (Dodd, 
1976). Tzv. regolit, niekolk o metrov hrnbá mesačná pôda 
obsahuje 10 - 60 % skla. Na Mesiaci mohlo sklo zostať 
v metastabilnom stave bez devitrifikácie miliardy rokov, 
pravdepodobne pre extrémny nedostatok vody. 

Jednotný výskyt a hoj nosť rôznych typov chondrúl 
v nerovnovážnych obyčajných chonclritoch naznačujú, že sa 
rovnaký proces alebo procesy odohrali pri vzniku chond
rúl vo všetkých obyčajných chondritoch. Navyše poďyric
ké a nepoďyrické chondruly tvoria dve odlišné skupiny, 
ktoré vznikali v odlišnom fyzikálnom prostredí. Priama 
kondenzácia chondrúl zo solárnej hmloviny by mala vy
tvoriť skôr populáciu chondrúl s postupnými prechodný
mi vlastnosťami ako dve výrazne odlišné skupiny s poďy
rickou a neporfyrickou štruktúrou. Chondruly mohli 
vznikať odlišnými mechanizmami , hoci tavenie predchá
dzajúceho materiálu bolo skôr dominantným procesom ako 
kondenzácia z h1p.loviny (Gooding a Keil , 1981). Podľa 
Kurata (1988) obyčajné chonclrity nemôžu byť metamoď
ne premenené. Zachovanie nemetamorfných štruktúr, prí
tomnos ť nerovnovážnych fáz , prítomnosť troilitu, vysoko 
prchavých prvkov a planetárnych vzácnych plynov si žia
da opustiť koncepciu metamorfózy. Metasomatóza je pri 
genéze mete01itov kľúčový proces. Je to výmenná reak
cia, p1i ktorej sa prvky pevnej fázy nahrádzajú prvkami 
z plynnej fázy. Vyrovnanú Fe-Mg distribúciu hlavných 
silikátov v obyčajných chondritoch a prítomnosť troilitu 
možno naj lepšie vysvetliť metasomatickým procesom 
prebiehajúcom plynule v chladnúcej plynnej fáze. Jednot
livé skupiny chondritov (E, H, L, LL) pochádzajú skôr 
z rozdielnych oblastí hmloviny ako z urči tých mater
ských telies. 
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Podľa Kurata (1988) chondmly vznikali podľa nasledu-
júceho modelu: 

1) vznik prechondritovej hmoty, 
2) vznik agregátov a chondrúl, 
3) oxidácia a Fe/Mg vyrovnávanie v hlavných silikátoch, 
4) vznik sulfidov, 
5) akumulácia a frakcionácia prchavých prvkov, 
6) zachytenie prchavých prvkov. 
Vznik chondrúl experimentálne dokázal Nelson et al. 

(1972). Podľa experimentov Blandera et al. (1976) radiál
ne a kryptokryštalické chondruly sú produktom kryštali
zácie prudko ochladených kvapiek. Vznik týchto chond1úl 
vyžadoval rýchle zníženie teploty devitrifikácie nad 600, 
pravdepodobne až nad 900 °C. Porfyrické chondruly prav
depodobne kryštalizovali alebo chladli pomalšie ako ne
porfyrické, hoci obidva typy dosiahli teplotu devitrifiká
cie pri 600 - 800 °C (Goodi ng, 1979, in Gooding a Keil, 
1981 ). Podľa hojnosti chondrúl je pravdepodobné, že sa 
väčšina kvapiek tvoriacich chondruly ochladila v krátkom 
časovom úseku (minúty alebo hodiny). 

Kimura a Yagí ( 1980) pľedpokladajú relatívne pomalú 
kryštalizáciu chondrúl po nukleácii z prudko ochladenej 
taveniny . Pri kryštalizácii chondruly chladli v horúcej 
hmlovine pomaly. Po skončení kryštalizácie olivínov 
a rombických pyroxénov chonclmly rýchlo tuhli a zo zvyš
kovej taveniny vzniklo sklo a monoklinické pyroxény 
chudobné na Ca. Je pravdepodobné, že sa kryštalizácia 
pri rýchlom ochladení uplatnila v prípade pruhovaných, 
radiálnych a mikrokryštal ických chondrúl, hoci teplota 
pri ich vzniku bola nižšia ako v porfyrických chondru
lách. Vysvetlenie pôvodu chonclrúl nárazom alebo kon
denzáciou prachu pri takýchto podmienkach kryštalizácie 
nie je presvedčivé. Najpravdepodobnejším vysvetlením je 
kondenzácia taveniny a jej kryštalizácia pri teplote pod 
700 °C. 

Meta11101jô::.a spôsobuje pomalú kryštalizáciu pri ZV)'

šenej teplote. Jej príznaky v cl10ndritoch sa pozorovali 
už pred l 00 rokmi, ale doteraz nie je jasné, či sú súčas
ťou vzniku chondritov. alebo sú neskoršie. Prejavujú sa 
hrubšou zrnitosťou základnej hmoty ako výsledku rastu 
kryštálov a zotieraním hraníc medzi chondrulami a zá
kladnou hmotou. Minerálnym trendom je hlavne homo
genizácia minerálneho zloženia. Väčšina meteoritov má 
jednotné zloženie minerálov, kým variabilita býva zried
kavá a je v meteoritoch postihnutých slabou metamorfó
zou. Účinok metamorfózy sa prejavuje v zjednodušení 
systému a v jeho priblížení k rovnováhe . Zloženie sa 
mení a metamorfovaný meteo1it je spravidla ochudobne
ný o prchavé zlož.ky. 

Trend premeny chondritov zahíňa opisná schéma Van 
Schmusa a Wooda ( 1967, tab. 3). CB chondrity sú zo 
všetkých najmenej premenené meteority a obsahujú hoj
nú prchavú zložku. CB a CV chondrity patria hlavne do 
petrologického typu 1 - 4. Len málo obyčajných chon
dritov obsahuje tak veľa C ako CV a CB chondrity. Tie 
nie sú v rovnováhe, čo sa prejavuje nehomogénnos(ou 
silikátov a ostrým i obrysmi chondrúl. Väčšina obyčaj
ných chondri tov je vyššie metamorfovaná a patrí do pe
trolog ického typu 5 a 6. Neskôr ako typ 7 Dodcl et al. 

( 1975) určili čias točne pretavený L chondrit Shaw. Pe
trologický typ meteoritu sa udáva spolu s jeho skupinou 
(napr. H5, L5 atď. ) . 

Vyššie petrologické typy reprezentujú rozlič ný stupeň 
metamorfózy rozdielneho východiskového materiálu 
a nie sú produktom metamorfózy nižšieho typu (Sears, 
1978). Najlepší odhad teploty metamorfózy poskytuje 
teplota vypočítaná z meraní izotopov O. Podľa nej maxi
málna teplota obyčajných chondritov bola 960 K pri ty
pe 4, 1120 - 1320 K pri type 5 a 6 a 1570 K pri type 
Shaw (L7). 

Odhad rýchlosti chladnutia meteoritu po metamorfóze 
je dôležitý, lebo poukazuje na h(bku u loženia v mater
skom telese meteoritu. Vyššia rýchlosť chladnutia svedčí 
o menšej hfbke. Takýto odhad umožňuje zonálne zlože
nie tenitu v ž.elezných meteoritoch a stopy 244Pu v zr
nách blízkym fosfáto m. 

Termická a mechanická premena. Mechanické zmeny 
nastávajú zvyčajne pri zrážkach v medziplanetárnom prie
store. Mnohé chondrity obsahujú čierne žily. Príznakmi 
sa podobajú terestrickým horn inám v blízkost i zlomov 
a vzorkám po experimentálnych nárazoch . N iektoré me
teority v dôsledku toho úplne sčernali. Pod mi kroskopom 
vidieť v žilách sklo, niekedy s mikrokryštalickými sili
kátmi a s mnohými guľôčkami sulfidov. 

Petrologická charakteristika meteoritu Rumanová 

Hmotnosť meteoritu Rumanová je 4 ,3 kg (študovanej 
časti 1,978 kg), maxi málne rozmery 185x l40x l 25 mm 
(študovanej časti: 166x126x88 mm). Priemerná hustota 
3,53 g/cm 3 sa stanovila z p iatich meran í. Meteorit je si l
ne zvetraný, s hojným povlakom hyd roxido v Fe (obr. 3) 
a má relatívne hladký povrch. Na čerst vom lóme a nare
zanej ploche, najmä v strednej časti, sú hojne dispergo
vané rudné minerály ko vového lesku s ivobie lej a bronzo
vej farby. 

V prechádzajúcom aj odrazenom svetle polari začného 

mikroskopu v idieť hojné chonclruly veľké 0.1 až 2,5 mm, 
n ajčastejšie 0,5 - 1 mm. Zastúpené sú všetky zákl adné ty-

Obr. 3. J\.leteorit Ru manová. 

Fig. 3. The Rumanová nie teori te. 
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py štruktúry chondrúl: mikrokryštalická, radiálna, pruho
vaná, porfyrická a zrnitá. Chondruly sú väčšinou z viace
rých fáz. Tvoria ich agregáty pyroxénu, olivínu a prípad
ne aj drobne dispergovaného niklového Fe a troilitu (obr. 
4 - 9). Najväčšie chondruly tvoria mikrokryštalické agre
gáty jemnozrnného (<10 µm) pyroxénu, olivínu a plagio
klasu oligoklasového zloženia, ktoré často lemuje goethit 
(obr. 4). Pyroxény často tvoria v chondrulách agregáty 
radiálne usporiadaných pretiahnutých kryštálov (obr. 5, 
6). Pyroxény vybiehajú vejárovite z miest blízko povrchu 
chondruly. Chondruly často majú niekoľko takýchto 
vrcholov, a tak sa vejáre pretínajú. Chondruly s hojnejším 
zastúpením olivínu tvoria pruhovanú štruktúru s paralel
nými lištami olivínu. Vo výbruse sa štruktúra prejavuje 
paralelnými prizmatickými kryštálmi olivínu orientova
nými jedným alebo viacerými smermi, ktoré vykazujú 
zhodné zhášanie. V niektorých chondrulách je prítomný aj 
pyroxén, ktorý vyplňa medzizrnové priestory olivínu 
a obrastá ho. Ich medzizrnový priestor vyplňa mezostáza, 
ktorú tvoria mikrokryštalické agregáty silikátov aj rud
ných minerálov (obr. 7). Obvod chondrúl tvorí olivín ob
dobného zloženia. V porfyrických chondrulách vystupujú 
výrastlice olivínu a pyroxénu v mikrokryštalickej me
zostáze (obr. 8). Výrastlice nevykazujú zonálnosť a me
zostáza má výraznejšiu kryštalinitu, čo je charakteristické 
pre chondruly v rovnovážnych chondritoch. V zrnitých 
chondrulách tvoria izometrické zrná olivínu (väčšinou 
30 - 70 µm) agregáty spolu s enstatitom. Rozmery zŕn 
obidvoch minerálov sú približne rovnaké (obr. 9). 

V niektorých chondrulách možno pri väčšom zväčšení v riad
kovacom elektrónovom mikroskope pozorovať takúto pos
tupnosť kryštalizácie: olivín, enstatit, monoklinický pyroxén 
(augit alebo pigeonit), niklové Fe a posledná je mezostáza 
oligoklasového zloženia, v ktorej vidieť aj drobné zrná chro
mitu. V odrazenom svetle sa dá sledovať najčastejšie obrasta
nie chondrúl niklovým Fe, troilitom, ale aj goethitom. 

Spojené chondruly svedčia o kolízii ešte v plastickom 
stave (obr. 5), ale možno pozorovať aj fragmenty chond
rúl svedčiace o neskoršej deformácii už pevných chondrúl. 

Základná hmota je prevažne hypidiomorfne zrnitá so zr
nami veľkými od 0,01 do 0,5 mm. Sú v nej najmä zrná 
olivínu a pyroxénov (priamo zhášajúcich). Rudné minerá
ly vyplňajú medzizrnové priestory silikátových minerálov. 

Minerálne zloženie 

Minerály sa študovali v prechádzajúcom a v odrazenom 
svetle polarizačného mikroskopu a v riadkovacom elek
trónovom mikroskope (SEM). Ich chemické zloženie zis
tila bodová vlnovodisperzná rtg mikroanalýza (WDX) 
a energiovodisperzná rtg mikroanalýza (EDX). Kvantita
tívne bodové analýzy minerálov na prístroji JEOL JXA-733 
Superprobe a KEVEX DELT A sa vykonali v Geologic
kom ústave D. Štúra v Bratislave. Použilo sa urýchľova
cie napätie 15 - 20 kV, prúd merania 20 nA (WDX) 
a 1,2 nA (EDX) a všetky analýzy sa korigovali ZAF-ko
rekciou s použitím softwaru Kevex Sesame a Kevex 
Quantex. Ako štandardy sa použili kovy, sulfidy a siliká
ty blízkeho chemického zloženia. 

Olivín (Mg,Fe)2[SiO4] v základnej hmote je obdobne 
veľký ako v zrnitých chondrách (0,03 - 0,3 mm) . 
Zrná sú idiomorfné a hypidiomorfné. Podľa chemického 
zloženia zodpovedá zložením (Mg1,62Feo,37)1,99[Si1,01O4] 
(Mg1,61Fe0,38)1,99 [Si1,000 4] olivínu s podielom fayalitovej 
zložky od 18,50 do 19,00 % (tab. 4) . 

Enstatit (Mg2[Si2O6] je pri pozorovaní polarizačným 
mikroskopom, ako aj pri zobrazení odrazenými elektrón
mi riadkovacieho elektrónového mikroskopu (SEM-BEI) 
v chondrulách aj v základnej hmote trochu tmavší ako 
olivín. V základnej hmote jeho veľkosť kolíše prevažne 
od 0,01 do 0,1, redšie až do 0,5 mm. V chondrulách dosa
hujú pretiahnuté kryštály dlžku až 1 mm. V optickom 
mikroskope zháša priamo. Podľa chemického zloženia 
Fs 16_17 v zmysle klasifikácie Morimota et al. (1988, 
tab. 5) zodpovedá rombický pyroxén enstatitu. 

Augit (Ca, Mg, Fe .. , Fe .. ·, Ti, Alh[(Si, AlhO6] sa zistil 
v chondrulách radiálneho pyroxénu. Ich podstatnú časť 

Tab. 3 
Petrologické typy chondritov (Van Schmus a Wood, 1967)* 

Petrological types in chondrites (Van Schmus and Wood, 1967) 

1 2 3 4 5 
1 

6 

Homogenita >5 % <5 % jednomá 
olivínu a px stredná odchýlka odchýlka 

Štruktúra hlavne hojné mon< rombická 
pyroxénov monoklinická klin. kryšt. 

Živec chýba mikrokryštalický 1 zrná 

Sklo izotropné turbid chýba 

Kovy (maxim. bez tenitu pntomný kamacit a tenit 
obsah Ni) (<20 % Ni) (>20 % Ni) 

Textúra žiadne veľmi jasne defi- dobre ľahko I zle 
(chondruly) chondruly nované chondruly definované viditeľné definované 

Štruktúra jemná a opaková priehľadná rekryštalizovaná 
zákl. hmoty opaková mikrokryšt. 

Obsah C 2,8 % 0,6-2,8 % 0,2· l,0% <0,2 % 

Obsah H2O 20% 4- 18 % <2 % 

* Meteority s príznakmi tavenia sa v súčasnosti zaraďujú do typu 7 
(Sears. 1978) 

Tab. 4 
Chemické zloženie olivínu 

Chemical composition of olivine 

Hmotnostné % 
ET-1 

2 3 4 5 6 7 

SiO2 39,34 39,45 39,45 39,13 39,58 39,15 39,92 
FeO 17,82 17,96 17,88 17,91 17,65 17,07 17,93 
MgO 42,35 42,52 42,78 42,1 2 42,73 42,1 9 42,83 
Total 99,5 1 99,93 100,1 1 99,16 99,96 98,41 100,69 

Atómové podiely 

Si+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 
Fe+2 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,38 
Mg+2 1,61 1,61 1,62 1,61 1,62 1,62 1,61 
Total 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,99 2,99 
0 -2 4,00 4,00 . 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Tab. 5 Tab. 6 
Chemické zloženie enstatitu Chemické zloženie augitu (1 - 2) a pigeonitu (3 - 7) 

Chemical composition of enstatite Chemical composition of augite (1 - 2) and pigeonite (3 - 7) 

Hmotnostné % Hmotnostné % 
ET-1 ET-1 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 

SiO2 56,26 57,59 57,48 57,12 57,46 56,59 SiO2 53,90 54,92 55,27 54,67 54,69 54,63 54,16 
FeO 11,18 ll,09 10,95 11,21 11,73 11,09 FeO 12,20 11,29 12,61 11,93 14,92 15,35 14,59 
MnO 0,57 0,40 0,52 0,39 0,56 0,39 MnO 0,99 0,97 0,92 0,90 0,98 1,00 0,94 
MgO 30,94 31, 13 30,83 30,94 30,53 30,41 MgO 18,48 19,14 20, 14 20,24 22,05 21,99 20,98 
CaO 0,69 0,64 0,76 0,71 0,77 0,74 CaO 11 ,04 10,95 8,43 5,50 5,1 0 5,58 6,65 
TiO2 0,10 0,03 0,07 0,12 0,17 0,10 Na2O 0,42 0,51 0,38 0,38 0,24 0,23 0,25 
Al2O3 0,17 0,09 0 ,23 0,21 TiO2 0,05 0,02 0,01 0,02 
Total 99,74 100,88 100,77 100,58 101,44 99,52 A!p3 0,68 0,39 0,69 0,66 0,39 0,46 0,41 

Atómové podiely 
Crp3 1,00 1,44 1,29 1,39 1,09 1,33 1,41 
Total 98,71 99,66 99,75 98,68 99,46 100,57 99,41 

Si•4 1,99 2,01 2,01 2,00 2,00 2,00 Atómové podiely 
Fe• 2 0,33 0,32 0,32 0,33 0,34 0,33 
Mn•2 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 Si•4 2,01 2,02 2,02 2,02 2,01 1,99 2,00 
Mg+2 1,63 1,62 1,61 1,62 1,59 1,61 Fe+2 0,38 0,35 0,39 0,37 0,46 0,47 0,45 
ca•2 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 Mn• 2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 ,03 0,03 
Ti•• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mg+2 1,03 1,05 1,10 1,11 1,21 1,20 1,16 
Aľ3 0,01 0,00 0,01 0,01 ca•2 0,44 0,43 0,33 0,34 0,20 0,22 0,26 
Total 4,00 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 Na• 1 0,03 0,04 0,03 0 ,03 0 ,02 0 ,02 0,02 
0 -2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Ti•• 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

Aľ3 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

tvorí enstatit. V riadkovacom elektrónovom mikroskope 
c r•3 0 ,03 0 ,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 
Total 3,98 3,97 3,96 3,96 3,97 3,98 3,98 

na okraji líšt enstatitu možno pozorovať 1 - 10 µm hrubý 0 -2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

svetlejší lem, ktorý podľa chemického zloženia zodpovedá 
Atómové % (Ca-Mg-Fe) 

augitu (podľa Morimota et al., 1988, tab. 6). 
Pigeonit (Mg, Fe, Cah[Si20 6] sa podobne ako augit ca•2 23,86 23,60 18,21 18,49 10,75 11,59 14,08 

zistil v chondrulách radiálneho enstatitu, kde tvorí 
Mg+2 55,56 57,40 60,53 61,26 64,69 63,53 61,81 

1 - 1 O µm hrubý svetlejší lem. Chemickým zložením 
Fe•2 20,58 18,99 21,26 20,25 24,56 24,88 24,11 

zodpovedá pigeonitu (podľa Morimota et al., 1988, tab. 6). 
Niklové Fe reprezentuje kamacit a tenit. Nepravidelne je zatláčané goethitom a tvorí už iba relikty po zatlačení 

obmedzené zrná niklového Fe sú veľké 0,3 - 0,6 x 0,1 - goethitom (obr. 10 - 11). Niklové Fe má krémový ná-
0,3 mm. Zriedka vidieť až 1 mm veľké zrná. Niklové Fe dych, čo zodpovedá prítomnosti Ni. Leptaním sa zistili 

Obr. 4. Mikrokryštalická chondrula pozostáva z jemnozrnného pyroxénu, olivínu a oligoklasu. Prechádzajúce svetlo, x nikoly. 

Fig. 4. Microcrystalline chondrule consists of fine granular pyroxene, olivine and oligoclase. Tra,nsmitting light, x Nicols. 

Obr. 5. Chondruly rozličnej veľkosti a štruktúry, vľavo radiálna pyroxénová (spojená) , v strede hore je menšia zrnitá olivínovo-pyroxénová, vpravo 
od nej rovnako veľká porfyrická a v strede na pravom okraji pruhovaná olivínová chondrula. Prechádzajúce svetlo, x nikoly . 

Fig. 5. Chondrules of different size and texture: compound radia! pyroxene (left), small granular olivine-pyroxene in the middle, porphyritic (on 
the right) and barred olivine cho)1drules (on the right margin). Transmitting light, x Nicols. 

Obr. 6. Chondrula enstatitu s radiálnou štruktúrou. Prechádzajúce svetlo, x nikoly. 

Fig. 6. Chondrule of radia! enstatite. Transmitting light, x Nicols. 

Obr. 7. Pruhované chondruly olivínu s jeho lištami a lemom (žlté) vyplnené mikrokryštalickou základnou hmotou (čierna). Prechádzajúce svetlo, x nikoly. 

Fig. 7 . Chondrules of barred olivine (yellow) with microcrystalline matrix (black). Transmitting light, x Nicols . 

Obr. 8. Chondrula s porfyrickými výrastlicami olivínu a pyroxénu v mikrokryštalickej základnej hmote (vpravo). Vľavo je menšia pruhovaná oliví
nová chondrula vyplnená mikrokryštalickou základnou hmotou. Prechádzajúce svetlo, 1 nikol. 

Fig. 8. Porphyritic chondrule with phenocrysts of olivine and pyroxene in microcrystalline matrix (right) and smaller chondrule of barred olivine 
with microcrystalline matrix (left). Transmitting light, 1 Nicol. 

Obr. 9. Zrnité chondruly pyroxénu a olivínu. Prechádzajúce svetlo, x nikoly. 

Fig. 9. Chondrules of granular pyroxene and olivine. Transmitting light, x Nicols. 

Obr. IO. Troilit (hnedý) obrastá kamacit (biely vľavo). Goethit (sivý) zatláča kamacit od okraja. Odrazené svetlo, 1 nikol. 

Fig. 10. Troilite (brown) overgrowths kamacite (white on left). Goethite (grey) replaces kamaci te. Reflected light, 1 Nicol. 

Obr. 11. Kamacit po leptaní nitalom (hnedastý) vytvára' prúžky - Neumannove obrazce. Od okraja ho zatláča goethit (sivý). Odrazené svetlo, 1 nikol. 

Fig. 11. Kamacite etched by nital (brownish) forms Neumann bands. It is replaced by goethite (grey). Reflected light, 1 Nicol. 
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ET-1 

Fe 
Ni 
Total 

ET-1 

Fe 
Ni 
Total 

ET-1 

Fe 
s 
Total 

Tab. 7 
Chemické zloženie kamacitu 

Chemical composition of kamacite 

Hmotnostné % 

2 3 4 5 6 7 8 

92,75 93,23 93,67 92,23 92,17 92,36 93,42 93,01 
7,25 6,42 6,94 7,01 6,86 6,65 6,72 6,64 

100,00 99,65 100,61 99,24 99,06 99,01 100,14 99,65 

Atómové% 

93,08 93,85 93,42 93,26 93,36 93,59 93,59 93,64 
6,92 6,15 6,94 6,74 6,64 6,41 6,41 6,36 

Tab. 8 
Chemické zloženie tenitu 

Chemical composition of taenite 

Hmotnostné % 

2 3 4 5 6 7 8 

66,84 81 ,97 61,80 60,69 61 ,49 81,93 79,60 68,71 
32,77 17,80 37,51 38,61 38,76 18,16 19,84 30,45 
99,61 99,77 99,3 1 99,30 100,25 100,09 99,44 99,16 

Atómové % 

68, 19 82,88 63,39 62,30 62,51 82,58 80,83 70,34 
31,81 17,12 36,61 37,70 37,49 17,42 19,17 29,66 

Tab. 9 
Chemické zloženie troilitu 

Chemical composition of troilite 

Hmotnostné % 

2 3 4 5 6 7 8 

62,92 63,22 63,29 62,44 62,22 63,09 63 ,99 62,93 
36,40 37,53 37,09 36,49 36,33 36,99 36,95 37,22 
99,32 100,75 100,38 98,93 98,55 100,08 100,94 100,15 

Atómové podiely 

0,992 0,967 0,980 0,983 0,983 0,979 0,994 0,971 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

rôzne orientované Neumannove obrazce predstavujúce 
dvojčatné lamelovanie v kamacite. Tvar lamiel svedčí o re
formácii v plastickom stave ( obr. 11 ). Predpokladá sa, že 
vznikli v dôsledku zrážky v medziplanetárnom priestore 
(Buchwald, 1975). Zrná tenitu tvoria prúžky aj lemy na 
kamacite. V rtg mikroanalyzátore a v riadkovacom elektró
novom mikroskope možno na okraji tenitu s nižším ob
sahom Ni ( 17 hm. % Ni) pozorovať svetlejšie a na Ni 
bohatšie (33 hm. % ) zóny tenitu. Jeho zatláčanie goethi
tom, bežné pri kamacite, sme nezistili. Podľa chemické
ho zloženia má kamacit v porovnaní s-tenitom (od 17,12 
do 37,70 at. % Ni, tab. 8) malú variabilitu obsahu Ni (od 
6,15 do 6,94 at. % Ni, tab. 7). 

Troilit Fe1_xS tvorí rovnako ako Fe výplň medzi siliká
tovými minerálmi. Výplň je veľká 0,05 - 0,3 mm. Vý
razná je anizotropia troilitu, ale dvojodraz nie je taký vý
razný. Možno pozorovať agregáty (velké 0,3 - 1 mm) so 
zrnami veľkými 0,05 - O, 1 mm, ktoré sú zatláčané a pre
tínané žilkami goethitu. Troilit narastá na niklovom Fe, 

príp. ho až obrastá a tvorí na ňom aj súvislý lem (obr. 
10). Uzatvára silikátové minerály. Chemické zloženie 
analyzovaných zŕn zodpovedá trolitu (tab. 9). 

Plagioklas (albit Na[Al2Si30 8] - anortit Ca[Al2Si20 8] , 

oligoklas An 10 - 30 % ) tvorí drobné oválne zrná (veľké 
5 - 10 µm) a núkrokryštalické agregáty v základnej hmo
te. V chondrulách je súčasťou mezostázy v medzizrnovej 
výplni olivínu a enstatitu. Možno vidieť aj drobné pre
tiahnuté uzavreniny (5 - 10 µm) v enstatite. Odlíšiť sa dá 
len v riadkovacom elektrónovom núkroskope. Pri zobra-

ET-1 

SiO2 

TiO2 

Al20 3 

FeO 
Mn0 
Mg0 
CaO 
Na20 
K20 
Cr2O3 
Total 

Si+4 

A[+3 
ca+2 

Na+1 

K +l 

Total 
0-2 

ET-1 

FeO 
Mg0 
Cr2O3 
TiO2 

Al2O3 
Total 

Fe+2 

Mg+2 
R+2 
Cr+3 

Ti+4 
Aľ3 

R+3 
Total 
0 -2 

Tab. 10 
Chemické zloženie plagioklasu a mezostázy 

Chemical composition of plagioclase and mesostazis 

2 

63,11 63,09 
0,03 
18,44 20,94 
2,59 2,84 
0,12 
2,29 0,02 
4,14 2,3 1 
8,67 9,69 
1,13 0,89 

100,52 99,78 

2,93 
1,01 
0,21 
0,78 
0,07 
4,99 
8,00 

2,87 
1,12 
0,1 1 
0,86 
0,05 
5,02 
8,00 

Hmotnostné % 

3 4 5 

63,73 65,21 65,56 

20,67 20,88 21,32 
1,30 0,88 0,77 

2,28 3,10 2,41 
9,91 9,48 9,59 
1,12 1,61 1,43 

99,01 101,16 101,08 

Atómové podiely 

2,88 2,88 2,89 
1,10 1,09 1,11 
0,11 0,15 0,11 
0,87 0,81 0,82 
0,06 0,09 0,08 
5,03 5,02 5,01 
8,00 8,00 8,00 

Atómové% Ca-Na 

6 

65,85 
0,08 
20,12 
0,92 

1,55 
2,09 
9,34 
1,49 
0,09 

101 ,53 

2,93 
1,06 
0,10 
0,81 
0,08 
4,98 
'8,00 

7 

63,47 
0,06 
17,63 
1,64 

3,14 
6,35 
8,63 
0,69 
0,12 

101,73 

2,92 
0,96 
0,31 
0,77 
0,04 
5,00 
8,00 

20,89 11,63 11,28 15,30 12,19 11,00 28,91 
79, 11 88,37 88,72 84,70 87,81 89,00 71,09 

Tab. 11 
Chemické zloženie chromitu 

Chemical composition of chromite 

28,91 
3,02 

58,46 
2,50 
5,88 

98,77 

0,86 
0,16 
1,02 
1,65 
0,07 
0,25 
1,97 
2,99 
4,00 

Hmotnostné % 

2 3 

27,88 
2,98 

57,98 
2,52 
5,71 

97,07 

29,29 
2,98 

59,19 
2,60 
5,99 

100,06 

Atómové podiely 

0,84 
0,16 
1,00 
1,66 
0,07 
0,24 
1,97 
2,98 
4,00 

0,86 
0,16 
1,02 
1,65 
0,07 
0,25 
1,97 
2,98 
4,00 

4 

28,73 
2,74 

58,90 
2,62 
5,38 

98,37 

0,86 
0,15 
1,01 
1,67 
0,07 
0,23 
1,97 
2,98 
4,00 
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Tab. 12 zrná (veľké 2 - 3 µm) chromitu, ktoré spolu s jemnozrn-
Chemické zloženie whitlockitu 

Chemical composition of whitlockite nými silikátmi v medzizrnových priestoroch väčších kryš-
tálov olivínu a enstatitu tvoria tmavú výplň. Chemické 

Hmotnostné % zloženie potvrdzuje identifikáciu chromitu (tab. 11). · 
ET-1 Whitlockit j3-Ca3[PO4h možno pozorovať veľmi zriedka 2 3 4 5 6 7 

CaO 43,33 45,15 43,54 43,57 44,96 43;86 44,98 
v prechádzajúcom svetle ako nepravidelne obmedzené zrná 

MgO 3,80 4,13 4,00 4,23 4,03 4,21 4,21 
veľké 0,1 - 0,3 mm. V zobrazení odrazenými elektrónmi 

Na2O 3,01 2,78 2,83 2,78 2,76 2,52 2,87 v elektrónovom riadkovacom mikroskope je o niečo svet-
FeO 0,36 0,30 0,40 0,49 0,44 0,36 lejší ako enstatit a olivín. EDX analýzou sa zistila zvýše-
Pz05 49,72 46,77 47,78 47,78 46,68 46,86 45,92 ná prítomnosť Mg, Fe a Na (tab. 12). 
Total 99,86 99,18 98,44 98,75 98,91 97,89 98,35 Chlórapatit Ca5[Cl (PO4) 3] je zriedkavejší ako whitloc-

Atómové podiely kit. Vyskytuje sa spolu s whitlockitom, ktorý uzatvára 

ca•2 2,32 2,47 2,38 2,38 2,47 2,42 2,49 
alebo tvorí na ňom lem hrubý do 1 O µm. Bodová mikro-

Mg+2 0,28 0,31 0,30 0,32 0,31 0,32 0,31 analýza v ňom zistila podstatne nižší obsah Mg a Na ako 
Na• 1 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,25 0,29 vo whitlockite, aj keď často tvorí kontakt whitlockitu 
Fe•2 0,02 O,Ql 0,02 0,02 0,02 0,02 s okolitými silikátmi s obsahom Mg a Na. Bežnou jeho 
p+l 2,10 2,02 2,06 2,06 2,03 2,04 2,01 súčasťou je Cl (tab. 13). Atómový podiel Cl je nižšší ako 
Total 4,99 5,10 5,04 5,05 5,10 5,06 5,13 stechiometrický, a preto prítomnosť skupiny OH nemož-0-2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

no vylúčiť. 

Tab. 13 
Goethit a-FeOOH je sekundárnym minerálom meteori-

Chemické zloženie chlórapatitu 
tu. Tvorí zonálne agregáty a pseudomoďózy po niklovom 

Chemical composition of chlorapatite Fe veľké 0,2 až 0,8 mm a zatláča niklové Fe. Možno vi-
dieť žilky hrubé 0,01 - 0,05 mm, ktoré pretínajú silikáto-

Hmotnostné % vé minerály a troilit. Miestami tvoria sieť žiliek. Limonit 
ET-1 s vyšším a variabilným podielom vody má nižší obsah 2 4 5 6 7 9 

CaO 53,02 48,05 49,29 50,82 51,50 51,50 51,97 53,89 52,87 
Fe. Zvýšený obsah Ni (do 2,75 hm. %) svedčí o pôvode 

FeO 1,07 3,67 4,05 3,29 2,06 1,49 1,84 1,36 1,90 
z niklového Fe (tab. 14). 

Na20 0,27 0,35 0,32 0,64 0,62 0,59 
MgO 0,25 0,40 0,23 0,23 0,26 Geochemická charakteristika 
P20s 41,57 41 ,84 39,30 38,86 38,97 40,67 39,43 39,93 39,09 
o 5,93 5,89 6,12 5,99 4,10 3,81 3,74 3,75 4,12 Na geochemickú charakteristiku meteoritu sa použili 
Total 101,58 99,44 98,76 99,48 97,38 97,79 97,85 99,78 98,83 tieto analytické metódy: 

Atómové podiely - klasická silikátová analýza na analýzu hlavných a ved-

ca•2 4,68 4,32 4,55 4,66 4,72 4,64 4,72 4,80 4,79 ľajších prvkov horniny, 
Fe'2 0,07 0,26 0,29 0,24 0,15 0,10 0,13 0,09 0,13 - kolorimetria na P2O5, 

Na•1 0,04 0,06 0,05 0,11 0,10 0,10 - atómová absorpčná analýza (AAS) na obsah Ni, Cr, Co, 
Mg+2 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 - meranie tepelnej vodivosti spalín po pyrolýze na C. 
p+5 2,90 2,97 2,86 2,82 2,82 2,89 2,83 2,81 2,80 Homogenizovaná vzorka meteoritu sa rozdelila na päť o 0,83 0,84 0,89 0,87 0,59 0,54 0,54 0,53 0,69 
Tata! 8,48 8,38 8,60 8,66 8,39 8,23 8,35 8,36 8,44 častí a tie sa paralelne analyzovali prvými tromi uvedený-
0 -2 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 mi metódami. Z výsledkov piatich analýz sa vypočítal 

priemerný obsah hlavných a vedľajších prvkov meteoritu. 

Tab. 14 Chemické zloženie meteoritu je blízke H chondritom oli-
Chemické zloženie goethitu a limonitu vínovo-enstatitového zloženia (tab. 15), ale má vyšší ob-

Chemical composition of goethite and limonite sah trojmocného Fe a vykazuje značné odchýlky od cha-

Hmotnostné % 
rakteristických pomerov obsahu hlavných prvkov v čerst-

ET-1 vých olivínovo-enstatitových meteoritoch (tab. 16). Od-
2 3 4 5 6 7 8 chýlky spôsobuje terestrická alterácia meteoritu ako vý-

Fe 55,01 48,86 51,58 53,02 50,59 49,97 47,75 48,07 sledok hypergénnych procesov. Jej prejavom je vylúhova-
Ni 2,67 1,04 1,58 2,44 2,75 3,80 1,51 1,92 nie časti niklového Fe a jeho nahradenie goethitom a li-
Total 57,68 49,90 53,15 55,46 53,34 53,77 49,26 49,99 monitom. 

zení v odrazených elektrónoch je v porovnaní s okolitým Diskusia 
enstatitom tmavší a má negatívny reliéf. Plagioklas pod-
ľa chemického zloženia zodpovedá oligoklasu (tab. 10). V chondrite Rumanová je časť chondrúl, najmä veľkých 

Chromit FeCr2O4 je rozptýlený v základnej hmote. (až do 2,5 mm), veľmi jemnozrnná a blízka pôvodnej 
Zriedkavejšie sa dajú pozorovať aj zhluky a agregáty. Idio- sklovitej hmote. Podstatná časť chondrúl aj základnej 
moďné zrná (veľké 10 - 30 µm) obklopuje olivín, ensta- hmoty je vykryštalizovaná, čo svedčí o progresívnej re-
tit, tenit a plagioklas. Goethit ho obklopuje a zriedka aj kryštalizácii. Chondruly sú pravidelného sférického tvaru, 
pretína tenkými žilkami. V chondrulách vidieť drobné príp. mierne oválne. V skúmanej vzorke je päť rozdiel-
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Tab. 15 nych štruktúrnych typov chondrúl, ktoré si vyžadovali 
Chemické zloženie meteoritu Rumanová 

Chemical composition of Rumanová meteorite rozdielnu rýchlosť kryštalizácie (porfyrická, mikrokryšta-
lická), a preto predpokladáme rôznorodé zdroje chondrúl 

Hmotnostné % v nájdenom chondritovom meteorite. 
ET-1 Zloženie hlavných silikátových minerálov je zvyčajne 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
rovnaké v rekryštalizovaných chondritoch a je veľmi po-

Si02 38,29 38,43 39,38 38,92 39,22 38,85 35.87 36,41 36,75 36,60 dobné pri jednotlivých chondritoch istej triedy (Mason, 
Ali01 1,96 1,93 1,96 1,92 1,93 1,94 3,36 2,60 2,04 2, 14 1965; Yavnel, 1968). Olivín možno takto charakterizovať 
FeO 9,67 9,25 10,01 9,26 9,41 9,52 8,10 8,87 31,18 l0,30 

podľa obsahu fayalitu. V sledovanej vzorke fayalitový po-
Fei01 20,01 20,24 19,30 19,88 19,12 19,71 1,70 
MnO 0,30 0,29 0,30 0,29 0,29 0,29 0,21 0,26 0,32 0,3 1 diel kolíše od 18,50 do 19,00 molárnych %, čo presne 
MgO 22,05 21 ,87 21,32 22,07 22,37 21 ,94 22,74 23,09 23,46 23,26 zodpovedá triede H (16 - 20). V nerovnovážnych chondri-
CaO 1,23 l, 18 1,20 1,19 1,15 1,19 1,45 1,87 1,57 1,74 toch majú minerály variabilné zloženie, sú často zonálne 
NaiO 0,58 0,60 0,58 0,60 0,57 0,59 0,37 0,93 0,09 0,86 a primárne štruktúry chondrúl sú dobre zachované. 
K20 O,Q7 O,Q7 O,Q7 0,07 O,Q7 O,Q7 0,09 0,10 0,08 0,09 Petrologický typ 5 určuje dominantný olivín a rombic-
Ti02 0,27 0,24 0,21 0,23 0,20 0,23 0,14 0,11 0, 12 0,12 ký pyroxén homogénneho zloženia. Obsah monoklinické-
P205 0,34 0,33 0,29 0,3 1 0,34 0,32 O, IO 0,30 0,27 0,27 
Ni 1,31 1,25 1,24 1,28 1,29 1,27 1,67 1,68 1,74 1,74 ho pyroxénu je podradný ( do 5 % ), základná hmota je re-
s 1,74 1,82 1,83 1,86 1,75 1,80 2,00 kryštalizovaná, izotropné sklo nepozorovať, plagioklasy 
LOI 0,46 0,27 0,20 0,30 0,24 0,29 sú mikrokryštalické a obsah Ni v tenite dosahuje až 
H20 0,62 0,64 0,59 0,59 0,59 0,61 0,02 0,30 37,7 at. % Ni. Všetky tieto vlastnosti umožňujú zaradiť 
Cr203 0,20 0,20 0,19 0,25 0,18 0,20 6,30 0,33 0,56 0,52 študovaný meteorit do petrologického typu 5 (podľa Van 
Fe 17,35 17,45 15,98 
FeS 5,85 5,67 5,43 Schmusa a Wooda, 1967). Iba obsah C prevyšuje hornú 
Co O,Q7 0,08 0,06 0,08 0,08 O,Q7 0,11 O,IO 0,09 0,08 hranicu obsahu typu 5 o 0,11 hm.%. 
C 0,31 0,31 * 0,31* 0,3 1* 0,31* 0,31 0,02 0,11 O kozmickej kolízii a deformácii v ešte plastickom sta-
Total 99,48 99,00 99,04 99,41 99,11 99,20 99,40 99,77 100,31 99,55 ve svedčia Neumannove línie v kamacite a spojené chon-

Si 17,90 17,96 18,41 18,19 18,33 18,16 16,77 17,Q2 17,18 17,11 druly, kým prítomnosť fragmentov chondrúl potvrdzuje 
Al l,04 l,02 1,04 1,02 1,02 1,03 1,78 1,38 1,08 1,13 ich neskorší náraz v už pevnom stave. Terestrická hyper-
Feľ 21,52 21 ,35 21 ,28 21 ,10 20,68 21 ,19 28,41 27,80 24,24 27,30 génna premena chondritu spôsobila nahradenie kamacitu 
Fť2 7,52 7,19 7,78 7,20 7,31 7,40 9,87 l0,35 8,01 hydroxidmi železa. Prejavuje sa zvýšeným podielom troj-
Fe+1 14,00 14,16 13,50 13,90 13,37 13,79 1,19 mocného Fe a nižšou hustotou meteoritu blízko spodnej 
Fe 17,35 17,45 15,98 hranice H chondritov (tab. 15, 16). Mn 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,16 0,20 0,25 0,24 
Mg 13,30 13,19 12,86 13,31 13,49 13,23 13,71 13,92 14,15 14,03 
Ca 0,88 0,84 0,86 0,85 0,82 0,85 l,04 1,34 1,1 2 1,24 Záver 
Na 0,43 0,45 0,43 0,45 0,42 0,44 0,27 0,69 0,067 0,64 
K 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 O,Q7 0,08 O,Q7 O,Q7 Meteorit Rumanová vykazuje značný stupeň zvetrania, 
p 0, 15 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,04 0,13 0,12 0, 12 

čo odráža aj zvýšený podiel Fe20 3 . Podľa klasifikácie 
Ti 0,16 0, 14 0, 13 0, 14 0, 12 0,14 0,08 O,Q7 O,Q7 O,Q7 
s 1,74 1,82 1,83 1,86 1,75 1,80 2,28 2,21 2,00 2,12 Buchwalda (1975), ktorá berie do úvahy systém Priora 
Ni 1,31 1,25 1,24 1,28 1,29 1,27 1,67 1,68 1,74 1,74 (1920), minerálnym zložením patrí do triedy olivínovo-
LOI 0,46 0,27 0,20 0,30 0,24 0,29 -enstatitových chondritov (symbol H), čo znamená vyšší 
HP 0,62 0,64 0,59 0,59 0,59 0,61 obsah Fe s charakteristickým minerálom olivínom, ensta-
Cr 0,14 .0, 14 0,13 0,17 0,12 0,14 0,21 0,23 0,38 0,36 titom (podľa klasifikácie Morimota et al., 1988), niklo-
Co O,Q7 0,08 0,06 0,08 0,08 O,Q7 0,11 O,IO 0,09 0,08 vým Fe a troilitom. Výrazné prevládanie rombického py-C 0,31 0,3 1* 0,31* 0,31* 0,31* 0,31 0,02 0, 11 
H 0,02 roxénu enstatitu nad monoklinickým pyroxénom, rekryš-

Meteorit z Rumanovej (1 -5, 6 - priemer), 7 - olivínovo-"bronzitový" 
talizovaná základná hmota a odlíšiteľné chondruly umož-
ňujú určiť petrologický typ 5, ako ho uvádza Van 

chondrit (H5), Velká u Príbrami (Rost, 1965), 8 - "bronzitové" chond- Schmus a Wood (1967). Meteorit Rumanová možno teda rity (Wood, 1963), 9 - H meteorit (Sears, 1978), 10 - H meteorit (Wolf 
a Lipschutz, 1995), * C stanovené analýzou 1. zaradiť medzi chondrity skupiny H5. 
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A meteorite finding near the village of Rumanová (Western Slovakia) 

A stony meteorite was found by J. Tehlár during field 
works in August 1994, 1.25 km NNW of the village of Ruma
nová, E from the town of Sereď in western Slovakia (Figs. 1 
and 2). The basic parameters of Rumanová meteorite are: we
ight 4.3 kg, maximum size 185xl40xl25 mm and density 
3 .53 g/cm3• The meteorite show s strong supergene alterati
on with abundant iron hydroxides (Fig. 3). A specimen cut 
shows abundant metal and sulphide visible with the naked 
eye. Abundant chondrules can be observed in the transmit
ting as well as reflected light. Their size is from 0.1 to 
2.5 mm, mostly from O.S to 1 mm. All basic textural types 
of chondrules were identified in the meteorite specimen: mic
rocrystalline, radia!, barred, porphyritic and granular (Figs. 
4 - 9). Chondrules consist mostly of pyroxene and olivine. 
The largest are microcrystalline aggregates of pyroxene, oli
vine and oligoclase (Fig. 4). Pyroxene forms frequently ra
dia! aggregates with centre of fan located near the surface of 
the1 chondrules (Figs. 5 and 6). Sometimes there are several 
radia! aggregates mutually intersecting within the same 
chondrule. Olivine is dominat mínera! in chondrules of bar
red olivine, where it forms bars as well as crust (Fig. 7) . Bars 
of olivine are overgrown by pyroxene and their matrix forms 
mesostazis of microcrystalline aggregates of silicate mine
rals and ore minerals. Porphyritic chondrules consist of oli
vine and pyroxene phenocrysts and microcrystalline meso-

stazis (Fig. 8). Grained chondrules are formed by isometric oli
vine and pyroxene grains (mostly from 30 to 70 µm, Fig. 9). 
The following succession of crystallization in some chondru
les was observed: olivine, enstatite, monoclinic pyroxenes 
(augite or pigeonite), nickeliferous iron (kamacite and taenite) 
and the last is mesostazis with oligoclase. The compound 
chondrules suggest their impact while they were plastic. Re
crystallized matrix of the chondrite is mostly hypidiomor
phic and the dominant minerals are olivine and orthorombic 
pyroxene. Ore minerals fill mostly interstices of silicate mi
nerals. Kamacite shows Neumann bands after etching with 
nital and is often replaced by goethite (Figs. IO and 11). 

Petrologic type, mínera! characteristic and chemical com
position of Rumanová meteorite are compared with the <lata 
published (Tabs. 1 - 3). 

Minerals were studied by means of polarized microscope, 
scanning electron microscope (SEM), wave dispersion X-ray 
microanalysis (WDX) and energy dispersion X-ray microana
lysis (EDX). Quantitative analyses of minerals were made by 
JEOL JXA-733 Superprobe and KEVEX DELTA using voltage 
15 - 20 kV, current 20 nA (WDX) and 1.2 nA (EDX). All ana
lyses were corrected by ZAF-correction of Kevex Sesame and 
Kevex Quantex software. Metals, sulphides and silicates of 
close chemical compo~ition were used as standards. The fol
lowing minerals were identified: 
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olivine (Mg,Fe)z[Si04] with composition Fa18 _5_19_0 (Tab. 4), 
enstatite (Mg,Fe)z[Si20 6] with composition Fs 16_17 (Tab. 5), 
augite (Ca, Mg, Fe· ,Fe- ,Ti,Alh[(Si,Al)20 6] (Tab. 6), 
pigeonite (Mg, Fe, Ca)i[Si20 6] (Tab. 6), 
kamacite (from 6.15 to 6.94 at. % Ni, Tab. 7), 
taenite (from 17.12 to 37.70 at. % Ni, Tab. 8), 
troilite Fe1_xS (Tab. 9), 
plagioclase corresponds to oligoclase (An11 _0_28 _9, Tab. 10), 
chromite FeCr20 4 (Tab. 11), 
whitlockite j3-Ca3[P04]i (Tab. 12), 
chlorapatite Ca5 [Cl 1 (P04h] (Tab. 13), 
goethite a-FeOOH and limonite are products of supergene 

alteration of kamacite preserving increased content of Ni (up 
to 2.75 wt. %, Tab. 14). 

Oli vine composition (Fa18 _5_19) as well as density of mete
orite correspond very well to H chondrites. Chemical compo
sition of meteorite is also close to olivine-bronzite H chond
rites (Tab. 15). However, the comparison of characteristic 
chemical data shows an influence of terrestrial supergene al
teration on the meteorite (Tab. 16). 

Classification to petrologic type 5 is supported by homo
genity of the dominant minerals olivine and enstatite, rare 
presence of monocli nic pyroxenes, absence of isotropic 
glass, microcrystalline plagioclase and high content of Ni 
up tu 37.7 at. % in taenite. Some impact in space as well as 
plastic deformation is confirmed by compound chondrules 
and Neumann bands. 
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Meteorite As Sarir from Sahara 

Meteorite fragments have been found in the area of As Sarir in the centra! part of Sahara desert. lt is 
an iron-stony mesosiderite with a volume gravity of 4.27 g/cm-'. The silicate and metallic fractions, ma
king up a network structure, take about equal shares in the composition of the stone. Leaching of the 
stone resulted in the appearance of the octahedral Widmanstätten' s patterns. The fo llowing minerals 
have been identified by microscopic and macroscopic studies: 1. metallic and sulphidic minerals: kama
cite, Fe-Ni minerals (taenite), pyrrhotite and u·oilite; 2. oxidic non-silicate minerals: chromite, magnetite 
and Mg-whitlockite; 3. silicate minerals: anorthite, clinopyroxene. pigeonite with exsolution lamellae 
(augite). All minerals have been analysed using thc elecu·on microprobe Jeol JXA 840 A. Obtained re
sults allow to place the stony-iron meteorite into the class of mesosiderites. 

Úvod 

Meteority dopadajú na zemský povrch ustavične, ale 
väčšina z nich sa nikdy nenájde. Tieto telesá prinášajú so 
sebou informácie o zložení a vývoji telies slnečnej sústa
vy a niektoré obsahujú inklúzie so zakódovanými infor
máciami ešte z obdobia pred vznikom slnečnej sústavy. 
Meteority sú úlomky väčších materských telies a zná
mych nálezov meteoritov (okrem Antarktídy) je okolo 
1800. Informácie o ich presných dráhach sú vefrni skrom
né. Pri prelete atmosférou (bolidnýrni stanicami) boli vy
fotografované iba tri meteority, čo umožnilo vypočítať 
ich dráhy v medziplanetárnom priestore (Pfíbram roku 
1959, Ceplecha, 1961; Lost City roku 1970, McCrosky 
et al. , 1971 a Innisfree roku 1977, Halliday et al., 1981), 
a jeden pád zaznamenali videokamery (Peekskill roku 
1992, Brown et al., 1994). Všetky štyri spomenuté me
teority sú obyčajné chondrity s afé liami ich dráh v pásme 
asteroidov. Poukazuje to na fakt, že ich pôvod treba hľa
dať medzi asteroidmi. 

Zjednodušene sa meteority rozdeľujú na tri hlavné sku
piny: kamenné, železokamenné a železné. Najpočetnejšie 
sú kamenné meteority a tie sa ďalej delia na chondrity 
a achondrity. Charakteristickým znakom chondritov je 
obsah drobných milimetrových zŕn, tzv. chondrúl (rozta
vené a rýchlo ochladené silikátové zrnká), ktoré sa v po
zemských horninách nevyskytujú. Achoncllity majú pova
hu vyvrenín. Až okolo 86 % meteoritov tvotia chondrity. 

Chondtity sa podľa obsahu Fe rozdeľujú do niekoľkých 
skupín. Sú to chondrity s vysokým obsahom Fe (H), 
s nízkym obsahom Fe (L) a s nízkym obsahom Fe a kovov 
(LL). Takéto chondtity sa volajú obyčajné chondrity. Ďal
šou skupinou sú enstatické chondrity (E chondrity), po-
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menované podľa ich dominantného minerálu enstatitu, 
a uhlíkaté chondtity (C chondrity) , charakteristické vyso
kým obsahom C. 

Achoncll·ity na rozdiel od chondritov neobsahujú chond
ruly vôbec, resp. iba veľmi vzácne, majú iné zas túpenie 
Ca a neobsahujú takmer nijaké kovy. Podľa obsahu Ca sa 
rozdeľuj ú do viacerých skupín. Najpočetnej šie sú aubrity, 
diogenity, ureility, howardity a eucrity. 

Železné meteority sa podľa obsahu Fe, Ni, FeS a ich štruk
túry zaraďujú do niekoľkých skupín (hexaedrity , hrubé, 
stredné a jenmé oktaedrity a ataxity). Pre oktaedrity sú cha
rakteristické tzv. Widmans tättenove obrazce, ktoré tvoria 
lamely kamacitu a tenitu. Vidieť ich na vyleštenorn a ky
selinou leptanom povrchu. Podrobnejšia klasifikácia želez
ných meteoritov obsahuje až 13 skupín (Buchwald, 1975). 

Najmenej je železokamenných meteoritov, ktoré majú 
približne rovnaké zastúpenie silikátov a kovov. Rozde
ľujú sa hlavne na pallasity a mezosiderity. V podrobnej
šom delení sú ešte ďalšie dve skupiny a každú z nich za
stupuje iba jeden meteorit. 

Priemerné zastúpenie chemických prvkov v meteoritoch 
rozličných skupín uvádzä tab. 1 a 2 (Wood, 1963). Z ana
lýzy vyplýva, že meteorit As Sarir možno jednoznačne 
pokladať za mezosiderit. 

Charakteristika lokality As Sarir 

Pti ceste púšťou upútala pozornosť pútnikov skupina skál 
nápadne sa odlišujúca vzhľadom, veľkosťou, sfarbením 
a usporiadaním od okoJi.tých štrkových sedimentov (obr. 1). 
Miesto nálezu As Satir (27°33'N, 21 °2TE) leží cca 550 km 
na J od Stredozemného mora uprostred Sirtskej nížiny (Sirta 
Plain), ktorú buduje súvrstvie neogénneho postmiocénneho 
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Tab. 1 
Priemerné chemické zloženie kamenných meteoritov v% (podľa Wooda, 1963) 

Average chemical compositions of stony meteorites (after Wood, 1963) [in wt %] 

chondrites 

ordinary bronzite hyperstene carbonac eo us enstatite amphoterites 

type I type II type III 

SiO2 38,29 36,41 39,70 23,08 27,31 33,75 38 ,62 40,76 
MgO 23,93 23,09 24,58 15,56 19,00 23,86 21,01 26,54 
FeO 11 ,95 8,87 14,33 10,32 20,06 24,32 1,69 20,17 
Fe2OJ 
Al2O3 2,72 2,60 2,8 1 1,77 2,31 2,65 1,87 1,81 
CaO 1,90 1,87 1,92 1,51 2,03 2,32 0,97 1,68 
Na2O 0,90 0,93 0,94 0,76 0,54 0,55 1,00 1,04 
K2O 0,10 0,10 0,11 0,07 0,05 0,05 0,1 1 0,24 
Cr2O3 0,37 0,33 0,41 0,28 0,39 0,51 0,35 0,47 
MnO 0,26 0,26 0,26 0,19 0,17 0,20 0,1 4 0,36 
TiO2 0,11 0,11 0, 11 0,08 0,10 0,12 0,06 
P20s 0,20 0, 18 0,22 0,27 0,27 0,32 0,20 
H2O 0,27 0,30 0,24 20,54 13,23 1,00 0,62 
NiO 1,17 1,56 0,33 0,00 
total silicates 81,00 75,05 85,63 75,60 87,02 89,98 66,29 93,07 
Fe 11,65 17,45 7,13 o, 11 0,00 2,34 19,82 1,97 
Ni 1,34 1,68 1,07 0,02 0,16 1,08 1,66 0,90 
Co 0,08 0,10 0,07 0,00 0,00 0,06 0, 12 0,05 
p 0,05 0,05 0,04 
total metals 13, 11 19,28 8,3 1 0,13 0,16 3,48 21,60 2,92 
FeS 5,89 5,67 6,06 16,88 8,58 6,08 10,70 4,01 
C 3,62 2,44 0,46 0,29 
other 3,77 1,80 0,77 
No averaged 100 45 55 3 8 5 8 3 

achondrites 

eucrites shergottite howardites aubrites diogenites ureilites angrites nakhlites 

SiO2 47,60 49,92 49,27 54,01 52,11 38,90 43,92 48,75 
MgO 8,46 9,95 11,76 35,92 25,85 35,73 10,04 11,96 
FeO 15,58 18,92 15,58 0,97 16,05 12,73 8,28 19,42 
Fe2O3 0,98 3,15 1,56 0,31 1,28 
Al2O3 13,01 5,87 9,95 0,67 1, 18 0,38 8,72 1,73 
CaO 10,18 10,35 7,71 0,91 1,41 0,79 24,50 15 ,11 
Na2O 0,43 1,27 1,06 1,32 0,004 0,43 0,26 0,41 
K2O 0,06 0,18 0,36 0,10 0,001 0, 19 0,14 
Cr2O3 0,36 0,53 0,06 0,80 0,43 0,33 
MnO 0,47 0,66 0,14 0,32 0,35 0,09 
TiO2 0,43 0,10 0,06 0,19 0,09 2,39 0,38 
P20s 0,09 0,08 0,22 0,01 0,07 0, 13 
H2O 0,61 0,3 3 1,14 0,14 1,13 0,24 
NiO 0,26 
total silicates 98,27 100,00 98,95 95,78 98,06 91,03 98,74 99,84 
Fe 1, 18 0,35 2,29 0,79 8,13 
Ni 0, 10 0,17 0,03 0,1 5 
Co 
p 
total metals 1,18 0,45 2,46 0,82 8,28 
FeS 0,56 0,60 1,25 1,12 1,26 0,16 
C 0,69 
other 0,51 
No averaged 13 8 4 4 2 

slabo spevneného piesku v hrúbke 450 - 500 m. Formácia na mi), na ktorej sa nevytvárajú formy viatych sedimentov. 
povrchu plynule prechádza do kvartémych uloženín v hlúbke Drobné obliaky štrku na povrchu (2 - 10 mm, ojedinele 
do 7 m. Hlbšie podložie vytvárajú komplexy vápencov, pies- aj viac) bránia aj pohybu jemnejšieho piesku, a preto sa 
kovcov, ílovcov a zlepencov paleogénu a vrchnej kriedy. povrchové formy prakticky nemenia. Súvrstvia postmio-

Morfologicky je Sirtská nížina plochá rovina s vyvýše- cénneho piesku sú vzhľadom na veľkú rozlohu obrovskou 
ninami metrového rádu. Lokalita má názov As Sarir, mo- nádržou na akumuláciu podzemnej vody, ktorá sa začala 
tivovaný typom sedimentov na povrchu. Slovom serir sa vysládzať asi pred 35 ti síc rokmi, keď ešte bola oblasť Sa-
v rozličných jazykoch (aj v slovenčine) označuje štrková hary bohatá na zrážky. Podzemná voda je z hľadiska kva-
púšť (hamada je zas skalnatá púšť a erg piesčitá s duna- lity vhodná na pitie aj zavlažovanie. 
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Najväčší kus meteori tu s hmotnosťou cca 20 kg bol asi 
do polovice ponorený v štrku podobne ako ostatné jeho 
časti. Niektoré kusy meteoritu sú ešte v pôvodnej pozícii, 
ale s viacerými sa už skôr manipulovalo. Keďže lokalita 
je prakticky od roku 1989 hodne navštevovaná, cudzorodé 
predmety zrejme upútavali pozornosť okoloidúcich, tí nie
ktoré kusy vyhrabali, časť z nich nechali na povrchu a nie
ktoré si, ako to dokumentuje obr. 1, zrejme odniesli. Po
dľa pozície a rozptylu úlomkov sa dá predpokladať, že me
teorit dopadol do vodného prostredia. roztrieštil sa na 
mnoho kusov a usadil sa na dne. 

Na štúdium sa odobral fragment bochníkového tvaru 
s hmotnosťou 5,48 kg (je označený šípkou) s rozmermi 
asi 21x 16x8 cm. Skúmala sa jeho časť s hmotnosťou 
2,23 kg a s objemovou hmotnosťou 4,27; druhá čas ť 
je uložená v Astronomickom ústave SA V v Bratislave. 

Obr. 1. Celkový pohľad na mie;,,o nálezu s fragmentom meteoritu na 
štrkových ;edimentoch Sirtskej nížiny. Dlžka označeného lragmentu 
meteoritu Je 21 cm. 

Pig. 1. Overall vi ew of the ;,ite wi th meteorite fragments strewn over 
the gravel sedi111e1m in the Sina Plane. The kngth of marked piece of 
the meteorite is 2 1 cm. 

1cm ..._____. 

Obr. 2. Regmaglipty vymodel ované pri lete meteoritu atmosférou. 
Pig.2. Regmaglypts developed du ring the flight of the meteorite 
through the atmosphere. 
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Obr. 3. Ryhy na povrchu meteoritu spôsobené natavením pri prelete 
atmosférou . 

Píg. 3. Striations at the surface of the meteorite due to partia! melting 
during the flight through the atmosphere. 

Drobné úlomky skúmaného meteoritu sa zistili do 
vzdialenosti niekoľko desiatok metrov od dokumentova
ného výskytu (v širšom okolí sa nesledovali). Oxidačné 
procesy sa na meteorite prejavili len tenkým limonito
vým povlakom. Na plochách sú zachované regmaglipty 
(obr. 2) vyrezané nadzvukovými vzdušnými ptúdmi a na 
niektorých typické ablačné lemy s ryhami (obr. 3), 
spôsobené odparovaním a strhávaním roztaveného mate
tiálu pri prelete atmosférou. 

Chemické zloženie 

Meteorit, rozpadnutý na niekoľko väčších a veľký 
počet menších kusov ( obr. 1 ), od dopadu zvetrával 
v podmienkach štrkovej púšte, čo pravdepodobne 
spôsobilo len minimálne zmeny jeho chemického zlo
ženia. Pre rozličnú vefkosť zŕn (cm - µm) a časté vzá
jomné prerastanie sa silikátová a kovová fáza nedali 
mechanicky spoľahlivo oddeliť. Ťažkosti pri presnom 
analytickom stanovovaní všetkých fáz Fe nás prinútili 
predbežne analyzovať celohorninovú vzorku meteoritu 
a tak zistiť jeho priemerný chemizmus vrátane stopo
vých prvkov a vzácnych zemín (tab. 2 a 3). V skúma
nom meteorite sa nestanovili FeO a Fe20 3 , ale iba 
Feto1.· Obsah S bol prepočítaný na FeS, lebo iný sulfid 
sa vo vzorkách nezistil. 

Z porovnania obsahu kysličníkov a kovových prvkov 
meteo1itu As Sarir s priemerným obsahom železokamen
ných meteoritov vidieť jeho podobnosť s chemickým zlo
žením mezosideritov, čo zreteľne dokumentuje tab . 2. 
Obsah kysličníkov oproti priemernému zastúpeniu mezo
sideritov (Wood, 1963) je mierne vyšší, ale obsah kovov 
nižší. Zrejme je to príčina nižšej objemovej hmotnosti 
meteoritu As Sarir (4,27) v porovnaní s ptiemernou hod
notou špecifickej hmotnosti mezosideritov 4,85 (max. 
6,2), akú uvádza literatúra. 
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Tab. 2 
Porovnanie chemizmu skúmaného meteoritu As Sarir s chemickým 

zložením železokamenných meteoritov (v%) 
Compari son of chemical composition of the meteorite As Sarir with 

stony-iron meteorites (in wt %) 

S tony irons 

pallasites siderophyres lodranites mesosiderites As Sarir 

SiO2 17,05 34,61 28,94 19,51 25,18 
MgO 19,83 10,08 23,33 6,36 7,27 
FeO 6,65 4,40 7,71 5,73 
Fe2O3 1,95 
Al2O3 0,38 0,19 4,10 5,30 
CaO 0,28 0.18 2.89 3.93 
Na 2O 0.07 o. , 7 0.31 
K2O 0.03 0.05 
Cr2O_, 0.68 0.17 0.36 0.40 
MnO 0.08 0.22 0.276 
TiO2 0.00 0.143 
P2Os 0.63 
H2O 0,69 
NiO 0,29 0,40 
total silicate, 45,34 49.09 60.52 42,3 8 
Fe 48 ,98 46,02 27.77 45 ,95 51.03 
Ni 4,66 4,74 4.05 4,39 4.13 
Co 0,30 0,15 0,28 0.21 
p O.l 1 0,1 1 
total metals 54.05 50.91 J 1.82 50.73 
FeS 0.53 7.40 2.8J 0.74 
C O.OS 0.25 
other 0.26 4.06 
No averaged IO 1 4 

Tab. 3 
Obsah REE a vybraných stopových prvkov meteoritu As Sarir (v ppm) 
Contents of REE and selected trace elements in the As Sarir meteorite 

(in ppm) 

La Ce Nd Sm Eu Gd Tb Dy 
1,60 3,00 < 1,0 1,28 0,90 1.1 1 0.16 0,50 

Ho Er Yb Lu Hf Rb Sc Ta 
0,06 0,39 0,38 0,24 <0,5 3,00 10,5 5,00 

Th B Ba Be Cs Sr v y 

<5,0 3,0 29,0 0,20 10,0 26,0 52,00 3, 1 

Zr Nb u Li w Ag As Bi 
11,0 3,00 <1.00 2,00 3,0 <1 ,0 5,50 <0,5 

Cu Hg Pb Sb Se Sn Zn Ga 
61,0 0,0050 <1,0 0,09 <0,5 1,00 15 ,0 4,00 

Pd Au Mo Pt 
1,06 0,37 1,00 0,80 

Mineralogické zhodnotenie 

Zloženie meteoritu As Sarir nie je homogénne. Niekto
ré jeho časti sú bohatšie na silikáty veľké 1 až 2 mm, iné 
na metalickú frakciu, v ktorej sú zrnká silikátov pod
statne menšie. Silikátová a metalická fáza sú zastúpené 
zhruba v pomere 1: 1. Nemetalické minerály, reprezento
vané hlavne pyroxénmi, uzatvára (väzní) jemná sieť meta
lických minerálov, najmä kamacitu. V ich väčších xeno
morfných enklávach, ale aj v hypidiomorfne až idiomorf
ne obmedzených kryštáloch (velkých do 2 cm) sú inklú
zie a tenké žilky kamacitu (obr. 4) . 

V niektorých väčších zrnách kamacitu sa po leptaní ky
selinou dusičnou objavili oktaedtitové Widmanstättenove 
obrazce (obr. 5), typické iba pre meteorické Fe, ktoré veľ
mi pomaly chladlo hlboko v materskom telese. 

Na mikroskopické a mikroanalytické zhodnotenie sa 
urobili tri výbrusy a štyri nábrusy a podrobne sa mikro
skopicky spracovali. Selektované objekty sa fotograficky 
zdokumentovali v odrazenom a prechádzajúcom svetle 
a v režime odrazených elektrónov na 1iadkovacom elektró
novom mikroskope. Podľa fotografickej dokumenácie sa 
vybrali a elektrónovou mikroanalýzou na prístroji JXA 840 A 

Obr. 4. Sieťo vitú textúru meteoritu tvorí kamac it (biely)" v silikátovom 
matrixe s enklávami a kryštálmi silikátov (tmavé) a metalickej fázy 
(biele). Nábrus. 

Fig. 4. Network structure of mesosiderite formed by kamacite (whi te) 
in silicate matrix with enclaves and silicate crystals (dark) and metal-
tie phase (white). Polished section. 

Obr. 5. Widmanstättenove obrazce na naleptanom povrchu metalickej 
fázy. Odrazené svetlo, zväčš . 40x. 

Fíg. 5. Widmanstätten's pattern on etched surface of metallic phases. 
Reflected light. Magnification 40x. 
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analyzovali všetky zistené minerály (kvantitatívne analý
zy v tab. 4 až 6 predstavujú priemer 6 - 12 bodových ana
lýz). Rozdelili sme ich do troch skupín. 

Metalické a sulfidické minerály (tab. 4) 

Kamacit sa identifikoval vo všetkých vzorkách a tvod 
podstatnú časť z prítomných minerálov. Okrem niekoľ
kých ojedinelých až do 1 cm veľkých zŕn s drobnými 
inklúziami silikátov zatláča, resp. tmelí ostatné minerály 
a vytvára jemnú sieťovitú sideronitickú štruktúru ( obr. 4 ). 
časté sú aj žilky vlásočnicového prejavu prenikajúce do 
ostatných minerálov, najmä do pyroxénov. 

Fe-Ni minerály (taenit). Ich výskyt je spätý so zrnami 
kamacitu a vyskytujú sa v podstatne menšom množstve. 

Tab. 4 
Reprezentatívne elektrónové mikroanalýzy metalických 

a sulfidických minerálov meteoritu As Sarir (v%) 
Representati ve electron microprobe analyses of metallic 

and sulphidic minerals (concentration given in wt. %) 

mineral troilite pyrrhotite kamacite taenite 

Fe 63,43 61,54 94,62 60,81 
Co 0,12 0,08 0,32 0,08 
Ni 0,20 0,12 5,54 39,29 
s 36,85 39,06 
l: 100,60 100,80 100,48 100,18 
formula unit 
Fe* 0,99 0,95 0,95 0,62 
Co 
Ni 0,05 0,38 
s 1,00 0,05 

* - all Fe formally as Fe2+ 

Tab.S 
Reprezentatívne elektrónové mikroanalýzy kysličníkov a kyslíkatých 

nesiliká,tových minerálov meteoritu As Sarir (v%) 
Representative electron microprobe analyses of oxygen bearing non

silicate rninerals (concentration given in wt. %) 

mineral 

TiO2 

Al20 3 

Cr2O3 
P2Os 
NiO 
FeO* 
MgO 
MnO 
CaO 
Fe 

whitlockite 

46,49 

0,69 
3,45 
0,17 

48,89 

100,06 

chromite 

3,11 
8,53 

52,93 

0,39 
33,39 

2,07 
- 1,18 

0,10 

101,69 

formula unit (for details of recalculation see text) 
Al 0,35 
Ti 0,08 
Cr 1,46 
P 6,87 
Ni 
Fe 
Mg 
Mn 
Ca 

0,10 
0,88 
0,03 
9,04 

* - all Fe forma II y as Fe2 • 

0,01 
0,97 
0,11 
0,03 

magnetite 

0,05 

0,5 

0,3 
0,1 

70,6 

Obr. 6. Tacnit (b iely) lemovaný kamacirom !s ivý) Tmavosivý je r ym
tín a čierne sú silikáty. Nábrus. 

Fig. 6. Taenite (white), camacite (grey) forming a rím around it, pyrr
hotite (dark grey). Silicates are black. Polished section. 

Obr. 7. V klinopyroxéne (tmavosivý) je hypidiomorfný whitlockit (si
vý) s množstvom vyštiepenín. Biely je kamacit prerastený svetlosivým 
pyrotínom. 

Fíg. 7. Whitlockite (light dark) with a number of fissures in the host 
clinopyroxene (dark). White phase is kamacite intergrowth with light 
grey pyrrhotite. 

Najčastejšie sa vyvinuli na okrajoch zŕn kamacitu veľ
kých do 50 µm, ojedinele do 1 mm (obr. 6). 

Pyrotín a troilit sa vyskytujú pravidelne v asociácii 
s kamacitom a taenitom, príp. magnetitom, ale aj na hra
niciach silikátových minerálov. Pôsobením magnetickej 
suspenzie sa neukázali magnetické domény, takže ide 
o hexagonálnu fázu pyrotínu. Veľkosť alotriomorfných 
a hypidiomorfných ztn dosahuje až 50 µm (obr. 7). 

Kysličníky a kyslíkaté nesilikátové minerály (tab. 5) 

Chromit tvorí hypidiomoďné až idiomorfné zrná veľké 
maximálne do 100 µm, najčastejšie do 30 µm. Typické 
sú vtrúseniny, husto rozptýlené na miestach rozloženého 
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Obr. 8, Symplektit klinopyroxénu (biely) a chromitu (čierny ) v pre
chádzajúcom pol arizovanom svetle. Zvačšenie 30x. 

Fig. 8. Clinopyroxene ( whne) - chromite (blackJ symplectite . Trans
mined plane polarized light. Magnification l 30x. 

pyroxénu bez exolučných lamiel, s ktorým sa navzájom 
prerastá ( obr. 8 ). 

Magnetit. Zrná veFké do 10 µm sa vyskytujú v kamaci
te, troilite alebo na hraniciach zŕn. V tabuľke by sa na 
obsah Fe malo zhruba viazať 27 % O, teda I = 98,55 %. 

Mg whitl.ockit tvorí hypidiomorfné zrná velké do 200 µm, 
zriedka až do 2 mm (obr. 7) . V študovaných vzorkách sa 
vyskytuje pravidelne a dá sa povedať, že je zastúpený hoj
ne. Poukazuje na to aj vyšší obsah P2O5 (tab. 2), ako je 
priemerný obsah P udávaný pri kamenných a železoka
menných meteoritoch v literatúre. 

Silikáty (tab. 6) 

Plagioklas anortit tvorí v asociácii s pyroxénom, whit
lockitom a chromitom nepravidelné zrná veľké až do 
3 mm. Patrí medzi základné minerály študovaného meteo
ri tu. Pri skrížených nikoloch možno pozorovať typické 
lamely. Podľa obsahu anortitovej zložky (90,1 %) spadá 
do poľa anortitu, tesne na hranicu s bytownitom, čo je len 
nepatrný rozdiel v porovnaní s údajmi z literatúry (obr. 10). 

Pyroxény sú najrozšírenejšie vo všetkých pozorovaných 
vzorkách a ich výrastlice sú velké aj niekoľko mm. Zisti
li sa nasledujúce minerálne fázy : 

a) Pigeonit, homogénny s obsahom CaO do 5 hmot. %, 
bez exolučných lamiel, v ktorom sa vyskytujú inklúzie chro
mitu, kremeňa, zrnká karnacitu a Mg whitlockitu (obr. 9). 

b) Klinopyroxén, v ktorom možno často pozorovať rozpad 
jadier zín . Na okrajoch korodovaných jadier sú inklúzie kre
meňa a chromitu. Ca O v pyroxéne je do 1 hmot. % ( obr. 8). 

c) Pyroxén s exolučnými lamelami sa vyskytuje pravi
delne vo všetkých pozorovaných vzorkách. Pigeonit tvorí 
matricu a augit lamely hrúbky 1 až 5 µm . 

V trojuholníkovom diagrame podľa nomenklatúry rom
bických a monoklinických pyroxénov Poldervaarta a Hes
sa (1951) sa analyzované pyroxény v časti klinoenstatit -
ferosilit - hedenbergit - diopsít zhodnotili takto: 

Pigeonit ako základná fáza obsahuje odmíešaniny Ca 

Obr. 9. Kontakt pigeonitu s lamelami odmiešanín s klinopyroxénmi bez 
odmiešanín . Skrížené polaroidy, zväčšenie 70x. 

Fig. 9. Ex,olved pigeonite in contact with non-exsolved clinopyroxe
nes. Cro;,ed polars, magnification 70x. 

Obr. 10. Exolučné lamely augitu v pigeonite. Biele zrná a žilky sú ka
macit, na ľavej strane plagioklas, anortit (tmavosivý), vpravo hore kre
meň (čierny). Odrazené elektróny. 

Fig. 10. Exsolution lamella of augite in host pigeonite. White grains and 
veins are kamacite, plagioclase (left side) is anorthite (dark grey), up
per right quartz (black) . Backscatterd electrons. 

rombických pyroxénov v podobe exolučných lamiel, kto
ré považujeme za augit. Exolučné lamely sú zreteľne vy
vinuté v dvoch smeroch, paralelných s (001) a (100). 
V niektorých zrnách sa navzájom križujú (obr. 10). Ako 
vidieť v grafe (obr. 11), pyroxény bez odrniešanín sa zho
dujú s klínohypersténom takmer v polovici pomerov 
medzi klinoenstatitom a ferosílitom. Klinopyroxény radu 
MgSiO3 - FeSiO3 sa pri zastúpení wollastonitovej zložky 
pod 5 %, teda v polí rombických pyroxénov, vyskytujú 
iba v niektorých meteoritoch, kým na Zemi sa nezistili 
(Deer et al., 1963). Rozptyl zloženia pyroxénov (pomer 
MgO - FeO) v skupine klinohypersténov v prepočte na 
atómové percentá .\(olíše medzi 38 a 43 % atm. 

Mikroanalýzy sa vykonali na prístroji JEOL JXA 840 A 
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Tab. 6 
Reprezentatívne elektrónové mikroanalýzy silikátových minerálov 

meteoritu As Sarir (v %) 
Representati ve electron microprobe analyses of silicate minerals 

(concentration given in wt. %) 

mínera! 

Si02 

Ti02 
Al20 3 

Cr20i 
NiO 
FeO* 
MgO 
MnO 
CaO 
Na20 

Plg 

44,78 

34,87 

17,81 
1,00 

98,46 

Cpxhost Cpxlam 

49,13 49,56 
0,03 0,06 
0,45 0,73 
0,32 0,55 
0,05 0,09 

27,22 11 ,16 
19,82 14,99 

1,18 0,60 
0,68 20,85 

98,90 98,59 

formula unit (for details of recalculation see text) 
Si 2,09 1,92 1,91 
AIIV 0,91 0,02 0,03 
AIIV 1,01 
Ti 
Cr 0,01 0,02 
Ni 
Fe 0,89 0,36 
Mg 1,15 0,86 
Mn 0,04 0,02 
Ca 0,89 0,03 0,86 
Na 0,09 

Ab 9,90 Wol 1,40 41,30 
An 90,10 En 55,60 41,30 

Fs 43,00 17,30 

* - all Fe formally as Fe2+ 

Cpxhom 

49,84 
0,24 
0,55 
0,37 

22,54 
23,48 

0,90 
1,43 

99,35 

1,90 
0,02 

0,02 
0,01 

0,72 
1,33 
0,03 
0,06 

2,80 
63,00 
34,10 

Cpxsymp 

50,37 
0,46 
0,71 
0,43 
0,11 

21,90 
23,32 

1,09 
1,43 

99,82 

1,90 
0,03 

0,01 
0,01 

0,69 
1,31 
0,03 
0,06 

2,90 
63,60 
33,50 

Plg - plagioclase, Cpxhom - homogeneous clinopyroxene, Cpxhost - ex
sol ved clinopyroxene, the host phase, Cpx,am - exsol ved pyroxene, the 
lamellae, Cpx,ymp - clinopyroxene in symplectite with chromite 

za týchto podmienok: urýchľovacie napätie 15 kV, resp. 
20 kV ; vzorkový prúd 14 nA; elektrónový lúč 1 µm; pro
gram Sesame; korekčný postup ZAF; štandardy Si02, 

kyanit, spinel, albit, wollastonit, hematit, MnO synt., 
rutil, Cr20 3 synt., NiO synt., apatit, Ni kov, Fe kov. 

K.ryštalochemické vzorce boli počítané na základe na
sledujúceho počtu O: pyroxény 6, plagioklas 8, whitloc
kit 28, spinel a magnetit 4. Metalická a sulfidická fáza 
bola prepočítaná na základe jedného alebo dvoch atómov 
na kryštalochemický vzorec. 

Záver 

Podľa zistených typických znakov, ako je približne 
rovnaké zastúpenie silikátovej a metalickej zložky, tex-

Mg 
Clinoenstotit 

Vollastonil 
Ca 

., 
Fe 

Clinoferosllll 

Obr.11. Pozícia zistených pyroxénov v diagrame klinoenstatit - klino
ferosilit - hedenbergit - diopsid (podľa Poldervaarta a Hessa, 1951). 
Wol - wollastonit, En - klinoenstatit, Fs - klinoferosilit; 1 - Cpxhost• 2 -
Cpxlam• 3 - Cpxhom• 4 - Cpxsymp· 

Fíg. 11. Position of analysed pyroxenes in the diagramme Clinoenstati
te - Clinoferrosilite - Hedenbergite - Diopside (according to Polderva
art and Hess, 1951). Wol - Wollastonite, En - Clinoenstatite, Fs - Cli
noferrosilite; 1 - Cpxhost• 2 - Cpx1,m, 3 - Cpxhom• 4 - Cpx,ymp· 

túra, regmaglipty, ablačné lemy, prítolll110sť kamacitu, 
taenitu, tr.oilitu, whitlockitu, klinopyroxénu a Widman
stättenových obrazcov, ako aj podľa chemického zlože
nia zaraďujeme skúmaný meteorit As Sarir medzi železo
kamenné meteority do skupiny mezosideritov. 
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Meteorite As Sarir from Sahara 

This is the first paper in the Mineralia Slovaca dealing with 
a meteorite investigation. Therefore we consider it worthwhile to 
furnish our readers a general infonnation about meteorites. 

Originating in the interplanetary spaces, the meteorites as frag
ments of larger astra! bodies bombard continuously the Earth's sur
face and as such can provide a useful information on the develop
ment and composition of the individual planets in the solar sys
tem, thus elucidating the events, which predated its origin. Apart 

from four objects with exactly defined trajectories, from which the
ir provenance in the interplanetary space can be traced, little is 
known so far about their real courses. Three meteorite falls have 
been photographed (Pl'íbram 1959, Lost City 1970 and Innisfree 
1977) whilst the fourth has been videorecorded (Peekskill, 1992). 
All of these were chondrites and their trajectory aphelia indicate, 
that they originated in the asteroide belt. 

The meteorites have been classified into three groups: stony, 
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stony-iron and iron. The most common group are the stony meteo
rites, which are further subdivided into chondrites and achondrites. 
The chondrites contain spheroidal chondrules, mm to cm in diame
ter. According to their content of iron, which occurs in either me
tallic, or silicate form, the chondrites are usually subdivided into 
three groups - rich in iron (H), poor in iron (L) and poor in both 
iron and metals (LL). The other types of chondrites represent the E 
chondrites, with the enstatite, as the main components and carbo
naceous (C) chondrites. 

Apart from fe w exceptions, the achondrites do not contain 
chondrules and, basing on their Ca content, the high calcareous 
and the low calcareous varieties are distinguished. These are deple
ted in both - iron and sulphides. 

The stony-iron meteorites, with their metallic and nonmetallic 
components roughly balance_d, occur rarely. The pallasites and me
sosiderites belong to this group. The average chemical composi
tion of stony and stony-iron meteorites is shown in the Tables 1 
and 2 (Wood, 1963). 

The iron meteorites are subdivided into the follo wing five 
groups, according to their contents of metallic Fe, Ni, FeS on one 
hand and their tex tures on the other: hexahedrites, coarse, medium 
and fine grained octahedrites and ataxites. The well known Wid
manstätten' s patterns can be obtained when leaching a polished 
surface of an octahedrite. 

Description oj the As Sarir /ocality 

Passers by, treking the dessert , were attracted by a conspicuous 
group of stones, differing by their habit, size, colour and arrange
ment from the surrounding grave! sediments (Fig. 1). The si te cal
led As Sarir (27°33'N; 21°27'E) Jies some 550 km southwards from 
the Mediterranean, amidst the Sirta lowland, floored by the Neoge
ne - Post-Miocene, up to 500 m thick bed of sands. These are over
lain by the Quaternary sediments of various thicknesses. The sandy 
formation is an aqui-fer, containing large amounts of potable and 
irrigation waters. The Arabic name of the locali ty stands for a gra
vely desert (compare: Hamada - stony, Erg - sandy with dunes). 

Of the As Sarir desintegrated meteorite fragments the one, weig
hing some 20 kg (Fig. 1) was the biggest. Another fragment, weig
hing 4.27 kg has been split in two and a half, weighing 2.23 kg has 
been submitted to investigation. Its surface is dissected by well pre
served regmaglyp_ts (Fig. 2), carved due to supersonic air currents and 
ablation rims with scores due to evaporation and dragging off the 
melted material during its flight through the atmosphere (Fig. 3). 

Chemical composition 

Due to the problems wi th analytical assessment of discrete Fe 
phases the whole rock sample has been assayed to find out the ave
rage chemical composition, including the REE and trace elements 
(Tables 2 and 3). Instead of the FeO and Fe2~ only the Fe,0131 was 
assessed. As no other sulphide was found in the stone, the content 
of sulphur has been recalculated to FeS. The chemical composition 
of the As Sarir meteorite is comparable with that of the stony-iron 
meteorites, especially with that of the average composition of me
sosiderites (see Table 2). 

Mineral composition 

Mineral composition of the stone is variable, some parts are ri
cher in silicates, while the others in metallic matter. However, the
ir average ratio is more or less 1:1. The metallic and tlie non-metal
lic minerals, represented mainly by the pyroxene, make together 
a network composition (Fig. 4). Etching of the larger kamacite 
grains with azotic acid resulted in the appearance of the Widman-

stätten' s patterns (Fig. 5), typical for the very slowly cooling me
teoritic irons. 

Three thin sections and four polished sections were used to study 
the composition of the meteorite by means of transmitted light and 
scanning electron microscope. All identified minerals were analy
sed using the JXA 840 A microprobe. The results of quantitative 
analyses, displayed in the Tables 4 and 6, represent the averages of 
6 to 12 analysed points. The identified minerals can be sorted out 
into the follo wing three groups: 

Metallic and sulphidic minerals (Table 4) 

Kamacite is an ubiquitous mineral. lt cements the other minerals 
and forms a fine sideronitic texture (Fig. 4 ). It pervades the other 
minerals in a form of hair-like veinlets. 

Fe-Ni minerals (taenite) - these occur in association with the ka
macite, but are less common (Fig. 6). 

Pyrrhotite and troillite associate with the kamacite and troillite. 
No magnetic domains have been found, using a magnetic suspen
sion, indicat ing that a hexagonal pyrrhotite phase is present 
(Fig. 7). 

Oxides and oxidic - non-silicate minerals (Table 5): 

Chromite, present in a form of subhedral and euhedral grains and 
typical disseminations, occurs in replaced pyroxenes, with which 
it normally forms overgrowths (Fig. 8) . 

Magnetite either forms inclusions in the kamacite or troillite, or 
it occurs at the grain boundaries. 

Mg-whitlocki te forms abundant subhedral grains up to 200 µm 
in diameter (Fig. 7); its occurrence has been substantiated by incre
ased content of P2O5 (Table 2) in the whole rock sample, as compa
red to the contents in other meteorites, displayed in Table 1. 

Silicate minerals (Table 6) 

Plagioclase forms irregular grains up to 3 mm in diameter and as
sociates with the pyroxene, whitlockite and chromite. It is a com
mon mineral and according to its An content it falls within the 
fie ld of anorthite (An90) , close to the boundary with bytownite 
(Fig. 10). The pyroxenes are the most abundant minerals. Three 
modifications have been identified : 

a) pigeonite - homogeneous, without exsolution lamellae 
(Fig. 9), content of CaO up to 5 wt %; 

b) clinopyroxene - often desintegrated grain cores, with quartz 
and chromite inclusions along their margins, with the CaO content 
up to 1 wt % (Fig. 8). 

c) pyroxene with exsolution Jameilae, with pigeonite as a matrix 
and augite, forming the lamellae, l to 5 µm thick. The exsolution 
lamellae are wel\ developed in two directions parallel to either 
(001 ), or (100) planes, however, intersections of these two sys
tems have also been observed in some grains (Fig. 10). In the tri
angular classification diagram of Poldervaart and Hess ( 1951) the 
pyroxenes without exsolutions fall into the fi eld of clinopyroxe
nes (Fig. 11). The MgSiO3 - FeSiO3 group clinopyroxenes with the 
wollastonite components, present in an amount below 5 %, occur 
only in few meteorites, however, they were not found in the terre
stric rocks so far (Deer et al., 1963). 

In conclusion we can state, that the As Sarir meteorite displays 
several fea tures, such as roughly equal representation of silicate 
and metallic component, structure, regmaglypts, ablation rims, 
presence of kamacite, taenite, troillite, whitlockite, clinopyroxe
ne and Widmanstätten's patterns, as well as the chemical composi
tion, which are typica! for the stony-iron meteorites and allow to 
classify it as a mesosiderite. 
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Granit typu Hrončok - hercýnsky granit A typu v strižnej zóne 

IGOR PETRÍK1, IGOR BROSKA 1, VLADIMÍR BEZÁK2 a PAVOL UHER1 

1Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava, 
2Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

(Doručené 14.6.1995, revidovaná verzia doručená 24.9.1995) 

The Hrončok (Western Carpathians) type granite - a Hercynian A-type granite in shear zone 

The Hrončok type granite (GTH), one of specific granites of the A-type occurring in the Western 
Carpathians, was identified in several new occurrences in prolongation of the main body. GTH forms 
here conformable vein intrusions of mappable size. Their genetical linkage to the mildly alkalic GTH 
(as opposed to calcalkaline I- and S-type granitoids) is confirmed by K-feldspar phenocrysts, almandi
ne garnet, and characteristic morphology of zircons (Gl , Pl - P4). The A-type affinity is documented 
by inc reased K, Rb, Ga, Y, HREE, F contents and low Ca, Mg, Ba, Sr concentrations. The presence of 
Fe-rich biotite (siderophyllite in veins) and the absence of magnetite is indicate of a low oxygen fugaci
ty which, coupled with the P-T estimates based on haplogranite minima, translates into low water eon
tenis in granite melt (wt. percent): 5-6 in veins, the estimation for the main body: 3-3 .5 . Increased fluo
rine activity (0.6 percent in biotite) and water undersaturated magma is characteristic for the A-type 
granites and indicates melting of a source lithology depleted in water and enriched in resti te. All the fe
atures are in accord with granite magma formation in deep crustal fault systems in extensional environ
ment of the Permian Pangea. Two origins are suggested for the ductile deformation of the GTH which 
is its prominent feature : (]) Synplutonic deformation is suggested for the penetrative orthogneiss fabrics 
occurring throughout the GTH body, (2) Alpine shearing is responsible for the blastomylonite and ultra
mylonite formation in immediate vicinity of the Pohorelá line. The Pohorelá line may represent a Her
cynian strike-slip zone rejuvenated in Alpine limes. 

úvod 

Granit typu Hrončok (ďalej GTH) svojou pozíciou na 
styku kráľovohoľskej a kraklovskej zóny (Zoubek, 
1936), duktilnou deformáciou (mylonitizáciou, Hók 
a Hraško, 1990; Putiš, 1991 ; Pitoňák a Spišiak, 1994), 
ako aj petrologickými a geochemickými vlastnosťami 

(Petrík et al., 1993, 1994) púta pozornosť už dávnejšie. 
Porfyrický GTH prvý opísal Zoubek (1936) a pre usmerne
nie ho označil za ortorulu variského veku. Na mape bol 
zobrazený v priestore pozdfž pohorelskej línie, čo neskôr 
viedlo Kubínyho (1 959) k predstave, že intrúzia GTH na 
výstup použila alpínsku plochu násunu kráľovohoľského 
kryštalinika na kraklovské, a teda že granit je alpínsky 
(Kubíny, 1962). Bezák a Hraško (1 992) v rámci klasifiká
cie granitoidov veporika zaradili GTH medzi tzv. porfy
rické typy. 

V tejto práci predkladáme výsledky niekoľkoročného 
výskumu GTH viac z regionálneho, geochemického 
a peirologického aspektu ako zo štruktúrnych hľadísk, 
ktoré by sa týkali riešenia vzťahu defonnácie v neskoroher
cýnskom a alpínskom štádiu. 

Geologické pomery 

Telesá GTH sú v prostredí metam01fitov severného ve
porika. Doteraz známy výskyt je v sv. orientovanej zóne 
medzi Čiernym Balogom a Kamenistou dolinou (obr. 1), 
ale, ako to dokumentujeme v tejto práci, pokračuje aj ďa-
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lej na V. Okolité metamorfity možno rozdeliť na dva zá
kladné typy. Prvým sú pôvodne vyššiemetamorfované ru
ly s polohami amfibolitov metamorfované v rozličnom 
stupni amfibolitovej fácie. Dnes už je pôvodná meta
morfná zonálnosť tektonicky porušená a navyše, najmä 
v nerovnako širokých tektonických zónach, sú rulové 
horniny diaftorizované. Diaftoréza prebehla za podmienok 
fácie zelených bridlíc v alpínskom, ale pravdepodobne aj 
neskorohercýnskom štádiu, keď sa umiestňoval aj GTH. 

Druhým typom metamorfitov sú horniny nízkeho stup
ňa metamorfózy, fylity a svory podobné tým, ktoré už 
boli opísané ako komplex Jánovho grúňa (Miko, 1981). 
V študovanom území sa naposledy hodnotili ako kraklov
ská forn1ácia s predpokladaným spodnopaleozoickým ve
kom (Miko a Korikovsky, 1994) . Predtým ich opísal 
napr. Spišiak et al.' (1992). Podmienky metamorfózy tých
to hornín boli rovnaké ako podmienky diaftorézy mlových 
hornín (Miko a Korikovsky, 1. c.). Priestorové vzťahy 
medzi rulovými a fylitickými horninami sú pre opakujú
ce sa tektonické procesy komplikované a zdá sa, že horni
ny sú navzájom prevrásnené alebo aspoň zošupinatené. 
Keďže ich presné kanografické zobrazenie doteraz chýba, 
možno len všeobecne konštatovať, že od pohorelskej línie 
na S prevládajú najmä fyli ty a rulových výskytov je má
lo, v južnejšej zóne (do ktorej intrudoval GTH) je to na
opak. Zónu s intrúziami GTH od zóny s výskytom najmä 
vysokometamorfovaných hornín až po styk s hlavným 
veporským granitoidným telesom pravdepodobne oddeľuje 
ďalšia tektonická línia (Vydrovo). Podfa Siegla (1982) 
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Obr. 1. Výskyty granitu typu Hrončok. l - grani t typu Hrončok, 2 - apli t typu Hrončok, 3 - granitoid typu Sihla, 4 - porfyrické granitoidy (veporský 
typ), 5 - zóna s prevahou metamorfitov fácie zelených bridlíc, 6 - zóna s prevahou metamorfitov amfibolitovej fácie, väčšinou diaftorizovaných, 
7 - amfibolit, 8 - neovulkanity, 9 - tektonické línie. 

Fig. 1. Hrončok type granite occurrences. 1 - Hrončok type granite, 2 - Hrončok type aplite, 3 - Sihla type tonalite, 4 - porphyric granitoids (Vepor 
type), 5 - greenschist facies dominated metamorphic zone, 6 - amphibolite facies dominated metamorphic zone, 7 - amphibolite, 8 - neovolcanics, 
9 - tectonic lines. 

bol tento styk pôvodne intruzívny a iba neskôr tektonizo
vaný, pričom hercýnske foliácie sú protiklonné alpín
skym. V tejto zóne sa GTH doteraz neidentifikoval. 

Nové výskyty GTH. Pre silnú až extrémnu deformáciu 
a retrográdnu metamorfózu (Hók a Hraško, 1990; Putiš, 
1991; Pitoňák a Spišiak, 1994) sa GTH v teréne niekedy 
identifikuje ťažko. Hlavným identifikačným znakom sú 
tam viac alebo menej deformované fenokrysty K živca. 
V mikroskopickom meradle je preň charakteristická prí
tomnosť drobných granátov, ale za rozhodujúce potvrdenie 
príslušnosti ku GTH sme prijali morfológiu zirkónu, 
v ktorej prevláda typ Pl a P2. Na takomto základe sa 
nám podarilo GTH identifikovať aj mimo hlavného telesa 
v jednom väčšom a v niekoľkých menších výskytoch. 

Najvýznamnejšia je oblasť Nový Krám - Krám - Med
veďovo - Jergov (obr. 1), v ktorej granit tvorí sériu žíl, 
prienikov až teliesok prstovite sa striedajúcich s diaftorit
mi. Smerom na J sa v oblasti Nového Krámu v sérii via
cerých konformných polôh metrových rozmerov nachádza 
najväčší výskyt GTH mimo hlavného telesa. Je strmo 
(80°) sklonený na JV podobne ako diaftority, často ním 

prenikajú svetlé pegmatitové žily, ktoré sú tiež defo1mo
vané. Najmocnejšia poloha (niekoľko 100 m) pokračuje 
na JZ do oblasti Krámu a Medveďova . Pre tento granit sú 
typické výrastlice K živca veľké až 6 cm. Smerom na JV 
postupne vykliňuje až do oblasti Jergova. 
Ďalší významný výskyt GTH je na rozchode doliny 

Podtajchová a ~rostredná. Tu je v strednozmnom granite 
konformná poloha veľmi jemnozrnného živcového aplitu 
(VG-90). Je to hornina, ktorú Krist (1 977) pokladá za 
leptit. Detailné štúdium "leptitov" na viacerých výsky
toch jednoznačne ukázalo, že ide o mikroaplitické deriváty 
GTH (Petrík, 1996). 

V lome pri horárni Čierny potok je známy odkryv 6 až 
8 m mocnej polohy leukokratných aplitoidných jemno
zrnných až veľmi jemnozrnných hornín, ktoré sa tiež po
kladajú za leptit (Krist, 1976). Ich príslušnosť ku GTH 
potvrdila typológia zirkónu (VG-42, obr. 4). Žila pravde
podobne pokračuje na SV až do Veľkej Prostrednej doliny 
(obr. 1). 
Vzťah k okolitej hornine a spôsob vystupovania. 

Spôsob výstupu GTH a vzťah k okolitým horninám zá-
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visí od veľkosti prieniku alebo polohy. Malé nepravé ži
ly do 1 m tvoria ostrý kontakt bez stôp vzájomnej inter
akcie a žily s mocnosťou do niekoľkých metrov zvrásne
né odštiepky do okolitých diaftoritov . Najkomplikova
nejšie vzťahy sú pozorovateľné na hranici väčších telies. 
Tu vznikajú "postupné priechody", ktoré sa začínajú vý
skytom megakrystov K živcov v diaftori:,.ovaných ru
lách, pokračujú zhrubnutím a nadureninami až do men
ších žiliek a teliesok granitu . GTH mimo hlavného tele
sa zväčša tvorí nepravé žily a telieska orientované sme
rom JZ - SV. Výskyty pozdfž pohorelskej línie upadajú 
na JV, na vydrovskej línii, hlavne v spodnej časti doliny 
Podtajchová pribúdajú sklony na SZ (porov. Hók a Hraš
ko, 1990; Putiš, 1991). Uvedené výskyty porfyrického 
granitu , ktoré sme identifikovali ako GTH, Hók a Hraš
ko (1. c.) označujú ako granitové porfýry. Ide o výskyty 
pri horárni Čierny potok, na rozchode doliny Podtajcho
vá a Prostrednej doliny a vo výbežku hlavného telesa vo 
Veľkej doline. 

Okrem petrologických osobitostí sú najvýraznejšou čr
tou GTH tvary telies usporiadané subparalelne so strižnou 
zónou, v ktorej sa vyskytujú. Aj duktilná penetratívna de
formácia vnútri granitu svedčí o tom, že sa takéto uspo
riadanie muselo sformovať už počas umiestňovania mag
my. Na túto deformáciu je potom v úzkych mylonito
vých zónach naložená alpínska deforn1ácia za nižších P-T 
podmienok. Toto, ako aj predbežné štruktúrne hodnotenia 
poukazujú na umiestňovanie GTH v rámci neskoroher
cýnskej strižnej zóny horizontálneho posunu a na obno
venie deformácií pri alpínskom horizontálnom posune 
v systéme pohorelského zlomového pásma. 

Vek. Jediné rádiometrické údaje o GTH sú v práci 
Cambela et al. (1989) . Vzhľadom na identifikáciu GTH 
aj mimo hlavného telesa vznikla možnosť tieto údaje re
interpretovať a vypočítať novú izochrónu. Štyri vzorky 
granitu analyzované v tej to práci sú GTH: ZK-26 (hlav
né teleso), ZK-27, 69, 122 (žilné polohy). Nová izochró
na má tieto parametre: vek 262 ± 29, Isr = 0,71009 
± 0,00242, MSWD = 39,7 (chyby predstavujú 95 % 
konfidenčný interval , fit podľa Yorka, Isoplot, Ludwig, 

1990). Treba poznamenať, že izochróna v skutočnosti ne
prechádza cez dve vzorky s extrémnym Rb/Sr pomerom 
16 - 18 (ZK-1 22 a ZK-69), ktoré ležia pod ňou. O narú
šaní Rb/Sr systému uvažovali Kráľ et al. (1987) pri sil
limanitických granitoidoch Suchého a dospeli k záveru , 
že zmena Rb/Sr pomeru spôsobí odskočenie vzorky od 
izochróny len vtedy, ak nastane v čase významne odliš
nom od prvotného uzatvorenia systému. To je akurát prí
pad alpínskej mylonitizácie variských granitoidov (pozri 
ďalej). Rb/Sr systém v mylonitoch podrobne študovali 
Marquer a Peucat (1994) a dokumentovali rast Rb/Sr po
meru v ultramylonitoch (fácie zelených bridlíc), ktorého 
výsledkom je vznik pseudoizochróny so zníženým "ve
kom" a zvýšeným Isr• Keďže všetky štyri vzorky GTH, 
ktoré analyzoval Cambel et al. (1989), sú čiastočne my
lonitizované, aj reintrepretácia ich údajov poskytuje len 
pseudoizochrónu . Ale vek na vrchnej hranici chyby a ini
ciálny pomer na spodnej hranici chyby považujeme za 
blízke sku točným. 

Počas oponentúry tejto štúdie sme dostali k dispozícii 
najnovšie U/Pb datovanie zirkónu z aplitu na Čiernom 
potoku (Katov, Miko, Putiš et al., 1996), ktoré jedno
značne potvrdzuje permský vek s vrchným interceptom 
278 ± 11 Ma a so spodným interceptom 37 ± 20 Ma. 

Vzorkovanie a použité metódy 

Petrologické a geochemické závery tejto práce sú zalo-. 
žené na štúdiu 11 vzoriek z hlavného telesa a z vedľajších 
výskytov, na 4 prevzatých analýzach (Cambel a Walzel, 
1982) a na desiatkach minerálnych mikrosondových 
analýz. Na analýzu sme odobrali vzorky s hmotnosťou 
5 - 7 kg, štandardným postupom sme ich podrvili a pul
verizovali (pozri napr. Broska a Uher, 1991). Menšie 
vzorky sme použili na petrografický a petrologický vý
skum (lokalizácia vzoriek je v príl. 1). Hlavné prvky sa 
analyzovali 11g. fluorescenciou a stopové optickou emis
nou spektroskopiou podľa metodiky z práce Cambela 
a Medveďa (1981) v laboratóriu GÚ SAV Bratislava 
(tab. 2). Stopové prvky (Br-Lu, tab. 3) sa stanovili metó-

Tab. 1 

VG-41 VG-42 VG-70 

Qtz 36,2 38,9 42,7 
Plg1 35 ,0 15,0 9,9 
Alb2 35,4 
Bio 3,9 0,1 1,5 
K- ž 24,4 15,9 
Gar 0,6 0,4 
Apa 0,2 0,4 
Mus 10,0 1,9 
Ser 27,0 
Rud 0,6 
Epi 

100,1 99,2 99,9 

Modálne analýzy vzoriek granitu typu Hrončok (obj. % ) 
Modal analyses of the Hrončok type granite (vol. % ) 

VG-76 VG-84 VG-86 VG-87 VG-89 

40,1 41,9 48,2 35,7 40,6 
22,8 22,0 9,8 16,4 27,5 

27,5 
2,1 1,8 11,2 

23,2 23,9 12, 1 21,8 17,5 
0,5 

0,1 0,5 
11,3 27,3 22,9 0,6 

12,2 
2,0 1,3 

0,3 2,1 

99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 

1plagioklas An >10, 2albit An = O - 9, Mus: lupenitý, vrátane baueritu, Ser: v mase, väčšinou saussuritický 
1Plagioclase An >10, 2albite An = O - 9, Mus: flaky including bauerite, Ser: in matrix, mainly saussuritic 

VG-91 

38,3 

2,0 
32,2 

100,0 

VG-94 

40,0 
28,4 

6,0 
12,4 
0,4 
0,1 
8,3 
4,3 

0,3 

100,2 

ZK-69 

31,6 
27,8 

3,4 
35,7 
0,5 

0,5 

0,5 

100,0 
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Tab. 2 
Chemické zloženie (hmot. %) a stopové prvky (ppm) granitu typu Hrončok 

Major elements (wt.%) and trace elements (ppm) of the Hrončok type granite 

Vzorka VG-41 VG-42 VG-86 VG-87 

SiO2 69,44 74,59 69,51 69,81 
TiO2 0,28 0,07 0,36 0,33 
Al2O3 14,66 13 ,92 14,03 14,07 
Fe,O/ 2,38 1,20 2,54 2,58 
MnO 0,03 0,03 0,05 0,04 
MgO 0,63 0,30 1,22 1,38 
CaO 1,38 0,49 0,38 0,26 
Na2O 4,31 4,79 3,00 4,67 
K2O 5,18 3,16 6,38 4,69 
H2O- 0,23 0,13 0,17 0,21 
H2O+ 0,92 0,82 1,78 1,36 

Suma 99,44 99,50 99,42 99,40 

Ba 339 76 562 550 
Be 5 2,8 2,6 6,5 
B 3,6 3 25 ,1 18,6 
Pb 22 17 23 ,9 8,7 
Ga 20 20 23 25 
Sn 13,8 21 11 , 1 8,1 
v 15 <3 41 22 
Ni 3,9 <3 14,5 5,5 
Zr 126 17 62 107 
Co <3 11,7 4,1 3,7 
y 19 16 21 26 
Sc <3 <3 4,3 3,1 
Cr 4 <3 9,3 19,5 
Sr 126 50 35 30 
Th2 15,6 5,1 
uz 6,0 8,4 

VG-88 VG-89 VG-90 

68,34 71,63 77,49 
0,37 0,34 0,05 

14,53 13,71 11,94 
3,04 2,49 0,73 
0,03 0,05 0,01 
0,68 0,51 0,05 
0,41 1,76 0,16 
4,97 3,49 3,67 
5,49 4,47 4,41 
0,19 0,16 0,19 
1,26 0,90 0,79 

99,31 99,51 99,49 

513 490 290 
6,5 6,5 4,9 
7,1 <3 5,3 

14,5 35 ,5 9,1 
20 20 26 
6,3 7,4 <3 

22 23 <3 
16,2 7,9 3,4 

200 191 58 
4,1 4,6 <3 

21 27 31 
4,2 4,6 <3 
8,7 13,5 11,2 

so 117 30 

VG-91 

76, 10 
0,06 

12,4 1 
1,12 
0,03 
0,03 
0,31 
4,46 
4,22 
0,1 5 
0,57 

99,46 

71 
5,1 
8,3 

24,5 
22,4 
<3 
<3 

5,5 
87 

3,8 
60 

6,8 
5,4 
5 

VG-94 

73,71 
0,20 

13,77 
1,58 
0,03 
0,79 
0,73 
3,25 
4,22 
0,13 
1, 16 

99,57 

480 
2,3 

20,1 
19,5 
20 
7,9 

17 
7,5 

66 
3,6 

15 
3,4 

29,5 
74 

VG-76 

n.a. 

234 
2,4 
7,9 

14, 1 
18,6 
8,9 

40 
5,3 

51 
7,4 

28,2 
5,9 

<3 
141 

VG-84 

n. a. 

174 
3,6 
7,9 
6,3 

17 
9,6 
7 
3,5 

91 
4,3 

12,3 
3,5 
9 

33 

1Celkové Fe ako Fe2O3 , stanovené gamaspektrometricky; n.a. - neanalyzované 
1Total Fe as Fe2O3, 2by gamma-spectrometry; n.a. - not analysed 

dou INAA v Stráži pod Ralskem, U a Th v VG-41, 
42 gama spektrometricky (GÚ SA V). 

Minerálne fázy (tab. 4 a 5) sme analyzovali elektróno
vým mikroanalyzátorom JEOL JCXA 733 Superprobe 
(GÚDŠ Bratislava): biotit VG-41, VG-91 a ZK-69 a zir
kón VG-89 a VG-91 metódou WDS, granát ZK-69 metó
dou EDS, obidve skupiny s použitím syntetických a mi
nerálnych štandardov. Granát VG-41 a VG-42 sa analyzo
val na mikroanalyzátore CAMECA MS46 (IGEM Mos
kva) a monazit a xenotím ,na mikroanalyzátore JEOL 
8600 (Univerzita Salzburg, s použitím syntetických a mi
nerálnych štandardov). V biotite VG-41 sa navyše stano
vil obsah F (potenciometricky ionoselektívnou flu01ido
vou elektródou, laboratórium GÚ PFUK) a pomer 
Fe2+fFe3+ (metódou Mossbauerovej spektrometrie, katedra 
jadrovej techniky STU; bližšie pozri Petrík a Broska, 1994). 

Petrografická charakteristika 

GTH sa vyskytuje v niekoľkých varietách: (1) základný 
strednozrnný až hrubozrnný biotitický typ vždy viac alebo 
menej usmernený; vystupuje v hlavnom telese a v jeho 
predÍžení na Kráme, (2) jemnozrnný biotitický a musko
vitický granit, (3) veľmi jemnozrnný leukokratný granit 
(aplit) doteraz známy ako "leptit"; vystupuje ako nepravé 
žily na niekoľkých miestach pozdíž vydrovského zlomu. 

Základný typ 

Pre GTH sú charakteristické dve nápadné petrografické 
črty: (1) prítomnosť porfyrických K živcov a (2) krehko
duktilná deformácia rozličnej intenzity, ktorá mu dáva 
vzhľad okatého blastomylonitu . Deformácia je spätá 
s rozsiahlou rekryštalizáciou. Podľa Vránu (1 966) možno 
GTH označiť ako metagranitoid D-R štádia 1 až 4. Podľa 
modálneho zloženia ide o monzogranit. Základný typ je 
strednozrnný až hrubozrnný, priemerná veľkos ť zrna 
v matrixe je 0,4 mm, vyrastlíc K živca v doméne výbru
su 2,75 mm a v mezoskopickej doméne asi 10 mm. Naj
väčšie výrastlice dosahujú až 6 cm. 

K živec, často karlovarsky dvojčatný, sa správa ako naj
kompetentnejší minerál (obr. 3a) , hoci aj on býva často 
rozlámaný a vyhojený dmhotným kremeňom, a preto má 
granit vzhľad okatej ortoruly. Je pertitický, v niektorých 
vzorkách (VG-76) mikroklinizovaný a v celom objeme 
kaolinizovaný (obr. 3a). Plagioklas je hypidiomorfný, 
viac alebo menej stlačený a nahrádzaný saussuritickou aso
ciáciou albit - muskovit - klinozoisit - granát. V extrém
ne deformovaných granitoch je zvalcovaný do vretien 
medzi pásmi fengitu, zrejme produktu premeny plagiokla
su a biotitu (obr. 3b). Maximálna bazicita zachovaná na 
merateľných plochách je An8_9, ale najčastejšie An0_5. 

Biotit je tmavohnedý/slamový, často v zhlukoch s epido-
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Tab. 3 
Hlavné (v hmot. % ), stopové a vzácne prvky (v ppm) v granite typu Hrončok 

(podľa Cambela a Walzela 1982, a Cambela, nepublikované údaje). 
Major and trace elements in Hrončok type granite after Cambel and 

Walzel (1982) and Cambel (unpublished data). 

Vzorka ZK-26 Z K-27 ZK-69 ZK-122 

SiO2 73,21 74,56 76,17 74,3 1 
TiO2 0,32 0, 17 0,12 0,09 
Al2O3 13,34 13,93 12,50 13,66 
Fe2O3 0,81 0,10 0,61 0,62 
FeO 1,78 1,35 0,21 0,26 
MnO 0,05 0,04 0,03 0,02 
MgO 0,44 0,37 0,50 0,23 
CaO 1.81 0,93 0,09 0,51 
N a2O 3,34 3,40 4,46 4,23 
K2O 4,42 4,72 4,62 5,38 
H2O· 0,04 0,02 0,14 0,22 
H2O• 0,57 0,71 0,58 0,46 
P2Os 0,05 0, 12 0,00 0,04 

Suma 100,]8 100,42 100,03 100,06 

Ba 380 316 65 239 
Be 5,6 19, 1 5,4 6,9 
B 19,5 29,5 5,0 7,2 
Pb 10,7 10,4 
G a 25 16,5 
Sn 20,4 23,9 1,2 4,7 
v 17,8 3,5 1,8 1,9 
Ni 4,3 2,3 3,5 
Zr 170 60 117 138 
Co 3,6 3 1 1,2 
y 89 17,8 27,2 37 
Sc 4 ,9 3 4,9 7,8 
Cr 15,5 1,4 2,5 
Sr 129 68 12,3 17 
Br 0,7 1,25 
Cs 15 2,05 
Hf 4 7,4 
Rb 217 244 
Ta 1,5 2,85 
Th 12,7 23,1 
u 4,8 4,6 
L a 32 4,5 
Ce 73 28,1 
Nd 29,8 8,3 
Sm 5,7 3,4 
Eu 0,75 0,02 
Tb 1,3 0,91 
Yb 2,1 4,8 
L u 0,31 1,0 

tom, a sagenitizovaný (obr. 3c). Agregáty biotitu s epido
tom by mohli predstavovať pôvodné magmatické amfibo
ly. V silne deformovaných varietách je rozpadnutý na 
čisté drobné sekundárne biotity (obr. 3c) . V najmenej 
s tlačených vzorkách (iv. okraj hlavného telesa) môže mať 
zloženie blízke primárnemu. Granát je charakteristický 
minerál GTH a jeden z jeho identifikačných znakov. Hoj
ný je v mafickejších varietách, kde tvod vtrúseniny idio
morfných zŕn (50 - 250, typicky 100 µm) v plagioklase 
a kremeni, často v sericitickej mase (obr. 3c). Podľa mikro
analýzy (EDS, tab. 4) ide o almandínovo-spessartínový 
granát (VG-41). Typologický charakter zirkónov (Pupin, 
1980) sa vo veporickom regióne ukázal ako jeden z dis
kriminačných faktorov na odlíšenie GTH od ostatných 
granitov (Hvožďara a Határ, 1978; Határ a Greguš, 1989). 

Q 
o veins 

■ weakly deforme 

♦ S-C mylonites 

◊ ultram lonites 

mG 

I 
A p 

Obr. 2. QAP diagram GTH. Polia I a S typu podľa Petríka et al. (1994). 

Fig. 2. Modal composition of the GTH in QAP diagram. I - and S-type 
granite fields after Petrík et al. (1994). 

Zirkóny sa vyznačujú vysokým indexom I.A. (vyše 600) , 
pričom parameter I.T. varíruje v rozmedzí 300 - 400 (vý
nimočne viac). Dominujú v nich zirkóny subtypu G1, P1 

a P2• Tieto m01fologické typy sú charakteristické pre alka
lické granitoidy (Pupin, l. c.; porov. aj Határ a Greguš, 
1. c.). Z hľadiska mmfometrického typu zirkónov sa ako 
GTH definovali vzorky VG-42, 70, 76, 86, 90 a 91 , ktoré 
nepochádzajú z hlavného telesa (obr. 4) . Všetky zirkóny -
okrem pokroči lých diferenciátov VG-90 a VG-91, v kto
rých je zirkón intenzívne metamiktný, oranžovočervený 
a nepriehľadný , sú číre a ružové. Amfibol má len akceso
rické, ale regionálne rozšírenie v západnej časti veporika, 
pričom sa okrem hrončockého telesa hojne vyskytuje aj 
v ostatných porfyrických typoch granitoidov. Celkovú 
paragenézu akcesorických minerálov dop1ňa monazit a xe
notím, allanit sa vyskytuje iba sporadicky. Obsah Ce a La 
v monazite s postupujúcou kryštalizáciou klesá od stredu 
zŕn k okrajom, kým obsah Sm, Nd a Gd rastie (tab. 5). 
Preklopenie distribúcie v prospech ťažkých prvkov vzác
nych zemín (ďalej TR) je dokladom o magmatickom 
pôvode monazitu a znakom intenzívnej frakcionácie ľah

kých TR (porov. podobné správanie sa TR v horninách, 
obr. 6) . V monazite je koncentrácia ThO2 okolo 6 %, 
kým UO2 pod 0,5 %. Xenotím, selektívny minerál ťaž
kých TR, prednostne koncentruje U (UO2 aj vyše 5 % ) 
a ThO2 nepresahuje l % (tab. 5). V GTH sme ďalej iden
tifikovali ilmenit (VG-86) a sporadicky aj anatas. Apatit 
je číry, nepleochroický . Sulfidy tvoria - okrem vzorky 
VG-90, v ktorej goethiti zovaný pyrit dosahuje stovky g/t 
- zanedbateľný podiel. 

Leukokratné diferenciáty 

Hlavný rozdiel oproti základnému typu je vo veľkosti 
zrna. Aplity majú spektrum zrnitosti (definovanej domi
nantnou dfžkou L0 ; · bližšie pozri Petrík, 1996) od 
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,,. 
Obr. 3. Mikropetrografické aspekty GTH: a - duktilná deformácia blastomylonitu YG-87, vpravo nedeformovaná výrastlica K živca, vľavo vyval
cované plagioklasy v kremeňovo-fengitickej hmote, b - detail predchádzajúceho záberu vretena plagioklasov v mase fengitu , c - magmatický bio
tit so sagenitom a epidotom vo vzorke ZK-26, vľavo magmatický idiomorfný granát almandínovo-spessartínového zloženia, d - neskorý alotrio
morfný biotit (siderofylit) v žilnom leukogranite YG-91. Mierka: dlhšia strana (a) 21 mm, (b) 7 mm, (c, d) 1,9 mm. 

Fíg. 3. Photomicrographical aspects of the GTH. a - ductile deformation of blastomylonite YG-87, right: undeformed K-feldspar phenocryst, left : 
rolled out plagioclases in quartz-phengite matrix, b - detail of (a) showing plagioclase "fish" in phengite matrix, c - magmatic biotite with sagenite 
and epidote, sample ZK-26. Left: magmatic euhedral almandine-spessartine garnet, d - late anhedral biotite (siderophyllite) in vein leucogranite 
VG-9 1. Scales: base (a) 21 mm, (b) 7 mm, (c, d) J.9 mm. 

0,47 mm (biotitický leukogranit VG-91) cez 0,16 mm 
(muskovitický aplit VG-42) po 0,02 mm (mikroaplit 
VG-90, doteraz známy ako "leptit"). Takáto zrnitosť zod
povedá postupne drobnozrnnej, jemnozrnnej a veľmi 
jemnozrnnej štruktúre. Leukokratné diferenciáty vystu
pujú ako ložné žily hlavne na vydrovskej línii (bližšie 
pozri Petrík, 1996). 

Petrograficky sú aplitické variety syenogranity až alka
licko-ži vcové granity (tab. 1, obr. 2) . K živec je vždy 
alotriornorfn ý, najčastejšie pertitický, s väčším alebo 
menším podielom odmiešaného albitu. Vzorky s pertitmi 
(VG-55, 90) neobsahujú samostatný plagioklas, takže ide 
o hypersolvné granity (Petrík, 1996). Muskovitický aplit 
VG-42 má albitické aj dvojživcové variety (K živec je 
mikroklín). Biotit je alotriomorfný až hypidiomorfný, 
v deformovaných varietách premenený na fengit (VG-55). 
Aplit VG-42 z lokality Čierny potok obsahuje alotrio
morfný po okrajoch ťengitizovaný primárny muskovit 
(Petrík, 1996). Granát sa zriedka vyskytuje aj v aplite 

VG-42 a ZK-69, kde má atolové formy, príp. tvorí alo
triomorfné zhluky (okolo 100 ~un) resorbovaných alebo 
metasomatických (?) zŕn. Podľa tab. 4 ide o granát bohatý 
na grossulár (ca. 48 , % grs) . Z ostatných akcesórií treba 
uviesť anatas (až 20 g/t) a goethitizovaný pyrit vo VG-90 
(>100 g/t). 

Geochémia 

Geochemické vlastnosti GTH sú doložené 9 pôvodný
mi chemickými a 11 spektrálnymi analýzami doplnenými 
štyrmi analýzami prevzatými z práce Cambela a Walzela 
(1982) a doteraz nepublikovanými údajmi o stopových 
a vzácnych prvkoch (tab. 2 a 3). 

Hlavné a stopové prvky. GTH má v celom kompozič
nom rozsahu, ktorý je celkove kyslejší (68 - 77 hm. % 
SiO2), výrazne vyšší _obsah alkalických prvkov: K2O 
(4,5 - 5,5 hm. %), Rb (> 200 ppm), rudných prvkov 
(Sn 6 - 25 ppm, ojedinele aj Mo do 10 ppm), vzácnych 
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Tab. 4 
Reprezentatívne analýzy biotitov a granátov v granite typu Hrončok (hmot. %) 

Representative microanalyses of biotite and garnet in the Hrončok type granite (wt. %). In mean compositions 

Minerál biotit granát 

Vzorka VG-41 ZK-69 VG-91 VG-42 VG-41 ZK-69 

n= 5 3 3 

SiO2 35,52 36,77 35,91 38,38 38,22 37,77 37,06 37,31 37,36 
TiO2 1,54 1,54 1,60 0,35 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
Al2O3 16,69 18,02 18,07 20,94 21,55 20,88 20,47 20,77 20,77 
Fe2O3 6,121 1,562 1,672 

FeO 18,85 26,67 28,59 16,97 31,38 19,53 16,07 19,05 20,00 
MnO 0,36 0,54 0,32 5,95 6,66 4,87 7,06 5,10 4,52 
MgO 5,60 1,12 1,11 0,07 0,60 0,01 0,01 0,02 0,00 
CaO 0,02 0,00 0,00 17,28 0,87 17,13 17,96 17,37 17,36 
N a2O 0,08 0,07 0,07 
K2O 9,45 9,05 8,83 
F 0,61 na na 

Suma 94,84 95,34 96,18 99,94 99,35 100,19 98,63 99,62 100,01 
F=O 0,26 

0= 22 12 

Si 5,57 5,79 5,66 Si 3,03 3,09 3,00 2,98 2,98 2,98 
Al 2,43 2,21 2,34 Ti 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
z 8,00 8,00 8,00 Al 1,95 2,05 1,95 1,94 1,96 1,95 
Al 0,65 1,13 1,02 Fe2+ 1,12 2,12 1,30 1,08 1,27 1,33 
Ti 0,18 0,18 0,19 Mn 0,40 0,46 0,33 0,48 0,35 0,31 
Fe3+ 0,72 0,19 0,20 Mg 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fe2+ 2,47 3,51 3,77 Ca 1,46 0.08 1,46 1,55 1,49 1,48 
Mn 0,05 0,07 0,04 Suma 7,99 7,87 8,03 8,04 8,04 8,05 
Mg 1,31 0,26 0,26 
y 5,38 5,34 5,48 grs 0,49 b,03 0,47 0,50 0,48 0,48 
Ca 0,00 0,00 0,00 sps 0,13 0,17 0, 11 0,15 o, 11 0,10 
Na 0,03 0,02 0,02 alm 0,38 0,78 0,42 0,35 0,41 0,43 
K 1,89 1,82 1,78 pyr 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
X 1,92 1,84 1,80 
F 0,30 

n - počet bodových analýz, 1FeO,, 1k rozdelené podľa Mässbauerovej spektroskopie, 2FeO,,1k konvenčne rozdelené na 95% FeO a 5 % Fe2O3 

(detaily pozri v texte) 

n - number of poinc analyses, 1FeOceik based on Mässbauer spectroskopy, 2FeOce1k arbitrarily devided in 95 % FeO and 5 % Fei03 (see text for details) 

prvkov, a to Y (20 - 30, max . 89 ppm), ťažkých TR a vý
razne nižšiu koncentráciu CaO ( < 1,8 % ), Sr ( < 25 ppm) 
a Ba(< 600 ppm). Uvedené geochemické črty jednoznač
ne GTH odlišujú od ostatných západokarpatských vápena
to-alkalických granitoidov I a S typu. Nápadne charakte
ristická je vyššia koncentrácia Ga, ktorá granity A typu 
od ostatných diskriminuje (obr. 5). Aj keď GTH nie je al
kalický granit v užšom slova zmysle (neobsahuje alkalic
ké amfiboly), možno ho označiť ako mierne alkalický 
a zaradiť medzi skupinu granitov A typu (A = alkalický, 
anorogénny; Collins et al., 1982). 

Prvky vzácnych zemín (TR). Distribúciu a správanie TR 
dokumentujú dve analýzy (základný typ ZK-26 a leuko
kratný diferenciát ZK-69, tab. 3). Základný typ je mierne 
obohatený o ľahké TR s negatívnou Eu anomáliou. Leu
kokratný diferenciát charakterizuje "preklopenie" distribú
cie ako výsledok poklesu koncentrácie ľahkých a vzra
stom ťažkých TR (pomer LaN/YbN klesá z 10 na 0,3) 
sprevádzané zvýraznením Eu anomálie (obr. 6). Obohatenie 
o ťažké TR (a o geochemicky príbuzné ytrium) je typické 

pre granit A typu. Opísané správanie sa TR pri diferenciá
cii sa dá vysvetliť frakcionáciou monazitu , ktorá spôsobu
je pokles ľahkých TR, a frakcionáciou živcov, spôsobu
júcou prehfbenie Eu anomálie. Rast ťažkých TR je výsled
kom obohatenia, pretože ich celkové distribučné koefi
cienty sú počas frakcionácie nižšie ako 1. Minerály, do 
ktorých ťažké TR prednostne vstupujú (v prípade GTH 
prichádza do úvahy zirkón, granát a xenotím), kryštali
zujú v príliš malom množstve na to, aby spôsobili kom
patibilné správanie, a tým pokles koncentrácie Yb, Lu 
a Y. Analogické správanie sa TR v alkalických a mierne 
alkalických granitoch dokumentoval napr. Jackson et al. 
(1984) a ählander (1985). 

Úloha fluóru. V petrologickej časti sa argumentuje 
zvýšeným obsahom F v biotite GTH. Hoci nemáme 
k dispozícii celohorni nové analýzy, z analýz biotitu 
(VG-41, tab. 4) je zrejmé, že F bol pri kryštalizácii dôle
žitým prvkom. Je známe, že F je v tavenine veľmi dobre 
rozpustný a, podobne ako OH-, v nej rozrušuje môstikové 
väzby Si-O, depolymerizuje taveninu, a tak tvorí miesta 
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Minerál 

Vzorka 

Miesto stred 

SiO2 0,82 
CaO 0,75 
P2Os 27,87 
La2O3 16,53 
Ce2O3 28,77 
Nd2O3 14,97 
Sm2O3 1,97 
Gd2O3 0,36 
Er2Oi 0,22 
Yb2O3 o 
Y2O3 1,18 
ThO2 6,16 
UO2 0,30 
ZrO2 
HfO2 

Suma 99,90 

Mineralia Slovaca, 27 ( 1995) 

Tab. 5 
Reprezentatívne analýzy akcesorických minerálov granitu typu Hrončok (hmot. % ). 

Representative analyses of accessory minerals in Hrončok type granite (wt. %). 

monazit xenotím zirkón 

VG-87 VG-89 

okraj zrno 1 zrno 2 stred okraj 

0,60 1,12 0,26 32,04 32,16 
0,62 0,13 0,04 

29,13 32,16 33,28 0,14 0,18 
14,65 o o 
27,91 0,16 0,20 0,48 0,50 
15,40 0,47 0,45 
2,88 0,69 0,57 
1,87 3,22 3,24 
o 3,58 3,97 
0,1! 5,50 5,26 
2,30 35,86 38,46 1,58 1,56 
5,64 1 ,31 0,31 0,30 0,27 
0,23 4,91 1,43 

63,88 62,63 
1,40 1,56 

101,34 89,11 87,47 99,82 98,86 

stred 

31, 17 

0,36 

0,50 

2,68 
0,44 

61,07 
1,85 

98,07 

Poznámka: Nízke sumy v analýzach xenotímu spôsobuje chýbanie zvyšných ťažkých TR v analýze. 
Note: Low totals in the case of xenotime are due to lacking remaining HREEs in analyses 

T 
[°Cl 

750 
800 

700 
750 

700 
750 
700 
750 

Tab. 6 
Hmotnostné percentá vody v magme troch vzoriek GTH odvodené z fugacity vody a O 

(podľa rovnovážnej asociácie biotit - K živec - magnetit; Wones, 1972; bližšie pozri text). 
Weight % of water in magma of the three GTH samples derived from water and oxygen fugacities. 

Based on equilibrium assemblage annite - K-feldspar - magnetite (Wones, 1972). 

Tlakce1k log fO2 XFe fH20 aH20 XH2o 
[MPa] [bar] [bar] 

ZK-69 drobnozrnný leukogranit zo žilnej polohy v svoroch 

400 -15,4 0,585 1349,1 0,436 0,391 
400 -15,3 0,585 2282,8 0,676 0,486 

VG-91 drobnozrnný leukogranit zo žilnej polohy v svoroch 

300 -16,7 0,628 820,4 0,416 0,360 
300 -15,4 0,628 1474,7 0,676 0,456 

VG-41 strednozrnný biotitický granit z hlavného telesa 

300 -16,7 0,5 414,l 0,210 0,255 
300 -15,4 0,5 744,3 0,341 0,324 
400 -16,6 0,5 471,6 0,168 0,244 
400 -15,3 0,5 842,3 0,272 0,309 

VG-91 

okraj 

31,58 

0,58 

0,50 

2,26 
0,37 

63,79 
1,78 

100,86 

HzO 
' [hm. %] 

4,23 
6,10 

3,71 
5,45 

2,30 
3,19 
2,17 
2,98 

Pozndmka: Uvedené sú alternatívne výpočty pre tlak 300 a 400 MPa a teplotu 700, 750, 800 °C. Vo výpočte sme použili aj tieto vstupné hodnoty: 
pufer FMQ (Hewitt, 1978), XoH = 0,9 (vzhľadom na fluórový charakter biotitu), akí= 0,8, 3mag = l . 

Nore: See text for details. Alternative calculations are given for pressures 300, 400 MPa and temperatures 700, 750 and 800 °C. Following additio
nal <lata were used in calculation: buffer FMQ (Hewitt, 1978), XoH= 0.9 (with regard to fluorine in biotite), akr= 0.8, am,g = 1. 

vhodné na prijatie vysokonabitých katiónov (Collins 
et al., 1982; Pollard et al., 1987). Tak vznikajú komple
xy s rozličnou koordináciou GaFl, MoF6, WF6, Na3 TaF8, 

ZnF2. Depolymerizované štruktúry umožňujú udržať vy
sokonabité katióny v tavenine počas kryštalizácie, a teda 
ich postupnú koncentráciu tak, ako to možno pozorovať 

aj v prípade GTH. Podobne sa správajú aj TR, pričom 
ťažké TR majú väčšiu afinitu k tvorbe komplexov (Nash 
a Crecraft, 1985). Zdá sa, že F je jedným z rozhodujúcich 
faktorov určujúcich geochemické črty granitu A typu. 

Vplyv mylonitizácie na chemické zloženie. Extrémne štá
diá mylonitizácie môžu podstatne ovplyvniť koncentráciu 
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Obr. 4. Typológia zirkónu v diagrame LA. vs. I.T. (Pupin, 1980). Polia 
I a S typu podľa Brosku a Uhera (1991). Čísla : vzorky VG. 

Fig. 4. Zircon typology in I. A. vs. I. T diagram (Pupin, 1980). I - and 
S-type granite fields after Broska and Uher (1991). Numbers refer to 
VG samples. 
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hlavných aj stopových prvkov. Porovnanie susediacich 
vzoriek s rozdielnym stupňom blastomylonitizácie (napr. 
blastomylonit VG-87 a granit VG-89) metódou izokóno
vého diagramu (Grant, 1986) za predpokladu nemobilného 
Al (napr. Marquer et al., 1994) indikuje absolútny pokles 
koncentrácie Si, Ca, Sr a Y, a absolútny rast obsahu 
H20 +, B, Mg, Ni, K, Ga, Ba a Sn. Celkové Fe a Ti sú 
málo pohyblivé. Rast K20 a pokles CaO ako výsledok 
blastomylonitizácie konštatoval aj Pitoňák a Spišiak 
(1994). Tieto trendy sú veľmi podobné mylonitom fácie 
zelených bridlíc v centrálnych Alpách (1. c.). Naproti tomu 
vysokoteplotné mylonity (amfibolitová fácia) ukazujú 
stratu CaO a Sr (1. c.). 

Petrológia 

Petrografické aspekty. Pri petrologickej interpretácii 
sme vychádzali z leukogranitov ZK-69 a VG-91, ktoré 
postihla deformácia len minimálne alebo vôbec nie, majú 
haplogranitové zloženie (Qtz + Ab + Or) a obsahujú iba 
veľmi málo sľudy (2 - 3 obj. % bio, < 1 obj . % mus, 
tab. 1). Biotit má tieto podstatné znaky: textúrne je veľ-
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Obr. 5. Niektoré geochemické črty GTH v diskriminačných diagramoch. Polia podľa Whalena et al. (1987). Y a Zr v ppm, ostatné v hmot. %. 

Fig. 5. Some geochemical features of the GTH in discriminant diagrams. Fields after Whalen et al. (1987). Y and Zr in ppm, others in wt.%. 
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Obr. 6. Distribúcia TR v GTH: ZK-26 - základný biotitický granit, 
ZK-69 - leukratný granit, žilný diferenciál (normalizované podla 
Evensena et al., 1978). 

Fig. 6. REE distribution pattems in GTH: ZK-26 main body biotite grani
te, ZK-69 vein leucocratic granite. Normalized after Evensen (1978). 

mi neskorý, vypfňa interstície medzi živcami a kreme
ňom (obr. 3d) a je extrémne bohatý na Fe (až 30 % Fetot• 
tab. 4). Podľa pomerov oktaédrických katiónov (obr. 7; 
polia podľa Fosterovej, 1960) ide o siderofylit. Siderofy
lit je doteraz známy len z obdobných leukogranitov A ty
pu (exotických obliakov bradlového pásma; Uher, nepub
likované údaje). Navyše EDS analýzy v ňom indikujú 
vysoký obsah F. Všetky tieto znaky sú charakteristické 
pre diferencovaný granit A typu (Collins et al., 1982; 
Clemens et al., 1986). 

P-T-X podmienky. Zloženie vzoriek ZK-69 (CaO = 
0,09 %, tab. 3) a VG-91 (CaO = 0,31 %, tab. 2) umož
ňuje priame porovnanie s haplogranitovým systémom 
(Holtz et al., 1992), podľa ktorého vzorky ležia medzi 
minimami pri celkovom tlaku 300 - 400 MPa a aktivite 
vody v magme 0,45 - 0,75 (obr. 8) . Minimálna teplota 
eutektík je tu medzi 720 - 780° C (1. c.). Priemerná satu
račná teplota zirkónu (Watson a Hanison, 1982) v GTH 
je asi 750 °C. Maximum dosahuje vzorka VG-89, a to 
789 °C. Tieto údaje, ktoré rámcujú tlak aj teplotu, sme 
využili na ďaľšie výpočty. 
Prítomnosť siderofylitu v neskorej, eutektoidnej mag

me indikuje redukčné podmienky: v opačnom prípade by 
bol miesto biotitu prítomný magnetit, čo je veľmi časté, 
napr. v leukokratných žilách pretínajúcich tonality I typu 
(Sihla, s. 1.). Pomer Fe3+JFe2+ biotitu ZK-69 a VG-91 
nepoznáme, ale pre redukčné prostredie je typický obsah 
Fe3+ okolo 5 % z celkového Fe (Wones a Eugster, 1965). 

Treba poznamenať, že biotit VG-41 z hlavného telesa je 
silne oxidovaný (Petrík et al., 1993), ale túto oxidáciu 
však chápeme jednoznačne ako sekundárnu, súvisiacu 
s mylonitizáciou. Šípky na obr. 7 znázorňujú predpokla
danú oxidáciu jednak rastom pomeru Fe3+/Fe2+ (VG-41, 
ZK-26) a jednak pufrovanou reakciou za vzniku Mg bioti
tu a vylúčením magnetitu. Mg biotity (analýzy podľa 
Spišiaka a Pitoňáka, 1994) pochádzajú priamo z myloni
tovej zóny a tu ich interpretujeme ako sekundárne. Syn
tektonická oxidácia biotitu je častým výsledkom myloni
tizácie, ktorá redukciou veľkosti zrna spôsobuje zväčšenie 
povrchu, a tým posilňuje povrchové výmenné reakcie ve
dúce k rastu pH vo fluide a k nasledujúcej oxidácii 
(Wintsch, 1981). 

Pôvodne redukčné prostredie v magme sme aproximo
vali pufrom FMQ (Hewitt, 1978). Podľa rovnice stability 
biotitu (Wones, 1972) možno odvodiť fugacitu vody 
v magme (fH20 ) pri teplote a tlaku odhadnutom z haplogra
nitového systému. Podľa vzťahu aH2o = fH2dfH20° (fugaci
tu vody v štandardnom stave uvádza napr. Holloway 
et al., 1971, a Carmichael et al., 1974) sa vypočíta aktivita 
vody, tú možno s využitím zmiešavacieho modelu 
albit-H20 (Burnham, 1979) transformovať na molárny 
zlomok XH2o a ten zasa na hmotnostné percentá vody 
v magme. Takýto postup (porov. Clemens, 1984) sa 
úspešne použil v prípade Tríbeča (Petrík a Broska, 1994). 
Výsledky z leukogranitu ZK-69 a VG-9 1 sú v tab. 6. 

Fe2+ + Mn 

Obr. 7. Zloženie biotitu v diagrame oktaédrických katiónov (podla 
Fosterovej, 1960). Čierne symboly: biotit s Fe3+ podľa Mčissbauerovej 
spektroskopie (23 %), sivé symboly: biotit s konvenčnýnú 5 % Fe3+, 
šípky znázorňujú dva spôsoby oxidácie: nepufrovanú (rastom pomeru 
Fe3+fFe2+) a pufrovanú (rastom pomeru Mg/Fe), PiSp - analýzy podla 
Pitoňáka a Spišiaka (1994). 

Fig. 7. Biotite composition in terms of octahedral cations (Foster, 
1960). Symbols in black: bioti tes with Móssbauer derived Fe3+, in grey: 
biotites with 5 % of Fe3+. The arrows show two ways of oxidation: un
buffered with Fe3+fFe 2+ ratio growth, buffered with Mg/Fe ratio 
growth. PiSp: analyses after Pitoňák and Spišiak (1994). 
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Obr. 8. Porovnanie Ieukogranitov GTH (ZK-69 a VG-91) so zložením 
granitových miním v haplogranitovom systéme s rôznymi aktivitami 
vody (Holtz et al., 1992). 

Fig. 8. The comparison of GTH leucogranites with granite minima 
compositions in the haplogranite system with various H2O activities 
(Holtz et al., 1992). 

Výpočty indikujú rozsah 3,7 - 6,1 hmot. % vody v mag
me pri P-T podmienkach zodpovedajúcich haplogranito
vým minimám. 

Treba zdôrazniť, že vzorky ZK-69 ani VG-91 nepochá
dzajú z hlavného telesa, ale zo žilných polôh na vydrov
skej línií (Hók a Hraško 1. c.). Aj extrémna železitosť 
biotitu indikuje, že P-T-X podmienky tu museli byť odliš
né. Na porovnanie sú v tab. 6 aj výsledky prepočtov pre 
vzorku VG-41 z hlavného telesa. Vzorka je relatívne má
lo defonnovaná a so zachovaným sagenitovým biotitom 
(pokladáme ho za primárne magmatický). Vo výpočte ne
berieme do úvahy sekundárnu oxidáciu (tab. 4), ale po
dobne ako v prípade ZK-69 a VG-91 aj tu rátame s 5 % 
Fe3+ z Fetot (XFe = 0,5). Výsledok (2,2 - 3,2 hmot. % vo
dy) je porovnateľný s experimentálnymi výsledkami Cle
mensa et al. (1986) s granitom A typu, podľa ktorých je 
vysoko železitý biotit pri tlaku 200 MPa stabilný medzi 
725 - 750 °C a pri obsahu vody 4 %. 

Pri tlaku 400 MPa a teplote 800 °C nasýtenie vodou 
vyžaduje 8,5 až 9 hm. % vody (Holtz et al. , 1995), čo 
značí, že magma reprezentovaná skúmanými vzorkami 
nebola nenasýtená vodou. To je najtypickejšia črta grani
tov A typu. Ochudobnenie o vodu a obohatenie o ostatné 
prchaviny (hlavne F) sa najčastejšie interpretuje ako vý
sledok tavenia reziduálnych zdrojových hornín, ktoré už 
j edna magmatogénna udalo sť postihla (Whalen et al., 
1987). Pri eventuálnom ďalšom vysokoteplotnom tavení 
sa uplatnilo dehydratačné tavenie reziduálnych sľúd obo
hatených o halogenidy (l. c .). To vysvetľuj e, prečo sú 
biotity alkalíckých a slabo alkalických granitov obohate
né o F. Biotit z GTH (tab. 4) je z doteraz analyzovaných 
40 vzoriek biotitu granitoidov Západných Karpát najbo
hatší na F (Petrík, nepublikované údaje). 

Alkalické prostredie vzniku okrem moďológie zirkónu 
dokumentuje aj jeho nízky Zr/Hf pomer 30 - 40; tab. 5) 
a možno ho korelovať so zirkónmi z hypersolvných alka
lických granitov (Pupin, 1992). Zirkóny z diferencova
ných typov GTH majú na rozdiel od novotvorených okra
jov zŕn, ktoré mohli dorastať zo zvyškovej taveniny, príp. 
sú metamorfného pôvodu, magmatické jadrá s vysokým 
obsahom Hf (do 2 hmot. %). 

Zvýšená koncentrácia F v biotite a nízky Zr/Hf pomer 
zirkónov GTH jednoznačne potvrdzujú jeho A typový cha
rakter a umožňujú predpokladať, že vznikol zo zdrojových 
hornín I typu ochudobnených o vodu. Svedčí o tom aj 
permský vek GTH. A typ granitov je v európskych hercy
nidách charakteristický pre postorogénne obdobie (Bonin, 
1990), teda pre vrchný karbón až spodný trias. GTH je po 
turčockom type (Uher a Gregor, 1993), obliakoch z brad
lového pásma (Uher a Marschalko, 1993) a po granitoch 
Velence (Uher a Broska, 1994) ďafší z A typov v Západ
ných Karpatoch (porov. aj distribúciu prvkov TR). 

Diskusia 

Geotektonické postavenie. GTH všetkými základnými 
geochemickými, ale aj mineralogickými vlastnosťami 
(mierne alkalická "subalkalická" granitoidná hornina s vy
soko železitým biotitom, špecifickou zirkónovou typoló
giou a charakteristickou distribúciou TR) silne pripomína 
turčocký granit (Uher a Gregor, 1993; obr. 5). GTH aj 
turčocký granit majú dokonca podobnú aj deformačnú his
tóriu (silná blastomylonitizácia). Spoločné geochemické 
a petrologické črty a rovnaký (?) vek svedčia o ich podob
nej petrogenéze, aj keď v rozdielnych segmentoch kôry. 
Predpokladáme, že vznikli v spodnej kôre dehydratačným 
tavením o vodu ochudobneného zdrojového· materiálu 
(rezíduá po predchádzajúcom tavení?) pri zvýšenej teplote 
(> 850 °C). Takéto podmienky mohli nastať na hlbin
ných zlomoch (horizontálnych posunoch alebo na pokle
sových zlomoch) so zvýšeným tepelným tokom v exten
znom prostredí permského superkontinentu Pangey (po
rov. Lameyre, 1988; Bonin, 1990). Pretiahnutý tvar tele
sa GTH, zvýraznený novými výskytmi v predfžení 
v smere SV-JZ, môže svedčiť v prospech jeho vzniku 
v strižnej zóne horizontálneho posunu. 

Defonnácia GTH, jej P- T podmienky a vek. Pri hodno
tení GTH nemožno obísť takú výraznú črtu, akou je jeho 
deformácia. Najmarkantnejšie sa prejavuje blastomyloni
tizáciou. 

Z mikroskopického štúdia vyplývajú nasledujúce závery: 
1. Zdá sa, že stupeň blastomylonitizácie stúpa smerom 

k sz. okraju telesa, t. j. k pohorelskej línii. Vzorky z jv. 
okraja (VG-41, 88, 89, ZK-26) sú najmenej deformované. 

2. Blastomylonitizácia sa prejavuje zmiznutím epidotu, 
úplným vyvalcovaním plagioklasov (obr. 3a, b) do kre
meňovo-sericitickej hmoty a vznikom pásikov fengitu, 
ktoré pravdepodobne vznikli zo staršieho biotitu a výsky
tom vápenatejších albitov (An8_9) . A však v tlakových tie
ňoch K živcov sa zachoval jemnolupenitý sekundárny 
biotit (obr. 3a, b), ktorý môže predstavovať staršie štádium 
mylonitizácie. Oligoklas sme nenašli ani v nasilnejšie 
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mylonitizovaných vzorkách (porov. Spišiak a Pitoňák, 
1994). Z toho vychodí, že teplota deformácie neprekročila 
500 °C. Vysokoteplotná blastomylonitizácia granitu je 
bežná napr. v centrálnych Alpách, kde intenzita deformá
cie presiahla amfibolitovú fáciu (Marquer a Peucat, 
1994). 

Na základe analógie so známymi podmienkami alpín
skej metamorfózy v mezozoickom obale (350 °C, Pla
šienka et al., 1989), príp. v alpínskych žilách kremeňa 
v kryštaliniku (330 - 380 °C, Hurai et al., 1994) 
predpokladáme, že alpínska aj blastomylonitizácia GTH 
prebehla pri takejto teplote. 

3. Okrem blastomylonitizácie sme zistili prejavy duk
tilnej penetratívnej deformácie (vytiahnutie K živcov do 
asymetrických štruktúr a s tým spätú rekryštalizáciu kre
meňa a biotitu), ktorá sa odohrala pravdepodobne ešte po
čas umiestňovania granitu v neskorohercýnskej strižnej 
zóne alebo tesne po ňom (porov. Hutton, 1988; Hutton 
a Reavy, 1992). Táto zóna sa mohla pri alpínskej defor
mácii znovu využiť a rejuvenizovať. 

Záver 

V oblasti, ktorú tvorí oblúk Kamenistej doliny medzi 
Novým Krámom a Tlstým javorom, vystupuje špecifický 
granit A typu - granit typu Hrončok. Aj keď nejde o kom
paktné teleso, lež o viac alebo menej rozsiahle konformné 
polohy v okolitých diaftoritoch na pohorelskej a vydrov
skej línii, má podstatne väčšie rozšírenie ako sa pôvodne 
predpokladalo. Jeho hlavný výskyt mimo hlavného telesa 
je v oblasti Krámu, kde tvorí sériu nepravých žíl rozličnej 
mocnosti striedajúcich sa s diaftoritrni. Je silne blastomylo
nitizovaný (muskovitizovaný). Menšie výskyty sme zis
tili na vydrovskej línii od horárne Čierny potok cez hre
beň 2 km na JV od Zákiuk po vrchnú časť Prostrednej do
liny, kde prevládajú aplitické variety. Posledný výskyt je 
na mieste rozchodu doliny Podtajchová a Prostrednej doliny. 

Na základe mineralogického, petrografického a geoche
mického štúdia hodnotíme GTH ako A typ granitu. Rein
terpretácia izotopických údajov a nové datovanie (Kotov 
et al., 1996) potvrdzujú jeho permský vek. Vznikol dehy
dratačným tavením o restit obohatených zdrojových hor
nín v spodnej časti kôry. Tavenina bola relatívne vysoko
teplotná, pôvodne redukčná a s nízkym obsahom vody 
(3 - 4 hmot. % ). Vhodné podmienky mohol poskytovať 
zlomový sytém so zvýšeným tepelným tokom. 

Nové výskyty GTH zvýrazňujú pretiahnutý tvar telesa 
a umocňujú predstavu o jeho vzniku v strižnej zóne hori
zontálneho posunu. Tomu zodpovedá aj jeho duktilná de
fonnácia (usmernenie živcov) už v magmatickom štádiu. 
V takom zmysle by sa pohorelská línia, na ktorej GTH 
bezprostredne leží, mohla javiť ako alpínsky rejuvenizo
vaná neskorohercýnska zóna horizontálneho posunu. 
Podmienky alpínskej deformácie dosahovali max. 350 až 
400 °C a počas neskorohercýnskej deformácie boli pravde
podobne vyššie. 
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Pri!. 1 
Lokalizácia vzoriek: 

VG-41 Biotitický leuko(monzo)granit (GTH). Kamenistá dolina, Od
kryv v záreze cesty 1 km na SZ od horárne Čierny potok. 

VG-42 Muskovitický leukogranit (GTH). 15 m mocná nepravá žilná 
poloha v rule. Kamenistá dolina naproti horárni Čierny potok. 

VG-70 Silne deformovaný mylonit zloženia muskovitického leukogra
nodioritu (rekonštr. zloženie), GTH. Zárez cesty, Čierny Ba
log (odbočka na Krám). 

VG-76 Strednozrnný silne deformovaný mylonit zloženia leukogranitu 
(GTH). Dolina Vydrovo, malý lom na severnej strane pri roz
dvojení Prostrednej doliny a doliny Podtajchová. 

VG-84 Silne deformovaný leukokratný mylonit zloženia muskovitic
kého granitu (GTH). Medveďov, Veľká dolina, nadm. v. 
750 m, 2500 m za koncom dediny . 

VG-86 Ultramylonit zloženia fengitického leukogranitu (GTH). 
Krám, skalné defilé pri ceste Brezno - Čierny Balog. 

VG-87 Ultramylonit zloženia fengitického leukogranitu (GTH). Ka
menistá dolina, odkryv pri ceste naproti hrádzi nádrže Hrončok. 

VG-88 Ultramylonit porfyrického GTH. Kamenistá dolina, odkryv pri 
ceste naproti hrádzi nádrže Hrončok. 

VG-89 Strednozrnný masívny biotitický monzogranit (GTH). Kame
nistá dolina, odkryv nad cestou pri starej trati, 500 m na Z od 
vyústenia dolinky Spády. 

VG-90 Veľmi jemnozrnný aplit „(leptit)" s priemernou zrnitosťou 
0,05 mm. Žilný prienik v deformovanom GTH (vzorka VG76) 
v malom lome na rozdvojení doliny Podtajchová a Prostrednej 
doliny. 

VG-91 Masívny jemnozrnný leukogranit GTH. Dolina Podtajchová, 
1,5 km na SV od kóty Prostredný grúň, sutina na ľavej strane 
doliny 300 m pod chatou. 

VG-94 Strednozrnný usmernený GTH, Krám, 540 m n.m. pri sútoku 
potokov, veľký odkryv v granite za rodinným d9mom. Postup
ný prechod medzi migmatitmi a granitom. 

Poznámka: Lokalizáciu vzoriek ZK uvádza Cambel et al. (1985) 
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The Hrončok type granite: a Hercynian A-type granite in shear zone 

Situated at the intra-Veporic thrust plane (Pohorelá line), 
the Hrončok granitoid body represents a product of late-Her
cynian A-type magmatism showing strong Alpine overprint. 
Based on mineralogical criteria (the presence of K-feldspar 
phenocrysts, almandine-spessartine and grossularite gar
nets, and Gl, Pl and P2 zircons) new occurrences outside of 
the main body were identified in its NE prolongation (Čierny 
Balog - Krám, Vydrovo). The Hrončok type granite (GTH) 
forms here X meter-scale conformable veins intruding the 
strongly diafthorized crystalline complex (mica schists, 
phyllites, phyllonites, retrograded migmatites and amphibo
lites). In contrast to the main body granite, the vein types of 
the GTH are often weakly deformed, highly differentiated fi
ne- to very fine-grained leucocratic granites. A schematic 
map of new occurrences is presented in Fig. 1. 

A new (pseudo )isochron based on re-defined GTH samples 
(data of Cambel et al., 1989) suggests a Permian age (262 
± 29 Ma). This was recently confirmed by U/Pb zircon dating 
of fine-grained leucogranite by Kotov et al. (1996) which 
yielded discordant age (upper intercept) 278 ± 11 Ma. 

Compositional variations of the GTH are discussed on the 
basis of 11 new major and minor element analyses and 2 trace 
element (including REE) analyses (Tables 2 and 3). The GTH 
is characterized by high K2O, Rb contents, increased Ga, 
HREE, Y, U and Sn contents, and low CaO, Sr, Ba concentra
tions. These geochemical features, along with zircon typolo
gy and chemistry (low Zr/Hf ratios), correspond with A-type 
granite as characterized by Whalen et al. (1987), Fig. 5. 

The A-type nature of the GTH is confirmed also by biotite 
iron and fluorine-rich chemistry, highest among all the Wes
tern Carpathian Hercynian granitoids: (wt. % ) FeOrn, > 24, 

F > 0.6 in basic type, FeO,01 > 31 in leucocratic veins, Tab. 4. 
The Fe-biotite presence along with the absence of magnetite 
and increased U content indicates a reduced oxygen fugacity. 
The high annite mole fraction gives a low water fugaci ty in 
biotite stability equation (Wones and Eugster, 1965) which 
translates into low water content in magma (Clemens, 1984; 
Petrík and Broska, 1994). The composítíons of vein granítes 
ZK-69, VG-91 (very low in CaO) can be dírectly compared 
with graí1ite minima in the haplogranite system (Holtz et al. , 
1992) which gives independent pressure, te mperature and 
aH2o estimations (200 - 400 MPa, 720 - 780 °C, aH20 = 
= 0.4 - 0.8). Coupled with biotite data the following water 
contents were derived: (wt. %) 5 - 6 for veín types and 3 - 3.5 
for main body which is in good agreement with experimental 
data for A-type granite melt (Clemens et al. , 1986). All the 
data represent water undersaturated conditions (with íncreased 
F actívity) and, thus, relatively high melting temperatures 
(>800 °C). Hot and low H2O melts may have been forrned due 
to dehydratíon melting of a restite enríched source lithology. 
Petrological data are in favour of a scenario where the A-type 
magmatísm is a response to Permian deep crustal faulting in 
extensional environment of late-Hercynían Pangea (Bonín, 
1990) . 

A prominent feature of the GTH, strong deformation is ín
terpreted as being caused by Alpí ne shearing along the im
mediate vicinity of the Pohorelá line (S-C mylonítes to ultra
mylonites) . This is based on rel atively low temperatures 
(350 - 400 °C) indícated by the absence of metamorphic oli
goclase. However, the penetrative deformation recorded 
throughout the whole body may be due to syn-plutonic defor
mation indicative of the emplacement in strain field. 
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87Sr/86Sr in three mollusc shells from the Tertiary rocks of the Western Carpathians 

The 87Sr/86Sr were measured in three mollusc carbonate shells (two sea and one brackish ones). The 
value of 0.708299 +/- 10 wás found fo r Glycymeris ex. gr. obovatus (Lam.) from the Egerian. Circomp
halus sp. from the Upper Badenian has the ratio 0.708864 ± 10. According to the calibration of Sr isoto
pe ratio changes versus time (Oslick et al. , 1994) these values correspond to Sr ages of 23.4 Ma and 
12.4 Ma respectively. 87Sr/86Sr in shell of the brackish Upper Sarmatian Ervilia dissita podolica (Eichw.) 
- 0.708611 ± 10 - is significantly lower as inferred for the Upper Sarmatian seawater (0.708880). The 
low value resulted from the mixing of seawater Sr with riverine Sr which had lower 87Sr/86Sr. Such 
a simple mixing model prefers a view that at that tíme, the ratio of Sr concentration in fresh and sea wa
ter must have been higher than today. We suppose the higher Sr riverine input from the Miocene conti
nent was due to synchronneous volcanic activity, geochronologically well documented in that time. 

Úvod 

Rb/Sr metóda sa dlhé roky najčastejšie používala na geo-
hronologické a geochemické štúdium plutonických, 

metamorfovaných a vulkanických hornín. Vo veľkej miere 
pomohla pri časovej rekonštrukcii vývoja zemskej kôry 
v extrémnom časovom diapazóne, a to od datovania najstar
ších pozemských hornín v jz. Grónsku až po datovanie neo
génneho metamorfizmu v Alpách. V poslednom čase sa táto 
metóda orientuje aj na morské uhličitanové sedimenty, resp. 
na anorganické časti uhličitanových a fosfátových častí fosí
lií, ktoré tieto sedimenty obsahujú. Burke et al. (1982) doká
zali, že vo fanerozoických morských karbonátoch, evapori
toch a fosfátoch je variabilita pomeru 87Sr/86Sr, ktorá by sa 
v určitých úsekoch geochronologickej škály mohla použiť 
ako nezávislý geochronometer, prirodzene, za predpokladu, 
že sa zmeny pomeru 87Srl86Sr budú presne kalibrovať na geo
logickú škálu času. Odvtedy vyšlo vefa prác s cieľom takúto 
presnú časovú kalibráciu definovať v istých vybratých geolo
gických obdobiach. Z tohto pohľadu je obdobie od vrchného 
eocénu veľmi nádejné, pretože odvtedy pomer 87Sr/86Sr 
v morskej v<>de ustavične rastie. Dôležitý je aj fakt, že hor
niny tohto obdobia sú geologicky mladé; a preto je pri nich 
menšia pravdepodobnosť diagenetických premien, ktoré by 
mohli pôvodný pomer izotopov Sr zmeniť. 

Naším cieľom bolo zistiť , či pomer 87Sr/86Sr v biostra
tigraficky presne datovaných druhoch mäkkýšov zo zápa
dokarpatského terciéru je kompatibilný s časovou kalibrá
ciou terciéru určenou na foraminiferách z Atlantického 
oceána (Miller et al. , 199 1; Oslick et al., 1994). Zároveň 
sme chceli získať odpoveď na otázku, čo z hľadiska izoto
pového zloženia Sr predstavuje brakická voda, či je od
chýlka od kalibrácie morských fosílií natoľko výrazná, že 
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by sa štúdium schránok brakických druhov napokon moh
lo použiť pri širších paleogeografických, resp. paleotekto
nických rekonštrukciách. 

Evolúcia izotopov Sr v morskej vode 

Sr má štyri izotopy, z ktorých tri - s hmotnostným čís
lom 84, 86 a 88 - majú konštatné pomery. Množstvo 
štvrtého izotopu Sr s hmotnosťou 87 na Zemi stále stú
pa. Tento izotop je produktom rádioaktívnej premeny ne
stabilného izotopu Rb s hmotnosťou 87 . Rozpad 87R b 
a určenie rýchlosti premeny poskytli teoretický základ 
Rb/Sr geochronológii. Rozpad 87Rb na 87Sr je veľmi po
malý proces a pôvodné množstvo všetkých atómov 87Rb 
sa na presnú polovicu zmenší až za 48,8 miliardy rokov. 

Evolúcia izotopov Sr v akomkoľvek geochemickom 
systéme obsahujúcom Rb bez ohfadu na jeho objem zna
mená zmenu množstva 87Sr v priebehu času. Dobrým prí
kladom na rozdielnu evolúciu Sr môže byť Zem v porov
naní s biotitovým zrnom mikroskopických rozmerov 
v granite. V prvom prípade ide o izolovaný a uzavretý 
systém, v ktorom množstvo 87Sr ustavične rastie iba 
v závislosti od rýchlosti rozpadu 87Rb a od priemerného 
pomeru Rb/Sr. V biotite, ako sa často dokázalo, sa pod 
vplyvom teplotných udalostí (napr. metamorfizmu) 
množstvo 87Sr (vyjadrené pomerom 87Sr/86Sr) homogeni
zuje so svojím okolím. Pre vysoký pomer Rb/Sr voči 
priemernému zloženiu materskej horniny stráca nahroma
dené rádiogénne Sr a pôvodný pomer 87Sr/86Sr sa zmenšu
je. Výsledkom je hodnota reprezentujúca nielen akumulá
ciu rádiogénneho Sr, ale aj jeho stratu. 

Práve z myšlienky, že pomer 87Sr/86Sr na Zemi nepre
stajne rastie Wickman (1948) ako prvý sformuloval ná-
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Obr. 1. Hlavné zdroje ovplyvňuj úce izotopové zloženie Sr v morskej vode. a - uhličitanové sedimenty morského pôvodu, b - vyvreté a metamorfo
vané horniny štítov a orogenetických oblastí, c - vulkanizmus plášťového pôvodu. Čísla reprezentujú charakteristický pomer 87Sr/86Sr uvedených 
zdrojov. 

Fig. 1. The main sources controlling Sr isotopic composition in seawater. a - the Phanerozoic carbonate sediments of the sea origin, b • the igneous 
and metamorphosed rocks of old cratons and orogenic belts, c - the volcanism of mantle origin. Numbers represent typical 87Sr/86Sr values for the 
different sources mentioned above. 

hľad, že by malo postupne rásť aj izotopové zloženie Sr 
v oceánoch, čo umožňuje datovať morské sedimenty. Ale 
nasledujúce práce túto myšlienku nepotvrdili . Evolúcia Sr 
v morskej vode je totiž omnoho zložitejšia ako v dvoch 
uvedených príkladoch. Zmenu pomeru 87Sr/86Sr v mor
skej vode vôbec nespôsobuje rádioaktívny rozpad Rb in 
situ. Morská voda má vefmi nízky pomer Rb/Sr (0,0 15; 
Dasch, 1969), takže prírastok rádiogénneho Sr vzniknuté
ho in situ aj v dlhom časovom období je bezvýznamný. 
Túto zmenu naopak spôsobuje ustavičný prísun Sr roz
dielneho izotopického zloženia z geochemicky odlišných 
zdrojov, pričom voda oceánov je rezervoárom, kde sa toto 
Sr nerovnakého pôvodu môže homogenizovať. Výsledný 
pomer izotopového zloženia Sr bude teda v danom čase 
predstavovať priemernú hodnotu reprezentujúcu nielen 
izotopické zloženie prinášaného Sr z rozdielnych zdrojov, 
ale aj podiel ich hmotnostných príspevkov. 

Jedným z takýchto zdrojov sú horniny plášťa, ktorý sa 
sformoval po akrécii Zeme. Počiatočnú hodnotu pomeru 
87Sr/l6Sr Zeme odhadol McCulloch (1994) na 0,69940 :t IO 
aje známa pod akronymom BEBI (Bulk Earth Best Initial). 
Pretože horniny plášťa majú pomer Rb/Sr veľmi nízky, 
v priebehu celej pozemskej histórie sa pomer 87Sr/86Sr 
zvýšil na priemernú hodnotu 0.704 :t 2 (Faure a Powell, 
1972). Vznikom kontinentálnej kôry sa však formovali 
horniny obohatené o inkompatibilné prvky, medzi ktoré 
patrí aj Rb. Vznikajúce horniny s vyšším pomerom Rb/Sr 
začali produkovať väčšie množstvo 87Sr a yýsledkom toho 
je rýchlejší rast pomeru 87Sr/86Sr. Sedimenty staré okolo 
3,5 miliardy rokov už o tejto dichotómii (Nisbet, 1987) 
svedčia jednoznačne . Navyše sa v jestvujúcich moriach za
čal formovať ďalší zdroj Sr, a to morské uhličitanové sedi
menty. Pre blízke geochemické vlastnosti s Ca sa na ne 
viaže vefké množstvo Sr, ktorého izotopový pomer 
87Sr/86Sr spomenuté dva zdroje kontrolujú . Vplyv mor-

ských uhličitanov na výsledný pomer 87Sr/86Sr v morskej 
vode sa s ich rastúcim objemom zväčšoval. 

Na záver tejto stručnej diskusie možno konštatovať, že po
čas fanerozoika boli a i v súčasnosti jestvujú tri hlavné geo
chemicky rozdielne zdroje (Faure, 1982), ktoré rozhodujú 
o izotopovom zložení Sr v morskej vode (obr. 1). Je to: 

1. vulkanizmus plášťového pôvodu vytvárajúci oceanickú, 
resp. kontinentálnu kôru s pomerom 87Sr/86Sr 0,704 :t 2, 

2. zvetrávanie kyslých plutonických a metamorfova
ných hornín štítov, resp. mladších orogenických oblastí 
s priemerným izotopovým zložením 87Sr/86Sr 0,71 2 a 

3. morské karbonáty, resp. evapority faneroz.oického 
veku obsahujúce Sr s priemerným izotopovým pomerom 
87Sr/86Sr je O, 708 :t 1. 

Z uvedeného vyplýva, že výsledný izotopový pomer Sr 
a jeho zmenu v priebehu času v morskej vode kontroluje 
kolísanie vzájomného vplyvu vymenovaných zdrojov. 
Morské uhličitanové, resp. fosfátové sedimenty obsahujú
ce Sr majú rovnaký pomer 87Sr/86Sr ako morská voda, 
z ktorej vznikali (pretože Sr precipituje spoločne s Ca), 
a preto môžu poskytnúť informáciu o izotopovom zložení 
Sr v morskej vode v čase, keď vznikali. 

Pomer 87Sr/J6Sr v morskej vode a geologická škála času 

Základným predpokladom štúdia zmien izotopového 
zloženia morskej vody v priebehu času je, že tento pomer 
bol v istom čase rovnaký pre všetku vodu otvorených 
morí a oceánov. Ako to dokázal De Paolo a Ingram 
(1 985), pomer 87Sr/86Sr v súčasnosti je v rámci analytic
kých chýb rovnaký (0,709233 :t 9, kalibrované na hodno
tu štandardu NBS 987 0,71031), a preto niet dôvodov 
predpokladať, že sa takáto homogenita nedosiahla aj v geo
logickej minulosti, Voda svetových oceánov a morí sa 
homogenizuje v priebehu tisícov rokov, ale rezidenčný 
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Obr. 2. Zmeny pomeru 87Sr/86Sr v morskej vode v závislosti od času (zjednodušené podfa Burkeho et al., 1982). 

Fíg. 2. 87Sr/86Sr changes in seawater during time. Simplified after Burke et al. (1982). 

čas Sr v morskej vode je omnoho dlhší a odhaduje sa na 
3 až 5 Ma. Tento rozdiel teda umožňuje študovať zmeny 
pomeru izotopov Sr v morských sedimentoch v čase 
v globálnom meradle. 

Prvé presné určenia izotopového zloženia Sr vo fosílnych 
zvyškoch (Peterman et al., 1970) a v uhličitanových horninách 
(Veizer a Compston, 1974) dokázali, že tento pomer 
v rámci fanerozoika značne kolíše, a to aj opakovane. Z údajov 
je zrejmé, že izotopový pomer Sr nemôže dať jednoznačnú od
poveď dotýkajúcu sa veku skúmaného sedimentu. Prelom 
v štúdiu týchto zmien spôsobila práca Burkeho et al. (1982), 
keď na základe 786 starostlivo vybratých vzoriek morských 
karbonátov, evaporitov a fosfátov známeho veku sa definovala 
krivka zmien pomeru 87Sr/86Sr v morskej vode od kambria 
po reci:;nt (obr. 2). Ako vidno, krivka má komplikovaný tvar 
s viacerými periódami znižovania a zvyšovania tohto pomeru. 
Zistilo sa, že morská voda na začiatku ordovika mala v porov
naní s dnešnou blízky izotopový pomer. Najnižší pomer sa na
meral v permských a vrchnojurských sedimentoch. V mno
hých obdobiach mal monotónne klesajúci alebo stúpajúci 
trend, od vrchnej jury už neklesal a terciér je vceiku charakteris
tický jeho monotónnym rastom až dodnes. Pozoruhodné na ce
lej krivke je, že v časovom rámci prevyšujúcom 500 Ma varia
bilita izotopového zloženia nie je veľká a kolíše od 0,7092 do 
0,7068. Bez ohľadu na jej zložitosť je zrejmé, že krivka pred
stavuje základ stronciovej stratigrafie, t. j. umožňuje určiť vek 
vzorky na základe zmeraného pomeru 87Sr/86Sr aspoň v istých 
časových obdobiach. 
Odpoveď na otázku, prečo je krivka zmien taká kompli

kovaná, je predmetom diskusie dodnes. Aj keď sú tri 
hlavné izotopicky rozdielne zdroje morského Sr definova
né, o výslednom pomere v danom časovom období rozho
duje viac faktorov, ktoré sa neidentifikujú ľahko. Brass 
(1976) modelovo odhadol hmotnostnú bilanciu Sr v mor-

skej vode a dokázal, že pochádza hlavne z rozpúšťania sa 
staršieho morského vápenca. Odhaduje sa, že až 75 % Sr 
v morskej vode má takýto pôvod. Vzhľadom na jeho kon
centráciu, ktorú spoľahlivo určili viacerí autori (cca 
8 ppm, Turekian in Dasch, 1969; Faure a Turekian in Fau
re, 1982) a ktorá je viac než stokrát vyššia ako v riekach 
(cca 0,07 ppm, Dasch, 1. c., Palmer a Edmond, 1989), je 
zrejmé, že morská voda pôsobí voči iným zdrojom ako 
pufer. Pritom Sr splachované sladkými vodami z oblastí 
s výskytom kryštalických a karbonátových hornín po
chádza najmä z karbonátov, lebo majú vyššiu rozpust
nosť. Všeobecne sa však dá povedať, že variabilitu izoto
pového pomeru Sr ovplyvňuje hlavne rýchlosť prísunu Sr 
z izotopicky výrazne rozdielnych zdrojov, a to zo starých 
sialických hornín, čo Veizer a Compston ( 197 4) spájajú 
s rýchlosťou denudácie kontinentov, resp. z mladých vul
kanických hornín ·plášťového zloženia počas spreadingu. 
Všeobecne možno tieto zmeny spájať s rozhodujúcimi 
udalosťami vo vývoji kontinentálnej kôry, na čo modelo
vo poukázal Brevart a Allégre (1977). Ale takéto zmeny 
sa nemusia vždy prejaviť výrazne, pretože obidva procesy 
sú často vekovo synchrónne (na jednej strane spreading 
a na druhej vznik orogenetických pásiem s nadväznou de
nudáciou), takže ich vplyv sa môže vzájomne eliminovať. 
Nepochybné však je, že systematický rast pomeru 
87Sr/86Sr v morskej vode sa môže vyskytnúť iba vtedy, ak 
prevažuje výrazný podiel kôrového stroncia, v ktorom 
okrem toho, že má vysoký izotopový pomer stroncia, 
tento (pomer) v priebehu času najrýchlejšie vzrastá. 

Terciérna stronciová stratigrafia 

Prvú prácu dotýkajúcu sa špeciálne uhličitanových 
schránok terciérnych fos ílií publikoval DePaolo a Ingram 
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(1985). Pre toto obdobie je charakteristický monotónny 
rast pomeru 87Sr/86Sr, výrazne prevyšujúci analytickú chy
bu merania. Mladé sedimenty sú dobre zachované, s ma
lou pravdepodobnosťou diagenetíckých zmien a výskyt fo
sílií umožňuje presnú biostratigrafickú koreláciu. Autori 
na súbore starostlivo vybraných terciérnych fosílií v kom
binácii s magnetostratigrafiou dokázali, že od kriedy po 
koniec eocénu má evolučná krivka mierne klesajúci trend, 
od vrchného eocénu až po pleistocén výrazne stúpa a od 
spodného miocénu sa tempo prírastku čiastočne znižuje. 
Na základe tejto práce Rundberg a Shalley (1989) určili 
stratigrafiu terciérnych sedimentov v Severnom mori. 

Neskôr sa stronciová stratigrafia terciéru (od eocénu až 
po koniec pliocénu) podstatne spresnila (Hess et al., 
1989; Hodell et al. , 1989; Miller et al., 1988, 1991 ; De
nison et al. , 1993; Oslick et al., 1994). Autori už využili 
presnú zonáciu planktonických druhov a tá umožnila ko
reláciu pelagických sedimentov s presnosťou na 0,5 až 
4 Ma; mali k dispozícii kompletné profily vyvŕtané z mor
ského dna v rámci projektov DSDP a ODP a získali 
z nich presnú koreláciu biostratigrafie s časovou škálou 
zmien geomagnetickej polari ty (GPTS) ; napokon mali 
doplnkové informácie o izotopoch C a O z týchto profi
lov. Pri tejto korelácii veľmi zavážila možnosť priamo 
porovnávať biostratigrafiu s magnetostratigrafiou, lebo 
použitie iba prvej metódy by nezaručovalo dosiahnuteľnú 
presnosť najmä preto, že sú rozdielne taxonomické a stra
tigrafické interpretácie a navyše sa dokázala diachronita fá
cií z geograficky rozdielnych lokalít. Priama korelácia po
trebných a navzájom nezávislých poznatkov spolu s veľ
kou zmenou pomeru 87Sr/86Sr od vrchného oecénu po re
cent (cca 0,001400) umožňujú použiť zmenu izotopické
ho zloženia Sr ako presnú stratigrafickú metódu. Na zá
klade dnešných analytických možností a presnosti meraní 
izotopových pomerov na hmotnostných spektrometroch 
(10x10·6) je dosiahnuteľná presnosť stronciovej stratigra
fie od vrchného eocénu po pliocén cca 0,3 - 1 Ma. 

Vzorky a analytický postup 

Vzorky na stronciovú stratigrafiu mu sia sp1ňať dve 
hlavné podmienky. Je to vhodné chemické zloženie a ab
sencia diagenetických premien. Podrobnejšiu diskusiu 
o tejto problematike možno nájsť v práci Burcharta a Pien
kowského ( 1995). 

Na splnenie ciefa tejto našej práce sme vybrali dva na -
sledujúce morské druhy s relatívne veľkým vekovým roz
dielom. 

Glycymeris ex. gr. obovatus (Lam.) pochádza z pekten
kulových pieskov z Kováčova (Seneš, 1958), ktoré 
vznikli v infralitoráli prechádzajúcom do circalitorálu 
v hfbkovom rozmedzí 15 - 40 m v dobre aerovanom mor
skom prostredí (Kováč, 1977). Biostratigrafický vek zod
povedá egeru. 

Circomphalus sp. (vrchný báden) je z morských plyt
kovodných sedimentov Podunajskej panvy Smoleníc 
(Zlínska a Fordinál, 1992). Asociácia ťažkých minerálov 
viažuca sa na tieto horniny pochádza z kryštalinika Ma
lých Karpát (Uher a Kováč, 1993). 

Brakická Ervilia dissita podolica (Eichw.) z vrchného 
sarmatu je z plytkovodných sedimentov viedenskej panvy 
z lokali ty Skalica. Pôvodná morská voda sa vysladila na 
15 - 20 %o (odhad je založený na analýze spoločens tva 

mäkkýšov), čo zodpovedá cca 43 - 57 hmotnostným per
centám morskej vody . V najbližšom okolí vystupujú 
egenburské wintenberské pieskovce a paleogénne flyšové 
sedimenty bielokarpatskej jednotky Bielych Karpát (Dor
nič a Kheil, 1963). 

Z vybratých druhov mäkkýšov sme po predchádzajú
com mechanickom očistení a kontrole v binokulárnom 
mikroskope vybrali cca 0,25 g schránky, rozdrvi li sme ju 
a spulverizovali v achátovej miske. Po rozpustení vzoriek 
v kyseline octovej sme z nich štandardným postupom od
stránili Fe a Al. Použili sme aj azotanovú metódu na zní
ženie pomeru Ca/Sr vo vzorkách (Otto et al., 1988). Po 
tejto procedúre sme vzorky vysušili, zaliali l ml 2.5M 
roztokom HCl a naložili do chromatografických kolón na 
ďalšie očistenie od nežiadúcich prvkov, hlavne na oddele
nie izobarických nuklidov 87Sr a 87Rb. Použi té kolóny 
v objeme cca 10 cm3 boli naplnené ionomeničom Bio 
Rad 50X8 zrnitosti 200 - 400 mesh. Zachytený roztok so 
Sr sa odparil, Sr v odparku sa previedlo na SrCl 2 a v ta
kej to forme sa vzorka naložila na tantalový filament. Pri 
chemických procedúrach sme používali potrebné chemiká
lie triedy Suprapure (Merck), resp. destilované teclmoló
giou pod bodom varu v teflónových fľašiach . 

Izotopové zloženie Sr sme analyzovali na hmotnost
nom spektrometri VG 54 E v statickom multikolektoro
vom režime. Izotopový pomer sa meral v 15 blokoch 
a každý blok sa skladal z 1 O cyklov. Integračný čas sní
mania údajov bol -10 s. Pred každým cyklom sa centroval 
pík 88Sr a meralo sa pozadie kolektorov. Intenzita iónové
ho prúdu (cca 1,0 x 10-11 A na 88Sr) sa udržiavala progra
movo. Spolu so vzorkami srne za tých istých podmienok 
zmerali aj SrCO3 štandard SRM 987, na ktorom sme zís 
kali pomer 0,710195 ± 9. Zmeraný výsledok na SRM 
987 umožňuje kalibrovať údaje namerané vo vzorkách na 
akékoľvek predchádzajúce aj budúce publikované údaje 
s rozdielne nameranými hodnotami v tomto štandarde. 

Výsledky 

Tab. 1 obsahuje údaje z analyzovaných schránok mäk
kýšov z terciéru Západných Karpát, ktoré sme namerali. 
Analytická chyba predstavuje štandardnú chybu priemeru. 
Aby boli naše údaje priamo porovnateľné s kalibráciou 
Oslicka et al. ( 1994 ), v tab . 1 uvádzame aj korigované 
údaje, ktoré sme vyrátali pripočítaním hodnoty 60 x 10·6 

k pôvodným údajom, pretože citovaní autori na identic
kom štandarde SRM 987 dosiahli pri meraniach hodnotu 
0,710255. 

Stronciový vek sa vypočítal na základe dvoch lineár
nych vzťahov (rovnica 2a, 9 z práce Oslicka et al., 1994), 
ktorými sa aproximuje prírastok 87Sr/86Sr v závislosti od 
času od vrchného.oligocénu po stredný miocén (obr. 3a, 
3b). V skutočnosti j e to polynomická funkcia 5. rádu 
(Milier et al., 1991), ktorú pri sledovanom časovom in
tervale dostatočne presne nahrádzajú tri lineárne závislos-
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Obr. 3. Pozícia analyzovaných uhličitanových schránok mäkkýšov na kalibračných priamkach definovaných pre stronciovú stratigrafiu terciéru 
v časovom rozpätí vrchný oligocén - stredný miocén (Oslick et al., 1994). Rozsah stratigrafických stupňov uvedených na grafoch je podľa Vassa 
et al. (1987). Vodorovná čiara cez analytické údaje (plné krúžky) znázorňuje odhadnutú externú presnosť meraní. a - graf pre Glycymeris. Zistený 
izotopový pomer leží na konci kalibračnej priamky pre vrchný oligocén; b - graf pre Circomphalus a brakickú erviliu. Prázdny krúžok znázorňuje 
pomer 87Sr/86Sr v morskej vode zodpovedajúci stratigrafickému veku ervi/ie (vrchný sarmat). 

Fig. 3. The position of analysed mollusc shells in Sr stratigraphy calibration lines for the Tertiary in tíme interval from late Oligocene to the Middle 
Miocene (after Oslick et al., 1994). The range of stratigraphic stages according to Vass et al. (1987). Horizontal lines through analytical data (full 
circles) represent an estirnation of external reproducibility of measurements. a - Glycymeris plot. The rneasured isotope ratio locates the shell just 
at the end of calibration line for the Oligocene; b - the position of Circomphalus and Ervilia in the Middle Miocene calibration line. The ernpty 
circle represenis 87Sr/86Sr in the Upper Sarmatian sea (0.70888) what is the biostratigraphic age of Ervilia . 
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Tab. 1 
Pomer 87Sr/86Sr v schránkach analyzovaných terciérnych mäkkýšov 

zo Západných Karpát 
87Sr/86Sr in the analysed mollusc shells from the Tertiary of the Wes

tern Carpathians 

Schránka 
Meraný pomer Korigovaný pomer Sr vek (Ma) 

87Sr/86Sr 87Sr/86Sr 

Ervilia 0,708551 ± 10 0,708611 ± 10 
Circomph. 0,708804 ± 10 0,708864 ± 10 12,41 (2a) 
Glycymeris 0,708239 ± 10 o, 708299 ± 10 23,38 (9) 

SRM 987 0,710195 ± 9 0,710255 ± 91 

1Na hodnotu SRM 987 sú štandardizované vzťahy vek vs pomer 
87Sd86Sr v kalibračných priamkach pre terciér v práci Oslicka et al. ( 1994 ). 
Namerané údaje sú skorigované na hodnotu SRM 987 = 0,7 10255 pri
počítaním hodnoty 60 x 10·6• Analytická neistota meraní predstavuje 
štandardnú chybu priemeru. Čísla v zátvorkách za stronciovým vekom 
predstavujú použité rovnice na ich výpočet z práce Osl icka et al. 
(1994). Biostratigrafická pozícia vzoriek: Ervilia - vrchný sarmat, 
Circomphalus - vrchný báden, Glycymeris - eger. 
1All the data of Oslicket al . (1994) are standardized to the value of SRM 987. 
The measured values were corrected to SRM 987 = 0.7 10255. The 
analytical precision of measurements represents standard error of the 
mean. Numbers· in parenthesi s in Sr vek (Sr age) column refer to 
equations used for Sr age compu tation according to Oslick et al. 
(1994). The biostratigraphic posi tion of samples: Ervilia - the Upper 
Sarmatian, Circomphalus - the Upper Badenian, Glycymeris - the Egerian. 

ti. Obidve morské schránky pochádzajú z dvoch období 
s rozdielnou rýchlosťou prírastku pomeru 87Sr/86Sr 
(0,000059/Ma pri Glycymeris ex. gr. obovatus (Lam.), 
resp. 0,000027/Ma pri Circomphalus sp.), čo sú vlastne 
regresné koeficienty pre použité lineárne vzťahy; medzi 
obidvoma datovanými rodmi v skutočnosti ležia dva in
flexné body. 

Vzorky analyzovaných schránok sa datovali biostrati
graficky. Biostratigrafický vek možno priamo korelovať 
s vekovou škálou neogénu centrálnej Paratetýdy odvodenou 
z izotopových datovaní (Vass et al., 1987). Na obr. 3a 
a 3b sú kalibračné priamky zmien izotopového zloženia Sr 
vzhľadom na časovú škálu a pre úplnosť uvádzame veko
vo definované chronostratigrafické stupne podľa Vassa 
et al. (1. c.). Schránka glycymerisu (obr. 3a), ktorý sa bio
stratigraficky určil ako eger, má Sr vek 23,4 Ma, čo pod
ľa použitej kalibrácie zodpovedá najvrchnejšiemu oligocé
nu, lebo jeho stronciový izotopový pomer je nižší ako 
hraničná hodnota inflexného bodu regresnej priamky defi
novanej pre spodný miocén. Väčšia odchýlka je viditeľná 
pri Circomphalus (obr. 3b). Stronciový vek je 12,4 Ma, 
čo v použitej vekovej škále zodpovedá strednému sarma
tu, nie vrchnému bádenu, ako je určený jeho biostratigra
fický vek. Predpokladaná chyba našich meraní ( opakované 
určenie izotopového pomeru z tých istých schránok ± 0,6 Ma) 
a malé vekové rozpätie sarmatu (2, 1 Ma) spôsobuje, že 
chyba zasahuje spodný, ale aj vrchný sarmat. Predchádza
júca kalibrácia miocénu (Miller et al. , 1991) poskytuje 
lepšiu zhodu stronciovej stratigrafie s biostratigrafiou, 
pretože vypočítaný vek zodpovedá spodnej časti spodného 
sarmatu. 

Ervilia dissita podolica (Eichw.) pochádza z vrchnosar
matských sedimentov a z brakického prostredia a podľa 

očakávania nemôže ležať na kalibračných priamkach defi
novaných pre morské organizmy. Leží nad definovanou 
kalibračnou priamkou. V čase prislúchajúcom jej stratí
grafickému veku mala morská voda pomer 87Sr/86Sr zod
povedajúci hodnote 0,70888. Rozdiel medzi touto hodno
tou a hodnotou, ktorú sme zistili v schránke ervilie, j e 
výrazný, a to 267 x 10-6 (pripomíname, že štandardná 
chyba meraného izotopového pomeru j e 26,7x nižšia) . 
Z uvedeného vyplýva, že sladká voda, ktorá v tom čase 
riedila morskú vodu, musela obsahovať Sr s nižším izoto
povým pomerom 87Sr/86Sr, aký sme zistili v jej vlastnej 
schránke. 

Diskusia 

Riešenie stratigrafických korelácií je pri rekonštrukcii 
celej geologickej histórie veľmi dôležité. Túto úlohu čas
to sťažujú komplikácie späté s použitím klasickej biostra
tigrafie, ako sú neúplné geologické profily, chýbanie vý
znamných druhov na odkryvoch a napokon aj dokázaná 
diachronita fácií. Je napr. známe, že vek prvého a posled
ného výskytu planktonických foraminifer so známou 
magnetostratigrafiou z rozličnej zemepisnej šírky môže 
byť rôzny, čím sa potenciál biostratigrafických metód 
vlastne zmenšuje (Miller et al., 1985; Denison et al. , 
1993). 

Terciérne sedimenty sú významným stratigrafickým ho
rizontom, pretože v tom čase sa začal vývoj moderných 
oceánov (Wright et al. in Milier et al., 1991). Možno ich 
použiť na spresnenie vekovej škály, pričom sa dá plne vy
užiť potenciál stronciovej stratigrafie. Dôležitosť presnej 
stratigrafie v týchto horninách vychodí aj z toho, že sa na 
tieto horniny často viažu prospekčné aktivity späté s vy
hľadávaním ropy a plynných uhľovodíkov. Aj keď je neo
génna biostratigrafia relatívne presná, jej presnosť kolíše, 
pretože napr. v niektorých vrstvách spodného miocénu 
chýbajú biostratigrafické markery. Na druhej strane rast 
pomeru 87Sr/86Sr v priebehu terciéru ponúka možnosť 
spresniť stratigrafickú škálu, ktorá po presnej kalibrácii 
s inými chronologickými prostriedkami môže byť od bio
stratigrafickej zonácie nezávislá. Tak sa utvárajú pod
mienky na riešenie mnohých úloh, pri ktorých čisto biostra
tigrafické metódy zlyhávajú, a to od identifikácie redepo
novaných fosílií až po geochemickú rekonštrukciu znoso
vých oblastí v okolí uzavretých morských bazénov. Jednu 
z takýchto možných aplikácií stronciovej stratigrafie opi
sujeme ďalej . 

Opätovne pripomíname, že stronciová stratigrafia nie je 
priamym datovaním veku skúmaných vzoriek, akou je 
napr. Rb/Sr metóda. Je to iba korelácia zmeny pomeru 
stronciových izotopov k danej geochronologickej časovej 
škále. Jej presnosť teda závisí najmä od dvoch podmie
nok: 

Prvou je presnosť kalibrácie zmien izotopového zlože
nia Sr v závislosti od času a závisí od toho, s akou pres
nosťou sa podarí určiť stratigrafické zónovanie biostrati
grafickými a magnetostratigrafickými metódami. Veková 
kalibračná škála miocénu je stanovená podľa prvého a po
sledného výskytu planktonických foraminifer interpolá-
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100 87Sr/86Sr in brackish water (Ervilia) = 0.708611 
87Sr/86Sr in Upper Sarmatian sea = 0.708880 

Obr. 4. Variabilita izotopického zlože
ni a Sr a jeho koncentrácie v sladkej vo
de pri rozdielnom vysladení morskej vody 
s konštantným pomerom 87Sr/86Sr v bra
kickej vode reprezentovanom schrán
kou ervilie (0,708611 ). Koncentračné 
krivky 1-5 rôznych pomerov koncentrá
cie Sr v sladkej (Srr) a morskej vode 
(uvedené v zátvorkách pri zodpoveda
júcich krivkách) sú prepočítané na izo
topické zloženie morskej vody vo vrch
nom sarmate (0,70888) a na koncentrá
ciu Sr 7,68 ppm. Čiarkovaná krivka je 
ekvivalentom krivky 2 v prípade, ak by 
sa pomer koncen tráci e Sr v sladkej 
a morskej vode znížil na polovi cu ( t. j . 
uvažovaná koncentrácia Sr v morskej 
vode by vzrástla 2x). Trojuho lníky pri 
krivke 1 označujú limity izotopového 
zloženia Sr v jurských až triasových 
morských uhličitanoch . 
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ciou veku medzi megnetochronozonálnymi hran icami. 
Takéto odvodenie sa volá magnetochronológia (Bergreen 
a Van Couvering, 1974). Posledné spresnenie vekovej 
škály vrchného oligocénu - miocénu (Oslick et al., 1994) 
berie do úvahy aj zmeny v zafadnení Antarktického štítu. 

Druhá podmienka je čisto technická a predstavuje limit, 
s akou presnosťou možno zmerať izotopový pomer Sr 
opakovane v tých istých vzorkách. Je to dôležitý parame
ter hlavne s ohľadom na veľkosť regresného koeficienta 
v daných kalibračných priamkach, ktorého vypočítaná šta
tistická chyba tiež ovplyvňuje celkovú presnosť určenia 
veku Sr. 

Pri rešpektovaní týchto podmienok sa v citovaných 
prácach udáva, že presnosť stronciovej stratigrafie veku 
medzi 15,2 až 9,9 Ma ± 0,61 Ma a vrchného oligocénu 
pri 95 % konfidenčnom intervale je± 1,08 Ma. 

Z takého pohľadu možno konštatovať, že schránky 
dvoch morských mäkkýšov z terciéru Západných Karpát 
sú v podstate kompatibilné so stronciovou stratigrafiou, 
akú navrhuje Miller et al. (1991 ) a Oslicka et al. (1994). 
Aj keď sa analytické údaje v tejto práci opierajú iba o dve 
merania, domnievame sa, že stačia na všeobecnú úvahu 
o tom, že terciérne moria Západných Karpát boli v egeri 
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Fig. 4. The vari abi lity of Sr isotopic 
composit ion and its concentration in 
fresh water with different salinity of the 
seawater for constant 87Sr/86Sr in mixed 
(brackish) water represented by Ervilia 
Sr isotopic composition (87Sr/86Sr = 
O. 7086 11 ). The concentration curves 1 -
5 for different Sr ratios in fresh (Sr1) 

and seawater (in parenthesis) are calcu
lated on the basis of Sr isotopic composi
tion in the Upper Sarmatian sea 
(O, 70888) which contains of 7 .68 ppm of 
Sr. The dashed curve is equivalent to the 
curve 2 for the case when strontium 
concentration ratio in fresh and seawa
ter would be decreased by factor 2. The 
linúts of Sr isotopic composition for the 
Triassic and the Jurassic marine carbo
nate sediments are marked by full tri-0.708 
angles above the curve 1. · 

a bádene otvorené a s plnou homogenizáciou izotopov Sr 
s otvoreným svetovým oceánom. Keďže sme na stroncio
vé datovanie vybrali mäkkýše s veľkým vekovým rozdie
lom, sme pi"esvedčení, že sú kompatibilné aj analýzy spa
dajúce medzi tieto dva body. Ak hovoríme o otvorenom 
mori, myslíme najmä na hydrochemické a geochemické 
aspekty tohto termínu. V práci Veizera a Compstona 
(1974) možno náj sť unikátny príklad na efektivitu zmie
šavania sladkej a morskej vody s podstatne rozdielnou 
koncentráciou Sr. Títo autori zistili, že voda Hudsonovho 
zálivu má identický pomer 87Sr/86Sr ako morská voda na
priek tomu, že zál iv je morfologicky polouzavretým ba
zénom, do ktorého sa splachuje Sr z hornín Kanadského 
štítu s výrazne vyšším pomerom 87Sr/86Sr (cca 0,720), 
ako je priemerná hodnota vody dnešného svetového oceá
na (0,7092). Preto je zrejmé, že štúdium izotopového zlo
ženia Sr v brakických druhoch môže priniesť potenciálne 
dôležité informácie o pôsobení takých paleogeologických 
či niteľov , ktoré sií schopné pomer 87Sr/86Sr v morskej 
vode výrazne zmeniť. Morské sedimenty terciéru Západ
ných Karpát dobre dokumentujú postupné vysládzanie se
dimentačného prostredia. Z toho vychodí, že usadeniny 
obsahujú informáciu o·zmene paleogeografických a paleo-
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hydrogeochemických podmienok, ktoré sa v konečnom 
výsledku prejavili vo výraznej zmene izotopového zlože
nia brakických vôd. Brakická Ervilia , ktorej izotopový 
pomer 87Sr/86Sr sme uviedli v tab. 1 a na obr. 3, túto 
zmenu dobre dokumentuje. 

Uhličitanová schránka skúmaného mäkkýša má vzhľa
dom na svoj biostratigrafický vek výrazne nižší izotopo
vý pomer Sr. Vo vrchnom sarmate bol izotopový pomer 
87Sr/86Sr v morskej vode cca 0,70888, čo znamená, že 
schránka ervilie má túto hodnotu nižšiu o -267 x 10·6. 

Mäkkýš žíl v brakickej vode, v ktorej bola morská voda 
zastúpená cca 43 - 57 hmotnostnými percentami. Tento 
údaj stačí na vytvorenie jednoduchého zmiešavacieho mo
delu dvoch zdrojov (t. j . morskej a sladkej vody) s rozdiel
nou koncentráciou Sr a s rozdielnymi izotopovým zlože
ním (Faure, 1986). Ak je známy výsledok zmiešavania -
a ten sme v schránke ervilie zistili zmeraním pomeru 
87Sr/86Sr, potom je otázka, aká mohla byť koncentrácia 
Sr a jeho izotopové pomery v morskej a sladkej vode, 
ktorých zmiešaním vznikol zistený pomer 87Sr/86Sr v jej 
schránke. 

V prvom priblížení sme vychádzali zo známej koncen
trácie Sr v sladkej a morskej vode, ako sa zistila v súčas 
nosti (Brass a Turekian in Faure, 1982), t. j . predpoklada
li sme, že priemerná koncentrácia Sr v morskej vode 
vrchného sarmatu (biostratigrafický vek ervilie) bola viac 
ako lOOx vyššia ako v sladkých vodách splachujúcich Sr 
z miocénnej západokarpatskej pevniny. Ďalej sme predpo
kladali, že sladkovodné Sr môže pochádzať najmä zo zvet
rávania uhličitanových hornín jury až triasu. Tento inter
val sme vybrali preto, že predstavuje značné rozpätie izo
topového pomeru. Ako dokazuje krivka 1 na obr. 4, taká
to voda by musela vysladiť morskú vodu na cca 95 %, 
aby schránka ervilie mala taký izotopový pomer Sr, ako 
sme zistili. Takáto predstava je teda nereálna, a preto sme 
vypočítali sériu kriviek (krivka 2 až 5 na obr. 4), ktoré 
dokazujú, že koncentrácia Sr prinášaná sladkými vodami 
do vody, v ktorej žila ervilia, musela byť v pomere ku 
koncentrácii Sr v morskej vode omnoho vyššia. V tomto 
konštatovaní sa ponúka možnosť takýto zdroj hľadať. 

Niet dôkazov na to, aby sme mohli predpokladať, že 
rozpustnosť uhličitanových (resp. silikátových) hornín 
v miocéne bola napr. 10- až 50-krát vyššia ako v súčasnos

ti. Z výsledkov zmiešavacieho modelu na obr. 4 vyplýva, 
že dosiahnuť hodnotu 87Sr/86Sr = 0,708611 definovanej 
brakickej vody možno iba v prípade, ak sa koncentrácia 
Sr (pri pomere 87Sr/86Sr od 0,705 do 0,7077) v sladkej 
vode zvýši zhruba od 0,5 do 3,5 ppm (prepočítané na 
koncentráciu v morskej vode 7,68 ppm) . Aj keď nezávislé 
premenné predstavované koncentráciou a izotopovým po
merom Sr môžu vytvárať veľmi rozdielne kombinácie 
(a doteraz údaje na ich selekciu nemáme), možno sa pokúsiť 
hľadať zdroj zvýšenej koncentrácie Sr v sladkej vode. Pod
ľa analytických údajov je vefmi pravdepodobné, že to bo
la vulkanická činnosť a s ňou spätý prínos vyššej kon
centrácie Sr s nižším izotopovým pomerom. Palmer 
a Edmond (1989) v hydrotermálnych roztokoch v súvislosti 
s podmorským vulkanizmom zistili koncentráciu až 
11 ppm. Podobne majú vysoký obsah Sr a izotopový pomer 

Sr od 0,7035 do 0,707 vody spojené s kamčatským vul
kanizmom. Aj nízkoteplotné vody späté s mladým vulka
nizmom v oblasti Toskánska (Taliansko) majú koncentrá
ciu Sr medzi 3,6 do 10,3 ppm (Celati et al., 1991). Je 
zrejmé, že zvýšený prínos takýchto roztokov viažucich sa 
na vulkanickú činnosť môže koncentráciu Sr v konečnej 
bilancii kontinentálneho splachu výrazne zmeniť. 

Vulkanickú činnosť v sarmate dobre dokumentujú geo
chronologické údaje. Izotopový pomer 87Sr/86Sr vo vul
kanických horninách Kremnických a štiavnických vrchov 
(starých 10 - 15 Ma) kolíše medzi 0,706 - 0,707 (Michal
ko, ústna informácia) a možno očakávať, že voda spätá 
s týmto vulkanizmom má blízky izotopový pomer Sr. 
Ukázal i sme, že pomer Sr v sladkej a morskej vode musel 
byť vyšší, a tak možno očakávať, že Sr vulkanického 
pôvodu bolo významným prvkom sladkých vôd. Iné zdro
je Sr a potom v konečnom súčte nemuseli prejaviť tak, 
aby celkové izotopové zloženie Sr zásadne zmenili. V ta
kom prípade by sa výsledný izotopový pomer v sladkých 
vodách vrchného sarmatu nemusel od izotopových pome
rov známych vulkanických hornín odlišovať. Z tejto úva
hy rezultuje, že limit koncentrácie Sr v sladkých vodách 
vrchného sarmatu pri 43 - 57 % hmotnostnom zastúpení 
morskej vody mohol ležať zhruba medzí 0,6 - 1,8 ppm 
(prepočítané na koncentráciu Sr v morskej vode 7,68 ppm). 
Všeobecnejšie možno konštatovať, že pomer koncentrácie 
Sr v sladkej a morskej vode mohol byť v hraniciach 
0,078 - 0,23. Sledovaný problém nateraz zostáva iba na 
úrovni modelovej úvahy. Načrtnúť možno viac alternatív, 
ale údaje na ich selekciu zatiaľ nemáme. Výsledky mode
lovania, osobitne pri riešení geologických otázok, sú svo
jím významom jednostranné, ako dôkaz ich často použiť 
nemožno, ale dajú sa výhodne použiť na eiitninovanie ne
reálnych predpokladov. Dúfame, že orientovaný výber 
a izotopová analýza brakických schránok nepoužiteľných 
v stronciovej stratigrafii poskytnú údaje na presnejší od
had variabilných parametrov, ktoré umožnia napr. bližšie 
identifikovať geochemické aspekty vysládzania terciémeho 
mora Západných Karpát. 

Záver 

Určenie izotopového pomeru 87Sr/86Sr v uhličitanových 
schránkach morských a brakických mäkkýšov z terciéru 
Západných Karpát demonštruje možné využitie takýchto 
údajov pri rekonštrukcii vývoja terciérnych panví v tejto 
oblasti. 

Dokumentovali sme, že tento typ údajov má v princípe 
dvojaký význam: 

a) Dokázali sme, že v uhličitanových schránkach mor
ských mäkkýšov, ktoré sme analyzovali , izotopový po
mer 87Sr/86Sr v priebehu času rastie. Stronciový vek vy
počítaný zo zisteného pomeru 87Sr/86Sr na základe kalib
rácie Oslicka et al. (1994) pri Glycymeris ex. gr. obova
tus (Lam.) je 23,4 Ma, čo zodpovedá jeho biostratigrafic
kému zaradeniu do egeru. Stronciový vek vrchnobáden
ského Circomphalus sp. je 12,4 Ma, čo podfa použitej 
kalibrácie zodpovedá strednému sarmatu. Príčina tohto 
rozdielu zatiaľ nie je jasná, ale nazdávame sa, že sa izoto-
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pové údaje z fosílnych mor kých uhličitanových schránok 
zo západokarpatských terciérnych sedimentov budú dať na 
stratigrafické účely využívať. Očakávame, že sa metóda 
uplatní hlavne v prípadoch, keď sú možnosti biostratigra
fických metód obmedzené a neposkytujú jednoznačné úda
je (napr. pre nedostatok vhodných fosíli í). Potenciál tej to 
metódy posilnený tým, že takéto datovanie nezávisí od 
skúmaných fosílnych druhov, je zjavný aj pri riešení otá
zok stratigrafických korelácií. 

b) Ako sme poukázali v prípade Ervilia dissita podolica 
(Eichw.), brakické schránky nemôžu poskytnúť vekový 
údaj. Za predpokladu, že je biostratigrafický vek takýchto 
schránok známy, pomer 87Sr/86Sr je významným geoche
mickým údajom využiteľným nielen pri štúdiu dynamiky 
vývoja terciémych panví, lež aj na identifikáciu procesov 
prebiehajúcich na súši priľahlých pevnín. Preto sa domnie
vame, že systematické štúdium pomeru 87Sr/86Sr mor
ských a brakických schránok z terciéru Západných Karpát 
prinesie doplňujúce informácie na riešenie širokého spek
tra ďalších otázok vývoja terciérnych panví Západných 
Karpát, ktoré sa klasickými metódami získať nedajú. 
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87Sr/86Sr in three mollusc shells from the Tertiary rocks of the Western Carpathians 
In 1948 Wickman predicted the general increase of 

87Sr/86Sr in ocean water with time due to radioactive decay of 
87Rb to 87Sr in the rocks of the Earth' s crust. This increase 
should be a result of an input of strontium from different cru-

stal sources derived by weathering and its mixing in ocean 
water. From this idea results that in carbonate marine sedi
ments in which Sr i;:oprecipitates with calcium, the age of 
such sediments could be estimated on the basis of 87Sr/86Sr 
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changes . However, Peterman et al. (1970), Veizer and Comp
ston (1974), using calcareous fossils and sedimentary carbo
nates showed clearly that 87Sr/86Sr ratio had fluctuated repea
tedly within the Phanerozoic . 

Generally, there are three sources controlling strontium 
isotope ratio in seawater (Fig . 1): 

- marine carbonate an d evaporite rocks primaril y of the 
Phanerozoic age wi th Sr isotope ratio 0.708 ± 0.001 , 

- sialic rocks of the Earth's crust wi th Sr isotope ratio bet
ween 0.712 - 0.720, 

- volcanic rocks on the continents an d in ocean bas ins 
with average Sr isotope ratio 0.704 ± 0.002 . 

Sr isotope ratio in seawater is believed to be uniform at 
any given tí me because strontium residence tíme is much 
longer (3 - 5 Ma) than ocean water mixing times (appr. 1000 
years ). 

Burke et al. (1982) precisely determi ned curve of Sr isoto
pe ratio changes in marine carbonate sediments and fossils 
of known age from the Cambrian to the Recent. The curve of 
seawater 87Sr!8 6Sr ratio vs ti me (Fig . 2) exhibits an interes
ting and complex structure with many episodes of increasing 
and decreas ing values. The configuration of the curve appears 
to be strongly influenced by the history of plate interaction 
and seafloor spreading. 

Th is demonstrated time - dependent variation of marine Sr 
isotope ratio permits da ting of carbonate rocks of marine 
origin in some restricted intervals in case when an exact cali
bration of Sr isotope changes vs time scale is known . The tí
me interval since late Eocene offers such a possibility becau
se of continous growing of 87Sr/8 6Sr until the Recent. Last ti 
me a great effort was concentrated upon the determination 
a rela tionship between 87Sr/86Sr and age in order to use Sr 
isotopes for chronostratigraphic correlation in the tíme in
terval (DePaolo and Ingram, 1985; Hess et al. , 1989; Hodell 
et al., 1989 ; Miller et al., 1985, 1988, 1991 ; Oslick et al., 
1994 ). As a result, three calibration lines enabling to con
vert 8 7Sr/86Sr values to Sr age were set up ťor interval from 
the Oligocene to the Middle Miocene. 

The aim of this paper is to find if 87Sr/86Sr in marine mol
lusc shells from the Western Carpathian' s Tertiary sediments 
are compatible with Sr stratigraphy determined in the Tertia
ry sediment profiles recovered from the Atlantic ocean dril! 
holes. Moreo ve r, we defined Sr isotopic compos ition in 
brackish shell in order to find the difference between marine 
and brackish water of the same age. Such an information 
could be eventually applicable in paleohydrogeochemical 
and paleogeographical studies of the sedimentary basins. 

Three mollusc shells of the Tertiary age were collected for 
isotopic analysis: 

Glycymeris ex. gr. obovatus (Lam. ) fro m the Pectenculus 
sands (the Egerian), from Kováčov, the Pannonian basin; 

Circomphalus sp. (the Upper Badenian) from shallow water 
sediments of Smolenice, the Danube basin; 

Ervilia dissita podolica (Eichw.) from the Upper Sarmatian 
brackish, shallow water sediments near Skalica, the Vienna 
basin. The salinity of brackish water is estimated about 15 -
20 %o which is equivalent to 43 - 57 wt. % of seawater. 

Strontium for mass-spectrometric measurement was sepa
rated by standard chemical procedure (Otto et al., 1988). Sr 
isotopic composition was measured in sta tic multicollector 
mocte on MS VG 54 E along with SRM 987. Results are sum
marised in Tab. 1 and Fig. 3. Sr ages were computed accor
ding to the calibration of Oslick et al. 1994). 

Figs. 3a and 3b show the position of shells analysed in ca
li bration lines which enable convert ing of 87Sr/86Sr to Sr 
age. The chronostratigrafic stages for the centra! Parathetys 
(the left side of the graphs) are according to Vass et al. 
(1987) . Sr age for Glycymeris (Fig. 3a) is 23.4 Ma what fits 
its biostratigraphical position (the Egerian). Some discre
pancy is documented for Circomphalus with Sr age 12.4 Ma. 
Its biostratigraphical age its the Upper Badenian, but its Sr 
age matches it to the Middle Sarmatian. The previous Sr cali
bration for the Miocene (Miller et al. , 1991) offers a better 
fit and places Circompha/11s to the lower boundary of the Lo
wer Sarmatian. The sources of these discrepancies are not 
known yet. More <lata are necessary to clear up the problem. 

87Sr/86Sr in Ervilia is significantly lower than expected for 
the Upper Sarmatian seawater (0.70888). Ervilia lived in brac
kish water with approximatelly 43 - 57 wt. % of seawater. 
87Sr/8 6Sr of Ervilia in comparison with seawater is established 
-267 x 10·6• As resulted from single mix ing model (Faure, 
1986) in which salinity and Sr isotopic composition in brac
kish water is a constant, the ratio of riverine and seawater Sr 
at that time must have been higher then today (Fíg. 4) . The 
higher riverine input could have been probably caused by vol
canic activity geochronologically well documented in that tí
me. The volcanism is usually accompanied by a significant 
input of hydrothermal Sr with low 87Sr/86Sr ratios (Celati et 
al., 1991; Palmer and Edmond, 1989). The initial·Sr ratios in 
the Western Carpathians Miocene volcanism vary in range of 
0.706 - 0. 707 (Michalko, persona! communication). It 
means that the ratio of Sr contents in fresh and seawater in the 
Upper Sarmatian can be estimated between 0.078 - 0.23. 

On the basis of the results presented we expected two diffe
rent ways for using of the data: 

- there are indications for successfull dating of the Terti ary 
molusc shells by Sr stratigraphy . The potent ial of the met
hod is enhanced by the fact that the dating is not confined to 
paleontologically defined species . lt means that the method 
could be used in cases when the biostratigraphical dating fa i
led . Moreover, the method can exactly help in the stratigrap-
hic correlation ; · 

- 87Sr/8 6Sr from brackish shells dated biostratigraphically 
represents a significant geochemical information applicable 
in studies of various aspects of the development of the Ter
tiary basins and the adj acent areas. 
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Ortuť v pôde a v dnových sedimentoch potokov Malých Karpát a ich podhorí 
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Mercury in soils and stream sediments of the Malé Karpaty Mts. 

Total contents and distribution of Hg were studied in the region of the Malé Karpaty Mts. and their 
surroundings (piedmonts) in both soil profiles and stream sediments. Hg concentrations range between 
0.017 and 0.757 ppm. Highest concentrations occur in the uppermost parts of the soil profiles and they 
decrease downward. S pacial distribution of Hg concentrations shows a lowering trend from south to
ward northeast. Its concentrations in the stream sediments and soils show no c;;orrelations. 
The study deals with the origin of Hg in soils of the Malé Karpaty Mts. (forest soils). The study shows 
no anthropogenic influence on hg contents in this region. 

Key words: Hg distribution, Hg in soils, Hg in stream sediments, Hg average contents, Hg origin. 

Pôda a hydrosféra s atmosférou sú objektmi, v ktorých 
je ustavičný pohyb chemických prvkov vyvolaný prírod
nými a antropicky ovplyvnenými procesmi. Výsledkom 
takýchto procesov je často nahromadenie niektorých prv
kov s negatívnymi účinkami na živé organizmy a človeka. 

Najdôležitejšie chemické zlúčeniny zúčastňujúce sa na 
geochemickom cykle Hg sa klasi fikujú takto (Lindquist 
et al. , 1984): 

prchavé: Hg0 , (CH3hHg; 
reaktívne: Hg2+, HgX2, HgX·2, HgX·3, HgX·4, ďalej 

s OH" a Br-, Hg0 v aerosólových časticiach , Hg2+ v kom
plexoch s organickými kyselinami; 

nereaktívne: metylovaná Hg (CH3Hg+, CH3Cl, 
CH3HgOH) a iné organoortuťové komplexy Hg(CN)i, 
Hg2+ viažúce sa na atómy S v humusovom materiáli. 

Prevažná časť Hg v prírode migruje v plynnom stave 
ako Hg0 , v menšej miere ako (CH3) 2Hg. V atmosfére sa 
môže udržať až rok (Lindquist et al., 1984). V atmosfére 
Hg0 oxiduje v aerosólových časticiach, mení sa na formy 
rozpustné vo vode a so zrážkami sa dostáva späť na zem 
(Brosset, 1981). V pôde sa Hg môže zachovať aj stovky 
rokov (Steinnes, 1990). Podľa svetovej produkcie sa roku 
1900 do atmosféry dostalo 3 x 106 kg Hg. Roku 1970 sa 
uvoľňované množstvo Hg zvýšilo trojnásobne a odvtedy 
ďalej rastie (Andren a Nriagu, 1970). 

Hg na Slovensku (vrátane Malých Karpát) sa prehľadne 
sledovala v povrchovom pôdnom horizonte (Marušiak, 
1991 ). Koncentráciu Hg v niekoľkých pôdnych profiloch 
a sedimentoch potokov sme v pruhu Svätý Jur - Stupava 
už sledovali (Forgáč a Streško, 1993). Bančan a Ševc 
(1994) zistili, že v horskej oblasti Malých Karpát v sub
horizonte A0 množstvo organických látok klesá v smere 
od J na S. Koncentrátormi Hg sú malorozpustné komple
xy humínových kyselín a fulvokyselín v širšom rozpätí 
pH (Babčan a Ševc, 1993). Pôsobením mikroorganizmov 
sa môžu rozpadávať, vznikať iné systémy a vytvárať s Hg 
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metylované deriváty, ktoré sú vo vode zväčša rozpustné 
a ľahko sa s ňou môžu dostať do kolobehu . Podfa Mar
holda (1986) sú to toxické zlúčeniny . 
Keďže Hg a jej zlúčeniny patria medzi toxické látky, je 

nevyhnutné zistiť distribúciu a akumuláciu tohto prvku aj 
hlbšie v pôdnych profiloch a v sedimentoch potokov i na 
väčšej ploche Malých Karpát. Táto práca nadväzuje na na
še predchádzajúce pozorovania (Forgáč a Streško, 1993), 
zhfňa a zužitkúva ich údaje, a preto môže zhodnotiť väč
šiu oblasť z rovnakého hradiska. 

Metodika práce 

Hg v pôde Malých Karpát sme študovali v pôdnych 
profiloch zoradených do troch pruhov prechádzajúcich na
prieč pohorím a zasahujúcich aj do podhoria Malých Kar
pát. Prvá séria pôdnych profilov je z pruhu Svätý Jur -
Stupava a v podhorí zasahuje do oblasti Lozorna, dmhá 
z pruhu Pezinok - Pernek pokračuje na Z až do blízkosti 
Malaciek a na V od pohoria po Slovenský Grob. Tretí 
pruh prebieha v smere Doľany - Sološnica a v podhorí 
pokračuje smerom na Rohožník do blízkosti Malaciek. 

Vzorky pôdy sme odobrali odkopom v troch úrovniach, 
a to zo subhorizontu A0 z hfbky 3 až 5 cm, z horizontu A 
z hÍbky 10 až 15 cm a z horizontu B z hfbky 30 až 
50 cm. V pôde podhorí sa nedá vždy jednoznačne rozlíšiť 
subhorizont A0 a horizont A tak ako v horskej oblasti 
Malých Karpát, pretože ide o poľnohospodársky obrábanú 
pôdu a pôdu v borovicovom lese na Záhorí, kde sa pôdne 
profily pri výsadbe lesa narušili. Vzorky z horizontu C sa 
neodobrali súbežne s pôdnymi vzorkami, ale sa odobralo 
po päť vzoriek z prírodných odkryvov z granitov, meta
morfitov a karbonátov, aby sa získal čo najmenej zvetra
ný materiál. Hg v horizonte C v podhoriach sme nesledo
vali. Z dnových sedimentov potokov sú vzorky z jemné
ho kalového materialu a pri odbere sa dbalo na to, aby 
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Obr. 1. Schéma rozmiestnenia študovaných lokalít pôdnych profilov 
a dnových sedimentov potokov. 1 - lokality odberu pôdnych vzoriek, 
2 - lokality odberu vzoriek z dnových sedimentov potokov, 3 - terciér, 
piesok, íl, piesčitý íl, 4 - mezozoikum, karbonáty a karbonatické horni
ny, 5 - paleozoikum, granity a granodiority, 6 - paleozoikum, diority, 
7 - harmónska séria, 8 - paleozoikum, biotitické a sericiticko-biotitické 
fylity, pararuly. 

Fig. 1. Localities of the studied soil profiles and stream sediments. 1 - lo
cality of soil sampling, 2 - locali ty of stream sediment sampling, 
3 •· Tertiary, sands, clays, sandy clays , 4 - Mesozoic, carbonates and 
carbonatic rocks, 5 - Paleozoic, granites and granodiorites, 6 - Paleo
zoic, diorites , 7 - Harmonská series, 8 - Paleozoic, biotite phyllite and 
sericite - biotite shales. 

každá obsahovala čo najviac ílovitého materiálu a čo naj
menej organickej hmoty. Navyše sa sledovalo, aby mies
ta odberu dnových sedimentov potokov boli v blízkosti 
miest odberu pôdnych vzoriek. Vzorky pôdy v tabufkách 
a v obrázkoch majú rovnaké čísla ako vzorky dnových se
dimentov potokov (tab. 1 a 2, obr. 1, 5 až 7). 

Vzorky z pôdy a z dnových sedimentov potokov majú 
hmotnosť 2 až 3 kg. Vysušili sa pri izbovej teplote a jem
ný ílovitý materiál sa od úlomkov hornín uvoľňoval 
v porcelánovej miske pritláčaním porcelánovým dčikom. 
Po rozdružení sa preosiali a na zistenie obsahu Hg sa 
použila frakcia pod 0, 125 mm bez ďalšieho zjemňovania 
na analytickú jemnosť. Hg sa stanovovala na jednoúčelo
vom atómovom absorpčnom spektrometri TMA-254 
(Trace Mercury Analyzer) postupom opísaným v práci 
Forgáča a Streška (1993). Každá vzorka sa analyzovala 
trikrát a na elimináciu rozptylu použitej analytickej metó
dy sa urobil priemer. Zistený obsah Hg je v tab. 1 až 4. 
Zo získaných údajov sa na zvýšenie názornosti zostavili 
grafy (obr. 2 až 7). 
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Obr. 2. Distribúcia Hg v pôde a v dnových sedimentoch potokov. 
I - celková distribúcia Hg v pôdnych profiloch, II - distribúcia Hg v dno
vých sedimentoch potokov, III - distribúcia Hg v subhorizonte A0 , 

IV - distribúcia Hg v horizonte A, V - distribúc ia Hg v horizonte B. 

Fig. 2. Hg di stribution in soils and stream sediments . I - total distributi
on of Hg in soil profiles, II - distribution of Hg in stream sediments, 
III - Hg distribution in A0 subhorizon, IV - Hg distribution in the A ho
rizon, and V - Hg distribution in the B horizon. 

Prehľad výsledkov 

Pôda 

Hg sa v pôde vyskytuje v koncentračnom rozpätí od 
0,017 do 0,533 ppm, najčastejšie od 0,050 do 0,150 ppm. 
Najvyšší obsah je v subhorízonte A0 (v priemere 
0,203 ppm), nižší v horizonte A (v priemere 0,157 ppm) 
a v horizonte B klesá v priemere na 0,091 ppm. Koncen
tračné rozpätie Hg v pôdnych horizontoch dokumentuje 
obr. 2. Najnižší obsah je v horizonte C (substrát v horskej 
oblasti Malých Karpát). V priemere sa pohybuje od 0,018 
do 0,030 ppm podľa toho, či substrát tvoria granity, me
tamorfi ty alebo karbonáty. Charakter substrátu sa na kon
centrácii Hg v pôde výraznejšie neprejavil (obr. 5 až 7). 

Najvyšší obsah Hg sa zistil v pôdnych profiloch v pru
hu Svätý Jur - Stupava, kde dosahuje maximálnu hodnotu 
0,533 ppm. Z distribúcie Hg je zrejmé, že naj vyrovnanej-
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Obr. 3. Grafy distribúcie priemerného obsahu Hg v pôdnych horizon
toch na svahoch Malých Karpát a v podhoriach. r - priemerný obsah 
Hg v podhorí Malých Karpát, II - západné svahy Malých Karpát, 
III - západné podhorie Malých Karpát, rv - východné svahy Malých 
Karpát, V - východné podhorie Malých Karpát, 1 - subhorizont Ao, 
2 • horizont A, 3 - horizont B, 4 - dnové sedimenty potokov. 

Fíg. 3. Distribution of Hg average contents in soil horizons on the 
Malé Karpaty limbs and on their piedmonts. I - Hg average content 
in the Malé Karpaty Mts., II - in the western limbs, III - in the wes
tern Piedmonts, IV - in the eastern limbs, V - in the eastern pied
monts, 1 - A0 subhorizon, 2 - A horizon, 3 - B horizon and 4 - stre
am sediments. 

ší obsah Hg má stredná časť, kde je terén najmenej členi
tý. V obsahu Hg medzi pôdnymi horizontmi sú znaky 
pozitívnej korelácie. V okrajových častiach je obsah Hg 
premenlivejší. V subhorizonte A0 referenčnú hodnotu pre 
Hg v pôde, ktorú stanovujú Smernice Ministerstva pôdo
hospodárstva Slovenskej republiky o najvyšších prípust
ných hodnotách škodlivých látok v pôde z januára 1994, 
miestami prekračuje. Obsah Hg v horizonte A a B je 
- s výnimkou ojedinelých vzoriek z okrajových častí pru
hu Svätý Jur - Stupava - pod touto hodnotou. 

V pruhu Pezinok - Pernek sa zistila nižšia koncentrácia 
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Obr. 4. Grafické porovnanie priemerného obsahu Hg v dnových sedi
mentoch potokov a k nim priľahlých horizontov pôdy, I - Jurský potok, 
II - Stupavský potok (Košariská), III - Pezinský potok (Hrubá dolina), 
IV - Pernecký potok, V - Doliansky potok, VI - potok tečúci cez Polo
my do Orešian, VII - Sološnický potok, 1 - subhorizont A0 , 2 - hori
zont A, 3 - horizont B, 4 - dnový sediment potokov. 

Fig. 4. Comparison of the average Hg contents in stream sediments 
and in the surrounding soils, I - Jurský stream, II - Stupavský stream 
(Košariská), III - Pezinský stream (Hrubá dolina), IV - Pernecký 
stream, V - Dofanský stream, VI - stream flows through Polomy to 
Orešiany, VII - Sološnicky stream, 1 - A0 subhorizon, 2 - A horizon, 
3 - B horizon and 4 - stream sedi ments. 

Hg (od 0,033 do 0,344 ppm). Celkove najvyšší obsah je 
v subhorizonte A0 , nižší v horizonte A a najnižší v hori
zonte B. Vo väčšine pôdnych profilov je obsah Hg nižší 
ako referenčná hodnota pre Hg v pôde. Najnižší obsah sa 
zistil v pôdnych profiloch v pruhu Doľany - Sološnica 
(celkove od 0,021 do 0,306 ppm). V tomto pruhu je naj
výraznejšia korelácia Hg medzi pôdnymi horizontmi. 

Z obr. 3 vidieť, že v horskej oblasti Malých Karpát nie 
je v obsahu Hg medzi západnými a východnými svahmi 
pohoria podstatnejší rozdiel. V horskej a zalesnenej oblas
ti Malých Karpát je ·v pôde viac Hg ako v podhoriach. 
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Tab, 1 
Pôda v pruhu Svätý Jur - Stupava, Pezinok - Pernek, Doľany - Sološnica (obsah Hg v ppm) 

Hg soil contents (ppm) in the trajectory Svätý Jur - Stupava, Pezinok - Pernek, Doľany - Sološnica 

Číslo 
Pôdne horizonty 

Číslo 
Pôdne horizonty 

Číslo 
Pôdne horizonty 

lokality Ao A B lokality Ao A B lokality Ao A B 

1 0,385 0,340 0,11 0 18 0,122 0,085 35 0,066 0,169 0,103 
2 0,161 0,236 0,054 19 0,098 0,085 36 0,167 0,148 0,038 
3 0,384 0,247 0,088 20 0,054 0,033 37 0,163 0,222 0,05 1 
4 0,473 0,279 0,1 22 21 0, 142 0,181 38 0,176 0,089 0,660 
5 0,429 0,248 0,11 5 22 0,079 0,058 39 0,306 0,094 0,049 
6 0,430 0,210 0, 104 23 0,131 0,050 40 0,172 0,089 0,049 
7 0,289 0,182 0,135 24 0,103 0,069 41 0,107 0,083 0,079 
8 0,445 0,11 1 0,067 25 0,107 0, 189 0,096 42 0,224 0,172 0,139 
9 0,138 0,533 0,249 26 0,150 0,1 45 0,107 43 0,217 0,158 0,123 
10 0,103 0,236 0,129 27 0,304 0,204 0,1 73 44 0,178 0,105 0,043 
11 0,118 0,204 0,117 28 0, 184 0,135 0,080 45 0,128 0,064 0,038 
12 0,385 0,035 29 0,224 0,160 0,079 46 0,106 0,063 0,036 
13 0,078 0,035 30 0,15 1 0,078 0,054 47 0,055 0,038 0,021 
14 0,138 0,051 31 0,344 0,1 86 0,086 48 0,038 0,133 0,030 
15 0,119 0,042 32 0,315 0,099 0,086 49 0,043 0,121 0,022 
16 0,092 0,034 33 0,096 0,153 0,05 1 50 0,091 0,194 0,103 
17 0,124 0,017 34 0,053 0,097 0,102 

Lokality 1 - 17 (pôda v pruhu Svätý Jur - Sí.ipava): 1 - 550 m nad Svätým Jurom, 2 - na SZ od Svätého Jura, 3 - v strede medzi Svätým Jurom a kó
tou Šenkárka, 4 - 800 m na JV od kóty Šenkárka, 5 - 500 m na J od kóty Šenkárka, 6 - na SV od kóty Okopanec, 7 - Košariská, 8 - na J od kóty 
Ostrovec, 9 - 1,5 km na SZ od kóty Ostrovec, 10 - 1,8 km na J od kóty Korenec, 11 - Vápenný potok nad vyvieračkou , 12 - na JV od kóty Rakyto
vec, 13 - východný svah kóty Rakytovec, 14 - sv. svah kóty Rakytovec, 15 - 500 m na J od kóty Dúbrava, 16 - 800 m na JV od kóty Dúbrava, 
17 - na J od Lozorna. Lokality 18 - 37 (pôda v pruhu Pezinok - Pernek): 18 - Slovenský Grob, 100 m na S od kostolíka, 19 - medzi Slovenským Gro
bom a Pezinkom, 20 - Pezinok, na J od starej tehelne, 21 - Pezinok, zámocký park, 22 - Pezinok, severný okraj sídliska, 23 - údolie Pezinského po
toka, 24 - Pezinok, alúvium pod areálom nemocnice, 25 - Pezinok, alúvium pod haldou iudných baní, 26 - Hrubá dolina Stupy, 27 - Hiubá dolina, 
pod dolnou stanicou zjazdovky, 28 - stará cesta v Hrubej doline na dolnú stanicu zjazdovky, 29 - Pezinská Baba, 30 - Podbanská dolina, 31 - Pod
banská dolina, chatová oblasť, 32 - Podbanská dolina, 33 - pod Pernekom, 100 m od roľníckeho družstva, 34 - medzi Pernekom a železničnou stani
cou, 35 - oproti letisku pri ceste Pernek - Malacky, 36 - medzi Pernekom a Malackami, 37 - okraj strelnice medzi Pernekom a Malackami. Lokality 
38 - 50 (pôda v pruhu Doľany - Sološnica): 38 - na Z od obce Dolany, 39 - na Z od obce Doľany , 40 - Doľany, vodojemy Mesačná, 41 - vodojemy 
Mesačná, 42 - Mesačná (dolina) pod Polomy, 43 - hrebeň pod kótou Dubová (sedlo), 44 - na V od Sološnice, horáreň Žliabok, 45 - na V od Sološ
nice, horáreň Dolina, 46 - Sološnica, západný okraj obce, 4 7 - východný okraj cementárne Rohožník, 48 - západný okraj Rohožníka, 49 - pri ceste 
Rohožník - Malacky, 50 - pri ceste Rohožník - Malacky. 

Localities: 1 - 17 (soil in the trajectory Svätý Jur - Stupava): 1 - 550 m above Svätý Jur, 2 - to northwest of Svätý Ju r, 3 - between Svätý Jur and Šen
kárka hill, 4 - 800 m to southeast of Šenkárka hill, 5 - 500 m southward of Šenkárka hill, 6 - northeast of Okopanec hill, 7 - Košariská, 8 - south of 
Ostrovec hill, 9 - 1.5 km to northwest of Ostrovec hill , 10 - 1.8 km to south of Korenec hill, 11 - Vápenný potok above spring, 12 - southeastern of 
Rakytovec hill, 13 - eastern límb of Rakytovec hill, 14 - northeastern limb of Rakytovec hill , 15 - 500 m south of Dubrava hill , 16 - 800 m southeast 
of Dubrava hill, 17 - south of Lozorna. Localiries 18 - 37 ( soil in the trajectory Pezinok - Pernek): 18 - Slovenský Grob, 100 m northward of Kostolí
ka, 19 - between Slovenský Grob and Pezinok, 20 - Pezinok, to south of old brickyard, 21 - Pezinok, Zámocký park, 22 - Pezinok, northern border 
of settlement, 23 - valley of Pezinský potok, 24 , Pezinok, alluvium down the hospital, 25 - Pezinok, alluvium down the mine tailing, 26 - Hrubá do
lina, Stupy, 27 - Hrubá dolina, down the lower travel station, 28 - old way in the Hrubá dolina toward the lower travel station, 29 - Pezinská Baba, 
30 - Podbanská dolina, 31 - Podbanská dolina, cottage area, 32 - Podbanská dolina, 33 - Pod Pernekom, 100 m away from the farmer cooperation, 
34 - between Pernek and the railway station, 35 - front of the airport, at the way Pernek - Malacky, 36 - between Pernek and Malacky, 37 - border 
of the shooting ground between Pernek and Malacky. Localities 38 - 50 ( soil in the trajectory Doľany - Sološnica): 38 - westward of Doľany district, 
39 - to the west of Doľany distric t, 40 - Doľany, water reservoir of Mesačná, 41 - water reservoir of Mesačná , 42 - Mesačná (the valley) under 
Polomy, 43 - crest under Dubová hill , 44 - eastward of Sološnica, gamekeeper cottage of Žliabok, 45 - eastward of Sološnica, the valley of game
keeper cottage, 46 - Sološnica, the western border of the district , 47 - eastern border of the cement work of Rohožník, 48 - western border of Ro
hožník, and 49 and 50 - at the way Rohožník - Malacky. 

V najvrchnejších častiach pôdneho profilu podhori v hfb
ke 3 - 5 cm (tzv. subhorizont A0 ) je nižší obsah Hg ako 
v hfbke 10 až 15 cm (horizont A; obr. 3). 

Dnové sedimenty potokov 

Dnové sedimenty potokov sme sledovali vo viacerých 
potokoch odlišujúcich sa veľkosťou, dÍžkou, výškovým 
spádom, ako aj horninovým substrátom, ktorým prete
kajú (obr. 1). 

Hg v dnových sedimentoch potokov má podobne ako v pô
de široké koncentračné pozpätie od 0,017 do 0,750 ppm. 
V dnových sedimentoch potokov v pruhu Svätý Jur -

Stupava je obsah Hg premenlivý a pohybuje sa od 0,083 
do 0,241 ppm. Obr. 5 potvrdzuje, že Hg nejaví znaky ko
relačného vzťahu s jej obsahom v pôde. V prnhu Pezinok 
- Pernek je Hg celkove v nižších koncentráciách ako 
v predchádzajúcom pruhu. Okrem dvoch lokalít nad Pe
zinkom sa vyskytuje v rozpätí od 0,021 do 0,138 . Ide 
o lokality č. 25 (0,457 ppm Hg) a 22 (0,750 ppm Hg), 
v ktorých sa zistila najvyššia koncentrácia v dnových se
dimentoch v chránenej oblasti Malých Karpát (obr. 5 
až 7). V porovnaní s predchádzajúcimi pruhmi je najnižší 
a najvyrovnanejší obsah Hg v prnhu Doľany - Sološnica, 
najčastejšie v koncentrácii do 0,05 ppm Hg. 

Na porovnanie obsahu Hg v jednotlivých potokoch 
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Tab. 2 
Dnové sedimenty potokov (obsah Hg v ppm) 
Hg contents (ppm) in the stream sediments 

Číslo Číslo Číslo 
lokality vzorky II vzorky III 

1 0,115 22 0,757 38 0,038 
2 0,088 23 0,089 39 0,028 
3 0,241 24 0,132 41 0,073 
5 0,192 25 0,457 42 0,048 
6 0,102 26 0,060 44 0,017 
7 0,214 27 0,049 45 0,029 
11 0,083 28 0,021 

30 0,044 
31 0,138 
32 0,044 
33 0,076 

I - pruh Svätý Jur - Stupava, II - pruh Pezinok - Pernek, III - pruh Do
ľany - Sološnica. Čísla lokalít sa zhodujú s číslami lokal ít pôdnych pro
filov v tab. 1. 

I - trajectory Svätý Jur - Stupava, II - trajectory Pezinok - Pernek, 
III - trajectory Doľany - Sološnica. Localities numbers are similar to 
those of soil profiles in the tables 1. 
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sme zostavili grafy priemerného obsahu dnových sedi
mentov a pôdnych horizontov na priľahlých svahoch po
tokov (obr. 4). Preukázalo sa, že v horizonte B pôdy zo 
zvodných potokov je obsah Hg v priemere rovnaký alebo 
blízky priemernému obsahu v dnových sedimentoch tých
to potokov. 

Interpretácia a záver 

Poľnohospodárska pôda na Slovensku priemerne obsa
hu je 0,028 ppm Hg (Marušiak, 1991). V lesnej pôde, 
ktorú sme študovali, je Hg v oveľa vyšších koncentrá
ciách, čo dávame do súvislosti s vyšším obsahom orga
nických látok v tomto druhu pôdy. V pôde sa koncentrá
cia Hg pohybuje od 0,01 7 do 0,433 a v dnových sedimen
toch od 0,017 do 0,757 ppm Hg. V priemere .je to 
niekoľkonásobne viac ako v poľnohospodárskej pôde. 

V zmysle Smerníc Ministerstva pôdohospodárstva Sloven
skej republiky z roku 1994 je referenčná hodnota pre Hg 
v pôde 0,30 ppm. Na väčšine lokalít študovanej oblasti 
v pôde, ako aj v dnových sedimentoch potokov je koncentrá
cia Hg nižšia ako uvedená referenčná hodnota a iba ojedinele 
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Obr. 5. Distribúcia Hg v pôdnych profiloch a v dnových sedimentoch potokov v pruhu Svätý Jur - Stupava. 1 - subhorizont A0 , 2 - horizont A, 
3 - horizont B, 4 - priemerný obsah Hg v pôde Slovenska (poľnohospodárskej), 5 - limitná hodnota rizikových (škodlivých) látok v pôde - referenč
ná hodnota pre Hg, 6 - dnové sedimenty potokov, 7 - piesok, 8 - karbonáty a karbonatické horniny, 9 - granity, 10 - čísla lokalít. 

Fig. 5. Hg distribution in soil profiles and stream sediments in the trajectory Svätý Jur - Stupava. 1 - A0 subhorizon, 2 - A horizon, 3 - B horizon, 
4 - average Hg content in agricultural soils of Slovakia, 5 - Hg reference value (Ministry of Agriculture, Slovakia, 1994), 6 - stream sediments, 
7 - sands, 8 - carbonates and carbonatic rocks, 9 - granites, 10 - locality number. 
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Obr. 6. Distribúcia Hg v pôdnych profiloch a v dnových sedimentoch potokov v pruhu Pezinok - Pernek. 1 - subzorizont A0 , 2 - horizont A, 3 - ho
rizont B, 4 - priemerný obsah Hg v pôde Slovenska (poľnohospodárskej ), 5 - limitná hodnota rizikových (škodlivých) látok v pôde - referenčná 

hodnota pre Hg, 6 - dnové sedimenty potokov, 7 - piesok, 8 - ílovité sedimenty neogénu, 9 - metamorliká, 10 - čísla lokalít. 

Fig. 6. Hg distribution in soil profiles and stream sediments in the trajectory Pezinok - Pernek. 1 - A0 subhorizon, 2 - A horizon, 3 - B horizon, 
4 - Hg average contents in agricultural soils of Slovakia, 5 - Hg reference value (Ministry of Agriculture, Slovakia, 1994), 6 - stream sediments, 
7 - sands, 8 - Neogene clayey sediments, 9 - metamorphic rocks, 1 O - locality number. 

ju prekračuje. Koncentrácie Hg signalizujúce antropogénnu 
kontamináciu pôdy sa v sledovanej oblasti nezistili. Indikač
ná hodnota kontaminácie pôdy je 2 ppm Hg (Smernice Mi
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky). 

Koncentrácia Hg v pôdnych profiloch a v dnových sedi
mentoch potokov klesá v smere pohoria od pruhu Svätý 
Jur po pruh Doľany - Sološnica. V rovnakom smere kle
sá aj obsah organickej hmoty v pôde (Babčan a Ševc, 
1994). Z toho usudzujeme, že sa hlavná časť Hg viaže na 
organickú hmotu. Poukazuje na to aj poznatok, že naj
vyšší obsah Hg býva v najvrchnejších častiach pôdnych 
profilov, kde je organickej hmoty najviac (Forgáč a Streš
ko, 1993; Babčan a Ševc, 1993). 

V pôde v podhorí je Hg v subhorizonte A0 menej ako 
v horskej zalesnenej oblasti Malých Karpát. V najvrchnej
ších častiach pôdnych profilov podhorí v h1bke 3 až 5 cm 
je nižší obsah Hg ako v hÍbke 10 až 15 cm (obr. 5 až 7). 
Pravdepodobne to spôsobila kultivácia pôdy v podhorí, 
ako aj nižší obsah organickej hmoty v najvrchnejších čas
tiach pôdneho profilu ako v horskej oblasti Malých Kar
pát. Dôležitú úlohu môže mať aj povaha substrátu, ktorý 
tvorí piesok a piesčitoílovité sedimenty. Organická hmo
ta je premývaná do hlbších častí a v tom vidíme aj príči
nu chudobnejšieho obsahu Hg v najvrchnejších častiach 
pôdneho profilu (tzv. subhorizont A0 ). 

V pôde a dnových sedimentoch potokov nie je v obsahu 
Hg korelačný vzťah. V priemere je obsah Hg v dnových 
sedimentoch potokov prevažne blízky jej obsahu v pôd
nom horizonte B z pôdy priľahlej k jednotlivým potokom. 

Pôvod Hg v pôde a v dnových sedimentoch potokov 
chránenej oblasti Malých Karpát nie je doteraz jasný. Do 
úvahy prichádzajú dva zdroje, a to emisie z neznámych 
zdrojov a prínos z podložných hornín. 

Prírodným zdrojom Hg sú vulkanické exhalácie, rudné 
ložiská a uvoľňovanie z podložných hornín. Vulkanické 
exhalácie v skúmanom území neprichádzajú do úvahy, 
rudné ložiská v pruhu Pezinok - Pernek sú, avšak bez mi
nerálov Hg, a tak sa ukazuje ako prameň uvoľňovanie Hg 
z podložných hornín. 

Zvýšený obsah Hg zistený v ojedinelých (v dvoch) 
vzorkách z dnových sedimentov v Pezinskom potoku (na 
S od Pezinka; obr. 6, vz. 22 a 24) súvisí s vyšším obsa
hom organickej hmoty v týchto vzorkách (v pôdnych pro
filoch sa zvýšenie Hg nepreukázalo). Problematika závis
losti obsahu organickej hmoty a Hg v dnových sedimen
toch sa už analyzovala v práci Forgáča a Streška (1993). 

Antropogénne zdroje Hg sa vylúčiť nedajú. Mohlo by 
to byť mnohoročné spaľovanie fosílnych palív v tehel
niach, vápenkách, v priemysle a diaľkový transport Hg 
vzduchom. Pri väčšom prínose Hg vzduchom z väčšej 
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Obr. 7. Distribúcia Hg v pôdnych profi loch a v dnových sedimentoch potokov v pruhu Doľany - Sološnica. 1 - subhorizont A0 , 2 - horizont A, 
3 - horizont B, 4 - priemerný obsah Hg v pôde Slovenska (poľnohospodárskej), 5 - limitná hodnota rizikových (škodlivých) látok v pôde - referenč
ná hodnota pre Hg, 6 - dnové sedimenty potokov, 7- piesok, 8 - karbonáty a karbonatické horniny, 9 - sedimenty permu, 10 - čísla lokalít. 

Fig. 7. Hg distribution in soil profiles and stream sediments in the trajectory Doľany - Sološnica. 1 - A0 subhorizon, 2 - A horizon, 3 - B horizon, 
4 - Hg average content in the agricu ltural soils of Slovakia, 5 - Hg reference value (Ministry of Agriculture, Slovakia, 1994 ), 6 - stream sediments , 
7 - sands, 8 - carbonates and carbonatic rocks, 9 - Permian sediments , 1 O - locality number. 

vzdialenosti v smere prevládajúcich vetrov (zo Z až SZ) 
by sa to malo prejaviť odlišne na západných (náveterná 
strana) ako na východných svahoch (záveterná strana) 
Malých Karpát. Z nášho pozorovania vyplýva, že sa 
v koncentrácii Hg v pôde a v dnových sedimentoch po
tokov na západných a východných svahoch Malých 
Karpát podstatnejšie rozdiely neprejavili ( obr. 3 a 4 ). 
Je malá pravdepodobnosť, že by sa k nám Hg vo väč
šom množstve dostávala vzduchom z väčších vzdiale
ností v takom množstve, že by to výrazne ovplyvnilo 
jej koncentráciu v pôde a v dnových sedimentoch poto
kov Malých Karpát. Na druhej strane si uvedomujeme, 
že transport Hg vzduchom do tejto oblasti - hoci malý 
- je možný . 

Hg a jej zlúčeniny sú silné jedy. Nebezpečenstvo ich 
toxického pôsobenia vo svete je veľké . Preto tento prvok 
treba prísne a sústavne sledovať, aby nevznikali katastro
fy, aké sa už na viacerých miestach vyskytli. V zmysle 
hlavných zásad štátnej environmentálnej politiky je prvo
radou úlohou eliminovať príčiny narúšania životného 
prostredia, teda preniesť ťažisko z nápravy následkov na 
odstraňovanie príč in a na preferovanie preventívnych 
opatrení pred nápravnými. 
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Mercury in soils and stream sediments of the Malé Karpaty Mts. 

There is relatively little information about Hg in the Malé 
Karpaty Mts. Hg on the Slovakian territory (including the 
Malé Karpaty Mts .) was studied only on a general scale in the 
topsoils (Marušiak , 1991). Hg total contents in soils and 
stream sediments were studied on the trajectory Svätý Jur -
Stupava (Forgáč and Streško, 1993). Taking into considera
tion the fact that Hg is one of the most toxic chemical ele
ments, there exists an urgent need for follo wing its content 
and distribution in the lower parts of the soil profiles and in 
stream sediments also. 

In this study, Hg concentrations were fo llowed in three 
soil horizons, the A0 subhorizon (3 - 5 cm), A horizon 
(10 - 15 cm), and B horizon (30 - 50 cm). For stream sedi
ments samples were taken from the finest mud material. Sam
pling localities were selected along three trajectories across 
the Malé Karpaty Mts., viz . Svätý Jur - Stupava, Pezinok -
Pernek and Doľany - Sološnica, which appear on Fig. 1. Ob
tained chemical data are listed in tables 1 and 2. Chemical da
ta are also graphically illustrated on Figs. 2 - 7. 

According to the present study the following conclusions 
have been drawn: 

Hg contents range between 0.017 and 0.533 ppm in soils, and 
between 0.01 7 and 0.757 ppm in stream sediments. Highest 
contents occur in the uppermost parts of the soil profiles (humus 
horizon), and they decrease downward the profile (Fig. 2). 

Spac ially, Hg contents show a lowering trend from the 
south and southwest toward north and northeast. According 
to Babčan and Ševc ( 1994) the soil organic matter content 
shows a similar trend in the same direction. This proves the 
direct dependence of Hg contents in soils on the organic mat-

ter content. A similar relation was also found in the stream 
sediments where higher Hg contents are usually related with 
higher organic matter contents (Forgáč and Streško, 1993). 

Hg contents show hi gher levels in topsoils of the centra! 
parts of the mountains (forest soils) than in the surroundings 
(piedmont area ; Fig. 3). This could be ascribed to the higher 
humus content in the forest soils of the mountain area than 
in the agricultural soils of the piedmont area. 

There exists no correlation between Hg contents in soils 
and stream sediments. However, generally the average value 
of Hg contents in the stream sediments is very close to that 
of the B soil horizon (Fig . 4). 

Natural sources of Hg are volcanic emissions, ore-bearing 
beds, and from substratum. In the study area, there is no such 
volcanic origin. On the other hand, and inspite of the occur
rence of ore-bearing beds in the traj ectory Pezinok - Pernek, 
there is no sighns of Hg-bearing minerals . Therefore , the 
most probable source of Hg in the study area is its liberation 
from related substratum. 

However, anthropogenic sources are not completely exclu
ded. The Hg transport by air (atmospheric fall) could be here 
especially considered according the prevail ing wi nd direc
tion (from west and northwest). This influence should have 
appeared on both, the western limb (facing the wind) and the 
eastern limb (away from wind) . However, the obtained results 
show no important difference between Hg contents in soils 
and stream sediments on both sides (Fíg. 4). Presently, no 
conclusion of anthropogenic contamination of soi ls and 
stream sediments in the Malé Karpaty Mts. region and its 
surroundings can be drawn by this study. 
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Moderné technológie 
nepoškodzuiúce životné prostredie 

Využitie modernej 
techniky je rozhodujúcim 
predpokladom na rieše
nie súčasných problémov 
životného prostredia. 
Základným cieľom je 
ochrana životného pro
stredia vo všetkých fá
zach výrobného obehu , 
t. j. od výroby až po lik
vidáciu odpadu. Patrí k tomu napríklad znižovanie škodlivých 
látok už vo výrobnom procese, zvyšovanie účinnosti použitej 
energie a vývoj alternatívnych a náhradných materiálov pro
spešných životnému prostrediu. Je to úloha pre vedcov, inžini
erov vo vývoji i v závodoch. Bude to ich prínos do ochrany 
životného prostredia a zároveň do chápania technického 
a vedeckého pokroku ako pozitívneho javu. 

Nemecko malo a má predpoklady rozvíjať nové technológie 
nepoškodzujúce životné prostredie. Je to najmä vysoká hustota 
obyvateľstva, vysoká industrializácia, ohraničené zásoby 
domácich nerastných surovín a hustota cestnej premávky. 
V exporte takýchto technológií je Nemecko na prvom mieste, 
veď 21 % všetkých medzinárodne prihlásených patentov dotý
kajúcich sa životného prostredia pochádza práve z tejto krajiny . 
Nemecko výrazne predstihuje USA (s 13 %) aj Japonsko (s 9 %). 
V príspevku uvádzame niekoľko príkladov inovácie technoló
gií prospešných životnému prostrediu. 

Kameňouhoľné slojové (zemné) plyny 

Tzv. slojové plyny sa prvý raz na vykurovanie použili v Sársku 
roku 1995. Súčasne sa v kamennouhoľnom sloji obsahujúcom 

takéto plyny vo veľkom 
množstve vyhfbilo 14 
vrtov až do hf bky 1900 m. 
Plyn majúci okolo 50 % 
metánu je sčasti voľný 
a sčasti sa pod vplyvom 
vysokého tlaku mole
kulárne viaže na uhlie, 
prostredníctvom tlako
vého odľahčenia (tz v. 

postup Prac) sa stáva voľným a potom uniká vrtom. V sárskom 
uhoľnom revíre sa dá ročne získať až 2,5 miliónov m3 čistého 
metánu. Odhadovaná rúbanina by stačila napríklad na zásobova
nie vykurovacím plynom 80 tisíc domácností asi počas 50 rokov. 

Veterná energia 

V blízkosti pobrežia by sa elektrický prúd mohol získavať 
z veternej energie. Pokusné zariadenia s výkonom 500 kW už 
pracujú niekoľko rokov na západnom pobreží Šlezvicka-Hol
štajnska. Od roku 1994 pracuje veterná elektráreň Aeolus II 
(3 MW) pri meste Vollast, ktorá vznikla ako nemecko-švédsky 
projekt. Jej základným komponentom je generátor poháňaný 
dvoma veternými vrtuľami s priemerom 80 m upevnenými na 
90 m vysokom stožiari. Zariadenie za 26 miliónov mariek doká
že zásobiť elektrickou energiou ročne okolo 2000 domácností. 

Kombinovaná elektráreň s integrovaným splyňovaním uhlia 

Kombinované procesy s integrovaným splyňovaním uhlia sa 
pokladajú za sľubnú technickú alternatívu konvenčnej výroby 
prúdu. V diskusii o skleníkovom efekte má aj tento spôsob 
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v boji proti hroziacim klimatickým zmenám dôležité miesto. 
Dve nemecké firmy sa zúčastňujú na stavbe demonštračného 
zariadenia v Španielsku. Očakávaný efekt oproti novým kon
venčným uhoľným elektrárňam by mal byť v znížení oxidu 
uhličitého najmenej o dvanásť percent. Typom takejto elektrár
ne je 320 MW elektráreň s parnými turbínami s integrovaným 
splyňovan ím uhlia v mestečku Puertollano v kraji Castilla 
La Mancha, 250 km na J od Madridu. Ide o najväčšiu kombino
vanú elektráreň tohto typu na svete. Do prevádzky by sa mala 
uviesť v roku 1996 . Plynové a parné turbíny elektrárne sa 
vyznačujú 55 - 60 % účinnosťou. Keďže v plynových turbínach 
možno spafovať iba bezprašné horľavé látky, doteraz sa využí
val len zemný plyn a vykurovacie oleje. Splyňovanie uhlia 
a k nemu patriace zariadenia čis tiace plyn umožňujú spafovať 
v elektrárňach tohto druhu aj uhlie. 

Uhlie sa spaľuj e postupom PRENFLO . Jeho podstatu 
v Nemecku rozvinuli na beztlakovej Kopersovej-Totzekovej 
technológii, prvej svoj ho druhu na svete. Pri nej sa jemne 
pomleté uhlie splyňuje v splyňovacom zariadení spolu s O pri 
vysokom tlaku (25 barov) a pri teplote 1500 - 1600 °C. Pritom 
vzniká troska a surový plyn. Plyn sa ochladzuje v chladiacom 
systéme a uvoľnené teplo sa využíva na výrobu pary. Po ochla
dení sa z plynu odfiltrujú malé prachové častice, tie sa znovu 
vracajú do fázy splyňovania a zatavujú sa do trosky. Plyn zba
vený prachu sa ešte prepiera a upravuje na čistý plyn. Pri čiste
ní plynu sa zachytáva elementárna S, ktorú možno osobitne 
predávať. Takto vyrobený plyn j e životnému prostrediu ne
škodný rovnako ako zemný plyn. 

Pri splyňovaní možno každé uhlie premeniť na horľavý 
plyn, nepoškodzujúci životné prostredie. Na takýto spôsob 
výroby elektrického prúdu sa hodí uhlie s akoukoľvek teplotou 
tavenia. 

Využívanie zemského tepla 

Pôda blízko zemského povrchu je prirodzeným tepelným 
kolektorom slnečnej energie, ale takto akum ulované teplo 
nemožno bezprostredne využívať, lebo má nízku teplotnú úro
veň, a preto by sa mohlo zužitkovať azda len na vykurovanie 
miestností. Iniciatívna skupina nemeckých architektov, výrob
cov a odborných majstrov (IWP) začala v meste Kochel v Hor
nom Bavorsku realizovať úvodný projekt Tepelná pumpa, kto
rým sa majú tri rodinné domy s 35 bytmi zásobovať teplom 
získaným zariadeniami so zemnými sondami - tepelnými pum
pami. Zemnou sondou sa až do hfbky 98 m, pumpuje studená 
voda odoberajúca teplo pôde. Tepelné pumpy pracujú na opač
nom princípe ako chladnička - zvyšujú teplotu vody až na 
50 °C. Pumpy potrebujú na začiatku cudziu energiu, avšak 
odovzdávajú trikrát viac úžitkovej energie. 

Solárne teplo 

Solárnu tepelnú energiu nie je vhodné získavať vo veľkých 
elektrárňach, ale priamo a bezprostredne u spotrebiteľa, kde 
možno využívať relatívne veľkú plochu fasád a striech domov. 
Vo východovestfálskom prostredí najprv pracovalo päť solár
nych absorpčných zariadení na ohrev vody v kúpaliskách . 
Každé zariadenie priemerne poskytuje ročne energiu zodpove
dajúcu energii vyrobenej z 90 OOO 1 ohrevného oleja a emisia 
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oxidu uhličitého sa pritom znižuje o 200 t. Absorpčné zariade
nia s dobrou účinnosťou pri relatívne nízkej pracovnej teplote 
sa veľmi dobre hodia na ohrievanie vody na kúpaliskách na 18 
až 27 °C. V závislosti od použitého zariadenia a spôsobu by sa 
opísaným spôsobom dalo v strednom Nemecku nahradiť 25 až 
100 % doterajšej vykurovacej energie. 

Solárne elektrárne 

Pri viacerých pokusoch s rozličnými typmi solárnych elek
trární sa v praxi mimoriadne osvedčila solárna tepelná parabo
lická žliabková elektráreň. Od polovice 80. rokov dodávajú 
takéto zariadenia prúd do kalifornskej siete. Technicky pod
statne lepšie elektrárne tohto typu majú vzniknúť na základe 
medzinárodnej spolupráce medzi Nemeckom a Španielskom 
a medzi Nemeckom a Marokom. Španielska e lektráreň pri 
meste Huelva je koncipovaná na 55 MW a má sa využívať 
spolu s elektrárňou na spafovanie plynu, ktorej výkon sa tak 
zvýši zo 48 na 53 %. Paraboly zaberajú plochu 430 OOO m2 

a celá elektráreň 1 km 2 • Podobná elektráreň s výko nom 
80 MW sa má postav i ť v M aroku pri meste Ouarzazate, ale 
musela by pracovať s tepelným akumulátorom, aby sa pokryla 
maximálna spotreba energie vo večerných hodinách. 

,, Solarmarine" 

Technicky doteraz nerealizovanou solárnou elektrárňou je 
tzv . typ „ Solarmarine", vyvinutý v Stuttgarte . Energetické 
úrady USA pokladajú tento projekt za technologicky nadrade
ný nad všetkými doterajšími na Západe. Elektráreň má tvar 
plochého kruhovitého disku, na ktorom sú systémy umelých 
šošoviek usporiadané tak, že slnečné lúče nezávisle od výšky 
slnka ustavične smerujú do solárneho ohniska. Umožňuje to 
jednoduchá rotácia disku upevneného na dutom prstenci okolo 
vlastnej osi. Úplne p lochá elektráreň je lacná, nepotrebuje 
údržbu a nekladie odpor vetru. Plošne patrí medzi najmenšie 
elektrárne. 

Elektrický prúd z kontajnerov na odpadky 

Problém v súčasnos t i väčši nou preplnených kontajnerov 
s odpadkami z domácností je v tom , že sa do nich dostáva 
veľmi málo vzduchu, a preto sa okolo 50 % organických sub
stancií anaeróbne - bez prístupu O - rozpadáva. Výsledným· 
produktom anaeróbnych mikroorganizmov je tzv. deponačný 
plyn, obsahujúci asi spolovice metán, ktorý sa predtým zvyčaj
ne na mieste spafoval. V Stuttgarte vyvinuli malú elekráreň, 
ktorú možno vmontovať do mobilných kontaj nerov. V strede 
perforovanej oceľovej rúry sa dá nazbierať 40 až 60 % uscho
vaného množstva plynu a v kontajnerových malých elektrár
ňach ho možno pomocou dynamových agregátov s plynovými 
motormi premeniť na elektrický prúd. Roku 1995 sa uviedlo do 
prevádzky 15 elektrámičiek tohto typu a v nich sa môže každý 
rok priemerne vyrobiť 22,5 MW elektrickej energie. 

Prestavba výrobného procesu v elektrooceliarni 

Elektrooceľ z oceľového šrotu možno v porovnaní s pôvod
ným štvorstupňovým postupom výroby ocele vyrobiť s polo-



vičnou emisiou oxidu uhličitého na tonu. V elektrooceliarňach 
sa oceľový šrot taví priamo na tekutú surovú ocer. V celosveto
vom meradle sa denne znovu zhodnotí okolo 1,2 miliónov t 
oceľového šrotu, čo približne zodpovedá spracovaniu 50 karo
sérií áut za sekundu. Táto ľahko prístupná sekundárna surovina 
sa má využívať na výrobu prvotriednej ocele aj v Nemecku. 
V súčasnosti sa pripravuje elektropec, ktorá by mala vystri edať 
výrobu vychádzajúcu zo železnej rudy. Využitím šrotu sa pri 
výrobe ocele ušetrí ročne asi 400 OOO t koksu, 1,2 miliónov t 
železnej rudy a pritom sa vyrobí okolo 750 OOO t ocele. Šrot 
neobsahuje iba „čisté železo", ale aj množstvo prímesí. Platí to 
aj o tzv. pozinkovanej oceli, ktorá sa vyrába stále vo väčšom 
množstve. Takýto šrot s~ aj v klasickej hute spracúva špeciál
nymi metódami, ale elektrooceliareň je schopná spr<1covať aj 
väčšie množstvo pozinkovaného šrotu. Voľný Zn sa upravuje 
tak, aby sa dal opätovne použiť . 

Základom nového typu oceliarne je elektrická, tzv. oblúková 
pec. V nej medzi dvoma elektródami vzniká taký horúci elek
trický oblúk, že ak sa doň vloží studený oceľový šrot, hneď sa 
nahreje a potom sa taví. Vznikajúce škodlivé plyny sa spaľuj ú 
v odplyňovacom čistiacom zariadení, príp. sa termickou cestou 
menia na neškodné. Ťažké kovy sa odlučujú a vylučujú vo fil
tračných zariadeniach. Uzatvorený chladiaci systém znižuje 
spotrebu čerstvej vody z doterajších 91 na 1,5 m3/hod. Rovna
ko sa redukuje aj množstvo odpadových látok o 50 % a navyše 
trosku a vo filtroch zachytený prach možno ďalej spracúvať. 

Palivové články 

Palivové články sú schopné bezprostredne meniť chemickú 
energiu na elektrickú. Princíp reakcie je podobný opačnej che
mickej elektrolýze. Podľa typu je účinnosť asi 80 %. Viaceré 
veľké nemecké podniky sa zaoberajú vývojom a využitím pali
vových článkov vo veľkom. Ak sa podarí dodatočne využiť aj 
odpadové teplo (500 - 1100 °C), zvýši sa ich účinnosť až na 
90 %. Vo vývoji sú aj veľké bloky palivových článkov pre 
elektrárne, ako aj menšie celky na využitie v automobiloch 
poháňaných elektromotorom. Ako pohonná látka pre posledné 
sa hodí H, ktorý sa spaľuje na čistú vodu. Prognostické štúdie 
počítajú v Európe na prelome storočia s obchodom palivových 
článkov s výkonom od 300 do 800 MW a od roku 2010 
s výkonom od 400 do 1400 MW ročne . 

Holografické optické usmeriíovače svetla 

V Nemecku sa okolo 10 % vyrobeného prúdu využíva na 
osvetľovanie miestností. Vedcom katedry architektúry na Uni
verzite v Dortmunde sa podarilo vyvinúť nové stavebné časti 
na rozptyľovanie svetla. Skladajú sa z holografických optic
kých elementov, ktoré sa inštalujú ako vrchné osvetlenie na 
oknách pracovných miestností a dokážu obrátiť slnečné svetlo 
dopadajúce pod rozličným uhlom, ako aj rozptýlené svetlo tak, 
že sa odráža od svetlých reflexných stien miestností. Pri sil
nom ožiarení slnkom elektronicky riadené žalúzie tieto ele
menty čiastočne odkrývajú, ostatné zariadenia - riadiace jednot
ky - zabezpečujú dostatočné osvetlenie pri zamračení. Dôležité 
je, že sú miestnosti rovnako osvetlené za každého počasia. 
Prvé pokusné zariadenie uviedli do prevádzky v Kolíne nad 
Rýnom v októbri 1994. Úspora svetla a elektrického prúdu 

v porovnaní s konvenčnými osvetľovacími zariadeniami je 
o 80 % väčšia. 

Renovácia starších domov na zníženie energetickej spotreby 

Veľká úspora energie pri tradičnom vykurovaní miestností 
bola takmer nemožná, ale kombinácia tepelnej izolácie a venti
lácie bytu so znovuzískavaním tepla umožňujú znížiť súhrnnú 
spotrebu energie štvorizbového domu o 60 %, čiže na menej 
ako 8 1 vykurovacieho oleja na m2• Tak aj staršie stavby zač í
najú plniť požiadavky tzv. domu s nízkou energetickou spo
trebou. 

Bytový podnik v meste Minden vo Vestfálsku zrenovoval 
dom pre štyri rodiny. Úlohou bolo využiť všetky možnosti 
vedy a techniky na zníženie energetickej spotreby na vykuro
vanie bytov bez obmedzenia ich komfortu. Budova postavená 
roku 1953 je dvojposchodová a podpivničená a byty sú asi na 
65 m2 obytnej plochy. Vykurovali sa telesami na uhlie, drevo 
alebo olej. Podľa fyzikálnych výpočtov bola plánovaná energe
tická spotreba na vykurovanie domu ročne 190 kWh/m2, čo 
zodpovedá 19 1 vykurovacieho oleja. Po rozsiahlych izolač
ných opatreniach na vonkajších stenách domu klesla spotreba 
vykurovacej energie podstatne, o 40 %, o 110 kW alebo na 
11 1 vykurovacieho oleja na m2• Teplota izolovaných vonkaj
ších plôch stúpla o 6 °C. Ďalším elementom, ktorý sa využil, 
bola ventilácia bytov so znovuzískavaním tepla. Zabezpečiť 
byt čerstvým vzduchom možno za pomoci energie, pretože 
studený prúdiaci vonkajší vzduch sa musí ohriať na teplotu 
ovzdušia v miestnostiach. Byty boli zabezpečené ďalšími na 
zavzdušňovacími a odvzdušňovacími zariadeniami, ktoré nasá
vajú použitý teplý vzduch cez výmenník tepla vonku. V nich 
sa zároveň vonkajší vzduch ohrieva na izbovú teplotu bez 
toho, že by sa ich vzdušné prúdy dotýkali . Kombináciou zaria
dení klesla súhrnná spotreba energie v dome o 60 %, čiže na 
menej ako 80 kWh/m2 za rok. Ako vidno, znižovať spotrebu 
energie možno úspešne aj v starších domoch. 

Energia šetriaca materiály 

Koncepcia šetriaca zdroje primárnej energie a surovín sa 
predstavila v Kolíne nad Rýnom. Uprednostňuje drevo ako 
obnovujúci sa, a preto ekologický stavebný materiál, na ktoré
ho spracovanie sa v porovnaní s inými stavebnými materiálmi 
vynakladá málo energie. Navyše je drevo pri zodpovedajúcom 
spôsobe stavby ideálnym tepelným izolátorom. Na získanie 
a hodnotenie viacerých meraní sa roku 1991 v Heidenheime 
v Bádensku-Wiirtembersku postavilo porovnateľných dvojdo
mov z dreva, odľahčených tehál, pórobetónu, keramzitu 
a z vápennopieskovej tehly. Po vykurovacej sezóne 1993/1994 
vznikla rozsiahla záverečná správa o energetickej spotrebe. 
Kým v dome z dreveného stavebného materiálu bola spotreba 
energie 46 kWh/m2 obytnej plochy za rok, v ostatných sa 
pohybovala od 140 do 200 kWh. Nové nemecké predpisy 
dovoľujú v novostavbách spotrebu energie na vykurovanie 
domov a bytov maximálne 85 kWh, čo je takmer dvojnásobok 
hodnoty dosiahnutej pri drevenom dome. 

Podľp časopisu Deutschland, Sonderheft 1995 
spracovala NE/. 
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Sírniková mineralizácia 
1 aktívnych podmorských hydrotermálnych systémov 

V septembri 1994 sa v rámci Oceánového vrtného programu (Ocean 
Drilling Program, ODP) uskutočnila prieskumná plavba č . 158, ktorej cie
fom bolo vzorkovaním na pomaly sa rozpínajúcom Stredoatlantickom chrb
te odhaliť podpovrchové pomery v aktívnom hydrotermálnom ložisku 
masívnych sulfidov. Posádka lode úspešne us kutočnila sériu vrtov 
v priestore hydrotermálneho pofa Transatlantickej geotraverzy (TAG) 
a podarilo sa jej cez masívne sulfidy preniknúť do podložnej žilníkovej 
zóny. Odhalila výnimočnú suitu hornín, k.1orá pomôže študovať mechaniz
my hydrotermálnej sulfidovej mineralizácie, presk.'Úmať mikrobiologické 
procesy v rámci podmorskej tvorby mineralizovaného komplexu (ďalej iba 
komplex), spres1úť modely vývoja hydrotermálnych systémov na morskom 
dne a využiť ich ako modernú analógiu ložísk masívnych sulfidov. 

Hydrotermálna cirkulácia pozdlž systému stredooceánskych chrbtov 
má výrazný vplyv na fyzikálne, chemické a biologické charakteristiky 
nadložného vodného stlpca. Morská voda, poháňaná teplom magmy a jej 
kôrového prieniku - intrúzie, cirkuluje oceánskou kôrou a vrchným pláš
ťom a výsledkom je komplexná séria interácií medzi horninou a touto 
morskou vodou. Tak ako sa kvapalina zahrieva, stúpa a dostáva sa až na 
morské dno. Tam možno pozorovať jej vysokoteplotný (250 - 400 °C) 
tok budujúci interakciou medzi horúcou kvapalinou a chladnou morskou 
vodou mineralizované komíny typu "black-smoker" a nízkoteplotný 
( < 200 °C) difúzny tok spätý so zrážaním sa minerálov pri ochladzovaní 
a miešaní sa s morskou vodou. Kruhovitý mnohostupňový hydrotermál
ny komplex TAG na 26° severnej šírky je výsledkom takýchto procesov 
prebiehajúcich epidozicky už mnoho tisíc rokov. 

Väčšina doterajších poznatkov o podmorských hydrotermálnych pro
cesoch pochádza z povrchového vzorkovania fluid, minerálnych akumu
lácií a fauny sopúchov podmorskými plavidlami a z vŕtania fosílnych 
ložísk masívnych sulfidov na pevnine pokladaných za analógiu moder
ných systémov na dne mora. A však pochopiť architektúru týchto systé
mov a vytvoriť modely vysvetľujúce komplexné vzájomné vzťahy medzi 
litosférou, biosférou a hydrosférou bude možno iba po získaní materiálu 
priamo z vnútra aktívneho ložiska masívnych sulfidov na morskom dne. 

Aktívny hydrotermálny komplex TAG leží na stotisíc rokov starej 
kôre pri ú_pätí východnej steny centrálneho údolia Stredoatlantického 
chrbta v hlbke asi 3650 m. Komplex má asi 200 m v priemere a dosahuje 
výšku 50 m. Výskum teplotného toku a chemizmu hydrotermálnych 
fluid a povrchových minerálnych akumulácií ukázal, že komplex je zlo-
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Rez aktívnym hydrotermálnym sulfidickým komplexom TAG ukazujúci odlišné 
typy ventilácie a minerálneho zloženia povrchových uloženín. Fluidný tok vnútri 
komplexu (šípky) je odvodený zo štúdia mineralógie a chemízmu uloženín a fluid. 
Jedným z prekvapujúcich výsledkov vftania bol objav neočakávane vefkého 
množstva anhydritu (prierez modifikovaný podfa Tiveyho et al., v Geoph. Res.). 
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žením zonálny a v jednotlivých častiach má rozličné druhy výronov na 
morské dn9. Pri prieskumnej plavbe č. 158 posádka uskutočnila sériu 
vrtov pozdlž línie SZ - JV v troch hlavných častiach komplexu s úmy
slom vymedziť laterálnu heterogenitu sulfidového ložiska, ako aj rozsah 
a charakter podložnej žilníkovej zóny. 

Oblasť TAG I bola situovaná najbližšie komplexu "black smoker", 
kde nastáva emanácia flu id dosahujúcich teplotu až 363 °C a kde bola 
najlepšia možnosť preniknúť celým komplexom a zasiahnuť podložnú 
mineralizovanú žilníkovú zónu. Oblasť typu "white smoker", tzv. Kre
meľ (TAG 2), bola podľa zatočených kominov emitujúcich fluidá s teplo
tou do 250 °C miestom skúmania modelov tepelného transferu a mieša
nia kvapalín v rámci komplexu. TAG 3 na južnom stupni slúžila na vzor
kovanie oxidovaných povrchových vrstiev komplexu. Na západnej stra
ne komplexu "black smoker" (v oblasti TAG 4) posádka skúmala zónu 
potenciálneho prieniku morskej vody do systému, pretože nedávny 
výskum pomocou podmorských plavidiel ukázal, že sa táto oblasť vyzna
čuje extrémne nízkym tepelným tokom. A napokon v severnej časti 
komplexu sa vŕtalo v oblasti T AG 5 s cieľom určiť laterálnu heterogenitu 
sulfidovej mineralizácie a severný dosah podložnej žilníkovej zóny. 

Najvýraznejšou črtou vrtných jadier zo všetkých spomenutých oblastí 
bola prevaha rôznych typov brekcií nielen v rámci sulfidového komplexu, 
ale zasahujúca aj do vrchných častí žilníka. Masívny pyrit a pyritové brek
cie dominovali vo vrchných IO - 20 m komplexu, hoci na iných miestach sa 
našiel masívny chalkopyrit a fragmenty pyritu pochádzajúce z blízkopovr
chových precipitátov a talusu komínov. Navyše sa na niektorých miestach 
vo vrchných metroch našla vrstva rohovca vytvorená pravdepodobne 
vyzrážaním kremeňa z hydrotermálnych fluid difundujúcich komplexom. 
V strednej hfbke komplexu (25 - 30 m pod úrovňou morského dna) bola 
v zóne vzostupného toku objavená poloha anhydritových žíl a anhydritovo
•pyritových brekcií. Tie smerom dole prechádzajú do -pyritových brekcií 
s kremitým matrixom, Približne z rovnakej hfbky, ako je lokálna úroveň 
morského dna, sa odobrali vzorky zo silicifikovaných bazaltových brekcií. 
V najhlbšej časti rastu navŕtanej počas tohto projektu (90 - 125 m pod 
dnom mora) sa našli chloritizované bazaltové brekcie. 

Jedným z najprekvapujúcejších objavov je vysoké zastúpenie anhydri
tu, ktorý sa vyskytuje ako masívne žily alebo matrix sulfidových brekcií 
v zóne vzostupného toku v centrálnej časti komplexu. Anhydrit sa pri
tom nezistil v analogických teranoch na pevnine, akým je Cyprus alebo 
Omán. Jeho prítomnosť indikuje vysokú (> 150 °C) teplotu flu id v kom
plexe, pretože sa tento minerál vyznačuje retrográdnou rozpustnosťou pri 
styku s chladnou morskou vodou. 
Hojnosť anhydritu navyše naznačuj e významný tok morskej vody do 

komplexu. Pri jej oteplení, pravdepodobne miešaním s vysokoteplotnými 
fluidami pod komplexom "black-smoker", sa anhydrit zráža. 

Komplexná asocíácia horninových typov vytvárajúcich stratifikovaný 
hydrotermálny komplex TAG poukazuje na dlhú, niekoľkostupňovú histó
riu vývoja. V ranej perióde hydrotermálnej aktivity sa na morskom dne tvo
rili sulfidové brekcie, ktoré sú dnes na báze komplexu. Akumulovali sa asi 
kolapsom sulfidových komínov a lámaním masívnych sulfidov pozdlž 
ak.'tívnych zlomových plôch. Toto nahromadenie úlomkov bohatých na sul
fid poprerastali neskoršie generácie komínov a cementoval ho, príp. nahra
dil kremeň, sulfidy a sulfáty. Preto sa zdá, že v neskorších epizódach hydro
termálnej cirkulácie bola akumulácia sulfidov skôr procesom hydrotermál
neho nahrádzania ako ptjameho zrážania na morskom dne. 

Prieskumná plavba 158 projektu ODP, ktorá bola prvým pokusom 
vŕtania do hydrotermálneho ložiska vo vulkanických horninách, pomohla 
lepšie chápať procesy vzniku ložísk masívnych sulfidov. V nasledujúcich 
rokoch výskumy isto odhalia mnohé detaily fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností týchto systémov, ale určite vyvolajú aj rad otá
zok, ktoré bude možno zodpovedať len dodatočným vŕtaním. 

Z časopisu Geotimes z augusta 1995 spracoval M. G. 



Predvídanie budúcnosti · kl'úč ku kariére 
Ako geovedci sa vo výnimočnej miere zaoberáme pojmom 

času. Učia nás, že súčasnosť je kľúčom k minulosti. Ako profe
sionáli pracujúci v prudko sa meniacom svete však musíme 
vziať do úvahy aj tvrdenie Stana Davisa v knihe Vízia 2020, že 
súčasnosť je minulosťou budúcnosti. V časoch rýchlej a usta
vičnej zmeny musíme vyvinúť nástroje a vypestovať schopnos
ti, ktoré nám umožnia pri predvídaní zmeny proj ektovať našu 
vlastnú budúcnosť, nielen pasívne na ňu reagovať. Musíme 
byť schopní plánovať tak, ako vieme analyzovať minulosť. 
Arie P. de Geus poznamenáva: ,,Nemôžeš vidieť, čo tvoj a 
myseľ predtým ešte neskúsila. " Vhodným nástrojom na testo
vanie budúcnosti pred jej príchodom je vytváranie scenárov. 

Rozprávanie o scenároch 

Scenáre sú vhodné obrazy na opis alternatív budúcnosti . 
Zakladajú sa na interakcii hlavných hybných síl, ako je tech
nológia, ekonomika, organizačná politika a kultúra, verej ná 
mienka, otázky životného prostredia a riešenie významných 
neistôt. Neisté je napríklad, či hlavným zamestnávateľom geo
vedcov v budúcnosti bude energetika, alebo životné prostre
die. Geológovia v súčasnosti vstupujúci do profesie sa môžu 
stať svedkami: 

- renesancie energetického priemyslu ako hlavného celosve
tového zamestnávateľa, 

- budúcnosti, v ktorej bude pozícia energetiky nevýrazná 
a geoveda sa zameria na environmentálne aplikácie alebo 

- budúcnosti, v ktorej budú energetické a environmentálne 
koncerny vzájomne prepojené a budú ponúkať geovedcom 
širokú škálu možností. 

Využitím predstavivosti a pochopením možnej interakcie 
hlavných síl sa dá vytvoriť súbor alternatívnych obrazov ilus
trujúcich, aké môže mať budúcnosť podoby. Potom sa možno 
spýtať, či jestvuje scenár, v ktorom sa môžu moje profesionál
ne ciele zrealizovať, aká je pravdepodobnosť, že sa predpokla
daný scenár budúcnosti nesplní a čo iné sa môže stať a ako sa 
bude treba na odlišný scenár adaptovať. 

Scenáre nepredpovedajú budúcnosť ani neutvárajú konštruk
cie založené na minulých udalostiach a skúsenostiach, ale tým, 
že vyžadujú disciplinovaný a rozumný pohľad na budúcnosť 

a pochopenie spôsobu, akým svet funguje, poskytujú základ 
pre tvorbu profesionálnych rozhodnutí. 

Tempo technologických zmien v geolog ic kých vedách 
vytvára ďalšiu dôležitú neistotu. Treba zvážiť tieto ďalšie mož
nosti: 

- O desať alebo pätnásť rokov nová veda kompletne zrevolu
cionizuje spôsob chápania a vykonávania našej profesie. 

- Jestvujúce technológie môžu nájsť novú aplikáciu v no
vých krajinách (a naopak, nové technológie sa môžu adaptovať 
pomaly). 

- Transfer petrolejárskej technológie na environmentálne 
aplikácie môže vytvoriť novú zmes jestvujúcich a vznikajúcich 
technológií. 

Na tomto mieste možno opäť vytvoriť súbor scenárov týka
júci sa prevládajúcej technológie a zvážiť, či bude vo svete geo-

logických vied budúcnosti dominovať nová technológia, už 
jestvujúca technológia alebo niečo medzi tým. Je dôležité, aby 
sa pri zostave troch alebo štyroch scenárov, ktoré vytvoríme, 
vzalo do úvahy celé spektrum možností. 
Vyvinúť súbor scenárov je vysoko tvorivý akt. Kreativita 

rešpektujúca koncepty a myšlienky, aké sme spomenuli, je 
zväčša spôsobom hľadania alternatív, čo ešte je možné, ako 
inak sa dajú tieto údaje interpretovať alebo ako možno tieto 
neistoty rozriešiť . 

Hybné sily 

Obsah scenárov sa zakladá na hybných silách formujúcich 
budúcnosť geovied rovnako ako vašu individuálnu kariéru. 
Napr. v technologických disciplínach môže byť hybnou silou 
tempo technologických zmien, vznik nových technológií, 
vplyv počítačového modelovania, integrácia disciplín, vplyv 
zmien v iných oblastiach (ako je informačná technológia) 
a tech nologický pokrok mimo vašej špecifickej disciplíny. 
Posledná možnosť je mimoriadne dôležitá v geovedách, ktoré 
silno interagujú s biológiou, chémiou, fyzikou, matematikou, 
vedou o materiáloch, inžinierstvom a s počítačovými vedami. 
Je nevyhnutné vytvoriť zoznam síl vplývajúcich na vašu bu
dúcnosť. 

Ekonomika 

Ziskovos ť energetiky a priemyslu životného prostredia je 
hlavným faktorom v aktivite geologických vied, Ekonomické 
sily zahŕňajú investície do výskumu, vývoj alternatívnych 
energetických zdrojov , investície v zahraničí, globali záciu 
geovedných odvetví a priemyselné uprednostňovanie krátko
dobých finančných výsledkov. Poznať náklady je naozaj nevy
hnutné pri každom scenári budúcnosti. 

Politika 

Vládna regulácia, vládna podpora vznikajúcim priemysel
ným odvetviam, úsilie o globálnu schopnosť konkurencie 
a defi nícia národných technologických stratégií sú sily, ktoré 
budú ovplyvňovať vašu budúcnosť. Environmentálne geologic
ké disciplíny napŕíklad závisia od politickej vôle využív ať 
environmentálnu reguláciu, a tak poskytovať prácu konzultan
tom a spoločnos tiam angažujúcim sa v tejto oblasti. Rozhod
nutia a dohody vo svete globálnej politiky ovplyvňujú aj cenu 
ropy. 

Kultúra 

Vašu kariéru ovplyvní aj verejná mienka, verejné uznanie 
dôležitosti geologických vied, ich vplyv na spoločnosť a ich 
uvedomovanie si hodnoty pre spoločnosť. Pre kultúru a politi
ku organizácií sú charakteristické významné sily, ako sú napr. 
trendy tímovej práce, vyu žívanie externých zdrojov, práca 
doma, demografia pracovnej sily a stav pôrodnosti . Budúcnosť 

-



organizácií bude určovať aj spôsob, ako sa budú doplňať v kor
poratívnom prostredí kontrola nákladov, kvality, kreativity 
a schopnosť konkurencie. 

Zivotné prostredie 

Samo životné prostredie, environmentalistika ako veda i ako 
priemysel budú aj naďa lej významnými hybnými silami 
v akomkoľvek scenári týkajúcom sa budúcnosti geologických 
vied. Environmentálne hnutie napríklad ovplyvňuje programy 
vyhľadávania a ťažby minerálnych surovín a navyše ponúka 
ľuďom možnosť uplatn iť sa pri rekultivácii, znižovaní zne
čistenia, ukladaní odpadu, pri využívaní vodných zdrojov 
a v iných oblastiach. Sily prameniace z environmentálneho hnutia 
ovplyvňujú vzdelávacie programy a štruktúru akademických 
inštitúcií, a tým nevyhnutne ovplyvňujú aj kariéru geovedcov. 

Spomenuli sme niektoré zo síl, ktoré ovplyvnia budúcnosť 
a odstránia neistoty, ktorým čelíme dnes. Ten, kto je schopný 
tvoriť scenáre anticipujúce širší rozsah alternatív budúcnosti, 
bude pri rozhodovaní a v akej koľvek činnosti vo výhodnej 
pozícii. 

Udalosti 

Na určenie, ktorý scenár budúcnosti je najlepší, treba urobiť 
ďalší krok - vytvoriť budúce udalosti a sledovať ich výskyt. 
Budúcnosť sa nám javí ako obrovské množstvo individuálnych 
udalostí. Niektoré z nich ukazujú, že sa začína uplatňovať ten 
či onen scenár. Napríklad správa "konvenčné techniky geolo
gických vied prechádzajú renesanciou v aplikácii na energetic
ké a environmentálne potreby rozvojových kraj ín" by zname
nala, že jestvuj úca techn ológia je hlavným geológovým 
nástrojom v nákladovej globálnej ekonomike. Konštatovanie, 
že sa "geológia spáj a s i n fo rmačnou technológiou 
v záujme vysoko technického riešenia problémov v odľahlých 
častiach sveta", by mohlo znamenať, že existujúce a vznikajú
ce technológie interaguj ú. Ale z toho, že "počítačové modely 
komplexných systémov prenikli do biotechnológie a objavy 
v molekulárnej paleontológii vrhli nové svetlo na pôvod života 
na Zemi", by sa dalo dedukovať, že vznikla úplne nová vedec
ká disciplína. 

Naša predstav ivos ť môže vytvoriť množstvo takýchto uda
lostí. Tie môžu byť úplne hypotetické alebo môžu byť výsled
kom pohybu síl alebo vývoja. Obidve môžu byť pri uplatňova
ní sa istého scenára užitočné. Každej udalosti možno pripísať 
pravdepodobnosť a čas výskytu. To poskytuje databázu na 
porovnávanie so skutočnými udalosťami. Možno vytvoriť reťaz 
interpolovan ýc h udalostí vedúcich ku každému scenáru. 
S postupom času sa dá s ledovať vývoj skutočných udalostí 
s vedomím, že je známa databáza na určenie trendu. Napokon sa 
dá skúmať aj výhodnosť každej udalosti a jej vplyv na osobnú 
kariéru a rozhodnutia. 

Zhrnutie 

Politické, technické a ekonomické sily v uplynulom desaťro
čí významne zmenili možnosti uplatnenia sa geologických 
profesionálov, a to od vstupnej úrovne až po najvyššie posty. 

-

Nové prekážky na ceste k cieľu vznikli ako dôsledok tohto 
procesu. 

Neistota o budúcnosti znižuje schopnosť robiť zmysluplné 
plány osobnej kariéry. Ľudia sa môžu naučiť vytyčovať si ciele 
vlastnej kariéry, ale je otázka, či sa dajú dosiahnuť v reálnom 
svete. Pre väčšinu ľudí je výrok pripisovaný Paul ovi Valorymu 
veľmi pravdivý: "Problém našich čias je, že budúcnosť už nie 
je, čo bývala." Očakávania sú veľmi odlišné od tých, aké boli 
pred dvoma, piatimi alebo desiatimi rokmi. 

Začínajúci odborníci sú konfrontovaní s veľkou neistotou 
o budúcnosti ich profesie, trhu práce, vplyvu zmien na vedu 
a technológiu, ktorej sa chcú venovať, adekvátnosti získaných 
poznatkov a skúseností pri čelení meniacemu sa svetu a navy
še, ako sa zdá, tempo zmien rastie. 

Tvorba scenárov pomáha pocit neistoty redukovať . Predsta
vovanie si špecifických udalostí , ktoré môžu nastať, poskytujú 
pri porovnaní s udalosťami, ktoré sa skutočne vyskytnú, kon
krétne ukazovatele. Tak ako imaginárne udalosti smerujú 
k alternatívnym scenárom, skutočné udalosti ukazujú smer 
k odhaľujúcej sa budúcnosti, blížiacej sa tej, ktorú ste už vo svo
jich predstavách navštívili. 

Prítomnosť je minulosť a budúcnosť 

Jednotlivci a organizácie môžu využiť scenárové plánovanie 
na načrtnutie a zhodnotenie budúcnosti a prispôsobovať bu
dúcnosť pri tom, ako sa stáva prítomnosťou . 

l. Definujte ciele svojej kariéry, kde chcete byť a čo chcete 
dosiahnuť za rok, päť rokov. 

2. Urobte si zoznam síl, ktoré budú ovplyvňovať vaše napre
dovanie, a síl, ktoré formujú budúcnosť geovied a vašu kariéru. 

3. Využite svoju predstavivosť a schopnosti na tvorbu troch 
scenárov priebehu budúcnosti. · 

4. Na zhodnotenie scenárov a možností vašej kariéry použite 
nasledujúce otázky. 

- Je scenár, podľa ktorého sa môžu moje profesionálne ciele 
realizovať? 

- Aká je pravdepodobnosť, že sa uskutoční scenár, ktorý naj
viac uprednostňujem? 

- Aká iná možnosť môže nastať a ako sa adaptujem na odliš-
ný scenár? 

5. Pri hľadaní alternatív odpovedajte na tieto otázky: 
- Čo iné je možné? 
- Ako inak sa ešte môžu dáta interpretovať alebo neistoty 

vyriešiť? 

6. Predstavte si udalosti indikujúce, ktorý scenár sa dostáva 
do popredia. 

7. Vytvorte si databázu informácií o budúcnosti pripísaním 
pravdepodobnosti výskytu a dátumu pravdepodobného výsky
tu každej udalosti . 

8. Sledujte a porovnávajte skutočné udalosti so svojimi 
hypotetickými. 
Záverečným krokom je kontrola real ity, ktorá vám dá pod

klad na určenie, ktorým smerom sa uberá trend udalostí a ako 
treba prispôsobiť vašu stratégiu v budúcnosti. 

Z časopisu Geotimes z apríla 1995 
spracoval M. G. 



Zdroie geologických informácií 
v počítačovei sieti Internet 

V súčasnosti sa pravdepodobne naj rýchlejšie rozvíjajú elektro
nické médiá. Isto medzi ne patrí aj Internet, ktorý sa využíva azda 
vo všetkých ved ných disciplínach . Tento nesporne zaujímavý 
interdisciplinárny systém už poskytuj e a ešte bude mať čo poskyt
núť aj používateľom s geologickým zameraním. A keďže k jestvu
júcim informáciám a zdrojom v elektronických médiách, teda aj 
v systéme Internet, denne pribúdajú v rôznych kútoch sveta nové, 
záujem odbornej verejnosti o ďalšie uvádzanie a výmenu informá
cií sa prejavuje nielen v súvislosti s množstvom počítačovej litera
túry, ale aj s prenikaním tejto témy do časopisov každého typu 
a zamerania. 

Podnetný príspevok tohto druhu v Geovestníku, príloha časopi
su Mineralia Slovaca, uverejnili Pauditš, Szabó a Majtán. Článok 
uvádza niekoľko adries, ktoré informačný systém sprehľadňujú, 
ako aj adresy serverov obsahujúcich voľne šíriteľný software 
s geologickým obsahom. Žiada sa uviesť, že interaktívna služba 
Telnet (Gopher, ftp, http a pod.) sprístupňuje textové informácie, 
vyhľadávanie v databázach, získavanie programov atď . v sieti 
Internet pomerne ľahko klientom typu on-line, t. j. takým, ktorí sú 
v hierarchii komunikácie na vyššom stupni, a to na rozdiel od uží
vateľov s prístupom do Internetu obmedzeným na E-mail. A ani 
takých nie je málo. 

Tento príspevok má používateľom osobných počítačov poskyt
núť informáciu o možnosti získavať textové údaje z niektorých 
zdrojov Internetu z režimu Gopher, www, http a ftp prostredníc
tvom E-mail. 

Azda jedinou nevýhodou uvedeného spôsobu je, že o zaslanie 
textov treba žiadať, t. j. že sa používateľ nepohybuje v sieti infor
mácii a databáz anonymne, nevyužíva vyhľadávaciu schopnosť 
softwarov a rýchlosť výkonného počítač a, ako aj to, že sa príliš 
"zvedavému" pou ž ívateľovi pracujúcemu týmto štýlom môže 
"mail-box" rýchlo preplniť . Pri prehliadaní hype11extu (množstvo 
na seba prepojených a nadväzujúcich textových strán) totiž umož
ňuje ponúkané menu v uvedených službách text aj vytlačiť alebo 
aj priamo zaslať na zadanú adresu E-mail. Rovnako väčšina serve
rov http, ako aj rozličné diskusné skupiny, konferencie a pod. 
v sieti (listserver) sú vybavené programom, ktorý po vložení kľú
čového slova (help, subscrib, get, send atď.) a napr. adresy http do 
1. riadku textovej zprávy zaslanej na adresu E-mail automaticky 
zasiela odosielateľovi vyžiadaný text. Aj keď kľúčové slová majú 
spravidla generálnu platnosť, pre lokálne odchýlky sa odporúča 
prekonzultovať ich so správcom siete. 

Ako príklad uvádzame 3. adresu http na URL z citovaného prí
spevku z Geovestníka, na ktorej kanadský server poskytuje pre
hľad geologických organizácií pripojených k Internetu podľa kra
jín a regiónov. Po nadviazaní spojenia na adrese 

http:/ /www-v !-es. geo . ucalgary .ca-VL-h tml-es-orgs-by-loca
tion.html a pri prehliadaní hypertextu sa ponúka možnosť vložiť 
tam priamo našu adresu aj text. Ak nemáme text premyslený, je 
tam aj adresa, kde možno dostať inštrukciu pre prispievateľov 

http://www.geo.ucalgary.ca/VL-ES-contrib.html, ale aj alterna-
tívna adresa E-mail 

darren@geo. ucalgary .ca 
Obdobne si aj na Slovensku na adrese 
http:! /www .sa vba. sk/logos/journ als/ geoi nfo/01 9 S/index.html 

možno prečítať elektronický časopi s Geoinfo a zároveň je tam aj 
adresa E-mail 

geoforum@savba. sk, na ktorú možno - okrem iného - aj pri
spievať. 

Slovensku doteraz v tomto smere pomáhal aj server www vo 
švajčiarsku , a tak keď sa na adresu E-mail 

listserv@info.cern.ch 
alebo 
server@wwwO.cern.ch 
zašle textová zpráva obsahujúca v 1. riadku 
send http://www.savba.sk/logos/ ... , t. j. adresa žiada~ého http, 

server požadovaný text automaticky odosiela. 
Otázkou zostáva iba to, ako sa ku kontaktným adresám E-mail 

dostať. Najlepšie je obrátiť sa na správcov národných sietí, ale rov
naký výsledok možno dosiahnuť aj u niektorých správcov lokálne
ho uzla. 

Napr. na adrese 
Pavel Satrapa@vslib.cz 
som vždy dostal kompletný zdroj všetkých dostupných serverov 

v Cesnete (Česká národná sieť). Podotýkam, že taký kontaktný 
adresár E-mail pre server Gopher, Telnet, ftp, http a list-servery 
len v Cesnete predstavuje cca 15 husto písaných strán formátu A4. 
Na Slovensku je to o niečo menej a dostupné servery v Sanete 
možno získať na adrese 

Smolenova@uakom.sk 
Obdobné služby poskytujúce informácie z databázy on-line 

Internetu vrátane prenosu súborov z ftp archívov prostredníctvom 
E-mail umožňuje aj Eunet. Úplný zoznam príkazov posiela server 
na príkaz "help" odoslaný na adresu 

ftpmail@ eunet.sk 
Prijatý súbor a odoslaný používateľovi je prekódovaný do texto

vého tvaru a rozdelený na čas ti. Klient môže súbor opätovne 
vytvoriť (odstrániť hlavičky, spojiť súbory do jedného a prekódo
vať ho naspäť do binárneho tvaru) ručne alebo programom, ktorý 
zvládne túto činnosť automaticky. Je dostupný aj v archíve Eunet. 
Obdobne sa postupuje aj pri využívaní whois, rwhois , netfind, net
dir, archie, archíve, len hľadaná položka sa zapisuje do subjektu 
E-mail. 

Na adrese 
bobovsky@savba.sk 

som vždy dostával zdroje mailing lists, newsgroups a pod. vytrie
dené podľa vedných odborov aj z ostatných častí sveta. Tak napr. 
iba na Yalskej univerzite, New Haven v Connecticute (kontaktná 
adresa SMITH-UNA@YALE.EDU), je temer jedna strana, t. j . asi 
40 diskusných skupín, iba pokiaľ ide o geovedy, na ktoré sa dá 
napojiť prostredníctvom E-mail. Niektoré z nich uvádzam: 

ASTRA-UG@icnucevm.bitnet dátabáza projektov v geovedách 
GEOLOGY@ptearn.fc.ul.pt diskusný list o geológi i 
GEONET-L@iubvm.ucs.indiana.edu geovedná knižnica 
QUAKE-L@vm.nodak.edu seizmická diskusná skupina 
SEISM-L@bingvmb.cc.binghamton.edu seizmologické dáta 
SEISMD-L@bingvmb.cc.binghamton.edu diskusie o seizmike 
STAT-GEO@ufrj.bitnet fórum pre kvantitatívne metódy v geovedách. 

Ak sa do toho zahrnie ešte environmentalistika, resp. aj ďalšie 
hraničné disciplíny, potom naozaj je sa v čom pohybovať. Veľa 
informácií o interaktívnych spojeniach v tomto ohľade možno 
získať aj na nasledujúcich adresách: 

i van@slovakia.eunet 
info@internet.com 
yanoff@csd4.csd. u~m.edu 

J. Stankovi{ 



Geologické koníčky 
Duševné bohatstvo národa sa okrem iného odzrkadľuje aj v šírke 

a rozmanitosti záujmov alebo záfub jeho príslušníkov. Počet Iudí 
s vysokoškolským vzdelaním nie je dostatočným meradlom kultúr
nosti, ak z nich desaťtisíce holdujú iba pivu a futbalu. Ani módne 
koníčky, ktorých vlna sa občas zdvihne a vzápätí upadne, nesvedčia 
o originalite a vynaliezavosti. Každý z nás je a mal by byť trochu 
iný. A práve takúto rozdielnosť by sme mali navzájom obdivovať 
a mať v úcte. Rozmanitosti koníčkov sa medze nekladú. Ako jeden 
z mnohých príkladov spomeniem chlapca z Uhrovho filmu Slnko 
v sieti, ktorý fotografoval a zbieral fotografie rúk. Ich výrazová 
schopnosť a kontrasty silne emotívne pôsobili na divákov. · 

V povojnových rokoch bola geológia na Slovensku novým rozvo
jovým smerom. Počet geológov počas dvoch či troch desaťročí vzrá
stol takmer z nuly na niekoľko stoviek a nik z nich ešte neodchádzal 
do dôchodku. Dnešok nám ukazuje starú pravdu, že si malý národ 
nemôže vydržiavať vo vede toľko profesionálov ako veľký a že sme 
precenili svoje možnosti v tomto smere. V minulom storočí spočíval 
prírodovedecký výskum Slovenska na amatéroch a zdá sa, že dnes by 
bol prínos amatérov opäť vítaný. 

Mnoho absolventov geológie zmenilo pod tlakom okolností 
zamestnanie a teraz pracuje v úplne iných sférach. Isto aspoň niektorí 
z nich s nostalgiou spomínajú na to, ako spievali "Vivat geológia, 
moja milá jediná". K nim sa pripája už rad dôchodcov, pre ktorých 
bola geológia viac ako zamestnaním. Ale časť z nich je s geológiou 
naďakej spätá prostredníctvom záfub s geologickým podtextom. Pre 
iných uvádzame ako inšpiráciu niekoľko zaujímavých koníčkov 
z geologickej stajne. 

Najvýznamnejším je zber minerálov, v menšej miere aj skamene
lín, čo dokazujú aj hojne navštevované zberateľské burzy. Ale 
prenesme pozornosť na niečo zriedkavejšie. 

Pred pár desiatkami rokov vystavoval istý maďarský geológ zbier
ku obliakov samorastov. Tak ako v lese možno nájsť drevené samo
rasty, aj medzi obliakmi sa občas vyskytnú prekvapujúce geometric
ké tvary alebo aj podoby pripomínajúce rozličné predmety. Inokedy 
zas farebný odtieň a kresba obliakov sú také dokonalé, že ich prísluš
níčky nežného pohlavia neváhajú nosiť ako prívesky. Vápencové 
obliačiky treba natrieť bezfarebným lakom, inak majú za sucha matný 
povrch, ~m rohovcové majú vysoký prirodzený lesk , a preto sa 
nenatierajú. Mimoriadne krásne sú vápencové obliaky obsahujúce 
makrofosílie. Herbert Hagn upozorňuje, že sa na južných úpätiach 
Himalájí takéto čierne obliačiky s amonitmi oddávna používali ako 
kultovné predmety a pokladali sa za inkarnáciu boha Višnu. 

Z pestrofarebných obliačikov tvoria maliari mozaikové obrazy 
(napr. Dievča od Svetozára Ábela). Z obliakovej mozaiky je aj obraz 
v tympanóne starej radnice (dočasného sídla prezidenta SR) v Brati
slave od Ernesta Zmetáka. Mozaiku z ornamentálnych motívov zasa
denú do sadry si môže urobiť hociktorý "chalupár", vyžaduje to však 
značnú trpezlivosť pri zbere a triedení obliakov podľa farby a veľ
kosti. Na väčšie ploché obliaky namaľoval niektoré rozprávkové 
motívy Ondrej Zimka, ale takýto materiál úspešne využívajú aj učite
lia kreslenia na základných školách. Štefan Mlich, pokračovateľ tradí
cie kysuckých drotárov umelcov, vytvára originálne komorné plasti
ky - obaľuje obliaky do čipiek a ozdôb z tenkých kovových vlákien, 
napríklad do podoby rybičiek. Kombinácia pretiahnutých a plochých 
obliakov sa často používa na vytváranie ornamentálnych chodníkov, 
najmä v škandinávskych mestečkách. Takéto ornamenty z obliakov 
však možno vidieť aj v sokli dedinských domov v poľských Pieni
nách. 

Artikel, o ktorom je reč , neobchádza ani výroba suvenírov . 
V Kanade predávajú ako výrobky ľudového umenia Eskimákov ob
liaky z horniny podobnej mastencu, ktoré tvarom pripomínajú tuleňa 
a nálezca im iba šikovne priškriabe fúzy, oči a nozdry. V Škandinávii 
zasa zručným stmelením niekoľkých obliakov zhotovojú maskotov -
malých Laponcov. Z obliakov sú nohy, trup, hlava s primaiovanými 
očami a ústami, na nej býva prilepený kúsok kožušiny imitujúci 
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kapucňu a v plátennej ruke tyčinka - harpúna. Ploché úlomky vhod
nej horniny s precízne vyrytým runovým písmom sú vernými kópia
mi známych runových kameňov. A kto by nepoznal z úlomkov šti av
nických rúd zhotovené betlehemy, výjavy z ťažkého života baníkov, 
niekedy dokonca prácne vstavané do fľaše s úzkym hrdlom? 

Na trhu suvenírov sa už prelína gýč s ľudovým umením: zvieratká 
z polodrahokamov, slony z mexického ónyxu, hríbiky zo zlatožltého 
sadrovca (Krym), šachovnice z mramoru (napríklad Turecko), ale aj 
prekvapujúce, rukou do mastenca vyrezávané a polodrahokamami 
intarzované škatuľky - šperkovnice z Indie. Niekedy stačí umiestniť 
do plexiskla zo desať miniatúrnych úlomkov miestnych farebne pôso
bivých hornín a minerálov, drobným písmom uviesť ich mená a pri
dať nápis Pozdrav z Kanady - kanadské minerály . O niečo podobné, 
ale iba s jednou vzorkou (steblovitý antimonit) sa pokúsili aj u nás 
v Slovenskom národnom múzeu. 

Na výtvarný prejav sa dá využiť dokonca aj piesok. Nikdy neza
budnem na výstavu istého amatéra - ropného inžiniera. Saharský pie
sok z rozličných lokalít má širokú farebnú škálu, býva sivý, žltý, 
hnedý až červený. Spomenutý inžinier tenučkú vrstvu piesku prísluš
ného odtieňa pritmeľoval na nádobu, a tak vytváral obrazy podobné 
gréckym amforám. 

Na zhotovovanie športových trofejí sa oddávna používal brúsený 
a leštený kameň. Viac ako slabá tvarová nápaditosť nás pri nich upúta 
kvalita kameňa. V tom sa na Slovensku črtajú bohaté a doteraz nevy
užité možnosti pre "fajnšmekrov", najmä pokiaľ ide o vápence jury 
bradlového pásma. Výroba galantérnych predmetov, popolníkov , 
vázičiek z lešteného levického ónyxu či z tuhárskeho mramoru mala 
u nás dobrú tradíciu. Dúfajme, že tak bude aj naďalej. 

Obstarávanie vhodných kusov hornín býva príjemnou starosťou 
akvaristov, a najmä záhradkárov skalničkárov (pórovitý travertín , 
rauvaky, ale aj farebne pestré ružové krinoidové vápence, červené 
hľuznaté vápence). V japonských záhradách hrajú kamene dokonca 
dôležitejšiu úlohu ako kvety. V jednej z najslávnejších záhrad Kjóta 
pri šintoistickej svätyni Rjoándži niet trávy, kríka či kvetu, ale na roz
siahlej pieskovej plošinke vystupuje päť skupiniek priam rozprávko
vých kameňov obrastených machom. 

Turisti a horolezci venujú nemálo zo svojho voľného času na zdo
lávanie kopcov a štítov. Ale videli ste už u niekoho zbierku vzoriek 
hornín priamo z jednotlivých vrcholov Slovenska? ' Filateliu by som 
nemusel ani spomínať. Zbieraniu známok s vyobrazením minerálov, 
skamenelín, krajinných geologických objektov a pod. potajme či 
zjavne holduje rad geológov. Často je to späté s osobnými spomien
kami (napríklad pekná séria známok vydaných pri príležitosti nešťast
ného svetového geologického kongresu v Prahe). Niektoré námety sa 
na známkach opakujú až príliš často, Napríklad známky s obrázkami 
dinosaurov vydali už skoro všetky štáty a "dinosaurománia" sa preja
vila už aj na škatuľkách od zápaliek (aj tie majú svojich zberateľov -
filumenistov). Aj odznaky, tento miniatúrny a obľúbený umelecký 
prejav, geologických inštitúcií, ale najmä z geologických kongresov 
a iných podujatí - čo i Jen zo Slovenska - tvoria už peknú kôpku. 

Veľké možnosti sa ponúkajú tým, ktorí sa usilujú fotoaparátom zachy
tiť esteticky pôsobivé geologické objekty, prípadne zbierajú pohľadnice 
s takými námetmi . .V zahraničí už jestvujú osobitné knihy fotografií 
venované týmto témam. Môže ísť o nezvyčajné tvary kvapľov, ktoré radi 
využívajú napr. sprievodcovia v jaskyniach na spestrenie výkladu 
(Večná túžba - stalagmit takmer spojený so stalaktitom, Lono matky 
Zeme v Domici, Organ atď.). Oveľa pestrejší repertoár poskytujú skali
ská, ktorých tvar pripomina osoby, zvieratá či rozličné predmety (napr. 
známy Mních lakťom si podopierajúci hlavu v Tiesňavách vo Vrátnej 
doline, Ťava v uzávere Gaderskej doliny pod Krížnou, Markušovská 
huba z paleogénnych zlepencov a i. Niekde je ich priam nepreberné 
množstvo (napr. v ordovických pieskovcoch Tasílie, Oltár, Krokodíl 
atď.). K tomu možno pridať skalné okná, kývavce, zemné pyramídy 
alebo zábery skalných miest (Súľovské skaly, dolomitové vežičky pod 
Rozsutcom, zo zahraničia červené Belogradčické skaly v Bulharsku, 
v Grécku Meteóra, posiata kláštormi atď. 

Zaujímavou témou sú aj príbytky, ktoré si človek vyhlodal priamo 
do skál. U nás sa vyskytujú len ako rarita v Brhlovciach, ale naprí
klad v Derinkuyu v Kí\ppadokii (Turecko) bývali v podzemných síd
liskách v čadičovom tufe tisícky obyvateľov. Pre Berberov v Matma-
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te (Tunisko) sú podzemné príbytky vyhlodané do vŕškov v tejto čast i 
Sahary dodnes tým najlepším klimatizačným zariadením. V španiel
skom mestečku Purullena prišli tradičné sídliská troglodytov znovu 
do módy. Boháči si v nich zriaďujú extravagantné letné sídla s kober
cami a televíznymi anténami. 

Mohutným dojmom pôsobia podzemné chrámy, v ktorých ľudia 
komunikovali s božstvom, ako je napríklad skupina svetoznámych 
budhistických a hindui stických s vätýň v Adžante a Elore (India) 
vydlabaných do trapov Dekanskej plošiny, často mandľovcových, či 
kresťanské chrámy v Petre v Jordánsku. 

Spojitosť s geológiou môže mať aj zbierka fotografií dotýkajúcich 
sa posledných vecí človeka - náhrobné kamene z rozmanitých hornín. 
Najzaujímavejšie sú neupravené prírodné kusy kameňa, napríklad 
oválny kus ďumbierskej žuly s typickými vyčnievajúcimi rebrami 
albitových žiliek na cintoríne v Slávičom údolí. V súčasnosti aj archi
tekti prichádzajú na chuť neupraveným kusom kameň a (napríklad 
amfibolitové bloky pred krematóriom v Lamači a vo viacerých bratí-

slavských parkoch). 'V Dánsku robia náhrobné kamene z blokov 
(morénový materiál vo fluvioglaciáli), pričom sa len jedna ich strana 
trochu pribrúsi, aby sa na ňu dal umiestniť nápis. Vďaka množstvu 
druhov červenej švédskej žuly a príbuzných hornín sú škandinávske 
cintoríny farebne veľmi pestré. Najjednoduchšie sú hroby chudob
ných alžírskych sedliakov - moslimov. Poznať ich len podľa dvoch 
malých kameňov tam, kde je pochovaná žena, kým tri kamene v jed
nom rade aj po smrti ukazujú, že muž značí čosi viac. 

Bolo by dobre, keby sme zaujímavé námety, a najmä ich výsledky 
nenechávali iba pre seba, a tak prostredníctvom vlastných záľub 
pomohli propagovať geológiu, lebo je to aj naša stavovská povinnosť. 

A na záver uvádzame dva výrečné citáty. Pär Lagerkvist , nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru: "Človeka, ktorému je cenný aj kameň, 
obklopuje bohatstvo všade kamkoľvek vkročí" . Kare! Čapek: "Kto nemá 
pochopenie pre kameň, nevie mnoho o kráse a veľkej dôstojnosti sveta." 

M. Mišík 



Prírodné suroviny · nainovší 
trend v technike 

Baliace fó lie budúc nosti sa po po
užití ľahko rozpadnú. Budú sa vyrábať 
zo zemiakov, presnejšie zo zemiako
vého škrobu, pričom sa jeho molekuly 
pod tlakom a pri vysokej teplote zme
nia. Objav Fraunhofského inštitútu pre 
aplikovaný polymérny výskum v Tel
towe dokumentuje nový trend: po prí
rodných surovinách je dopyt, lebo pri 
nich nie je nijaký odpad. Prednosti 
rastúcich surovín odkrýva čoraz viac 
oblastí. Platí to dokonca aj o výrobe 
automobilov, pričom je materiál vysta
vený mimoriadne vysokej záťaži. Mer
cedes-Benz v Sao Paule používa pri 
výrobe nákladných automobilov kau
čuk na nárazníky a tesnenia, kokosové 
nite na opierky hláv, sisal, jutu a bavl
nu na zaodetie vnútorných priestorov 
automobilov alebo na izolác iu proti 
hluku a horúčave. V Brazílii sa dokon
ca hovorí o „ zelených nákladných 
autách". 

Elektrický prúd zo slamy 

Slama nie je vo väčšine prípadov 
hodnotná, ale v Schkblene (Durínsko) 
neďaleko Jeny žne táto „ biomasa" 
úspechy . Tam totiž bude „ slamená 
elektráreň", prvá svojho druhu v Ne
mecku, premieňať slamu na elektrický 
prúd. Pri vysokej teplote sa spoja ply
ny a vzduch do energie, tá sa bude 
ďalej viesť do 600 domov Schkéilenu, 
zohreje v nich vodu a sčasti sa zužit
kuje aj na vykurovanie. Elek tráreň sa 
buduj e na základe dánskeho know
how ako experimentálny projekt a má 
ročne spracovať 3000 t slamy. Spolo
čenstvo výrobcov bude privážať slamu 
priamo z polí a lebo zo skladov do 
elektrárne. V prospech takejto elek
trárne hovoria viaceré výhody: životné 
prostredie sa bude znečisťovať podstat
ne menej ako pri elektrárňach spracú
vajúcich uhlie, a cena elektrickej ener
gie bude nižšia (osem pfennigov za 
kWh, kým v ostatnej časti Durínska je 
to 20 pfennigov). Elektráreň už navští
vili viacerí experti z Nemecka a zo 
zahraničia (okrem iných z J užnej 
Kórey a z Namíbie) . 

Gelsenkirchen má park 
pre vedu 

Reklamné tex ty dokonca hovoria 
o Slnečnom údolí. V novom vedeckom 
parku v Gelsenkirchene, ktorý finančne 
podporila Európska únia a spolková 
krajina Severné Porýnie-Vestfálsko, 
hrá dôležitú úlohu slnečná energia. 
Park sa pokladá za neprekonateľné, 
praxi blízke výskumné pracovisko 
s alternatívnymi druhmi energie. Okrem 
iného sa má v solárnej elektrárni na 
streche využiť nový typ buniek farbiva 
na fotovoltaiku. V parku nejde iba 
o výskum. Ponúka sa tu aj rad servisných 
služieb - od informácií o vyhľadávaní 
podzemných vôd až po vzdelávanie 
fudí okolo počítačov. Nezvyčajná je aj 
architektúra. K parku patrí umelé jaze
ro, 300 m dlhá sklená arkáda, ktorú 
možno porovnať s uvážene vytvoreným 
bulvárom s obc hodmi, kaviarňami 
a výstavnými priestormi, ako aj deväť 
pavilónov pre úrady a laboratóriá. 

Podľa časopisu Deutschland, 
Zeitschrift fiir Politik, Kultur, 

Wirtschaft und Wissenschaft, z júna 
1995 spracovala NE!. 

Radonové dedičstvo 
po M. Curie? 

V Nogent-sur-Marne vo Francúzsku 
sa v obytných domoch zis til obsah 
radonu (až 6800 Bq na 1112, v pivnici
ach 1 O 900 Bq), vysoko prekračujúci 
normu odporúč anú komisiou EHS 
(400 Bq pre staršie a 200 Bq pre nové 
do my). Je to „dedičstvo" po Márii 
Curie, ktorá tu začiatkom storočia zria
di la prvú francúzsku továreň na 
ex trakciu rádia. Keďže sa o rizikách 
takejto výroby veľa nevedelo, časť 
rádioaktívneho kovu sa mohla dostať 
do oko lia aleb o ju mohl i odniesť 
zamestnanci (siedmi bývali na ulici, 
kde sa vysoká h odnota namerala). 
Naproti tomu škola postavená na mies
te bývalej továrne nemá vyššie hodno
ty Rn, lebo sa učebne dobre vetrali. 
V rámci nevyhnutných úprav hlinenú 
podlahu pivníc pokryjú dlaždicami. 

Podľa Le Monde M. M. 

Meteorit • nečakaný 
návštevník 

Podľa experta na meteority Ch. Sprat
ta je asi 60 dostatoč ne overených 
prípadov o dopade meteoritov, ktoré 
zasiahli budovy alebo iné zariadenia, 
ale ľudi a boli poranení iba dvakrát. 
Annie Hodgesová a Alabamy odpočí
vala 30. novembra 1954 na gauči, keď 
štvorkilogramový meteorit prerazil 
strechu, odrazil sa od rádioprijímača 
a poranil ju na ramene a na nohe . 
14. apríla 1992 chlapca menom Mbale 
v Ugande zas iahol do h lavy malý 
meteorit, ktorého let bol našťastie silne 
spomalený, le bo predtým pre razil 
kmeň banánovníka. Najnovší zaujíma
vý prípad zaznamenali 14. januára 
1994 v St. P..oberte neďaleko Montreá
lu . Vital Lemay práve kŕmil líšky na 
farme, keď sa zvieratá znepokoj ili . 
Obzrel sa, zbadal s rachotom sa pribli
žujúci "ohňostroj" a jasne začu l pád 
telesa na zem. Z 25 cm hlbokej jamky 
vykopali štvorkilogramový meteorit. 
V elipsovitom areáli dlhom 8 a širokom 
4 km sa našlo ešte 20 ďalších úlom
kov, najväčší s hmotnosťou 6,5 kg. 

Podľa Canadian Geographic, 
4·- 5, 1995 M. M. 

SatelitY. sleduiú pohyb 
litosférických platní 

Informácie satelitov globálneho po
z ičného systému (Global Positioning 
System - GPS) poskytli priamy dôkaz 
o vzájomnom vzdiaľovaní sa Austrálie 
a Antarktídy priemernou rýchlo sťou 

6 cm za rok. Pohyb Austrálie na SSV 
a Antarktídy na JV spôsobuje riftová 
zóna MacQuarie medzi oboma konti
nentami. Pri rozširovaní oceanického 
dna sa uplatňujú rovnaké princípy ako 
v prípade stredo atlantického chrbta 
medzi Európou a Severnou Amerikou. 

Novinkou bol priamy prenos infor
mácií zo satelitov počítačovou sieťou 
Internet. V súčas nosti sa plánuje vy
užitie GPS technológie na monitorova
nie zlomu San Andreas, či sledovanie 
zmien morskej h ladiny v súvislosti 
s globálnym otepľovaním. 

Podľa Geotimes 3/1995 zn 



Svetový geotermálny kongres 1995 vo Florencii 
V dňoch 18. - 31. mája 1995 bol vo Florencii svetový geotermálny kongres. 

Usporiadala ho Medzinárodná geotermálna asociácia (IGA) spolu s americkou 
Radou pre geotermálne zdroje (GRC). Hostiteľom a sponzorom bola talianska 
elektrárenská spoločnosť ENEL. 

V rámci kongresu prebiehal: 
- krátky geotermálny kurz v Pise 18. - 20. mája venovaný návrhom projektov 

na investovanie, reinjektážnej technológii , menedžmentu údajov a zodpovedajú
cemu softveru v geotermálnych aplikáciách a environmentálnym aspektom; 

- predkongresová slovensko-poľská exkurzia (plánovaná francúzska sa pre 
malý záujem nekonala) 16. - 20. mája; 

- vlastný kongres , ktorý tvorili prednášky (22. - 26. mája), prezentácia poste
rov (24. - 25. mája}, spoločenský a kultúrny program (21., 23., 25. mája večer). 
3 exkurzie na geotermálne pole Lardarello (23., 24., 25. mája) a výstavy (21. až 
26. mája); 

- pokongresové exkurzie: severne od Florencie (29. - 30. mája) , južne od Flo
rencie (29. - 30. mája), maďarsko-rumunská (27. - 31. mája) a islandská (27. až 
31. mája). 

Na slovensko-poľskej exkurzii bolo 12 účastníkov zo zahraniči a (8 z USA, 
1 z Nového Zélandu, 1 z Islandu, 1 z Japonska a 1 z Pofska). Exkurziu usporiadali 
geotermálne asociácie Slovenska a Pofska. Zodpovedali za ňu predsedovia aso
ciácií (za Slovensko Oto Halás, za Pofsko Julian Sokolowski). V rámci exkurzie si 
účastníci 16. mája v podvečer prezreli sta1ú Bratislavu, 17. mája lokalitu Galanta 
(projekt vykurovania sídliska Sever a nemocnice) a Podhájska (geotermálna sta
nica, vykurovanie, re injektáž, bazény, projekt ďalšieho využitia) a 18. mája loka
litu Bešeňová (vykurovanie, bazény, projekt ďalšieho využitia), Vrbov (vykuro
vanie, chov rýb, bazény, projekt ďalšieho využitia) a Levoča (Kostol sv. Jakuba, 
mestské centrum). Exkurziu viedol a regionálny výklad podal O. Franko. Na 
lokalitách mali odborný výklad V. Beňovský, M. Fendek, J. Franko a O. Váňa 
a doplnili ho majitelia geotennálnych zariadení lokalít. Na exkurziu bol vypraco
vaný sprievodca (zostavil ho J. Franko, sprievodca sa nachádza v Geofonde). 
V Polsku sa 19. mája demonštrovala lokalita Zakopané (Tatranský národný 
p_ark), Sromowce Wyžne (priehrada vo výstavbe) Baňska - Bialy Dunajec (expe
n_mentálna geotermálna stanica, reinjektáž) a Baňska Nižna (ústredné vykurova
me geotermálnou energiou) a 20. mája lokality Wieliczka (soľné bane, múzeum) 
a Krakov (prehliadka mesta). 

Na plenárnom zasadaní okrem privítacieho prejavu prezidenta IGA a predsedu 
organizačného výboru kongresu J. Combsa, vedúceho ENEL a kongresu F. Viez
zoliho, pozdravov R. Campbella (prezident GRC}, starostu Florencie a prezidenta 
toskánskeho regiónu odzneli prednášky o geotermálnej politike Európskej únie, 
Ekonomickej komisie OSN pre laiinsko-americkú a karibskú oblasť, Japonska, 
Indonézie, Islandu, Salvádoru, Chile a Talianska. Popoludní boli tieto prednášky: 

- Priame využitia geotermálnej energie 1995 (D. H. Freeston, N. Zéland), 
- Stav výroby elektrickej energie v rokoch 1990 - 1994 (G. W. Huttrer, USA}, 
- Geotermálny rozvoj v strednej a východnej Európe: transfer technológie 

a finančných zdrojov (J. Sigurdsson, Severská investičná banka}, 
- Geotermálna energia v rozvojových krajinách: výhody a obmedzenia 

(G. Celderón, Medziamerická rozvojová banka), 
- Geotermálna energia v rozvojových krajinách - výhlady a problémy, história 

Číny (Wong Ji Yang, Cína), 
- Geotermálna energia v meniacom sa politickom prostredí (R. Skinner, Me-

dzinárodná energetická agentúra}, 
- Ekonomika geotermálnej energie (P. E. Liguori, Taliansko), 
- Env~ronmen!álna ud~atelnosť geote1málneho rozvoja (A. C. Jesus, Filipíny), 
- Udrzatelnost produkcie z geotermálnych zdrojov (Ph. M. Wright, USA). 
Ostatné príspevky sú uverejnené v 15 sekciách (tab. 1). 
Dovedna sa z 15 sekcií publikovalo 535 príspevkov od 1072 autorov. Zo Slo

venska ide o tri: príspevok A. Remšíka a M. Fendeka Geothermál Counliy update 
'.or Slova~a v 1. sekcii a dva príspevky O. Franka - Atlas of geothermal energy 
m Slovakia a Geothermal energy exploration in Slovakia v 3. sekcii. 

Prednášky predstavovali štyri tematické skupiny: 
1. Terénny menedžment, 2. Regionálne referáty/ekonomika, 3. Prieskum, 

4. Inžiniering. V 1. skupine sa na prednes prijalo 113 v 2. 116, v 3. 114 a vo 4. sku
pine 11 l_ príspevkov (dovedna 454 prednášok). M. Fendek najprv vystúpil 
v 2. skupme a O. Franko so svoJím dmhým prispevkom v 1. skupine. Do poste
rov bol? zaraden1ch 119 titulov vrátane príspevku O. Franka Atlas of geothermal 
energy m Slovakia. Geotermálnu techniku a technológiu predstavilo 63 vystavo-

vatelov zo 68 krajín. Na kongrese okolo 860 účast n íkov zo 69 krajín (tab. 2) a zo 
Slovenska 7 (3 z Geologického ústavu D. Štúra - M. Fendek, J, Michalko, 
A. Remšík, 3 zo SLOVGEOTERMu - V. Beňovsk ý, O. Halás, O. Váňa a 1 
z IGA - O. Franko). Päťzväzkový zborník materiálov z kongresu je v knižnici 
Geologického ústavu D. Štúra a SLOVGEOTERMu. 

Na záver tejto informácie uvádzame výstižné konštatovanie F. Viezzoliho, že 
geotermálna energia je obnovitelný a environmentálne užitočný zdroj. Bohatý 
progran1 kongresu podčiarkol, že mnohé geotermálne technológie môžu pri spieť 
na udržanie rozvoja už teraz. Z tohto hľadiska je dôležité, že vyspelé a rozvojové 
krajiny spolupracujú . prvé odovzdávajú vhodné technológie druhým a tie sa ich 
usilujú ovládať. Želaním kongresu bolo, aby sa rozsiahle dohody stali základom , 
takejto všestranne prospešnej spolupráce. 

Tab. 1 
Sekcie Svetového geotermálneho kongresu roku 1955 vo Florencii 

Číslo Názov sekcie 
sekcie 

Počet prispevkov 
v sekcii 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 

Generálne referáty a referáty jednotlivých krajín 
za obdobie 1990 - 1994 
História geotermálneho rozvoja 
Geotermálna energia v štátnej energetickej politike, 
právne a regu l ačné aspekty 
Prieskum a jednoduché modelovanie 
Vŕtanie a technológia dokončovacích prác 
Hodnotenie zdrojov a modelovanie 
Riadenie a pozoro vanie geotermálnych polí 
Reinjektážna technológia 
Výroba energie (elektrickej) 
Priame využitie tepla (vykurovanie) 
Korózia a inkrustác ia 
Pokročilé technológie 
(teplo suchých hornín - magma - geotlakové oblasti) 
Environmentálne a spoločenské aspekty 
Ekonomika, financovanie, marketing a tréning 
Softver v geotermálnych aplikáciách 

Tab. 2 

52 
13 

41 
133 
25 
41 
36 
10 
19 
47 
25 

38 
18 
21 
16 

Účastníci Svetového geotermálneho kongresu roku 1995 vo Florencii 

Štát Počet účast. Štát Počet úč as t. Štát Počet účast. 

Albánsko 2 Honduras 1 Nepál 1 
Alžírsko 4 Hongkong 3 Nikaragua 2 
Argentína 4 Chile 3 Nový Zéland 66 
Austrália 2 Chorvátsko 2 OSN 1 
Belgicko 6 India 6 Peru 1 
Bolívia 1 Indonézia 33 Po[sko 10 
Bulharsko 4 Irán 2 Portugalsko 8 
Costarika 4 Is land 29 Rakúsko 2 
česko 1 Japonsko 100 Rumunsko 24 
Čína 26 Jordánsko 1 Rusko 33 
Dánsko 4 Kanada 2 Slovensko 7 
Egypt 1 Keňa 5 Slovinsko 2 
Ekvádor 1 Kolumbia 2 Spojené šiáiy americké 125 
Salvádor 6 Kórea Švaj čiarsko 9 
Etiópa 6 Litva Švédsko 1 
Fidži 1 Lotyšsko 3 Španielsko 2 
Filipíny 19 Luxembursko 1 Taliansko 145 
Fínsko 1 Macedónia 4 Tanzánia 1 
Francúzsko 31 Maďarsko IO Thaj sko 1 
Grécko 6 Mexiko 18 Tunisko 1 
Gruzínsko 2 Malajzia 2 Turecko 3 
Guatemala 4 Mongolsko 1 Vefká Británia 14 
Holandsko 4 Nemecko 25 Vietnam 2 

O. Franko 



4. regionálna prášková difrakčná konferencia (RPDK-95) 
(Liptovský Mikuláš 20. - 22. septembra 1995) 

4. regionálna prášková difrakčná konferencia sa konala v areáli 
Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a jej zámerom bolo 
najmä sprostredkovanie osobných kontaktov a vedeckej komunikácie 
v odbore difrakčnej analýzy. Toto výročné pracovné stretnutie kryš
talografov zo Slovenskej a Českej republiky_ zorganizovala katedra 
anorganickej chémie CHTF STU Bratislava, Ustav anorganickej ché
mie SAV Bratislava, Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš a Kryš
talografická spoločnosť. Ďalším jej cieľom bolo prezentovať najnov
šie poznatky z rozličných pracovísk prostredníctvom 15 odborných 
referátov, práce posterovej sekcie a diskusie. Všeobecne vysoký 
záujem o uvádzanie výsledkov takouto formou vychodí aj z možnosti 
osobného styku s ich autormi, z priamej výmeny informácií, názo
rov, separátov, softwaru či adries. 

Po úvodnej prednáške venovanej 150. výročiu narodenia Wilhel
ma Conrada Rontgena a 100. výročiu obj avenia rtg . lúčov sa počas 
troch dní predniesli nasledujúce odborné referáty: 

A. Buchal: Závislosť informačného obsahu difrakčného spektra od 
podmienok akvizície. 

N. Ganev: Príspevok k vplyvu nekoherentne rozptýleného žiarenia 
na difrakčný profil. 

L. Čaplovič: Spôsoby určovania usmernenia permanentných mag
netov rtg. difrakciou a spracovanie nameraných PC. 

L. Smrčok: Váhové schémy v rietveldovskom spresňovaní. 
E. Morháčová: Behanát strieborný ako štandard pre nízkouhlové 

merania v práškovej rtg. difrakcii. 
P. šutta et al. : Analýza profilu difrakčných čiar získaných difrak

ciou na tenkých vrstvách. 
Q. Jackuliak: Rontgenografické metódy skúmania rozpadu te1Ta

gonálneho martenzitu. 
V. Kavečanský et al.: Štúdium štruktúry nanokryštalických mate

riálov metódami rtg. difrakcie. 
V. Kavečansk.-ý et al.: Štúdium štruktúry YBai(Fe,Cu 1., ) 30 7.ct metó

dami rtg . difrakcie. 
L. Beneš: Štúdium priebehu chemických reakcií pomocou práško

vej difrakcie. 
M. Černík: Vývoj štruktúr v elektrotechnickej neorientovanej sili 

kónovej oceli na pólových diagramoch. 
J. Haluška: Počítačové riadenie rtg. práškového difraktometra kro

kovými motormi. 
A. Dvorský: Interaktívna rietveldovská analýza - program GSAS. 
V. Jorík: Reálne mriežkové parametre v zeolitoch faujasitového 

typu . 
Z prehfadu vyplýva výrazná prevaha prednášajúcich z rôznych 

pracovísk, najmä z oblasti fyziky a chémie. Keďže výsledky difrak-

čnej analýzy v značnej miere využívajú aj organizácie rezortu geoló
gie, rozvedieme aj niektoré časti diskusie. 

Na zasadnutí sa demonštrovali aj niektoré softwarové programy 
a ponuka firmy KOPEX s. r. o., ktorá sa okrem iného zaoberá aj 
laboratórnou automatizáciou a má už viacročné skúsenosti s moder
nizáciou rtg. difraktometrov. V súčasnosti firma dodáva aj nové pro
gramové vybavenie počítačov. Obdobne sa na podujatí zúčastnila 
i firma TESTIMA s. r. o., ktorá je okrem servisu známa aj dodáva
ním prístrojovej techniky a prídavných zariadení od renomovaných 
výrobcov nielen rtg. prístrojov, ale radu príslušenstva vrátane soft
waru a školiacej činnosti . 
Keďže v sieti Internet je na rozličných adresách ftp viac voľne šíri

teľných programov, veľká časť prezentovaných prác sa zaoberala ich 
hodnotením najmä z hľad iska aplikácie na analýzu práškových dát. 
Napr. na adrese ftp: 

mist .lansce.lanl.gov, 
resp. na adresách E-mail 
vondreele @lanl.gov (R. Von Dreele), 
alarson @lanl.gov (A . Larson) 

je prístupný balík okolo 42 programov GSAS (General Structure 
Analysis System) na spresňovanie nameraných hodnôt v práškovej 
difrakcii. Tak pri spracúvaní difrakčných dát možno spresňovať 
štruktúrne parametre osobitne pre každú fázu zmes i viacerých 
(polykryštalických) látok. Zoznam ďalš ích programov tohto druhu 
a ich adresy na serveroch ftp sa dajú získať na adrese 

http:! /www . sa vba. sk/sa v /cryst/cry .html, 
resp. na E-mail adrese: uachsmrk@ savba.sk 
Na konferencii bolo možno nahliadnuť aj do časopisu Newsletter 

(nielen do posleného čísla) , ktorý vydáva komisia práškovej difrak
cie Medzinárodnej únie pre kryštalografiu. Newsletter prijíma prís
pevky a oznámenia na adrese 

toraya@crl.ni tech.ac.j p (prof. Hideo Toraya) 
Pre zauj ímavosť uvádzame aspoň to , že ICDD (International Cent

re for Diffraction Data) každý rok rozširuje finančnú podporu vo 
forme grantov limitovanému počtu inšt itúcií vo svete. Granty sú 
orientované na vysokú kvalitu difrakčných údajov. Roku 1994 ICDD 
podporilo 29 návrhov v celkovej sume 203 600 USD. Príjemcami 
boli predstavitelia z. 13 krajín. Dalšie informácie sa dajú získať na 
adrese 

maguire @icdd.com (Theresa Maguire) 
V programe konferencie bola aj prehliadka hostiteľskej kated ry 

fyziky Vojenskej akadém ie v Liptovskom Mikuláši, hlavne laborató
ria rtg. analýzy. 

J. Stankovič 



Seminár REE v metamorfovaných horninách paleozoika Západných Karpát 
(Bratislava 12. 10 1994) 

š . MÉRES: REE v metasedímentoch rozličných metamorfných zón 
kryštaliníka Malých Karpát 

Fylity, ruly a škvrnité bridlice z kryštalinika Malých Karpát sa podfa 
intenzity a charakteru metamorfózy rozdeľujú do nasledujúcich skupín: 
biotitová (chloritová) zóna, biotitová zóna, granátová zóna, staurolitová 
zóna a kontaktne metamorfované škvrnité bridlice. 

Z hodnotenia distribúcie REE (metódou INNA · MEGA, Stráž pod 
Ralskem) v týchto skupinách vychodia takéto závery: 

• REE v metasedimentoch sú charakteristické paralelným priebehom 
kriviek normalizovaného obsahu REE, čo je typické pre sedimenty s roz
dielnym kvantitatívnym podielom pelitickej a psamitickej zložky; 

• pre metapsamity sú charakteristické nižšie ľREE, negatívne Eu a110-
málie (EufEu+ = 0,75 • 0,8) a hodnoty LaN/YbN = 7 • 8 typické pre droby; 

• jemnozrnné metasedimenty maj ú vyššie ľREE ako metapsamity 
a nižšie negatívne EufEu+ = 0,6 • 0,7) a hodnoty LaN/YbN ~ 7, čo indiku
je vyšší podiel pelitickej zložky v pôvodnom protolite ; 

• najnižší obsah REE ( v hrubozrnných aj v jemnozrnných typoch) je 
spôsobený vyšším zastúpením kremeňa v protolite; 

· distribúciu REE v škvrnitých bridliciach so zachovanými reliktnými 
štruktúrami (striedanie jemnozrnnejších a hrubozrnnejších polôh) pod
mieňuj ú uvedené zásady a nemá na ňu vplyv kontaktná metamorfóza; 

• distribúcia REE v metasedimentoch kryštalinika Malých Karpát 
nezávisí od intenzity metamorfózy; 

• REE dobre odrážajú chemické zloženie zdrojovej oblasti, ktorou bola 
vrchná kontinentálna kôra; 

· sedimentačným prostredím bol zaoblúkový bazén. 

Š. MÉRES a D. HOVORKA: REE v metasedímentoch Tatier 

Z metasedimentov Tatier sa stanovili REE (metódou INNA • MEGA, 
Stráž pod Ralskem) predbežne v 11 reprezentatívnych vzorkách. V súbo
re boli zastúpené všetky základné petrografické typy svorov a svorových 
rúl spodnej jednotky ( v zmysle Janáka, 1991) a základné typy rúl vrchnej 
jednotky (1. c.). 

Obsah REE v metasedimentoch normalizovaný na chondri t (podfa 
Ewensena et al. , 1978) je charakteristický vysokým pomerom LaN/YbN 
a má negatívne Eu anomálie (Eu/Eu+ okolo 0,8). študované metapsamity 
spodnej jednotky majú nižšie ľREE ako metapelity a je pre ne typická 
výraznejšia negatívna Eu anomália. Ruly vrchnej jednotky majú charak
ter kriviek normalizovaných REE, ako aj hodnoty a charakter Eu anomá
lie porovnateľný s metapelitmi spodnej jednotky. Celkový obsah REE je 
v rulách vrchnej jednotky najvyšší. Vo vzorkách intenzívnejšie migmati • 
tizovaných rúl vrchnej jednotky možno pozorovať mierne obohatenie 
o LREE, pravdepodobne spôsobené migmati tizáciou. 

Z výsledkov, ktoré máme z metasedimentov Tatier k dispozícii, možno 
sformulovať nasledujúce predbežné závery: 

· zdrojovou oblasťou protolitu metasedimentov spodnej jednotky kryš
talinika Tatier bola vrchná kontinentálna kôra; 

· protolit metasedimentov spodnej jednotky • droby . boli najpravdepo
dobnejšie derivované z aktívneho kontinentálneho okraja; 

· niektoré geochemické koeficienty rúl vrchnej jednotky sú podobné 
sedimentom derivovaným z ostrovných oblúkov. 

P. IVAN: Odlišné geodynamické prostredie vzniku metabazaltov 
rakoveckej skupiny a zlatníckej fo rmácie gemerika . dôkazy zo štú• 
dia REE a iných stopových prvkov 

Paleozoické metabazalty severného okraja gemerika sa v minulosti 
chápali ako súčasť jednej litostratigrafickej jednotky . fylitovo-diabázovej 
série. Neskôr sa ich prevažná časť zaraďovala do rakoveckej skupiny 

a zvyšok sa pokladal za zložku zlatníckeho súvrstvia dobšinskej skupiny. 
Najnovšie sa obnovil a diskusia o ich možnej jednotnej príslu šnosti 
(Vozárová, 1993). 

Výsledky nášho výskumu ukazujú, že s po l očné črty obidvoch jedno
tiek, t. j. prevaha metabazi tov a pelitický charakter metasedimentov, sú na 
ich stotožnenie nedostatočné. Rozdiely sú v ich geologickej pozícii, mag
matickej evolúcii, metamorfnej premene, a najmä v geochemických cha
rakteristikách a geodynamickorn prostredí vzniku. Metabazalty rakoveckej 
skupiny sa sústreďujú do samostatného pruhu a v zmysle Bajaníka et al. 
(1981) predstavujú spodnú časť sykavského súvrstvia. Pruh buduje pestrá 
paleta výlevných a subvulkanických typov hornín. Okrem prevládajúcich 
metabazaltov sú tu v menšom množstve zastúpené aj metamorfované 
bazaltoidné andezity až dacity a zriedka aj preplástky pelitických metase
dimentov. Komplex podľahol polyštacliálnej nízkostupňovej premene, pri
čom rané štádium prebehlo minimálne v strednotlakových podmienkach. 
Metabazalty sú geochemicky blí zke typu E-MORB/OIT. Vyplýva to 
z charakteristickej ťrakc i onácie LREE/HREE LaN/YbN = 4,45 · 7,6 1) 
a z relatívneho obohatenia o prvky skupiny HFSE v porovnaní s bazaltmi 
oceánskeho dna. Frakcionácia klinopyroxénu, olivínu a niekedy aj plagio
klasu a ilmenitu sa prejavuje na variáciách v obsahu SiO2, MgO, TiO2, Cr, 
Sc, ale i celkového obsahu REE (LaN = 29,8 • 143,3). Vulkanity vznikli 
ako produkt iniciálneho štádia otvárania sa zaoblúkového bazéna. 

Metabazalty doteraz zaraďované do zlatníckeho súvrs tvia dobšinskej 
skupiny spolu s metagabrami a páskovanými čiernym i metapelitmi pova
žujeme za samostatnú fo rmáciu . Prevažujú ich subvulkanické typy, čas to 

s veľkými výrastlicami plagioklasu. Lokálne sa zachoval magmatický kli
nopyroxén. Extruzívne typy sa nezistili. Metamorfná premena prebehla 
v podmienkach spodnej čast i fác ie zelených bridlíc, ale v gabrách dosa
huje metamorfóza typu oceánskych chrbtov až amfibolitovú fáciu. Meta
bazalty sú geochemicky blízke bazaltom zaoblúkových bazénov (BABB). 
Charakterizuje ich celkove nízky obsah REE (LaN = 17,2 • 27,4 ), málo 
frakcionované LREE/HREE (LaN/YbN = 1,01 • 1,5 1) a obsah prvkov sku
piny NFSE blízky bazaltom oceánskeho dna. Okrem 1nalej frakcionácie 
plagioklasu nevykazujú zn aky kryš talizač nej diferenciácie. Vznikali 
v podmienkach nezrelého zaoblúkového bazéna ako produkt tvorby novej 
kôry blízkej oceánskemu typu v spreadingovom chrbte. 

Metabazalty rakoveckej skupiny a zlatníckej formácie sú produktom 
dvoch odlišných vývojových štádií zaoblúkových bazénov, ktoré sa navy
še odlišujú aj svojou ďalšou geologickou históriou a zrej me aj vekom. 

M. DYDA: Petrologický význam resorpcie granátu (Bratislava 9.3.1995) 

Progresívne metamorfné reakcie v malokarpatských periplutonických 
zónach špeci fi kujú ras t granátu. Jeho výskyt a vystupovanie v rozličných 
častiach metamorfných pro fi lov sú však vzhľadom na zachovanie primár
nej rovnovážnej minerálnej asociácie reprezentujúcej termálnu metamorf
nú kulmináciu nejednotné. 

Detailné sledovanie distribúcie veľkosti kryštálov v metapelitoch meta 
morfných zón svedčí o rozdielnych podmienkach výzdvihu v postkulmi
načných etapách. Rozd ielnosť v etapách kulminácie predstavuje rôzna 
priemerná nukleačná rých l osť granátu a odlišný rezidenčný čas kryštali
zácie v rámci reakcií, ktoré granát produkujú . 

Zistený rozsah hmotnostného transferu vo vzorkách reprezentujúcich 
tekton ické bloky indikuje rozdielny priebeh chladnut ia v postkulminač
ných metamorfných etapách. Transfer predstavuje regionálny termálny 
proces kryštalizácie a chladnutia v blokoch, ktoré teraz majú peripluto
nickú tektonickú pozíciu. 

Periplutonické zóny pokladáme za tektonické zvyšky rozsiahlejších 
predtým exis tujúcich metamorfných zón transportovaných do nových 
štruktúrnych pozícií počás alpínskych pohybov. 



Rez vrstvou, ale profil vrstvy 
Prevzaté slovo francúz skeho pôvodu profil už isto patrí do aktív

nej lexiky (slovnej zásoby) súčasnej spisovnej slovenčiny a v ho;o
rených, ale najmä v písaných odborných textoch z radu vednych 
alebo technických odborov má ako odborný termín pomerne vyso
kú frekvenciu. Jeho solídnu zakotvenosť v lexike spisovnej sloven
činy potvrdzuje okrem iného aj fakt, že má viac lexikálnych 
(vecných) významov (podľa Krátkeho slovníka slovenčiny z roku 1987, 
ďalej KSSJ, štyri a podľa staršieho, ale podrobnejšieho Slovníka 
slovenského jazyka III z roku 1963, ďalej SSJ III, dokonca päť). 

Touto našou jazykovou poznámkou sledujeme iba jeden praktic
ký cieľ, a preto sa nebudeme zaoberať všetkými lexikálnymi význa
mami, ktoré slovo profil v spisovnej slovenčine má, ani všetkými 
vzťahmi, do ktorých vstupuje s inými slovami. Nazdávame sa, že 
stačí, ak uvedieme jeho všeobecne známy základný lexikálny 
význam a navyše význam, v ktorom sa objavuje v odborných tex
toch, najčastejšie v komentároch, vysvetlivkách či v poznámkach 
nad obrázkami, pod nimi alebo na inom vhodnom mieste. 

Základný lexiká ln y význ am slova profil , ako ho pozná 
viac-menej každý používateľ spisovnej slovenčiny, je tvár zboka, 
pohľad zboka, obrysy ľudskej tváre, silueta, ale v súvislosti 
s odbornými textami s geologickou , geografickou, ale aj s inou, 
napr. geometrickou, technickou a pod. problematikou nás zaujíma 
jeho terminologický význam, pri ktorom možno slovo profil bez 
akejkoľvek zmeny zmyslu alebo štylis tickej hodnoty nahradiť jeho 
synonymom rez. A nejde tak an i o význam - v ňom chyby nebývajú 
- ako o to, v akom gramatickom tvare, presnejšie v akom páde má 
byť slovo, ktorým sa význam slova profil špecifikuje, spresňuje, 
zužuje. Základná otázka teda je, č i sú z jazykového hľadiska správ
ne spojenia slova profil so slovom v genitíve, čiže spojenia typu 
profil vrstvy, profil ložiska, profil sloja, profil odkryvu atď., 
alebo také, pri ktorých sa slovo profil determinuje slovom v inštru
mentáli, teda profil vrstvou, profil ložiskom, profil slojom, profil 
odkryvom a pod., lebo aj také možno nájsť nie iba v rukopisných 
odborných prácach s ambíciou dostať sa do serióznych vedeckých 
periodík, ale dosť často aj v publikovaných odborných textoch. 

Prezrádzame hneď, že v spisovnej slovenčine bez ohľadu na druh 
textu alebo štýlu sú správne iba spojenia prvého typu, teda s deter
minujúcim slovom v genitíve, t. j. profil vrstvy (nie profil vrstvou), 
profil ložiska (nie profil ložiskom), profil sloja (nie profil slojom) 

III 

atď. Slovo profil totiž nie je dej ové substantívum (nepomenúva 
dej), a preto sa slovo, ktoré ho bližšie určuje, musí správať r~vnako 
ako pri iných nedejových substantívach, napr. noha stola, hst ~a
piera, dvere izby a pod. Toto naše tvrdenie j_ednoznačne pod~p1e
rajú exemplifikácie (ilustrácie) slova_p_rofil ~n sledov~nom lexikál
nom význame v spomenutých kod1f1kač nych slov mkoch . Napr. 
KSSJ exemplifikuje slovo profil vo význame rez predmetom, 
terénom (práve o takýto význam ide) spojením profil rím~~• pro~I 
kanála, profil mosta, čiže spojeniami so slovom v gem t1ve, me 
v inštrumentáli , a celkom rovnako aj SSJ III , kde možno nájsť ilus
trácie, ako je profil zuba, profil šachty, profil vrtby a i. 

Odhaliť prameň dosť častých chýb alebo aspoň nedorozumení, 
teda faktu, že niektorí autori odborných textov pou žívajú neko
rektné spojenia typu profil vrstvou, profil ložiskom, profil f.il o_z'. 
a pod., vonkoncom nie je ťažké. Presvedči vo to možno vysvetltt 
tak, že autor siahajúci po slove profil dobre vie, že jeho synony
mom vo význame, o ktorý nám ide, je rez, a tak podvedome na
miesto správneho genitívu (profil vrstvy, profil vrtby a pod. ) 
použije nesprávne inštrumentál (profil vrstvou, vrtbou atď. ), ktorý 
je náležitý práve pri slove rez. A výsledkom býva neprípustná syn
taktická chyba. 
Zdôrazňujeme, že pri slove rez musí naozaj stáť špecifikujúce, 

determinujúce slovo v inštrumentáli. Súvisí to v rozhodujúcej miere 
s tým, že substantívum rez je odvodené od verba (slovesa) a vo 
svojom základnom význame je pomenovaním deja (podrobnejší 
výklad nepokladáme za nevyhnutný). Platí to napriek to mu, že 
v prípadoch, ktoré sledujeme, je slovo rez už v metonymicky posu
nutom, nedejovom význame. Aj KSSJ a SSJ III dokumentujú, že 
pri slove rez treba inštrumentál používať nielen v prípadoch, v kto
rých sa inštrumentálom pomenúva nás troj (napr. rez nožom, rez 
britvou a pod., nimi sa nezaoberáme), lež aj v spojeniach typu rez 
bunkou, rez valcom, rez vrstvou, rez ložiskom, rez vrtbou, rez 
slojom atď. Ale chyby v tvare slov dete rminujúcich slovo rez sú 
veľmi zriedkavé. 

Opakujeme a uzatvárame. Napriek tomu, že sú sl_ová profil a rez 
v istom lexikálnom význame synonymá, určuj úce slovo pri slove 
profil musí byť v genit íve (profil vrstvy, profil ložiska, profil 
sloja a pod.), kým pri slove rez v inš trumentáli (rez vrstvou, rez 
ložiskom, rez slojom a pod. ). Dobre si treba zapamätať najmä kon
štatáciu dotýkajúcu sa slova profil, pretože pri ňom sú chyby 

častejšie . P. Kušnír 



Inštrukcie pre autorov 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originál obrázkov s jedným od
tlačkom musia byť vyhotovené podľa inštrukcií pre autorov 
časopisu Mineralia slovaca. V opačnom prípade redakcia článok 
vráti autorovi pred jeho zaslaním recenzentovi. 

2. Text článku, ak máte možnosť, pošlite na floppy diskete 
3,5" , formát PC, Apple Macintosh, Atari ST, Amiga, napísaný 
v norme Kamenických alebo Latin2 (textové procesory: T602, 
MS Word, CED, Mac Write a.i.) 

3. Rozsah článku je najviac 20 rukopisných strán včítane literatúry, 
obrázkov a vysvetliviek. Uverejnenie rozsiahlejších článkov musí 
schváliť redakčná rada a ich zaradenie do tlače bude zdÍhavejšie. 

4. Články sa uverejňujú v slovenčine, češtine, angličtine, resp. rušti
ne. Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé) je obyčajne anglic
ké (akje článok v angličtine, potom resumé je v slovenčine). 

5. Súčasne s článkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásenie. Ob
sahuje meno autora (autorov), akademický titul, rodné číslo, 
trvalé bydlisko. . 

Text 

1. Úpravu textu včítane zoznamu literatúry prispôsobte súčasnej 
úprave článkov v časopise. 

2. Text sa má písať s dvojitou linkovou medzerou (riadkovač 2), na 
strane má byť 30 riadkov, šírka riadku je asi 60 znakov. 

3. Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samostatný list. Ob
sahuje hlavné výsledky práce (neopakovať to, čo je už vyjadrené 
nadpisom), nemá obsahovať citácie a jeho rozsah nemá byť väčší 
ako 200 slov. (Abstraktu treba venovať náležitú pozornosť, lebo 
slúži na zostavovanie anotácií.) 

4. Text má obsahovať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného 
problému, resp. metodiku práce, zistené údaje, diskusiu a záver. 

5. Zreteľne treba odlíšiť východiskové údaje od interpretácií. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov, iba ich komentovať 

a odvolať sa na príslušnú tabuľku, resp. obrázok. 
7. Text treba členiť nadpismi. Hlavné nadpisy písať do stredu, vedľaj 

šie na ľavý okraj strany. Voliť najviac tri druhy hierarchických 
nadpisov. Ich dôležitosť autor vyznačí ceruzkou na ľavom okraji 
strany: 1 - hierarchický najvyšší, 2 - nižší, 3 - najnižší nadpis. 

8. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke, napr. (Dubčák, 
1987; Hrubý et al., 1988) pred formou .. . podľa Dubčáka (1987) 
Ani v jednom prípade sa neuvádzajú krstné mená. 

9. Umiestnenie obrázkov a tabuliek sa označí ceruzkou na ľavom 
okraji rukopisu, resp . stÍpcového obťahu . 

10. Grécke písmená použité v texte treba identifikovať na ľavom 
okraj i slovom (napr. sigma). · 

11. Pri písaní starostlivo odlišujte pomlčku od spojovníka. 
12. Symboly, matematické značky, názvy skamenelín, slová a pod., ktoré 

treba vysádzať kurzívou, autor v rukopise podškrtne vlnovkou. 
13. K článku je treba pripojiť kľúčové slová. 
14. Abstrakt, resumé , vysvetlivky k obrázkom a názvy tabuliek 

predloží autor redakcii aj v angličtine. 

Ilustrácie 

1. Musia byť vysokej kvality. Majú dokumentovať a objasňovať 
text. Originál (pred zmenšením) môže mať rozmer najviac 420 x 
300 mm. Maximálny rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 
170 x 230 mm. Skladacie ilustrácie treba úplne vyhíčiť. 

2. Ilustrácie pripravovaf s vedomím, že sa budú zmenšovať (obvykle 
o 50 %) na šírku stlpca (81 mm). alebo strany (170 mm). Podľa 
toho pripravovať ich veľkosť a formu, resp. ich zoskupenie. 

3. Voliť takú veľkosť písma a čísel, aby po zmenšení najmenšie pís
mená boli 1,2 mm. Úmerne zmenšeniu voliť aj hrúbku čiar. 

4. Obrázky popisovať šablónou, nie voľnou rukou. 
5. Všetky ilustrácie včítane fotografií musia obsahovať grafickú 

(metrickú) mierku. 
6. Zoskupené obrázky, napr.: fotografie, diagramy, musia byť pri

pravené (nalepené) ako jeden obrázok a jeho časti treba 
označiť písmenami (a, b, c atď.). Takto zoskupené obrázky sa ci
tujú ako jeden obrázok. Zoskupené fotografie treba starostlivo 
upraviť a nalepiť na biely kriedový papier. 

7. Fotografie musia byť ostré, čierno-biele, kontrastné a vyhotovené na 
lesklom papieri. Je vhodné, aby sa zmenšovali minimálne o 50 %. 

8. Na všetkých obrázkoch sa na okraji (na fotografiách na zadnej 
strane) ceruzkou uvedie číslo obrázku a meno autora. Na foto
grafiách sa šípkou doplní aj orientácia obrázku. 

9. Na mapách a profiloch voliť jajnotné vysvetlivky, ktoré sa uve-
dú pri prvom obrázku. 

10. Názvy obrázkov a vysvetlivky sa píšu strojom na osobitný list. 
11. Všetky ilustrácie sa musia citovať v texte. 
12. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre 

ich už nemožno opravovať a doplňovať. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané ale náklady na ich tlač hradí autor. 

TabuFky 

1. Tabuľky sa píšu na osobitný list. Rozsah a vnútornú úpravu ta
buliek zvoľte tak, aby sa tabuľka umiestnila do stÍpca alebo na 
šírku strany. Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. 

2. Údaje zoraďujte do tabuľky iba vtedy, ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text sa píše strojom na 

osobitný list (úpravu nadpisov pozri v časopise) . 
4. Vertikálne čiary v tabuľkách nepoužívať. 
5. Tabuľky sa číslujú priebežne a uverejňujú sa v i;íselnom poradí. 

Literatúra 

1. V wzname literatúry sa uvádza v abecednom poriadku iba v danom 
článku citovaná literatúra. Citácia označená "v tlači" sa môže uviesť 
v zozname, len ak je z citovaného článku aspoň stÍpcová korektúra. 
Citácie s doplnkom "v príprave", "zadané do tlače" sú neplnohod
notné a nemajú sa užívať ani v texte. Citácia "osobná informácia" sa 
cituje iba v texte (Zajac, os. informácia, 1988). 

2. Užívať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Kniha 
Gazda, L. a Čech, M. 1988: Páleozoikum medzevského pnlcro
vu. Alfa Bratislava, 155 s. 
Časopis 
Vrba, P. 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. 
Mineralia slov., 2 1, 135 - 142. 
Zborník 
Návesný, D. 1987: Vysokodraselné ryolity. In: Romanov, V. 
(red.): Stratiformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. 
spol., Košice, 203 - 2 15. 
Manuskript 
Radvanský, F., Slivka, B., Viktor, J. a Srnka, T. 1985: Žilné ložis
ká jedľoveckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy 
SGR-geofyzika. Manuskript - archív GP Spišská Nová Ves, 28 s. 

3. Pri článku viacerých ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý 
autor s dodatkom et al., ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci. 

4. Ak sa v článku (knihe) cituje názor, údaje a pod. iného autora, 
ktorý nie je spoluautorom publikácie, potom sa v texte cituje vo 
forme (Gerda in Kubka, 1975), ale v zozname literatúry sa uvá
dza iba Kubka, J. 1975. 
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