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Abstract 

Two regional fold sets are described from the Centra! Carpathian Paleogene flysch sediments of the 
Šambron-Kamenica Zone adjacent to the Pieniny Klippen Belt in NE Slovakia. The FI folds were gene
rated by regional N-S contraction. Macroscopic F I folds are arranged in two south-verging anti forma! 
thrust stacks with indivídua! fault-propagation anticlines reinforced by thick conglomerate bodies. Mac
rofold cores are complicated by interna! disharmonic chevron folding of intercalated thin-bedded shaly 
flysch sequences. Associated mesostructures reveal brittle deformation of lithified sediments exhumed 
from the deepest parts of the basin. En echelon arrangement of brachyantiformal stacks within the Pe
riklippen Zone indicates slight dextral transpression and/or climbing of frontal transversal ramps during 
backthrusting. The second, northwards verging F2 set occurs within a thick layer of incompetent shaly 
flysch embedded between competent clastic un its. The kinematic interpretation of F2 folds assumes 
gravity-driven sliding of the not fully consolidated basin fill towards an unconstrained foreland, after til
ting of the basin floor northwards due to loading by prograding backthrust stack of FI macrofolds. The 
Periklippen Zone is separated from the Klippen Belt by probably strike-slip fault which juxtaposes units 
of distinct structural provinces. Some regional consequences of the observed phenomena are briefly 
discussed in the paper. 

Key words: Centra! Western Carpathians , Paleogene flysch sediments, thrust-related folding, gravity
-driven folding, fold morphology 

Introduction 

Unlike other European Alpidic belts, the Western Car
pathians exhibit immense distensional splitting of the 
epi-Paleoalpine (Mesozoic) crust and basin formation 
during the Tertiary. The Late Tertiary back-are extension 
in the Pannonian area governed by the foreland subduc
tion zone roll-back and extrusion processes (e.g. Ratsch
bacher et al., 1991; Nemčok , 1993) was preceded by for
mation of Paleogene basins unrelated to Neogene exten
sion. There are two large Paleogene basins in the Wes
tern Carpathians. Both obviously postdate the main 
shortening periods recorded in their basement units. The 
Buda Basin deposits cover the inner zones of the Wes
tern Carpathians, while remnants of Paleogene sedi
ments in the northern part of the Centra! Western Car
pathians (i.e. south of the Pieniny Klippen Belt) are ran
ged to an independent bas in system which temporarily 
communicated with the foreland Outer Carpathian 
Flysch Belt basins. The "retro-arc" position was sugges
ted for the Buda Basin by Tari et al. (1993). On contra-

ry, the general active margin setting of the northern ba
sin system is considered, either as a piggy-back (Nem
čok et al., 1996), or as a perisutural basin (Soták and 
Bebej, 1996). This Centra! Carpathian Paleogene Basin 
(CCPB) is ťilled up with several thousands of metres 
thick sediments of mostly deep-water flysch lithologies. 
Basa! transgressive conglomerates show progressive 
younging in the direction towards the south and east. 
The studied domain belongs to the Levoča subbasin east 
of the High Tatra Mts. (Fig. 1 ). The basin is situated on 
frontal parts of the upper (Centrocarpathian) plate, un
derlain by mostly Mesozoic carbonate complexes of the 
Bronie and Fatric cover nappe systems. 

The Šambron-Kamenica Zone (ŠKZ) is of about 5 km 
, wide belt of tectonically disturbed flysch sediments of the 

CCPB. This NW-SE (120°) trending straight belt follows 
the SW margin of the eastern sector of the Slovakian Pie
niny Klippen Belt (PKB ) in the length of about 40 km. 
In the investigated area, the ŠKZ incorporates two megas
copic brachyantiforms with axes trending WNW-ESE, 
slightly obliquely to the boundaries of the ŠKZ (Fig. 2). 

173 
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Fig. 1. Position of the studied area in the West Carpathian realm. 

The western antiform is named šambron, the eastern Ka
menica in the present paper. Cores of these antiforms are 
marked by frequent meso- to macro-scale folds, kink 
bands and other structures which provide an insight into 
deformation history of the ŠKZ and the whole belt along 
the PKB in eastern Slovakia. 

The hydrocarbon habitat potential of the CCPB was 
evaluated by Nemčok et al. (1996). In the investigated 
sector of the ŠKZ, oil and gas indices were revealed by 
several boreholes confirming the perspectives of this re
gion for further prospection (e.g. Rei'icha, 1982; Rudi
nec, 1992). 

Our study intends to characterize the observed structures 
in the ŠKZ geometrically and to interpret them from the 
point of view of their genesis and kinematics. Taking in
to account results of structural investigations in nearby 
and related areas by Ratschbacher et al. ( 1993), Nemčok 

(1993), Nemčok and Nemčok (1 994) and Sperner (1996), 
and data from deep drillings and seismic soundings (e.g. 
Rudinec, 1987, 1989, 1990, l 992) , al so some broad-scale 
tectonic consequences of the observed phenomena are ten
tatively discussed. 

Methods 

We have investigated the western part of the ŠKZ 
(Fig. 2) in three cross-sections: the Lipany section (Figs. 
2, 3 and 4), the Šambron section (Figs. 2, 7 and 8) and the 
Jakubany section (Figs . 2, 9 and IO). The Lipany section 
runs through the western margin of the Kamenica 
anti form, the other two sections transect the Šambron 
antifonn. 

The field structural analysis concentrated on the geo
metry of mesoscopic structures, especially bedding, folds 
and fractures. Some other, rather rare, small-scale structu
res as syntectonic veinlets, axial-plane cleavage and soft
-sediment deformation features were studied as well. Mea
surements were plotted in equal-area, lower hemisphere 
diagrams depicted in simplified sections of the published 
geological map by Nemčok (] 990). Cross-sections are 
compiled from shorter continuously outcropped profiles 
(river bedrocks, railway-cuts, erosional wash-outs). 

Structural analysis 

Lipany section 

The Lipany cross-section (Fig. 4) is constructed based 
on surface field observations and deep wells L-1 and L-3 
(Leško, 1983; Rudinec, 1992; cf. Fig. 3). The best out
crops, with vertical exposures up to 1 O metres, were stu-

Fig. 2. Tectonic sketch of the area. lnset 
sections are enlarged in Figs. 3, 7 and 9. 
The diagram integrates al! measured bed
ding-plane attitudes (S0) in the ŠKZ supp
lemented by measurements taken from 
the published map of Nemčok ( 1990). 
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died in the Lipany-Kamenica rail way-cut. This section 
provided the most spectacular structures, therefore their 
description can be applied also for the other sections. 

The core of the complicated Kamenica antiform is com
posed of the Šambron Beds, the Upper Eocene-Lower Oli
gocene thin-bedded basinal, shaly flysch sequence with 
large bodies of boulder conglomerates, pebbly mudstones, 
slump breccias and olistolites (Marschalko, 1974), over
lain by medium-rhythmic flysch (similar to the Zuberec 
Formation, Gross et al., 1984) and thin-bedded fly sch de
posits containing serpentinitic sandstones of the Upper 
Oligocene age (Soták and Bebej , 1996). Dolomitic areni
tes and fine-grained breccias (Lower Miocene?) form pro
bably already the overstep sequence which at least partly 
onlaps the fold structures. 

Except fold structures, also some soft-sediment defor
mations may be observed in the Kamenica railway cut. 
Features of layer-perpendicular shortening include slightly 
asymmetric pinch-and-swell structures in thin sandstone 
layers embedded in shales (Fig. 5A) and small-scale dislo-

--.. ...._ 
--.. --.. 

Fig. 3. Geological map of the Lipany - Kame
nica area, simplified according to Nemčok 
( 1990). The measured de files with rc,specti ve 
structural diagrams are shown: a, b, c - the 
Kamenica railway cut; d, e - Rožkovany ero
sional wash-o uts. The cross-section A-A' is in 
Fig. 4. For the legend see Fig. 7. 

cations. They indicate vertical flattening during compac
tion of the sedimentary basin fil!. Their asymmetry 
points to a northward-dipping basin floor. 

Tectonic structures are dominated by two fold sets . The 
first , Fl fold set is almost pervasively developed in the 
core oť the Kamenica anti form, nicely exposed in the rail
way-cut partia! section. Single bed fold morphology com
pares with angular, less frequently sinusoida!, upright, 
symmetric or only slightly asymmetric cylindrical fold 
types (Fig. SB). Folds are open to cl ose (interlimb angle 
70-40°) in competent layers and tight (20-30°) in in
competent shales sq ueezed into the fold cores. Single 
competent bed folds correspond to the class 1B oť Ram
say ( 1967), fold s in multilayers range between classes 
E-F, 2-4 according to Hudleston ( 1973). Parallel ťolds in 
multilayers are seldom concentric, they mostly approach 
chevron-type harmonic sets. However, they are disharmo
nic in macro-domains with changing bed thicknesses and 
shale/sandstone ratios (Fig. 4c). The fold dimensions de
pend on the bed thicknesses, ranging from metric wave-
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Fig. 4. The Lipany cross-section with details of measured defiles and diagrams rotated around the mean ~ intersection. V - vertical. 

lengths and amplitudes for centi- to decimetric bed thick
nesses and dekametric for the metric ones. Hectometric 
wavelengths were constructed for folds in thickly bedded 
(up to 10 m) conglomerate bodies (Fig. 4b). 

Measured and constructed fold axes are subhorizontal and 
strike W-E to WNW-ESE (Fig. 3c). Axial planes are 
subvertical or steeply north-dipping. Statistically steeper and 
shorter southem limbs and longer and flatter northern limbs 
reveal the slight asymmetry indicating southem vergency 
especially in the case of macrofolds (Figs. 3a, b, 6A). 

Some concomitant mesostructures, as the intralimb 
bedding-parallel imbricated duplexes (Fíg. 5C), slicken
fibre striae and antithetic Riedel shears in fold limbs 
accompanied by sigmoidal tension gashes filled up with 
fi brous calcite in competent sandstone beds (Fig. 5D), 
point to the flexural slip folding mechanism (cf. e.g. 
Tanner, 1989, 1992). Brittle buckling of competent beds 
is reflected by tension joints intersecting in the inflection 
point of concentric folds and ťan-like arrangement of frac
tures in hinges of angu lar fo lds (Fig. 5B) . Axial-plane 
cleavage is rare and restricted to ťold hinges. Dipping to 
the north 60-80°, it documen ts the southem vergency of 
rounded folds more clearly than the fold asymmetry. Me
so-ťaults, usually north-dipping reverse ťaults (Fig. 6B) 
related to folding are scarce as well. Oblique-slip and stri
ke-slip faults have been analyzed by Ratschbacher et al. 
(] 993, their station 4) and Sperner (1996). 

The calculated shortening varies depending on the length 
of considered sections: in lengths less than 10 m it rea-

ches 50-60 %, in cores of macroscopic antiťorms (less 
than 100 m) it is generally about 40 %, and across the 
whole core of the Kamenica antiform it is less than 30 %, 
if the unknown shortening along macroscopic contractio
nal faults is not taken into account. However, restoration 
of the balanced cross-section proposed in Fig. 4 would in
dicate approximately 50 % shortening across the ŠKZ. 

The above outlined observations permit following inter
pretative conclusions concerning the origin of FI folds: 

- the FI fold sets were formed under ductile-brittle to 
purely brittle conditions in li thified sequences, the final 
folding style depends primarily on the viscosity contrast 
between the competent sandstone and incompetent shale 
beds, on their aspect ratio and competent bed thicknesses; 

- general deformation regime in mesoscopic domains 
is interpreted as pure shear, layer-parallel horizontal shor
tening and vertical lengthening; 

- structural regime may be characterized as buckle ťol
ding with flexural slip in limbs and redistribution of hin
ge material by flexural flow in incompetent and brittle 
fracturing in competent layers; 

- tectonic regime: the degree of shortening achieved 
requires complete detachment of the fo lded sequence from 
its substratum, most probably in the form of fold-arid
-thrust belt with generally N-S orthogonal (in the meso-
-scale) shortening wi th dominant backthrusting in the 
orogenic scale. · 

The probably younger, or partly contemporaneous F2 
folds are metric so litary kink bands, kink to chevron 



D. Plai1enka e1 al.: Srrurrural prn(t!es arross 1he Saf1lbrnn-Ka/1le11 1rn PenklifJpen Zm1e oj 1he Ceniral Carpa1/11a11 Pa/engene Basin... 177 

Fig. 5. Field photo, of mesostructures. al! ťrom the Kamenica railway cut. A - ,oft-sediment boudins in a sands1one bed. B - upright sy mmetric 
angular fo ld FI. C - flexural-,li p intrafolial duplex of sandstone layer embedded berween thick conglomerate bodies. ,cale bar is about I m long: 
D - antithetic Riedel shears R' in a FI fold limb with tensional vernier, in sands10ne bed, . 
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Fig. 6. Field pho1os oľ mesostruc1ures. A - hinge area of a sl1gh1ly asymmetnc. south-vergmg macroscopic FI fold ; B - ,mall-scale reverse fa ult asso

ciated with FI folding: C - kink bands. probably F2: A-C the Kamenica railway cut: D - detachment cross fold F3. Jakubianka river middle defile. 

folds, typicall y developed in the southern limb of the Ka
menica antiform (Rožkovany partia! section, Figs. 3d and 
4a) in thin-bedded, shale-dominated flysc h sequences. 
They clearly exhibit systematic asymmetry with steeper 
and shorter north-facing limbs (Figs. 3d and 4a), i.e. the 
northern vergency. They lack signatures of coeval brittle 
deformation (bedding-plane slickensides, veinlets), there
fore their growth in not fully consolidated sediments is 
probable. Similar kink bands occur also in the northern 
part of the rail way cut (Figs. 4b and 6C). 

Šambron section 

The Šambron profile transects the centra! part of the Šam
bron brachyantiform between Šambron and Plavnica villages 
(Figs. 7 and 8). Boreholes Pu-1 and Pl-1 (Kullmanová and 
Rudinec, 1988) were used to construct the cross-section. Ho
wever, the surťace exposures appropriate for the structural 
analysis are rather poor. Mesoscopic fold structures are rare, 
since the surface geology of the antiform core is dominated 
by thick-bedded conglomerate bodies of the Šambron Beds. 
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nica area (Nemčok, 1990). The šambron 
section B-B' is in Fig. 8. 
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Macroscopic chevron folding is indicated by abrupt changes 
of bed attitudes, often moderately to steeply south-dipping 
(Fig. 7), indicating southem vergency of Fl folds. 

Jakubany section 

The Jakubany section is composed of three continuously 
exposed defiles in the Jakubianka river bedrock, each about 
0.5 to I km Jang (Fig. 9). The bedding attitudes could be 
measured with regular spacing which provided comparati
vely homogenous and relevant structural information. The 
whole section is formed by thin-bedded shaly flysch of the 
Oligomiocene (Egerian) age, overlain by massive sandsto
nes at the southern termination of the profile. Conglome
rates are not exposed . The southern defile (Jakubany -
- south, Figs. 9a and 10a) is dominated by macro-penetrati
ve kink ťolds F2, the centra! defile (Jakubany - north, Figs. 
9b and !Ob) by monoclinal, moderately SW dipping beds 
and the northem defile (Nová Lubovňa, Figs. 9c and !0c) 
by rounded periclinal closure of a Iarge Fl antiform . 

Since the defiles do not provide the vertical dimension 
and fold hinges are seldom exposed, the fold morphology 
in the southern part of the section is mostly derived from 
the bed attitudes. Individual folds are of angular types 
with interlimb ang les between 60° and 120° ( open to clo
se). Multilayer deflections are parallel, kink or chevron 
ťolds of the class I B (Ramsay, 1967) or F2-3 (Hudleston, 
1973). Estimated dimensions are: wavelength 3-15 m 
and amplitude 3-8 m. Measured and constructed fald 
axes are subhorizontal, WNW- ESE to NW-SE tren
ding (Fig. 9d). Shorter fold limbs dip 60-85° to NE, lon
ger ones dip 30-40° to S-SW (Figs. 9a and I Oa). Axial 
planes of visually observed folds dip 60-80° towards SW. 
These features indicate the northern vergency of F2 folds. 

The fold hinges are complicated by squeezing and verti
cal extrusion of obviously not fully lithified shaly mate
rial. This, together with the absence of associated brittle 
structures, as the bedding-parallel slickensides or axial
plane cleavage, indicates a partly penecontemporaneous 
origin of the folds F2 by flexural flow folding. Accor-
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dingly, the F2 folds from the Jakubany section corres
pond, as far as their morphology, orientation and general 
position are concerned, to F2 folds determined in the Li
pany section (Rožkovany, Figs. 3d, e and 4a). Shortening 
in the southern, roughly 750 m long Jakubany defile is 
estimated to about 20 %. 

The centra! defile exposes monotonous series of thin
-bedded shaly flysch monoclinally dipping about 45° to 
SW (Figs . 9b and lOb) . However, a detachment ťold with 
N-S axis has been observed here (Fíg. 6D) . lts kinema
tic significance is not clear. lt either represents a late "cross" 
fo ld , like the rare N-S striking mesofolds F3 observed 
or constructed in other ŠKZ areas, or, more probably, it 
reflects sinistral shearing along an inclined bedding surfa
ce. In both cases, however, the cross folds would indicate 
a late superimposed W- E contractional event. 

The northern about 500 m long Nová Ľubovňa defile 
exhibits a different structural situation. In addition to the 
presence of mesoscopic open kink folds , the general bed
ding attitude gradually changes from moderate SW-dip
ping one in the south, through fiat west dipping in the 
centre, to moderate north-dipping in the north (Fíg. 9c). 
This situation confirms the presence of a macroscopic, 
westward plunging anticlinal fold of the F l set, probably 
supported by a conglomerate body in the subsurface (Fig. 
10c ). The rnacrofold frames the westernmost periclinal 
closure of the megascopic Šambron brachyan tiform. 

Discussion and conclusion 

Two sets of folds diťfering in morphology , vergency 
and genetical aspects have been distinguished. The F l 
fo ld set was generated by regional compressive stresses. 
In balanced cross sections, the Fl folds are macroscopic 
symmetric antiforms of the "fault propagation fold" type 
arranged in antiformal thrust stacks with southern vergen
cy. Deca- to hectometric folds are reinforced by thick bo-

o 

dies of competent conglomerates, their cores show inten
se disharmonic parallel folding of incompetent, thin-bed
ded flysch deposits. Deeper parts of the thrust sheets in
corporate also the underlying Mesozoic carbonates, which 
occur among the Paleogene flysch rocks as tectonic slices 
in several boreholes. Two megascopic brachyan tiformal 
thrust stacks are presen t in the investigated part of the 
ŠKZ, in cores of which the lowermost levels of the basin 
fill are exhumed. Axes of the en-echelon megabrachyan ti
forms are slightly oblique to the walls of the ŠKZ and 
PKB, generall y indicating dextral wrenching, though indi
vídua! folds show weak features of transpression. 

The Fl ťolding reflects the N-S contraction and slight 
transpression within the ŠKZ which is probably related to 
large scale strike-slipping along the boundary master fault 
separating the ŠKZ and PKB (denoted as "principal displace
ment zone" in Fíg. 2). The PKB differs considerably from 
the ŠKZ as far as its lithostratigraphy and structure are con
cemed, and the boundary fault represents probably a crustal
-scale wrench fault juxtaposing units of originally distant 
provenances. Seismic reflection profiles, both shallow (Mar
kovský, 1981) and deep (Vozár et al., 1995, 1996), reveal 
this boundary ťault as a subvertical or steeply south-dipping 
structure extending to the 15-20 km depth. In the upper 
crustal levels, the faul t separates Centrocarpathian units sup
ported by crystalline basement sheet of the Tatricum from 
the soft Outer Carpathian accretionary wedge. In this aspect, 
the PKB vs. ŠKZ élividing fault represents an important cru
stal-scale rheological boundary which accommodated much 
of deťormation and movement in the rear of the developing 
accretionary wedge of the Carpathian Flysch Zone. 

Deformation structures of the ŠKZ and PKB, though 
both developed in brittle environments, record distinct 
tectonic and structural regi mes. The PKB developed as 
a transpressional belt characterized by horizontal shorte
ning, vertical lengthening and noncoaxial dextral shearing 
(Ratschbacher et al. , 1993). Indivídua! klippen are ob-



D. Plašienka el al.: Structural profiles across the Šambron-Kamenica Periklippen Zone of the Centra/ Carpathian Paleogene Basin... 1 8 1 

+ 

'
-...._ '<._50 '- '- '-. 
-...._-...._ -...._ -....__'--

10 - ---..' ::-- '- -...._ 

J 
2-5·10·20% 

n·50 

)( 

>< beta 
So poles 

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

Fig. 9. Geological map of the Jakubany - Sta
rá Ľubovňa area (simplified from Nemčok, 
J 990). Profile C-C' is depicted in Fig. 1 O. Dia
grams correspond to partia! defiles: a, d - Ja
kubany south; b, d - Jakubany 11011h; c - No
vá Ľubovňa. For the legend see Fig. 7. 

· suchÝ v.· . · · : 
.. o .... 

b 
\ --- '~-\ - ---.... ..__ '- ......_ 20 ..__ 

JAKUBANY 

>< 

• 

d 

N 

+ 

JAKUBA NY 
sou lh 

a 

\ -..__ ----- ---.. ~- -- .......... .......... --
JAKUBA NY..___---.. 

---
----------.... ---.... 

-----

---- ----. '.. . - ......._ -... 
·y,.~cery,. ----- ----._ 

· .. ťl.• . . ----------......... 
So poles · . C l • . • . - ---.. '-

viously of tectonic origin, bounded and crosscut by nu
merous dislocations. Limestone rocks exhibit closely 
spaced pressure solution seams, syntectonic fibred calcite 
veins and slickensides. It is highly probable, that trans
pressional regime started already during the !atest Creta
ceous-earliest Paleogene "meso-Alpine" tectonism (Ma
hef, 1989; Nemčok and Nemčok, 1994), however, trans
pression affected at least partly also the Paleogene PKB 
rocks (Proč Beds) which show sinúlar deformation features . 

Unlike the PKB, the ŠKZ rocks show weak features of 
transpression in the mesoscale. Macropenetrative slicken
sides and extensional veins are missing, deformation has 
been achieved dominantly by orthogonal horizontal shor
tening and vertical lengthening through buckling. Coulis
se-like arrangement of macrobrachyantiforms and some 
slickensides (Ratschbacher et al., 1993) in the ŠKZ 
would indicate slight dextral wrenching. Neverthe!ess, in 
addition to transpression, antiformal thrust stacks in the 
ŠKZ might have originated due to the existence of trans
versal, N-S trending structural elevations in the basin 

substratum forming frontal ramps for backthrusts - the 
Bajerovce swell for the šambron antiform and the Branis
ko swell for the Kamenica antiform. Incorporation of ba
sa! Mesozoic complexes into both thrust stacks supports 
this opinion. Consequently, the boundary fault following 
the SW margin of the PKB amalgamates domains recor
ding general contraction partitioned into dominant wren
ching (PKB) and dominant folding and thrusting (ŠKZ) 
along an oblique convergent boundary between the Cen
tra! and Outer Western Carpathians. 

The metric angular (chevron, kink bands) folds F2 are 
only developed within an incompetent complex of distal 
shaly flysch (up to 1000 m in thickness) overlain by 
even thicker complex of competent thick-bedded sandsto
nes . Folds are asymmetric with northern vergency. They 
are interpreted to have been generated by top-to-the north 
noncoaxial shearing within the soft, not completely indu
rated anisotropic flysch layer embedded between stiff mas
sive sandstone-conglomerate complexes. Shearing might 
have been initiated by a gravitational instability due to 
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Fig. 10. The Jakubany cross-section and its partia! defi les. Diagrams are rotated around the ~ or rr axis. 

northward tilting of the basinal bottom, and detachment 
and differential sliding of its sedimentary fi ll along in
competent horizons towards northeastern areas. Folds F2 
are penetrative in the southern flanks of the ŠKZ macro
domain, while southern and western marginal parts of the 
large Levoča subbasin are characterized by presumably co
eval, partly synsedimentary extensional structures (Mars
chalko, 1965; Marko, persona! information, F ig. 2). 

In the seismic sections available from the Levočské vr
chy Mts. area (interpreted e.g. by Masaryk et al., 1995), 
the base of the CCPB sediments is well detectable, being 
constantly dipping about 10-20° to N-NE. The CCPB 
basa! reflection reaches the ŠKZ in about 2-2.5 km 
depth, similarly as in the Podhale part (Wieczorek and 
Barbacki, 1997). However, towards the north, it is distur
bed due to thrusting affecting also the substratum Meso
zoic rocks. Here, the CCPB fill has been interpreted to 
have a "double-levelled" structure (Rudinec, 1987, 1989, 
1990), with fiat lower part and strongly folded upper part. 
The disturbed upper level, corresponding to both Fl and 
F2 fold sets, is detached from its substratum above thick 
conglomerate bodies of the Šambron Beds in areas south 
of the antiformal thrust stacks Fl. 

The northward tilting of the basin floor could have 
been generated by stacking of south-verging backthrusts 
of F 1 folds within the ŠKZ. Backthrusting of the sub
stantial part of the Magura nappe and entire PKB (e.g. 
Nemčok, 1983, 1984, 1989), seems to be less probable. 
As a consequence, the "retroarc" foreland of advancing 
backthrusts subsided. Tilting caused the potential gravita-

tional instabili ty and the thick sandstone prisms partly 
slid towards the deepest bas inal parts in front of progra
ding backthrusts. The dis tance of sliding need not to have 
been more than several hundreds of metres. By this inter
pretation, the fronts of both the north-directed gravity sli
ding (F2) and the south-advancing backthrusting (F l ) met 
at the southern flanks oť the ŠKZ antiforms, creating the 
undeformed "triangle zone" below the frontal blind back
thrust (Figs. 4, 8 and l O). 

Sedimentological studies of the ŠKZ and PKB Paleoge
ne flysches (Marschalko, 1975) revealed missing of at least 
one third of the CCPB sediments in zones proximal to the 
PKB. One possibility explains this phenomenon by over
thrusttng oť the missing domain by south-vergent PKB 
and Magura units (e.g. Nemčok, 1984). However, geophy
sical studies (e.g. the seismic section G- 1 - Vozár et al., 
1995, 1996) and borehole data (Birkenmajer, 1986) indicate 
nearly vertical position of the PKB up to mid-crustal le
vels in this area. The structure of the Outer Carpathian 
Flysch Belt is characterized by northward-climbing thrust 
sheets. without considerable backthrusting (e.g. Roca et 
al., 1995). Therefore, we propose a lateral amputation oť 
the missing domain and its far-reaching dextral translation 
along the PKB vs. ŠKZ boundary fault as more probable. 
The fault should continue SE-ward to the northem margin 
of the East Slovakian Neogene (Transcarpathian) Basin, 
where it bifurcates from the PKB to the southern boundary 
of the Chmeľov-Beňatina part oť the CCPB. This Chme
ľov-Beňatina unit might be the missing escaped part of the 
CCPB which involves also Mesozoic rocks of the Rumen-
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né unit belonging to the Centra! Carpathian Fatric super
unit. The Humenné unit corresponds to some Mesozoic 
rocks frorn the substratum of the ŠKZ (Soták et al., 1997) 
or from the PKB itself (Haligovce unit). In the deeper sub
stratum of the East Slovakian Basin, the Humenné unit is 
juxtaposed to the Penninic-related metamorphosed Meso
zoic-Eocene sedirnents and ophiolitic serpentinites of the 
Iňačovce-Krichevo unit (Soták et al., 1993, 1994, 1997). 
The East Slovakian Basin was formed by a dextral transten
sional pull-apart mechanism (e.g. Kováč et al., 1996) 
which caused also the exhumation of the Iňačovce-Kriche
vo Unit in the basin floor by structural unroofing (Soták 
et al., 1993, 1994). These Late Tertiary dextral wrench 
movements are probably closely related to the final for
ming of the PKB vs. ŠKZ contact in the studied area. 
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štruktúrne profily šambronsko-kamenického pásma 

Šambronsko-kamenické pásmo (ďalej ŠKP) je pribradlová 
silne zvrásnená zóna levočskej časti centrálnokarpatskej pa
leogénnej panvy na východnom Slovensku . Z podstatnej 
časti ho buduje stovky metrov hrubý komplex tenkorytmic
kého flyšu vrchnoeocénneho až oligocénneho veku s charak
teristickou prítomnosťou hrubých zlepencových a olisto
strómových telies hlavne v spodnejších častiach sledu 
(šambronské vrstvy). štruktúrny charakter pásma sme študo
vali na troch priečnych profiloch (Jakubany - Nová Lubov
ňa, Šambron - Plavnica a Lipany - Kamenica; obr. 2, 3, 7, 9) . 

Na profiloch sme vymedzili dve vrásové generácie odlišu
j úce sa morfológiou, vergenciou a genetickými znakmi. 
Obidve generácie však vznikli tesne po sebe, resp. súčasne 
a navzájom podmienene niekedy vo vrchnooligocénno-spodno
miocénnom období. Vrásový systém Fl vznikol pod vply
vom regionálneho kompresívneho napäťového poľa so se
vero-južným skrátením. V balansovaných priečnych rezoch 
sa ako základný typ vrás F2 javia makroskopické symetrické 
anti formy typu „ťault propagation folds", zostavené do „an
ti fo rma! thrust stack" s južnou vergenciou (obr. 4, 8, 10). 
Tvar makrovrás kontrolujú hrubé telesá kompetentných zle
pencov a tenkorytmické flyšové sekvencie v ich jadrách sú 
intenzívne disharmonicky zvrásnené do mezoskopi ckých 
ohybových vrás paralelného typu (krokvicovitých, koncen
trický ch) s medzivrstvovým šmykom. Sprievodné krehké 
mezoštruktúry (medzivrstvové imbrikované duplexy v rame
nách makrovrás , ryhovania na vrstvových plochách, Riedlo
ve strihy R' so syntektonickými extenznými žilkami , spora
dické mezodislokácie) dokumentujú deformáciu hlboko po
chovaných a plne litifikovaných sedimentov (obr. 5, 6). 

Mezoskopické angulárne (krokvicovité, kolenovité), čias
točne penekontemporánne vrásy F2 sú vyvinuté len v ne
kompetentnom tenkorytmickom flyšovom súbore v podloží 
masívnych pieskovcov bielopotockého typu a nadloží kon
glomerátových telies šambronských vrstiev. Vrásy sú výraz
ne asymetrické a majú severnú vergenciu . V južnom krídle 
šambronsko-kamenickej megaantiťormy je tento vrásový 
systém vyvinutý holomorfne (obr. 4, 8 , 10). U miestnenie 
makropenetračne zvrásneného nekompetent ného okolo 
1000 m hrubého komplexu medzi dvoma nedefo rmovanými 
kompetentnými súbormi evokuje vefkorozmerovú nonkoa
xiálnu deformáciu. Podložie bolo pri deformácii viac-menej 
stabilné, kým nadložný komplex sa relatívne pohyboval na 
S-SV. Rozhodujúci význam pri pohybe mal pravdepodobne 
sklon podložia panvy. Na väčšine seizmických rezov oblasti 
j e viditeľný len jeden výrazný reflex, resp. dvoj reflex, ktorý 
sa interpretuje ako báza paleogénnych súvrství. Tento reflex 
je zväčša pozoruhodne rovný, priamočiary, ale systematicky 
sklonený na SZ- S-SV pod uhlom 10-20°. Pod južným 
okrajom jadra šambronsko-kamenickej antiformy sa stráca 
v híbke nad 2000 m. Ako vo viacerých prácach upozornil 
Rudinec ( 1987, 1989 , 1990), ,,dvojetážová" stavba centrál-

nokarpatského paleogénneho sedimentárneho komplexu 
s monoklinálne sklonený m až subhorizontálnym bazálnym 
súvrstvím a zvrásneným nadložným flyšom sa opakuje vo 
väčšine rezov oblasti a v niektorých vrtoch. Zóna odlepenia 
medzi obidvoma etážami pritom leží v nadl oží telies zlepen
ca a brekcií šambronských vrstiev. Podľa drobnoštruktúrnej 
analýzy krehkých deformácií v bielopotockom súvrství najmä 
na južnom a západnom okraji levočskej panvy sú len extenz
né puklinové štruktúry poukazujúce na smer extenzie do cent
ra panvy (Marko, ústna informácia, obr. 2). Podobne extenz
né sú aj synsedimentárne štruktúry (klastické žily; Mars
chalko, 1965). 

Uvedené indície nás vedú k názoru , že vrásový systém F2 
priamo negenerovali tektonické napätia, ale odráža dynami
ku vývoja panvy. Pritom pokladáme za rozhodujúce vytvore
nie svahu v podložných kompetentných komplexoch a na
sledujúcu gravitačnú nestabilitu telies hrubého kompetentné
ho bielopotockého pieskovca a ich diferenciálny severo
vergentný pohyb voči podložiu. Tento pohyb, ktorý prie
merne nemusel byť väčší ako niekoľko 100 m, sa kompenzo
val deformáciou nekompetentného súboru ílovcového fly šu 
medzi nimi. Sklon dna panvy možno pripísať fl exúre jej pod
ložia v dôsledku zaťaženia na J prograduj úcim antiformným 
systémom vrás FI. Aj naj mladšie , egerské sedimenty panvy 
sa usádzali v takto vytvorenej „retroarc" priehlbine a podlie
hali penekontemporánnej deformácii. 

Makrovrásy FI sa v študovanom úseku ŠKP viažu na dve 
rozsiahle brachyantiformné vrásovoprešmykové štruktú ry -
- šambronskú a kamenickú. Osi megabrachyantiforie m 
sú orientované kulisovite a mierne šikmo voči okrajom ŠKP, 
a teda aj voči bradlovému pásmu, čím indik ujú slabú dextrál
nu transpresiu (obr. 2) . Dextrálnu transpresiu v bradlovom 
pásme medzi Pieninami a Starou Lubovňou , ale aj v kamenie
kom železničnom záreze konštatoval i R atschbacher et a l. 
(1993) a Nemčok a Nemčok (1994 ), ale znaky trans presie 
v ŠKP sú výrazne slabšie než v bradlovom pásme. Konečný 
štruktúrny obraz bradlov ého pásma j e najmä vý sledk om 
vrchnokriedovej a terciérnej dextrálnej transpresie a v detaile 
sa od ŠKP odlišuje intenzívnejším, hoci tiež prevažne kreh
kým deformačným prepracovaním a rozs iahlou dezin tegrá
ciou sedimentárnych sukcesií. Zlom oddeľujúci ŠKP a bradlo
vé pásmo je zrejme význa mným bočne posuvný m rozhra
ním, na ktorom bola ampu tovaná značná časť výp lne centrál 
nokarpatskej paleogénnej panvy (Marsc halko, 1975). 
Do juxtapozície sa tak dostali pôvodne vzdial ené jednotky 
rôznych štruktúrnych etáží. Hoci obidve zaznamenávaj ú ge
nerálne skrátenie v severo-južnom smere , v ŠKP domi nuje 
ortogonálne skrátenie, ký m v bradlovom pásme transpresia. 
Amputovaná časť panvy spolu so svojím mezozoickým pod
ložím by sa dnes mohla nachádzať v c h mefovsko-beňa

tinskom úseku centrálnokarpatského paleogénu a v Humen
ských vrchoch. 
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Pannonian ostracods (Crustacea, Ostracoda) and vertebrates (Chordata, Vertebrata) 
from loam pit of the brick yard in Borský Svätý Jur 

The representatives of five mamma! orders, the rest of turtles and ľish and rich ostracod fauna oľ 
Pannonian age were ťound in the sediments oľ loam pit in Borský Svätý Jur. The ostracods are divided 
in assemblage with Candona (Caspiolla) unguicula and assemblages of species of genuses Cyprideis
-Amplocypris-Hemicytheria. The assemblages lived in kaspibrakic environment of subaquatic delta 
plain with fallen salinity value oľ water environment. 

Key words: Ostracoda, Vertebrata, paleoecology, Pannonian, Vienna basin 

Úvod 

Lokalita Borský Svätý Jur-hlinisko tehelne (obr. 1) je 
v Záhorskej nížine. Geologicky patrí do viedenskej panvy 
a leží na gajarsko-šaštínskej elevácii, mierne sklonenej na 
Z a ohraničenej na V šaštínskymi ajakubovskými zloma
mi (B uday et al., 1967). Hrúbka neogénu tu dosahuje 
4000-5000 m a panónu, ku ktorému patrí aj ílovisko te
helne, okolo 500-600 m. Do hÍbky 200 m je panón re
prezentovaný prevažne pelitickým vývojom sčasti s vlož
kami piesku. Od 200 m hlbšie prevládajú piesčité polohy 
(Peloušek, 1984). V nadloží panónu je na väčšine územia 
kvartérny viaty piesok a miestami sa zachovali aj zvyšky 
vrchnej terasy rieky Moravy, zastúpené štrkovitým pies
kom. Najmladšími sedimentmi sú aluviálne náplavy 
potokov a riek a hlinitý humózny piesok. Celková hrúb
ka kvartéru kolíše do 10 m. 

Hlinisko tehelne je v prevádzke od roku 1903. Ťažená 
surovina sa charakterizuje ako ílovitý prachovec s poloha
mi piesčitého prachu, prachovitého piesku a jemnozrnné
ho piesku. V preplavených vzorkách sa lastúrničky našli 
v deviatich výplavoch, ktoré poskytli bohatý fosílny ma
teriál. Okrem ostrakód sa tu našli aj zvyšky stavovcov, 
lastúrnikov a ulitníkov ( obr. 2). 

Materiál a metodika práce 

Pri výskume sme použili terénne, laboratórne a štatis
tické metódy. 

Terénne práce ·sa vykonali roku 1993 a 1994. Bol na
kreslený profil lokality s určením mikropaleontologické
ho obsahu a sedimentologického charakteru vrstiev 
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a odobrali sa vzorky na laboratórne spracovanie. Množ
stvo odobratého materiálu (500-1 OOO g), zodpovedá štan
dardnému postupu pri mikropaleontologickom rozbore. 
Makrofosílie - zvyšky stavovcov - sa našli voľne na 
povrchu alebo sa vybrali z horniny a sčasti sa získali vý
plavom. 

V laboratóriu sa vzorky preplavili na sade sít s veľkos
ťou oka 1 mm na zachytenie hrubej nečistoty, 0,2 mm na 
zachytenie adultného štádia a 0,09 mm alebo 0,08 mm na 
zachytenie juvenilných, prípadne aj dospelých štádií lastúr
ničiek. Vzorky z piesčitých polôh boli plavené bez úpravy 
chemickými činidlami. Pri ílovitých vzorkách sa osvedčilo 
pridať do vody kryštalickú sódu na zmäkčenie vody. 

Po plavení sa výplav vysušil a pripravil na vyberanie 
fosílnych schránok a tie sa po nasypaní na Trieblovu 
misku vyberali do komôrok, prezerali a určovali pod 
binokulárnou lupou. Za negatívnu sa pokladala vzorka, 
v ktorej nebol nijaký fosílny obsah lastúrničiek ani po 
de-siatich násypoch. V pozitívnych vzorkách sa lastúrnič
ky určovali priamo v miske alebo po zväčšení na mikro
skope na podložnom sklíčku. Na zvýraznenie detailov 
schránky bol použitý glycerol. Schránky na snímanie na 
skanovacom mikroskope sa od glycerolu očistili liehom. 
Z výplavov bolo dovedna vybraných viac ako 4100 jedin
cov patriacich 39 druhom (pozri tab. 1 ). 

V tejto práci sú základným východiskom pri tvorbe 
paleoekologických záverov štatistické metódy založené 
na týchto axiómach: 

- jedinec je pravá alebo ľavá lastúrka alebo schránka, 
- jedinec je lastúrka väčšia alebo rovnajúca sa polovici 

lastúrky, 
- počítajú sa len adultné schránky alebo lastúrky. 
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Obr. 1. Geografická pozícia študovanej lokality, hlinisko je vyznače
né hviezdičkou. 

Fig. 1. Geografie scatch of the studied locality, the loam pit is marked 
by the asterix. 

Na výpočet indexu diverzity sme použili Simpsonov 
index diverzity podľa vzorca 

n 
D = N (N - 1) n: Ni(Ni - 1), 

i = 1 

kde D = Simpsonov index diverzity, Ni= počet jedincov 
i-tého druhu, N = celkový počet hodnotených jedincov, 
n = počet taxón ov (Pokorný, 1971; Holcová a Maslov
ská, 1994). 

Dominancia je vyjadrená ako percentuálne zastúpenie 
druhu. Dendrogram similarity sa získal programom 
NCLAS metódou „complete linkage". Ide o techniku zhlu
kujúcu skupiny podľa rozdielu medzi najnepodobnejšími 
členmi navzájom (Jongman, Ter Braak a Van Tongeren, 
1995). Vstupné dáta a výsledok sú v tab. la na obr. 5. 

Na základe získaného materiálu sme biostratigraficky 
zaradili sedimenty a vypracovali paleoekologickú charak
teristiku prostredia. 

Zoznam fosílnych stavovcov lokality 
Borský Svätý Jur 

Ryby (Pisces): kosti, úlomky kostí, zuby a ojedinele 
otolity. Na základe otolitu bol určený druh Sciaena angu
lata Schubert. 

Obojživelníky (Amphibia): nezistené. 
Plazy ( Reptilia): drobné a väčšie úlomky pancierov 

korytnačiek podčeľade Emydinae, rod ?Nicoria sp. indet. 
Vtáky (Aves): nezistené. 
Cicavce (Mammalia): hmyzožravce (lnsectivora) - ľa

vá vetva spodnej čeľuste gen. et sp. indet.; hlodavce ( Ro
dentia) - Cricetodon sp., zub, Trogontherium sp., zub, 
Monosaulax minutus (H. v. Meyer), zub.; párnokopytní
ky (Artiodactyla) - Lagomeryx cf parvulus (Roger); 
nepárnokopytníky (Perissodactyla) - ?Hipparion, sp. 
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Obr. 2. Profil hliniska tehelne v Borskom Svätom Jure. 1 - hlina, 
2 - íl, 3 - piesčitý íl, 4 - ílovitý piesok, 5 - piesok, 6 - piesok s ob
liakmi, 7 - Biva/via, 8 - vápnité konkrécie. 

Fig. 2. Profile of the loam pit in Borský Svätý Jur. 1 - loam. 2 - clay, 
3 - sandy clay, 4 - clayey sand, 5 - sand, 6 - sand with pebbles, 
7 - Biva/via, 8 - calcareous concretions. 

ľavá pätová kosť; mäsožravce (Carnivora) - lctitherium 
viverrinum (Roth a Wagner) - Hyaenidae, takmer úplná 
pravá vetva spodnej čeľuste, Perunium ursogulo Orlov, 
M 1sin. (prvá ľavá spodná stolička) Mustelidae. 

Biostratigrafické zaradenie sedimentov 

Na vekové zaradenie lokality sme použili biostratigra
fické členenie panónu podľa Jifíčka ( 1985) s vynechaním 
členenia zóny E na podzónu El, E2 a E3 . 

Druhy prítomné vo výplavoch sú charakteristické pre 
vrchný panón až spodný pont. S dlhšou biostratigrafickou 
valenciou, ale nepresahujúcou hranicu panón/pont je druh 
Amplocypris abscissa, A. recta, Cypria dorsoconcava, 
Cyprideis sublittoralis, Hemicytheria folliculosa a Loxo
concha granifera. Všetky tieto druhy sa vyskytujú v zóne 
E a D. Trochu vý nimočné je Cypria abbreviata, ktorá sa 
vyskytuje v celom panóne a prechádza až do pontu . 

V ďalšej skupine sú druhy typické pre zónu E, a Io 
Candona (Candona) mutans, C. (Casp iolla) unguicula, 
C. ( C.) praebalcanica, C. ( Lineocyp ris) hodonensis, 
C. (Typhlocypris) elongata, C. (T.) fo ssulata, Cyprideis 
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Tab. 1 
Zoznam druhov ostrakód lokality Borský Svätý Jur 

The list of ostracod species from the locality Borský Svätý Jur 

Druh/Vrstva s 10.1 10.11 1 O.III 11 14 15 16.1 16.II 

Amplocypris abscissa (Reuss) 2 14 
Amplocypris recta (Reuss) X s 13 s ISO 89 
Amplocypris sp. 1 
Amplocypris sp. 2 X 
Candona ( Bacunella) sp. juv. juv. 
Candona (Candona) mutans Pokorný xx 23 11 2 19 
Candona (Candona) sp. juv. juv. 
Candona ( Caspiolla) acura S okáč 6 
Candona ( Caspiol/a) a/asi Krstič xx 66 56 29 24 
Candona (Caspiolla) praebalcanica Krstič 2 1 
Candona (Caspiolla) unguicula (Reuss) xxx 363 420 18 593 459 2 
Candona (Caspio/la) sp. 2 7 2 
Candona (Lineocypris) aff. granulosa Zalanyi p 2 3 
Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný X 16 4 2 
Candona (Lineocypris) cf inflexa juv. Sokač juv. 
Candona ( Lineocypris) sp. X 

Candona ( Pseudocandona) pokornyi Jifíček 62 41 68 
Candona ( Pseudocandona) sp. III (Pokorný) juv. 
Candona (Typhlocypre!la) e/ongata Sokač 3 
Candona (Tyhlocypris) fossulata (Pokorný) 1 
Candona (Typhlocypris) sp. juv. 
Cypria abbreviata (Reuss) X X 22 115 
Cypria dorsoconcava Krstič X II 2 
Cyprideis hererostigma (Reuss) p 3 s 296 87 
Cyprideis obesa (Reuss) X 15 6 6 juv. 
Cyprideis paralittoralis Jifíček X 81 110 39 73 
Cyprideis sub!iffora/is Pokorný X s 3 
Cyprideis sp. l 3 
Cyprideis sp. 2 X 

Hemicyrheria biornata (Zalanyi) so 3 11 
Hemicytheria dubokensis Krstič 7 5 1 4 
Hemicyrheria folliculosa (Reuss) X 2 12 7 34 
Hemicytheria reniformis (Reuss) p 3 69 257 
?Hungarocypris sp. 1 
Leptocythere /acunosa (Reuss) X p 31 26 6 2 1 
Leptocythere sp. 1 
Loxoconcha granifera (Reuss) 11 2 3 1 
Mediocytherideis sp. 2 47 
Xestoleberis sp. 2 3 

Počet jedincov 702 657 18 736 646 645 671 

Diverzita 3,3511 2,244 1,5286 1,8948 3,5217 4,4538 

x - prítomný, xx - hojný, xxx - veľmi častý, p - prítomný vo forme úlomkov, juv. - juvenil 
x - present, xx - abundant, xxx - very abundant, p - present as a detritus, j uv. - juvenile 

heterostigma, C. obesa, Hemicytheria biomata, H. reni
formis a Leptocythere lacunosa. To je dôvod, pre ktorý 
zaraďujeme 5. - 16. vrstvou do panónu zóny E (pt. I, II). 

V skúmaných vzorkách sú aj druhy prežívajúce z panó
nu do pontu, napr. Candona (Lineocypris) cf granulosa 
a Hemicytheria dubokensis. Krstič (1973 , ex Sokač, 
1989) ich označuje ako panónske relikty. K celej tejto 
asociácii lastúrničiek sa pripája Candona (Caspiola) acu
ta, ktorá je typická pre spodný pont. 

Panónsky vek sedimentov okrem lastúrničiek potvrdzu
je aj prítomnosť ulitníkov Melanopsis vindobonensis 
Fuchs, M. affinis Handmann a lastúrnika Congeria sub
globosa Partsch. 

Z biostratigrafického hľadiska je významný nález rodu 
Hipparion, Monosaulax a Lagomeryx. Zástupcovia pr
vých dvoch rodov sa vyskytli aj na lokalite Vosendorf 
v Rakúsku, kde sa podľa výskytu fosílnych cicavcov vek 
sedimentov určil do biozóny MN 10, v ktorej sa objavuje 
aj rod Ictitherium. Hipparion sa objavuje v zóne MN 9 
a pretrváva až do zóny MN 15 (Mein, 1975). Lagomeryx 

v Eurázii prežíva do konca miocénu t.j. do biozóny MNl 3 
(Vislobokovová, 1990). Pozoruhodný je výskyt rodu Tro
gontherium, objavujúceho sa až v zóne MN 15, zodpove
dajúcej ruscinianu, ktorého vek je približne 4,5- 3,5 mil. 
rokov (pt. III). Pôvod tohto rodu je neznámy, lebo sa na
šiel voľne na povrchu, ale zistil sa i v súvekých sedimen
toch íloviska tehelne v Pezinku (Holec et al., l 987). 

Ekologická charakteristika paleoprostredia 

Preplavené vzorky boli veľmi bohaté na ostrakóda. Do
vedna sa vybralo viac ako 4100 jedincov patriacich 39 
druhom (tab. 1). Kolísanie množstva vybraných jedincov 
vo vzorkách ilustruje obr. 3. Z tohto hľadiska je anomál
na 11. vrstva, obsahujúca iba 18 jedincov druhu Candona 
( Caspiolla) unguicula. Vrstvu 16 a 10 sme pre jej veľkú 
hrúbku rozdelili na 16.1, 16.2, resp. 10.1, 10.2 a 10.3. 

Index diverzity (obr. 4) vypočítaný rodľa Simpsonovho 
vzorca a kontrola obr. 3 prezrádzajú pôsobenie stresového 
faktora na spoločenstvá (Holcová a Maslowská, 1994), kto-
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Obr. 3. Počet vybratých, resp. nájdených dospelých jedincov ostrakód. 

Fíg. 3. The number of picked-up, resp. found adult ostracod speci
mens. 

rý má smerom hore rastúcu tendenciu a pôsobí na znižova
nie diverzity. Tento index vyššie od vrstvy 11 opäť rastie 
a je sledovateľný až po vzorku 10.2, ale vo vzorke 10.1 
ho už pre zmiešanie sa spoločenstiev sledovať nemožno. 

Vo vzorke 10.1 sa vyskytujú trojako zachované fosílne 
schránky: 1. priesvitné skleného vzhľadu, 2. mliečnobiele 
a 3. hnedé a biele rozlične ohnuté, stočené, vo vnútri 
s vyzrážaným kalcitom. Fosílie sú súveké. Autochtónne 
sú pravdepodobne jedince s prvým typom zachovania. 
Pomer medzi typmi je približne 5 : 3 : 2. 

Ďalšie informácie o spoločenstve poskytuje štruktúra 
dominancie spoločenstiev (obr. 5). Priebeh kriviek je po
stupne od vzorky 16.2 po 14 stále strmší, až vo vzorke 
11 je strmosť maximálna. Schránky sú korodované, do
minancia má hodnotu 1 a počet jedincov je veľmi nízky, 
čo svedčí o zhoršujúcich sa až kritických ekologických 
podmienkach, v ktorých mohol prežiť iba druh Candona 
(Caspiola) unguicula. S nástupom ílovitých sedimentov 
sa krivka začína vyrovnávať, v smere osi x rastie počet 
druhov aj ich dominancia a podobne ako pri diverzite 
ďalej už tento index sledovať nemožno. 

Graf klastrovej analýzy ( obr. 6) poskytuje informácie 
o similarite spoločenstiev na základe porovnania vzoriek 
podľa výskytu druhov. Na os x sú vynesené porovnávané 
vzorky (vrstvy), os y udáva stupeň podobnosti v percen
tách, ktorý klesá zdola nahor. 
Časť grafu medzi vzorkou 10.2 a 16.2 prezrádza prítom

nosť dvoch spoločenstiev, ktoré sú si podobné na 26 %. 
Pri vrstve 11 sa opätovne zistila anomálna hodnota. Jej po
dobnosť s ostatnými vrstvami nadobúda velkosť O (O%). 

Do prvého spoločenstva zaraďujeme vrstvy 10.2, 14 
a 10.3, ktorých najväčšia podobnosť je vyjadrená číslom 

10.2 10.3 11 . 14 15 16.1 16.2 
nstva / layer 

Obr. 4. Priebeh diverzity spoločenstiev ostrakód. 

Fíg. 4. The diversity course of the ostracod assemblages. 

0,62 (62 % ). Druhú skupinu tvoria vzorky 16.1 a 16.2 
so similaritou 73 %. Vrstvu 15 tvorí prechodné spoločen
stvo medzi prvým a druhým typom, s väčšou podobnos
ťou s druhou skupinou. 

Prvý typ spoločenstva (vrstva 10.2, 10.3, 11, 14, a 15) 
je zastúpený najmä druhom Candona (Caspiolla) ungui
cula, ktorého dominancia v spoločenstve dosahuje mini
málne 52 %. Druhým najčastejšie zastúpeným druhom je 
Cyprideis paralittoralis (11,5 % vrstva 10.2, 16 % vrstva 
10.3, 11 % vrstva 15). Ostatní zástupcovia rodu Candona 
tvoria 17 % (vrstva 10 .2) , 11 % (vrstva 10.3), 5,5 % 
(vrstva 14) a 14 % (vrstva 15). Rod Hemicytheria je naj
bohatšie zastúpený 8,4 % (vrstva 10.2). Zvyšné rody 
(Amplocypris, Cypria a Leptocythere) sú tu zastúpené 
menej ako 5 %. Vzorka 15 sa do tohto spoločenstva zara
dila pre vysokú dominanciu druhu Candona (Caspiolla) 
unguicula (71 %). Tvar kriviek dominancie má charakter 
priamky typickej pre spoločenstvá v tvrdých ekologic
kých podmienkach, v ktorých ekologický priestor nie je 
plne využitý. Prvé spoločenstvo je pomenované podľa 
dominantného druhu ako spoločenstvo s Candona 
(Caspiolla) unguicula. 

Vrstva 16.1 a 16.2 tvoria druhý typ spoločenstva, po
menovaného podľa najbohatšie zastúpených druhov ich 
rodovým menom. Je to spoločenstvo Cyprideis - Hemi
cytheria - Amplocypris. V týchto vzorkách nemá abso
lútnu prevahu nijaký druh. Vo vrstve 16.1 je najpočetnejší 
Cyprideis heterostigma (46 %), potom nasleduje 
Amplocypris recta (23 % ) a Hemicytheria reniformis 
( 1 l % ). Výp la v 16.2 má obrátenú dominanciu - najpo
četnejšia je Hemicytheria reniformis (38 % ), ďalej nasle
duje Cypria abbreviata (17 % ), Amplocypris recta (13 % ) 

◄ Pl. 1. 1-2 - Amplocypris recta (Reuss). 1 - Pm zvnútra, 73 x, 2 - Pm zvonku, 78 x; 3-4 - Candona (Caspiotla ) unguicula (Reuss), 3 - Lm zvonku, 
119 x, 4 - Pm zvonku, 119 x, 5; 5-6 - Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný, 5 - Lm zvonku, 77 x, 6 - Pm zvonku, 77 x; 7- 8 - Candona 
(Caspiolla) a/asi Krstič, 7 - Pm zvnútra, 80 x, 8 - Lm zvonku, 89 x; 9-l O - Cypria abbreviata (Reuss), 9 - Lm zvonku, 115 x, 1 O - Pm zvnútra, 127 x; 
11 - 12 - Hemicytheriafolliculosa (Reuss), 11 - Pm zvonku, 74 x, 12 - Lm zvnútra, 74 x. Lm-ľavá miska, Pm- pravá miska. 

Pl. 1. 1-2 - Amplocypris recta (Reuss). 1 - Rv inside, 73 x, 2 - Rv outside, 78 x; 3- 4 - Candona (Caspiolla) unguicula (Reuss), 3 - Lv outside, 
119 x, 4 - Rv outside, 119 x; 5; 5- 6 - Candona (Lineocypris) hodonensis Pokorný, 5 - Lv outside, 77 x, 6 - Rv outside, 77 x; 7-8 - Candona 
(Caspiolla) a/asi Krstič, 7 - Rv inside, 80 x, 8 - Lv outside, 89 x; 9- 10 - Cypria abbreviata (Reuss), 9 - Lv outside, 115 x, 10 - Rv inside, 127 x; 
11 - 12 - Hemicytheriafotliculosa (Reuss), 11 - Rv outside, 74 x, 12 - Lv inside, 74 x. Lv - left valve, Rv - right valve. 
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a Cyprideis heterostigma (13 % ). Tvar kriviek dominan
cie sa približuje krivke úplne nevyzretého spoločenstva 
(Holcová a Maslowská, 1994). 
Spoločenstvo zistených stavovcov možno rozdeliť do 

troch skupín. Prvú tvoria akvatické stavovce. Patria do nej 
ryby, ktoré tvorili nektón (väčšie aktívne plávajúce živo
číchy). Zástupcovia rodu Sciaena žili v moriach a v takmer 
sladkých vodách. Dnešná Sciaena aquilla žije v severnej 
a západnej časti Stredozemného mora a v Atlantickom oceá
ne pri pobreží Európy a Afriky. Dorastá až do 1,5 m aje dra
vá (Muus a Dahlsträm, 1968). Dva druhy tohto rodu -
S. angulata a S. telleri - opísal aj Papp a Thenius ( 1953) 
z panónu od Väsendorfu z Rakúska. Druhú skupinu tvoria 
serniakvatické živočíchy. Ide o korytnačky, ktoré tiež tvorili 
nektón, ale vychádzali aj na súš a v čase kladenia vajec opúš
ťali vodné prostredie. Z cicavcov do tejto skupiny patril aj 
rod Trogontherium, ktorý žil podobným spôsobom a obsad
zoval podobnú ekologickú niku ako dnešný bobor. Napokon 
sú to terestrické druhy. Patria medzi ne ostatné zistené cicav
ce žijúce na súši. Vzácny je nález zvyšku Hippariona, ktorý 
je známy aj z hliniska tehelne v Pezinku (Holec et al., 
1987). Tento rod sa na Slovensku našiel aj na lokalite Slep
čany, Topoľčany a Nová Vieska (Holec, 1981, 1996). Pred
pokladáme, že žil v pomerne vlhkom, zamokrenom prostredí 
s bujnou vegetáciou, podobne ako druh Lagomeryx sp., 
identifikovaný aj na Sandbergu (Holec a Sabol, 1996). Zis
tené mäsožravce Perunium ursogulo a Ictitherium viverri
num, ktoré odtiaľ opísal Lupták (1995a, b ), boli menšími 
druhmi a živili sa malou až stredne veľkou korisťou. 
Podľa výskytu terestrických druhov cicavcov treba pred

pokladať blízkosť pevniny a azda i zmenu spoločenstiev 
lastúrničiek práve vo vrstvách, v ktorých sa našli zvyšky 
suchozemských cicavcov, teda v blízkosti vrstvy 11. Zvyš
ky terestrických cicavcov sú pravdepodobne alochtónne. 

Príčiny paleoekologických zmien 

Vertikálne zmeny paleospoločenstiev môžu byť reak
ciou na depozičné aj tafonomické zmeny. Paleospoločen
stvá lastúrničiek môžu byť ovplyvnené biologickými fak
tormi a tie môžu závisieť od zmien abiotických faktorov 
prostredia (Dodd a Stanton Jr., 1981). Zmena paleogeo
grafie alebo klímy môže ovplyvniť abiotické faktory a tie 
potom druhové zloženie spoločenstva. Van Morkhoven 
(1963) za hlavné fyzikálne faktory kontrolujúce druhové 
zloženie spoločenstva pokladá hÍbku, substrát, teplotu 
a salinitu. Jifíček (1985) označuje Amplocypris recta, 
A. abscissa, Cyprideis sublittoralis a C. obesa ako druhy 
viedenského vývoja charakteristické plytkovodným prost
redím. Do tohto vývoja patrí aj ulitník Melanopsis vin
dobonensis a lastúrnik Congeria subglobosa. Všetky 

uvedené druhy sa na sledovanej lokalite vyskytujú. 
O plytkovodnom prostredí svedčia aj nálezy zvyškov pan
cierov korytnačiek rodu ?Nicoria sp., ktorých množstvo 
postupne od vrstvy 15 po vrstvu 11 rastie. O blízkosti 
pevniny svedčia aj nálezy fosílnych cicavcov, napr. rodu 
Trogontherium sp., ktoré žili podobným spôsobom ako 
dnešné bobry. Dokonca sú tu zastúpené aj suchozemské 
cicavce. HÍbka vody zrejme nepresiahla 20 m. Svedčia 
o tom aj rozmyvové a čerinové štruktúry vo vrstve 12 a 7 
a korytová fácia hnedého až hrdzavohnedého hrubozrnného 
piesku prerezávajúca vrstvy 8 a 9 až do vrstvy 7, ktorá by 
podľa paleogeografickej štúdie Jifíčka a Seiferta ( 1990) 
mohla patriť - ak sa vezme do úvahy istý priestorový 
posun od vrchného panónu - do juhovergentne progra
dujúcej paleodelty rieky Moravy. Podľa týchto znakov 
a litologickej náplne profilu (piesčitý íl a ílovitý piesok) 
možno prostredie charakterizovať ako podvodnú časť delty 
(sub-aquatic delta plain; Reinek a Singh, 1973). 

Pri spoločenstve s Candona (Caspiolla) unguicula sa 
závislosť od substrátu nezistila. Iba pri rode Hemicytheria 
nastáva menšia výmena druhov, ale tie nie sú najvýz
namnejšou zložkou spoločenstva. Skupina sa vyskytuje 
v ílovitých aj v ílovitopiesčitých vrstvách. Spoločenstvo 
rodov Cyprideis - Hemicytheria - Amplocypris je prí
tomné iba v ílovitopiesčitom horizonte 16. Na závislosť 
od piesčitej fácie pri rode Amplocypris a Cyprideis pouka
zuje Krstič ( 1971 ). Pre nízky počet vzoriek nemožno jed
noznačne rozhodnúť, či sa toto spoločenstvo zmenilo ako 
výsledok zmeny fácie, ale podľa litologickej náplne na
dložných horizontov tento faktor asi nebol dôležitý. Me
dzi rodmi Candona (Caspiolla), Cyprideis, Hemicytheria 
a Amplocypris, ale ani pri iných rodoch vyskytujúcich sa 
na tejto lokalite nie je teplotná závislosť dokázaná. 
V spoločenstve s Candona (Caspiola) unguicula sa zistil 
zvýšený výskyt jedincov rodu Candona, z ktorých časť 
obýva kaspibrakické, časť sladkovodné prostredie (Rundič, 
písomná informácia). Ich rast súvisel s miernym pokle
som salinity. Odrazilo sa to aj v poklese počtu jedincov 
rodu Hemicytheria a Amplocypris a vo výmene druhov 
rodu Cyprideis. Z toho vychodí záver o zmene salinity 
prostredia. Spoločenstvo rodov Cyprideis - Hemicytheria 
- Amplocypris žilo pri pliohalínnej (okolo 11 %o) a spo
ločenstvo s Candona (Caspiolla) unguicula pri nižšej, 
mezohlínnej (približne 7 %o) salinite. 

Otázka je, čo vplývalo na zmenu salinity. Stresový 
faktor, ktorý spôsobil existenciu dvoch spoločenstiev 
a zmenil charakter dominancie druhov, bol zrejme kom
binovaný. Mierny pokles salinity a postupnú zmenu 
litologických pomerov vyvolala zmena paleogeografie 
v prostredí progradujúcej delty, ktorá ustavičným pre
miestňovaním distribučných kanálov menila tieto dva 

◄ Pl. 2. 1-2 - Cyprideis obesa (Reuss), 1 - Lm zvonku, 63 x; 2 - Pm zvonku, 67 x, 3-4 - Cyprideis sublittoralis Pokorný, 3 - Lm zvonku, 75 x, 4 - Pm 
zvonku, 75 x; 5-7 - Cyprideis paralittoralis Jiríček, 5 - Lm zvonku, 70 x, 6 - Pm zvonku, 70 x; 7 - Pm zvonku, 70 x, 8 - Cyprideis heterostigma 
(Reuss), Pm zvonku, 89 x; 9-10 - Leptocythere lacunosa (Reuss), 9 - Lm zvonku, 125 x, IO - Pm zvonku, 125 x; 11-12 - Hemicytheria biornata 
(Zalanyi), 11 - Lm zvonku, 75 x, 12 - Pm zvonku, 79 x. Lm - ľavá miska, Pm - pravá miska. 

Pl. 2. 1-2 - Cyprideis obesa (Reuss), 1 - Lv outside, 63 x, 2 - Rv outside, 67 x; 3-4 - Cyprideis sublittoralis Pokorný, 3 - Lv outside, 75 x, 4 - Rv 
outside, 75 x; 5-7 - Cyprideis paralittoralis Jitíček, 5 - Lv outside, 70 x, 6 - Rv outside, 70 x, 7 - Rv outside, 70 x; 8 - Cyprideis heterostigma 
(Reuss), Rv outside, 89 x; 9-10 - Leptocythere lacunosa (Reuss), 9 - Lv outside, 125 x, 10 - Rv outside, 125 x; 11-12 - Hemicytheria biomata 
(Zalanyi), 11 - Lv outside, 75 x, 12 - Rv outside, 79 x. Lv - left valve, Rv - right valve. 
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Obr. 6. Dendrogram similarity spoločenstiev ostrakód. 

Fig. 6. The similarity dendrogram of the ostracod assemblages. 

11 

faktory (ovplyvňovala ekologický priestor alebo skôr 
niektoré abiotické faktory v danom priestore). 

Záver 

Podľa druhu C. ( Caspiolla) unguicula. Cyprideis hete
rostigma. Hemiry1heria biornala. H. reniformis a i. sa se
dimenty hliniska tehelne v Borskom Svätom Jure biostra
tigraficky zaraďujú do panónu, zóny E. 
Podľa výskytu rodu Hipparion, Monosaulax, Lagome

ryx a lctitherium viverrinum (rod lctitherium sa prvý raz 
objavuje v zóne MN 1 O) možno vrstvy v Borskom 
Svätom Jure zaradiť do zóny MNl0-11. Nálezy zvyškov 
cicavcov Hipparion, Monosaulax a Lagomeryx na jednej 
a Trogontherium na druhej strane, známe až z pliocénu, 
sú s doterajšími poznatkami v istom rozpore. 

Definovali sme dva typy spoločenstiev ostrakód. Ide 
o spoločenstvo s Candona (Caspiolla) unguicula a spolo
čenstvo rodov Cyprideis - Hemicytheria - Amplocypris. 
Obidve spoločenstvá žili v prostredí podvodnej časti del
ty, ktoré bolo stresové, s klesajúcou salinitou, a to v pro
file smerom hore pod vplyvom paleogeografických zmien 
prítomnej progradujúcej paleodelty, t.j. od pliohalínnej 
(9-16 %o) po mezohalínnu hodnotu (5-9 %o). 

Poďakov.anie. Srdečne ďakujeme Americkému združeniu ropných 
geológov (American Association oť Petroleum Geologists) za finanč
nú pomoc vo forme grantu. 

◄ Pl. 3. 1 - Monosaulax minurus (H. V. Meyer), chewing space, 8,5 x; 2-3 - Lagomeryx ej parvulus (Roger), 2 - pohľad na bukálnu plochu, 2,3 x, 
3 - pohľad na žuvaciu plochu, 2,3 x, 4 - 5 - Trogonrherium sp., 4 - pohľad na bukálnu plochu, 2,2 x, 5 - pohľad na žuvaciu plochu, 2,6 x; 6 - Criceto
don sp., bočný pohľad, 13,4 x; 7 - Hemicytheriafolliculosa (Reuss), Lm zvonku, 68 x; 8 - Loxoconcha granifera (Reuss), Pm zvonku, 96 x. Lm - ľavá 
miska, Pm - pravá miska. 

Pl. 3. 1 - Monosaulax minutus (H. V. Meyer), žuvacia plocha, 8,5 x; 2-3 - Lagomeryx cf parvulus (Roger), 2 - buccal view, 2.3 x; 3 - occlusal 
view, 2.3 x; 4-5 - Trogontherium sp., 4 - buccal view, 2.2 x, 5 - occ]usal view, 2.6 x; 6 - Critedon sp., lateral view, 13.4 x; 7 - Hemicytheriafollicu
!osa (Reuss), Lv outside, 68 x; 8 - Loxoconcha granifera (Reuss) , Rv outside, 96 x. Lv - leťt valve, Rv - right valve. 
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Pannonian ostracods ( Crustacea, Ostracoda) and vertebrates ( Chordata, Vertebrata) 
from loam pit of the brick yard in Borský Svätý Jur 

The locality is situated in the Vienna basin. Lithological 
filling of the locality is characterized as the clayey silts with 
some sandy ones, silty sands and fine sands, which contain 
fossils of the ostracods, molluscs and vertebrates (Pisces, 
Reptilia, Mammalia). 

The most numerous fossils among the vertebrates were the 
mammals fossils of the orders lnsectivora, Rodentia, Artiodac
tyla, Perissodactyla and Camivora. Biostratigraphic classiťi
cation of sediments and paleoecological characteristics of 
environment are concentrated first of all to the ostracods. 

We ta bied the layers No. 5-16 to the Pannonian, z one E 
in sensu Jiríček (1985) on the base of the species Candona 
(Candona) mutans, C. (Caspiolla) unguicula, C. (C.) praebal
canica, C. ( Lineocypris) hodonensis, C. (Typhlocypris) elonga
ta, C. (T.) fossulata, Cyprideis heterostigma, C. obesa, Hemi
cytheria biornata, H. reniformis and Leptocythere lacunosa 
and on the base of the mamma) genuses Hipparion, Mono
saulax, Lagomeryx and Ictitherium viverrinum (the ťirst occur-

rence of the genus /ctitherium is in MN IO zone) to the M N 
10-11 zone. However, a presence of Trogontherium, well 
known till Pliocene, makes a contradiction with the present 
opinions. 

Paleoecological conclusions are based on the statistic 
methods. We used Simpson's index of diversity, dominance 
and dendrogram of similarity created by complete linkage 
method. 

The statistic analysis showed the presence of two ostracod 
assemblages named by dominant specie s - assemblages 
with Candona (Caspiolla) unguicula and assemblages of spe
cies of genuses Cyprideis - Amplocypris - Hemicytheria. We 
consider the former one Ii ved in the environment with meso
haline salinity (5-9 %o) the second pliohaline one 9- 16 %o. 
They are survived in su baquatic delta pl ain environment. 
lt was stressed with kaspibrakic salinity. In profile its ten
dency is decreasing upwards owing to paleogeograph ic chan
ges oť the prograduate de lta. 
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Stratigrafické horizonty a fácie s vápnitými onkoidmi, mikroonkoidmi 
a pizoidmi v Západných Karpatoch 
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Stratigraphical horizons and facies with calcareous oncoids, microoncoids and pisoids in the 
Western Carpathians 

Ma1ine oncoids participated in the sedimentation of Ladinian-Norian carbonate platforms (Wetter
stein facies) and in Upper Jurassic platforms, mostly eroded, known only from pebbles (Tithonian in 
outcrops contains oncoids with Girvanella, Koskinobullina and rhodolites of Marinella). The Barre
mian-Aptian (Urgonian) platform of Western Carpathians lacked the oncoids. Rhaetian-Hettangian 
sandy limestones contain oncoids with Girvanella. Microoncoidal microfacies with benthonic organisms 
occur in Sinemurian. Special pelagic microoncoidal microfacies with Globochaete and Saccocoma in 
nuclei of microoncoids is rare in Centra! Tethys. It crops out only in the Vysoké Tatry Mts. but abounds 
in pebbles of neighbouring intraformational Cretaceous and Paleogene conglomerates which proved 
that they contain besides exotics from accretionary prism also local material from the edge of Centra! 
Carpathian Block. Rhodolites are known from Badenian. The fresh-water oncoidal limestones represent 
the first post-tectonic sediment in Centra! and Inner Carpathians. Recent oncoids were found in the up
per part of brooks close to the sources. Vadose pisoids in Early Namurian dolomites document a tempo
ral emersion. 

Key words: Western Carpathians, calcareous oncoids, vadose pisoids, pelagic microoncoids, dolocrete 

Úvod 

Na rozdiel od pizoidov majú onkoidy-hľuzky vytvárané 
riasami a cyanobaktériami - menej pravidelnú koncentric
kú štruktúru, často so zvlnenými vrstievkami. Radiálno
fibrózna štruktúra v nich chýba. Zriedka sa na ich stavbe 
zúčastňujú sesílne foraminifery a výnimočne aj iné orga
nizmy. Onkoidy patria medzi stromatolity. V klasifikácii 
Logana et al. (1964) majú označenie SS (spheroidal struc
ture). Najčastejšie sú v morských plytkovodných fáciách, 
ale bežne sa vyskytujú aj v sladkovodných jazerných 
a pramenno-potočných sedimentoch. Onkoidy rastú jednak 
vyzrážavaním kalcitu alebo iných zložiek (napr. minerálov 
Fe a Mn), jednak naliepaním sa jemných častíc sedimentu 
na slizovitý povrch onkoidu. Pokiaľ sú takto vznikajúce 
telieska menšie ako 2 mm, ide o mikroonkoidy. 

Poznámka. V starších po slovensky písaných prácach 
sa jednotlivé telieska označovali termínom onkolit. Ale 
keďže v anglickej literatúre sa termínom oncoid pomenú
vajú jednotlivé telieska a termínom oncolite (oncolith) 
hornina, je účelné prijať termín onkoid analogicky k ter
mínu ooid (Mišík, 1997a). Podrobnejšie o tejto proble
matike uvažuje Peryt (1983). Termín makroonkoidy 
(makroonkolity) navrhli Kutek a Radwanski (1965) pre 
onkoidy veľké nad 1 cm, ale neujal sa. 

Celkový prehľad onkoidov vo fanerozoiku podal Peryt 
(1981). Tu sa pokúsime o prehľad doteraz zaregistrova-
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ných výskytov onkoidov podľa stratigrafických horizon
tov na celom území Západných Karpát, poukážeme na 
niektoré osobitné prípady a problémy a zaznamenáme aj 
ojedinelé výskyty pizoidov v kalkrustách, dolokrustách 
a speleotémach. Prehľad výskytov je v tab. 1. V závere 
podáme interpretáciu prostredí, v ktorých sa opisované 
horniny vytvorili. 

Výskyty v stratigrafických horizontoch 

Karbón 

Doteraz jediný prípad pizoidov uviedol zo súvrstvia do
lomitu z Ochtinej Mišík (1980, s. 150, obr. 25-28). 
Vek súvrstvia sa stanovil na vrchný vizén - spodný 
namúr (Kozur et al., 1976). Hornina s pizoidmi v ňom 
tvorí žltkastú 10 cm hrubú vložku (tab. 1, obr. 1, 2). 
V Mišíkovej práci (1. c.) sa tieto telieska interpretujú ako 
vadózne pizoidy v kalkruste (caliche) vytvorenej pri dočas
nom vynorení, ktoré potom zatlačil dolomit (dolokrusta) 
pravdepodobne pri penekontemporánnej dolomitizácii bez 
podstatného porušenia pôvodnej štruktúry (krátke radiálne 
usporiadané hrubšie ih ličky, tab. 1, obr. 3). Dolomitové 
zloženie potvrdil rtg. rozbor (Šamajová). Peryt (1983, 
s. 445) túto horninu in terpretoval ako subtidál s náhlym 
poklesom hladiny, ale vložka s pizoidmi isto nie je mor
ského pôvodu, pretože na rozdiel od podložného a nadlož-
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Tab. 1 
Stratigrafické rozmiestnenie onkoidov a príbuzných teliesok 

zo Západných Karpát 
Stratigraphical distribution of oncoids and related bodies 

in the Western Carpathians 

Holocén - Holocene 
Pleistocén - Pleistocene 
Vrchný miocén - Upper Miocene 
Spodný miocén - Lower Miocene 
Paleogén - Paleogene 
Senón - Senonian 
Turón - Turonian 
Cenoman - Cenomanian 
Alb - Albian 
Apt - Aptian 
Barém - Barremian 
Neokóm - Neocomian 
Titón - Tithonian 
Kimeridž - Kimmeridgian 

Oxford - Oxfordian 
Stredná jura- Middle Jurassic 
Vrchný lias - Upper Liassic 
Stredný lias - Middle Liassic 
Sinemúr - Sinemurian 
Hetanž - Hettangian 
Rét - Rhaetian 
Norik - Norian 
Kam - Carnian 
Ladin - Ladinian 
Anis - Anisian 
Spodný trias - Lower Triassic 
Perm - Permian 
Karbón - Carboniferous 

FWO,CP 
CP 
R,VP 

? VP 
FWO 

(0) 

G,R,O,m 
m, (0) 

(0) 
m 

m 
G,m 
G,m 
o 
o 
O,G 
o 

VP 

O-onkoidy, G-cyanoidy (onkoidy) s Girvanelfa, R-rodolity , 
m- mikroonkoidy, (O)- onkoidy len v obliakoch, FWO-sladkovodné 
onkoidy, VP-vadózne pizoidy, CP-jaskynné perly 
O-oncoids, G-cyanoids (oncoids) with Girvane!fa, R- rhodolites, 
m-microoncoids, (O)-oncoids only in pebbles, FWO- fresh-water 
oncoids, VP- vadose pizoids , CP- cave pearls 

ného tmavého dolomitu s hojnými bioklastmi táto žlt
kastá hornina neobsahuje nijaké organické zvyšky. V jad
rách pizoidov sú iba ostrohranné úlomky tmavého dolo
mitu, materiálu starej svahovej sutiny. Časté sú javy opi
sované z vadóznych pizoidov, ako je lámanie, praskanie 
pizoidov počas rastu (Dunham, 1969). Ale spoľahlivé 
znaky pendantných štruktúr sa nenašli, takže nevylučuje
me ani možnosť ich tvorby v epizodickom sladkovodnom 
prostredí. V každom prípade táto vložka pizoidov svedčí 

o krátkodobom hiáte v zdanlivo súvislom slede morských 
sedimentov, ako to napr. v súboroch morského vápenca ju
ry preukázal Bernouilli a Wagner (1971). Keďže asi o 50 m 
vyššie je na tejto lokalite opustené ložisko magnezitu 
vzniknuvšie zatláčaním biohennného koralového vápenca, 
teoreticky by mohlo prichádzať do úvahy aj hydrotermálne 
pôsobenie. Z hľadiska zreteľného stratifonnného vystupo
vania je to nepravdepodobné. Podľa izotopovej analýzy 
sa na zložení uhlíka dolokrusty zreteľne podieľalo kontine
ntálne prostredie (pozri analýzy v dodatku na konci článku). 

Anis 

1. Z gutensteinských vápencov tatrika malofatranskej 
sukcesie jv. svahu Veľkého Kriváňa uvádza Polák (l 978) 
onkoidy s priemerom až 1 cm. Aj my sme na susednej lo
kalite 150 m na Z od Snilovského sedla našli cyanofytové 
onkoidy s nejasnou koncentrickou stavbou, rozrušenou 
pri dolomitizácii. Spolu s nimi vystupujú Codiaceae. 

2. Zo súvrstvia anisu uvádza Kúšik (1972) podpovrcho
vé výskyty z Banskej Štiavnice (III. obzor žily Bieber). 
Mikroonkoidy sú veľké 1- 5 mm a ojedinele silicifikova
né. Vystupujú v dolomitových úlomkoch intraformačnej 
brekcie s kalcitovým tmelom. Kúšik (ibid.) píše o strieda
ní koncentrických vrstievok mikritu s vrstievkami číreho 
kalcitu (1. c., s. 240), mohlo by teda ísť aj o rekryštalizo
vané ooidy. Zobrazenie (jedna tabuľka na kriedovom papie
ri) sa síce pod nadpisom článku spomína, avšak v časopise 
chýba. Podľa Kúšika (ibid.) by mohlo ísť aj o kampil. 

3. Z podložia neogénu viedenskej panvy z vrtu Studien
ka-83 z hÍbky 3450-3610 m uvádza Kysela (1988b, 
s. 23) riasové onkoidy zo sivožltého masívneho stylolito
vého vápenca (pelmikrosparitu) a porovnáva ho s guten
steinským vápencom anisu. 

4. V blokoch strednotriasového, pravdepodobne guten
steinského vápenca pri Borinke (podľa Plašienku, 1987, 
ide o olistolity v liasovom súvrství Korenca) sa ojedinele 
vyskytujú mikroonkoidy veľké do 5 mm, ktoré bývajú aj 
silicifikované (Mišík, 1996, Pl. 2, Fig. 2), ale väčšina tu 
vystupujúcich „rohovcových gulôčok" (,,Hornteinkugel
chen") v uvedenej borinskej jednotke Malých Karpát ne
má s mikroonkoidmi nič spoločné. 

Zhrnutie: V súvrství anisu, reprezentovanom najmä gu
tensteinskými vápencami, sú výskyty malých onkoidov 
a mikroonkoidov celkom ojedinelé, ale výskyty ooidov 
(vložiek ooidového vápenca) častejšie (Mišík, 1997). 

◄ Tab. I. Vadózne pizoidy karbónu a onkoidy triasu. !-Vadózne pizoidy v dolokruste karbónu (namúr A), ktorá vznikla pri dočasnom vynorení sa 
morského súboru ako dodatočne dolomitizovaná kalkrusta. Prítomné sú aj zlomené pizoidy. Opustený magnezitový lom Ochtiná. Naleštený nábrus, 
mierne zväčšené (l,7x). 2- Ako v bode 1. č. v. 1718, zv. Sx. 3- Radiálne orientované tyčinkovité kryštáliky dolomitu vytvorené v čas ti kortexu 
a ich neorientovaný agregát v jadre pizoidu. Ako v bode 1. č. v. 23660, zv . 45x. 4-Riasová (girvanelová) hfuzka asymetricky obrastajúca zaoblený 
vápencový intraklast. Hetanž šiprúnskej sukcesie tatrika, Malý šiprúň, Veľká Fatra. Zv. l7x. 5- Onkoid s g irvanelami vo vápenci karnu- norika 
wettersteinskej fácie silici ka. Na V od kóty 667, Plešivská planina. Zv. l 35x. 6- Onkoidy s dvojitým jadrom z mikrool)koidov impregnované hemati
tovým pigmentom, ktorý v medzernej hmote chýba. Wettersteinský vápenec ladinu silicika. Na JV od Malého vrchu, Plešivská planina. Zv. 25x. 
Pl. I. Carboniferous vadose pisoids and Triassic onco ids. 1- Vadose pisoids in the Namurian dolocrete. The dolomitize d calcrete with broken and 
regenerated pisoids originated duri ng a temporal emersion of the marine strata. Abandoned magnesite q uarry near Ochtiná. Poli shed slab , slightly 
magni fied ( 1.7x). 2-As previous. T hin section No. 1718, magn. 5x. 3- Radially oriented acicular crystals of dolomite in a part of cortex and non
oriented aggregate in the nucleus of a pisoid. As previous. Thin section No. 23660, magn. 45x. 4-Asymmetrical algal nodule (Girvanella oncoid) 
overgrew a rounded intraclast. Het tangian, Šiprúň Succession ofTatric Unit , Malý Šiprúň, Veľká Fatra Mts . Magn. 17x. 5- O ncoid fo rmed by Gir
vanella from the Carnian-Norian limestones of Wetterstein facies, Si lic ic Unit. East of the elevation point 667, Plešivec plateau. Magn. l 35x. 
6- Oncoid with double nucleus fo rmed by microonco ids impregnated by hematite pigment absent in the ground mass. Ladi nian Wetterstein Limes
tone of Silicic Unit. SE from Malý vrch hill, Plešivec plateau. Magn. 25x. 
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Ladin-kordevol 

Miestom výskytu onkoidov býva wettersteinský vápe
nec, a to najmä v silickom príkrove. Ide o nasledujúce 
výskyty: 

1. Červený krinoidovo-onkoidový vápenec, lokalita Ar
dočka, Silická planina. Na jeho stavbe sa zúčastňujú onko
idy veľké až 1 cm, v podstatnej miere Girvanella minuta 
Wethered. Ich koncentrickú stavbu zvýrazňujú oxidy Fe. 
V asociácii sa vyskytujú krinoidové články, úlomky bra
chiopód, ostne ježoviek Dasycladaceae, sesílne foramini
fery a úlomky koralov. Ojedinele sú zastúpené aj ooidy 
(Schaleková, 1959, s. 194; Mišík, 1966, tab. IV, obr. 1). 

2. Sivý onkoidovo-ooidový vápenec, lokalita Dlhá 
Ves, Silická planina. Onkoidy sú veľké do 4 cm. Girva
nely sú viditeľné najmä v strede hľuziek. V asociácii sú 
úlomky brachiopód, lastúrnikov, gastropóda, malé fora
minifery a echinodermové články. Časté sú ooidy, intra
klasty ooidového sedimentu a mikrostylolity (Schaleko
vá, 1959, s. 143, tab. XXIII, obr. 1- 2). 

3. Girvanelovo-ooidový vápenec, lokalita na JV od Ma
lého vrchu, Plešivská planina. Ooidy sa často vyskytujú 
v jadrách onkoidov tvorených girvanelami (tab. 1, obr. 6). 
Hematitový pigment sa viaže iba na ooidy a ukazuje na 
ich premiestnenie zo susedného sedimentačného priestoru. 
V asociácii sa vyskytujú zriedkavé echinodermové články, 
ostne ježoviek, solenopóry a kalciťikované ihlice sili
cispongií, ďalej pelety a intraklasty. 

4. Lagunárna fácia ladinu-karnu od Silickej Brezovej. 
Onkoidy odtiaľ spomína Mišík a Borza ( 1976, s. 13, tab. 
III, obr. 1 - mikroonkoidy). Vzorky patria wetterstein
skému vápencu (ladin-kordevol). 

5. Wettersteinský vápenec planiny Dolného vrchu, na J 
od Silickej Jablonice. Výskyty onkoidov tu na mapke za
chytil Mello ( 1976, obr. 3). Onkoidový vápenec je podľa 
neho príznakom zarifovej fácie. Mikroskopický obraz tej
to horniny pod názvom pizoli tovo-echinidový vápenec 
zobrazuje na tab . XXVII, obr. 2. 

6. Zádielsky a jasovský kras silického prikrovu. Niekoľko 
lokalít s onkoidmi tu zaregistroval Mello a Lobitzer et al. 
(1990, Fíg. 9). V protiklade s tým však v rovnakom wet
tersteinskom vápenci na lokalitách Strážovskej hornatiny 
(1. c., Fig. 7) a Malých Karpát (Fig. 8) chýbajú. 

7. Wettersteinský vápenec veterlínskeho rífového kom
plexu Malých Karpát. Michalík et al. (1993, Pl. 1, Fig. 

6) odtiaľ zobrazili jeden riasový onkoid, ale v texte onko
idy nespomínajú. Zrejme ide o celkom ojedinelú zložku. 

Pizoidy. Kôru z pizoidov z wettersteinského vápenca 
tiež veterlínskeho komplexu zobrazili Soták a Lintnerová 
(1994, .obr. 3B) z lokality Kršlenica. Podľa nich vznikla 
kalkretizáciou stien dutiny. 

Poznámka 1. V tejto súvislosti je uži točné pripomen
úť, že Kessler a Bechstädt ( 1985) uvádzajú pizoidy z wet
tersteinského vápenca kordevolu východných Álp. Rozli
šujú walnutoidy a skeletové pizoidy. Walnutoidy (podľa 
kaňonu Walnut, permský rif Capitan USA) majú charak
teristické radiálne vláknité kryštály prenikajúce cez viac 
koncentrických Jamín. Pokladajú sa za výsledok silného 
výparu morskej soľanky presakujúcej cez bariéru a na
plňajúcej nádržky na vnútornom šelfe, ktoré sa opakovane 
vysušujú . Sprevádzajú ich štruktúry „tee-pee". Pizoidy 
s bioskeletovými jadrami sa skladajú z tenkých mikritic
kých Jamín bez radiálnych vláknitých kryštálov . Na roz
diel od predchádzajúcich sa údajne tvoria pri transgresii 
cez krasové dutiny. 

Poznámka 2. Vo vrchnom ladine susednej oblasti vo vr
choch Mecsek (Misina Formation „trigonódové vrstvy") 
sa vyskytujú onkoidy aj v odl išnej fácii , a to v tmavom 
kalovom vápenci (Rálisch, 1984) s priemerom až 4 cm. 

Poznámka 3. Na tom to mieste nespomíname drobné 
valčekovité agregáty Tubiphytes obscurus Mas lov 
(s priemerom maximálne 2 mm), hoci tiež ide vlastne 
o koncentrické obrastanie pretiahnutého jadra (napr. fo
raminiťery Nodophtalmidium alebo „Aeolisaccus" ) sini
cami. Sú hojné v rífových vývojoch wettersteinského 
a raminského vápenca ladinu a karnu. Nepokladaj ú sa za 
onkoidy. 

Kam 

Mel Io (1973, s. 151) spomína onkoidy z tisovského 
vápenca silickej jednotky s faunou tuvalu . 

Norik 

Z furmaneckého vápenca silickej jednotky uvádza Mel
Io (1975, s. 42) dobre vytriedený organodetritický a onko
idový vápenec. Za karn - norik sa pokladajú aj vápence 
z lokality Veľký vrch na Plešivskej planine s onkoidmi, 
v ktorých sa vyskytujú girvanely (tab. I, obr. 5; Schale
ková, 1959, s. 194 ). 

Tab. II. Mikroonkoidy z rétu- hetanžu, sinemúru a dogeru. 1-Mikroonkooosparit. Ooidy tvoria niekedy aj jadrá mikroonkoidov. Onkoidy sa od ► 
ooidov odlišujú najmä asymetrickým rastom a väčšími rozmermi. Rét-hetanž drietomskej sukcesie (krížň anského príkrovu?), Hradište pri Bošáci. 
Zv. 22 x. 2-Mikroonkoidový vápenec (mikroonkomikrit, ,,cyanofytová" mikrofácia). Sinemúr krížňanského príkrovu, Malá Robota nad Strednou 
Revúcou, Veľká Fatra. Zv. 15x, 3- Esovite deformované a do retiazky spájané mikroonkoidy. Sinemúr krížňanského príkrovu, Urpín pri Banskej 
Bystrici, Veľká Fatra. Zv. 11 x. 4-Selektívna rekryštalizácia kortexu mikroonkoidov. Sinemúr krížňanského príkrovu. Na S od Sl iačan pod Motyč
skou hoľou, Veľká Fatra. Zv. 43x. 5-Mikroonkoidový vápenec s peletami a intraklastmi. Doger sukcesie Michalovej hory , pieninské bradlové pás
mo. Michalova hora pri Maríkovej, stredné Považie. č. v. 21491, zv. 20x. 6,Globuligerina sp. v mikroonko idovom vápenci dogeru . Ako v bode 5, 
ZV. 3 lx. 

Pl. II. Microoncoids from Rhaetian-Hettangian, Sinemurian and Middle Jurassic limestones. 1-Microoncoid-oosparite. Ooids are sometimes in the 
nuclei of microoncoids which differ from ooids mainly by the asymmetrical growth and larger dimensions. Rhaetian-Hettangian of Drietoma Succes
sion , Hradište near Bošáca. Magn. 22x. 2- Microoncoidal limestone (microoncomicrite, "cyanophyte" micro facies). Sinemurian of the Krížna Nap
pe, Malá Robota over the village Stredná Revúca, Veľká Fatra Mts. Magn. 15x. 3-S-shape deformations of microoncoids someti mes joined in short 
chains. Sinemurian ofthe Krížna Nappe, Mt. Urpín near Banská Bystrica, Veľká Fatra Mts. Magn. ! lx. 4-Selective recrystallization of microoncoi
dal cortex. Sinemurian of the Krížna Nappe. N from Sliačany, under the Mt. Motyčková hoľa, Veľká Fatra Mts. Magn. 43x. 
5- Microoncoidal limestone with pellets and intraclasts. Middle Jurassic of the Michalová hora Succession, Pieniny Kli ppen Bell. Mt. Michalová hora 
near Maríková, Middle Váh Valley. Thin section No. 2149 1, magn. 20x. 6- Globuligerina sp. in the microoncoidal limestone. As previous. Magn. 31 x. 
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Rét- hetang 

1. Tatrikum. V telesách vápenca rétu-hetangu toma
novskej sukcesie sa na lokalite Goričková vyskytujú on
koidy veľké do 6 mm. Niektoré majú dva odlišné súbory 
koncentrických vrstievok tvorené dvomi druhmi girvanel 
(podľa rozdielneho priemeru ich trubičiek). Jadrá onkoidov 
tvoria mikritové intraklasty, úlomky koralov a ostne ježo
viek. Hornina obsahuje prímes siltového kremeňa. Na 
blízkej lokalite v Tichej doline pod Kasprovým vrchom 
dosahujú onkoidy priemer až 1,5 cm. Tvorí ich Girvanella 
minuta Wethered (Schaleková, 1959, s. 192-193; tab. 
XX, obr. 1-2; Mišík, 1966; tab. XXV, obr. 2). V asociá
cii vystupujú úlomky brachiopód a gastropód s mikritizo
vaným lemom, ojedinele intraklasty ooidového vápenca. 
Zriedka sa v jadrách hľuziek vyskytujú zrná klastického 
kremeňa alebo zaoblené úlomky karbonatických hornín 
(tab. 1, obr. 4 ). 

2. Krížňanský príkrov. V réte-hetangu nie je výskyt 
mikroonkoidov zriedkavosťou a vyskytujú sa v ňom aj 
onkoidy obrastajúce ooidy (tab. II, obr. 1). 

Sinemúr 

Z južnej časti Veľkej Fatry a z jz. ukončenia Nízkych Ta
tier opísal Mišík (1964, s. 24-27, tab. III, obr. 2-4) veľ
mi rozšírený mikroonkoidový, ojedinele až onkoidový vá
penec (lokality a plošný výskyt sú zobrazené v 1. c., 
obr. 6). Hľuzky s neveľmi pravidelnou koncentrickou stav
bou (tab. II, obr. 3) sú zvyčajne velké 2,5 mm a v pätine 
výbrusových vzoriek prekračujú 4 mm. Na ich jadrách sa 
vyskytujú echinodermové články navrtávané endolitický
mi riasami. V práci (ibid.) sa uvádza aj chemická analýza 
a frekvencia sprievodných organických zvyškov zo 42 vý
brusov. Vo výraznej väčšine ide o plytkovodný bentos. 
Zvyšky teda nemajú nič spoločné s „pelagickými oolitmi" 
(mikroonkoidmi výhradne s pelagickými organizmami), 
ktoré spomíname ako pozoruhodnú mikrofáciu malmu. 
Vyskytli sa aj delfínovite deformované malé onkoidy 
s koncami pospájanými do retiazok (tab. II, obr. 3), ana
logické synsedimentárnym deformáciám ooidov (napr. 

Mišík, 1997a, tab. II, obr. l-2; tab. VIII , obr. 4). Zastú
pené sú aj intraklasty mikroonkoidového vápenca. Okolitá 
mikritová hmota neukazuje na vytriedenie prúdmi. Zaují
mavé sú prípady selektívnej rekryštalizácie mikroonkoido
vého obalu, ktorý býva alebo nahradený l-4 kalcitovými 
zrnami alebo sú rekryštalizované iba niektoré koncentrické 
vrstievky, avšak vždy po celom obvode (tab. II, obr. 4). 
„Cyanofytový vápenec" sa vekovo zaradil na základe 
výskytu lotarinských amonitov v nadložných vrstvách. 

Doger-spodný malm 

Biely mikroonkoidový vápenec s Globuligerina (tab. 
II, obr. 5, 6) je v Západných Karpatoch celkom ojedine
lou mikrofáciou, charakteristickou pre sukcesiu Michalo
vej hory (Mišík, 1997b) z pieninského bradlového pás
ma. Vyskytuje sa iba v niekoľkých bradlách pri Maríko
vej. Salaj (1991, tab. I, obr. 2- 9) ho omylom pokladal 
za ilýrsko-ladinský vápenec wettersteinskej fácie. 

Vrchný oxford-kimeridž 

l. Obliaky zo silickej sukcesie. V dôsledku odstránenia 
eróziou sú tieto členy známe iba z obliakov v senónskom 
zlepenci. Na lokalite Dobšinská ľadová j askyňa-zárez že
leznice sa našlo päť obliakov (Mišík a Sýkora, 1980, 
s. 243-244). Ide o ružový a hnedastý vápenec obsahujúci 
Conicospirillina basiliensis a Protopeneroplis striata 
s mikroonkoidmi veľkými do 0,8 mm. 

Ešte hojnejšie (až 17 obliakov) sa vyskytovali 
v zlepencoch egeru na lokalite Chvalová (1. c., 253-254). 
Obliaky vápenca vrchného oxfordu- kimeridžu tu majú 
krémovú, žltkastú a sivoružovú farbu a obsahujú onkoi
dy, ktoré sú takmer v každo m prípade veľké 5 až 
10 mm a v jadre často mávaj ú ooidy. Podľa uverej ne
ných frekvencií mikrofac iálnych prvkov a častej asoci
ácie s úlomkami hydrokoralov možno predpokladať, že 
sedimentovali na rozhraní rifu a priľah lej časti zarifo
vej lagúny. 

2. Pieninský exotický chrbát-zlepence klapskej jednot
ky. Hojné onkoidy veľké do 1 cm boli v dvoch obliakoch 

Tab. 111. Mikroonkoidová mikrofácia kimeridžu- spodnejšieho titónu. !-Články (sekundibrachiáliá) planktonického krinoida Saccocoma v jad- ► 
rách mikroonkoidov; v strede obrázka intraklast. Vysokotatranská sukcesia tatrika, Wawóz Krakov, Vysoké Tatry, Poľsko. Zv. 43x. 2- Mikroon
kosparit. Asymetrický rast mikroonkoidov a ich vzájomné vtláčanie späté s rozpúš ťaním, ktoré prebehlo ešte pred vznikom tmelu. Obliak z proč
ského zlepenca paleogénu východoslovenského sektoru pieninského bradlového pásma. Beňatina-11-32, č. v. 16530, zv. 30x. 3-Článok Saccoco
ma v jadre mikroonkoidu, mikroonkosparit. Pri pravom okraji dutinky lemované iniciálnym tmelom a vyplnené kalom (mikritom). Obliak z proč
ského zlepenca, Proč-O, č. v. 3557, zv. 43x. 4-- Planktonická riasa Globochaete alpina Lombard v jadre mikroonkoidu . Ako obr. 1, zv . 38x. 
S-Čiastočná rekryštalizácia mikroonkoidu v podobe zhruba radiálne orientovaných kalcitových ihličiek. Obliak z pročského zlepenca, lnovce
-48. Zv. 43x. 6-Radiálno-lúčovitá rekryštalizácia mikroonkoidov (s Globochaere a Saccocoma v jadrách mikroonkoidov, mimo obrázka). Vápenec 
kimeridžu- spodného ti tónu, blok v pročskom zlepenci spodného eocénu, Inovce-53. č. v. 1721 O, zv. l 20x. 7-Dva litoklasty mikroonkoidového 
vápenca (v jadrách aj Saccocoma. mimo obrázka) v kalciturbiditovej vložke vápenca Hornej Lysej vrchného beriasu-valanginu, varieta kysuckej 
sukcesie pieninského bradlového pásma, Vršatec. č. v. 20754, zv. 20x. 

Pl. III. Microoncoidal microfacies of Kimmeridgean-Lower Tithonian age. 1-Plates (secundibrachialia) of the planktonic crinoid Saccocoma 
in the nuclei of microoncoids; in the middle an intraclast. High-Tatric Succession, Wawoz Kraków, Vysoké Tatry Mts. Poland. Magn. 43x. 
2-Microoncosparite. Asymmetrical growth of microoncoids; their pressure solution preceded the cementation. Pebble from the Paleogene Proč 
conglomerates of East-Slovakian sector of the Pieniny Klippen Belt. Beňatina-11-32. Thin section No. 16530, magn. 30x. 3-Saccocoma plate in the 
microoncoid nucleus, microoncosparite. Small voids rimmed by initial cement and filled by mierite are near the right border. Proč-O. Thin section 
No. 3557, magn. 43x. 4- Planktonic alga Globochaere alpina Lombard in the nucleus of a microoncoid. As Fíg. 1, magn. 38x. 5- Microoncoid part
ly recrystalli zed in radia! orien ted calcitic needles. Pebble from the Paleogene Proč conglomerates, Inovce-48. Magn. 43x. 6- As previous, cob
ble, Inovce-53. Thin section No. 1721 O, magn. l 20x, 7- Two lithoclasts of microoncoidal limestone (in the nuclei also Saccocoma, out of figure) 
in the calciturbidite intercalation, Horná Lysá Limestone, Upper Berriasian-Valanginian, variety of Kys uca Succession, Pieniny Klippen Belt. 
Vršatec. Thin section No. 20754, magn. 20x. 
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Obr. l. Lokality s odkryvmi súvrství a obliakmi s mikroonkoidovou mikrofáciou so Saccocmna a G!obochaete v jadrách mikroonkoidov (kimeridž-spodný titón). 1- 0dkryvy v tatriku vysokotatran
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Fig. l. Localities with outcrops and pebbles containing microoncoidal microfacies with Saccocoma and Globochaete in the nuclei of microoncoids (Kimmeridgean- Lower Tithonian). 
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zo zlepenca albu klapskej jednotky lokality Nosice-III 
(Mišík a Sýkora, 1991, s. 25-26) vo vápenci s Protope
neroplis striata, Conicospirillina basiliensis, ako aj v bie
lom vápenci s týmiže foraminiťerami z lokality Orlové
-lesná cesta (zlepence cenomanu klapskej jednotky) . 
Z toho istého exotického zdroja boli pravdepodobne pre
plavené aj tri obliaky do jablonického zlepenca karpatu 
lokality Naháč (Mi šík, 1986, s. 424) s Protopeneroplis 
striata, Conicospirillina basiliensis, Labyrinthina mirabi
lis atď. s ooidmi a mikroonkoidmi veľkými do 1,2 mm. 

3. Exotický zdroj, pravdepodobne tiež pieninský exotic
ký chrbát - zlepence tatrika. Z ludrovského zlepenca albu 
tatrika (lokalita Ludrová, Nízke Tatry) pochádza päť oblia
kov vápenca s Protopeneroplis striata, Conicospirillina 
basiliensis s dasykladaceami s onkoidmi veľkými do 
5 mm (Mišík et al., 1981, s. 29). 

Treba podotknúť, že vápenec tvoriaci plytkovodný detrit 
s Protopeneroplis striata a Conicospirillina basiliensis v čach
tických Karpatoch (Mišík a Sýkora, 1982, s. 58-61) nijaké 
onkoidy neobsahoval. Onkoidy chýbali aj v obliakoch takého
to vápenca preplaveného do valchovských zlepencov senónu 
Brezovských a čachtických Karpát (Mišík, 1991, s. 13- 19). 

Kimeridž-titón. Mikroonkoidová mikrofácia 
s Globochaete a Saccocoma v jadrách mikroonkoidov 

Medzi mikroťáciami sa zriedka vyskytujú typy zužitko
vateľné na riešenie zložitých paleogeograťických a tekto
nických problémov . Predpokladáme, že takouto „vedú
cou" mikroťáciou je práve mikroonkoidový vápenec mal
mu s globochetami (tab. III, obr. 4) a článkami Saccoco
ma v jadrách mikroonkoidov (tab. III, obr. 1, 3). Je pre
kvapujúce, že táto pomerne plytkovodná ťácia obsahuje 
výhradne planktonické mikroorganizmy. Asociácie orga
nických zvy škov a podrobnejšiu charakteristiku tejto 
mikroťácie uvádzajú citované práce. 
Výnimočnosť mikroťácie malmu s „pelagickými oolit

mi" (tak označoval spomenuté mikroonkoidy) si všimol 
už Jenkyns (1972), keď bola známa iba z Vysokých 
Tatier, vrchov Villány (južné Maďarsko), Sicílie a juž
ných Álp od Gardského jazera. Neskôr ju zaznamenali 
aj Massari a Dieni (1983) zo Sardínie (text, Fig. 2). 

Podrobný prieskum mikroonkoidovej mikroťácie s glo
bochetami a sakokomani zo Západných Karpát (text, Fig. 1) 
ukazuje, že sa všetky výskyty viažu alebo na pribradlový 
zdroj - nálezy ien v podobe obliakov spolu s exotikami 
v „upohlavských" a pročských zlepencoch, v zlepencoch 
albu, inťratatrika v Inovci, alebo na vysokotatranskú jednotku, 
kde sa vyskytuje v podobe rozsiahlych východov. V brad
lách pieninika sa nevyskytuje (iba v podobe drobných klastov 
sa našla v kalciturbiditoch neokómu, Vršatec-Horná Lysá). 
Primárne chýbala v pieniniku, ťatriku , hroniku aj siliciku 
(zo silicika je známy plytkovodný malm v podobe obliakov, 
ale vyznačuje sa celkom odlišnými mikroťáciami; Mišík 
a Sýkora, 1980). 

Ďalej konkretizujeme údaje o lokalitách z li teratúry. 
l . Tatrikum-vysokotatranská jednotka. Východy na 

poľskej strane: Koscieliska dolina, Hala Gas ienicova, 
Malý Giewont (Leťeld a Radwanski, 1960, napr. tab . 

XXXIX, obr. 4, 5); Kotanski a Radwanski, 1960; Leťeld, 
1968, napr. tab. VII, obr. 5, 6, tab. VIII, obr. 1), Wawóz 
Krakov (Mišík, 1966, tab . LXIII, 1- 2); na slovenskej 
strane: Javorinská Široká (Borza, 1970, tab. VII, obr. 2), 
Suchá dolina pod Osobitnou (nepublikované). Poľskí au
tori označovali tieto telieska ako pseudooolity; Leťeld 
(] 968) ich kládol do titánu, beriasu, valanginu, ale bez 
dôkazov. Podľa novšej terminológie patria do súvrstvia 
vápencov Raptawickej Turne (Leťeld et al., 1985, 
s . 26-27) ako ich stredný a vrchný člen. 

2. Upohlavské zlepence. Obliaky a bloky tejto mikro
ťácie sa vyskytujú v zlepencoch koňaku kysuckej, ojedi
nele aj klapskej jednotky, hlavne v širšom okolí Žiliny: 
Zádubnie, Zástranie (Mišík a Sýkora, 1981, s. 27-28); 
Ďurčovia, Kotrčina lúčka (Haško a Polák, 1974, uvádzajú 
z tohto veľkého bloku vápenca aj chemickú analýzu); 
Maríková (Borza, 1966, s. 17, pod starším názvom 
„pseudooolitický vápenec s lombardiami"). Obliaky 
a bloky tohto zlepenca sa všeobecne odvodzovali z exotic
kého zdroja označovaného ako pieninská kordiléra, pie
ninský exotický chrbát, Andrusovov chrbát a zväčša inter
pretovaného ako redepozity zo subdukčnej melanže, z vy
norených partií akrečného klina. 

3. Pročské zlepence. Obliaky a bloky zo zlepenca pa
leocénu východného sektora pieninského bradlového pás
ma. Lokality: Proč (Miš ík in Marschalko et al. , 1976, 
s. 70, tab. XXVII, obr. 2, 3, pod označením „sivý onko
litový vápenec s globochetovo-sakokomovou m ikroťá
ciou), Prosačov, Nižné Ladičkovce, Inovce, Beňatina (Mi
šík et al. , 1991, s. 28, tab . VI, I). Pročské zlepence obsa
hujú aj exotiká, ktoré spomenutí autori odvodzovali z vy
čnievajúcej elevácie-neopieninskej kordiléry. 

4. Zlepence centrálnokarpatského paleogénu v Levoč
ských vrchoch. Lokality: Poloma-1 (Mišík in Marschal
ko et al., 1976, s. 70), Poloma-2, Ražňany (nepublikova
né), v Šarišskej vrchovine Chminianske Jakubovany (Mi
šík in Marschalko, 1966, s. 56, ako sivý oolitický vápe
nec s globochetami a lombardiami v jadre). Obliaky sa 
derivovali alebo zo substrátu v pokračovaní vysokotatran
skej jednotky, alebo redeponovali z pročských zlepencov. 

5. Zlepence váhika (inťratatrika) v Považskom Inovci. 
Zo senónskeho zlepenca Čierneho vrchu belickej sukcesie 
opisuje Soták (in Plašienka et al., 1994, s. 323) obliaky 
s globochetami a sakokomami v jadrách mikroonkoidov. 
Paleogeograťicky ide o spájací priestor medzi tatrikom 
a spomenutými pribradlovými exotickými zdroj mi . 

6. Drobné klasty v neokóme bradla Horná Lysá- Vrša
tec (varieta kysuckej sukcesie, Mišík et al., 1994, s. 11, 
17, tab. IV, obr. 5) sa vyskytli v kalciturbiditovej vložke 
(tab. III, obr. 7). Keďže v plytkovodnom malme czorsz
tynskej sukcesie sa táto mikroťácia nikdy nevyskytuje, 
autori predpokladajú transport od J. 

Vekové zaradenie. Rozhodujúci je masový výskyt článkov 
Saccocoma, ktorého maximum všetci autori dávajú do kime
ridžu a spodnejšieho titánu. Zriedka sa objavujú údaje, že na 
základe ojedinelej prítomnosti prvých kalpionelíd mohla sedi
mentácia tejto ťácie pretrvať až do vrchného titánu. 

Interpretácia prostredia. Podľa Jenky nsa (1972) sa táto 
mikroťácia vytvárala na štruktúrnych eleváciách dna 
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Text-Fig. 2. Výskyty mikroonkoidovej mikrofäcie s Globochaere 
a Saccocoma (,,pelagické oolity") v areáli centrálnej Tethydy. 

Text-Fig. 2. Areas containing microoncoidal microfacies with Sacco
coma and Globochaete ("pelagic ooids") in the Centra! Tethys region. 

v hÍbke niekoľko málo desiatok metrov, avšak ešte vo fo
tickej zóne. To, že mikroonkoidy nikdy neprekračujú ma
lé rozmery (zvyčajne do 0,4 mm), vysvetľuje turbulen
ciou vody, čo je málo presvedčivé. 

Ponúkame aj alternatívne vysvetlenie, podľa ktorého sa 
mikroonkoidy tvorili v hÍbke pod fotickou zónou, na ich 
vzniku sa zúčastňovali iba baktérie a veľkostné triedenie 
mohli spôsobiť pridnové prúdy . Neprítomnosť bentosu 
azda zapríčinila eutrofizácia panvy, ale hlavný znak ano
xie v podobe zvýšenej prímesi organickej hmoty takému
to vápencu chýba. Ako inhibítory možno pôsobili Cya
nophyta vo veľkom množstve. Chudobnosť predkambric
kých morí v tejto ére siníc sa niekedy pripisuje tomu, že 
sinice vylučovali látky jedovaté pre iné organizmy. 

Diagenetické zmeny. Ojedinele sa na lokalite Inovce 
v bloku 48 a 52 (tab. III, obr. 6, 7) v mikroonkoidoch 
vytvorila aj druhotná radiálna štruktúra, o čom svedčí to, 
že niektoré z radiálne orientovaných vlákien vyrastajú aj 
von z mikroonkoidu. Ojedinele sa vyskytlo aj slabé tla
kové rozpúšťanie (tab. III, obr. 2). 

Dôsledky pre paleogeografickú a tektonickú 
interpretáciu 

Z mapy výskytov (text, Fig. 1) vyplýva, že oblasť tvor
by rnikroonkoidovej rnikrofácie v kimeridži- spodnom 
titóne mala povahu zóny sledujúcej časť tatrika (vysokotat
ranská sukcesia) a pribradlový priestor na vnútornom okra
ji pieninika. Zdrojovú oblasť zlepencov s exotikami (upo-

hlavské, pročské) si predstavujeme ako vynára-júce sa 
chrbty zošupinovatených terénov kriedovo-paleocénnej 
akrečnej prizmy (Mišík a Marschalko, 1988). Táto oblasť 
obsahovala aj materiál odtrhnutý pri šikmej kolízii z hrany 
centrálnokarpatského bloku, tvorenej najmä tatrikorn (vy
sokotatranská sukcesia). Dôkazom toho je, že práve vápen
ce mikroonkoidovej rnikrofácie s globochetami a sakoko
marni tvoria v zlepenci veľké bloky (na lokalite Kotrčina 
lúčka až niekoľko metrov priemeru, na lokalite Beňatina 
bloky nad 30 až 50 cm). Medzi najväčšie klasty patria aj 
bloky urgónskeho vápenca (Krivoklát nad 24 m; Mišík, 
1990, s. 40, tento typ urgónskeho vápenca bez ofiolitové
ho detritu odvodzujeme z tatrika). Niekoľ-kornetrové bloky 
urgónu z viacerých lokalít uvádza aj Samuel et al. (1992, 
s. 39-40) a Marschalko ( 1986, s. 64). Pripomíname, že 
ani urgónsky vápenec nie je z vnútornejších jednotiek 
Západných Karpát známy a chýba aj medzi obliakrni 
derivovanými zo silickej jednotky (Mišík a Sýkora, 1980). 

Spomenuté fakty patria medzi závažné argumenty, pre 
ktoré sa nám umiestnenie sedimentačného priestoru klap
skej jednotky na vonkajší okraj veporika (Pl ašienka, 
1995) ukazuje ako neprijateľné . 

Spodný a stredný titán 

a) Flyšové pásmo, ždánická jednotka. Ide o veľké šo
šovky ernstbrunnského vápenca (,,vonkajšie bradlové pás
mo") v Pavlovských vrchoch v českej republike. Z lomu 
Turold pri Mikulove je oddávna známy vápenec s onkoid
mi veľkými až 2 cm (Andrusov, 195 9, s . 166 , tab . 
XXXIX, obr. 2, tab. XLVI, obr. 1, 2). Riasa Marinella 
lugeoni z tejto lokality (Andrusov, 1950, s. 18) z Andru
sovovho materiálu sa použila na definovanie uvedeného 
taxónu (Pfender, 1939). Riasa Marinella lugeoni Pfender 
(tab. IV, obr. 1) sa často vyskytuje v jadre hľuziek tvore
ných agregátom rias Girvanella minuta Wethered. Zistili 
srne tu aj malé onkoidy rodo litového typ u (tab. IV, 
obr. 3) tvorené výhradne z Marine/la lugeoni. Keďže ide 
o predchodcu koralových rias, je tennín rodolit na označe
nie takýchto objektov primeran ý (na analogické výskyty 
ho použili aj Leinfelder a Werner, 1993). Na stavbe onko
idov z Turoldu sa zúčastňujú aj sesílne forarn inifery Kos
kinobullina socialis Cherch i et Schroeder (tab . IV, 
obr. 2) . Spomenutý onkoidový vápenec zobrazili aj Mi
šík (1966, tab. L VI, obr. 1, 2) a Eliáš a Eliášová (1984, 
tab. XII, obr. 3). Eliáš a Eliášová (1. c.) pokladajú onko
mikrity ( oncoidic micrite-Wilsonova štandardná mikrofá
cia SMF-22) za súčasť vnútornej karbonatickej platformy 
a onkosparity (SMF-1 5) za súčasť vonkajšej platformy, 
otvorenej smerom do tethydného oceána. 

b) Pieninský exotický chrbát. Hojné onkoidy v ob
liakoch vápenca hnedastej , bielej a krémovej farby 
s Clyperina jurassica, Tubiphytes, forarninifera mi, ria
sami a zriedkavými úlomkami koralov uvádzajú Mišík 
a Sýkora (] 981, s. 29-30) z deviatich lokalít zlepenca 
albu klapskej jednotky a spodného senónu kysuckej 
jednotky. 

Poznámka. Ako srne už uviedli pri triase, medzi rnik
roonkoidy nezaraďujeme agregáty Tubiphytes obscurus vo 
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vápencoch malmu, označované niekedy ako Tubiphytes 
morronensis Crescenti. ,,Mikroonkoidy", ktoré zobrazil 
Dragastan ( 1970, tab. XXI, obr. 1, 2a, tab. XXII, obr. 2) 
z vrchného titónu Východných Karpát, určite patria medzi 
Tubiphytes. Prezrádza to aj členité jadro na obrázku, zvy
čaj ne považované za ťoraminiferu Nodophtalmidium. 
Agregáty Tubiphytes sú hojné vo vápenci plytkovodného 
malmu Slovenska, vyskytujúceho sa hlavne v podobe ob
liakov exotického pôvodu. 

Barém-apt 

Barém, pieninský exotický chrbát. Obliak intrabiospa
ritu s onkoidmi Orbitolinopsis buccifer, O. kiliani, Para
coskinolina sunnilandensis, Pseudocyclammina ex. gr. 
hedbergi, Archalveolina ej reicheli (určil Kähler) etc. 
je známy zo zlepenca cenomanu klapskej jednotky (Mišík 
a Sýkora, 1981, s. 36) lokality Považský hrad. 

Barém-apt. Dva obliaky vápenca urgónskej ťácie sivej 
a béžovej farby sú známe z lokality Nosice-I zo zlepencov 
albu klapskej jednotky (Mišík a Sýkora, 1981, s. 45). Ide 
o vápenec s onkoidmi veľkými do 2 cm, obsahujúci aj 
girvanely, lituolidy, trocholíny, Triploporella sp., úlom
ky lastúrnikov, ojedinelé ooidy a i. 

Stredná krieda (?) 

Pizoidy, pravdepodobne predsenónske speleotémy z dutín 
gutensteinského vápenca (tab. IV, obr. 4) z lomu Polom 
pri Žiline, zaznamenal Mišík (1972, tab. L VI, obr. 2). Ich 
kvartérny vek vylučuje značná rekryštalizácia a silné dvoj
čatenie kalcitových zŕn, pravdepodobne spôsobené horo
tvorným tlakom z obdobia vznikania príkrovovej stavby. 

Turón-koňak 

Horniny s onkoidmi sa vyskytujú v súbore telies slad
kovodného vápenca, ktorý pokrýva dva rozsiahle areály, 
a to 1. východný - východná časť Nízkych Tatier, Stra
tenská hornatina až po Slovenský kras, a 2. západný -
- Čachtické a Brezovské Karpaty (Mišík a Soták, 1994; 
situovanie lokalít je na text-Fig. 3. 

1. Východný areál. Najnápadnejšie onkoidové vápence 
vystupujú pri Betlanovciach (tab. IV, obr. 5), odkiaľ ich 
spomenul už Maheľ (1967, s. 303) ako „sivohnedé kalo
vé, miestami pizolitové vápence lagunárnej (?) fácie 
vrchnej kriedy". Podľa Mišíka a Sýkoru (1 980, s. 248) 
obsahujú sladkovodné riasy , ostrakóda a gastropóda. 
Terigénna prímes úplne chýba. Póry vysychania ukazujú 
na extrémne plytkovodné podmienky. Vápenec s červe
nými mikroonkoidmi vypÍňa pukliny (,,neptunické" daj
ky) v podložnom wettersteinskom vápenci triasu (tab. V, 
ob r. l ). Podľa Snopkovej (in 1. c.) sladkovodné vápence 
východného areálu obsahujú 14 rodov sporomorf 
vrchnokriedovo-paleogénneho rozpätia, z ktorých tri sú 
typické pre senón. 

T ie isté horniny sú známe v podobe obliakov zo san
tónsko-kampanských zlepencov v záreze železnice pri 
Dobšinskej ľadovej jaskyni: vápenec s červenkastými on-

koidmi a mikroonkoidmi (tab. V, obr. 2) a obliaky vá
penca s hnedými onkoidmi (tab. IV, obr. 6). V jednom 
obliaku bol sinicový onkoid veľký až 6 cm (Mišík a Sý
kora, 1980). Niektoré 9bliaky sladkovodného vápenca ob
sahujú Characeae, niekedy iba jediný druh Munieria 
grambasti Bystrický. Z odkryvu neďaleko vchodu do 
Dobšinskej ľadovej jaskyne ho opísal Bystrický (1976) 
a mylne začlenil do spodnej morskej kriedy. Analogické 
horniny sú známe aj z obliakov egerského zlepenca 
z okraja Slovenského krasu pri Chvalovej (Mišík a Sýko
ra, 1980, s. 254 ), ale našli sa v nich iba mikroonkoidy 
podfarbené hematitovým pigmentom. 

Do východného areálu patrí ešte aj červený brekciovitý 
mikroonkoidový vápenec na odkryvoch v oblasti Šumiaca 
(tab. V, obr. 3; porovnaj s obr. 24, 25). Mikroonkoidy 
prekračujú priemer 2 mm len ojedinele. Červené sfarbenie 
oxidmi Fe sa viaže iba na mikroonkoidy alebo len na 
niektoré ich koncentrické vrstievky. Extraklasty predsta
vujú slabo zaoblené úlomky wettersteinského vápenca. 
Predpokladáme, že aj tu ide o jazerný sediment, a to o slad
kovodný vápenec s klastickou prímesou, ktorý predchádzal 
transgresii vrchnosantónsko-kampánskeho mora. Relikty 
takýchto morských sedimentov sú známe ako od Dobšin
skej ľadovej jaskyne, tak aj od Šumiaca (Mišík, 1994 ). 

2. Západný areál - Čachtické a Brezovské Karpaty. 
a) Výskyty na odkryvoch. Z lokality Hrdlákova skala 2 

km na SZ od čachtíc opísal onkoidový vápenec Hanáček 
( 1956) pod názvom schizofytové vápence. Pokladal ich za 
morský stredný trias. Sladkovodnú povahu hnedého vápen
ca z tejto lokality s onkoidmi s priemerom až 3 cm doka
zujú dve izotopové analýzy, a to o13C = -9,49 %o a -7,87 
%o (Kantor a Mišík, 1992). V súčasnosti sú známe tri vý
skyty takéhoto onkoidového vápenca: Hrdlákova skala, ho
ráreň Černík na S od Chtelnice a Pustá ves na S od Kočína 
(Mello in Salaj et al., 1987, s. 72-73). Nazvali ho súvrst
vie Pustej vsi (Michalík et al., 1993). Na typovej lokalite 
sa vyskytujú onkoidy veľké až 3 cm (tab. V, obr. 5). 

b) Výskyty v obliakoch. Z obliakov neogénneho (,,bur
digalského") štrku od Čachtíc ich už dávnejšie zaznamenal 
Andrusov (1938, s. 3) a hľuzy-onkoidy vytvárané sinica
mi označil starším názvom Pycnostroma. Blok metrovej 
veľkosti s onkoidmi v tom istom zlepenci našiel aj Haná
ček ( l 956). Obliaky analogického onkoidového vápenca 
zistil vo valchovských senónskych aj v paleogénnych zle
pencoch Brezovských vrchov Borza (1962, s. 243, 251). 
Opisuje ich ako hnedý vápenec s cyanofy tovými pizolit
mi veľkými až 5 cm. Mišík (1986b) uvádza obliaky to
tožného sladkovodného vápenca z jablonických zlepencov 
karpatu zo sz. ukončen ia Pezinských Karpát. Ale mikro
onkoidy obsahoval iba obliak z lokali ty Lipovec-II-d. 
Situovanie spomenutých lokalít znázornili Mišík a Soták 
(1994, obr. 19). Ukladanie sladkovod ného vápenca aj 
tu predchádzalo morskej transgresii senónu brezovskej 
skupiny. 

Doklady na stratigrafické začlenenie spomenutých dru
hov vápenca zo západného areálu sú iba nepriame. Snop
ková (in Mišík, 1986b, s. 430) z jednej vzorky vyseparo
vala asociáciu sporomorf, ktoré majú spektrum senón až 
stredný eocén, avšak vylučujú neogénny vek. Analogický 
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horizont sladkovodných vápencov koňaku-santónu - tzv. 
farmácia Weisswasser (Faupl, 1983) - je aj vo Východ
ných Alpách. 

Báden 

Onkoidy vytvorené v prevažnej miere z koralových rias 
sa volajú rodolity alebo rodoidy (bližšie pozri napr. Bo
sence, 1983 ). Z litavského vápenca bádenu viedenskej 
panvy z vrtu Láb-129 ich opísal a zobrazil Kysela 
( 1988a, s. 19- 20). Tvorí ich rod Lithothamnium, Meso
phyllum a Lithophyllum. Na stavbe niektorých sa zúčast
ňuj ú aj machovky a serpulidné červy. Kysela (1. c.) rozlí
šil vetvené, globulárne a laminárne rastové tvary (sú vy
menované podľa rastúcej energie prostredia). Vyskytujú 
sa v piesč i tom sedimente. Rodolity s priemerom až 8 cm 
poznáme z lokality Bratislava-Dúbravka (200 m na JZ od 
Dúbravskej Hlavice, okraj viedenskej panvy) a z lokality 
Pavlovce (Páld) z podunajskej panvy. 

Kalkrusty vzniknuvšie na povrchu vynorených mezo
zoických karbonátových hornín na úpätí Devínskej Koby
ly v Malých Karpatoch (Mišík, 1980) a vyp[ňajúce aj 
pukliny v nich (,,neptunické" dajky) obsahuj ú vadózne 
pizoidy iba ojedinele (tab. VI, obr. l, 2). Kalkrusty a spe
leotémy sa tu tvorili bezprostredne pred transgresiou vrch
nobádenského mora. 

Kvartér 

Recentné sladkovodné onkoidy. Z Lejowej doliny, 
z poľskej časti Vysokých Tatier, ich opísal Glazek (1 965, 
s . 233- 23 6, tab . XXVIII, obr. 4-6). Vysky tujú sa 
v najvrchnejšom úseku potoka do 300 m od prameňov . 
Sú zelenkavé, priemerne veľké 3- 5 cm (celkové rozpätie 
2- 10 cm) , zvyčajne nepravidelného tvaru, sploštené a čas
to tvoria tenkú obrubu okolo obli ač ikov. V nerozpustnom 
zvyšku sa zistili vlákna rias Plectonema tomasianum. 

Recentné onkoidy z potokov Malých Karpát z piatich 
lokalít opísal a publikoval chemickú analýzu Mišík 
(19 82a, tab . LI-UV). Vyskytujú sa do vzdialenos ti 
600 m od prameňov s kalcitovo-bikarbonátovou vodou. 
Sú biele a žlté, s maximálnou veľkosťou 5 cm (tab. VI, 
obr. 3, 5). Najčas tej š ie sú elipsovité, nepravidelné, zried
kavejšie diskovité, valčekovité (tab. VI, obr. 7; jadro tvo-

ria úlomky vetvičiek) a guľaté Uadro z obliakov, tab. Vl, 
obr. 4 ). Ojedinele sa vyskytli onkoidy s dvojitým a viac
násobným jadrom (tab. VI, obr. 5). V niektorých prípa
doch vidno aj vo výbrusoch radiálne orientované vlákna 
siníc (tab. VI, obr. 6) . V nerozpustnom zvyšku sa zistili 
riasy Schizatrix calcicola. 

Jaskynné perly . Pizoidy-jaskynné perly tvoriace sa 
v jaskyniach Slovenska (napr. v Demänovskej jaskyni) 
registrujú speleologické práce. Tvoria sa v miskovitých 
priehlbeninách, do ktorých odkvapkáva voda zo stropu 
jaskyne. Upozorňujeme na fosílne pizoidy, pravdepodob
ne jaskynné perly (tab. V, obr. 4) z travertínového lomu 
Šiklóš pri Leviciach (leg. Drapan) . Rtg. analýzou sa zis
ti lo, že sú z kalcitu, nie z aragonitu. Žltkas tobiele gulôč
ky veľké približne 10 mm sú dokonale vytriedené podľa 
veľkosti a ich hladké koncentrické vrstievky sa ľahko 
odlupujú. 

Súhrn a interpretácia prostredia 

Vápnité onkoidy na rozdiel od „mineralizovaných" on
koidov bakteriálneho pôvodu (napr. Mn a Fe onkoidy) 
potrebujú na svoj vznik svetlo, viažu sa na fotickú zónu, 
spravid la na veľmi mal ú hÍbku . Od ooidov sa odlišujú ne
pravidelným, niekedy až asymetrickým rastom (tab. I , 
obr. 4, tab. III, obr. 2) a chýbaním radiálnej štruktúry . 
Vápni té onkoidy sú najčas tejšie tvorené neskeletn ými 
cyanofýceami a ich vlákna sú v nich viditeľné iba výni
močne (tab. VI, obr. 6). Riding (1987) osobitne vyčleňu
je cyanolity (cyanoidy) tvorené kalcifikovanými cyanofyt
mi, ktoré sa predtým označovali ako porostromátne onko
idy. V Západných Karpatoch sa vyskytli iba girvanelové 
cyanoidy, a to v strednom triase, réte-hetanži a titóne. 

Špeciálnym prípadom onkoidov sú aj rodolity, hľuzky , 
ktoré tvorí koncentrické obrastanie koralových rias (Bo
sence, l 983). V Západných Karpatoch sa vyskytujú v bá
dene. Sem možno zaradi ť aj hfuzky vytvárané riasou Ma
rine/la, predchodkyňou koralových rias, a to vo vápen
coch titónu (tab . IV, obr. 3). 

Onkoidy zo Západných Karpát sú takmer vždy typu 
S S-C (koncentrické sferoidálne stromatolity) s hladkým 
povrchom. Často sú väčšie ako 3- 4 cm, lebo na rozdiel 
od ooidov na svoj rast nepotrebujú nadnášanie, stačí na to 
kotú ľan ie po dne, a teda ich veľkosť nemusí vždy odrážať 

◄ Tab. IV. Onkoidy vo vápencoch ti tónu, pravdepodobne predvrchnokriedové pizo idy a onkoidy zo sladkovodných vápencov t u rónu-koňaku . 
!-Riasa Marine/la iugeoni Pfender v jadre girvanelového onkoidu. Titón ždánickej jednotky fl yšového pásma. Lom Turold pri Mikulove, česká 
republika. Č . v. 23623, zv. 27x. 2-Sesílne foraminifery Koskinobullina sociaiis Cherchi et Schroeder tvoriace s účasť on koidu. Ako v bode 1. 
Č. v. 63662, zv. 45x. 3- Onkoid tvorený riasou Marine/la /ugeoni Pfender. Ako v bode 1. č. v. 23623, zv. 27x . 4-Sinter s pizoidmi pravdepodobne 
predsenónskeho veku vykazujúci rekryštalizáciu a tlakové dvoj čateni e. Výplň dutiny v gutensteinskom vápenci stredného triasu . Lom Polom pri 
2 iline, Malá Fatra. Č . v. 2 181, zv. 6x. 5-Onkoid s peletami a intraklastmi v hnedom sladkovodnom vápenci vrchného turónu-koňaku . Betlanovce, 
Stratenská hornatina. č. v. 103 14, zv. l 2x. 6-Onkoidy v hnedom sladkovodnom vápenci (onkointrasparite ) vrchného tu rónu-koňaku. Obliak zo 
zlepenca santónu- kampánu, Dobšinská ladovájaskyňa-203. Č. v. l 1693, zv. 12x. 

Pl. IV. Tithonian oncoids, Cretaceous (?) pisoids and fresh-water oncoidal limestones of Turonian-Coniacian age . 1-Alga Marine/la lugeoni 
Pfender in the nucleus of a Girvaneila oncoid (cyanoid ). Tithonian of the 2dánice Unit of the Flysch Belt . Quarry Turold near Mi kulov, Czech 
Republic. Thin sect ion No. 23623, magn. 27x. 2-Encrusting foraminife rs Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder as a part of the oncoid . 
As previous . Thi n section No. 63662, magn. 45x. 3- Oncoid (rhodolite ) formed by alga Marine/la lugeoni Pfender. As previous. Thin section 
No. 23623, magn. 27x. 4-Pisoids probably of Cretaceous age di splay recrystall ization and calcite twinning. Infill ing of a cavern in the Anisian 
Gu tenstein Li mestone. Quarry Polom near 2ilina, Malá Fatra Mts. Thin section No. 218 1, magn. 6x. 5- Oncoid with pellets and intraclasts in the 
brown fresh-water limestone of Upper Turonian-Coniaci an age. Betl anovce, Stratenská hornatina Mts . Thin sec tion No . 103 14, magn. 12x. 
6- Oncoids in the brown fre sh-water oncointrasparite, Upper Turonian-Coniacian. Pebble from the Santonian-Campanian conglomerates, 
Dobšinská ľadovájaskyľía, 203. Thin section No. I 1693, magn . 12x. 
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Obr. 3. Výskyty sladkovodného vápenca vrchného turónu-koňaku s onkoidmi (súvrstvie Pustej vsi). 1-obliaky sladkovodného vápenca v zlepen
coch karpatu, 2- to isté v zlepencoch egeru, 3-to isté v zlepencoch senónu. 4-odkryvy (erózne relikty) sladkovodných vápencov vrchného 
turónu-koňaku, S-erózne relikty morských sedimentov gosauskej skupiny, 6-onkoidy v spomenutých sladkovodných vápencoch. 

Fíg. 3. Localities of fresh-water Upper Turonian-Lower Coniacian limestones (Pustá ves Formation). 

energickosť prostredia. Jones a Wilkinson (1978, s. 1108) 
na základe pozorovania slienitých sedimentov na dne 
jazier v Michigane dokazujú, že onkoidy môžu rásť na 
mieste, bez pohybu. 

Morské a sladkovodné onkoidové vápence sa dajú na
vzájom najlepšie odlíšiť pomocou sprievodnej fauny a ria
sovej flóry. Sladkovodné sa vyznačujú neprítomnosťou 
alebo veľmi nízkou rozmanitosťou sprievodných organiz
mov (gastropóda, ostrakóda, lastúrniky, Characeae). 

Z vápencov morského pôvodu sú v Západných Karpa
toch onkoidy príznačné pre ladin-norik silickej jednotky, 
wettersteinskú fáciu s. 1. (tab. I, obr. 5, 6), kde sa viažu 
na sedimenty karbonatickej platformy (Mello, 1976, a i.). 
V jej rámci sa celkom ojedinele vyskytujú aj v guten
steinských vápencoch anisu. 

V karbonatickej platforme titónu ždánickej jednotky 
vystupujú typické onkoidové vápence uprostred ernst
brunnských vápencov. Na ich tvorbe sa okrem girvanel 
zúčastňujú riasy Marinella lugeoni Pťender (tab. IV, obr. 

1, 3) a sesílne foraminiťery Koskinobullina socialis Cher
chi and Schroeder (tab. IV, obr. 2). Podobné malmské 
karbonatické platformy s onkoidmi, predstavujúce exotic
ké zdroje, sa zistili aj v obliakoch kriedového zlepenca 
klapskej jednotky, zo zlepencov albu ta trika (Ludrová, 
Nízke Tatry), odvodzovaných z pieninského exotického 
chrbta, a z obliakov zlepenca obsahujúcich totálne erodo
vané súvrstvia silickej jednotky. 

Príbrežné sedimenty s onkoidmi rétu-hetanžu tatrika 
a krížňanskej jednotky nemali charakter karbonatickej 
platformy. Vznikali na silne členitom pobreží a obsahujú 
značnú terigénnu prímes. Ide prevažne~ o girvanelové on
koidy, často združené s mikroonkoidmi a ooidmi (tab. I, 
obr. 4; tab. II, obr. 1 ). 

Dve pozoruhodné mikroťácie mikroonkoidového vápen
ca vystupujú v sinemúre a kimeridži-titóne. Do sinemú
ru patrí svetlosivý, žltkastý a ružový mikroonkoidový vá
penec s bentickými organizmami (Mi šík, 1964 ), ob
medzený na krížňanskú jednotku Veľkej Fatry a časti Níz-

◄ Tab V. Onkoidy zo sladkovodných vápencov turónu-koňaku a pizoidy z kvartérnej speleotémy. !-Červenkastý mikroonkoidový sladkovodný 
vápenec vrchného triasu. Priehrada Hrabušice pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. č. v. 10919, zv. l0x. 2-Červenkastý mikroonkoidový sladkovodný 
vápenec vrchného turónu-koňaku. Obliak zo zlepenca santónu. Dobšinská ľadová jaskyňa, zárez železnice. Č. v. 9494, zv. ! lx. 3-Červený 
mikroonkoidový vápenec kontinentálnej fácie, vrchný turón - koňak (leg. Bystrický). šumiac. Zv. 8x. 4-Pizoidy - fosílne jaskynné perly z traver
tínu, kvartér. Lom Šiklóš pri Leviciach. Mierne zmenšené. 5- Hnedý sladkovodný onkoidový vápenec vrchného turónu - koňaku (súvrstvie Pustej 
vsi), Pustá ves, Brezovské Karpaty. Naleštený nábrus, prirodzená veľkosť . 

PI. V. Oncoids from the Turonian-Conianian fresh-water limestones and Pleistocene pisoids (cave pearls). 1-Reddish microoncoidal fresh
-water Upper Turonian-Coniacian limestone as a fi ssure filling in the underlying Triassic Wetterstein Limestone. Dam Hrabušice near Dobšinská 
ľadová jaskyňa. Thin section No. 10819, magn. I0x. 2- Reddish microoncoidal fresh-water limestone of Upper Turonian-Coniacian age. Pebble 
from the Santonian-Campanian conglomerates. Dobšinská ľadová jaskyňa, railway cut. Thin section No. 9494, magn. 11 x. 3-Red microoncoidal 
limestone of continental facies, Upper Turonian- Con iacian. šumiac (Leg. J. Bystrický). Magn. 8x. 4-Pisoids - fossil cave pearls from the Pleisto
cene travertíne. QuaJTy Šikióš near Levice. Slightly diminished. 5- Brown fresh-water oncoidal limestone (Turonian-Coniacian, Pustá ves Fm). 
Pustá ves. Brezovské Karpaty Mts. Polished slab. natural size. 
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kych Tatier (tab. II, obr. 2-4). Z diagenetických premien 
týchto mikroonkoidov je zaujímavá ich rekryštalizácia 
pod vplyvom migrujúcich oxidov Fe (tab. II, obr. 4 ). 

Mikroonkoidová mikrofácia s Globochaete a Saccoco
ma v jadrách mikroonkoidov (kimeridž-titón) obsahuje 
iba planktonické mikroorganizmy (tab. III, obr. 1 ). Už 
Jenkyns (l 972) si všimol výnimočnosť tohto javu a tieto 
telieska, v ktorých zistil aj vápnitý nanoplanktón, označil 
ako „pelagické oolity". Táto mikrofácia je známa z vý
chodov v Západných Karpatoch iba z Vysokých Tatier 
(Lefeld a Radwanski, 1960; Borza, 1970, a i.) a patrí do 
súboru vápencov Raptawickej Turne. Podľa Rehákovej 
(ústna informácia) sa vyskytla aj v tatriku Malých Kar
pát. Prekvapujúco hojné sú výskyty v podobe obliakov 
v bezprostredne susednom pásme (text-Fíg. 1) v „upohlav
ských" zlepencoch kriedy pieninského bradlového pásma a 
klapskej jednotky (Mišík a Sýkora, 1981 ), v paleocén
nych pročských zlepencoch bradlového pásma (tab. II, 
obr. 2-5, Mišík et al., 199 1) a priľahlých pásiem: zle
pence centrálnokarpatského paleogénu Levočských vrchov 
(Mišík a Marschalko, 1976), kriedové zlepence „váhika" 
v Považskom Inovci (Soták a Plašienka et al. , 1994 ). 

Okrem Vysokých Tatier sú odkryvy s touto mikrofá
ciou známe iba z vrchov Villány, z južných Álp od Gard
ského jazera, Sicílie (Jenkyns , 1972) a zo Sardínie (Mas
sari a Dieni, 1983; text-Fig. 2). Bezprostredné susedstvo 
primárnych východov v tatriku Vysokých Tatier a kriedo
vo-paleogénnych zlepencov obsahujúcich nielen obliaky, 
ale aj väčšie bloky mikroonkoidovej mikrofácie s globo
chetami a sakokomami v jadrách mikroonkoidov (napr. 
lokalita Kotrčina lúčka, Beňatina - text-Fíg. 2) ukazujú, 
že okrem exotického materiálu z akrečnej prizmy tieto 
zlepence obsahujú aj materiál lokálneho pôvodu odtrhnu
tý pri šikmej kolízii z hrany centrálnokarpatského bloku 
(Mišík a Marschalko, 1988). 

Interpretácia prostredia nie je jednoznačná. Nedostatok 
bentosu v tejto mikrofácii mohla spôsobiť eutrofizácia 
panvy, avšak nízky obsah organickej hmoty neukazuje na 
anoxické podmienky. Nie je vylúčené, že „pelagické" 
mikroonkoidy boli produkované výhradne baktériami pod 
ťotickou zónou a ich veľkos tné vytriedenie je výsledkom 
pridnových prúdov. Z diagenetických procesov je zaují
mavá rekryštalizácia mikroonkoidov v podobe radiálnych 
ihličiek kalcitu (tab. III, obr. 6). 

Ojedinelý vývoj bradla (sukcesia Michalovej hory pri 
Maríkovej) obsahuje hrubú polohu bieleho mikroonkoi
dového vápenca, kde v jadre mikroonkoidov bývajú pian
tonické foraminifery Globuligerina sp. (tab. 1, obr. 5, 6). 
Je o niečo staršieho veku - doger- spodný malm. 
Podľa tradície za mikroonkoidy nepokladáme valčekoví

té útvary Tubiphytes obscurus Maslov (trias) a Tubiphy
tes morronensis Crescenti (malm). Pravdepodobne ide 
o obrastanie siníc okolo ťoram inifer. Participovan ie tubi
fitov na stavbe bioherm ukazuje, že maj ú inú povahu ako 
mikroonkoidy. 

V barémsko-aptskej karbonátovej platforme onkoidy 
prekvapujúco chýbajú. Vyskytli sa len v ojedinelých ob
liakoch urgónskej fácie , odvodzovaných z pieninského 
exotického chrbta. 

Sladkovodné onkoidové vápence turónu-koň aku 
(tab. V, obr. 1-5) patria medzi bazálne protektonické 
sedimenty centrálnych a vnútorných Karpát. Sprievodný 
vápenec má často stopy extrém nej pl ytkovodnos ti 
vtedajších jazier -trhliny a póry vysychania. Vyskytuj ú 
sa v dvoch areáloch (text-Fig. 3). Do východného areálu 
patrí východná časť Nízkych Tatier, Stratenská hornati
na, Slovenský kras a do západného čachtické a Brezov
ské Karpaty. Vekové zaradenie vychodí zo superpozície, 
z prítomnosti obliakov tohto vápenca v bazálnych se
nónskych zlepencoch, v menšej miere aj z palynológie. 
O sladkovodnom pros tredí svedčia sladkovodné riasy 
včítane characeí Munieria grambasti, gastropóda a ostra
kóda, sčasti aj izotopy C a O. Vápenec je hnedastý a vo 
východnom areáli sa vy skytli aj červenkas té onkoidy 
(tab. V, obr. 1-3). V západnom areáli sú známe z troch 
povrchových výskytov pod označen ím súvrstvie Pustej 
vsi (tab. V, obr. 1). Analogický sladkovodný vápenec 
koňaku-santónu vystupuje aj na báze gosauskej formá
cie východných Álp (Faupl, 1983). 

V dokonale preštudovaných vápencoch sladkovodného 
paleogénu aluviálnych plošín južného Francúzska a sever
ného Španielska sa väčšie onkoidy s hustými ko ncentric
kými Jaminami pokladajú za sedimenty korýt až kanálov 
a menšie sa pripisujú aluviálnym jazierkam. Anodó n 
a Zamareno ( 1981) pripisujú veľké onkoidy fluviatilným 
kanálom distálnej časti aluviál neho vejára. Nedostatok 
klastickej prímesi v našich sladkovodných vápencoch 
ukazuje skôr na rozsiahle plytkovodné jazerá. Bola by to 

◄ Tab. VI. Vadózne pizoidy z kalkrusty bádenu a recentné skladkovodné onkoidy z potokov. !-Vadózny pizoid v kalkruste bádenského veku. 
Vrchná časť výplne pukliny v podložnom mezozoickom vápenci. Kameňolom bývalej štokeravskej vápenky, Bratislava-Dúbravka. Č. v. 11486, 
zv. Sx. 2- Detail z predchádzajúcej snímky, zv. 27x. 3-0nkoid s dvojitým jadrom z pramenno-potočných sedimentov tvoren ý sinicami. Holocén. 
Sklené huty, Malé Karpaty. č. v. 3267, zv. Sx. 4--Prierez recentného onkoidu, ktorého jadro tvorí klast gutenste inského vápenca zo sutiny. Sedi
ment z bezprostredného okolia prameňa. 900 m na VSV od obce Kuchyňa, úpätie Malých Karpát, Zv. 1,6x. S-Recentný onkoid z pramenných 
sedimentov. Svah Devínskej Kobyly nad Dúbravkou, Malé Karpaty, Zv. 5x. 6-Vlákna cyanofyceí v onkoide. Pramenno-potočné sedimenty, holo
cén. Sklené huty, Malé Karpaty. č. v. 3268, zv. 136x. 7- Recentná tvorba onkoidov-riasových hfuziek. Väčšina z nich má valčekovitý tvar, lebo 
ich jadrami boli najmä úlomky tenkých konárikov. Západný svah Devínskej Kobyly nad Dúbravkou, Malé Karpaty. Mierne zmenšené. 

Pl. VI. Vadose pisoids from the Badenian calcrete and recent oncoids from brooks. 1-Vadose pisoid in a calcrete of Upper M iocene (Badenian) 
age. Upper part of a fissure filling in the underlying Mesozoic limestones. Quarry of the former Stokerau lime-kiln, Bratislava-Dúbravka. Thin 
section No. 11486, magn. 5x. 2-Detail from the previous photo. Magn. 27x. 3- 0ncoid with double nucleus from the upper part of a brook sedi
ments near the spring. Holocene. Sklené Huty, Malé Karpaty Mts. Thin section No. 3267, magn. Sx. 4--Section through a recent oncoid, coated 
clast of Gutenstein Limestone from the scree. forrned in the immediate neighbourhood of a spring. 900 m ENE from the village Kuchyľía at the 
slope of Malé Karpaty Mts. Magn. l ,6x. S-Recent oncoid with a complex nucleus (intraclast), spring sed iments. Slope of the Mt. Devínska Kobyla 
near Bratislava. Malé Karpaty. Magn. Sx. 6-Fibers (sheaths) of Cyanophyceae in an oncoid. As Fig. 3. Thin section No . 3268, magn. l36x. 
7-Recent origin of oncoids-algal nodules. They possess predominantly cylindrical form having as nuclei the fragments of small twigs. Western 
slope of Mt. Devínska Kobyla near Bratislava, Malé Karpaty Mts. Slightly diminished. 
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náhoda, keby sa ako tri malé erózne relikty v západnom 
areáli boli zachovali práve iba kanálové sedimenty. Ako 
sa už spomenulo, Jones a Wilkinson (1978) dokázali, že 
onkoidy môžu rásť aj na dne jazier bez toho, že by sa pre
miestňovali . 

Recentné sladkovodné onkoidy z najvrchnejších (pra
menných) častí potokov opísal Glazek (1965) z Vyso
kých Tatier a Mišík (1982) z Malých Karpát (tab. Vl, 
obr. 3-7). Okrem pramenných častí sa vyskytujú aj na 
prepadových stupňoch s malými vodopádmi. V neroz
pustnom zvyšku recentných onkoidov z Malých Karpát 
sa zistili riasy Schizatrix calcicola. Tvar riasových hfu
ziek je určovaný tvarom jadra, ktoré je valčekovité, ak 
išlo o úlomky drobných kanárikov (tab. Vl, obr. 7), 
a približne guľaté, ak bol jadrom nedokonale zaoblený 
obliak (tab. VI, obr. 4, ,,galets encroutés"). 

Vadózne pizoidy sa našli na jedinej lokalite v karbóne 
a jednej v neogéne. Hojné vadózne pizoidy (tab. I, obr. 
1-3) sa zistili v žltkastej dolokruste (dolomitizovanej 
kalkruste) uprostred sivého dolomitu spodného namúru 
(Mišík, 1980). Vznikli počas krátkodobého vynorenia; 
vykazujú časté rozpraskávanie pri raste. Na rozdiel od 
podložného a nadložného dolomitu neobsahujú nijaké 
bioklasty a naopak okolitý dolomit neobsahuje nijaké 
pizoidy alebo onkoidy. Reinterpretácia tejto horniny ako 
subtidál neho sedimentu (Peryt, 1983) je teda neopodstat
nená. Kontinen-tálny zdroj uhlíka potvrdila aj izotopová 
analýza. 

Ojedinelé vadózne pizoidy sa vyskytli v kalkruste bá
denského veku (tab. Vl, obr. 1, 2) na úpätí Devínskej 
Kobyly v Malých Karpatoch. Neistého veku sú pizoidy 
zobrazené na tab. IV, obr. 4, pochádzajúce z dutiny triaso
vého gutensteinského vápenca z lomu Polom. Značná 
rekryštalizácia a dvojčatenie kalcitových zŕn by mohlo 
poukazovať na kriedový vek. Neistého veku je aj ojedine
lý výsky t kalkrusty s pizoidmi vo wettersteinskom vá
penci Kršlenice v Malých Karpatoch (Soták a Lintnerová, 
1994). 

Jaskynné perly-pizoidy z recentných speleotém sú zná
me napr. z Demänovskej j askyne. Pravdepodobne sem 
patria aj guľovité te lieska z pleistocénneho travertínu 
od Levíc (tab. V, obr. 4). 

„Mineralizované" onkoidy , ktoré sa skladaj ú aj z iných 
minerálov, ako je kalcit, nie sú predmetom pozornosti 
tejto práce. Sú typickou zložkou kondenzovaných sedi
mentov a hardgroundov. Chloritové a hematitové onkoidy 
z toarku a malmu Veľkej a Malej Fatry opísali Mišík 
a Šucha (1997) a Fe onkoidy z Vysokých Tatier takisto 
z toarku spomína Gradzinski et al. ( 1997). Fosfátové 
onkoidy sú známe z beriasu niedzickej sukcesie bradlové
ho pásma (Krobicki, 1994), a najmä z albu vysokotatran
skej jednotky (Krajewski , 1983). Mn a Fe onkoidy sa 
vyskytujú v jure czorsztynskej sukcesie a chočského prík
rovu . Upozorňujeme na pozoruhodn ý rozdiel. Kým 
v „mineralizovaných" onkoidoch sa hojne vyskytujú se
sílne foraminifery , vo vápnitých onkoidoch - okrem výni
miek - chýbajú (tab. IV, obr. 2). Neskeletové Cyanop
hyceae azda vylučujú zlúčeniny - inhibítory, ktoré zabra
ňujú obrastaniu inými organizmami. 

Izotopová analýza dolokrusty dala tento výsledok: 
8 13C = -3,535 %o, 8 180pDB = -14,923 %o. Okolitý dolo
mit s reliktmi morských fosílií mal 8 13C = +2,872 %o, 
8 180p08 = -15,043 %o. Toto sa dobre zhoduje s dvomi 
rozbom1i dolomitov z tej istej lokality Ochtiná z práce 
Vozárová et al. (1995): 8 13C = +2,39 %o, 0 18 0PDB = 
= -15,96 %o a o 13C = +2,21 %o, 8 18 0pDB = -] 8,34 %o. Na 
zložení uhlíka z dolokrusty sa teda zreteľne podieľalo 
kontinentálne prostredie. 

Za poskytnutie izotopových rozborov ďakujem I. Rep
čokovi z Geologickej služby SR v Bratislave. 

Literatúra 

Andrusov, D., 1938: Rôle des Thallophytes dans la constitution des ro
ches sédimentaires des Carpathes tchécoslovaques. Vesi. krá/. čes. 
spol. nauk, Ti'. mat. pi'ir. (Praha), 1- 32. 

Andrusov, D., 1950: Skameneliny karpatských druhohôr. I. Rastliny 
a prvoky. Les fossiles du Mésozoique des Karpates I. Plantes et 
Protozoaires. Práce Št. geol. Úst., 25, 1-163. 

Andrusov, D., 1959: Geológia československých Karpát, zv. II. Slov. 
Akad. Vied, Bratislava, 3 75. 

Anadón , P. & Zamarreno, 1., 1981: Paleogene nonmarine algal depo
sits of the Ebro Basin. In: Monry, C. ( Ed.): Phanemzoic stromatoli
tes. Springer Verlag, Ber/in-Heidelberg-New York, 140- 154. 

Began, A., Hanáček, J., Mello, J. & Salaj, J., 1984: Geologická mapa 
Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a čachtických Karpát 
( 1 :50 000). GÚDŠ Bratislava. 

Bernouilli, D. & Wagner, C. W., 1971: Subaerial diagenesis and fossil 
caliche deposits in the Calcare Massiccio Formation (Lower Juras
sic, Centra! Apennines, ltaly). Neu. Jb. Geol. Paläont„ Abh., 138, 2, 
135- 149. 

Borza, K., 1962: Petrografický výskum valúnov sedimentárnych hor
nín kriedových a paleogénnych zlepencov Brezovského pohoria 
a Myjavskej pahorkatiny. Geo l. Sbor„ 12, 2, 241- 256. 

Borza, K., 1966: Litologicko-petrografický výskum zlepencov bradlo
vého pásma. Náuka o Zemi, Sér. geol„ 2, 1-68. 

Borza, K., 1970: Stratigrafické členenie vápencov obalovej série ma
sívu Javorinskej Širokej. Geol. Práce, Spr„ 53, 115- 130. 

Bosence, D. W. J., I 983: Description and classification of rhodoliths 
(rhodoids, rhodolites). In: Pery!, T M. (Ed.): Coated grains. Sprin
ge r, Berlin-Heidelberg, 216- 224. 

Dragastan, D. , 1970: ,,Micro - oncolithes" dans Ie Jurassique Supérie
ure de la vallée du Bicaz (Carpates orientales, Roumanie). Bu//. 
Soc. géol. France, 11, 655-659. 

Dunham, R. L., 1969: Vadose pisolites in the Capitan reef (Permian), 
New Mexico and Texas. In: Friedma11, G. M. (Ed. ): Depositional 
Environments in Carbonate Rocks. Soc. Econ. Paleont. Mínera/. 
Spec. Publ., 14, 182- /91. 

Esteban, M. & Pray, L. C., 1983: Pisoids and pisol ite fac ies (Permian), 
Guadeloupe Mountains, New Mexico and West Texas. In: Pery/, T. M. 
( Ed.): Coated grains. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 503-537. 

Eliáš, M. & Eliášová, H. , 1984: Facies and paleogeography of the Ju
rassic in the western part of the Outer Fl ysch Carpathians. Sbor. 
geol. Ved. Geol., 39, 105-170. 

Faupl. P., 1983: Die Flysch Fazies in der Gosau der Weyerer Bo gen 
(Oberkreide, Närdl iche Kalkalpen, Ôsterreich). Jb. Geol. Bunde
sanst., 126, 2, 2 /9- 244. 

Glazek, J., 1965: Wspolczesne onkolity w potokach pólnocnego Viet
namu i Tatr Polskich. Rqcz. Pol. To w. geol., 35, 2, 221-242. 

Golubic, S. & Fischer, A. G. , 1975: Ecology of calcareous nodules 
forming in Little Connestaga creek near Lancaster, Pennsy lvania. 
Verh. lntern. Ver. Limnol„ 19, 2315-2323. 

Gradzinski, M., Tyszka, J. & Uchman, A., 1997: Microbial - foramini
feral oncoids from the Lower/Middle Ju rassic of the Tatra Mts.·, Po
land. In: 3rd Reg. Symp. lm. Fossil Algae Assoc., Cracow, Po/and, 
Guidebook & Abstracts, 71. 



M. Mišík: Srrarigrafické horizonry afácie s vápnirými onkoidmi, mikroonkoidmi a pizoidmi v "Západných Karparoch 213 

Hanáček, J., l 956: Schizofytové vápence v triase Nedzovského poho
ria. Geol. Sbor., 7, 3-4, 305-310. 

Haško, J. & Polák, M., 1979: Vysvetlivky ku geologickej mape Kysuckých 
vrchov a Krivánskej Malej Fatry l :50 OOO. GúDS Bra1islava, 1-145. 

Jenkyns, H. C., l 972: Pelagic "oolites" from the Tethyan Jurassic. 
J. Geol., 80, 21- 33. 

Jones, F. G. & Wilkinson, B. H., 1987: Structure and growth of lacu
strine pisoliths from recent Michigan marl lakes. J. sed. Pe1rology, 
48, 1103-1110. 

Kantor, J. & Mišík, M., l 992: Isotopic composition of O and C in selec
ted Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia. Zá
pad. Karpaty, Sér. Mineral. Pe1rogr. Geochém. Me1alogen., 15, 7- 27. 

Kessler, F. & Bechstädt, Th., 1985: Walnutoids and skeletal pisoids in
dicating regressions and transgression within the Wetterstein - li
mestone (Middle) Upper Triassic, Bavaria and Tirol. 61h European 
meeling of Sedimenrology 1. A. S„ Lleida, 219-222. 

Kotanski, Z. & Radwanski, A., 1960: Vystepowanie mikrofacji lom
bardiowej v malmie wierchowym Tatr. Przegl. geol., 9. 

Kozur, H., Mock, R. & Mostler, H., 1976: Stratigraphische Neueinstu
fung der Karbonatgesteine der "unteren Schichtenfolge" von 
Ochtiná (Slowakei) in das oberste Visé und Serpukhovian (Namur 
A). Geol. paläonr. Mitl. Innsbruck, 6, 1, 1-29. 

Krajewski, K. P., 1983: Albian pelagic phosphate- rich macrooncoids 
from the Tatra Mts. (Pol and). in: Pery!, T. M. ( Ed. ): CoaTed Grains. 
Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 344- 357. 

Krobicki, M. , l 994: Stratigraphic significance and paleoecology of the 
Tithonian- Berriasian brachiopods in the Pieniny Kl ippen Belt, Car
pathians, Poland. Srud. geol. pol., 106, 89- 7 56. 

Kúšik, R., l 972: Onkolity z intrafo1mačných brekcií triasového podložia 
neovulkanitov v Banskej Štiavnici. Geol. Práce, Spr., 58, 239-244. 

Kutek, J. & Radwanski, A., 1965: Upper Jurassic onkolites of the Holy 
Cross Mts. (Centra! Poland). Bu/1. Acad. pol. Sci., Sér. Sci. géol. 
géogr., 13, 2, 155-160. 

Kysela, J ., l 988a: Mikrofaciálna analýza, typy porozity litavských vá
pencov a vrchnotriasových dolomitov z podložia viedenskej panvy. 
Microfacies, porosity types of the Leitha limestones and Upper 
Triassic dolomites underlying the Vienna basin. Západ. Karpary, 
Sér. Geol. , 13, 1-142. 

Kysela, J. , l 988b: Rei nterpretácia geologickej stavby predneogénneho 
podložia slovenskej časti viedenskej panvy. "Západ. Karpaty, Sér. 
Geol., 11, 7-51. 

Lefeld, J.., l 968: Stratygrafia i paleogeografia dolnej kredy wiercho
wej Tatr. S1ud. geol. po/on., 24, 1-115. 

Lefeld, J. , Gazdzicki, A., lwanov, A., Krajewski, K. & Wójcik, K. , 
1985: Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic uni ts of the Tatra 
Mts. STUd. geol. po/on., LXXXIV, 1- 93. 

Lefeld, J. & Radwanski, A., l 960: Planktoniczne liliowce Saccocoma 
Agass iz w malmie i neokomie wie rchowym Tatr Polskich. Acla 
geol. po/on., IO, 4, 593-614. 

Lobitzer, H., Mandl, G. W., Mazzullo, S. & Mello, J. , 1990: Comparative 
study of Wetterstein carbonate platforrn of the eastem most Northem 
calcareous Alps and West Carpathian Mountains: preliminary results. 
In: Minahková, D. & Lobitzer, H. (Eds.): Thirty years of geological rno
peralion between Austria and Czechoslovakia. Vienna-Prague, 136-158. 

Logan , B. W., Rezak, R. & Ginsburg, R. N., 1964: Classification and 
environmental sign ificance of algal stromatolites. J. Geology, 72, 
68- 83. 

Leinfelder, R. R. & Wemer, W., 1993: Systematic position and palaeo
ecology of the Upper Jurassic to Tertiary alga Marinella lugeoni 
Pfender. Zitteliana, 20, 105-122. 

Mahef, M. et al., 1967: Regionálni geologie ČSSR. Díl II. Západ. Kar
paty, sv. 1. Vyd. Ústf. Ús1. geol. Acad. SA V. Praha, 1-496. 

Marschalko, R., l 966: Geológia a sedimentológia flyšových okrajo
vých litofácií centrálnych Karpát (Šarišská hornatina). Sbor. Geol. 
Vied, 5, 7-102. 

Marschalko, R., 1986: Vývoj a geotektonický význam kriedového tly
šu bradlového pásma. Veda, Bra1islava, 1- l 38. 

Marschalko, R., Mišík, M. & Kamenický, L., 1976: Petrographie der 
Flysch-Konglomerate und Rekonstruktion ihrer Ursprungszone (Pa
läogen der Klippenzone un der angrenzenden tektonischen Einhei
ten der Ostslowakei). "Západ. Karpary, Sér. Geol„ 1, 7-124. 

Melta, J. , l 974: Facial development and facial relations of the Slovak 

Karst, Middle and Upper Triassic (West Carpathians, southem part 
of gemerids). In: Die Stratigraphie der alpin-mediterranen Trias. 
Symposium Wien Schrif1enreihe Erdwiss. Korn,n. Ôslerr. Akad. Wiss, 
Bd. 2, Wien, 147-755. 

Mello, J., l 975: Triassische Biohermenkalke im ästlichen Teil des Slo
wakischen Karstes. Geol. Zbor. Slov. Akad. Vied, 26, 1, 21-46. 

Mello, J., 1976: Faciálne a stratigrafické členenie wettersteinských vá
pencov čs. územia planiny Dolný vrch. Geol. Práce, Spr., 65, 37-52. 

Mello, J., 1987: Brezovské Karpaty. fil: Sa/aj, J. (Ed.): Vysve1livky ku 
geologickej mape Myjavskej pahorkaliny, Brezovských a Čach1ických 
Karpál 1:50 OOO. GÚDS Bralislava, 54-79. 

Michalík, J., Jarkovský, J. & Sýkora, M. , 1982 : To the lithological
-geochemical characterization of Upper Triassic-Lower Jurassic 
sedimentation (Krížna Nappe, West Tatra Mts.). Geol. Zbor. Slov. 
Akad. Vied, 33, 3, 277-294. 

Michalík, J., Masaryk, P., Lintnerová, O., Soták, J. , Jendrejáková, O., 
Papšová, J. & Buček, S., 1993: Facies, paleogeography and diagene
tic evolution of the Ladin ian/Carnian Veterlín reef complex, Malé 
Karpaty Mes. (Western Carpathian). Geol. Carpalh., 44, 1, 17-34. 

Michalík, J., Mišík, M., Jablonský, J., Pivko, D., Reháková, D., Soták, 
J. & Sýkora, M. , 1993: Cretaceous and Paleogene paleogeography 
and geodynamics of the Alpine- Carpathian-Pannonian Regions. 
Late Cretaceous in the western pat1 of West Carpathians. Guide 10 
field-workslwp, 2nd mee1ing, OCI. 6-10 Th. 1993. Bralislava, 1-79. 

Mišík , M., 1964: Lithofazielle Studium des Lias de r Grossen Fatra und 
des Westteils des Niederen Tatra. Sbor. geol. Ved, "Západ. Karpaty, 
1, 7-92. 

Mišík, M., 1966: Microfacies of the Mesozoic and Tertiary li mestones 
of the West Carpathians. Slov. Akad. Vied. Bra1islava, 269. 

Mišík, M., 1980: Miocene si nter crusts (speleothems) and calcrete de
posits from neptunian dykes, Malé Karpaty Mts. Geol. Zbor. Geol. 
carpath., 31, 4, 496-512. 

Mišík, M., l 982a: Recentné onkolity (riasové hfuzky) z potokov Ma
lých Karpát. "Západ. Karpaty, Sér. Paleonlol., 8, 135-143. 

Mišík, M., l 982b: Pieni ny Klippen Belt in relationship wi th Mesozoic 
and Tertiary volcan ism. "Západ. Karpaty, Sér. Geol., 16, 47-64. 

Mišík, M., l 986: Petrographic-microfacial analysis of pebbles and in
terpretat ion of source areas of the Jablonica conglomerates (Lower 
Miocene of the NW marg in of the Malé Karpaty Mts.) . Geol. Zbor. , 
37, 4, 405-448. 

Mišík, M., 1990: Urgonian facies in the West Carpathians. Knih. Zem. 
Plyn Na/Ta, 9a, 25-54. 

Mišík, M., 1994: Senoni an paleogeography of the Centra! Western 
Carpath ians. Abslracl Book, /GCP 362 Projec/, Annua/ Meelin g, 
Smolenice 1994, 53- 56. 

Miš ík, M., l 996: Sil ica spheruli tes and foss il si lcretes in carbonate 
rocks of the Western Carpathi ans . Geol. Carpa1h. , 47, 2, 91-105. 

Mišík, M., 1997a: Stratigrafické a priestorové rozmiestnenie vápencov 
s kalcitovými, chamosi tovými, hematitovými a illitovými ooidmi 
v Západných Karpatoch . Mineralia Slov., 29, 2, 83-112. 

Mišík, M., 1997b: Slovak part of the Pieniny Klippen Bell after the pi o
neer works of D. Andrusov. Geol. Ca rpalh. , 48, 209-220. 

Mišík, M. & Borza, K., 1976: Obere Trias bei Silická Brezová. Acla 
geol. geogr. Univ. Comen„ Geol., 30, 5-49. 

Mišík, M., Jablonský, J., Mock, R. & Sýkora, M., l 98 l: Konglomerate 
mil exotischem Material in dem Alb der Zentralen Westkarpaten -
- paläogeographische un d tektonische ln terpre tati on. Acla geol. 
geogr. Univ. Comen., Geol„ 37, 5-55. 

Mišík , M. & Marschalko, R., 1988: Exo ti c conglomerates in tlysch se
quences: examples from the West Carpalhians. In: Rakús, M., Der
cour/, J. & Naim, A. E. M. (Eds.): Evolution o/ The nor/hem margin 
o/Telhys, vo/. I. Mém. Soc. geol. France, N. S. , I 54, 95-1 13. 

Mišík, M. & Soták, J., l 994: Fresh-water Upper Turonian - Coni acian 
limestones. Abslracl Book, IG CP 362 Projec l, Annual Meeling, 
Smolenice, 121-123. 

Mišík, M. & Sýkora, M., 1980: Jura der Silica-Einhei t rekonstruiert aus 
Gerällen, und oberkretazi sche SUsswasserkalke des Gemerikums. 
Geol. Zbor. Geol. carpalh., 31, 3, 239- 261. 

Mišík, M. & Sýkora, M. , 198 l : Pieninský exotický chrbát rekonštruo
vaný z valúnov karbonátových horn ín kriedových zlepencov brad
lového pásma a manínskej jednotky. Der pieninische exotische 
RUcken rekonstruiert aus Gerällen karbonatischer Gestei ne kreta-



214 Mineralia Slovaca, 30 ( 1998) 

zischer Konglomerate der Klippenzone und der Manín - Einheit. 
Západ. Karpary, Sér. Geol„ 7, 7-117. 

Mišík, M. & Sýkora, M., 1982: Allodapische Barmsteinkalke im Malm 
des Gebirges Čachtické Karpaty. Geol. Zbor. Geol. carparh., 33, 1, 
51-78. 

Mi šík, M., Sýkora, M. & Jablonský, J., 1991: Strihovské zlepence a ju
homagurská kordiliéra (Strihovce conglomerates and South-Magu
ra Exotic Ridge, West Carpathians). Západ. Karpaty, Sér. Geol., 14, 
7-72. 

Mišík, M., Sýkora, M., Mock, R. & Jablonský, J., 1991: Paleogene Proč 
conglomerates of the Klippen Bel t in the West Carpathians, mate
rial from Neopieninic ridge. Aera geol. geogr. Univ. Comen., Geol., 
46, 9-101, 

Mišík, M., Sýkora, M., Ožvoldová, L. & Aubrecht, R., 1994: Horná 
Lysá (Vršatec) - a new variety of the Kysuca Succession in the 
Pieniny Klippen Belt. Mineralia Slov., 26, 1, 7-19. 

M išík, M. & Šucha, V., 1997: Chlorite and chlorite-hematite oncoids 
from the Jurassic limestones of the Western Carpathians, Slovakia. 
Geol. Carpath„ 48, 2, 85-98. 

Peryt, T. M., 1983: Vadoids. In: Peryr, T. M. ( Ed.): Coared grains. 
Springer- Verlag, Berlin-Heidelberg, 437--449. 

Pfender, J., 1939: Sur un calcaire phytogéne du Lias inférieur d'Es
pagne et ľextension de ce facies en quelques autres régions. Bull. 
Soc. vaud. Sci. narur. , 60, 248, 213-228. 

Plašienka, D., 1995: Mesozoic evolution of tatric units in the Malé 
Karpaty and Považský Inovec Mts.: Implications for the position of 
the Klape and related units in Western Slovakia. Geol. Carparh., 46, 
2, 101- 112. 

Plašienka, D., Marschalko, R., Soták, J. , Peterčáková, M. & Uher, P., 
1994: Pôvod a štruktúra vrchnokriedových sedimentov v severnej 
časti Považského Inovca. Prvá časť: Litostratigrafia a sedimentoló
gia. Mineralia Slov„ 26, 311-334. 

Radwanski, A. & Szulczewski, M., 1966: Jurassic stromatolites of the 
Villány Mountains (Southern Hungary). Ann. Uni v. Sci. budapesri
nensis Lorand Eätväs, Secr. geol., 9, 87-107. 

Rálisch, L., 1984: Stop 7. Bä märkapu. In: Császár, G. & Haas, J. 
(Eds.): Excursion 104, Guidebook, Inf. Geol. Congress XXVII rh. 
Session Moscow, USSR. Mesozoicformarions in Hun gary, Budapest, 
23-24. 

Riding, R„ 1983: Cyanoliths (Cyanoids): oncoide formed by calcified 
Cyanophytes. In: Peryr, T. M. ( Ed.): Coared grains. Springer-Ver
lag, Berlin-Heidelberg, 276- 283. 

Salaj, J., 1991: Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy 
bradlového pásma a pribradlovej zóny stredné ho Považia a jej 
paleogeograficko-tekton ic ký vývoj. Mineralia Slov., 23, 4, 29 
5- 313. 

Samuel, O., Borza, K. & Käh ler, E., 1972: Microfauna and lithostrati
graphy of the Paleogene a nd adjacent Cretaceous of the Middle 
Váh Valley (West Carpath ians). GÚDŠ Brarisla va, 1-246. 

Soták, J. & Lintnerová, O., 1984: Diagenesis of the Veterlín reef com
plex (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians): isotope geoche
inistry , cathodolumeniscence, and fluid inclu sion data. Geol. 
Ca1parh., 45, 4, 239-254. 

Schaleková, A., 1959: Girvanely triasu a jury Západných Karpát, Ju
hoslovenského krasu a Veľkej Fatry. Geol. Zbor. Slov. Akad. Vied, 
10, I, 191-202. 

Sch(itle, M. & Mtiller, G., 1968: Recent carbonate sedimentation in the 
Gnadensee (Lake Constance), Germany. In: Muller, G. & Fried
man, G. M. (Eds.): Recenr developments in carbonare sedimento/ogy 
in Cenrral Europe. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 
148-156, 

Vozárová, A. , óurkovičová, J . & Repčok, 1., 1995: Data on isotope 
composition of Carboniferous and Mesozoic carbonates of lnner 
Western Carpathians. Slov. Geol. Magaz„ 2/95, 127-152. 

Stratigraphical horizons and facies with calcareous oncoids, microoncoids and pisoids 
in Western Carpathians 

The stratigraphic distribu tio n oť oncoids and related bo 
dies is vizualised on the Tab. 1. The calcareous oncoids difťer 
from the "mineralized" oncoids oť the bacteri al origin (e.g. 
Mn and Fe- oncoids) by the indispensability oť light ťor 
the ir grow th , thereťore they are li mited to the photic zone, to 
the shallow water. In the differe nce from ooids the oncoids 
and microoncoids display an irregular growth, frequent assy
metry (Pl. I, Fig. 4; Pl. Ill, Fig. 2) and lack the radia] structu
re. Calcareous oncoids are mostly ťormed by non-skeletal 
Cyanophyceae, their fibers (sheaths) are visible only as ex
ception (Pl. VI , Fíg. 6). The oncoids ťormed by the skeletal 
Cyanophyceae were separated by Ri ding ( 1987) as cyanolites 
(cyanoi ds); they were ťormer designated as porostromate on
coids. They are represented in the Western Carpathians only 
b y Girvanella cyanoi ds k no wn from the Middle T riassic , 
Rhaetian- Hettangian and Titho ni an. 

Rhodol ites are another speci al case of oncoids; they repre
sent nodules ťormed by overgrowths of Coralli ne algae (Bo
sence, 1983). In the Western Carpathians , they occur in the 
Baden ian. Small nodules ťormed by the alga Marinella lugeoni 
a Tithoni an predecessor of Corallinaceae, could be also attri
bu ted to rhodolites (Pl. IV, Fig. 3). 

The Western Carpath ian oncoids belong al most al ways to 
the SS- C type (concentric spheroidal stromatoli tes) posse
ssing a smooth surface . The ir di ameters frequentl y exceed 
3- 4 cm. Oncoids do no t require be ing in suspensi on for their 
growth as is the case of ooids, therefore their dimensions do 
not reflect direc tly the energy of the env ironment. The ro l
ling at the bottom is sufficient and according to the observa-

tions of Jones and Wilki nson (1 978) on the lake sediments 
in Michigan their growth in situ is also possible. Fauna and 
algal tlora are the best too l ťor the distinguishing marine and 
fresh-water oncoidal limestones. For the fresh-water ones the 
lack of organic remains or a monotonous as sociation (gastro
pods, ostracods, bivalves, Characeae) is ty pical. 

Marine limestones with oncoids in the Western Carpathians 
are indicative for the Ladinian - Norian Wetterstein faci es s. 1. 
(Pl. I, F igs. 5 and 6) ; they originated on the carbonate plat 
form. They occur extremely rarel y also in the Anisian Guten
stein Li mestone. 

In the T ithonian carbo nate pla tťorm of Ždánice Unit 
(Fl ysch Belt) ty pical oncomic rites and oncos parites occur 
within the Ernstbrunn Limestone (Andrusov, 1959; E liáš and 
Eliášová, 1984). They are predominantly ťormed by Girva
nella and contain also Marinella lugeoni Pťender (Pl. IV , Figs. 
1 and 3) and encrusting foramin ife rs Koskinobullina socialis 
Cherchi and Schroeder (Pl. IV , Fi g. 2). The similar carbonate 
p l a tťorms with oncoids of the Up per Jurass ic be longin g to 
the exotic sources were documented in the form of pebbles 
proceeding from the Cretaceous conglomerates of Klape Unit 
and from the Al bian congl omerates of Tatric (loc. Ludrová, 
Nízke Tatry Mts. ), both derived from the Pieniny Ex otic Rid
ge, and fro m the en tirely eroded Upper Jurassic strata oť Sili
ca Uni t (Mi šík and Sýkora, 1980, 1981; Mi šík e t al., l 981 ). 

The sediments with oncoids of Rhaetian and Hettangian age 
in the Krížna Uni t had not the character of the carbonate plat
fo rm. They originated along the strongly dissected shore and 
contain a considerable clastic admixture. The Girvane/la onco-
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ids predominate (Schaleková, 1959); they are frequently asso
ciated with microoncoids and ooids (Pl. I, Fig. 4; Pl. II, Fíg. 1 ). 

Two noteworthy microoncoid microfacies occur in the 
Sinemurian and Kimmeridgean-Tithonian. Light-grey, yello
wish and rosy Sinemurian microoncoidal limestones contain 
a !ot of benthic organisms (Pl. II , Figs . 2-4); they are 
restricted to the Krížna Unit of the Veľká Fatra Mts. and 
a part of Nízke Tatry Mts. (Mišík , 1964). An interes ting dia
genetic feature is the recrystallization of the microoncoids 
under the influence of migrating Fe-oxides (Pl. II , Fig. 4). 

The microoncoid microfacies with Globochaete and Saccoco
ma in the nuclei of microoncoids (Kimmeridgean- Tithonian) 
contain exclusively planktonic microorganisms (Pl. III, 
Fig. 1 ). Jenkyns ( 1972) was the first who noted that exceptio
nal feature and designated these bodies containing also calca
reous nanoplankton as "pelagic oolites". In the Western Car
pathians the outcrops of the mentioned microfacies were found 
only in the Vy soké Tatry Mts. (Lefeld and Radwanski, 1960; 
Borza, 1970 and others); they belong to Raptawicka Turnia 
Limestone. Surprisingly abundant occurrences of pebbles 
with the same microfacies have been identified in the immedia
tely neighbouring belt (Fig. 1 ). They proceed from the Creta
ceous "Upohlav" conglomerates of Pieninic and Klape Unit 
(Mi šík and Sýkora, 1981 ), Paleocene Proč conglomerates 
of the Pieniny Klippen Belt (Pl. II, Figs. 2-5 , Mišík et al., 
1991) and cl ose lying areas: conglomerates of the Centra! Car
pathian Paleogene in the Levoča Mts. (Mišík and Marschalko, 
1976), "Vahic" Cretaceous conglomerates in the Považský 
Inovec Mts . (Soták and Plašienka et al., 1994). 

Besides Vysoké Tatry Mts. the outcrops with this microfa
cies are known only from Villány Mts. (southern Hungaria). 
Southern Alps near Lago cti Garda, Sicily (Jenkyns, 1972) 
and Sardínia (Massari and Dieni, 1983) see Fig. 2. The imme
diate neighbourhood of the prim ary outcrops in the Tatric 
Unit of Vysoké Tatry Mts. and secondary occurrences in the 
neighbouring Cretaceous-Paleogene conglo merates which 
contain not only pebbles but als o larger blocks of the micro
oncoid microfacies with Globochaete and Saccocoma in nuclei 
(e.g. Kotrčina Lúčka and B eňatina - Fig. 2) indicates that 
these conglomerates contain besides the exotic materi al 
ťrom the accretionary prism also a local material tom 
up from the edge of Centra! Carpathian Block during th e 
oblique collision (Mišík and Ma rschalko, 1988). 

The interpretation of the sedimentary environment is not 
unambiguous. The lack of benthos could be conditioned by 
the eutrophisation but the small content of organic matter 
does not correspond to an anoxic environment. [t cannot be 
excluded that the "pelagic" microoncoids were produced by 
bacterial activity under th e photic zone and the sorting of 
microoncoids was carried out by bottom currents. 

From the interesting diagenet ic processes a rare recrystal
lization of microoncoids in the radia! calcite fibres can be 
mentioned (Pl. III, Fig. 6). 

A single aberrant facies of the Michalová Hora klippe near 
Maríková contain thick strata of white microoncoidal limes
tones. The nuclei of microoncoids are from planktonic fora
minifers Globuligerina sp. (Pl. I, Figs. 5 and 6). They have 
somewhat older age: Middle and Upper Jurassic. 

The Barremian-Aptian carbonate platform of the Western 
Carpathians surprisingly lacks the oncoids. They occurred 
only in single pebbles oť Urgonian limestones (locality No
sice), derived from the Pieniny Exotic Ridge. 

It is necessary to note that the small cylindrical bodies Tu
biphytes obscurus Maslov (Triassic) and Tubiphytes morronen
sis Crescenti (U pper Jurassic) , probably overgrowths of Cya-

nophyceae on the foram inifers used not to be attributed 
to microoncoids. Participation of Tubiphytes in the bioherm 
build-ups betray their di ffe rent nature. 

Fresh-water oncoidal li mestone of Turonian-Coniacian age 
(Pl. V, Figs. 1-5) belong to the post-tectonic sediments of 
Centra! and Inner Western Carpathians. The host Ii mesto nes 
bear frequent signs of the very shallow water in lakes of that 
time (desiccation pores and cracks). They occur in two areas 
(Fig. 3): eastern area-eastern part of Nízke Tatry Mts ., Stra
tenská hornatina Mts. , Slovak Karst; western area - Čachtic
ké Karpaty Mts. and Brezovské Karpaty Mts. The stratigrap
hic attribution is based on the superpo si tion , presence of 
pebbles of oncoidal limestone in the basa! Senonian conglo
merates and partly al so from the palynological study. The 
fresh-water environment is indicated by fre sh -water algae 
including Characeae and Munieria grambasti B ystrický, gas
tropods, ostracods and partly also isotopes of C and O. The 
limestones are of brow ni sh col our; so me reddish oncoids 
occurred in the eastern area (Pl. V, Figs. 1-3). Three small 
surficial erosional re licts of typi cal oncoidal limestones we
re found in the western area and named Pustá Ves Fm. (Pl. V, 
Fíg. 5). Analogous Coni acian-Santonian fresh-water limes
tones occur at the base of the Gosau Grou.p of the Eastern 
Alps (Faupl, 1983). 

Anodon a Zamareno ( 1981) ascribed the occurrences of lar
ger fresh-water oncoids to the tl uviatil channels of the allu
vial fan. The absence of clastic admixture in our fre sh-water 
limestones pointed out more probably to large, very shallow 
lakes. It would be a mere chance if al! three smalt erosional 
remains in the wes tern area pertained just to channel fac ies. 
It was already mentioned that Jones and W ilkinson (1978) 
proved that oncoids may grow in situ on the bottom without 
being moved. 

Recent oncoids from the uppermost part of brooks (near 
the springs) were described by Glazek (1 965) from the Vyso
ké Tatry Mts. and Miš ík (1982) from the Malé Karpaty Mts . 
(Pl. VI, Figs. 3-7). The y al so occu r un der th e ste ps with 
small waterfalls of such brooks. The algae Schizotrix calcicola 
were found in the insoluble residue of oncoids from the Malé 
Karpaty Mts. The aspect of nodules was determines by the 
form of nuclei - cylindrica l in the case of small twing frag
ment (Pl. VI, Fig. 7), approximately globular, if an imper
fectly rounded pebble was overgrown (Pl. Vl, Fig . 4, "galets 
encroutés"). 

Vadose pisoids occurred at single localit ies of Carbonife
rous and Neogene age. Abu ndant vadose pisoids (Pl. I, Figs. 
1 and 3) were found in the yellowish dolocrete (dolomitized 
calcrete about 10 cm th ick within the grey Early Namurian 
dolomites (Mišík, 1980). T hey origina ted during a short 
emersion and display frequent bursting of oncoids during 
their growth. The dolocrete does not contai n any bioclasts at 
the difference to the underlying and overlyi ng dolomites and 
vice versa the surrounding dolomites do not co ntain any 
pisoids or oncoids. The reinterpretation of thi s rock by Peryt 
(1983) as a subtidal sed iments is then unsubstanciated. The 
isotope analysis proved th e conti nental provenance of car
bon (see in Slovak text). 

Single vadose pisoids were found in the calcrete of Bade
nian age (Pl. VI, Figs. 1 and 2) at the slope of Mt. Devínska 
Kobyla in the Malé Karpaty Mts. The age of pisoids reprodu
ced on the Pl. IV, Fíg. 4 , is uncertain. They filled a void wit
hin the Triassic Gutenste in Limestone in the quarry Polom. 
A considerable rec ryst al lization and twi nning of calcite 
grains could indicate a Cretaceous or Paleogene age. T he sa
me is probable for the analogous occurrence of calcrete with 
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pisoids within the Triassic Wetterstein Limestone of Mt. 
Kršlenica, Malé Karpaty Mts. (Soták and Lintnerová, 1994). 

Recent cave pearls are known from the caves Demänovské 
jaskyne. White pisoids with smooth surfaces (Pl. V, Fig. 4) 
from the Pleistocene travertine near Levice might also be
long to the cave pearls. 

"Mineralized" oncoids formed also by other minerals than 
calcite were not the object of this contribution. They are ty
pical for the condensed sediments and hardgrounds. From the 
Veľká and Malá Fatra Mts. chlorite and hematite oncoids 
from Toarcian and Upper Jurassic were described by Mišík 
and Šucha ( 1997). Fe- oncoids with the same characteristics 

and the same Toarcian age have been mentioned from the Vy
soké Tatry Mts. by Gra dzinski et al. ( 1997). Phosphatic 
oncoids are known from the Berriasian of the Niedzica Su
cces-sion (Krobicki, 1991) and mainly from the Albian of the 
High-Tatric Unit (Krajewski, 1983). Mn and Fe-oncoids occur 
wi-thin the Jurassic strata at several localities of Czorsztyn 
Suc-cession and Choč nappe. We want to point out to one 
remarkable difference: The encrusting foraminifers abound 
in the "mineralized" oncoids but they are absent with rare ex
ception (Pl. IV, Fig. 2) in the calcareous oncoids. Perhaps, 
the non-skeletal Cyanophyceae secreted some inhibitors 
to make impossible the overgrowing by other organisms. 
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Geochémia ílovcov centrálnokarpatského paleogénu 
Levočských vrchov - indikátory sedimentačného 

prostredia, zdrojov a diagenetických procesov 

MÁRIA HRNČÁROVÁ, JÁN SOTÁK, ADRIAN BIROŇ, JÚLIA KOTULOVÁ a JÁN SPIŠIAK 

Geologický ústav SAV, Severná 5, 974 O I Banská Bystrica 

(Doruc'ené 16. 6. 1997, revidovaná verzia doruc'ená 2. 9. 1997) 

Mudrock geochemistry of the Centra! Carpathian Paleogene of the Levočské vrchy Mt5.: 
an implication for sedimentary environment, source provenance and diagenesis 

Claystones of the Centra! Carpathian Paleogene (CCP) of the Levočské vrchy Mts. were analyzed 
for mineralogy, major element, and selected trace element concentrations incl uding REE and TOC. The 
<2 µm size fractions of the claystones contain mainly detrital illite and mixed-layer illite/smectite with 
minor chlorite, kaolinite and con-ensite. A positive con-elation of the most elements and Al2O3 and K20 
in the claystones suggests that the trace elements are concentrated mainly in clay minerals. Using the 
provenance diagrams of La-Th-Sc-Co systematics the shales of the CCP fall into the field of continental 
island-are provenance. The efficiency of supracrustal sources is also documented by a moderate en
richment of LREE and the presence of Eu-anomaly. Along the trench-side part of the CCP the mudrocks 
(shales) registrate the Cr and Ni anomaly responsi ble for the ophiolite-bearing sources. The decreasing 
of equivalent boron towards to younger Paleogene formations of the Levočské vrchy Mts. may reflect 
a high accumulation rate of sandy-rich lithosomes and/or salinity decrease (retrogradation cycle?) . 

Key words: Centra] Carpatian Paleogene, claystones , geochemistry, mineralogy, sed imentary environ
ment, source provenance 

Úvod 

Geochemické a mineralogické štúdium ílovcov flyšo
vých sedimentov poskytuje cenné informácie o zložení 
zdrojových hornín, intenzite a charaktere zvetrávania, sedi
mentačnom prostredí i procesoch diagenézy. Vo flyšovom 
pásme Západných Karpát sa touto problematikou doteraz 
zaoberali : v magurskej a duklianskej jednotke Číčel 
a Ďurkovič (1965), Ďurkovič (1969), Koráb a Ďurkovič 
( 1978), v puzdfanskej jednotke Adamová ( 1990), v ždánic
kej a sliezskej jednotke Adamová (1983, 1986) a Adamo
vá a Strání k (1984) a na poľskej strane flyšového pásma 
Pelczar (1965), Dominik (1977) a Leszcynski a Uchman 
(1 991). V tejto práci predkladáme výsledky geochemické
ho výskumu ílovcov centrál nokarpatského paleogénu 
(ďalej CKP) Levočských vrchov (obr. 1), ktoré sú najroz
siahlejším areálom tohto útvaru v Západných Karpatoch. 

Distribúcia ílovcových fácií v CKP Levočských vrchov 
a ich litogeochemická klasifikácia 

Paleogénne formácie Levočských vrchov sa vyvíjajú od 
bazálnych kontinentálnych a transgresívnych útvarov cez 
synriftové sedimenty ílovcového subflyša do flyšových 
a pieskovcových fácií hlbokomorského náplavového vejá
ra. Tento trend· je sledovaný poklesom podielu ílovcovej 
sedimentácie smerom do vyšších súvrství. V panvovej 
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výplni zreteľne pribúda ílovcových fácií smerom do pri
bradlovej a popradskej depresie, ktoré sú oblasťami výraz
nej akumulácie šambronských vrstiev, ílovcového subfly
ša a di stál nych fáci í hlbokomorského vejára. Priebeh 
ílovcovej sedimentácie teda kontroluje subsidencia a pa
leogeografia panvy s čiastočne diferencovaným vývojom 
v pásme okrajových depresií (šambronská zóna a Poprad
ská kotlina) a v oblas ti Levočských vrchov . Preto aj pri 
hodnotení analytických súborov ílovcov sa ukázalo vhod
nejšie kategorizovať ich podľa priestorovej, nie litostrati
grafickej distribúcie, a to na ílovcové fácie šambronskej 
zóny a ílovcové fácie Levočských vrchov. 

Ílovcové fácie šambronskej zóny ( šambronské vrstvy, 
severná ílovcová litofácia, sedimentárne f ormácie 

vrchného oligocénu) 

Šambronská zóna vystupuje na severnom okraji CKP 
Levočských vrchov pri jeho styku s bradlovým pásmom. 
V tejto antiformnej zóne sa vynárajú spodnejšie súvrstvia 
CKP, ktoré majú podhalský vývin a vrchnoeocénny vek. 
Tvoria ich tmavé euxinické ílovce , bridličnaté ílosiltovce 
a tenkorytmický až strednorytmický fl yš a intraformačné 
telesá konglomerátov a brekcií (lokali ta Šambron, Kame
nica, Lipany, Jakubany, Šarišské Dravce, Plaveč). Hrúb
ka šambronských vrs tiev v okrajových depresiách je až 
3000 m . Šambronské vrstvy sa kore lujú s hutianskym 
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Obr. 1. Schematická geologická mapa Levočských vrchov a priľahlých regiónov s vyznačením lokalít litogeochemického štúdia flyšového ílovca 
(podľa Fusána et al., 1961; Chmelíka, 1958; Nemčoka et al., 1990, upravené). 1 - gemerikum, 2 - stratenský (resp. spišský) príkrov, 3 - kryštalini
kum tatroveporika, 4 - obalová jednotka tatrika, 5 - obalová jednotka veporika (séria Veľkého boka a hrabkovská séria), 6 - krížňan ský príkrov, 
7 - chočský príkrov, 8- 12 - CKP Levočských vrchov, 8 - sedimenty bazálnej litofácie, 9 - litofäcia vápnitého pieskovca (tomášovské, resp. rada
čovské vrstvy), 10 - šambronské vrstvy, 11 - ílovcová litofácia (subflyš) , 12 - sedimentárne asociácie v systéme hlbokomorského náplavu (flyšové 
sedimenty, zlepencové telesá, sklzové akumulácie, pieskovcové litosó my a pod. ), I 3 - štruktúrne ohraničenie šambronskej zóny, 14 - lokality 
v Levočských vrchoch ( 17 - Lačnov, 18 - Dravce, 19 - Jablonov, 20 - Kýčery, 21 - Poloma, 22 - Tichý Potok, 23 - Podproč, 24 - Jaškovica, 
25 - Levoča, 27 - Ihľany, 28 - Holumnica, 29 - Podolínec, 30 - Slovenská Ves , 3 1 - Kežmarok) 15 - lokality v šambronskej zóne (1 - Šambron, 
2 - Kamenica-železnica, 3 - Kamenica-potok, 4 - Jakubany, 5 - Šarišské Dravce, 6 - Plaveč, 7 - Plavni ca-vrt Pl , 8 - Plavnica-vrt P2, 9 - Rožkova
ny, 10- Bajerovce-potok, 11 - Bajerovce-Ľubotínka, 12 - Torysa, 13 - Brezovička, 14 - Krivany , 15 - Chmeľnica, 16 - Sabinov). 

Fig. 1. Schematic geological map of the Levočské vrchy Mts. and adjacent regions marki ng out the localities sampled for lithogeochemical study 
of claystones (according to Fusán et al., 1961; Chmelík, 1958 and Nemčok et al., 1990, modi fied ). 1 - Gemericum, 2 - Stratená/S piš nappe, 
3 - Tatroveporic crystalline basement, 4 - cover uni t of the Tatricum, 5 - cover unit of che Veporicum ( Veľký Bok and Hrabkov series), 6 - Krížna 
nappe, 7 - Choč nappe, 8-12 - CCP of the Levočské vrchy Mts., 8 - sedimencary formacions of basa! lichofacies, 9 - calcareous sandstone lithofa
cies (Tomášovce, resp. Radačov Member), 1 O - Šambron Beds, 11 - claystone lithofacies (subflysch), 12 - sedimencary associations in the deep
-sea fan system (flysch sediments, conglomerate bodies, slump accumulations, sandstone lithosomes, etc. ), 13 - structu ral bounding of Šambron 
Zone, 14 - localicies sampled in the Levočské vrchy Mts. , 15 - localities sampled in che šambron Zone. 

súvrstvím CKP (Gross et al., 1984) alebo so šaflarskými 
vrstvami Spišskej Magury (Chmelík, 1958). V pásme na 
južnej strane antiformnej štruktúry šambronskej zóny sa 
spod flyšových súvrství Levočských vrchov vynára sub
flyš severnej ílo vcovej litofácie (lokali ta Rožkovany , 

Bajerovce, Torysa, Brezovička, Krivany). Ide o spodnooli
gocénne súvrstvie s prevahou ílovcov a s menším podie
lom distálnych pieskovcových turbiditov (pieskovce cha
rakterizujú laminované a konvolútne zvrstvenia). Sukce
sia vrchnoeocénnych šambronských vrstiev a spodnooli-
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gocénneho súvrstvia severnej ílovcovej litofácie je zrejme 
vo veľkej hrúbke vyvinutá aj vo výplni popradskej depre
sie. V šambronskej zóne sú rudimentárne zachované aj 
vrchnooligocénne súvrstvia distálnych tenkorytmických 
turbiditov (lokalita Kamenica-potok), ktoré sa vyznačujú 
vysokou koncentráciou ofiolitového detritu (Soták a Be
bej, 1996) a prítomnosťou tufitov. Do pribradlovej oblas
ti zasahujú aj vrchnooligocénne vývoje lalokových fácií 
,,centrálneho" vejára so stavbou strednorytmického až hru
borytmického flyša (lokalita Chmeľnica, Sabinovské kú
pele). Flyšové súvrstvia šambronskej zóny sú intenzívne 
deformované, vztýčené až prevrásnené, čím sa táto zóna 
štruktúrne individualizuje voči flyšu Levočských vrchov 
so subhorizontálnym uložen ím vrstriev. 

Ílovcové fácie Levočských vrchov (južná ílovcová litofácia, 
prechodné súvrstvia, flyšové a pieskovcové súvrstvia 

hlbokomorského vejára ) 

Vývin paleogénu v centrálnej a južnej časti Levočských 
vrchov je sčasti odlišný. Bazálna transgres ívna litofácia 
paleogénu je rozšírená na severnom okraji Spišsko
-gemerského rudohoria. Jej spodnú časť tvoria bazálne se
dimenty kontinentálneho pôvodu - fangloneráty, debri
tity, brekcie, resedimentovaný bauxit a pod . (Marschalko, 
1970), ktoré sú prekryté súvrstvami vápnitého homogén
neho pieskovca s morskou faunou (tomášovské vrstvy ; 
Pilo a Siráňová, 1996). Zo sedimentov transgresívneho 
cyklu sa pozvoľne vyvíja litofácia piesčitého a prachovi
tého ílovca s vrstvami Mn oxidicko-karbonátových rúd 
a pelokarbonátov (južná ílovcová litofácia, lokalita Jablo
nov, Lačnov) . Ílovcová li tofácia je vlastne spodnooligo
cénnym subflyšom, ktorý predznamenáva nástup mohut
nej sedimentácie vo vrchnom oligocéne. Vývoj panvy 
v tomto období prechádza do štádia hlbokomorského nápla
vového vejára. Depozičný systém vejára má transparentnú 
paleoprúdovú orientáciu od V a JV na Z a SZ s dis-tribúci
ou marginálnych fácií v Šarišskej vrchovine, lalokových 
fácií a „suprafanu" v Levočských vrchoch a distálnych fácií 
v Popradskej kotl ine (Marschalko, 1981 ). V Levočských 
vrchoch sa narastajúca aktivita náplavov prejavuje prekrý
vaním ílovcového subflyša prechodnými súvrstviami, kto
ré majú charakter strednorytmických flyšových sedimentov 
(lokalita Dravce, Kýčery) . Vyššie súvrstvia už tvoria pro
gradačné laloky (Tichý Potok - lokality na hornej Tory
se). Stavbu lalokov charakterizujú nahor hrubnúce flyšové 
postupnosti, začínajúce sa ílovcami a tenkorytmickým fly
šom (fácia E a D) a končiace v turbiditných pieskovcoch 
(fácia C) až korytových pieskovcoch (fácia B, nomenklatú
ra fácií podľa Muttiho a Ricciho Lucchiho, 1972). Progra
dačné cykly sú niekedy predelené hrubými intervalmi med
zilalokového hrádzového ílovca (lokalita Podproč , Tichý 
Potok - vrty JH) . Lalokové fácie sú rozšírené aj v šamb
ronskej zóne, kde je ich paleoprúdová orientácia šikmá na 
priebeh bradlového pásma. Smerom k spodnej časti vejára 
prechádza náplav do pásma prstencových lalokov, ktoré už 
strácajú progradačné trendy vývoja a majú skôr hrubšiu pa
racyklickú stavbu (lokalita Kežmarok, Holumnica). Distál
ne fácie náplavu sú rozšírené v pásme ružbašského zlomu 

a vyznačujú sa prevažne ílovcovou litológiou (lokalita 
Slovenská Ves, Podolínec). 

Najvyššie súvrstvie Levočských vrchov tvoria pieskov
cové litosómy (lokalita Ihľany, Jaškovica, Levoča, 
Levočská dolina, Poloma) . Vo vývoji náplavu zastupujú 
štádium „suprafanu" (Nornrnrk, 1970), keď už rýchly prí
nos a akumulácia piesku v depozičných lalokoch subsi
dencia dostatočne nekompenzovala. Vrcholové litosómy 
sú tvorené masívnymi telesami pieskovca s malým alebo 
nijakým podielom pelitov. Vrstvy pieskovca sú často 
amalgamované, gradačne vytriedené a končiace sa inter
valmi trakčnej laminácie. 

Metodika výskumu 

Geochemický a mineralogický výskum sa realizoval 
na 40 vzorkách ílovca, prevažne z odkryvov, ktoré charak
terizujú sedimentačnú výplň študovanej oblasti . Lokalizá
cia vzoriek je na obr. l. 

V práci sa použili nasledujúce analytické metódy. 
Rtg. fluorescenčná analýza - stanovenie SiO2, TiO2, 

Al 2O3, celkové Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5, 

strata sušením a strata žíhaním (laboratóriá Geologického 
ústavu SA V). 

AAS, OES, JCP - analýza chemických prvkov prítom
ných v stopovom množstve: V, Ba, B, Co, Cr, Sr, Zr, 
Sc, Ga, Ni, Rb, Hf, Nb, Li a REE (laboratóriá EL Spiš
ská Nová Ves a Českého geologického ústavu). 

y-spektrometria - U, Th, K (Geologický ústav SA V). 
Infračervená spektrometria - organický (TOC), anor

ganický (TIC) a celkový uhlík (TC), (laboratóriá Geolo
gického ústavu SA V). 

Manometrická analýza (Turanová a Turan, 1993) -
-obsah a modálne zastúpenie karbonátov (Geologický 
ústav Prírodovedeckej fakul ty UK). 

OES metóda - analýza frakcie pod 2 mikrometre na 
vybrané stopové prvky (Geologický ústav SA V) . 

Pri spracúvaní výsledkov chemických analýz sme pou
žili štatistickú a korelačnú analýzu. Obsah chemických 
prvkov sme porovnávali s geochemickým štandardom pre 
postpaleozoické ílové bridlice NASC (North American 
shale composite; Gromet et al., 1984) a PAAS (Post 
Archean Australian shales; Cullers, 1995). 

Mineralogické zloženie ílovcov sa stanovilo rtg . difrakč
nou analýzou celohornino vých práškových preparátov 
a ílových frakcií pod 2 mikrometre (difraktometer PHI
LIPS PW 1710). Frakcie pod 2 mikrometre sme získali 
sedimentačne. Vzorky boli pred separáciou frakcií upravené 
podľa metodiky , ktorú uvádza Šucha et al. (1991 ). 

Mineralogické zloženie 

Mineralogické zloženie ílovcov, ako aj semikvantita
tívne zastúpenie minerálov je v tab . 1. 

Rtg. difrakčnou analýzou celohorninových vzoriek sme 
identifikovali kremeň , muskovit/illit, kalcit, K živec, 
albit, chlorit, kaolini t, dolomit, pyrit a sideri t (poradie 
minerálov vyjadruje približné kvantitatívne zastúpenie). 
Mineralogické zloženie ílovcov je pomerne monotónne. 



Tab. 1 t-J 
t-J 

Mineralogické zloženie vzoriek ílovca C KP Levočských vrchov o 
Mineralogical composition of the Centra[ Carpathian Paleogene shales of the Levočské vrchy Mts. 

Celohominové vzorky frakcie <2 mm 

č. lok. Lokalita Qtz Ms/III K fs Ab Chi Kln Ca! Dol Py Iné III( %) I/S Chi Kl n Iné 

1 Šambron X X + + X ? + 45 55 
2 Kamenica-žel. X X + + o X + 40 IO Cor(50) 
3 Kamenica-potok X + + o + o o Sap(X), Cor(+), Srp 6 4 Sap(80), Cor( 10), Srp 
4 Jakubany X X + + o o + 40 20 40 
5 Šarišské Dravce X X + + o + X + + 45 32 13 IO 
6 Plaveč X X o o + + X + + 41 28 15 16 
9a Rožkovany X X ? o o o X + + Sid(+) 37 37 13 13 
9b Rožkovany X X o o o + o + 48 19 20 13 
10 Bajerovce-potok X X + + + X + + 57 24 19 
11 B aj erovce-Ľubotínka X X o o + + X + 45 4 1 7 7 
12 Torysa X X + + + o 38 34 14 14 
13 Brezovička X X + + + + + 58 30 12 
14 Krivany X X + o + + o + + 46 34 9 II 
15 C hmelnica X X o o + + + + + 46 22 13 19 

~ 16 Sabinov X X o o + + + 40 19 16 25 ;:, 

17 Lačnov X X o 49 33 IO 8 
o, 

+ + + + + " "' 18 Dravce X X + + + o + 58 27 15 E;· 
19 Jablonov X X + + + + X + + 48 38 6 8 "' 20 Kýčery X X + + + + + 54 34 12 c 

" 21 Poloma X X o o ? 50 29 21 "' + + r, 

"' 22a Tichý Potok X X o + o + + + 56 27 17 l,_, 

22b Tichý Potok X X o + + o o + 54 36 IO a 

22c Tichý Potok X X + o o o + + 47 38 15 ..... 
'O 

22d Tichý Potok X X o o o o + + 'O 
~ 

22e Tichý Potok X X o + + o + + 47 39 14 
22[ Tichý Potok X X o + + o + + 50 38 12 
22g Tichý Potok X X + + + o + + Sid(+) 50 38 12 
22h Tichý Potok X X o + + + ? + 
22i Tichý Potok X X C o o o + + 
23 Poproč X X + + + o o + 50 40 7 3 
24a Jaškovica X X o o + + o o 47 43 5 5 
24b Jaškovica X X o o + + o 
25 Levoča X X + + + + o 53 38 9 
26 Levočská dolina X X o o + 
27a lhfany X X o o + + 50 40 6 4 
27b lhfany X X ? o o + o + + 56 34 7 3 
28 Holumnica X X + + o + 
29 Podolínec X X o o + + + + + 52 35 7 6 
30 Slovenská Ves X X + + + + X o + Sid(+) 42 30 16 12 

X- hlavná fáza , O - vedľajšia fáza, + - stopové množstvo, - - chýba, ? - neistá prítomnosť, Qtz - kremeň , Ms - muskovit, III - illit, Kfs - K živec, Ab - albit, Chi - chlorit, Kln - kaoli-
nit, Cal - calcit. Dol - dolomit, Sid - siderit, Py - pyrit, Cor- corrensit, Sap - saponit, Srp - serpentín 
X - major phase, O - minor phase, + - trace phase, - - absent, ? - presence questionable, Qtz - quartz, Ms - muscovite, II] - illite, Kfs - K-fel dspar, Ab - albite. Chi - chlorite , 
Kln - kaolinite, Cal - calcite, Dol - dolomite, Sid - siderite, Py - pyrite , Cor - corrensite, Sap - saponite, Srp - serpen tíne 
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Nezistili sme nijaké výraznejšie zákonitosti v distribúcii 
minerálnych fáz vo vzťahu k veku alebo priestorovej 
distribúcii ílovcov. Výnimkou sú len vzorky z lokality 
Kamenica-potok, ktoré asociujú so serpentinickými droba
mi (Soták a Bebej, 1996). Ich zloženie odráža prítomnosť 
ultrabázických hornín v zdrojovej oblasti. Tvorí ich hlavne 
trioktaedrický smektit saponit, kremeň, plagioklas, corren
sit, kalcit, dolomit a minerály zo skupiny serpentín u. 

Frakcie pod 2 µ m tvorí hlavne detritický illit a zmieša
novrstvovitý ill it/smektit. Vo všetkých vzorkách sa vy
skytuje chlorit , al e jeho množstvo je značne variabilné. 
Variabili tu pravdepodobne spôsobuje rozličný charakter 
zdrojového materiálu ílovcov, v menšej miere aj diagene
tické procesy . Maximálny obsah chloritu sa zistil vo 
vzorkách ílovcov z vrchného eocénu šambronskej zóny 
(lokalita Šambron). Pre ílovce tej to zóny je charakteris
tická aj častá prítomnosť corrensi tu (lokalita Kamenica
železnica), čo poukazuje na zvýšené množstvo bázického 
materiálu v pôvodnom sedimente. Kaolinit sa vo vzor
kách vyskytoval iba sporadicky. 

Najvýraznejšie mineralogické zmeny sú späté s diage
netickým vývojom ílovcov. S jeho ras túcim vekom (t. j . 
s rastúcou hf bkou a teplotou pochovania) sme zazname
nali pokles obsahu smektitovej zložky v zmiešanovrstvo
vitom illite/smektite sprevádzaný progresívnou zmenou 
štruktúrneho usporiadania vrstiev, a to 

1. typ s neusporiadanou štruktúrou R0 (Reynolds, 1980) 
- vrchný oligocén (lokalita Sabinov, Chmeľnica, Podproč), 

2. typ s usporiadanou štruktúrou Rl - vrchný a spod
ný oligocén a 

3. typ s usporiadanou štruktúrou R3 - vrchný eocén 
(Šambron, Kamenica-železnica). 

Vo vzorkách ílovca z odkryvov sme zistili aj stopové 
množstvo smektitu vzniknutého pri povrchovom zvetrávaní. 

Geochemická charakteristika 

Zamerali sme sa na štúdium obsahu, distribúcie a kore
lačných vzťahov chemických prvkov a vybraných pome
rov prvkov. Obsah prvkov vzácnych zemín sa norrnalizo
val na chondrit (Haskin et al., 1968) a na NASC. 

Tab. 2 uvádza chemické zloženie vzoriek ílovcov CKP Le
vočských vrchov. Obsah hlavných prvkov je v hm. % a ob
sah stopových prvkov v ppm. V tab. 3 je porovnanie che
mického zloženia vzoriek ílovcov CKP s NASC a PAAS. 

Hlavné prvky- koncentrácia, distribúcia a korelačné vzťahy 

Obsah Si02 je v porovnaní s obsahom v NASC a PAAS 
nízky. Výrazne negatívne koreluje s CaO (r = -0,786). No
siteľom SiO2 v ílovci je hlavne kremeň, plagioklas, ílové 
minerály a akcesorické minerály, napr. zirkón . Koreláciu 
so Zr (r = +0,860) znázorňuje obr. 2a. Pomer SiO2/Al2O3 

sa pohybuje okolo hodnoty 3 a indikuje obsah kremeňa 
v ílovci okolo 25 % (Kukal in Adamová, 1986). 

Najvyššie hodnoty Ti02 sme zaznamenali vo vzorkách 
ílovca vrchného oligocénu lokality Levočská dolina, Ho
lumnica, Sabinovské kúpele a Chmeľnica. TiO2 negatív
ne koreluje s CaO, pozitívnu koreláciu vykazuj e Nb 

(obr. 2b) s La, sumou REE (obr. 2c) a Zr. Ti patrí medzi 
prvky, ktorých obsah vo fl yšových sedimentoch ovplyv
ňuje charakter materských hornín. Podľa Krausa (1975) 
zvýšený obsah Fe2O3 a TiO2 pravdepodobne indikuje prí
tomnosť andezitu v zdrojovej oblasti. Predpokladá sa, že 
nosným minerálom Ti v ílovci je ruti l, leukoxén a ílové 
minerály (korelácia s Al2O3 je 0,774) . 

Obsah A/20 3 v ílovcoch študovanej oblasti sa pohybuje 
od 10,24 do 23,27 %. Priemerný obsah je mierne nižší 
ako obsah Al2O3 v NASC a PAAS . Al2O3 pozitívne 
koreluje s K2O, Sc , T h (obr. 2d), La, s prvkami REE 
(obr. 2e) a s Ga. Pomer Al2O/Na2O vyjadruje chemickú 
zrelosť pelitických sedimentov . Hranica medzi zrelými 
a nezrelými ílovitými sedimentmi je pri hodnote 15 (Pet
tijohn in Adamová, 1991). V CKP ílovcoch Levočských 
vrchov je hodnota tohto pomeru 9,18-31,36 (tab. 2). 
Najnižšiu chemickú zrelosť vykazujú vzorky ílovca loka
lity Šambron, Kamenica-potok a Poloma. 

Celkové Fe20 3 výraznejšie koreluje len s TiO2. Fe sa 
v ílovci vyskytuje v ílových mineráloch (v illite/smekti
te, illite, chlorite) a v pyrite a vo vzorkách ílovca lokality 
Slovenská Ves, Rožkovany a Tichý Potok aj v siderite. 
Pomer obsahu Fe2O/FeO charakterizuje oxidačnoredukč
né podmienky sedimentačného prostredia. Najvyššie hod
noty pomeru Fe2O/FeO sú vo vzorkách ílovca ílovcovej 
litofácie Levočských vrchov. Anoxickejšie prostredie 
sedimentácie (nižšie hodnoty pomeru Fe2O/FeO) sa pre
javilo vo vzorkách ílovca šambronských vrstiev (po vylú
čení extrémnych hodnôt) . 

Priemerný obsah MgO je vyšší ako obsah MgO 
v NASC a PAAS. Z porovnania manometrických (tab. 4) 
a rtg. fluorescenčných analýz (tab. 2) vyplýva, že sa MgO 
väčšinou viaže na nekarbonátovú zložku. MgO významne 
koreluje s Ni, Cr a najvyšší obsah týchto prvkov je na 
lokalite Kamenica-potok, Kamenica-železnica a Šambron, 
čo súvisí s výskytom ultramafických hornín zdrojovej 
oblasti. V karbonátovej zložke sa vyskytuje hlavne 
v dolomite. Dolomit je v malom množstve na viacerých 
lokalitách, najviac sme ho zistili na lokalite Kamenica
-potok a Kamenica-železnica. 

Obsah MnO je mierne vyšší ako v NASC a PAAS . 
MnO významnejšie nekoreluje s nijakým analyzovaným 
chemickým prvkom. 

Priemerný obsah CaO je vyšší ako obsah CaO 
v NASC a PAAS. CaO sa vyskytuje hlavne v karbonáto
vej časti vzoriek ílovca, v kalcite a dolomite. CaO vyka
zuje zápornú koreláciu s Fe2O3, TiO2, La, Zr a so vzácny
mi zeminami (obr. 2h) a kladne koreluje so Sr. Podľa 
manometrických analýz (tab. 4) sa na lokalite Šambron, 
Kamenica-železnica, Sabinov, Levočská dolina, Ihľany 
a Holumnica CaO nenachádza v kalcite. 

Priemerný obsah Na20 je oproti obsahu NASC nižší. 
Väčšina Na2O sa nachádza v plagioklase, malé množstvo 
v ill ite (Fiore a Mongelli, 1991 ). 

Priemerná hodnota K20 je nižšia ako v NASC a PAAS. 
K2O pozitívne koreluje s Al2O3, Ba, Ga (obr. 2ch) 
a s Sc . Hodnota pomeru K2O/Na2O významne charakteri
zuje provenienciu pieskovcov a ílovcov. Zistil sa trend 
poklesu hodnôt tohto pomeru v smere od pasívneho kon-
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Tab. 2 
Chemické zloženie a vybrané pomery prvkov v ílovcoch CKP Le vočskýc h vrchov 
Elemental concentrations and ratios of the CCP shales of the Levočské vrchy Mts. 
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Sio, 

Yio, 
Al,03 

Fe,O3-T 
Fe,o, 

60,03 48,1D 48 ,07 
0,55 

10,24 
5,25 
3,98 

0,96 0,59 
13,59 13,03 

6,58 5,90 
4,43 3,97 

FeO 1,94 1,73 1,15 
MgO 5,18 8.46 9,82 
Mn0 0 ,04 D,05 0,04 
CaO 3,10 9,12 10.13 

Na,o 1.48 0,86 0,87 
K 1O 2,20 2,99 1,51 
P,o, 0,12 0,14 0,11 

str. suš. 0,57 O.SS 2,55 
•tr.žih. 5 72 9,91 10,55 

suma 99,59 99,71 99 ,7 
Si0,IAl20 1 

Al,O,INa,o 
Fe1O:,1FeO 
K,OINa,o 

4,42 3,69 4,69 

9,18 15,15 11 ,77 
2,28 2,29 3 ,46 

1,49 3,48 1,74 

TOC 0,28 1,23 0 ,60 
V 127 116 108 

B a 334 445 248 
B 93 160 9 2 

B ekv, 311 412 469 
Co 16 19 27 
Cr 132 270 662 

Sr 69 75 87 
Zr 257 156 133 

Sc 12,6 12,3 11,6 

Ga 15 14 10 
Ní 108 

Rb 71 

Hf 6 

Nb 16 

Li 61 
U 4,10 

Th 9,70 

l • 38,82 

Ce 70,58 
Pr 8.59 

Nd 3.1,81 

Sm 7,06 

201 502 

111 46 
5 2 

12 10 

60 42 

7,20 3.90 
9,70 6 ,20 

28,30 19,08 

60,99 39 .64 
8,25 5,00 

29,30 20, 15 

5,80 4,28 
Eu 1,42 1,13 0,85 

Gd 6,25 4,95 3. 40 
Tb 1,00 0,90 0,0,? 
Oy 5,33 4,49 3, i 3 
Ho 1,06 0 ,90 0,67 
Er 3,38 2,74 2,09 

Tm 0,50 0,40 0 ,40 
Yb 3,05 2,58 l ,Ba 

Lu o.~3 0 ,36 0, 26 
Y 28.73 24,19 16, 71 

sumaR EE 206,01 175,14 117,74 

Th/U 2,37 1,35 2 ,10 
l a/Th 4,00 2 ,92 2,33 

CrlN i 1,22 1,34 132 

la/Sc 3,08 2,30 1,64 

Hl/Sc 0 ,77 0 .79 0, 71 
La/Co 2,43 

La/Ni 0,36 
C r/Th 13,6 1 

ScfTh 1,30 
Co/Th 1 65 

CIA 70,24 

1 ,49 

D,14 

27 ,B-l 

1.27 

1,96 
62 ,4 

0, 71 

0 ,0 4 
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1.4 1 
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54,05 45,75 47,70 51 ,40 
0,92 0 ,68 0,78 1,00 

17,76 14,98 16,16 17,04 
6,96 5,57 5,78 7,41 
4,57 4,06 4,42 

2, 15 1 ,36 1 ,22 
2,81 2,88 2,91 4,76 
O, 1 O 0,07 0,08 0,05 
4,08 13,99 11,06 -l,32 
1,19 0,67 0,66 1,66 

3.20 3,23 2,98 3,41 
0.13 0 ,10 0,09 

0,74 1,32 1,40 0,59 

7,69 10,41 10.06 9,91 
99,65 99,64 99,65 102,54 
3 ,04 3,05 2,95 3,08 

14,92 22,36 24,48 10,26 
2.13 2,99 3,62 

2,69 4,62 4,52 2,05 

0,50 

157 166 170 
466 337 380 
138 131 150 

332 312 388 
26 15 16 

176 130 152 

131 219 215 
173 137 1-42 

17,0 14,3 15,5 
20 18 19 

140 69 75 
81 151 107 

3 3 4 
16 16 15 

81 65 77 
3,80 4,80 4,20 

13,00 11.7.0 11,90 
35,43 
77,22 
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34,36 

6,29 

1,09 

4,44 
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1,00 

2.74 
0.48 
3,09 

D,42 

24,50 

205,93 

3.42 2.44 2,83 
2,73 
1,26 1,88 2,03 
2,08 
O, 76 0,82 0,77 
1,36 

0,25 

11,54 11, 11 12 ,77 
1,31 

2,00 
79 ,11 

1,22 1,30 

1,28 1,34 
59 69 ,42 

47,65 
0,74 

14,59 
5,59 
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O, 13 
9,55 
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0,64 

11,87 
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43,15 52 ,12 45,52 
0,62 0 ,88 0,67 

15,40 17,50 15,17 
6,38 5, 78 5,41 
4.31 3,72 3,66 

1,86 1,86 1,58 
3,34 2,98 3,01 
0.14 0,09 0,14 

13,14 5,81 14,00 
0,59 1,10 0,59 

3,43 3,06 3,61 

0.27 0,20 0,26 

1,32 0,93 0,96 
12 ,05 9,32 10.46 

99.83 99 ,78 99,65 
2,80 2 ,98 3,00 

26, 10 15,91 25,71 
2,32 2 ,00 2,32 

5,81 2,78 6,12 

0,53 0 ,65 
148 154 131 

373 362 354 
126 120 122 

283 302 260 
18 17 19 

113 156 122 

264 167 270 
112 166 122 

15.2 16,5 14,4 
19 !8 18 

81 74 57 
158 133 155 

2 3 4 
14 18 12 

87 79 62 
3,80 3,70 3,20 

12 ,00 13$0 11.20 
36 ,97 

80,QT 
9,48 

37,72 

7,47 

1,41 
6,09 
0,90 
5,,4 
1.07 
2,99 

0,40 
3, 19 
0,43 

28,34 

221.86 
3,16 3 ,65 3,50 

2,74 

1.40 · 2,11 2,14 

2,24 
0 ,79 0 ,82 0,78 

2,17 

0.50 

9,42 11,56 10,89 
1,27 

1,50 
66,61 

1,22 1,29 

1,26 1 .70 
80,79 65,42 
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49,81 53 ,08 51,58 45,78 51 ,58 

0,68 0 ,93 1,01 0 ,71 1,08 
16,02 16 ,84 19,55 16,20 20, 1 O 
5,34 5 ,71 7,47 5 ,86 6,45 
4 ,07 4 ,40 7,07 5,07 5,5D 

1,15 1.1 6 0,36 0,71 0,1)6 

2,09 2.25 2,40 2,59 2.75 
0,08 0 ,08 0,82 0,12 0,07 
8,83 5 ,75 2,47 11 ,65 2,89 
0,75 1,13 0,88 0,71 0,8J 

2,89 2 ,95 4.41 3,43 3,76 

0,06 0, 13 0, 14 0,11 0 ,16 

1,66 

11,27 
99,68 

3,11 
21.36 

3,54 
3,85 

0 ,09 

162 
341 
11!;) 

317 
15 

123 

235 
145 

15,0 
18 

65 
152 

1 

14 

1,58 

9, 2J 
99,66 

3 ,15 

14,90 
3,73 
2,61 

0,38 

134 
3 18 

113 
295 

13 
122 
175 
178 

15,6 

20 

55 

1,78 1,53 

7, 13 10,94 
99,63 99,64 

2,64 2 ,83 

22,22 22.62 
19,64 7,14 

5,01 4,8 3 

213 167 
567 489 

154 129 
259 290 

20 15 
197 149 

131 246 
171 138 

19 ,3 16,3 

22 2 1 
79 68 

95 202 125 

3 2 3 

17 20 15 

2,91 

7, 14 

99,72 
2,57 

24 ,22 
6,40 
4 ,53 

0, 15 

131 
440 

94 
193 

15 
132 

163 
181 

13 ,6 

17 

51 
142 

5 

16 
61 78 69 88 64 

3 ,10 3 ,80 4. 50 4 ,40 3,80 

11 ,50 12 .70 14 ,70 12,60 15.00 
33 , 13 42,42 

72,54 9 1,78 

8,36 10 ,71 

33,03 

6,57 

1,23 

5,09 

0.90 
4,99 

1,03 

2.88 
0,40 
3, 07 
0,41 

26 ,60 

200,05 

41,95 

8 ,33 

1,73 

7,01 
1,03 

6,19 
1,25 

3,26 

0 .54 
3 ,56 
0 ,46 

30 ,82 
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3,71 3,34 3,27 2,86 3,95 
2,88 2 ,63 
1,89 2 ,22 2,49 2,19 2.59 
2,2 1 3,07 
0,77 0 ,8 1 íl,76 0,77 1,09 
2,21 

0,51 

10,70 
1,30 

1,30 
81,49 

2,83 

0 ,83 
9 ,61 13,40 11,l;l:J 8,80 

1,2 3 1,31 1,29 0 ,92 

1,02 1,36 1,19 1,00 
75,04 76,73 66,04 78,79 

~ 
i:: 
ii .. 
Ul 

16 

51,69 
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2,01 

7,03 
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2,61 

19,40 
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3,60 

0 ,77 

202 
472 
126 

264 
23 

165 
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20,1 

22 

84 
69 
6 

22 
97 

4.40 
16,40 
42,75 

93,35 
12,11 

41,36 

8 ,19 

1,63 

6 ,67 
0,90 

5,9 1 
1,20 

3,24 

0,45 
3,65 

0.49 
30,66 

252 ,58 
3 .73 
2 ,61 
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2, 13 

0,82 

1,86 
0,51 

10,06 
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1,40 
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Tab. 2. po krJčovanie 
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17 18 19 2(} 21 23 24a 24b 25 26 27a 27b 28 29 30 31 

Si02 55,56 47,36 45,84 49,81 57,38 51.54 49 ,53 48,91 50,76 52,50 54,06 54 ,44 50,54 53,1 6 43 ,06 53,16 

TiO7 0,90 0,68 0,67 0,92 1.06 0,65 0,74 0,79 0,73 1,37 0,95 0,85 1,18 1,C6 0,65 1,06 

Al 2O1 15, 12 14,96 \3,33 18,92 16,44 13,63 16,43 19,13 15,13 19,24 20,33 1B,43 23 ,27 17,gs 14,09 17,95 

Fe2O 3-T 6,25 4,83 4.44 7,53 6,90 <i.42 5,55 5,81 4,78 7,12 7,21 6,12 7,45 6 ,31 6,34 6,31 

Fe1O1 5 ,15 2.93 3.64 6.33 5,31 4,49 4,60 4,70 3,83 5,37 5,29 5,32 6,02 5,07 3,79 6,78 

FeO 0,99 1,71 0,72 1 08 1,43 0,57 0,86 1,00 0,66 1,58 1,72 0,12 1 ,29 1,11 2,30 0,58 

MgO 2,77 3,08 2,55 2,70 2,97 3 ,17 4,34 4,~6 4,09 3,27 2,75 2,40 2,85 3 ,11 4,52 3,11 

Mno 0,08 0,65 0,10 0,11 0,06 0,15 0,05 0,03 0,04 O,Q3 0,12 o, 11 0,06 0,06 0,57 0,06 

CaO 5,37 12,04 14,6) 4,63 2,44 9,52 6,20 4,50 8,47 1,76 1,15 3,6 1 0, 75 3,65 12,1 7 3,65 
Na 2O 1,02 0,71 0,68 1,03 1,39 0,64 0,89 0,61 0,79 1,04 0,87 0,76 0,89 1,17 0,62 1,17 

K,O 3,57 3,19 3,08 3,91 3,56 2,76 3,25 4,38 3,66 5,25 4,71 4,0 7 4 ,60 3,81 3,03 3,81 
P,o, 0,22 0, 16 0,13 0 ,21 0,32 0,12 0,22 O, 16 0,09 D,19 0 ,18 0,34 0 ,14 0,15 0 .34 0,15 

:str. suš. 1,15 0,87 1,57 1,81 1,50 2,38 1,60 2,03 1,44 1,66 1,67 1.80 1,99 1,69 1,06 1,69 

slr.žíh. 7,74 11,2 1 12,69 8, 14 5,79 9,53 10,98 8,88 9,65 6,24 5, 71 6,96 5,97 7,58 13.45 7,SíJ 
suma 99,73 99,75 99,69 99,71 99,8 99,62 99,78 99,7 99,62 99,67 99,73 99,89 99,68 99 ,69 99,90 99,69 

SiO,IAI 1O1 3,67 3,1 7 3,44 2,63 3,49 3,76 3.01 2,56 3,35 2.73 2 ,66 2 ,95 2,1 7 2,96 3,06 2,96 

Al,0,1Na01 14,82 2 1,07 19,60 18,37 11,83 21,30 18,46 31,36 19, 15 18,50 23,37 24,25 26 ,15 15,34 2-2',73 15,34 

Fe20.,lfe0 5,20 1,7 1 5,06 5,86 3,71 1,88 5,35 4,70 4.45 3,40 3,08 7,39 4,67 4,5 7 1,65 11 ,69 

K ,O/Nalo 3,50 4, 49 4 ,53 3 ,80 2,56 4,31 3,65 7,18 4,63 5,05 5,41 5,36 5,17 3 ,26 4,89 6,57 

TOC (J,51 o. 18 0,51 1,26 0,33 0,45 0,30 0,74 0 ,43 0)5 0 ,46 0,9 1 
v 135 127 146 2 16 146 118 135 183 162 222 129 143 

Ba 39D 332 30 5 45 3 459 433 368 604 554 480 33 7 327 

B 114 125 126 156 105 98 136 16 1 151 178 115 78 
B ekv, 24 6 302 315 307 227 273 286 236 247 298 292 228 

Co 13 15 12 24 14 13 12 20 20 20 38 7 
c, 138 14'1 130 161 142 95 \ 2 7 188 178 21 1 1 \9 112 
Sr 127 231 217 143 120 147 118 110 102 1 12 194 103 
Zr 181 145 133 161 247 157 178 226 185 206 ·125 174 

Sc 15,4 14,9 13,0 18,1 16 12,9 14.1 20, 3 20,1 23 ,6 14,1 11 
Oa 18 17 17 23 19 16 19 23 24 26 16 14 
Ni 57 57 54 92 51 49 47 89 85 94 74 39 

Rb 155 150 149 86 127 147 165 127 106 100 '143 36 
Hf 3 4 3 2 6 3 s 4 5 4 3 5 

Nb 17 15 13 17 21 14 17 20 19 20 15 13 
Li 66 63 57 76 66 48 52 69 63 73 68 18 
u 3,70 3,90 4 ,JO 3,80 4,50 2,80 4,50 4,20 4. I O 5 ,50 4 ,20 3,40 5,10 3,30 3,90 3,4 

Th 12,20 1 \ , 1D 9,80 12,JD 14,00 11 ,20 11,40 14,20 11 ,60 14,70 16,30 14,20 15,50 14,30 11 ,1 0 10,7 
La 36,43 21,99 28,55 39,42 29,76 33,D6 44,98 38,32 33,32 25,02 
Ce 77 ,47 45,99 61,69 88,27 63,81 71 ,63 94,85 82,08 73 ,29 51 ,52 
P r 10,93 5 00 7,41 10,87 7,72 8 ,12 10,87 10,05 9 ,54 6.42 

Nd 37,17 21,29 28.65 39,24 29,00 32,35 43,49 37,85 33,18 24,53 
Sm 7,23 4,64 5,27 7,79 5,78 6,21 8 ,5 1 7,51 6,09 5,13 
Eu 1,44 0,93 1,07 1,45 1,09 1,20 1,50 1,37 1,25 1,07 
Gd 5,85 4,00 4,63 6, 18 4.76 5.29 6,60 5,93 5,36 4,51 
Tb 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0 ,90 0 ,90 0,00 0,90 0,9 
Dy 5,50 3,39 4,20 5,36 4,56 4,84 6,25 5 ,48 4,75 4, 17 
Ho 1, 12 0,62 0,86 1,15 0 .97 1,05 1,27 1,16 0,98 0,94 
Er 3,21 1,69 2,2 1 3,01 2,68 2,66 3 ,59 3,45 2,63 2,63 

Tm 0,42 0. 40 0,40 0,40 0,40 0.41 0,46 0,44 0,40 0,4 
Yb 3.25 1.80 2,52 3 ,19 2,76 2,96 4,06 3,38 2,77 2,35 
Lu 0,43 0,25 0,34 0,42 0,39 0,41 0,54 D,45 0,36 0 ,32 

y 29 ,00 17,74 22 ,50 27,43 24,88 26,05 32 ,69 28.93 25 ,84 21,85 
suma RE E 220 25 129 81 1 70,90 235,95 179,3 1 196,95 260,47 227,17 200,33 151 ,18 

Th/U 3,30 2,85 2,28 3,24 3,11 4,00 2,53 3,38 2,83 2,67 3,86 4,18 3 ,04 4 ,33 2,85 3,15 
La/T h 2,99 1,98 2,91 3,20 2,66 2,85 2,90 2,68 3,00 2,34 
C r/Ni 2,42 2,47 2,41 1.75 2,78 1,94 2 ,70 2.1 1 2,09 2,24 1,61 2,67 
La/Sc 2,37 1,48 2,20 2. 18 2,31 2 ,34 1,91 2,36 2,27 
Th/Sc 0 ,79 0,74 0,75 0,68 0,88 0,87 0,82 0,72 0,81 0,66 0,79 0,97 
La/Co 2,80 1,47 2,38 1,64 2,29 2,76 2,25 0,86 3,57 
La/Ni 0,64 0 ,39 0 ,5 3 0, 43 0,61 0.70 0 ,48 0,45 0,64 
Cr/Th 11,3 1 12,70 13,27 13,09 10,14 8,48 ~0,95 12,79 10,92 13,61 10,72 10,47 
Sc/Th 1,26 1,34 1,33 1,4 7 t.1 4 1,15 1,22 1,38 1,23 1,52 1,27 1,03 
Coflh 1.07 1,35 1.22 1,95 1,00 1,'16 1,03 1,36 1,23 1,29 3,42 0,65 

CIA 71 ,52 72,8 63,63 73 ,2 5 74,69 66,23 79 ,87 77 ,04 68,74 71 ,55 75,13 76,13 78,85 77.81 75,47 68,46 
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Tab. 2. pokračovanie 

22a 22 b 22c 22d 22e 

SiO1 51.83 49,28 49,47 49.84 48.24 

Ti01 0,92 0,64 0.9 l 0,74 0.66 

Al1O1 17.90 13,37 17.49 15.97 15,75 

Fc1OľT 6.79 5,30 6.86 6.07 5.16 

Fe,O, 
F,O 

MgO 

M,O 

c,o 
Na20 

K,O 

PiC>s 
str. suš. 

str.žfh. 

SiO./Al:,Oi 

Al,0 /NaO, 

Fe,0/FeO 

K/)/NaiO 

TOC 

v 
Ba 

Beh. 

Co 
C,· 

Sr 
z, 
s, 

Ga 

Ni 

Rb 

Hf 

Nb 

u 
Th 

L, 

c, 
P, 

Nd 

Sm 

Eo 

Gd 
Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lo 

soma REE 

ľh/U 

La/Th 

Cr/Ni 

La/Sc 

Th/Sc 

La/Co 

La/Ni 

Crľfh 

Scfľh 

Coľfh 

CIA 

4,05 

2,47 
3,35 

0,14 

4,73 

L27 

3.48 

0,14 

0.74 

8 40 

99.67 
2,90 

14.09 

1.64 

2,74 

0,50 

3.70 

14,00 

3,78 

79,Q1 

J,38 

1,73 
3,57 

0.13 

!0,69 

1.10 

2,99 

0. 14 

0,86 

11 66 

99 73 
3.69 

12, 15 

l.95 

2,72 

128 

423 

118 

304 

13 
109 

256 
185 

13 

15 

50 

128 

6 

14 

54 

3,30 

11 20 

3.39 

2.18 

0 ,86 

9.73 

Ll6 

1 16 

59,5 

4,44 

2.18 
J.46 

0 .11 

7,08 

1.12 

4. 1 I 

0, 15 

1,03 

7,94 

99 72 
2,83 

15.62 

2.04 

3,67 

166 

497 

129 

242 

21 

158 

2 15 

153 

17,5 

22 

80 

78 

20 

84 

5,30 

13 20 

2.49 

1,98 

0,75 

l l.97 

1.33 

1 59 

70.41 

3.52 

2,J0 
J , 17 

0.11 

9,09 

1,01 

3,62 

0-19 

0,85 

909 

99,74 
3,l2 

15 .8 1 

l.53 

3,58 

3,30 

13 ,00 

3,94 

70,79 

J,42 

1,57 
3,81 

0.07 

8.83 

0,88 

3,58 

0,08 

0,9 1 

11 .64 

99,61 
3.06 

17.90 

2, 18 

4,07 

0,61 

4,00 

11 00 

29,59 

65.73 

8,35 

29. 11 

6,56 

l,09 

4,64 

0,90 

4,22 

0.93 

2,6 1 

0.40 

2.52 

0,36 

22 45 

179,11 

2 .75 

2 .69 

77,93 

22f 22g 

47.36 50,83 

0,68 0.7 1 

15,08 16.01 

6.L9 5,68 

4 ,48 

1,54 
3,70 

0,1 5 

8,91 

0,98 

3.45 

0, 17 

0,80 

12 20 

99 67 
3,14 

15,39 

2,91 

3,52 

0,55 

140 

463 

123 

275 

13 
121 

290 
13S 

14 

17 

52 

159 

15 

64 

3.40 

10 40 

29.76 

64.29 

8, 95 

3 1,9! 

5,75 

1,26 

4 ,94 

0,90 

4,60 

0. 96 

2.49 

0.40 

2,6 1 

0,35 

2.1 96 

182,91 

3.06 

2,86 

2.33 

2, 13 

0.74 

2.29 

0,57 

11,63 

1.35 

1 25 
77,29 

3,60 

1.86 
3,70 

0, 12 

6,6l 

0,99 

3,38 

0 ,16 

0,96 

10 60 

99.75 
3,L7 

16,17 

1,94 

3.41 

0,63 

J,50 

12.70 

32.97 

7227 

7,85 

32,76 

6,93 

1.24 

5,21 

0,90 

4,90 

L,02 

2,88 

0.41 

2,93 

0 ,40 

25, 88 

198.37 

3.63 

2,60 

78,56 

Hlavné prvky sú uvedené ako oxidy vo váhových %, stopové prvky 
sú v ppm, Fe2O3-T - celkový obsah Fe, TOC - celkový C0 , , (váh. 
%), Bekv. - B,11;1 = B, w,ka x 7,7 o/o K20, REE- vzácne zeminy, CIA -
-chemický index alterácie (Nesbi tt a Young, 1982) CIA = 
= [Al2O3/(Al2O3 + CaO* + Na2O + K2O )] x 100., CaO v silikátoch. 

Maj or elements reportecl as oxides weight %, trace elements reported 
in parts per milli on, Fe2O1-T - total Fe, TOC - total organic carbon 
(weight %) , B," - B,11 ,1 = Bsample x 7.7 % K, O, REE - rare earth 
e lements, CIA - Chemical Index of Alteration IÍy Nesbitt and Young 
( 1982) CIA= [Al2Oif(Al2O3 + CaO + Na2O + K2O)] x 100, CaO in si licates. 

Tab. 3 
Priemerné che mické zloženie ílovcov CKP Levočských vrchov 

a štandardov NASC a PAAS 
Average chemical compositions of the CCP shales of the Levočské 

vrchy Mts. and NASC and PAAS standards 

Si02 

Ti02 

Al2O3 

Fe20i-T 
MgO 
MnO 
CaO 
Na20 
K20 
P20 5 
v 
Ba 
B 
Ca 
Cr 
Sr 
Zr 
Sc 
Ga 
Ni 
Rb 
Hf 
Nb 
Li 
u 
Th 
La 
y 
sREE 

43,08 
0,55 

10,24 
4,44 
2,09 
0,03 
0,75 
0,59 
1,51 
0,06 

108 
248 

92 
12 
95 
69 

112 
12 
IO 
47 
46 

1 
IO 
42 

3 
8 

19 
17 

118 

..c: 
~ 

..o 
o 

u ;,, 
<l) C: 
>
o'"' 

C E 
Cl.·-
~ ~ 
U E 

60,03 
1,37 

23,27 
7,53 
9,82 
0,82 

14,61 
1,48 
5,25 
0,34 

222 
604 
178 
38 

662 
290 
257 

24 
26 

502 
202 

6 
22 
97 

7 
16 
45 
33 

260 

..c: 
~ 

u ..o 
"'o > 
~ ;:5 
o.. E 
~ <l) 

u §.. 

50,39 
0,83 

16,57 
6, 13 
3,49 
0,14 
7,03 
0,92 
3,48 
0,17 

154 
415 
128 

18 
166 
171 
167 

16 
19 
91 

125 
4 

16 
68 
4 

13 
34 
26 

201 

'2 
e 
E 
ôí 

X.., 
o 

Cl. C: 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
38 
38 
21 
21 
21 

u 
Vl 
<t'. z 

64,8 
0,78 

16,9 
6,33 
2,85 
0,06 
3,56 
1,15 
3,99 
0,11 

130 
636 

26 
125 
142 
200 

15 

58 
125 

6,3 
13 

2,7 
12 
31 
35 

Vl 
<t'. 
~ 

62,8 
1 

18,9 
6,5 
2,2 
0,11 
1,3 
1,2 
3,7 
0,16 

650 

23 
110 
200 
210 

16 

55 
160 

5 
19 

14,6 
38 
27 

172 

tinentálneho okraja cez aktívny kon tinentálny okraj 
po oceánsky ostrovný oblúk (Taylor a McLennan, 1985). 
Tento trend spôsobuje klesajúca zrelosť sedimentu, vy lú
hovanie Na a fixovanie K ílovými minerálmi (Nesbitt 
a Young, 1989; Gao a Wedepohl, 1995). Najnižš ie hod
noty majú vzorky ílovca z lokality Kamenica- potok, 
Šambron, Jakubany, Rožkovany a Torysa. 

V študovaných vzorkách ílovcov je hodnota P20 5 opro
ti hodnote v NASC vyššia, ale blízka hodnote v PAAS . 
P2O5 sa vyskytuje v rozpätí od 0,06 % na lokalite Baje
rovce do 0,34 % na lokalite Slovenská Ves. Významnej
šie nekorel uje so žiadnym sledovaným chemickým prv
kom. Adamová (1986) uvádza, že v menilitových vrst
vách obohatenie o P2O5 súvisí so zvýšeným obsahom 
organickej hmoty. V ílovcoch CKP Levočských vrchov 
sa zistila nízka korelácia medzi P2O5 a TOC . 

Stopové prvky - koncentrácia, distribúcia 
a korelačné vzťahy 

Porovnanie priemerného obsahu stopových prvkov 
s geochemickými štandardmi fanerozoických bridlíc 
NASC a PAAS je v tab . 3. 
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Hlavnými nositeľmi vanádu sú ílové minerály. Podľa 
Krausa (1975) sa V koncentruje najmä v il lite a v menšej 
miere sa pravdepodobne viaže na Fe oxidy a autigénne 
minerály Ti. Maximálna hodnota V je na lokali te Holum
nica. Najvýraznejšie korelačné vzťahy s Al2O3, Sc a Ga 
znázorňuje obr. 2f, j , k. Výrazná koncentrácia V sa preja
vila vo frakcii pod 2 mikrometre. 

Priemerný obsah bária je nižší ako v NASC a PAAS. 
Podľa Krausa (1975) distribúcia Ba úzko súvisí s jeho 
pôvodným obsahom v materských horninách (v kyslých 
intruzívnych horninách je obsah Ba okolo 800 ppm 
a v ultrabázických okolo IO ppm). Široký rozsah hodnôt 
(248 ppm- 604 ppm) indikuje účasť rozličných druhov 
hornín v pôvodných zdrojových oblastiach. Najvyšší ob
sah Ba je na lokalite Levočská dolina, Brezovička a Ihľa
ny a naznačuje vyšší podiel kyslých zdrojových hornín vo 
vrchnom oligocéne. Najnižší obsah je na lokalite Kame
nica-potok. Ba významnejšie koreluje iba s K2O 
(r = +0,801). Predpokladá sa, že sa koncentruje hlavne 
v illite (Kraus, 1975). 

Bór je významným indikátorom paleosalinity. Počas 
sedimentácie sa extrahuje z morskej vody a viaže sa na 
ílové minerály , hlavne na illit. Pod fa Reynoldsa in Ada
mová (1988b) je obsah B v morských pelitoch 100- 200 
ppm a v sladkovodných 10-50 ppm. Tieto hodnoty sa 
môžu meniť v závislosti od zmien ovplyvňujúcich distri
búciu B v sedimentoch. Prítomnosť siltovej a piesčitej 
zložky, ako aj karbonátov obsah B zmenšuje (Bouška, 
1980), kým prítomnosť vulkanogénneho materiálu ho 
môže zvyšovať. Reynolds in Adamová, (1988b) uvádza 
korelačný vzťah celkového obsahu B na B viažuci sa 
v ílových mineráloch, najmä v illite (vzorka nesmie ob
sahovať glaukonit a turmalín). Hodnota 7,7 je teoretic
kým obsahom K2O v či stom illite v percentách. 

Ekvivalentný obsah B: Billit =Bvzorka X 7,7 : % K2O 
Pre morské pelitické sedimenty sa udáva ekvivalentný 

obsah B 300--400 ppm, pre sladkovodné menší ako 200 
ppm a pre brakické 200- 300 ppm. 
Podľa obsahu B, hodnoty ekvivalentného B a pomerov 

Th/U v tab. 2 možno usudzovať, že sa ílovce Levočských 
vrchov ukladali prevažne v morskom prostredí s normál
nou salinitou. Zvýšený obsah ekvivalentu B na lokalite 
Kamenica-potok a Kamenica-železnica naznačuje prídavok 
B z iných zdrojov (vulkanických?). Najnižší obsah B sa 
zistil na lokalitách vrchného oligocénu - Chmeľnica, 
Tichý Potok, Ihľany , Jaškovica, Podproč. Na týchto lo
kalitách sa zistil obsah ekvivalentného B 200-300 ppm, 
čo hovorí o prostredí so zníženou salinitou, prípadne so 
zvýšenou rýchlosťou sedimentácie. B významnejšie kore
luje s K2O, V, Sc a Ga, čo poukazuje na naviazanosť B 
na ílové minerály. Glaukonit a turmalín sme v študova
ných vzorkách ílovca nezistili. 

Priemerný obsah kobaltu je nižší ako v NASC a PAAS. 
Co výrazne nekoreluje s nij akým analyzovaným prvkom 
a mierny korelačný vzťah sa prejavil s Corg (r = 0,478). 
Co s ďalšími prvkami (V, Mo, U a Ni) môže sorbovať 
organická hmota (Afanasjevová in Adamová a Stráník, 
1984). Najvyšší obsah Co je na lokalite Slovenská Ves, 
Jakubany, Kamenica-potok. 

Chróm a nikel sa pokladajú za významné provenienčné 
indikátory. Ich zvýšený obsah charakterizuje prínos ma
fických a ultramafických hornín zo zdroj ovej oblasti 
(Bhatia a Crook, 1986 ; Condie, 1993). Podľa Garvera 
et al. (1996) pomer Cr/Ni 1,2-1,5, korelačný koeficient 
0 ,973 a obsah Cr a Ni vyšší ako obsah týchto prvkov 
v NASC sú významným geochemickým signálom vý
skytu ultramafických hornín v zdrojovej oblasti . V sledo
vaných vzorkách ílovca sa zaznamenal na lokalite Šamb
ron , Kamenica-potok, Kamenica-železnica, Jakubany 
a Rožkovany (obr. 3). Predpokladá sa, že Ni a Cr pochád
zajú zo zvetraných častíc ultramafických hornín obsahujú
cich chromit, pyroxény, olivíny , serpentínové minerály 
a spinely. Pozitívna korelácia Cr s MgO (r = 0,77) a Ni 
s MgO (r = 0,84) prezrádza, že Cr a Ni sú absorbované 
v chlorite alebo v jeho predchodcovi (McLennan et al., 
1983). 

Obsah zirkónia vo vzorkách ílovca CKP Levočských 
vrchov je 122-257 ppm a priemerný obsah (167 ppm) 
je nižší ako v NASC a PAAS. Do sedimentov sa trans
portoval najmä v klastickom stave ako zirkón. Významne 
koreluje s SiO2, TiO2, Nb, La, Era s Lu. 

Rubídium významne nekoreluje so žiadnym z analyzo
vaných prvkov a jeho priemerný obsah zodpovedá obsahu 
v NASC. Koncentruje sa v kontinentálnej kôre. Najvyšší 
obsah má vo vzorkách ílovca lokality Brezovička a naj
nižší na lokalite Kamenica-potok. 

Priemerný obsah hafnia v študovaných vzorkách ílovca 
je nižší ako Hf v NASC a PAAS. Hf netvorí vlastné mi
nerály, ale vzhľadom na rovnaký iónový polomer zastu
puje zirkónium (r = 0,635). 

Obsah skandia vo vzorkách ílovcov je rovnaký ako 
v NASC a PAAS. Sc pozitívne koreluje predovšetkým 
s Ga (r = 0,923), Al2O3 (r = 0,898), K2O (r = 0,883) a s Th 
(r = 0,845; obr. 21g, m). Viaže sa hlavne na ílové minerály. 
Spolu s MgO, Cr, Co a V indikuje prínos mafického 
a ultramafického materiálu zo zdrojovej oblasti (Bhatia 
a Crook, 1986; Condie, 1993; McLennan et al. , 1993). 

Niób patrí medzi rozptýlené prvky. Jeho priemerný obsah 
je medzi hodnotami v NASC a PAAS. Viaže sa najmä na ru
til (korelačný koeficient TiO2:Nb je 0,834) a na zirkón 
(Nb:Zr, r = 0,659). Nb má rovnaký iónový polomer ako lan
tanoidy a zúčastňuje sa s nimi na geochemických procesoch. 

Priemerný obsah uránu v ílovcoch Levočských vrchov 
je vyšší ako v NASC. Najvyšší je na lokalite Kamenica
-železnica. Vyššie koncentrácie U sú v redukčnom a kar
bonátovom prostredí, pričom sa U viaže sorpciou (Ada
mová, 1983, 1986) na planktonické organizmy alebo or
ganickú substanciu. Mierne koreluje s B (r = 0,560) 
a s TOC (r = 0,482). Pri zvetrávaní v kontinentálnych 
podmienkach u+4 oxiduje na u+6 a zo zvetrávajúcich hor
nín ho vylúhuje voda. 

Tórium. Jeho zvýšená hodnota charakterizuje prínos 
materiálu z felsitických zdrojov. Najvyšší obsah Th je vo 
vzorkách ílovca z hlbokomorských náplavov lokality Sa
binovské kúpele, Ihľany, Holumnica a Levočská dolina. 
Th sa viaže na ílovú frakciu (korelácia s Al2O3 je 0,907 
a s K2O O, 751) a významne kore luje aj s Nb, Sc, Ga, La 
a so sumou REE. Koreláciu Th s Sc ilustruje obr. 2m . 
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Obr. 2. Korelačné vzťahy vybraných chemických prvkov. 

Fig. 2. Correlations between various selected elements. 
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Hodnota pomeru Th/U závisí od povahy zdrojových hor
nín a proveniencie (Bhatia a Taylor, 1981). Pre vylúhova
nie U má pomer Th/U v recyklovaných sedimentoch hod
notu okolo 6 a väčšina sedimentárnych hornín okolo 4,5. 
Nižšiu hodnotu (2,7) majú sedimenty predoblúkových ba
zénov. Ílovce CKP Levočských vrchov majú pomer Th/U 
v širšom rozpätí, a to 1,4-4,3. Vysoké hodnoty La/Th 
a nízke Th/U charakterizujú prínos materiálu vulkanickej 
proveniencie (Šambron a Kamenica-železnica). 
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Prvky vzácnych zemín vykazujú malé zmeny počas 
zvetrávania, sedimentácie a diagenézy. Hlavným proce
som ovplyvňuj úcim množstvo a distribúciu REE je ich 
obsah v materských horninách a podmienky zvetrávania 
(Nesbitt a Young, 1989; Taylor a McLennan, 1985; Gao 
a Wedepohl , l 995 ai.), a preto sa využívajú ako prove
nienčné indikátory . V íl ovcoch sa prejavuje priemer 
obsahu vzácnych zemín celej znosovej oblasti . Jednotný 
priebeh kriviek prvkov REE (obr. 4) normalizovaných 
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na chondrit (Haskin et al., 1968) nezávislý od polohy 
ílovca v sedimentačnom bazéne naznačuje, že dominant
ným procesom bolo dokonalé zmiešanie zdrojových hor
nín počas sedimentačného procesu. Vo všetkých vzor
kách je obohatený obraz ľahkých vzácnych zemín 
(LREE) a negatívna európiová anomália. Takýto priebeh 
kri viek REE je typický pre postarchaické bridlice rozlič
nej proveniencie a zodpovedá vrchnej kontinentálnej kôre 
(McLennan a Taylor, 1991 ). 

Sc (ppml 

Obohatenie alebo ochudobnenie obsahu REE oproti 
geochemickému štandardu NASC znázorňuje obr. 5. Prie
beh kriviek je podobný, ale výrazné rozdiely sú v kvanti
tatívnom zastúpení REE. Obsah REE v ílovcoch Levoč
ských vrchov negatívne koreluje s CaO ( obr. 2h) a pozi
tí vne s Al2O3, T iO2, Fe2O3, Nb, Th (obr. 2c, e , i). Nosi
teľmi REE v ílovcoch CKP Levočských vrchov sú ílové 
minerály a pravdepodobne rutil, pyrit, monazit a čiastoč
ne zirkón. Najvyšší obsah sumy REE je na lokalite Ho-



228 Mínera/ia Slovaca, 30 ( 1998) 

Tab.4 
Kvantitatívne mineralogické a chemické zloženie karbonátovej frakcie (váh.%) 

Quantitative mineralogical and chemical compositions of the carbonate fractions (weight % ) 

Lokalita Kalcit Dolomit NP 

1 šambron o 3,37 96,63 
2 Kamenica-žel. 9,25 7,32 83,43 
3 Kamenica-potok o 16,84 83, 16 
4 Jakubany 6,ll 1,16 92,73 
5 Šar. Dravce 12,8 1,01 86, 19 
6 Plaveč 13,53 o 86,47 
9a Rožkovany-potok 16,32 0,98 82,7 
9b Rožkovany-cesta 11,02 1,3 87,68 
10 Bajerovce-potok 18,27 o 81,73 
11 Bajerovce-Lubotínka 15,93 o 84,07 
12 Torysa 9,09 o 90,91 
13 Brezovička 3,26 o 86,74 
14 Krivany 13,31 o 86,69 
15 Chmeľnica 3,69 o 96,31 
16 Sabinov o 2,93 97,07 
17 Lačnov 7,03 o 92,97 
18 Dravce 18,47 o 81,53 
19 Jablonov 19,19 o 80,81 
20 Kýčery 4,75 o 95,25 
21 Poloma 3,24 o 96,76 
22a Tichý Potok 18,38 1,59 80,Q3 
22b Tichý Potok 10,14 o 89,86 
22c Tichý Potok 8,86 o 91,14 
22d Tichý Potok 12,27 0,83 86,9 
22e Tichý Potok 17,5 l o 82,49 
22f Tichý Potok 18,4 1,39 80,21 
22g Tichý Potok 15,47 l,05 83,48 
23 Podproč 9,72 2,05 88,23 
24a Jaškovice 12,72 2,08 85,2 
24b Jaškovice 5,9 1,6 92,5 
25 Levoča 9,89 l,63 88,48 
26 Levočská dol. o 1,3 98,7 
28 Holumnica o o 100 
29 Podolínec 6,27 o 93,73 
30 Slov. Ves 18,4 3,06 78,54 
31 Kežmarok 0,64 o 99,36 

NP - nerozpustný podiel, NZ - nerozpustný zvyšok 
NP - non carbonatic component, NZ - insoluble residue 

700 

600 T 

500 

400 

E 
o.. 
,9, 
0 300 

200 

100 

, 

■,' 

:,: liovce Levočských vrchov 
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o 100 200 300 
Ni (ppm) 

400 500 600 

NZ MgO CaO C02 

93,35 0,74 1,02 1,61 
79,52 1,6 7,4 1 7,56 
80,27 3,68 5,1 2 8,04 
88,55 0,25 3,78 3,24 
83,75 0,22 7,48 6,11 
84,02 o 7,58 5,95 
79,15 0,21 9,44 7,64 
85,57 0,28 6,57 5,47 
80,3 o 10,24 8,03 
81,9 o 8,93 7 
86,32 o 5,09 4 
91,15 o 1,83 1,43 
83,95 o 7,46 5,85 
91 ,5 o 2,07 1,62 
92,35 0,64 0,89 1,4 
91,37 o 3,94 3,09 
79,5 o 10,35 8,12 
79,25 o 10,75 8,44 
91,52 o 2,66 2,09 
91,77 o 1,82 1,42 
77,4 0,35 10,78 8,84 
85,52 o 5,68 4,46 
88,42 o 4,96 3,9 
84,9 0,18 7,13 5,79 
78,4 o 9,8 1 7,7 
75,2 0,3 10,73 8,75 
78,17 0,23 8,99 7,3 
85,6 0,45 6,07 5,25 
82,82 0,45 7,76 6,59 
89,57 0,35 3,79 3,36 
86,9 0,36 6,04 5,13 
96,02 0,28 0,4 0,62 
96,05 o o o 
89,87 o 3,51 2,76 
75,72 0,67 11,24 9,55 
94,5 o 0,36 0,28 

0hr. 3.Korelačný vzťah medzi obsahom Ni a Cr v ílovci 
CKP Levočských vrchov. 

Fig. 3. Chromium vs. nickel far the the CCP shales of the 
Levočské vrchy Mts. 
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Fig. 4. Chondrite-normalized REE distributions in the CCP shales of the Levočské vrchy Mts. 
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Obr. 5. Krivky obsahu REE v ílovcoch CKP Levočských vrchov normali zované na NASC. 

Fig. 5. NASC-normalized REE distributions in the CCP shales of the Levočské vrchy Mts. 
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Obr. 6. Histogram hodnôt obsahu C0 ,g (TOC) v ílovcoch CKP Levočských vrchov. 

Fig. 6. Histogram of Total Organic Carbon (TOC) content in the CCP shales of the Levočské vrchy Mts. 

lumnica, kde sa nezaznamenali karbonáty, podobne ako 
na lokalite Sabinovské kúpele (nezisti l sa tam kalcit) 
a Chmeľnica (nízky obsah kalcitu). Najnižší obsah sumy 
REE lokality Kamenica-potok a Kamenica-železnica súvi
sí s predpokladaným charakterom zdrojových hornín, ale 
aj so zvýšeným obsahom CaO. 

Organický uhlík (Corg). Ílovce študovanej oblasti (povr
chové vzorky a vzorky z vrtov) obsahujú priemerne 0,48 % 
C 0 ,g (obr. 6). V súčasnosti ich možno zaradiť do kategórie 
„slabých" zdrojových hornín uhľovodíkov. Pôvodný obsah 
C 0 ,g sa znížil pri post-sedimentálnej premene. 

V paleogénnej výplni Levočských vrchov sa preukázala 
výrazná odlišnosť v obsahu C0 ,g medzi oblasťou šambro
nu a Plavnice (paleogénne horniny s nízkym obsahom 
Corg) a centrálnou, jz. a južnou časťou Levočských vrchov 
( oblasť vrtov L VH), kde je obsah C018 stredný a vysoký 
(Masaryk et al., 1995). Obidve oblasti sa odlišujú stup
ňom termálnej premeny, posudzovanej podľa Tmax a od
raznosti vitrinitu. Severná oblasť Šambronu a Plavnice je 
teplotne viac premenená (reliktné záverečné štádium tvor
by ropy a kondenzátu), pôvodný obsah C sa znížil v dô
sledku úniku vzniknutých uhľovodíkov. Oblasť vrtov 
L VH je teplotne menej premenená (reliktné rané štádium 
tvorby uhľovodíkov až počiatočné štádium tvorby ropy) 
a paleogénna výplň si prevažnú časť svojho uhlíkového 
materiálu ponechala. Podľa výskytu pevných bitúmenov 
v horninách pri Tichom Potoku, Ordzovanoch, Levoči 
a inde sa predpokladá, že vzniknuté uhľovodíky migrovali 

Tab. 5 
Pomer chemických prvkov vo vrchnej, spodnej kontinentálnej 

a v oceánskej kôre a v ílovcoch CKP Levočských vrchov. 
'Taylor a McLennan, 1985 

Elemental ratios in the upper continental crust, in che lower 
continental crust, in the oceanic crust and in the CCP shales 
of the Levočské vrchy Mts. ' Taylor and McLennan. 1985 

Pomer Vrchná Spodná Oceánska Ílovec 
prvkov kontinentálna kontinentálna kôra' CKP 

kôra' kôra' 

La/Sc 2,7 0,3 0,1 1,5-3,1 
Scfľh 1 34 173 0,9-1,5 
Cr/Th 3,3 222 1227 8,5-80,7 
Cofľh 0,9 33 214 0,5- 3,8 
Eu/Eu* 0,61 1,07 1,02 0,58-0,71 

len na krátku vzdialenosť a v blízkosti zdrojových hornín 
často stuhli (Kotulová, 1996). 

V ílovcoch CKP Levočských vrchov prevláda terestric
ký typ organickej hmoty (Masaryk et al., 1995), aký pro
dukuje hlavne plynné uhľovodíky, ale v študovanej oblas
ti sú známe výskyty plynných aj kvapal ných uhľovodíkov 
(vrt Lipany 2, Lipany 4 ai. ). Optickým štúdiom kerogénu 
z naleštených paleogénnych hornín sa zistila prítomnosť 
zvyškov „plynotvorných" vyšších ras tlín (vitrinit, telinit, 
inertinit ai.), ale aj na H bohaté, teda „ropotvorné" zvyšky 
rias, spór (tzv. morský typ kerogénu). Pozoruhodný je ná
lez početných zvyškov rezinitu, macerálu odvodeného 
z vyšších rastlín, avšak bohatého na H, a teda generujúceho 
prevažne kvapalné uhľovodíky. Predpokladá sa, že sa rezinit 
vo veľkej miere zúčastnil na vzniku kvapalných uhľovodí
kov v paleogénnych horninách Levočských vrchov. 

Diskusia a záver 

Geochemické a mineralogické štúdium ílovcov CKP 
Levočských vrchov prinieslo dôležité informácie o cha
raktere a zložení zdrojových substrátov. 

Ílovcové fácie CKP majú vo všeobecnosti zloženie se
dimentov derivovaných zo substrátov vrchnej kôry. Do
kumentuje to priebeh kriviek REE normalizovaných na 
chondrit (obr. 4), pomer prvkov La/Sc, Sc/Th, Cr/Th, 
Co/Th a Eu/Eu* (tab. 5) a porovnanie s NASC a PAAS 
(tab. 3). Jednotný priebeh kriviek REE normalizovaný na 
chondrit nezávis lý od priestorovej či litos tratigrafic kej 
distribúcie poukazuje na miešanie a homogenizáciu klastic
kých zložiek procesmi turbiditovej sedimentácie. Bázické 
a intermediálne horniny v zdrojovej oblasti mali pravde
podobne charakter alkalicko-vápenatých hornín. Potvrdzu
je to obsah LREE, ktorý je vyšší ako pri tholeitových 
a nižší ako pri alkalických horninách. 

Z hľadiska proveniencie detritu sú dôleži té hlavne geo
chemické indície ultrabázických zdrojov zaznamenané 
v ílovcoch šambronskej zóny (lokalita Šambron, Kameni
ca, Jakubany a Rožkovany). V porovnaní so štandardom 
NASC majú výrazne vyššiu koncentráciu Cr a Ni, vysokú 
kore lác iu Cr:Ni a po mer Cr/Ni 1,2- 1,5. Prítomno s ť 

ultrabázického detritu je signalizovaná aj vysokým obsa
hom MgO v nekarbonátovej zložke ílovcov, čo sa prejavu-
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Obr. 7. Diskriminačný diagram Th- Sc-La (ppm). 

Fig. 7. Th-Sc-La discrimination diagram (ppm). 

tetydne ofiolity 

Sc 

je aj špecifickým charakterom ich minerálneho zloženia 
(zvýšený obsah chloritu, prítomnosť trioktaedrických ma
fických fylosilikátov, napr. corrensitu a pod.). Vysoký ob
sah Cr, Ni a korelácia Cr s Ni sú podľa Garvera et al. 
(1996) pre ílovce z prostredia kolíznych sutúr a litotekto
nických rozhraní diagnostické. Tomu zodpovedá aj pozícia 
šambronskej zóny, ktorá je perisutúrnou časťou spišsko
-šarišskej panvy a zaznamenáva prítomnosť ofiolitových 
zdrojov na kolíznom rozhraní bloku Centrálnych Západných 
Karpát a akrečnej prizmy. Okrem zvýšeného obsahu Cr, Ni 
v ílovci sú ofiolitové zdroje charakteristické hlavne výsky
tom serpentinického pieskovca (Soták a Bebej, 1996). 

V trojvariantných diagramoch Th-Sc-La (obr. 7) 
a Sc-Zr-Th (obr. 8), ktoré sú diskriminantné pre isté ge
otektonické prostredie (Bhatia a Taylor, 1981; Bhatia 
a Crook, 1986), spadajú ílovce CKP Levočských vrchov do 
pofa kontinentálneho ostrovného oblúka. Aplikácia týchto 
diskriminačných diagramov sa však neakceptuje v plnej 
miere, lebo sa ich polia vytvorili na základe zloženia sedi
mentárnych formácií recyklovaných z nediferencovanej 
archaickej kôry. Zloženie fanerozoickej kôry sa menilo frak
cionáciou a geochernickou diferenciáciou, a preto sa vo fa
nerozoiku pravdepodobne menila aj diskriminačná funkcia 
prvkov charakteristických pre sedimenty určitého geotekto
nického prostredia (Mongelli et al., l 996; Roll ison, 1993). 
Podľa výsledkov geochemického výskumu možno špe

cifikovať aj podmienky ílovcovej sedimentácie v CKP 
Levočských vrchov. Ílovce CKP majú nízky až stredný 
stupeň chemickej zrelosti (podľa indexu alterácie CIA = 
= [Al2O/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O x 100)], ktorý pouka
zuje na tektonicky živé oblasti s horským reliéfo m a s níz
kou intenzitou zvetrávania. Pritom nižšiu zrelosť majú 
ílovce šambronskej zóny a vyššiu, dokumentuj úcu vzdiale
nejšie zdroje a dlhší transport, ílovce v centrálnej zóne 
hlbokomorského náplavu. Chemizmus ílovcov šambron
ských vrstiev poukazuje na morské redukčné prostredie 
s vyššou salin itou (ekv. B >300 ppm, Th/U <7, nižšie 
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Obr. 8. Diskriminačný diagram Sc-Zr/10---Th (ppm). 

Fig. 8. Sc- Zr/IO-Th discrimination diagram (ppm). 

Zr/10 

hodnoty pomeru Fe2O3/FeO a pod.). Naproti tomu ílovco
vé fácie v centrálnej čas ti Levočských vrchov registrujú 
skôr podmienky rýchlej až strmej sedimentácie v prostredí 
s oxidačným režimom a so zníženou salinitou (ekv. B 
<300, vyššie hodnoty pomeru Fe2O3/FeO a pod.).Vyššia 
rýchlosť sedimentácie v centrálnej časti Levočských vrchov 
je príznačná hlavne pre najmladšie súvrstvia CKP, ktoré 
majú vývin progradačných lalokov a pieskovcových litosó
mov. Rýchla akumulácia piesku v depozičných lalokoch 
a litosómoch zrejme neposkytla dostatok času na sorpciu B 
na ílové minerály, čím sa v pomere ku K2O znížil jeho ob
sah. Ale pokles v obsahu ekv. B v najvyšších súvrstviach 
CKP môže odrážať aj pokles salinity pri završovaní sedi
mentácie hlbokomorského náplavu a pri prechode do nefly
šových sedimentov retrogradačného cyklu. 

Diagenetická alterácia ílovcov sa prejavuje poklesom 
obsahu smektitovej zložky v zmiešanovrstvovitom 
illite/smektite s narastaj úcim vekom a hÍ bkou. Podľa 
obsahu C0 ,g sú ílovce CKP Levočských vrchov slabými 
zdrojovými horninami. 
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Mudrock geochemistry of the Central Carpathian Paleogene (CCP) of the Levočské vrchy Mts.: 
an implication for sedimentary environment, source provenance and diagenesis 

The variability of the chemical and mineralogical compo
si tion of the sediments is closely associated with overall 
evolution of the sedimentary area. The claystones of the 
Centra! Carpathian Paleogene of the Levočské vrchy Mts. 
mainly consist of quartz, muskovite/illite, calcite, K-feld
spar, albite, dolomite, pyrite, and siderite. The >2 µm size 
ťractions of the claystones contain mainly detrital illite and 
mixed-layer illite/smectite with minor chlorite, kaolinite 
and corrensite. The carhonate fractions contain mainly cal
cite and dolomite. The studied claystones show a low and 
medi um degree of chemical maturity (Al2O/Na2O, K2O/Na2O 
ratios). The average contents of boron, equivalent 8 values 
and Th/U ratio, indicate a marine sedimentary enviroment of 
all studied claystones. A verage contents of boron, equi va
lent 8 values, Fe2O3/FeO ratio, presence of pyrite and carbo
nates, the U contents and the dark colour of shales indicate 
th at the sedimentary enviroment of the claystones of the 
Šambron Zone was marine, reducing with neutra! or alkaline 
character. The claystones of the Levočské vrchy Mts. were 
deposited in an enviroment with decreased salinity. The 
decreasing of equivalent boron values towards to younger 
Pa leogene formations of the Levoča Mts. may reflects 
a high accumulation rate of sandy-rich lithosomes and/or sa
li nity decrease (retrogradation cycle?). The degree of 
weathering, quantitati vely expres sed by chemical index of 
alteration (CIA), suggests that Centra! Carpathian Paleoge
ne claystones were derived from a source area characterized 
by a weak to moderate weathering. All studied cl ays tones 

have generally poor contents of organic carbon. If geoche
mical data of the Centra! Carpathian Paleogene claystones 
are compared to those of the present-day upper continental 
crust and to geochemical standards ťor post Phanerozoic 
shales NASC and PAAS, the claystones mostly seem to have 
been derived ťrom upper continental crust sources (chondri
te-normalized REE plot with distinctive negatíve Eu-anoma
lies, LREE enrichment, and fiat HREE distribution , La/Sc, 
Sc/th, Cr/Th, Co/Th, Eu/Eu* ratios). Using the provenance 
diagrams of La-Th-Sc-Co systematics the claystones of 
the Centra! Carpathian Paleogene fall into the field of con
ti nental island-are provenance. However, along the 
trench-side of the Centra! Carpathian Paleogene (Šambro ne 
Zone) the mudrocks registrate the presence of ophiolite
-hearing sources. Compared to NASC standarde, they show 
significatly elevated concentrations of Cr and Ni (Cr "'150 
ppm, Ni > 100 ppm), Cr/Ni ratios "' 1.3-1.5 and a high 
correlation between Cr an Ni (r > 0.90). According to Garver 
et al. ( 1996), this indicates the sutures after lithotectonic 
collision, even those, which were completely ceased. This 
is in agreement also with the position of the šambron Zone , 
which as a perisutural part of the Spiš-Šariš Basin registra
ting the ophiolite-beari ng sources dragged out on the col
lisional boundary between the Centra! Carpathian plate and 
the accretionary prism. Apart from the high Cr and Ni con
cetrations in the mudrocks the ophiolite-bearing sources 
of the Šambron Zone are registrated chiefly hy the occurren
ces of the serpentinic sandstones (Soták and Bebej, 1996). 
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Vysokotlakové metamorfované horniny meliatskej jednotky versus pn'krov 
Bôrky; ich korelácia s obliakmi modrých bridlíc v zlepencoch klapskej 
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SHAH WALI FARY AD 

Katedra geológie a mineralógie F BERG, Technická univerzita Košice 

(Doručené 7. 1. 1998, revidovaná verzia doruc'ená 9. 2. 1998) 

High-pressure metamorphic rocks of the Meliata unit vs. Bôrka nappe: their correlation 
with pebbles of blueschists in conglomerates from the Klap unit of the Klippen Belt 

The Meliata unit represents an accretionary complex which consists of low-grade sediments, blue
schists and ophiolites. The term of Bôrka nappe, recently used only for blueschist fac ies rocks, is not in 
agreement with geological situation and petrological characteristics of these rocks. The blueschists 
form slices within low-grade clastic sediments and evaporites. Different geochemical and mineralogi
cal compositions of the Meliata blueschists from blueschists, forming pebbles in the Klippen Bell con
glomerates suggest that they were not source region for the pebbles. Subduction of two oceanic basins 
(the Meliata-Hallstatt and the Pieniny), as it is considered by paleogeographic mode ls , seem to be res
ponsible for blueschists formation in the Western Carpathians. 

Key words: Meliata unit, blueschist facies rocks, Bôrka nappe , Klippen Belt, Western Carpathians 

ú vod 

Vďaka intenzívnemu stratigrafickému, petrologickému 
a štruktúrnemu výskumu sa v poznávaní paleogeografického 
a tektonometamorťného vývoja oceánskych sutúr v Západ
ných Karpatoch, ktoré vznikli uzatvorením mezozoického 
tetydného oceána, dosiahol značný pokrok (Kozur, 1989; 
Kozur a Mock, 1996, 1997; Reichwalder, 1973; Hovorka 
et al., 1988; Dal Piaz et al., 1995; Mello, 1993; Arkai et 
al., 1986; Faryad, 1995a, b; Faryad a Schreyer, 1997; Ivan 
a Kronome, 1996; Plašienka, 1995; Marschalko, 1986; 
Michalík, 1994; Mišík, 1988). Za typického reprezentanta 
oceánskych sutúr sa v Západných Karpatoch pokladá 
bradlové pásmo a meliatska jednotka, ktoré ohraničujú 
centrálne jednotky Západných Karpát od S a J. Kým me
liatska jednotka obsahuje pomerne velké množstvo ultra
bázických hornín a modrých bridlíc, o subdukčných proce
soch v bradlovom pásme sú iba nepriame príznaky (oblia
ky modrých bridlíc) . Napriek tomu, že údajov o litológii, 
metamorfnej charakteristike a štruktúre je veľmi veľa, pri 
tvorbe geotektonických modelov sa neberú vždy do úvahy. 
Cieľom tohto príspevku je zvýrazniť petrologické údaje 

o modrých bridliciach meliatskej jednotky a bradlového 
pásma, ktoré možu pomôcť pri rekonštrukcii tektono
metamorfného vývoja komplexov oceánskych sutúr v Zá
padných Karpatoch. 

Meliatska jednotka 

V súlade s doteraj šími údajmi o litológii a štruktúrnej 
stavbe (Mock, 1978; Reichwalder, 1973; Leško a Varga, 
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1980; Mahef, 1986; Mock, 1987; Kozur a Mock, 1996, 
1997) chápeme meliatsku jednotku ako akrečný komplex 
skladajúci sa z veľmi slabo metamorfovaných oceánskych 
sedimen tov, tektonických blokov a šupín ofiol itov 
a modrých bridlíc (Faryad, 1995a; Kozur a Mock, 1997). 
Ofiolity a modré brid lice vytvárajú samostatné šupiny 
alebo sa vyskytuj ú v podobe olis tostrómov a tektonic
kých blokov v slabo metamorfovaných až nemetamorfo
vaných sedimentoch (Hovorka et al., 1988; Faryad, 1988; 
Vozárová a Vozár, 1992). Novšie Mello et al. (1996) vy
č l enili v geologickej mape Slovenského krasu v rámci 
pôvodného silického príkrovu a meliatskej jednotky ďal

šie dve (staronové) j ednotky - príkrov Bôrky a turnai
kum. Pozícia týchto jednotiek je tektonická a v geologic
kom reze zdola nahor je poradie: gemerikum - príkrov 
Bôrky - meliatikum - turnaikum - silický príkrov 
(Mello, 1993). Okrem turnaika, do ktorého sa zaraďujú 
niektoré časti patriace pôvodne do silického príkrovu 
a meliatskej jednotky, je zásadný rozdiel v chápaní melia
tika a príkrovu Bôrky. Za meliatikum sa pokladá súbor 
hlbokomorských sedimentov s ofiolitmi, ktorý vystupuje 
na povrch v podobe malých ostrovčekov prevažne na JZ 
od Štítnika. Na rozdiel od pôvodnej definície Leška a Var
gu (1980), ktorí do príkrovu Bôrky okrem modrých brid
líc zaradili aj serpentinity, rozmanité pelity , telesá .vápen
ca a rohovca, Mello et al. ( 1996) týmto názvom označili 
iba vysokotlakové horniny vyskytujúce sa medzi Bôrkou 
a Jasovom, ako aj pri Štítniku. 
Podľa geologickej mapy Melia et al. ( 1996) sa príkrov 

Bôrky, skladajúci sa z metamorfitov stredného až vysoké
ho tl aku (fylity , glaukofanity , kryštalický vápenec) , 
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Obr. 1. Evaporitová melanž s blokmi modrých bridlíc meliatskej jednotky (podľa údajov z vrtu pri Bohúňove; Dianiška, 1994). 

Fig. 1. Evaporite melange with tectonic blocks of blueschists from the Meliata unit at Bohúňovo (based on data from Dianiška, 1994). 

vyskytuje na S od rožňavského zlomu, čo nie je v zhode 
s predloženou geologickou mapou ani s niektorými zná
mymi geologickými a petrologickýrni údajmi. Autori (1. c.) 
do meliatskej jednotky okrem rádiolaritov, rozmanitých 
bridlíc, vápenca, serpentinitov zaraďujú aj glaukofanity 
(88b). Glaukofanity sú na tejto mape vyznačené na J od 
Hončianskeho potoka pri Štítniku, t. j. na J od rožňav
skej tektonickej zóny. Modré bridlice (tzv. glaukofanity) 
z tejto lokality sa študovali petrograficky (Faryad, 
1995a). Spolu s nimi sa vyskytuje mramor a chloritoido
vé ťylity s ťengitom a glaukoťánom (Faryad, 1995b). Ide 
teda o podobné vysokotlakové horniny, aké sú známe od 
Hačavy, Šugova alebo od Radzima. Vysokotlakové horni
ny sú známe aj z iných lokalít na J od rožňavskej tekto
nickej zóny, napr. z vrtov pri Bohúňove ( obr. 1, Dianiš
ka, 1984). Novšie sa modré bridlice zistili v údolí Bodvy 
na maďarskom území (Horvát, 1997). Ich stručná charak
teristika je v tomto príspevku. 

Okrem serpentinitovej melanže z vrtu Brusník (Vozá
rová a Vozár, 1992) je pozícia glaukofanizovaného diori
tu a mramoru vo vrte Bohúňovo ďalším príkladom pou
kazujúcim na akrečnú stavbu meliatskej jednotky. Šupi-
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ny metadioritu ťácie modrých bridlíc a mramoru (obr. 2) 
sa vyskytujú uprostred súvrstvia vápenca a evaporitov. 
Takáto pozícia vysokotlakových hornín a veľmi nízko 
metamorťovaných hornín meliatskej jednotky je v proti
klade s predstavou Melia et al. ( 1996) v troch smeroch. 
Vysokotlakové horniny 1. sa vyskytujú aj na J od rož
ňavského zlomu, 2. sú aj v nadloží slabo metamorťova
ných hornín meliatskej jednotky a 3. tvoria šupiny v sla
bo metamorťovaných horninách. Pozícia modrých bridlíc 
vo vrte Komiati 11 z územia Maďarska (asi 8 km na J od 
slovensko-maďarských hraníc) je podobná (Horvát, 
1997). Navŕtalo sa tam teleso metagabra ťácie modrých 
bridlíc v hÍbke 150-400 m. V podloží metagabra sa vy
skytujú evapority. 

Tektonické šupiny metamorfitov ťác ie modrých bridlíc 
uprostred slabo metamorťovaných hornín sú známe aj pri 
Rudníku (obr. 2). Tieto horniny, ktoré sa v minulosti 
označovali ako serpentinity (Bacsó, 1980; Bajaník, 
1984), zodpovedajú pôvodným amfibolitom a rule meta
morťovaným vo ťácii modrých bridlíc (Faryad, 1988). 
Z prítomnosti takýchto amfibolitov a ruly, ale aj z petro
grafickej charakteristiky ostatných metamorfitov ťácie 
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Obr. 2. Pozícia telies ruly a amfibolitov postihnutých metamorfózou vo fácii modrých btidlíc z lokality Rudník(podla údajov Bacsóa, 1980, a Faryada, 1988). 

Fig. 2. Position of gneisses and amphibolites, overprinted by blueschist facies metamorphism from Rudník (Bacsó, 1980 and Faryad, 1988). 
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Tab. 1 
Charakteristika metamorfitov modrých bridlíc meliatskej jednotky 

Characteristics of the Mel iata blueschist facies rocks 

pôvod oceánsky kontinentálny 

protolit vápenec, dolomit, sfudnaté bridlice, plytkovodné sedimenty amfibolity, rula 
bazalt typu Arc-MORB metabázit typu WPB 
klastické sedimenty 

vek protolitu trias(?) paleozoikum (?) perm(?) paleozoikum(?) 
reliktný Ms 375 Ma 

P-T podmienky 0,9- 1.2 GPa/350 1,1 - 1,2 Gpa 0,7-0,9 GPa 1-1,2 GPa 

vek metamorfózy 155-169 Ma 

skupina 1 skupina 2 

modrých bridlíc vyplýva, že protolitom vysokotlakových 
hornín nebola jedna litostratigrafická jednotka, ale súbor 
hornín od staropaleozoických metamorfitov amfibolitovej 
fácie cez šelťové sedimenty až po oceánske horniny 
(Faryad, 1988; Faryad a Henjes-Kunst, 1995c). Ich spoloč
ným znakom je vysokotlakovo-nízkoteplotná metamorfó
za. Stručná charakteristika modrých bridlíc je v tab. 1. 

Ak sa koreluje nejaký súbor hornín s vysokotlakovým 
komplexom, mali by sa brať do úvahy aj ich metamorfné 
minerálne asociácie a v prípade meliatskej jednotky tlako
vý charakter ich metamorfózy. V tejto súvislosti upozor
ňujeme na súbor hornín medzi Kojšovom a Košickou Be
lou, ktorý Németh (1996) koreloval s bučinským a hačav
ským súvrstvím a zaradil ho do príkrovu Bôrky (v zmysle 
Melia et al., 1996) . Prítomnos ť meliatika v tejto oblasti 
nevylučujeme, veď neďaleko tej to lokali ty (pri Jaklov
ciach) sú znamé jeho výskyty. V prípade bučinského sú
vrstvia Németh uvádza pieskovec a zlepenec, čiže ide o ne
metamorfované horniny. Ak autor pod hačavskými vrstva
mi rozumie horniny okolo Hačavy, treba dodať, že sa skla
daj ú z metabazitov, mramoru a fylitov, ktoré prekonali 
metamorfózu pri 350-450 °C a 8-12 kbar. Fylity 
okrem fengitu s vysokým podielom Si obsahujú aj glau
kofán a Na pyroxén, a preto nie je jasné, v čom spočíva 
podobnosť týchto hornín s hačavskými vrstvami. Ak sa 
vychádza z geologických profilov vrtu Držkovce (Mello et 
al. , 1994), Brusník (Vozárová a Vozár, 1992) a i., bolo 
by azda prijateľnejšie tieto klastické sedimenty korelovať 
s turnaikom. Ako vidieť, zavedenie príkrovu Bôrky môže 
dezorientovať nielen zahraničných čitateľov, ktorí poznajú 
meliatsku jednotku z výskytu rádiolaritov a modrých brid
líc, ale aj geológov, ktorí v tejto oblasti pracuj ú. 
Podľa súčasného stavu poznania odporúčam ponechať 

doteraz po užívanú definíciu meliatskej jednotky ako súbo
ru hornín skladajúceho sa z hlbokomorských sedimentov, 
serpentinitov a modrých bridlíc . Súčasné rozloženie hor
nín je výsledkom akrécie a nahromadenia rigidnejších te
lies, h lavne modrých bridlí c a niekedy aj ultrabázik 
v plastickejších, nemetamorfovaných až slabo metamor
ťovaných peli tických a psamitických horninách. Takýto 
mechanizm us je evidentný aj v rámci samotných modrých 
bridlíc, kde sú vysokotlakové/nízkoteplotné fyli ty reduko
vané a tvoria tenké pásy medzi šupinami mramoru. 

172,220 

skupina 3 skupina 4 

Tab. 2 
Hlavné podobnosti a odlišnosti modrých bridl íc meliatskej jednotky 

a bradlového pásma 
Major similarities and differences between blueschist facies rock 

from the Meliata Unit and the Klippen Belt 

Petrologickä Meliatska jednotka Bradlové pásmo 

a geochronologickä 

charakteristika 

oceánsky + kontinentá lny oceánsky 

protolit typ metabázitov prechodn ý MORB-ARC 
priebeh REE obohatenie LREE 

geotermálny gradi ent 

Ar-Ar veky 

1 MPa/km 

150-220 M a - sľuda 

MORB 
typický MORB 

1,2 MPa/km 

153-155 -glaukofán 

Korelácia metamorfitov modrých bridlíc meliatskej 
jednotky a bradlového pásma 

O pôvode obliakov modrých bridlíc v telesách kriedové
ho zlepenca bradlového pásma sa diskutuje už dlhší čas 
(Marschalko, 1986; Mišík a Marschalko, 1988). Podľa 
Mišíka a Marschalka ( 1988) a Birkenmajera ( 1988) môžu 
tieto obliaky pochádzať z tzv. exotickej kordiléry, resp. z An
drusovovho chrbta, umiestneného medzi klapskou jednot
kou na vonkajšej a centrálnymi Karpatmi na vnútornej 
strane. Tento náhľad akceptujú paleogeografické a petrolo
gické modely (Dal Piaz et al., 1995; Kozur a Moc k, 
1996; Faryad a Henjes-Kunst, 1997). Oblas ť vnútorných 
Karpát sa pokladá za zdrojovú oblasť v novšom modeli 
Plašienku (1 995), a to v spojitosti s uzatvorením meliat
skeho bazéna. Tento názor vyvolal rozporuplnú diskusiu 
z hľadiska doterajších údajov o paleogeografickom výsku
me (Mišík, 1996; Aubrecht et al., 1997; Rakús a Mars
chalko, 1997). Jednou z príčin rozdielnych predstáv je vek 
metamorfózy fácie modrých bridlíc, ktorý sa z modrého am
fibolu metódou Ar-Ar stanovil ako strednojurský (Dal Piaz 
et al. , 1995), t. j. podobný veku metamorfózy modrých 
bridlíc meliatskej jednotky (Maluski et al. , 1993; Dall
meyer et al., 1993; Faryad a Henjes-Kunst, 1995, 1997). 
Podľa petrologického výskumu majú tieto obliaky iné 

chemické a minerálne zloženie ako modré bridlice meliat
skej jednotky známe z povrchu alebo z vrtov v južnej čas
ti gem erika (Fary ad, 1995 ; Fary ad a Schreyer, 1997) . 
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Okrem rozdielneho geotennálneho gradientu a chemické
ho zloženia metabázitov sa vysokotlakové horniny me
liatskej jednotky od metamorfitov bradlového pásma odli
šujú hlavne geotektonickou povahou protolitu. Väčšina 
doteraz analyzovaných hornín fácie modrých bridlíc me
liatskej jednotky má charakter hornín kontinentálnej kôry 
(metamorfity fácie zelených bridlíc a amfibolitovej fácie , 
šelfové horniny a pod.) Ani metabázity v mramore ne
majú zloženie typické pre bazalty stredooceánskych chrb
tov. Aj keď sa metamorfity odlišného geochemického 
zloženia a rozličných P-T podmienok môžu vyskytnúť aj 
v rámci jedného subdukčného komplexu, v prípade Západ
ných Karpát, kde chýbajú spoľahlivejšie údaje o zdrojovej 
oblasti týchto obliakov, by mala byť petrografická a mi
neralogická charakteristika jedným z kritérií na posudzo
vanie geotektonického modelu vzniku vysokotlakových 
hornín. Obliaky podobných hornín sú známe pozdÍž bradlo
vého pásma, ale z ostatných jednotiek centrálnych Západ
ných Karpát neboli doteraz opísané. Strednojurský vek 
Ar-Ar metamorfózy obliakov modrých bridlíc zistený ana
lýzou z glaukofánu treba overiť aj z iných minerálov (as
poň analýzy Ar-Ar svetlej sľudy), avšak podobnosť veku 
by nemala byť dôvodom na spájanie meliatskeho a pie
ninského bazéna v priestore Západných Karpát. Paleogra
fické, štruktúrne a geochronologické štúdiá z viacerých 
oblastí západnej Tetydy ukázali, že kompresný režim pri 
subdukcii v jednej časti sprevádzala extenzia paralelného 
pásma v susednej oblasti (Tollmann, 1979; Rubatto et 
al. , 1997). Okrem postupného uzatvárania paralelných ka
nálov sa može vyskytnúť aj dvojitá subdukcia oceánskej 
kôry v jednom smere (Avigad et al., 1993). To sú pravde
podobné príčiny rozličného veku v komplexoch modrých 
bridlíc meliatskej jednotky. 

V posledných rokoch vďaka hodnoteniu doterajších pa
leogeografických údajov vznikli o vývoji mezozoických 
oceánskych bazénov v Západných Karpatoch jasné pred
stavy a modely (Dercourt et al., 1990; Dal Piaz et al., 
1995; Mišík. 1996; Kozur a Mock, 1996; Rakús a Mars-

chalko, 1997; Mello, 1993). Komplementárnym č lenom 

sutúr sú vysokotlakové horniny, ktorých lito logická 
a metamorťná charakteristika by sa mala brať do úvahy pri 
celkovej rekonštrukcii tektonických modelov. Ak sa vy
chádza z doterajších petrologických a geochronologických 
údajov, potom pri riešení tvorby a vývoja vysokotlako
vých hornín meliatskej jednotky a bradlového pásma 
možno aplikovať paleogeografický model Marchanta 
a Srampíliho (1997), ktorý pre oblasť Západných Karpát 
upravil Chanel a Kozur (1997) a Faryad (1997 ; obr. 3). 
Ide o zovšeobecnenie doterajších údajov o paleogeografic
kom vývoji oblasti Západných Karpát (Marschalko, 
1986; Mišík a Marschalko, 1988), čo je v zhode s údajmi 
Dal Piaza et al. (1 995), Aubrechta et al. (1997) a Rakúsa 
a Marschalka (1 997). Geochronologické údaje z meliat
skej jednotky v súlade s výsledkami mikrofaciálnej analý
zy poukazujú na existenciu dvoch oceánskych bazénov -
- meliatsko-halštatského a pieninského, ktoré vznikli 
postupne, a to ako výsledok východovergentného pohybu 
apulskej platne. Podľa veku Ar-Ar z fengitických fylitov 
sa subdukcia hornín v meliatskej jednotke začala už 
v spodnej jure a možno až vo vrchnom triase (Faryad 
a Hen jes-Kunst, 1997). 
Cieľom tohto príspevku nie je predložiť konečné rieše

nie otázky meliatika, príp. zdrojovej oblasti obliakov vy
sokotlakových hornín v bradlovom pásme, ale iba pouká
zať na význam petrologických údajov pri tvorbe geodyna
mických modelov. Som presvedčený, že bude treba vyna
ložiť ešte veľa úsilia, aby sa otázky paleogeografického, 
metamorfného a tektonického vývoja meliatika zodpove
dali uspokojivo. Ale pri rešpektovaní výsledkov geolo
gického mapovania, štruktúrnej a petrologickej analýzy 
sa bude možno k najpravdepodobnejšiemu geologickému 
modelu tejto oblasti priblížiť . 

Poďakovanie. Túto prácu podporila grantová agentúra MŠ Slovenskej republiky 
prostredníctvom projektu O1 /5024/98-VEGA (Slovensko) a M00417-GEO 
(Rakúsko). Cenné pripomienky D. Hovorku k textu pomohli túto prácu zlepšiť. 
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Obr. 3. Spodnojurská až strednojurská konfigurácia s vyznačením halštatského meliatskeho a pieninského oceánskeho bazéna (zostavené podľa 
údajov Decourta et al., 1990; Dal Piaza et al., 1995; Kozura a Macka, 1995 ; Channella a Kozura, 1997; Marchanta a Stampfliho, 1997). 

Fig. 3. Lower- to Middle Jurassic configuration of the Meliata- Hallstatt and the Pieniny oceanic basins (compiled using data from Decourt et al., 
1990; Dal Piaz et al., 1995; Kozur and Mock, 1996; Channell and Kozur, 1997; Marchant and Stampfli , 1997). 
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High-pressure metamorphic rocks of the Meliata unit vs. Bôrka nappe: their correlation with 
blueschist pebbles in conglomerates from the Klap unit of the Klippen Belt 

The Meliata Group was formerly used for oceanic related 
Triassic sediments, described form the Meliata village (Če
kaltová, 1954). Latter, Mock (1978), Reichwalder (1973), 
Mahef (1986) and Kozur ( 1989) used the Meliata unit for 
a tectonic unit which additional to sedimentary rocks included 
blueschist and ophiolites. Because of imbricated structure of 
the Meliata unit rocks, occurring along the Rožňava tectonic 
zone, Leško and Varga (1980) recalled this unit as Bôrka 
nappe. Recently, Melia et al. (1996) subdivided the former 
Meliata unit or the Bôrka nappe into three tectonic units 
which in a stratigraphic column from bottom to top are: the 
Bôrka nappe, the Meliata unit and the Turňa nappe. In eon
trast to definition of Leško and Varga (1980), the Bôrka nap
pe is used only for blueschists which occur in the lower part 
of the nappe system and ex posed northern from the Rožňava 
tectonic zone. The Meliata unit is referred to very low-grade 
rocks, including radiolarites and ophiolite melange. Some 
parts of the formerly Meliata unit and lower parts of the Sili
ca nappe are incorporated to the Turňa nappe. The Silica nap
pe consists of Triassic platform carbonates, but some Late 
Permian evaporites are also assumed to be a part of this nap
pe. The indivídua! tectonic units, including Silica nappe, are 
assumed to represent different paleogeographic environment 
(the Bôrka nappe northern wedge and the Silica nappe sout
hern part) of the Meliata-Hallstatt oceanic basin (Melia 
et al., 1996). Due to the northvergent nappe tectonic, these 
nappes were sequentially detached and overthrusted to the 
north. Classification of high-pressure rocks into a separate 
"Bôrka nappe" is not consistent with geological position, 
since blueschists similar to ophiolites form slices in very 
low-grade rocks, even in evaporites. The blueschist slices in 
carbonate-evaporite rocks at Bohúňovo (Dianiška, 1984) 
and at Bodva Valley (Horvát, 1997) or in very low-grade 
clastic sediments at Rudník (Faryad, 1988) are good exam
ples, indicating that high-pressure rocks do not represent 
a coherent unit in the lower part oť nappe sequences as defi
ned by Melia et al. (1996) and they occur also southern ťrom 
the Rožňava tectonic zone. Regarding lithology, metamor
phism and geological position (Mock, 1978; Maheľ , 1986; 
Kozur and Mock, 1997; Hovorka et al., 1988; Faryad, 
1995b), the Meliata unit represents an accretionary complex 
and the blueschists and ophiolite, forming slices and melan
ge in very low-grade-clastic and carbonatic sediments, were 
assembled during accretion and closure of the Triassic-Juras
sic Meliata-Hallstatt oceanic basin. 

The second mostly discussed problem which relates to blue
schist facies metamorphism in the Western Carpathians is 
the presence of blueschists pebbles in conglomerates from 
the Klippen Belt (Marschalko, 1986; Mišík and Marschalko, 
1988). Ar-Ar data from two glaucophane analyses in these 
pebbles gave Middle Jurassic age (155 Ma) oť blueschist fa
cies metamorphism (Dal Piaz et al., 1995). This age is similar 
to that obtained for some phengites from the Meliata blue
schist (151-155 Ma, Maluski et al., 1993; Dallmeyer et al., 
1993; Faryad and Henjes -Kunst, 1995). In the Meliata unit, 
some blueschist samples, however, gave lower Jurassic (160, 
172, Faryad and Henjes-Kunst, 1997; Dallmeyer et al., 1996) 
even upper Triassic age (220 Ma, Faryad and Henjes-Kunst, 
1997). The source area of the blueschist pebbles is not well 
known, but following Mišík and Marschalko (1988) and Bir
kenmajer (1988) they could come from the so called Andrusov 
exotic cordillera which was located between the Klap unit on 
outer side and centra! Western Carpathians on inner part. Be
cause of similar age, Plašienka (1995) put the source area of 
the pebbles in the Centra! Western Carpathians, where blue
schists form exposures in the Meliata unit. Mišík (l 996) and 
Marschalko and Rakús (1997) argued this interpretation, be
cause of inconsistency with paleogeographic data and of the 
taek of blueschist pebbles in the large area oť the Western 
Carpathians, between the Meliata unit and the Klippen Belt. 
Petrological and geochemical characteristics indicated that 
source area of the pebbles was different from the blueschists 
which are known in the Meliata unit (Faryad, 1995b; Faryad 
and Schreyer, 1997). Besides the Triassic limestones and ma
fie rocks that are comparable with transitional arc-MORB ba
salts, the Meliata blueschist were derived from continental 
crust rocks, including early Paleozoic basement rocks of am
phibolite facies condition . The Klippen Belt blueschists ori
ginated from typical MORB basalts. Although, the Middle 
Jurassic age of the Klippen Belt blueschists need further veri
fication, blueschists from the Meliata unit and from the Klip
pen were probably formed by subduction oť two oceanic ba
sins: the Meliata-Hallstatt and the Pieniny basins (Dal Piaz, 
et al., 1995; Marchant and Kozur, 1997; Faryad , 1997. The 
early Middle to Lower Jurassic ages, obtained for some Melia
ta blueschists suggest that subduction of this oceanic basin 
occurred earlier. Regarding paleogeographic situation (Der
court et al., 1990), the Pieniny oceanic basin was opened due 
to the eastward motion of the Apulian promontory which 
resulted closure of the Meliata basin. 
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Large portions of modem marginal deep sea environ
ments as well as many ancient sedimentary successions 
contain deposi ts of gravity tlows. Systems, consisting 
mainly of turbidites and debrites, to the minor extent pro
ducts of slides, slumps and liquified and fluidized flows, 
develop as a response to breaks in the equilibrium bet
ween shelfal and basinal sedimentation (Mutti, 1985). 

Large scale instability processes responsible for resedi
mentation of shallow marine material are earthquakes, 
high rates of tectonic deformation and sediment failures 
produced by substantial lowering of sea level , but intlu
ence of sudden climatic changes, fluctuation of river dis
charge, timing of snowmelt waters or high rainfall and 
other processes must be taken into account as well. 

Major controlling factors on the resulting character of 
submarine fans and other deep sea systems oť redeposited 
facies (size, interna! elements and their geometry, etc.) are 
the type of underlying crus t, the longevity of the sedi
ment source(s), rate of sediment supply, type and volume 
of flo ws, grain size of sediment available at the source 
area, distance between source region and shelf-slope areas, 
basin size, gradients and morphology, and !oca! tectonic 
and global sea-level controls. 

At the formational level, most "fans" are in effect com
plexes of fans formed during mutually discrete overlap
ping periods of sedimentation . Fan complexes may be 
composed oť a number oť systems, mud/sand/gravel rich 
ťans , even slope aprons , as well as multi ple source 
ramps, that evolved as the control ling ťactors of sea level , 
supply, climate and tectonics changed. Thus time scale 
over which such depositonal system is examined is very 
important. 

To understand the linkage between operating processes 
and resu lting sedimentary structures oť various scales and 
orders, comparison of observations of modern and ancient 
turbiditic systems is necessary as well as consideration oť 
results of analogue and numerical modell ing. As there is 
still lack oť accepted definitions concerning deep sea fan 
system elements and some terms are applied to phenome
na with different size and character when describing 
ancient and modem ťans respectively, attention must be 
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paid al so to the present limits of our knowledge and pos
sible misinterpretations. 

This review offers some of the current ideas on various 
aspects of evolution and architecture of turbidite systems, 
but naturally does not cover all the broad spectrum of the 
relevant sedimentological knowledge. 

Problems in acquisition and comparison of data from 
modem and ancient fans 

Seismic-retlection profiling provide much oť our data 
base for modem turbidite deposits. It is very useťul for 
basin-scale studies, but surfaces less than several tens of 
metres apart are generally unresolved (Mutti and Nor
mark, 1987). Seismic resolution is thus insufficient to 
establish geometry and interna! correlation patterns oť in
divídua] facies associations. 

Sediment sampling on modem ťans can provide some 
direct observations of the turbidite units. Most oť the avai
lable samples, however, are short (<10 m) and commonly 
show distortion caused by coring. Direct (visual) correlati
on between adjacent cores is not possible, thus wavy bed
ding, amalgamation, and pich-out are examples of bed
ding-features not observed in modem turbidites over scale 
exceeding core widths . 

Erroneous interpretation oť core data can be also caused 
by post-depositional modification of sediments, when flui
dization and liqúeťaction for instance forms clastic dikes 
and sills or apparently chaotic brecciated beds, which could 
be regarded as products of pri mary sedimentary processes. 

Images of "mesotopography" of modem ťans, which 
size is comparable to morphologic features within indiví
dua] outcrops oť ancient sedimentary systems (Fig. 1), 
has been recently provided by narrow-beam or deep-towed 
sounding systems, but in this case oťten only 2D charac
ter of outcrops can lead to their possible misidentification 
in ancient success ions. 

Structural deformation also oťten precludes the determi
nation oť the extent and shape of the ancient turbidi te de
posit. Most ancient large systems are actually represented 
in sedimentary record only by their portion (usually !obe 
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Fig. 1. Size of submarine fans and component morphological and sedimentological ťeatures compared with the li mits of resolution of various mari
ne survey techniques (from Pickeri ng et al. , 1989). 

and basin plain elements with greater preservation poten
tial). 

Differential compaction of shaly and sandy beds is 
another factor which can strongly affect the geometry of 
sedimentary bodies observed both in outcrops of ancient 
systems or seismic reflection proťiles oť deeper parts oť 
modem systems. It can often even "invert" morphology 
of an original deposit. 

All of these are examples of limitations to our observa
tion and understanding oť the character oť turbidite sys
tems and their controlling factors, but it is necessary to 
bear them in mind when reťerring to individual elements , 
systems, complexes and their architecture. 

Types of turbidite basins 

Depositional areas vary from lx 106 km2 ťor Iarge deep 
sea ťans through I OOO km2 ťor moderate to 0.1 km2 for 
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some small grave! rich ťans (Reading and Richards, 
1994). 

As larger fans require longer tíme to develop, they usu
ally occur in the basins with long-term stability and 
long-Iived source. The largest turbidite fans are generally 
underlied by oceanic crust and extend offshore from major 
river systems (lndus, Amazon, Mississ ippi, Bengal). Lar
ger pieces of oceanic crust are unlikely obducted or overt
hrust along continental margins, so ancient examples oť 
these systems are rarely available. 

Usually of smaller size and coarser sediment character 
are ťans such as Monterey and Rhone, which !ie on the 
oceanic crust, have Iong-lived source but also increased 
tectonic activity in the source basin transítion area. There 
are lower rates oť sediment supply to the basin , but 
enough to overcome the efťects of tectonic acti vity. Ba
sin s, in which these systems develop, use to be assocía
ted wíth subduction and transform margins. 
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Fig. 2. Diagrammatic cross-section of the Tertiary Piedmont Basin (Northwestem Ital y) showing increasing maturity of the basin with time and 
adequate change in the geometry of depositi onal bodies (from Mutti, 1985). 
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The Eocene Hecho Group, Spain and turbidite successions 
oť Northem Appenines can be exampies oť basins with long
lived source but structural control on basin configura-tion and 
duration (usually migrating ťoreland basins). In the first pha
se, when deep marine sedimentation is little con-strained, ťan 
evolution is believed to reflect dominantly relative and global 
sea level fluctuation, but later, as shortening and shallowing 
takes place, mainly !oca! tectonics affect geometry oť indivi
dual elements oť ťan complex (Mutti and Normark, 1987). 

Basins evolving on the continental crust with continu
ing tecton ic activity (e.g. initial riťts , ťi nal collision, 
transťorm ťaults) have short lived sedimentary sources and 
experience rapid changes in basin shape. Fans as Navy or 
Redondo are volumetrically much smaller than the ones 
in difťerent types of basin, are usually coarser grained and 
develop in shorter time s pan (1 0,000 to 100,000 years ). 

Basin mobility always afťects sedimentation and can 
cause stratigraphic expansions and pinch-outs, distorted 
strata! correlation patterns and large erosional surťaces. If 
the receiving basin is immature, it generally posses nar
row and irregular shelť zones with foequently resedimented 
ťan delta depos its. As the depositional morphology is 
usually represented by narrow ťault-bounded throughs, re
sulting inťill wili be oť highly lenticular geometry, ex
tensive channeling and very coarse texture. 

If the relieť oť the source area decreases and morpholo
gy becomes less complex, ťeeder shelves could get more 
extensive with s uťťicient recharge times to provide in
creasingly larger volumes oť sand for resedimentation 
processes. Deep sea ťan sandstone bodies thus become 
progressively finer grained and have more tabular geo
metries with tendency to extend all across the basin floor 
(Fig. 2). 

Turbidity flows characteristics and pattern of their 
deposition 

Among mechanisms generating turbulent gravity fl ows 
- major contributors to deep sea ťan systems, is 

- direct deltaic input oť sediment suspensions (Heezen 
et al., 1964), 

- spontaneous or cyclic shock-induced liqueťaction 
(Seed and Lee, 1966) with tran sition to turbulence, 
perhaps as a result of movements of sediment slides 
or debris flows, 

- erosion oť the front oť a moving debris flow (Hamp
ton , 1972), 

- dilution of a large, mobile sediment slide (Ricci 
Lucchi, 1975), 
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Fig. 3. Processes and resulting erosional and depositional ťeatures related to hydraulic jumps in turbidity currents. A - Relatively small-volume, 
sand-laden flows with minor amounts of fines. B - Large-volume, sand-laden tlows that contain a Jarge proportion of fines (from Multi and Nor
mark, 1987). 
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- suspension of sediments in canyon heads by edge 
waves associated with storms (Inman et al., 1976), 

- thickening and dilution of a debris flow as it under
goes an hydraulic jump (Weirich, 1988). 

Both flow competence ( coarsest particle that can be 
transported) and capacity (sediment discharge) decrease as 
mean velocity decreases. It could be associated with decre
asing bottom slope, flow divergence, increased bed fric
tion, increased particle interaction (intergranular friction), 
decreasing flow density due to deposition or even deflec
tion of slow, mud-rich flows by contour currents or by 
the Coriolis effect (Hill , 1984). 

With the change of slope gradient and/or degree of con
finement, turbidity currents undergo hydraulic jump, 
when energy dissipates through increased interna! turbu
lence, which causes enlargement and dilution of flow and 
thus reduction of the flow competence and subsequent ra
pid deposition of the coarse material and formation of lar
ge-scale scour features (Fig. 3). But position of hydraulic 
jump is also affected by the relation of flow volume with 
distance along the longitudinal profile (smaller flows 
already in channels, bigger later on basin plain, Mutti and 
Normark, 1987). 

Generally large volume turbidity currents can carry 
their load further into the basin than smaller volume 
flows, but current "efficiency" (Mutti, 1979) is also im
portant. If there is high proportion of suspended mud, 
flow is moving for a greater distance without suffering 
a crippling degree of sediment !oss. 

If cobbles and pebbles are carried, load can be deposited 
at the flow transformation (fills of major proximal ero
sional features) detached from the finer beds which are 
found down-dip in the correlative !obe element. If parent 
flows do not carry coarse-grained material, and have a suf
ficiently large volume, they can completely bypass the 
marginal parts of the basin and start depositing in the 
!obe region . 

A series of large volume, high momentum flows can 
be generated by large-scale slope failures or instability of 
underconsolidated delta front and delta slope sediment 
through retrogressive sliding and slumping. Far in the ba-
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Fig. 4. Three mai n types of turbidite systems recognized by Mutti 
( 1985). The systems differ from one another mainly in terms of where 
sand is concentrated. 

sin they tend to form extensive sheet-like sand bodies or 
packets, 3- 15 m thick, that grade distally into finer grai
ned lobe-fringe deposits (Fig. 4) . Individual sand beds 
have fiat bases. In vertical sections the sand bodies alter
nate with lobe-fringe deposits to form units several hund
reds of metres thick that are classified as Type I system 
by Mutti (1985). 

Medium to small sand-laden turbidity currents generated 
by smaller slope failures do not transport sand as effective
ly into the basin and instead accumulate at the distal ends 
of distributary channels and on small !obes immediately 
downfan from the channels. The result is a low-efficiency 
fan of the type described by Nomrnrk ( 1970), with s and 
rich suprafan !obes. These are classiťied as Type II sys
tems by Mutti (1985). In cross section it consists of 
highly lenticular sand bodies as a result of rapid deposition 
from flow s which do not spread much after leaving 
conťined environment of channels. 

As physical properties of muddy sediments transported 
by gravity currents are responsible for generation and stabi
lity of leveed channels, with increasing grain size of mate
rial at source area impersistence of submarine fan channel 
systems and tendency for channels to migrate will increase 
as well (Reading and Richards, 1994 ). As grain size dimi
nishes, there is usually an increase in the size of the depo
sitional area, its downcurrent lenght, and as already mentio
ned above, persistence and size of flows. Fan channels are 
stable and tend to create large channel levee systems. 

In the vicinity of large river deltas, ťine-grained sedi
ment input to deep sea environments can prevail. Sand in 
these systems can be restricted to the proximal parts of 
small channels. The bulk of the sediment is mud that re
presents overbank deposition from the channels within 
channel-levee complexes. These muds undergo slumping 
and sliding from levee crests, producing characteristic 
multiple angular unconformities. These mud-rich deposits 
are assigned to Type III systems by Mutti (1985) . 

Processes and depositional architecture in deep sea 
fan subenvironments 

Fan valley 

It is thought that when marginal shelf or slope deposits 
become unstable, initial mass failure is large and will 
move downdip as a slide, possibly transforming in to a 
dense slump, carving out a major channel across the slo
pe (Bouma et al., 1985) . 

This depression (fan valley or upper fan channel) then 
serves partly as a source and partly as a conduit for resedi
mented material. Erosional regime is dominant in its pro
ximal part, whereas channel-levee complex with aggrada
tional channel floors may establish furthe r do wn fan 
(McHargue and Webb, 1986). 

Fan valley may widen where it enters the base of slope 
area. Most of the succeeding flows (density flows/slumps) 
are much smaller than the initial, strongly erosional flo w 
and will not occupy its entire width. A network of smaller 
indivídua! channels with braided pattern results, which 
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will lead to complicated sand-rich accumulation of channel 
fills with a scattering of erosional remnants of sandy
-shale-rich levee deposits. 

Often mounded slump or debris deposits are found wit
hin fan valley environment. They can be derived from the 
head area, levees or thalweg walls (where present), which 
can be 20-30° steep and up to 200 m high, or slope, un
related to channel. 

Channelized areas 

Large fans usually contain large channel-levee systems 
near the mouth of canyon or fan valley. In case of Ama
zon Fan (Kenyon et al., 1995) these systems are up to 
500 km long, eighty km wide and reach maximum levee 
thickness of 1100 m. Downfan they pass into complexes 
of smaller channel-levee systems. 

Somewhere "mass transport complexes" (slides, debris 
flows and turbidites) are observed bellow channels and are 
elongated in shape, mimicking the channeľs distribution 
(Mississippi Fan; Weimer, 1995). They record the densest 
portion of material resedimented during initial phase of 
massive slope failures and represent the evidence that not 
only trne turbidity currents are capable of forming channels 
(Middleton and Hampton, 1976). Transportation of thin 
debris flows as much as 600 km across sea-floor gradients 
ofas low as lm/km was observed (Nelson et al., 1992). 

Typical channel evolution starts with the initial erosio
nal phase, probably consisting of a number of discrete 
erosional events (Clark and Pickering, 1996). They are re
corded by deep scours overlain by channel lag deposits of
ten forming tractional bedforms. Bedding pattern near the 
base will thus achieve an irregular character. 

Steps and terraces with a relief of at most a few metres, 
that cross channel floors (Normark et al., 1979) may 
form at that stage. They could stem from differential ero
sion of sandy and muddy beds in the walls and floor of 
the channel, but some may be depositional as well (Hein 
and Walker, 1982). Steps and benches are good sites for 
turbidity currents to undergo successive hydraulic jumps 
and preferentially deposit their coarse load there (Clark 
and Pickering, 1996). 

Reactivation may occur several times during channel 
evolution (possible base level changes), during which 
channel may dramatically shift or migrate sideways. 

Unless channels are abandoned, they have tendency to
wards an equilibrium profile, which is achieved by mean
dering and increased sinuosity. Lateral accretion and flow
stripping processes become dominant. 

As fan gradient decreases, sinuosity increases to a ma
ximum peak and subsequently decreases (Clark et al. , 
1992; Fig. 5). Least sinuous systems (usually corse
-grained, volumetrically small - e.g. the Porcupine Sea
bright channel system) reach their peak sinuosity on stee
per slopes (1 :80) than the most sinuous systems (e.g. the 
Indus Fan channels - gradients about l :4,000). 

But some channel systems are more sinuous when gra
dients are greater (Almeria; Cronin et al., 1995). This 
could be the result of channel sinuosity adjusting to !oca! 

fan surface changes reflecting the underlying faulted base
ment - "inherited" sinuosity . 

Width/depth ratio of submarine channels is not impor
tant for sinuosity (Clark et al., 1992), probably because 
unlike in fluvial systems, many turbidity currents over
spili the confi nes of their channels by heights and widths 
much greater than the bankfull cross-sectional area. Some 
highly meandering channel patterns of the middle and lo
wer fan areas are explained by the presence of quasi conti
nuous, gravity controlled flows of fine grained material 
(Damuth et al., 1988). 

Some relief variation (first increase, than decrease in le
vee heights) were observed along the channel lenght (Me
nard, 1964). Komar (1973) regards them as an inevitable 
result of the con tinuity of gravity flows, which overspil
ling is largely responsible for the growth of channels . As 
axial slope of the channel progressively decreases in the 
direction of the flow, the velocity of the flow gra9ually 
decreases as well and the thickness mus t correspondirigly 
increase by continui ty of flow (any water entrainment 
through the flow interface will add to the total volume of 
the flow and further increase its thickness) . 

Diluted, upper parts of density flows are often "strip
ped" at channel bends, resulting in the deposition of sand 
lenses toward the outer channel margin . Continued flow 
stripping of meandering channels can produce offset-stac
ked sand lenses. 

Overbank areas adjacent to meander belts can also be 
dominated by erosional features, such as tens of metres to 
l km long, produced by spillover of channelized flo ws. 
Slide scars occur outside (as well as inside) of channels 
with steeper levees. Some headless channels that are not 
connected to the main feeder channel system are often pre
sent (Normark, 1985) with the resulting development of 
depositional sequences that are "out of place" with respect 
to that predicted by most sedimentation models (leveed 
channels on "lower" fan areas). 
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nels (from Clark et al., 1992). 
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Fig. 6. Schematic model for the development of architectural elements within mixed erosional/depositional channel systems (after Clark and Pickering) . 

Overbank sediments comprise both turbidites derived 
from the channel and slides and debris flows from the slo
pe. Their redeposition in the interchannet areas often crea
tes large wave bedforms (5- 15 m high and hundreds of 
metres to l km long). 

As sediment flux decreases with time, reduction in flow 
volume produces a "back stepping" oť sand deposition confi
ned within channels in the proximal part oť the system. In 
this stage, overbank beds on channel margins can be traced 
into thicker and coarser beds in the channel axis. Finally, 
fine-grained abandonment facies can plug the channel (Fig. 6). 

Interconnectivity and distribution of channels can be 
ťurther modified in tectonically active settings. Vertically 
stacked channels fo rm where channe l ax is location is 
ťault-controlled , whereas oťťset-stacked channets are gene
rated where advancing thrust stacks cause a consistent, ba
sinward relocation oť depocentres and associated channel 
systems (trenches and forelands; Mutti, 1992). 

Depositional [obes 

The up-dip part of the lower ťan atso contains channels , 
but levees are too low to efťectively guide density cur
rents, causing their gradual overflowing and depositon oť 
high sand/shale ratio sediments in elongated sheets (depo
sitional !obes or sand sheets) . Transition zone between 
deep-sea channels and sandy !obes at and beyond their 
mouths is usually a region of flow expansion and intense 
turbulence (hydraulic jump) in sediment gravity flows 
(Mutti and Normark, 1987). 

Large scale flute-like structures in this zone are often 
observed also in ancient systems, 1-5 m deep, 5-50 m 
across, with channel-like appearance in transverse sections 
but erosional walls norma! to the paleocurrent (Vicente
-Bravo and Robles, 1995). Upon the downslope end they 
are usually associated with hummock-like and wave-like 
bedforms, with tens of metres wavelenghts and interna! la
mination which parallels bedding surfaces. All these featu
res which exhibit apparent tateral migration, could be the 
result of flow detachment and rapid suspesion-load ťali-out 
from turbidity currents flowing over negatíve relieť on the 
sea floor ("defect" theory; Alien, 1971) and/or compensa
tion ťeatures of sand sheets draping complex erosional 
suďaces. 

Shift of a deposition to a new ťan !obe is often caused 
by blocking of channels by slides (Droz and Bellaiche, 
1985). Channels do not gradually prograde across their de-

pos itional ]obes (Normark, 1979), they seem to be aggra
dational features that are periodically abandoned in favour 
of a nearby depression on the fan surface. However, up to 
4 m deep channels on some modem sandy !obes near 
mouth of channel-levee systems were observed (Kenyon 
et al. , 1995). 

Individual sandstone beds often show laterat changes in 
sediment type and sedimentary structures with taek of any 
predictabte order in these transitions (Cattaneo and Ricci 
Lucchi, 1995). Thickness changes occur randomly (pro
bably indicating slight irregularities in the bottom topo
graphy and/or in the high-density, turbulent flows). 

Two categories oť turbidite deposits can be recognized 
in !obe environments : isolated events keeping almost 
constant characters over tong distances and highly con
centrated flows grouped in packets, where individuat strata 
are tess easity identifiable when amatgamated and show 
non-systematic changes of their interna! features. 

Even if deposi tional !obes theoretically taek stratigrap
hic compartmentatization oť up-dip portions of submarine 
fans, Pickering and Hiscott (1 995) observed diachronous 
developrnen t of sandstone packets between sec tions of 
Cloridorme Formation, Quebec and their lateral disconti
nuity . Reasons for this ťact can be more than one: it was 
either caused by channetization oť sandbodies, compensa
tion cycles in sheet-like sand bodies on an essentially 
smooth basin floor or irregutar and linear basin floor to
pographic relief (e.g. associated with faults). Iť sand !obes 
are thin-bedded, corretation patterns are poorer than in 
thicker-bedded ones, as they are more afťected by retief 
(Mutti , 1992). 

Classic models (e.g. Shanmugam and Moiola, 1988) 
usually predict graded turbidites deposited frorn sheet 
flows to dominate the outer-ťan !obes of large mud-rich 
ťans off passive continental margins . But side-scan sonar 
images of Mississippi Fan recently revealed intricate net
wo'rk of small channels extending to the very distal edge 
of the fan (Nelson et al., 1992) and abrupt change to the 
off-lobe basin plain (Fig. 7). Significant nurnber of the 
channelized flows transport and deposit not only graded 
sand beds, but roughly equal volume oť chaotic silt beds, 
interpreted as deposits of debris flows (Twichell et al. , 
1995). Sharpty defined ťern-like edges of channelized 
flows deposits suggest a sudden freezing of these flows 
upon deposition . Laterally discontinuous sand-silt lenses 
can be thus predicted in depositionat !obes oť at least 
some of the targe submarine fans. 
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Fig. 7. Conceptual diagram of sublobe lithologic and stratigraphic 
characteristics of the Mississippi fan and their relation to sediment 
source regions and feeder channels during Late Pleistocene (from 
Nelson et al., 1992). 

Multiple-sourced deep sea systems 

If source points ťeeding a submarine depositional sys
tem are multiple, one can expect interference of dispersal 
patterns at down-dip environments. But we always have 
to be careful when interpreting an ancient sedimentary se
quence as multiple-sourced, because for example Missis
sippi Pan has had 17 sources (Weimer, 1990) over the 
last 3.5 M.y. that were spread over a lateral distance of 
250 km, but at any one moment it had only a point sour
ce. 

Heller and Dickinson ( 1985) convincingly interpreted 
Tyee Formation, Oregon as a delta-fed submarine ramp. 
Deltaic sandy system prograded to the shelf-slope break 
and an abbreviated section of mud-rich slope deposits was 
traversed by multiple shallow channels that transported 
sand from the delta front to the deeper basin. The result 
were very sandy proximal ramp deposits dominated by Ia
terally continuous sheets oť facies B turbidites (e.g. Pic
kering et al., 1989) and less sandy distal ramp deposits. 
Bed thicknesses generally exhibit statistically random pat
terns. 

Ramp development requires rapid sediment accumula
tion (>250 m/M.y.) in turbidite basins of shallow to mo
derate depth, where deltaic progradation is rapid enough to 
mask the structural relief along basin margins. Absence 
of point-source feeder system leads to less pronounced 
differentiation into distinct channels and interchannel 
(overbank) areas. 

Cyclic and random patterns 

According to Mutti (1992) most turbidite systems have 
tendency to show an overall fining and thinning upward 
trend. Some sequences (e.g. Great Valley Cache Creek 
section, Murray et al., 1996), previously described as do
minated by upward thickenning cycles, actually also con
tain upward thinning cycles at least as common as upward 
thickenning ones, iť statistical tests, such as runs analy
sis, are applied. But if !oca! tectonic setting influence 
and geotechnical properties of the sediments that can be 
potentially resedimented are taken into account, some can 
argue that no reasonable predictive models exist to expect 
overall thickenning or thinning or just, random stacking 
of units . Turbidite sequences could thus be viewed as 
a haphazard stream of deposit-forming events whose 
magnitudes show no low-dimensional deterministic 
pattern of change between successive occurences (Battie 
and Dade, 1996). 

However, redeposition of sediment into deep sea envi
ronment is usually through retrogressive sliding expres
sed by a series of progressively smaller-volume flows, re
gardless of whether retrogressive sliding have been trigge
red by eustasy, tectonics, or combination of thereoť (Mut
ti, 1992). Thus fining upward sequence seems to be an 
essentially autocyclic feature, inherent to resedimentation 
processes. 

As volume oť individual gravity flows decreases with 
tíme, thinning and fining upward sequences record a back
stepping process, through which sand is progressively de
posited in higher portions of the system with tíme. But 
actual deposition in different ťan subenvironments is con
trolled by other ťactors , making them record passing gra
vity flows in different ways . 

If the proximal part of the ťan is considered, the main 
fan channel depth is great enough to entirely contain 
nearly al! the turbidity currents that flow down it . Here, 
sand deposition is largely a function of the magnitude oť 
each current. This is often an area of erosion and 
bypass. Only if flows become successively smaller will 
sediment be preserved. Then, a sequence oť progressively 
finer sedimentation units will be deposited. Flows which 
depart from this trend will not destroy the sequence. An 
unusually large flow may well remove part oť the exis
ting sequence, an unusually small flow will interpose 
a thin bed. But the overall sequence will be still recog
nizable. In other words, the depositional sequence is 
relatively stable to random perturbation (Anderton, 
1995; Fíg. 8). 

The same is trne at the <lista! end of the fan where the 
sea floor is very smooth, each bed has a sheet-like geo
metry and successive flows do not significantly alter the 
sea-floor topography. Irrespective of any complex proces
ses going on within the channel-lobe system, if the distal 
fringe shows a coarsening and thickening upwards the fan 
is prograding. Only the largest flows will deposit sand 
this far out on the fan, so much oť the depositional signal 
of the ťan as a whole is filtered out, removing some of 
the random noise (Anderton, 1995). 
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Fíg. 8. Stability of depositional processes in submarine fan environ
ments as a function of flow thickness and seabed relief (from Ander
ton , 1995) . 

In the intervening areas of distributary channels and 
!obes, the mid-fan, the picture is more complex. As a eur
rent is debouched from the channel it expands, decelerates 
and deposits a roughly teardrop-shaped patch of sediment. 
So the initial bed would not be of uniform thickness and 
would change the seabed topography. The second current 
thus would have a slightly different flow pattern and so the 
resulting teardrop would have a different shape. The geo
metry of each bed would be influenced by every preceding 
bed. If one adds a random element to the magnitude of 
successive flows, a very complex picture starts to develop. 
This is basically the principle of the compensation cycles 
(Mutti and Sonnino, 1981; Fig. 9), now widely believed 
to govern the apparent cyclicity of depositional !obes. 

If the thickest parts of successi ve turbidites shift late
rally across the !obe in one direction, time equivalent 
thickening and thinning upward sequences within one de
positional !obe can be expected. Its other expression is 
that finer-grained facies can be correlative with coarser 
grained ones even in the !obe environment. 

Overall thickening and coarsening upward features in 
fan systems are sometimes undisputable. But they can be 
expalined not only as a record of progradation of the fan, 
but also changes in the type of sediment source can be 
responsible (retrogressive sliding may involve progressi
vely coarser-grained sediment in a landward direction; 
Mutti, 1992). 

FLOW 

------.,/,,..._ ____ ,tc 
1 

Fíg. 9. Block diagram illustrating the origin of compensation cycles by 
lateral shifts in the thickest parts of successive turbidites (from Picke
ring et al. , 1989). 

Frequency of turbidite-generating processes and 
growth rates of submarine fans 

Turbidity currents may result from the ignitive trans
formation of a submarine slide into a density current in 
which turbulent energy substantively increases (Parker, 
1982) or from non-ignitive conditions such as from con
tinuity of a hyperpycnal discharge of a river (Normark and 
Piper, 1991). 

Hyperpycnal flumes occur when the concentration of 
suspended sediment is so large that the density of river 
water is higher than the density of sea water (Mulder and 
Syvitski, 1995). The plume can then plunge and possibly 
erode sea-floor to become self-maintained for a particular 
period of time (hours to weeks) . Average flow velocities 
range from 1.6 km/h to 3.6 km/h. 

It is interesting that top six largest rivers (Amazon, 
Zaire, Orinoco, Volga, Yang-tze, Mississippi) do not 
reach concentration 35--45 kg/m3 to produce underflow, 
probably because sediment retention within the expansive 
coastal flood plains effectively reduces the upper limit of 
the suspended concentration. Some "dirty" rivers, on the 
other hand, may trigger underflows during one or more 
periods of the year. During flood conditions, it is estima
ted that 66 % of all rivers may produce hyperpycnal in
flow with less than 1000 year return period floods (Mul
der and Syvitski , 1995). 

Where slope failures are involved in generating turbidi
ty currents , earthquakes are often believed to serve as trig
gers, especially in tectonically active regions. This hy
pothesis was tested by Beattie and Dade ( 1996) in the Ho
locene sediments of the Izu-Bonin area. They came out 
with the average recurrence interval between resolvable 
turbidite forming being 2400 ± 150 years ( 415 ± 30 
events per M .y.) . This corresponds to the earthquake 
events of the magnitude 7.8. At this magnitude surface 
sediments can be mobilized over an area nearly as large as 
the size of the Izu-Bonin basin itself (Keefer, 1984 ). 

If gigantic slides retai n any interna! strenght, they pro
duce chaotic resedimented facies. If they are transformed 
into gravity flows, their fi nal deposit are stacked turbidite 
beds. 

In the Gulf of Benin, 106 m 3 of sediment accumulates 
every year in the heads of both the A von an the Cabar 
submarine canyons (B urke, 1972), enough to produce 
a l m thick layer over an area of 1000 km2 every 1000 
years. But some earthquake triggered events are of much 
larger magnitude. In the Late Pleistocene - Holocene tíme 
off mid-Norway one event removed abo ut 3880 km3 of 
sediment (Bugge et al. , 1988) which is about the same 
volume as most medium to large scale ancient turbidite 
systems in thrust-fold belts deposited even over several 
106 years . 

Lowering of sea-level can have a great influence on the 
formation of deep marine turbidite systems (e.g. Posa
mentier and Vail, 1988). If only global eustatic changes 
were taken into accou nt, some theoretical predictions 
about fan growth could be made. As the average duration 
of a third order lowstand systems trac t is 0.2-1 M.y., 
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the average duration of a basin floor fan should be on the 
order of 0.1-0.5 M.y. (Vail et al., 1991). The number 
of 4th and 5th order cycles developed during the growth of 
a basin-floor fan thus ranges between 1-5 and 5-25 
(respectively). 

However, controlling factors seem to be more com
plex. In the Canary Basin only 28 turbidites were deposi
ted in the last 730.000 years which corresponds to only 
one turbidite bed at each rising and falling sea level (Wea
ver et al., 1995). In oversupplied depocentres as Pliocene 
and Quarternary Mississippi Fan on the contrary, sedi
mentation rates are so high, that seismically mappable 
systems (800 m thick, 500 km long) can form in less 
than 0.1 M.y . (Boyd et al., 1988). 

Sea level fluctuation and turbidite systems evolution 

Sea level variations may be eustatic (global) or regio
nal (relatively !oca! events caused by tectonic processes). 
Regardless of cause, relative high stands of sea level re
sult in reduced supply in terrigenous sediment to fans due 
to preferential deposition in coastal systems (e.g. estuari
ne embayments) and on relatively broad shelf (Pickering 
et al., 1989). 

Mutti ( 1985) has developed a model for the evolution 
of fan systems during rises and falls of sea level that in
corporates the features of high and low efficiency fans in
to a single scheme (Fig. 11 ). The three types of submari
ne fans described previously may develop in sequence as 
sea level varies. 

Type I and Type II systems are according to Mutti derived 
from poorly consolidated shelfal sands and muds (deposited 
during preceding periods of high stand) that undergo failures 
and mass movement triggered by relative lowering of sea 
level. As sea level rises, the volume of turbidity currents 
decreases and sediment is accumulated at the ends of distri
butary channels, giving the fan "low-efficiency" character. 
Continued sea level rise results in mud deposition on the 
fan surface, but in the vicinity of a large river delta, even
tual progradation of the delta to the shelf edge during the 
high stand (or "norma!" conditions of shelf-edge instability 

BASINAL MUDSTONES 

STAGES OF GROWTH 

BASINAL SEQUENCE 

BOUNDARIES 

produced by major stom1s and earthquakes) leads to deposi
tion on the fan surface of mud-rich channel-levee complexes 
in which sands are restricted to the proximal parts of chan
nels (Type III). 

The full evolutionary sequence from Type I to Type III 
is however developed only for delta-fed fans with fast ra
tes of sediment accumulation, such that large volumes of 
unconsolidated sediment can accumulate on the shelf du
ring high stands of sea level to guarantee a source for 
subsequent large low-stand failures. Where shelf sedimen
tation rates are slower, low-stand Type II systems gene
rally alternate vertically with mud blankets of intervening 
high stands. 

There are important consequences of this evolutionary 
model, as for example mudstone units between sandstone 
packets are not lateral equivalents of sandy facies, but in
stead were deposited uniformly over the fan surface during 
a time of higher sea level. It also implies that upper fan 
channel-levee complexes are younger than middle and lo
wer fan deposits. But not always necessarily. 

On the Indus Fan (large passive margin system), depo
sition of channel-levee complexes continues from the 
time of a low sea-level stand throughout the subsequent 
period of rising sea level. Kolla and Coumes (1987) attri
bute the apparent lack of any Type I deposits in modem, 
large, passive margin fans to generally fine sediment size 
and great distances to the uplifted source. 

Kolla and Perlmutter (1993) also reported continuation 
of sandy turbidite sedimentation well into the mid to late 
sea level rise on the Mississippi Fan (Fig. 10). It seems 
to be caused by a combination of factors such as landward 
extension of the Mississippi canyon into the mid-shelf 
water depths as sea level rose, a major increase in glacial 
meltwater discharge and sediment loads delivered directly 
to the head of the canyon by the Mississippi river during 
rising sea level, probable persistent interception of long
shore drift by the canyon as it eroded landward, and steep 
gradients at the head of the canyon that favoured slum
ping of depocentres and forrnation of turbidity currents. 

It is probably then more appropriate to use the expres
sion "active fan growth phase" as Kolla (1993) suggested, 

SEDIMENT ERODED FROM 
SEQUENCE ® AND RESEDIMENTED AS 
TURBIDITE SANDSTONE AT THE __ r-; 

BASE OF SEQUENCE/~:~:r:?:~-.: 

/ 

/ 
/ 

/ 

UNCONFORMITIES 

DOWNWARPING 

SUBMARINE EROSION 

Fig. 10. Relative changes of sea level and different stages of growth of turbidite systems (from Multi, J 985). 
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A 
B 

Fig. 11. Timi ng of turbi dite sedimentation with respect to sea level, A - Conceptual model of Vail et al, ( 1991 ), B - Continuation of turbidite sedi 
mentation until a significan t rise in sea level observed on the Mississippi Fan (Kolla and Perlmutter, 1993), See text for discuss ion, 
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Fig. 12. Sea level stands, type and amount of sediment input, tectonic settings, timing and type of turbidi te events , * Systems with timings simi lar to 
those of Mutti ( 1985). ** Systems with timings similar to those of the Indus Fan, (From Kolla and Macurcla, 1988) . 

rather than "lowstand system" (Fig. 12). "Basin-floor fan" 
and "slope fan" of sequence stratigraphic terminology can 
be too restrictive as well . 

Conclusions 

Architecture oť turbidite systems depends on many, of
ten genetically linked facto rs. Overall geometry of fan 
complexes is largely controlled by the size, stabil ity and 
confinement of basins. There is a considerable diťťerence 
between turbidite basin fill s evolving on diťťerent types 
of crust and in diťťerent tectonic settings. 

On the smaller scale, erosional and depositional featu
res of turbidite systems result from the downslope flow 

transformation, depending mainly on physical properties 
of transported material. 

Local gradient and sea bed relief cause diťťerent sensiti
vity of individual submarine fan environments to record 
passing flows and develop predictable stacking pattern of 
deposits. Compensation processes are mainly responsible 
for their apparent cycl icity . 

Turbidity currents are not always the result of "igniti
ve" instability processes, but can be caused by the direct 
input of suspended river material in the form of hyperpyc
nal flows. Meandering submarine channels require such 
longer lived currents for their ťormation . 

Lowstands of sea level greatly favour the development 
of turbidite or fan systems. But the timing of turbidite 
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events varies in different systems again due to differences 
in tectonic setting, sediment grain size, basin size, gra
dients, and so on , addition to sea-level changes. Thus, 
a model of sedimentation established for any turbidite 
system may not be universally applicable. 
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Nerudné nerastné suroviny Slovenska 
J. Kozáč a J. Zuberec 

Overovaniu a možnostiam technologického spracovania nerud
ných nerastných surovín sa na Slovensku venuje pozornosť už nie
koľko desaťročí. Za ten čas sa objavil o mnoho ložísk a prognóznych 
zdroj ov rozličných druhov surovín, a to od stavebného kameňa 
a kameniva až po ušľachtilé nerasty, z ktorých sa mnohé doteraz 
komplexne nevyužívajú. 

Naj viac pozornosti sa venovalo overovaniu a technologickému 
hodnoteniu stavebných surovín, ako je stavebný kameň a kameni
vo, dekoračný kameň, tehliarske suroviny, cementárske suroviny 
a pod. Rad prieskumných úloh sa zameral na hľadanie špeciálnych 
stavebných, a najmä žiaruvzdorných surovín, ako je magnezit 
a dolomit, na overovanie keramického ílu, kaolínu a iných surovín. 

Suroviny na špeciálne použitie (naj mä netradičné) sa v minulosti 
overovali dosť účelovo a nekomplexne. Spoločným znakom štúdia 
špeciálnych a netradičných surovín bolo , že nemalo dostatočnú 
oporu v indíciách zo základného výskumu a v technologickom 
výskume ich použí vania vo svete. 

Po dostatočnom časovom odstupe možno konštatovať, že sa všet
ky nerudné suroviny nemohli komplexne hodnotiť aj preto, že tomu 
bránil charakter spracovateľských podnikov, skladba spracúvaných 
surovín, dostupnosť surovín za nízku cenu z dovozu, ako aj fakt, že 
sa konečná úprava produktov alebo priamo výrobkov z veľkej časti 
vykonávala v Čechách . Preto sa na komplexné hodnotenie a využí
vanie existujúcich surovín a nových surovín nevyvíjal príslušný 
tlak, ktorý závisí aj od tlaku na ekonomickú úpravu domácich suro
vinových zdrojov. Tak sa stalo, že sa mnohé cenné suroviny, napr. 
chemicky čistý dolomit, vápenec, viaty piesok a pod. , ťažili vo 
veľkom množstve, ale využívali sa najmä ako stavebné suroviny, 
príp. na výrobu menej náročných priemyselných výrobkov. 

V súčasnosti sa nerudné nerastné suroviny overujú komplexne 
a č rtá sa nielen možnosť zužitkovať mnoho známych a doteraz ťaže
ných aj aplikovaných surovín na netradičné účely, ale aj rad úplne 
nových surovín , o ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nebol záujem. 
Podľa oblasti využitia a ekonomickej hodnoty rozdeľujeme 

nerudné nerastné suroviny do niekoľkých skupín. 

1. skupina: Stavebné a konštrukčné materiály 
(suroviny získavané hromadnou povrchovou ťažbou a upravované 
hromadnou mechanickou veľkokapacitnou úpravou) 

Do tejto skupiny patria suroviny, ako je lomový a stavebný kameň 
(upravený aj neupravený), kameň na výrobu hutného hrubého a drob
ného kameniva, štrk, piesok, štrkopiesok, suroviny na výrobu ľahké
ho stavebného kameniva, ľahký stavebný kameň, ako aj cementárske 
suroviny (vápenec a korekčné sialitické suroviny) a prírodný asfalt. 

Cena surovín tejto skupiny zvyčajne neprekračuje 50-100 Sk/t. 
Okrem prírodného asfaltu, ktorý sa na Slovensku v priemyselných 
akumuláciách nevyskytuje, má Slovensko dostatok takýchto surovín. 

Suroviny na výrobu stavebných a konštrnkčných materiálov boli predme
tom rozsiahleho a cieľavedomého geologického prieskumu hlavne v rokoch 
1955 až 1980, ale v súčasnosti už ich geologický prieskum ani technologic
ký výskum neprebieha. Údaje o ich zásobe možno nájsť v Geofonde. 

Ako kvalitná surovina na kameň a kamenivo sa na Slovensku 
využíva granit, granodiori t, andezi t, melafýr, kremenec a z karbo
nátov vápenec a dolomit, ale najčastejšie granit, granodiorit, andezi t 
a vápenec. Na obaľovanie asfaltom a živicami sú najvhodnejšie kar
bonátové horniny. Pri všetkých spomenutých surovinách sa predpo
kladá nenarušenosť zvetrávaním. 

Kvalitný štrk, piesok a štrkopiesok roz l ičného druhu sa ťažia 
hlavne na západnom Slovensku (náplavy Dunaja), ale môžu byť 
nedostatkovými surovinami v niektorých iných regiónoch, napr. na 
východnom Slovensku. 

Predchádzajúci geologický prieskum zistil aj dosť kvalitných kar
bonátových a korekčných surovín na výrobu cementu (vápenec , 
korekčná hlina - íl). Pri súčasnej kapacite výroby cementu je ich 
dosť na niekoľko ďal ších desiatok rokov. 

2. skupina: Suroviny na výrobu hrubej a stavebnej keramiky, 
vápenec na výrobu vápna a iných materiálov na báze vápenca, 
priemyselný piesok 
(cena zvyčajne 25- 300 Sk/t) 



Slovensko má relatívny dostatok surovín na výrobu tzv. hrubej 
keramiky (tehl iarska hlina a íl na výrobu tehál a iných tehliarskych 
výrobkov). Podobne ako v 1. skupine boli ložiská surovín preskúma
né hlavne v rokoch 1955- 1980. Nedostatok je kvalitnej hliny alebo 
ílu na výrobu tzv. tenkostenného tovaru (kryti ny, drenážnych rúr). 

Ílu (kvalitného ) na výrobu tzv. stavebnej keramiky (dlaždíc, 
obkladačiek a pod.) je na Slovensku málo. Ako surovina slúži napr. 
íl z Tepli čian - Viničnej , Pozdišoviec, Rudníka a Hornej Prievra
ny. Na rozdiel od pozdišovského (tzv. sivého a žltého) a sčasti tep
ličianskeho ílu je íl z Rudníka a Hornej Prievrany v surovom stave 
málo plastickou kaolínovou „polosurovinou" (surovým kaolínom 
obsahujúcim aj piesčitú frakciu). Zásoba plas tického (väzkého) ílu 
z Lučenskej kotliny , ktorý sa v nedávnej minulosti používal do 
keramických zmesí, je viac-menej vyčerpaná (íl z Pondelka, Grego
rovej Viesky, Točnice , Kalinova a Kúpnej hory). Plastický, väzký 
keramický íl a kaolín sa k nám dovážajú z českej republiky a naj
novšie z Ukrajiny (dovedna cca 53 000- 60 OOO t/rok). Cena plave
ného kaolínu môže byť aj vyšši a ako 1000 Sk/t a oveľa nižšej cene 
surového kaolínu nezodpovedá. 

Pomerne veľká zásoba priemyselného piesku je na Záhorí (Šajdí
kove Humence, Pernek, Kamenný mlyn). Jeho úprava (vzorka 8 
BA, 7 BA a 5 BA) sa skúša v ATNS Košice (otierkou, elektromag
netickou separáciou a flotáciou) s cieľom pripraviť sklársky piesok 
s obsahom Fe2O3 maximálne 0 ,04 % na výrobu tabuľového a obalo
vého bezfarebného skla T-40 fr. 0 ,1-0,6 mm. Piesok obsahuje 
okolo 97 % úžitkovej triedy, ale úpravou sa doteraz podarilo získať 
len produkty s 0,06 % Fe2O3 zo Šajdíkových Humeniec a 0,10 % 
z Perneka. Výskum úpravy pokračuje. · · 

Vápenec na výrobu kvalitného vápna, pre chemický priemysel, 
hutníctvo a poľnohospodárstvo je na Slovensku v dostatočnom množ
stve (Vajarská, Žirany, Nové Mesto nad Váhom, Tisovec, Margeca
ny-Jaklovce, Včeláre, Turnianske Podhradie, Gombasek, Slizké, 
Poniky a i.). Vyrába sa z neho vzdušné obyčajné kusové aj jemne 
mleté vápno, čisté kusové aj jemne mleté vápno na stavebné a iné 
účely, vápenný hydrát, ako aj mletý vápenec a vápencová drvina. 

3. skupina: Speciálne stavebné materiály a hlavné žiaruvzdorné 
suroviny 

Do tejto skupiny zaraďujeme suroviny s relatívne vysokou cenou 
surovej neupravenej suroviny (cca 250--500 Sk/t). 

Patrí sem napr. sadrovec a anhydrit (Novoveská Huta, Bohúňovo), 
pemza a tuf na výrobu pemzového kameniva a ľahkého (tufového 
stavebného kameniva (dostatok andezitového, ryolitového a ryodaci
tového tufu). Na Slovensku sa andezitový tuf využíva obmedzene 
a ryolitový má spravidla vysokú rádioaktivitu (nad 120 B.kg·1). Pem
zového tufu je v ekonomicky ťažiteľnom množstve u nás nedostatok. 

Do tejto skupiny patria aj suroviny používané ako menej kvalitné 
plnivo (napr. do asfaltu a pod.). Využiť možno aj fylity, chloriticko
sericiti cké bridlice a pod. 

Do 3. skupiny sa zaraďujú aj suroviny na výrobu žiaruvzdorných 
materiálov (žiaruvzdorný íl a lupok sa na Slovensku prakticky nevy
skytujú, a preto sa dovážajú). Na prípravu šamotových sypkých 
(dusiacich) hmôt sa sčasti používali niektoré suroviny kaolínu 
s vysokým obsahom SiO2 z Lučenskej kotliny (Zlámanec, Točnica). 

Magnezitu ako žiaruvzdornej suroviny, ako aj na výrobu žiaru
vzdorných hmôt určených na vývoz na Slovensku je dostatok. 
Nevýhodou je jeho nízka až stredná kvalita. Ide o pomerne vysoký 
obsah nečistôt Fe2O3, CaO a SiO2, ktoré však možno úpravou čias
točne znížiť. Magnezit a žiaruvzdorné výrobky z neho nedosahujú 
kvalitu zahraničných špičkových výrobkov (Francúzska, Grécka, 
Rakúska) . Chemicky sa magnezit veľmi náročne upravuje v Hača-
ve. Produktom je kvalitný MgO a slinok. · 

Dolomit sa využíva v hutníctve, na výrobu dolomitového vápna 
i ako žiaruvzdorný materiál. Slovensko má dosť kvalitného dolomi
tu. Mletý sa zužitkúva v poľnohospodárstve. (Ďalším využívaním 
chemicky čistého dol omitu sa zaoberáme pri 4. skupine. ) 

4. skupina: Základné suroviny pre chemický a sklársky priemy
sel a výrobu umelých hnojív 

Do tej to skupiny patrí „vysokopercentný" vápenec a „vysokoper
centný" dolomit, kamenná soľ, soľanky , fosfáty, S, potaš a draselné 
soli. Ich cena je aj bez úpravy pomerne vysoká (cca 500--2000 Sk/t). 

Na Slovensku sa vyskytuje „vysokopercentný" vápenec aj dolo
mit, to značí s veľmi nízkym obsahom Fep3 a silikátových nečistôt 
(SiO2, Al2O3, TiO2), ale takmer všade sú postihnuté slabou dolomi
tizáciou (3-7 % dolomitu), a preto sú relatívne tvrdšie ako zahra
ničný „vysokopercentný" vápenec (kriedový) . V ATNS sa skúma 
,, vysokopercentn_ý" vápenec z Vajarskej - biely vápenec (1 3 BA ) 
- a z Jakloviec- Kurtavej skaly ( 13 SNV). Celkový obsah karboná
tov tohto vápenca je 99 ,3 až 99, 7 % a obsah nekarbonátových 
nečistôt 0,3-0,7 %. O mimoriadne či stý vápenec ide pri obsahu 
Fe2O3 0,03- 0,04 %. Nevýh odou oproti kri edovému vápencu je 
vyšší obsah MgO (0,5-1,63) . Bielosť veľmi jemne mletého vápen
ca (86,3-88,7 %) a jeho ďalšie fyzikálne a chemické parametre 
(okrem obsahu MgO) sú porovnateľné s dovážaným mletým kriedo
vým vápencom značky OMY A (Francúzsko, Rakúsko), ktorý sa 
používa pri výrobe bielych náterových farieb, tmelu, gumy, insekti
cídov, tapiet, lepidiel a na leštenie kovov. Veľmi dôležitá je zrnitosť 
meliva (malo by obsahovať čo najviac častíc menších ako 3 µm) , 
ale to je do značnej miery otázka techniky mletia. 

V rokoch 1977-1978 sa v ATNS riešila úloha Slovensko -
-vysokopercentné vápence II (Kozač , 1978). V rámci nej sa úpra
vou niektorých druhov vápenca získali produkty s veľmi nízkym 
obsahom Fe2O3 (0,026-0,048 %) vhodné na sklárske účely a ako 
plnivo do fatieb, tmelu, štuky, gumy, umelých hmôt, papiera, koz
metiky a pod. Najnižší obsah Fe2O3 mali produkty získané úpravou 
vápenca z Gombaseka (pod 0 ,03 %) , Včelár a Poník-Kečky 
(0,03- 0,04 %), Slizkého a z Jelšavskej Teplice (0,041-0,048 %). 
Vápenec na výrobu optického a krištáľového skla môže obsahovať 
najviac 0,03 % Fe2O3 a menej ako 1 % MgCO3, ale prakticky každý 
slovenský vápenec limit 1 o/o MgCO3 prekračuje. Za „vysokoper
centný" vápenec ho možno pokladať, iba ak sa berú karbonáty spolu 
(CaCO3 + CaMg(CO3) 2). Potom vyhovuje ako vápenec 2. triedy na 
výrobu krištáľového skla (Fep3 pod 0,12 %, CaCO3 najmenej 94 % 
a MgCO3 aspoň 5 %). Ako náhrada plavenej kriedy z Rakúska sa 
predtým používal vápenec z Hrabovky a na gumárenské účely 
z Mojtína pri Púchove. . 

„ Vysokopercentný", veľmi čistý dolomit, vhodný na chemické 
účely, ako .plnivo na výrobu skla a keramiky s bielym črepom sa na 
Slovensku vyskytuje na viacerých ložiskách. ATNS sa v rámci 
úlohy Komplexné zhodnotenie nerastných surovín SR skúma dolo
mit •Z Malých Krštenian a z Hubiny (vzorka 19 BA a 16 BA). Dolo
mit z Hubiny (16 BA) obsahuje 95,57 o/o dolomitu, 3,50 % kalcitu 
a 1 % nekarbonátových nečistôt (z toho oxidy Fe(Ti) do O, 1 o/o) 
a z Malých Krštenian (19 BA) 96,30 % dolomitu, 3, 1 O % kalcitu 
a 0 ,6 % nečistôt (z toho Fe2O3 maximálne do 0,07 % a TiO2 do 
0,025 %). Z obidvoch typov dolomitu sa bezodpadovou termickou 
a chemickou úpravou pripravili produkty Mg(OH) 2 a CaCO 3 

spfňajúce kritériá pre niektoré druhy plnív a výrobky horčíkovej 
chémie. Termickou úpravou možno pripraviť aj kvalitný polovypá
lený dolomit na niektoré sorpčné a deacidifikačné účely. V ATNS 
sa na báze takéhoto dolomitu z Hubiny v kombinácii s chloriticko
sericitickými bridlicami (vzorka 2 BA a 3 BA) a s ďalšími zložkami 
pripravili ,,imobilizačné a sorpčné prostriedky" na zachytávanie 



niektorých katiónov ťažkých kovov (Pb, Zn, Cu, Cd a pod.). Na ptípra
vu kvalitného kremenného sklárskeho piesku (T-13 až T-25) sa 
v ATNS sleduje úprava kaolinického piesku z Lučenskej kotliny (loka
lita Vyšný Petrovec-ťažobňa, vzorka 23 88). Predbežné čiastkové 
výsledky poukazujú na možnosť získať kvalitný kremenný piesok. 

Ďalšie suroviny zaradené do 4. skupiny sa (okrem kamennej soli, 
Zbudza) na Slovensko dovážajú (fosfáty, S, potaš a draselné soli). 

5. skupina: Priemyselné horniny a minerály 

Do tejto skupiny patrí široká paleta významných nerudných suro
vín s malým až stredným objemom produkcie. Ich cena je veľmi 
rozdielna - stredná až vysoká (cca 500 Sk/t pri niektorých suro
vých vyťažených surovinách) a pri niektorých produktoch po nároč
nej úprave týchto surovín 10 OOO Sk/t, ba aj vyššia). 

Baryt. Na Slovensku je dostatok surovín, z ktorých možno po 
úprave flotáciou získať kvalitný barytový koncentrát (vyše 98 % 
BaSO4) s „jasom" nad 94 % a s mernou hmotnosťou 4,45 g.cm·3 

(lokality v Spišsko-gemerskom rudohorí okolo Spišskej Novej Vsi 
a Rudnian, lokalita Poráč; surovinu ťaží a upravuje a. s. Želba Spiš
ská Nová Ves). Export do zahraničia predstavuje 35 OOO až 40 OOO 
t/rok . Baryt ako surovina sa u nás ďalej termicky ani chemicky 
nespracúva. Prírodný uhličitan barnatý (okolo 240 až 285 t/rok sa 
dováža. Menej významné ložiská barytových surovín sa vyskytujú 
v Spišsko-gemerskom rudohorí vo forme žíl v gelnickej sérii 
(v katastri Krásnohorského Podhradia a Drnavy). Niektoré z nich sú 
už vyťažené, iné zatiaľ nemajú priemyselný a ekonomický význam. 

Bentonit. Najznámejšie ložiská bentonitu (Ca-Mg) na Slovensku 
sú v neovulkanitoch a vznikli premenou ryolitových pyroklastík. 
Ide o ložisko Jelšový potok pri Kremnici a na východnom Sloven
sku o ložisko Lastovce a Kuzmice. Ložisko Jelšový potok ťaží 
Kremnická banská spoločnosť a upravuje sa najmä v Talcume
-Magnezite, a. s., v Hnúšti, a to na mletý pod 0,063 mm (4 % nad 
0,045 mm) s obsahom montmorillonitu Ca-Mg minimálne 50 %. Je 
určený na rozličné použitie, sušený prírodný a hrubo triedený 
(v zrnitosti od 0,09 do 10 mm) ako tzv. litter na odstraňovanie 
pachu domácich zvierat (expeduje sa ako tzv. mačkolit). 

Kvalitnejšie druhy (s obsahom montmorillonitu aspoň 66 %) sa 
upravujú natrifikáciou (66-70 % montmorillonitu), sušia a melú 
na jemnosť pod 0,045 mm (maximálny zvyšok na site je 6 %). Pre
dávajú sa ako Bentovet-Z (s obsahom Fe2O 3 maximálne 4,0 % 
a s napučiavosťou minimálne 15ml/2g) a Bentovet-K (s obsahom 
Fe2O3 maximálne 3,50 % a s napučiavosťou minimálne 18 ml/2g). 
Používajú sa ako spojivo do formovacieho piesku v zlievarenskom 
priemysle a kvalitnejší Bentovet-K aj v keramickom priemysle 
a pri čistení odpadovej vody. 

Obidve východoslovenské ložiská vlastní firma KERKO, a. s., 
Košice, sú otvorené a ťažia sa. 

Bentonit z Lastoviec obsahuje cca 55-60 % montmorillonitu 
a je znečistený tufitickou prímesou a cristobalitom. Vysušený má 
béžovú až žltokrémovú farbu. Napučiavanie po vhodnej natrifikácii 
v paste dosahuje 24-30 ml/2g. Prácami v ATNS sa v spolupráci 
s inými organizáciami preukázala jeho vhodnosť (po natrifikácii 
a potrebnej úprave) pre stavebníctvo, na prípravu geotextílií, čiste
nie odpadovej vody a pod. Pripravili sa aj vzorky organobentonitu. 

Bentonit z Kuzmic je biely alebo zelenkavobiely a obsahuje 
okolo 50 % montmorillonitu, 40 % cristobalitu a 1 O % ďalších 
nečistôt včítane klinoptilolitu. Po natrifikácii napučiava 22-24 
ml/2g. Po úprave je vhodný na prípravu geotextílií, sorpčné účely, 
prípravu organobentonitu, ako plnivo a na prečistenie odpadovej 
vody. Pre pomerne nízky obsah farbiaci ch oxidov (Fe2O3 1, 16-
-1,39) - a tým aj pre peknú bielu farbu - je mimoriadne vhodný 
na použitie v keramike, ako plnivo do farieb , lakov, p1ípadne na 

kozmetické a farmaceutické použitie . Na Slovensku sú aj ďalšie , 
avšak menej významné výskyty bentonitu. Bentonit vzniknuvší pre
menou andezitových a čadičových vulkanitov má veľmi vysoký 
obsah oxidov Fe aje zvyčajne žltookrový až žltooranžový. 

Export bentonitu zo Slovenska (47 OOO až 58 OOO t/rok) výrazne 
prekonáva dovoz (3600-7200 t/rok) . Dovážajú sa hlavne jeho 
špičkové druhy na špeciálne účely. Okrem vlastného bentonitu sa 
vyváža aj odfarbovacia hlinka vyrobená na báze bentonitu (cca 
2500 t/rok). Po zrušení jej výroby na báze bentonitu z Jelšového 
potoka v bývalých Chemických závodoch v Bratislave (teraz 
ISTROCHEM, a. s.) nemá výrobcu. 

Diatomit (diatomitový íl) 

Kremelina (resp. výrobky z diatomitu) - hlavne kvalitnejšie 
druhy vhodné na filtráciu - sa na Slovensko dováža (cca 1600 až 
2000 t/rok). Vývoz zo Slovenska nedosahoval ani 100 t/rok. Jediným 
ťaženým ložiskom bol Močiar pri Banskej Štiavnici. Diatomit 
z Močiara je sivobiely, žltobiely až hrdzavokrémový, často spevnený, 
kompaktný a vo vode pomerne ťažko rozplavitefný . Rozsievkové 
schránky majú rozličný, ale najčastejšie stípčekovitý a ihličkovitý 
tvar. Diatomit býva pomerne silne znečistený ílovými minerálmi, 
tufitickým materiálom, kremeňom , cristobalitom, plagioklasom, seii
citom, ptíp. aj chloiitom (obsah nečistôt je 25-30 %, v niektorých 
partiách aj vyšší). Diatomit z Močiara sa používal pli výrobe tepelno
izolačných materiálov (dosiek). Vlastníkom ložiska a ťažiarom boli 
bývalé Rudné bane, n. p., Banská Bystrica, závod Kremnica. 
V ATNS je vzorka 8 88 určená na ďalší výskum, ale obsahuje mini
málne 20 % nediatomitových nečistôt. Z ďalších slovenských výsky
tov, ktorými sa ATNS zaoberalo, treba spomenúť Jelšovec p1i Lučen
ci, ktorý obsahuje diatomit relatívne silne znečistený tufitickou a ílo
vou prímesou (až 50--60 %). Je vhodný ako surová kremelina, a tiež 
na výrobu kremelinových (ľahčených) tehál na tepelnú a zvukovú 
izoláciu. Ložisko do ťažby pripravuje firma Gamart, s. r. o., Lučenec . 

Zaujímavejšie výskyty diatomitu na Slovensku sú Dúbrava 
a Turová. Ide o diatomit podobnej kvality ako v Močiari (2. až 4. 
triedy), ale má výrazne lepšiu lamináciu a za sucha lístkovú odluč
nosť (niektoré partie by mohli spfňať aj požiadavky 1. a 2. kvalitatív
nej triedy). Zaujímavý je aj výskyt v Čankove. Obsahuje atypickú 
surovinu, ktorá chemizmom (R20 3) vyhovuje požiadavkám 1. kvali
tatívnej triedy (SiO2 až 88-92 %, malá prímes AIP3 a Fe2O 3, 

spolu pod 8 %), lenže má pomerne vysokú sypnú hmotnosť (nad 400 
kg.m·3) , lebo obsahuje diageneticky vylúčený chalcedón, a preto ju 
(sypná hmotnosť prekračuje limit 310 kg.m·3) nemožno zaradiť do 
nijakej triedy. Úpravou (termickou) sa z nej dá pripraviť krémovo
biely až biely sypký materiál, ktorý by mohol vyhovovať ako filtrač
ný materiál, no vyžadujú sa ešte detailnejšie skúšky. 

Granát na špeciálne účely (ale nie ako polodrahokam) 

Granát sa používa na brúsenie a leštenie, presné vodnotryskové 
rezanie a opracúvanie, ako aj na filtráciu. Najväčším svetovým výrob
com a vývozcom granátov je firma Barton (USA), obchodujúca aj 
s granátmi z austrálskych ložísk. Z granátu sa vyrábajú produkty rôz
nych značiek a zrnitosti (najčastejšie od O, 1 až do 3,385 mm) . Minerá
lom granátu je ružový až červený almandín (nad 98 % ) tvrdosti 8 až 9 
Mohsovej stupnice s mernou hmotnosťou 3,9--4, 1 kg.dm3. 

Potreba brúsnych materiálov sa na Slovensku kryje dovozom. 
Všetkých brúsnych materiálov spolu sa pod položkou pemza (šmir
geľ , prírodný korund) dováža okolo 400-500 t/rok (koľko z toho 
množstva patrí brúsnemu granátu, nie je známe). 

Z hľadiska výskytu granátov a prípravy granátových koncentrá
tov sú zaujímavé niektoré lokálne náplavy Dunaja. V ATNS sa 



skúma vzorka piesku 26 BA a 27 BA ( Klížska Nemá), odobrané do 5 
a 20 cm z dna Dunaja, ktoré obsahujú cca 7,0 a 11,5 % granátu. Pri
pravil sa aj granátový koncentrát s výnosom 7,6 a 12, IO %, obsa
hujúci vyše 95 % granátu , ktorý tvorí prevažne almandín. 

Merná hmotnosť granáto vého koncentrátu j e 4,075 a 4,062 
kg.dm·3 a zrnitosť 0,05-0,5 mm, ale väčšinou 0,/- 0,2 mm (táto 
trieda vo vzorkách piesku predstavuje 18 až 23 % hmotnosti ). Medzi
národne obchodovateľné granátové produkty sa dodávajú v trojakej 
zrnitosti, a to 0,15-0,3 mm Uemné 80 mesh); 0,2-0,5 mm (všeo
becné použitie 30 x 60 mesh) a O, 15-0,6 mm (Blast Grade) . Ich 
tvrdosť je (Mohs) 7,50, merná hmotnosť 4, 10 kg.dm·3, sypná hmot
nosť +2400 kg.m·3 (strasená sypná hmotnosť granátového koncent
rátu zo vzorky 26 BA a 27 BA bola 2388-2407 kg.m·3). 

Grafit (kryštalický) 

Na Slovensko sa dováža cca 2450-2500 t/rok grafitu pod 
obchodným označením prírodná tuha (grafit). Využiteľný v elektro
technickom (elektródy), chemickom a hutníckom priemysle (žiaru
vzdorné hmoty, tégliky a pod.) je iba veľmi drahý kryštalický grafit 
(okolo 30 OOO Sk/t grafitu - 95- 96 % C0 ,g grafit). Na medziná
rodnom trhu sa presadzuje najmä kusový kryštalický grafit zo Srí 
Lanky (kusový a vrecovaný s obsahom C0,g 95/96 %). Významnej
ším výskytom vysoko kvalitného kryštalického grafitu na Sloven
sku je Kokava nad Rimavicou. Kryštalický grafit (obsah 2 až 5 %) 
je jemne rozptýlený v muskovitových a fylitových kvarcitoch, príp. 
aj v chloriticko-sericitických fylitoch. Vzorky skúmané v ATNS 
dali po flotačnej a chemickej úprave koncentrát kvalitného kryšta
lického grafitu C0 „g = 95 až 99 ,5 % (podľa uvoľnenia grafitu z hor
niny pri mletí a obsahu chloriticko-sericitických fylitov , ktoré sa 
dostávajú do koncentrátu, a tak znižujú jeho kvalitu). Laboratórne 
aplikačné skúšky potvrdili možnosť využitia najkvalitnej ších kon
centrátov v elektrotechnike (elektródy), na výrobu žiaruvzdorných 
grafitových téglikov a pod. 

Kaolín a kaolínové suroviny 

Na Slovensku niet ložísk prírodného „surového" kaolínu, z ktoré
ho by sa dal po úprave získať vysoko kvalitný plavený kaolín, ako 
je napr. anglický (Cornwall) alebo český (Sedlec alebo Podhorany), 
resp. kaolín z ďalších známych svetových ložísk. Dovoz kaolínu 
a kaolínového ílu na Slovensko predstavuje 50 OOO až 60 OOO t/rok. 
Nevýhodou kaolínových surovín našich ložísk je ich genéza (vznik 
z chloriticko-sericitických fylitov alebo z hornín v asociácii s nimi). 
Najznámejším ložiskom surového kaolínu a kaolínových surovín na 
Slovensku je Hornd Prievrana v Lučenskej kotline (vzorka 22 BB 
v ATNS) a tzv. kaolinické piesky vo Vyšnom Petrovci a v okolí, 
kde je surovina približne rovnakej genézy ako v Hornej Prievrane 
redeponovaná na krátku vzdialenosť . Vzorka určená na výskum 
úpravy v A TNS má označenie 23 BB. V Košickej kotline (na jej 
styku so Slovensko-gemerským rudohorím) bolo overené ložisko 
surového čiastočne redeponovaného kaolínu sedimentárneho rud
níckeho typu. Kaolín z Hornej Prievrany a Rudníka sa v prirodze
nom stave pridáva do keramických zmesí pri výrobe tzv. stavebnej 
keramiky (dlaždíc, obkladačiek) ako zložka viaczložkovej zmesi 
(5 až cca 40 %). Pre vysoké zastúpenie neílových zložiek (piesok, 
sľuda) majú tieto suroviny (hoci mleté) len veľmi obmedzené použi
tie. Nevýhodou kaolínových surovín tohto druhu je, že plavený 
kaolín po ich úprave obsahuje aj vo frakcii pod 20 mikrometrov 
pomerne veľa sericitu (15-20 %), ktorý ho kvalitatívne znehodno
cuje. So sericitom sa do kaolínu dostáva Fe a Ti, čím sa plastickosť 
a väzkosť výsledného kaolínového produktu znižuje. Riešením 
úpravy by sa z kaolínového výplavu malo odstrániť čo najviac seri-

citu a pri úprave kaolinického piesku by sa mala sledovať aj kom
plexnosť zužitkovania suroviny, aby sa okrem kaolínu získal aj kva
litný kremenný piesok. 

Príkladom ďalšieho typu kaolínových surovín je tzv. kaolinizova
ný ryodici tový tuf v Čičave (maximálne do 30 % kaolinitu, ktorého 
obsah klesá s rastom obsah u vulkanického popol a v hornine). 
Ložisko patrí do východoslovenského neogénu a paleogénu. Suro
vina má svetlý až biely výpal a aj po mletí jej chýba potrebná plas
tici ta, a preto sa musí miešať z väzkými zložkami. V ATNS je vzor
ka 4KE určená na ďalší výskum úpravy a možné využitie suroviny. 

Mastenec 

Na Slovensku je dostatok kvalitného mastenca na domácu spo
trebu aj vývoz. Významné ložiská sú v Gemeri (Mútnik, Hnúšťa). 
Prakticky naším monopolným producentom je firma Talcum
-Magnezit, a. s., Hnúšťa. Mastencová hornina sa upravuje triede
ním, mletím a flotáciou. Flotáciou sa upravuje aj mastenec (mag
nezitová hornina) z ložiska Mútnik a pripravujú sa kvalitatívne 
rozličné druhy mletého, mikromletého a flotačného mastenca. 
Výrobky sa používajú v chemickom, keramickom, papierenskom 
a v gumárenskom priemysle ako plnivo a pigment a pri výrobe 
farieb, tmelu a plastov. Najkvalitnejšie druhy (zvyčajne ručne trie
dené) sa využívajú ako plnivo vo farmaceutickom priemysle (nové 
označenie C zodpovedá starému 00/A, B = EK-II, D = EK-III, A= 
= EK-1 s Fe2O3 maximálne do 0,7 %, AI P 3 + TiO2 maximálne 
5 %, MgO 28 %, Cu = 0,008 %, Mn = 0,01 %, neroz. zvyšok 
v HCl minimálne 90 %). 

Bielosť mastencového koncentrátu sa podľa kvalitatívnych dru
hov a značiek pohybuje od 78 do 83 %. Podľa sypnej hmotnosti 
a jemnosti mletia sa vyváža pod označením GEMERTALC C- 1 O až 
C-200 alebo B- 1 O až B-200 (B-1 O značí plnivo s jemnosťou mletia 
pod IO mikrometrov, B-200 jemnosť mletia pod 200 mikrometrov). 

Firma Talcum, a. s., Hnúšťa vyváža 7700 až 8500 t mastenca 
ročne . Dovážajú sa iba najkvalitnejšie druhy (zhruba iba 450 až 
480 t/rok). 

Sľuda 

Dôležitá je najmä svetlá sľuda , muskovit, príp. aj flogopit. Lítio
vá sľuda (lepidolit), príp. cinvaldid majú význam ako surovina na 
získanie Li a jeho solí. Sľuda sa používa v doskách, listoch , líst
koch, ako zlomková, vločková (šupinkatá) a mletá v rôznych dru
hoch podľa kvality (čistoty, rozmerov šupiniek, resp. jemnosti mle
tia). Má vynikajúce tepelné, zvukové a elektroizolai':né vlastnosti . 
Používa sa aj ako šupinatý ohňovzdorný materiál na výrobu asfalto
vaných pásov s krycou vrstvou, na protihlukové tesnenie pri výrobe 
stavebných hmôt na báze sadry (obkladové dosky, priečky , sadro
cementová omietka). Jemne mletá a veľmi jemne mletá sľuda (za 
sucha alebo za mokra) je dobrým plnivom do farieb, gumy, káblov, 
zváracích elektród, vrtných suspenzií, suchých štukových zmesí , 
využíva sa pri povrchovej úprave papiera, ako náhrada azbestu 
(ohňovzdorné platne, štíty), pridáva sa do cementu, plastických 
hmôt, slúži na dekoračné účely a pod. 

Cena kvalitnej sľudy je vysoká (za mokra mletá 360-500 
USD/t; 12 500-17 500 Sk/t). Za sucha mletá sľuda má nižšiu cenu 
(cca 100- 400 USD; 3500-14 OOO Sk/t), a to podľa charakteru 
a účelu použitia. Medzi veľkých producentov sľudy na svete patrí 
India a USA, v Európe napr. škandinávske štáty (známy je napr. 
tlogopit z Fínska). 

Kvalitatívne hodnotenie doskovej, listovej až lístkovej sľudy sa 
zakladá na ploche listu (podľa indických výrobcov) alebo na dlžke 
listu (podľa výrobcov v USA; napr. trieda Super Extra Extra Spe-



cial má rozmery 20,3 x 25,4 cm a lístková trieda 6 má rozmery 
2,5 x 4 cm). Ďal š ie rozmery šupinkavej sľudy sa udávajú v otvo
roch sít pod fa mesh (napr. IO až 100 mesh - 1,65- 0, 15 mm) 
a veľkošupinkatej v palcoch (od 1/8 až po l; 3,33- 26 ,67 mm) 
a veľmi jemne mletej a jemne mletej v mikrometroch (od 3 do 150 
mikrometrov). Okrem zrnitosti je niekedy rozhodujúci m obsah 
Fe20 3 a MgO. Napr. muskovit na výrobu ohňovzdorných ochran
ných panelov do cementu a sadry (ako náhrada azbestu) nesmie pre 
zmršťovani e (praskliny) obs ahovať vi ac ak o 2 % MgO. Kval itná 
sľuda sa viaže hlavne na ložiská pegmati tu. 

Na Slovensku nie sú vhodné ložiská ani producenti sľudy a sľudo
vých koncentrátov, a preto sa kval itná sľuda dováža (3 l až 40 t/rok). 

A. s. JCP v Štúrove na výrobu strešných a izo l ačných materiálov 
používa náhradné materiály, napr. ch loriticko-sericitické bridlice 
a fylity rozličnej zrnitostnej triedy (napr. Gemerchlorit a Gemerit, 
výrobky a. s. Talcum Hnúšťa) . V ATNS sa v rámci úlohy Topoľča
ny - Prievidza skúmali vzorky vysokosľudového čiastočne meta
morfo vaného granitu a granodioritu z Považského Inovca s obsa
hom sľudy 49 až 54 % (prevažne muskovitu s menším obsahom 
biotitu, chloritizovaného bioti tu a chloritu). Pri pravi l sa muskovito
vý koncentrát s obsahom 95 až 98 % muskovitu s výťažnosťou mus
kovitu do koncentrátu od 40 do 50 %. Ďalšia sľuda zostávala roz
ptýlená v medziproduktoch a v odpade. Zrnitosť muskovitového 
koncentrátu sa pohybovala od 0,045 do I mm. 

Perlit 

Slovensko je relatívne bohaté na perlit. Najznámej ším ložiskom 
je Lehôtka pod Brehmi na strednom a Byšta na východnom Sloven
sku, výskyty sú v Hliníku nad Hronom, Pi telovej a vo Viničkách -
Veľkej Bare). 

Prírodný perlit (vulkanické sklo) so sypnou objemovou hmotnos
ťou 950 až 1280 kg.m-3 je východiskovou surovinou pri výrobe 
expandovaného perlitu so sypnou objemovou hmotnosťou od 50 do 
250 kg.m-3. Z expandovaného perlitu sa vyrábaj ú ďalšie produkty 
na filtračné, imobilizačné a sorpčné účel y (napr. Vapex), ako aj na 
tepelnú a zvukovú izoláciu, v poľnohospodárs tve, envi ronmental is
tike a pod. Surového aj expandovaného perlitu sa zo Slovenska 
vyváža 1 O OOO až 13 OOO t ročne. 

Prírodný zeolit 

Slovensko je pomerne bohaté na prírodný zeolit klinoptil olitového 
aj mordenitového typu. Jeho ložiská sa viažu na východoslovenské 
a stredoslovenské neovulkanity. Na východnom Slovensku sú ložis
ká prírodného zeolitu klinoptilolitového typu v pruhu Nižný Hrabo
vec-Pusté čemerné, naj vznámejšie v Nižnom Hrabovci, Kuč íne 
a Majerovciach s obsahom kli noptilolitu 60-80 %) , a na strednom 
Slovensku je ložisko p1irodného zeolitu mordenitového typu Barto
šová Lehôtka-Jastrabá (s obsahom mordenitu okolo 40 %). 

Menej významné výskyty sú v okolí Byšty (mordenit), Veľkej 
Tŕne (klinoptil oli t aj mordenit), Poše, Kuzmíc (kli nopti loli t) na 
východnom Slovensku, hlavne v asoci ác ii s montmorill onito m, 
a na strednom Slovensku v okolí Sklených Teplíc (klinoptilolit), 
v oblasti Cerovej vrchoviny (k linoptilolit, lokali ta Dunivá hora). 
Prírodný zeolit sa vyznačuje niektorými špec ifický mi (hlavne 
iónovýmennými a sorpčnými) vlastnosťami, ale doteraz sa nenašl o 
také využitie , ktorým by sa zaradil medzi významné nerudné 
suroviny. 

Povrchovo otvorené je ložisko Nižný Hrabovec a Maj erovce, 
sporadicky sa ťaží v Nižnom Hrabovci (l ožisko patrí finn e Zeocem, 
s. r. o., Bystré). Údaje o vývoze zeolitu (pravdepodobne do švaj
čiarska a Nemecka) ani o jeho spotrebe na Slovensku nie sú známe. 

Rozsi ahly geologický prieskum a technologický výskum zeolitu 
prebiehal v rokoch 1980-1986. V rámci neho dodali ATNS tri 
vzorky z Bartošovej Lehôtky (5 BB, 6 BB a 7 BB), ktoré reprezen
tujú tri zrnitostné frakcie tej istej vzorky. 

Pyrofyli t 

Py rofylit je vodnatý di oktaédri cký ílový minerál teoretického 
zloženia AlP3.4Si0 2.H20 (alebo Sis[Al4] 0 20(0H)4). Jeho odrodou 
je tzv. agalmatolit (resp. čínsky pagodit), pevná hornina používaná 
na výrobu umeleckých predmetov. Pyrofylit (obsah Al 20 3, teoreti c
ký 28 ,3 %) môže obsahovať aj viac ako 30 % Al 20 3 a používa sa na 
výrobu špeciálnych žiaruvzdorných hmôt, vysokotl akových tesnení, 
v keramike pri výrobe obkladač i ek, elektrokeramiky a porcelánu, 
pri výrobe sklených vlákien i ako plnivo do papiera, plastických 
hmôt, farieb, lakov, tmelu , insekticídov a pod. 

Medzi významných svetových producento v pyrofy li tu patri a 
USA, Austrália, Japonsko, Čína, Južná Kórea, Brazília a Juhoafrická 
republ ika. Cena sa podľa kvality a náklado v na úpravu surovi ny 
pohybuje od cca 35 do cca 350 USD/t (asi 1230-12 300 Sk/t suro
viny alebo upraveného produktu). Koľko pyrofylitu sa na Slovensko 
dováža nie je známe, pretože sa nevedie v samostatnej položke. 

Významnejšie výskyty na Slovensku sú v oblasti Vígľašskej 
Huty- Kalinky a Stožka na strednom Slovensku. Pyrofylit sa vysky
tuje v asociácii s alunitom, kremeňom a niekedy aj s py1itom. Pyrofy
li tové koncentráty s obsahom 80 až 90 % pyrofylitu a 5 až 9 % aluni 
tu, príp. až 97 % pyrofy litu a 1,6 % alunitu možno získať úpravou 
suroviny z Vígľašskej Huty. Skúšky úpravy sa vykonali v ATNS 
roku 1993 pre Geologickú obl asť Košice a roku 1995 pre Envigeo, 
s. r. o., Banská Bystrica (zásobu suroviny eviduje Envigeo). 

Živce a živcové suroviny 

Živce sa pre keramický priemysel, výrobu skla a smaltu na Slo
vensko dovážajú najmä z českej republi ky (okolo 30 OOO až 35 OOO 
t/rok). Sklárstvo a kerami cký priemysel potrebujú predovšetkým 
draselné živce, hoci v keramike možno využiť aj sodno-draselné, 
príp. do keramických hmôt aj sodné živce (albity a albitity) ako 
tavi vo. 

Pri výrobe skla sa zvyčajne požaduje, aby živec obsahoval menej 
ako 0,3 % Fe20 3 (ešte lepšie menej ako O, 1 %), aby obsah alkálií 
K20 + Na20 bol najmenej IO % a z toho, aby obsah K20 bol aspoň 
9,5 %. Tolerancia v obsahu Fep3 je ± O, 1 % a v alkáliách ± 1 %. 
Živec by nemal obsahovať zrniečka ťažko taviteľných minerál ov 
korundu a chromitu a odporúčaný obsah Si02 a Al20 3 je okolo 65 ± 
± 0,2 %, resp. 18 ± 0,7 %. Zrnitosť ži vcového koncentrátu by mala 
byť (v dodávkach) cca 90 % pod O, 1 mm a cca IO % od O, 1 do 0,5 
mm, ale nie je rozhodujúca, pretože sa dá ľahko upraviť. Keramický 
priemysel požaduje, aby obsah Fe20 3 v draselnom živci bol aspoň 
pod 0,5 % a pri glazúre pod O, 1 % pri obsahu K20 nad 1 O % a živ
covej zložky nad 75 % (K + Na zl ožka živcov spolu). Výtavok po 
tavnej skúške by mal byť biely, roztavený a bez nečistôt. 

Do keramickej hmoty sa môže používať aj sodno-draselný živec 
s obsahom 55 až 70 % živcovej substancie s približne rovnakým 
zastú pením zložky Na a K (od 3,5 do 5,2 % K20 a rovnako aj 
Na20). 

Špeciálne požiadavky na surovinu na konkrétny účel sa môžu 
bližšie týkať tak chemizmu živca, ako aj jeho zrnitosti (v dodáv
kach). 

Napr. Na rýchlovýpalovú dlaždicovú hmotu: 
Fe20 3 < 0,4 %, Na20 > 6 %, zrnitosť max. 5 % > 0,09 mm 
Ti02 < 0,2 %, K20 > 1,5 % 
Na klasickú dlaždicovú hmotu: 



Fe20 3 < 0,5 %, Na20 > 2,5 %, zrnitosť max. 5 % > 0,09 mm 
Ti02 < 0,2 %, K20 > 6 % 

granit. Doterajšie výsledky (získanie kvalitného živcového koncent
rátu) sú povzbudzujúce. 

Na sanitnú keramiku: 
Fe20 3 < 0,2 %, Nap> 2 %, zrnitosť max. 5 % > 0,06 mm 
Ti02 < O, 1 %, K20 > 9 % 
Pri sodných živcoch (albit a albitit) sa požaduje: 
Fe20 3 < 0,2 % do hmoty môže byť aj vyšší (pod 0,5 %) 
Nap živcové> 8 % 

Možnosti použitia domácich surovín ako náhrady za dovoz 

Načrtnutá perspektíva využívania nerudných nerastných surovín 
Slovenska potvrdzuje predpoklad, že sa v budúcnosti bude dať väčšina 
v súčasnosti dovážaných nerudných surovín nahradiť v plnom rozsahu. 

Na Slovensku sa neťaží nijaké ložisko živcových surovín. Do úvahy 
na prípadnú ťažbu prichádzajú hlavne výskyty pegmatitových žíl 
(v oblasti kohútej zóny, Nízkych Tatier, Považského Inovca a pod.). 

Zdrojom sodného živca môžu byť albititové a albitové žily 
v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

V ATNS sa vykonali skúšky úpravy viacerých vzoriek leukokrat
ného granitu (granodioritu) z Považského Inovca, Vysokých aj Níz
kych Tatier a zo Spišsko-gemerského rudohoria (vrátane úpravy 
albitov a albititov). 

Zároveň treba zdôrazniť , že prakticky všetky druhy surovín urče
ných na náročnejšie použitie, ktoré možno v oblasti Západných 
Karpát získať, sa musia upravovať. V podstate každá dovážaná 
surovina zo zahraničia je už viac-menej produktom po nerovnako 
zložitom úpravníckom procese. Napr. kremenec z Poľska je podrve
ný, vytriedený a upravený aj predpieraním, čo v ňom pomerne 
výrazne znižuje obsah Al 20 3 viažuci sa na sericit. 

Rovnako si bez úpravy nemožno predstaviť ani živcové suroviny. 

Nevýhodou všetkých skúmaných surovín na báze granitu, grano
dioritu aj aplitoidného pegmatoidného granitu je prítomnosť drob
nošupinkavej sľudy (sericit-muskovit, biotit, čiastočne vybielený 
biotit a produkt jeho rozkladu limonit). Hoci sa pripravili kvalitné 
živcové koncentráty s obsahom živca nad 80 %, skoro vždy obsa
hujú 1 až 5 % sľudy, ktorá ich kvalitu znižuje. 

Na získanie sľudného koncentrátu je potrebné drvenie a flotačná 
úprava. Väčšina horninových surovín určených na ďalšie využitie 
vyžaduje aspoň úpravu mletím. 

Názorným pnl<ladom je kaolinický piesok z Hornej Prievrany. Odde
lerúm a úpravou piesčitej frakcie z neho po ďalšej úprave možno získať 
kvalitnú sklársku surovinu, úpravou šliku surovinu na biely cement 
a úpravou jemného kaolinického produktu keramickú surovinu. 

Predmetom skúšok v rámci úlohy Komplexné zhodnotenie 
nerastných surovín Slovenska sú zatiaľ dve vzorky živcovej surovi
ny, a to 29 BA z lokality Duchonka, pegmatoidný granit (oblasť 
Považského Inovca) a 16 SNV, lokalita Pod Braniskom, aplitoidný 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že bez vybudovania vhodných úpravní 
zostane akékoľvek úsilie o overovanie, ale aj o technologický 
výskum surovín bez náležitého efektu, pretože stavebné suroviny sa 
v pôvodnom stave dajú zužitkovať iba sčasti a na nemnohé ciele. 

Zaujímavý nález rudného minerálu v Javorí 
Menší ostrov kryštalinika a mezozoika, vynore

ný spod neogénnych vulkanických komplexov 
Javoria pri obci Pliešovce, sa zaraďuje do dvoch 
subzón veporika - severnejšia časť do kraklov
ského a južnejšia do kráľovohoľského pásma. 

Horniny kryštalinika sú tu rozšírené iba 
skromne a zastupujú ich najmä sericiticko
-chloritické až kvarcitické fylonity (Fusán et al., 
1971 ). Podstatnú časť tvoria metamorfované 
sedimenty triasového veku, najmä telesá spod
notriasového intenzívne premeneného kremenca 
a v ich nadloží pestré bridlice a dolomit. Najvyš
šiu časť vrstvového sledu predstavuje tmavý aj 
biely alebo ružovkastý kryštalický vápenec, 
podobný tuhárskemu (jura?). 

Podľa charakteru spodnotriasových a vyšších 
členov súvrstvia sa predpokladá, že pliešovský 
ostrov tvoria horniny metamorfného obalu vepo
ríd už spomenutých subzón. 

Nález chalkopyritu a jeho genéza 

Súčasťou výučby geológie na Technickej uni
verzite vo Zvolene sú aj terénne ukážky rozlič
ného typu hornín lokalít stredného Slovenska, 
medzi ktoré patrí aj Vápenná baňa na jv. okraji 
Pliešoviec. Polohu svetlého kryštalického 
vápenca tu odkrýva opustený lom, ktorý miest
ne obyvateľstvo využíva ako neriadenú skládku 
tuhého kom_unálneho odpadu. Hornina je drob-

nozrnná až strednozrnná, takmer monominerál
na a tvorí ju skoro výlučne kalcit. Cudzie prí
mesi ju miestami sfarbujú na ružovohnedo až 
svetlosivo. 

V lome sa našlo niekoľko ideálne vyvinutých 
kryštálov chalkopyritu (CuFeS 2). Zrná majú 
kovový lesk a na čerstvom lome sýtu zlatožltú 
farbu. 

Na povrchu niektorých zŕn vidieť náznak 
nábehovej, najmä modrofialovej farby. Zrná sú 
väčšinou veľké 1-2 mm, ale medzi nimi vyniká 
jediné zrno veľké 1 O mm s pekne vyvinutými 
kryštalografickými prvkami. 

Chalkopyrit sa v mineralogickom systéme 
zaraďuje do triedy sulfidov. Z hľadiska chemic
kého zloženia bežne vytvára pevné roztoky 
s pomerom CuFeS 2:Fe 1.x = 1: 1 až 1 :6. Kryštali
zuje v tetraédrickej sústave. Jeho základnými 
kryštalografickými tvarmi sú: sfenoid, dipyramí
da, príp. skalenoéder. Väčšinou vytvára zhluky 
alebo drúzy kryštálov, často s deformovanými 
plochami. Najčastejšie býva celistvý, zrnitý 
alebo vtrúsený. 

Ako rudný minerál sa vyskytuje vo väčšine 
genetických typov ložísk. Je akcesorický v naj 
rôznejších typoch magmatických hornín, hlavne 
bázických, príp. neutrálnych. V SR sú ložiská 
chalkopyritu najmä dvoch typov, a to hydroter
málne, žilné polymetalické rudy v rajónoch neo
vulkanických hornín a Cu porfýrové rudy v ich 

podloží. Vo svete sú v súčas nosti najvýznamnej
šími práve Cu porfýrové rudy. 

Záver 

Výskyty chalkopyritu vo vápenci a jemu 
podobných horninách nie sú hojné, hoci v mor
ských aj suchozemských sedimentoch sa Cu 
spravidla vyskytuje. Týka sa to hlavne klastic
kých hornín, ako je pieskovec, zlepenec alebo 
bridlice, kde sa vyskytuje spolu s organickými 
zvyškami. Ale lokál ne koncentrácie nebývajú 
príliš bohaté. Nie sú známe ani významné ložiská 
Cu v mramore a v kryštalickom vápenci. Pri 
metamorfóze sa Cu špecificky nehromadí. Príči
nou vzniku drobnýc h zŕn impregnovaných 
v metamorfovanom vápenci je zrejme obsah Cu 
už v predmetamorfnej sedimentárnej hornine . 
Pôvodný vápenec organogénneho pôvodu obsa
hoval malé percento Cu, príp. polohu s jej vyš
ším obsahom. Pri regionálnej metamorfóze sa iba 
prekryštalizoval nahromadený kov v hornine, 
a tak vznikli pekne vyvinuté kryštály chalkopyritu. 

Opísaný nález nemá praktický význam, ale je 
zaujímavý z mineralogického hľadiska. Do istej 
miery svedčí o geochemickom charaktere horni
nového priestoru a o migrácii prvkov v súvislos
ti s regionálnymi metamorfnými procesmi. 

Boris Belck"ek 



Výchova vedeckého dorastu v geovedách 
vo svete a želateľné aplikácie u nás 

Dvere otvorené dokorán záujemcom o univerzitné štúdium na 
geologických katedrách Prírodovedeckej faku lty Univerzity 
Kamenského - to je zápis okolo 150 (na tomto počte sa dohodli 
riadiace zložky fakulty) študentov bakalárskeho štúdia v školskom 
roku 1998/1999. Bakalárske uvádzam preto, lebo súčasná vysoko
školská legislatíva vyžaduje najprv štúdium tejto najnižšej formy 
univerzitného vzdelávania, ktoré - po úspešnom absolvovaní -
umožní študentovi pokračovať v magisterskej 
(spravidla S-ročnej) forme. Až potom nastu
puje vlastná vedecká výchova vo forme dok
torandského štúdia (interného aj externého). 
čo znamenajú spomenuté - v najbližších 

rokoch pravdepodobne nemenné - axiómy? 
- Pre katedry zaisťujúce vzdelávací pro

ces v prvom a druhom ročníku to pre nezainteresovaného značí 
ťažko predstaviteľný rast pedagogických povinností. Ako príklad 
uvádzam, že katedra mineralógie a petrológie spomenutej fakulty 
bude mať zo všeobecnej (optickej) mineralógie v prvom ročníku pri 
týždennom rozsahu tohto „predmetu" 2+2 v zimnom aj letnom 
semestri (150 študentov/S mikroskopov) 18 až 19 „paraleliek'', 
z čoho vychádza 36-38 hodín cvičení týždenne v obidvoch semest
roch. Ale v priebehu rokov ustálený počet pedagogických pracovní
kov sa v poslednom roku znížil o dve miesta, lenže na vypísaný 
konkurz sa o akademickú kariéru nenašiel ani jeden záujemca. 

- Nástup niekoľkonásobne vyššieho počtu študentov v najbliž
ších rokoch jednoznačne zmení aj vzťahy učiteľ - študent. V geo
lógii to bol prevažne neformálny vzťah : učitelia poznali študentov 
vyšších ročníkov podľa krstného mena, vedeli, odkiaľ sú , poznali 
ich „silné" aj „slabé" stránky. Pri novom počte študentov sa prístup 
učiteľov k nim nevyhnutne stane formálnejší, administratívny. 
Symbolický deliaci „múr" medzi učiteľom a študentom narastie. 
Vychodí to z reality: učiteľ musí vedecky pracovať (ináč sa „neod
lepí" od asistenského kvalifikačného stupňa), musí sa zúčastňovať 
na organizačných prácach na katedre, ale mal by pôsobiť aj vedec
ko-popularizačne atď. Preto sa skúšanie (preverovanie vedomostí) 
veľmi pravdepodobne presunie na písomnú formu (testy), a tak sa 
styk so študentmi bude riadiť z obidvoch strán (učiteľ:študent) dodr
žiavanými konzultáciami. 

- Nástup nebývalého počtu študentov (ale nielen on) nastoľuje 
aktuálnu úlohu zaistiť vhodné učebné texty. Úloha je o to nalieha
vejšia, že sa - na rozdiel od zahraničných renomovaných univerzít 
- najmä v magisterskom štúdiu bude musieť náš spôsob vzdeláva
nia (veľa prednášok , málo aktívnej samostatnej práce študenta) aj 
kontroly formou individuálneho styku učiteľa so študentom (kon
zultácie) rýchlo zmeniť. Vydávanie (ale najprv napísanie) učebných 
textov je v súčasnosti limitované akútnym deficitom finančného 
krytia (financie na tento cieľ na UK roku 1998 predstavujú iba 30 % 
sumy roku 1992). Vo vyspelom svete sa takáto problematika rieši 
zásadne odlišne: učiteľ študentom oznámi, že sa v príslušnom pred
náškovom kurze bude vyžadovať zvládnutie obsahu na úrovni učeb
nice od XY, ktorú vydalo uznávané vydavateľstvo v nemčine alebo 
v angličtine - a hotovo. Lenže ak má učiteľ aj aké-také sociálne 
cítenie (a to učitelia fakulty, o ktorej hovoríme, majú), uvedené 
učebnice/monografie za 100-150 USD za povinný základ výučby 
neoznačia. Preto si budú musieť sadnúť k počítaču a z drahých 
monografií (pokiaľ sa k nim vôbec dostanú) budú vyberať, transfor
movať a na naše pomery upravovať učivo v slovenčine. Na tomto 
mieste podčiarkujem , že písanie vhodných učebných textov a ich 

vydávanie (a hľadanie sponzorov na tento cieľ) pokladám za neod
kladnú úlohu. 

- úroveň a štruktúra vedomostí absolventa každej z troch úrov
ní univerzitného vzdelávania závisí od úrovne spektra poznatkov zo 
strednej školy a z vedomostí nadobudnutých na univerzite. Z uve
deného vyplýva otázka, aká je úroveň a štruktúra výučby vied 
o Zemi (zámerne používam toto moderné a výstižné označenie abio

tickej prírody namiesto trochu sta
ticky pôsobiaceho tradičného 
označenia vedných odborov , ako 
je mineralógia, petrografia, štruk
túrna geológia, geochémia atď.). 
Stav je mimoriadne nepriaznivý , 
ba, myslím si, pre 21. storočie 

priam hrozivý. Poznatky o Zemi, ktoré by mal mať stredoškolsky 
vzdelaný mladý človek pripravený na začlenenie sa do spoločnosti, 
sú útržkovité, ,,učené" v biológii alebo geografii. Pritom tú výrazne 
nedostatočnú (a vyučovacími hodinami nesaturovanú) súčasť 
poznatkov o neživej prírode, ktorá nás obklopuje, poskytujú učite
lia, ktorí vo svojom výkaze o štúdiu (indexe) nemajú zapísaný ani 
jediný predmet z geologických vied. Logickým dôsledkom toho je, 
že do výučby modernej (najmä dynamickej), a teda pre žiakov či 
študentov zaujímavej geológie učitelia spomenutého zamerania 
nemajú chuť, sami učivo do híbky spravidla neovládajú, a tak berú 
celú problematiku „za kratší koniec". 

Odstrániť uvedený stav sa pokúšala zmeniť najmä Slovenská geo
logická spoločnosť, ale bezvýsledne. V súčasnosti je na Prírodove
deckej fakulte UK v štádiu schvaľovania návrh na zriadenie učiteľ
skej dvojkombinácie geológia - chémia (tak, ako to bolo v 60. 
rokoch), prípadne aj geológia - matematika. Príprava stredoškol
ských učiteľov s takouto aprobáciou by mohla byť jedným z prvých 
krokov na prekonanie súčasného stavu. 

Nevyhnutnosť zvládnuť moderné poznatky o Zemi, jej vývoji 
v priestore a čase, no najmä možnosti ekologicky neškodne využí
vať jej zdroje už pochopili mnohé vyspelé krajiny sveta. Tak napr. 
v USA sa od roku 1997 na stredných školách všetkých štátov 
povinne vyučuje geológia (alebo vedy o Zemi) v modernej apliká
cii. Implantovanie modernej encyklopédie vied o Zemi do osnov 
gymnázií je - popri už uvedenej navrhovanej príprave stredoškol
ských učiteľov (profesorov) na výučbu takejto encyklopédie - jedným 
z prvých krokov, ktoré majú zmeniť súčasnú neutešenú situáciu. 

- Jednou z nevyhnutných podmienok, aby tým, čo sa profesio
nálne zaoberajú Zemou ako pevným telesom, ale aj tým, ktorí roz
hodujú o využívaní jej zdrojov , ostatní príslušníci spoločnosti rozu
meli, je ustavičné a koncepčné približovanie výsledkov poznávania, 
ale súčasne aj nových zistení dôležitých pre celé ľudstvo alebo aspoň 
kúsok planéty, ktorý označujeme ako svoju domovinu, ostatným 
obyvateľom vrátane globálnych plánovačov budúcnosti. Informácie 
o najzávažnejších zisteniach doma i na medzinárodnej úrovni pozná
vania by azda spolu s ďalšími krokmi mohli zvýšiť záujem o abiotic
kú prírodu, ktorá nás obklopuje. Informácie tohto druhu treba podá
vať koncentrovane a primerane schopnostiam adresáta. Inými slova
mi a pragmaticky: ,,Geológia - ale platí to o vede vôbec - sa musí 
propagovať." V opačnom prípade živorí, ba zaniká. 

- Podľa predstáv väčšiny zahraničných expertov by magisterské 
štúdium malo poskytovať dobrú orientáciu v príbuzných odboroch , 
teda v geologických vedách. Špecializácia by sa dostala do popredia 
až pri písaní téz magisterského štúdia, ale najmä v doktorandskom 



štúdiu. Pritom sa v ostatných rokoch aj v krajinách prepracovanej 
vedeckej prípravy (Nemecko, Francúzsko, USA, Vel"ká Británia) stále 
viac presadzujú doktorandské práce skúmajúce príslušnú krajinu. 

- Klasická geológia (mám na mysli geologické vedné odbory 
kodifikované vo vyhláške č . 13 l/ 1977 aj v prípade Sl ovenskej 
republiky) je - dúfaj me - iba v prechodnej kríze. Tá je pozorova
teľná v niekol"kých oblastiach: 

a) Počet geologických katedier pre nezáujem o štúdium geologic
kých vied v zahraničí klesá. 

b) Finančný objem štátnych objednávok univerzitám, ale aj geologic
kým službám sa znižuje. Geologická služba USA za posledných niekoľ

ko rokov stav svojich pracovníkov zredukovala takmer o polovicu. 
c) Štátne geologické služby radu krajín Európy a iných kontinen

tov obmedzujú geologické mapovanie vo všetkých mierkach i dru
hoch aplikovaných geologických máp. 

d) Zásluhou moderných komunikačných a reprodukčných tech
ník sa výroba tlačených textov (publikáci í) a geologických máp 
zrýchlila a sčasti aj zlacnila. 

e) Naproti tomu možno zaznamenať rast požiadaviek na výchovu 
v multidisciplinárnych oblastiach. V západnej Európe (Taliansko, 
Francúzsko, Veľká Británia) sú katedry orientované na archeometriu 
- petroarcheológiu či geoarcheometriu. Ide o uplatnenie sa absol
ventov klasického geodlogického štúdia pri výskume paleolitických 
a neolitických archeologických kamenných artefaktov. Mineralogic
ké, petrologické, paleontologické a iné postupy a metodiky prinášajú 
do archeológie (historickej vedy) zásadné nové poznatky. Rovnako 
sú žiadaní dobrí petrografi a geochemici, ktorí dokážu identifikovať 
príčiny deštrukcie historických kamenných objektov a pod. a navrh
núť spôsoby ich konzervácie. Nezastupiteľnosť geológov pri vyhľa
dávaní a hodnotení vhodných miest na umiestnenie rozsiahlych pod-

zemných hlučných prevádzok, ale aj pri sanácii a monitorovaní sva
hových pohybov, stavbe cestných a železničných tunelov a pod. je 
samozrej má. Geológovia sú naďalej nenahraditel"ní vo všetkých eta
pách vyhľadávania a využívania zdroj ov podzemnej, pitnej a mine
ralizovanej vody rozličného druhu, ako aj v balneológii . O časti tejto 
problemat iky som už na stránkach tohto periodika uvažoval (Mine
ral ia Slovaca, Geovestník). 

- Účastníci medzinárodných odborných sympózií, konferencií, 
kongresov a pod. už niekol"ko rokov zdôrazňujú potrebu publikovať 
metodické práce s ich prvou alebo jednou z prvých aplikácií a práce 
stimulujúce geologické procesy a fenomény . Napriek tomu má iba 
malá č asť prác regionálny dosah, aj keď ide o syntézu istej proble
matiky. 

„Módu" vo vedeckom výskume určuje iba niekol"ko špičkových 
laboratórií na svete (v západoeurópskych štátoch a v USA prevažne 
pracoviská univerzít). Je to dô sledok príliš vysokej zriaďovacej 
ceny za laboratóriá (izotopy rozličných prvkov , geochronologické 
laboratóriá, laboratóriá na štúdium kvapalných a fluidných uzavre
nín, mikrosondové a iónové - sondové laboratóriá, laboratóriá sti
mulujúce extrémne vysokú teplotu a tlak pre experimentálnu mine
ralógiu a petrológiu atď. ). 

V našej situácii sa môžeme iba utešovať myšlienkou, že aj vyso
ko výkonné počítače treba „nakŕmiť" geologickými údajmi , geopro
filmi, faktmi o zložení minerálov a hornín, o litologickej náplni dis
kriminujúcich súvrství atď., ale aj konštatovaním, že najvytrvalejší 
a dobre pripravení geovedci zo Slovenska nachádzajú mies ta aj na 
špičkových pracoviskách a vo významných výskumných tímoch 
(napr. M. Radvanec, I. Broska, P. Uher, J. Majzlan, B. Lupták a i.). 

Dušan Hovorka 

Minerálne a termálne vody na Slovensku 
- z histórie ich poznávania a využívania 

Históri a poznávania prameňov minerálnych vôd na Slovensku 
siaha až do 12. stor., keď sa v Zohorskej listine Kolomana I. roku 
1113 z oblasti Bojníc spomína „fons fervidus" - horúci prameň, 
teda prameň termálnej vody, ktorý sa isto, aj keď v primitívnej 
forme, už využíval. 

Hoci sa publikované údaje o našich prameňoch objavili až v 16. 
stor. , z listín majetkoprávnej povahy sú známe (Trenčianske Tepli
ce, Turčianske Teplice - Štubňa) už aj z predchádzajúcich storočí. 

Zásluhou kapitána Spišského a šarišského hradu Juraja Wernhera 
vznikla útla publikácia o spišských minerálnych vodách (Hypomne
mation de admirandis in Scepusio aquis - O podivuhodných 
vodách na Spiši) pravdepodobne už v roku 1545 (Kolín nad 
Rýnom) a takmer v tom istom čase obdivoval niektoré naše zvlášt
ne vody nemecký autor svetového mena Georgius Agricola v diele 
De natura eirum quae effluunt ex terra - O vlastnostiach látok 
vystupujúcich zo zeme (1546). Toto dielo je významné aj preto, že 
sprostredkúvalo hydrologické poznatky z celého vtedy známeho 
sveta podľa antických autorov. Prioritu má i v tom, že uvádza azda 
prvý návod na analýzu vody podľa zmyslovej percepcie. Zo sloven
ských zvláštnych vôd opisuje technológiu využívania cementačnej 
vody v Smolníku, využívanej na výrob u veľmi kvalitnej medi 
a vyhl"adávanej v celej Európe. Vel"kú pozornosť venuje aj vodám, 
ktoré skamenievajú (lapidescunt), a to na Spiši, ako aj vodám č i 

exhalátom hubiacim živočíchy (Sliač, Prešov) , ,,zelenej" vode 
v Španej Doline, ale medzi známymi kúpel"mi nezabudol spomenúť 
ani prírodný kúpe]" Schwitzloch v Sklených Teplici ach . 

Juraj Wernher však na popud Žigmunda Herbersteina, habsbur
ského diplomata, už v roku 1549 vydal rozsiahlejšie dielo o vodách 
vtedajšieho Uhorska De admirandis Hungariae aquis hypomnema
tion - Správa o podivuhodn_ých vodách v Uhorsku a uviedol v ňom 
22 lokalít z územi a terajšieh o Slovenska. Je prirodzené, že j eho 
pozornosť upútali niečím pozoruhodné vody, obdivuhodné (sli ačska 
rybárska smrtiaca voda, spišská kameňotvorná voda, cementačná 

voda v Smolníku a v Španej Doline, jedovatá voda pri Prešove, 
bazén s kameňotvornou vodou vo Vyšných Ružbachoch a v Gánov
ciach ai.). Ale najviac ho zaujal osobitný pôvod prameňov termál
nej vody v Piešťanoch, ktoré menia svoje miesto podľa prúdnice 
rieky Váh, no ešte väčšmi liečivosť tejto vody, ktorá je „podra všeo
becnej mienky najliečivejšia v celom Uhorsku". 

Wernherova správa o našich vodách obehla svet a dostala sa aj 
do vel"kého diela De thermis - O kiipeľoch, ktoré v roku 1581 
napísal osobný lekár pápeža Sixta V. Andrej Baccius Elpidi anus. 
Až vtedy svet s údivom poznal osobitosti a poklady našej prírody . 
Trenčianskym Tepliciam v tom istom čase venoval mimoriadnu 

pozornosť moravský zemský fyzikus Tomáš Jordan z Kluže v diele 
O vodách hojitedlných neb teplicech moravských ( 1580). On vlast-



ne prvý u nás analyzoval tieto vody zmyslovou percepciou a kúpele 
aj ich okolie hodnotí v porovnaní s kúpeľmi v okoli tých krajinách 
v superlatívoch. Aj z toho vyplynu la vysoká návštevnosť kúpeľov 
z Poľska, Moravy, ba aj z Viedne. 

Už v 17. stor. sa prekvapujúco objavila lokálna monografia Jána 
lnocenta Petrycyho v poľštine i latinčine O vodách v Druzbaku 
i Leczkovej (1635). Aj ona obsahuje jednoduchú analýzu, resp. 
postup pri zmyslovom určovaní základných chemických zložiek 
vody. 

Nedlho potom v roku 1642 ospieval uzdravuj úce piešťanské 
termy (Saluberrimae Pisthinienses thermae - Ozdravujúce pie
šťanské kúpe le) český emigran t po Bielej hore Adam Trajan 
z Benešova. Pre dokumentárnu hodnotu majú jeho spevy čo pove
dať aj človeku súčasnosti. 

Poetické pasáže o minerálnych vodách sú aj v oslavnej básni na 
mesto Svätý Jur, ktorú roku 1679 zložil Juraj Peucker, študent 
pochádzajúci z Banskej Bystrice. Hovorí v nej už o sírnych vodách. 

Ale ešte predtým po Slovensku putoval anglický banský odbor
ník Eduard Brown a z týchto ciest už v roku 1673 uverejnil cestopis 
(A Brief Account of some Travels in Divers Parts of Europa - 511rá
va o cestách po rozličn_ých častiach Europy) s nádhernými opismi 
našich kúpeľných miest (Piešťany, Bielice, Sklené Teplice, Vyhne, 
Štubňa, Bojnice, Trenčianske Teplice). 

Už na sklonku 17. stor. v roku 1689 napísal rektor Trnavskej uni
verzity jezuita Martin Senti váni vedeckú dizertáciu O obdivuhod
ných silách a vlastnostiach vôd (skrátene) - De admirandis virtuti
bus et proprietatibus .. . aquarum, ktorá je vlastne našou prvou teo
retickou hydrogeologickou prácou . V nej podľa s i tuačnej predlohy 
J. Wernhera vysvetľuje osobitosti našich a v druhej časti aj vôd 
celého vtedy známeho sveta. Pri roz li šovaní vôd a pri interpretácii 
ich pohybu sa pridŕža náh ľadov jezuitu Anastázia Kirchera, v tom 
čase veľmi uznávaného prírodovedca, ktorý vychádza z Aristotela. 
Ale zo slovenských minerálnych vôd podáva pomerne málo inter
pretácií otázok z práce J. Wernhera. Najobšírnejšie opisuje jemu 
veľmi blízky prameň uhličitej vody v Liptovskom Svätom Jáne. 
Viac sa venuje podzemným a povrchovým vodám ostatného vtedy 
známeho sveta. 

Za cestopisný klenot možno pokladať dielo holandského vedca 
Jakuba Tollia z roku 1703 Epistulae itinerariae - Cestopické listy, 
v ktorom s veľkým obdivom sleduje najmä kúpeľný život v Skle
ných Tepliciach. 

18. stor. možno z hľadiska poznávania a využívania našich mine
rálnych a termálnych vôd hodnotiť ako storočie mi moriadneho roz
voja, lebo v ňom už „veda za stôl sadla". Začalo sa systematické 
vyhľadávanie prameňov , poznávanie zloženia naj rôznejších typov 
vody, presnejšie určovanie medicínskych indícií vôd, ba objavuje 
sa už aj riadenie, dávkovanie interného aj externého liečebného 
procesu, pitnej kúry a kúpeľov (J . J. Torkoš). 

Vedecké poznatky sa z univerzít prostredníctvom talentovaných 
absolventov prenášal i aj do praxe . Praktické skúsenosti aj nové 
objavy sa dostávajú do publi káci í, ktoré, pokiaľ ide o slovenské 
vody a kúpele, sú na rovnakej ; ba v mnohom na vyššej úrovni ako 
viaceré nemecké a talianske vedecké publikácie. 

Nesporne prvé miesto v tejto oblasti patrí Matejovi Belovi, ktorý 
pozoruhodne rozšíril obzor poznania nielen v geografickom a histo
rickom ohľade, ale s pomocou svojich spolupracovníkov aj v medi
cíne a v analytike vôd. Jeho dielo Hungariae antiquae et novae 
prodromus - Posol niekdajšieho i súvekého Uhorska ( J 723) 
a Notitia Hungariae novae historico geog raphica - Historicko 
zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku ( 1735-1742) sú neopako
vateľným skvostom v poznávaní a využívaní našich minerálnych 
a termálnych vôd v danom období. Na spracúvan í jeho diel sa 
významne zúčastnili jeho referenti, stoliční lekári a lekárnici, ktorí 

pramene opísali, podak to rí aj historicky do ložili, analyzovali 
a medicínsky indikovali. Zaslúži l sa o to aj Belov starš í priateľ , 

banskobystrický lekár zvaný „uhorský Hi ppocrates" Karol Otto 
Moller. Jeho analýza vody v Sklených Tepliciach, Vyhniach, na 
S liači , ale aj v iných kú peľných miestach má nes porne priori tu . 
Zaslúžil sa aj o sústredenie hi storickýc h údaj ov o spomenutých 
kúpeľoch a o možnostiach ich medicínskeho využívania. 

Ale z obrovského diela M. Bela bola publikovaná iba časť, kým 
ďalšia - viac alebo menej rozpracovaná - ostala v rukopi soch. 
Možnos ť študovať aj rukopisy tohto veli kána som využil v práci 
S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách ( 1983) a Vzác
ne a obdivované vody Slovenska ( 1996). 

Mladí lekári, zväčša absolventi nemeckých univerzít, vniesli do 
nášho prostredia úsili e odovzdať svetu informácie o bohatstve 
a hodnote slovenských vôd a kúpeľov. Tak napr. Andreas Herman 
napísal prekrásnu publikáciu o Trenčianskych Tepliciach De ther
mis Trentsiniensibus, commentariolus historico physico medicus -
Historická, fyzikálna a lekárska rozprava o Trenčianskych kúpe 
ľoch (1 726) a Justus Ján Torkos objavnú publikáciu o piešťanských 
vodách (Schediasma de thermis Pästheniensibus - Náčrty o Pie
šťanských kúpeľoch (1745) , ktorá výrazne prekonala svoj u dobu . 
Torkos nielenže prvý určil geologický pôvod vôd z Považského 
Inovca, ale vysvetlil aj to, že nie pramene menia miesto, teda neblú
dia, ale Váh mení svoje prúdni ce. Okrem toho vypracoval veľmi 
seriózny dobový fyz ikálnoche mi cký rozbor týchto vôd a dokonca 
systematizoval medicínsky liečebný proces s nimi. 

Pavol Adám i, rodák z Beluše na Považí , už ako absolvent medi
cíny vo Viedni svojou doktorskou di zertačnou prácou o hydrografii 
Trenčianskej stoli ce ( Hydrographia Comitatus Trencsiniensis) roku 
1766 ukázal celému nasledujúcemu storočiu, ako sa píše regionálna 
hydrogeologi cká práca. Nielenže na vysokej úrovni analyzoval 
minerálne a termálne vody trenči anskeho regiónu, ale prvý zo všet
kých u nás aj meral ich teplotu Fahrenheitovým teplomerom. 
Možno iba predpokladať, akú úroveií by táto osobnosť bola nado
budla v balneomedicíne, keby hneď po promócii nepresedlala na 
iný vedný odbor, na veterinárnu medicínu, v ktorej Pavol Adámi 
ako univerzitný profesor získal primát v strednej Európe. 

V 60. rokoch 18. stor. (1763-1 769) sa v Rakúskej monarchii 
uskutočni la aj prvá registrácia minerálnych a termálnych vôd, kto
rej hlavným cieľom bolo umožniť li ečebné využívanie minerálnych 
a termálnych prameňov v monarchii , aby šachta neutrácala imanie 
v zahraničných kúpeľoch . Opisov prameňov a analýz vody z rozlič
ných miest sa zhostili stoliční lekári a lekárnici. 

Monografie o Turčianskych Teplici ach a o Sliači v tomto storočí 
spracovali výborní lekári - fyzikusi, a to Ján Lisschovini (Scruti 
nium physico medicum quo aquarum Stubnensium medicatarum in 
inclito comitatu Thurotziensi scaturientium ... sufficiens varii calo
ris ratio, elementa, utilitas et modus utendi genuine expenduntur -
- Fyzikálny a lekársky rozbor, ktorým sa posudzujú štubnianske 
Liečivé vody v slávnej Turčianskej stolici s ohľadom na rôznosť ich 
teploty, základné zložky, využiteľnosť a spôsob využívania ( 1748) 
a David Wipacher ( De thennis Ribariensibus in Hungaria -
- O Rybárskych (Sliačskych) kúpeľoch v Uhorsku (1768). Nešlo 
o ojedinelé práce. Patrí medzi ne aj dielo Examen physico medicwn 
thermarum Sclenensium Schemnicium - Fyzikálno lekársky rozbor 
termcílnych vôd v Sklených Tepliciach (1740) a diela O. Gämäriho 
( 1793), S. Hambacha ( I 778), ako aJ A. Kelina ( 1793), š. Jóža 
(1799), T. Z. Hustého (1795) . Mnoh o nových a zaujímavých 
poznatkov o našich minerálnych vodách pri niesol vo svojich cesto
pi sných li stoch ( Epistulae itinerariae) F. E. BrUckmann. 

Prvú balneografiu Rakúskej monarchie (Gesundbrunnen der 
Oesterreichischen Monarchie - Liečivé pramene Rakúskej monar
chie) vypracoval Henrich Ján Nepomuk Crantz roku 1777 a zo Slo-



venska v nej opisuje 158 pramenných miest a využil aj údaje 
z celoštátnej registrácie alebo z prác renomovaných analytikov 
(Torkos, Winterl, Adámi, Engel, Raymann ai.). 

Na prelome 18. a 19. stor. sa o poznávanie kvality našich mine
rálnych vôd významne zaslúžil budapeštiansky univerzitný profesor 
chemie a botaniky Paul Kitaibel. Mimoriadnu pozornosť venoval 
Slatine, Turčianskym Tepliciam a Bardejovským kúpeľom, o kto
rých napísal aj osobitné monografie ( Kurze Analyse des Szalat
nayer Mineralwassers, 1802, - Thermarum Stubnensium examen, 
1808 , - Nachricht Uber das Bartfelder Mineralwasser, l 801 ). 
Výsledky všetkých jeho výskumov sa potom objavili v jeho 
posmrtne vydanej publikácii Hydrographica Hungariae, ktorú 
v roku 1829 vydal J. Schuster. 

Na začiatku 19. stor. sa záujem medicínskych kruhov sústredil 
najmä na kúpele a minerálne vody. O slovenské vody sa veľmi živo 
zaujímal prof. Ludevít Tognio, vychovaný v Trenčíne, ktorý svojim 
absolventom dával regionálne dizertačné práce s touto problemati
kou (Samuel August Stolz, Dávid Wagner, Dávid Sziisz ai.) a sám 
analyzoval 498 druhov minerálnej vody prevažne zo Slovenska. 
V práci Nehány szó Magyarhon ásványvizeiräl (1843) uviedol, že 
sa do jeho obdobia minerálnymi vodami publikačne zaoberalo 117 
lekárov a lekárnikov. Prebudil záujem o minerálnu vodu s veľmi 
vzácnym chemizmom (NaMg/HCO3) v Sulíne, ktorá sa potom 
vyvážala aj do zámoria, a jeho objavom bola i vysoko mineralizo
vaná zásaditá minerálna voda v Cigeľke. 

Kým pred 19. stor. boli kúpele a minerálne vody prístupné bezplat
ne, v 19. stor. sa komercionalizujú, dostávajú sa do rúk obchodne 
zameraným vlastníkom alebo nájomcom. V istom zmysle možno 
povedať, že vplyv takejto orientácie bol rôznorodý. Nájomníci sa 
zväčša usilovali využívať kúpele bez nových investícií alebo aj opráv, 
ale obchodne zdatní sa naopak pozerali do budúcnosti a nešetrili 
investíciami. Tak to bolo napr. v Piešťanoch, v Trenčianskych Tepli
ciach, ale aj na Sliači (Lenoir) a v Bardejovských kúpeľoch. 

Vývin kúpeľníctva u nás zachytili balneografické práce. Najvý
znamnejšia z nich je od Daniela Lengyela de Przemysla Die Heil
quellen und Bäder Ungarns - Liečivé pramene a kúpele v Uhorsku 
( 1854), a najmä vynikajúca balneografia Ungarns Kurorte und 
Mineralquellen - Uhorské liečebné kúpele a minerálne pramene, 
ktorú napísal Dávid Wachtel ( 1859). Dotýkajú sa geografických, 
historických, medicínskych, analytických a naposledy spomenutá aj 
geologických otázok. 

Významné sú aj balneografické práce, lekárov Štefana Bolemana 
a Kornela Chyzera, ktoré vychádzali najmä v poslednom štvrťročí 19. 
stor. V mnohom však prebrali údaje zo starších balneografických prác. 

V 19. stor. sa do popredia dostal aj hydrogeologický prieskum pra
menných miest. Azda najväčším odborníkom v tomto ohľade bol bra
tislavský rodák Viliam Žigmondy, ktorý vybudoval termálne zdroje 
nielen na Margitinom ostrove v Budapešti, ale aj Herliansky gejzír 
a svojimi radami pomáhal aj pri prieskumných prácach na Sliači, 
v Rajeckých Tepliciach, v Gánovciach a na iných miestach (Jasov). 

20. stor., najmä obdobie po prvej svetovej vojne, slovenskému 
kúpeľníctvu veľmi nežičilo. Výnimkou bol iba nebývalý rozvoj 
kúpeľov v Piešťanoch, na Sliači a čiastočne aj v Trenčianskych 
Tepliciach. Ani publikačná činnosť o tejto problematike sa náležite 
nerozvíjala. Medzi dvoma vojnami sa o naše minerálne vody začala 
zaujímať skupina geológov, najmä český hydrogeológ Ota Hynie, 
ktorý slovenské minerálne vody profesionálne skúmal už od roku 
1924 (Piešťany). Do sľubného vývoja nepriaznivo zasiahla druhá 
svetová vojna, po ktorej mnohé kúpele dokonca zanikli (Sobrance, 
Nová Lubovňa) a iné živorili (Smokovce ai.). 

Po druhej svetovej vojne sa publikačná činnosť začala očividne 
rozvíjať až v 50. rokoch , keď nastúpila nová generácia odborníkov, 
lekárov, chemikov a hydrogeológov. Oni stimulovali nielen rozvoj 
bázy kúpeľníctva a žriedelných podnikov, ale aj jeho nadstavby 
tým, že začali vedecky aplikovať hydrogeologické zásahy na kvali
tu aj kvantitu zdrojov termálnej a minerálnej vody potrebnej na 
nebývalý rozvoj. 

V roku 1951 Juraj Hensel s kolektívom vypracoval prvú sloven
skú balneografiu, ale zameranú iba na hodnotenie kvality minerál
nych vôd. Uviedol v nej 306 prameňov s chemickým rozborom 
a 358 bez neho . Kvalitu zhodnotil podľa medzinárodnej normy 
ISMH. 

Koncom 50. rokov a v 60. rokoch sa o slovo prihlásila skupina 
mladých hydrogeológov (P. Tkáči k, O. Franko, V. Struňák, 
V. Bähm, L. Melioris a i.), ktorá sa výskumu a prieskumu minerál
nych a termálnych vôd venovala systematicky a výsledky publiko
vala nielen v rukopisných záverečných správach, lež aj v odbor
ných domácich a zahraničných časopisoch. 

Balneografickej povahy je aj publikácia neprofesionála Jána 
Šípoša Slovenské kúpele z roku 1972. Autor sa v nej zaoberá kú
peľnými zdrojmi vody, históriou kúpeľov, geografickými a klima
tickými pomermi, ako aj medicínskym zameraním. Škoda, že jeho 
hodnotenia nie sú autentické. 

Najobsiahlejšia odborná balneografia pod názvom Minerálne 
vody Slovenska I, II , Balneografia a krenografia vyšla roku 1977 
a jej autorom je P. Krahulec. A. Rebro, J. Uhliari k a J. Zeman. 
Obsahuje odborne, najmä chemicky zhodnotené pramene (] 093) 
podľa najnovšej registrácie minerálnych prameňov na Slovensku (P. 
Tkáčik, A. Rebro). 

Historicky zameraná je monografia J. Mul íka Dejiny kúpeľov 
a kúpeľníctva na Slovensku z roku 1980. 

Pri trojstom jubileu narodenia M. Bela ( 1684) vyšla moja publi
kácia S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách (1983), 
ktorou som sprostredkoval poznatky M. Bela a jeho spolupracovní
kov o minerálnych prameňoch a kúpeľoch na Slovensku. Niektoré 
vtedajšie poznatky som aktual izoval. 

Roku 1996 som vydal hydrogeologicky a historicky zameranú 
publikáciu Vzácne a obdivuhodné vody Slovenska. V nej som sa 
podujal textom aj ilustračne pútavo zhrnúť najnovšie aj historické 
údaje a poznatky o pramenných miestach celého Slovenska tak, ako 
ich pozná súčasná hydrogeológia a história. 
Cieľom tohto môjho príspevku je iba prehľad historického vývinu 

poznania o našich zdrojoch minerálnych a termálnych vôd a o ich 
využívaní, a tak dať mladšej generácii hydrogeológov a balneohis
torikov impulz aj akési východisko či základ do ďalšieho balneo
grafického výskumu. V našich a zahraničných knižniciach i archí
voch je totiž ešte veľa nepreskúmaného ma teriálu, ktorý môže 
mnohé naše poznatky dopln i ť a dokonca pomôcť ozrejmiť aj niekto
ré problematické otázky hydrogeologického výskumu či prieskumu. 

V hydrogeologickej praxi som zistil, že pri spracúvaní projektov 
a záverečných odborných správ treba poznať historické údaje 
o lokalitách aj prameňoch či zdrojoch využívaných kúpeľnícky, ako 
aj na pitnú kúru alebo na osvieženie a dopíňať ich. Tak potom 
poskytnú obraz o vývine aj zmenách prameňov často až v priebehu 
stáročí. Takéto zosústavnenie historických údajov j e - podľa 
môjho náhľadu , ale aj ostatných našich známych hydrogeológov -
prepotrebné, lebo vo väčšine novodobých hydrogeologických a bal
neohistorických prác chýbajú. 

A. Rebro 



Seminár pri príležitosti sedemdesiatin prof. Ing. J. Babčana, DrSc. 
Katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Kamenského, Bratislava 2. apríla 1998 

Dňa 2. apríla 1998 sa na Prírodovedeckej fakulte UK konal odborný 
seminár pri príležitosti sedemdesiatin prof. Ing. J. Babčana, DrSc. úvodné 
slovo a zdravicu k životnému jubileu pána profesora predniesol doc. RNDr. 
Jozef Veselský, CSc. Seminár tvorilo šesť prednášok a hlavné slovo z nich 
mali doktorandi katedry geochémie. Abstrakty prednášok uverejňujeme. 

J. BABČAN: Organické látky- život- granity 

Chemická analýza organických substancií uhlíkatého meteoritu Orgueil 
a Murchinson ukázala zložitosť v nich obsiahnutých z lúčenín , a to od jedno
duchých uhľovodíkov cez aminokyseliny až po 32-členné organické mole
kuly. Okrem zistenia prítomnosti organických látok vo vesmírnom priestore 
potvrdili aj ich abiogénny pôvod. 

Uhlíkaté meteority s organickámi látkami na druhej strane dokumentujú, 
že organické látky sú na Zemi od jej počiatku , a tak mohli byť prekurzormi 
života už v jej najranejšom období. 

Organické látky sa okrem toho mohli zúčastňovať aj na základných geo
logických procesoch, napr. na tvorbe zemskej kôry . Ich spolupôsobením pri 
zvetrávaní - ako to dokazujú s účasné javy - mohli vznikať sedimenty 
obohatené o voľný SiO2, potrebný pri tvorbe granitoidnej magmy, a potom 
aj granitoidné horniny. 

J. ŠEVC: Prírodné organické látky a chemické prvky 

Po exprimentálnom výskume karbonátových systémov v laboratóriách 
experimentálnej geochémie a mineralógie Gú Prírodovedeckej fakulty UK 
sme v 90. rokoch svoj záujem preorientovali na vedecký výskum prírodných 
organických látok, o ktorých predpokladáme, že sú súčasťou sedimentov, 
pôdy, vody a pod. 

V prvej etape sme sa zamerali na izoláciu a frakcionáciu humínových 
látok z pôdnych vzoriek a zo vzoriek rašeliny klasickou metódou s NaOH. 

Získané humínové kyseliny a fulvokyseliny ako základné zložky prírod
ných humínových látok sme použili ako komponenty experimentálnych systé
mov spolu s rozpustnými formami rozličných kovov. Cieľom experimentov 
bolo pri meniacom sa pH roztoku sledovať vplyv organických látok na tvorbu 
rozpustných, obmedzene rozpustných alebo nerozpustných zlúčenín daného 
kovu. Postupne sme podľa výsledkov geochemicko-environmentálneho 
výskumu prírodných organických látok vo vzorkách z Malých Karpát experi
menty rozširovali o ďalšie organické látky vyskytujúce sa v prírodninách. 

Experimentálne sme potvrdili a obohatili poznatky o tom, že organické 
látky v prírodných systémoch vplývajú na migráciu a akumuláciu chemic
kých prvkov. Na základe laboratórnych experimentálnych prác možno jed
noznačne konštatovať špecifické správanie sa organických látok k jednotli
vým chemickým prvkom. 

Distribúciu kovov do nerozpustných alebo rozpustných foriem pod vply
vom organických látok treba chápať ako jeden z možných čiastkových kon
tinuálnych procesov prebiehajúcich napr. v pôde, ktorá však ovplyvňuje 
pohyb kovov aj mimo uvedeného systému. 

S. IRÓ: Experimentálny výskum karbonátových systémov 

Výskum karbonátových systémov sa začal konštituovaním laboratória 
experimentálnej geochémie a mineralógie Gú Prírodovedeckej fakulty UK 
ako dlhodobý program modelovania metasomatických procesov pod vede
ním J. Babčana, ktorý v predchádzajúcom období o. i. prispel k obratu názo
rov na mineralógiu ložiska karbonátov v Hraničnej v Rychlebských horách, 
kde v protiklade k vtedajším názorom (kalcit) prvý identifikoval ako hlavný 
karbonát dolomit s prímesou Zn a Pb. Ďalej publikoval práce o syntéze 
magnetitu, goethitu a hematitu z prostredia CO/· (amorfné hydrátované zlú
čeniny vznikali už pri izbovej teplote, kryštalické modifikácie pri 75 °C; 
experimentálne objasnil mušketoviti záciu pôsobením roztokov FeCl2 na prí
rodný goethit v suspenzii s kalcitom, čo viedlo k tvorbe magnetitu). 

Výskum systémov CO/· v laboratóriu experimentálnej geochémie 
a mineralógie Gú Prírodovedeckej fakulty UK dokázal možnosť nízkotep
lotného zatláčania kalcitu, dolomitu a magnezitu sideritom (na základe ter-

modynamických výpočtov mô~ ióny Fe2+ zatlačiť kalcit, magnezit a dolo
mit za vzniku sideritu pri teplote O °C a vyššej. Čím je vyššia teplota, tým je 
zatláčanie karbonátov sideritom pravdepodobnejšie. Termodynamická prav
depodobnosť metasomatického vzniku dolomitu v karbonátových systémoch 
sa viaže hlavne na nízku teplotu, avšak podstatne vyššiu ako pri siderite. 
J. Babčan sa zaoberal aj modelovaním nízkoteplotnej syntézy magnez itu 
a jeho genézou v evaporitoch Západných Karpát. 

Výsledky J. Babčana nekorešpondovali závermi iných autorov a preto sa 
kompletne prešetril systém Ca2+ - Mg2+ - o- - Na+ - CO/· - H2O -
± (SO/ (5 - 150 °C, premenlivý vzájomný pomer Ca/Mg). Zistilo sa, že 
charakter vzniknutých produktov závisí od pomeru Ca/Mg, teploty a času 
trvania reakcie, v menšej miere od prítomných an iónov (Cl·, CI · +SO/·). 

V roztokoch obsahujúcich iba Ca2+ je stabilný kalcit (od 5- 150 °C), ara
gonit (25- 100 °C), vaterit (50- 75 °C). V systéme obsahujúcom len Mg2+ 
pri 5- 25 °C a pri kratšom čase vznikajú amorfné produkty, neskôr nesque
honit (5- 250 °C), hydromagnezi t (50-75 °C) a brucit (100 °C). V systé
moch s Ca: Mg= 3 : 1 je stabilný Mg kalcit (5-50 °C), kalcit (75- 100 
°C). Pri Ca: Mg = J : l a 5 °C vzniká nestabilný ikait CaCO3 . 6H2O (časom 
a vyššou teplotou prechádza na monohydrokakitl, hydromagnezit (50-75 
0 C), kalcit s aragonitom a brucitom (100 °C). Ikait je zriedkavý minerál 
chladných morských a jazerných sedimentov. Van Wa!kenburg et al. opisujú 
rast kryštálov ikaitu na úkor kalcitu a aragonitu (25 °C, 6-7 kb). V gréckom 
zálive !ka sa ikait našiel v hlbke 0,5 až 20 m (teplota morskej vody +3 až +7 
°C). Pri našich experimentoch sme stabilný ikait pripravili v podmienkach 
blízkych prírodným: CJ- - CO/· - Na+ roztoky, teplota 5 °C. Podmienkou 
je dostatočná koncentrácia Mg - 0,9 g/1 OOO ml. Pri pokusoch bol atmosfé
rický tlak, takže išlo o podmienky podobné prírodným v zálive !ka. Systémy 
obsahujúce okrem c1- a CO,2- aj SO/· majú menšie zastúpenie metastabil
ných foriem karbonátov. Všetky tieto produkty vznikali po pridaní stechio
metrického množstva CO/· do roztoku Ca2+ a Mg2+, čo je v prírodnýc h 
systémoch zriedkavé. Ďalej sa vykonali pokusy (25 a 50 °C) s prídavkom 
nadstechi ometrického (133 %) a podstechiometrického (66 %) množstva 
CO/. Výsledky neukázali výraznú odchýlku oproti stechiometrickým poku
som. Väčšie zmeny sa očakávajú v systéme s väčším - nadstechiometrickým 
a podstechiometrickým prídavkom CO/, a najmä s prídavkom SO/ -. 

J. URMINSKÁ, M. KHUN a L JURKOVIČ : Radónové 
riziko a prirodzená rádioaktivita v Žiarskej kotline 

Pri hodnotení kvality životného prostredia je najvýznamnejší monitoring 
ionizujúceho žiarenia, čiže žiarenia, ktoré pri prechode látkou vyvoláva 
ionizáciu jej atómov za vzn iku iónov a voľných elektrónov. Rn a jeho tri 
dôležité izotopy - 222Rn (•-i: = 3,825 dňa), 220Rn (1: = 54,5 s), 219Rn (1: = 
= 3,92 s) a ich genetické produkty - rádioizotopy Pb, Bi, Po a Tl - patri a 
medzi dôležité detekčné prvky environmentálneho hodnotenia stavu ži vot
ného prostredia. Rn a jeho rozpadové produkty napr. na dýchacie orgány 
pôsobia biologicky najmä tu hými produktmi rozpadu - RaA (2' 8Po), RaB 
(2 14 Pb), RaC (2 14 Bi, 214 Po, 21 °Tl) a RaE (2 10Bi), Raf (2 10Po), ktoré vytvárajú 
tzv. rádioaktívnu hmlu, ,,krátkotrvajúci rádioaktívny depozit". Ďalším roz
padom vzniká „dlhotrvajúci rádioaktívny depozit" RaD (2 10Pb) s polčasom 
( •-i:) rozpadu 22,2 rokov, ktorý je zo zdravotného a hygienického hľadiska 
veľmi nebezpečný, pretože produktom jeho rozpadu je 210Po, ktoré ako žia
rič alfa - s polčasom rozpadu 139 dn í - je desaťkrát nebezpeč nejšie ako 
žiarenie beta ostatných čas tí depozi tu a spôsobuje vnútorné ožarovanie . 
Všeobecne sú všetky genetické produkty neplynné silne rádiotoxické žiari
če, ktoré sa usádzajú na povrchu predmetov, stien budov i tiel živočíchov. 
Do atmosféry sa dostávajú pomerne ľahko ako plynný Rn, ktorého dodáva
teľmi do ovzdušia sú okrem hornín obsahujúcich Th a U aj niektoré dru hy 
rádioaktívnej vody, príp. uhlia. Pre krátky polčas rozpadu a produkciu žiare
nia alfa vdychnutí a prechode živou hmotou spôsobujú vnútorné radiačné 
ožiarenie, poškodzujú pľúcne tkanivo, genet ický materiál a vyvolávajú 
zmeny v zložení a štruktúre buniek, a tak rastie riziko vzniku nádorových 
ochorení a vrodených vývojových chýb. 

Podrobne sa sledovala rád ioaktivita, Rn žiarenie v budovách, vo vodách 
a horninách v Žiarskej kotline. Potenciálne rizikové oblasti možno očakávať 



v tesnej blízkosti tek to nických zlomov, ktorými sa Rn šíri konvekciou 
a difúziou do pôdneho vzduchu a potom do obydlí, a to naj mä na miestach, 
kde sa zlomové štruktúry križuj ú. V niektorých budovách (v 16 prípadoch 
- merané v rokoch 1990-1994 ŠZÚ ZH) sa zisti lo viac ako 11 % prekro
čenie limitnej (Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu - do 200 
Bq.m·3) koncentrácie Rn v prostredí. Jednoznačne najvyššiu rádioaktiv itu 
v Žiarskej kotline majú ryolity, ryodacity jastrabskej formácie a ich pyro
klastiká (Stará Kremnička, Pitelová, Lutila), vysokou prirodzenou rádioakti
vitou sa vyznač ujú aj granodioritové, andezitové a kremito-dioritové porfý
ry typu Zlatno a Banisko (Šášovské Podhradie, Repište, Sklené Teplice) 
a amfibolovo-biotitické andezity a ich epiklastiká na JV kotl iny typu stu
denskej formácie . Vzorky so zvýšenou hodnotou objemovej aktivity 222Rn 
(limit 222Rn = 20 Bq.m·3, STN 75 7111 pitná voda) sa odobrali z vody v ryo
litových a granodioritových telesách na tektonických líniách smeru SV-JZ. 
Ionizujúce žiarenie vyvoláva trvalé nežiaduce zmeny v štruktú re buniek , 
nastáva poškodeniu jadra, bunková smrť, čo zvyšuje výskyt malígnych 
nádorov tráviacej sústavy, lymfatických uzlín, leukémie a pfúcnej rakoviny 
v oblastiach s tektonickými zlomami , resp. s geologickým podložím, ktoré 
prepúš(alo na povrch rádioaktívne prvky (U, Ra, Rn, Th) a ťažké kovy (Pb, 
Zn, Cu, Cd). Sledované katastrál ne územia Žiarskej kotliny vykazujú od 
roku 1990 väč šiu chorobnosť (vrodené vývojové chyby detí, nádorové ocho
renia) , ako je celoslovenský priemer. 

M. POLČÍKOVÁ: Zaťaženie územia Sereď- Šoporňa na 
základe geochemického mapovania aktívnych riečnych 
sedimentov 

Práca vznikla v rámci projektu č . 42/94 Súbor regionálnych máp geofak
torov životného prostredia reg iónu modelového územia okresu Galanta 
v oddelení geochémie životného prostredia Geologickej služby Slovenskej 
republiky. Cieľom bolo zistiť distribúciu toxických prvkov v sledovanom 
území, zhodnotiť anomálie prvkov matematickoštatistickými metódami , 
zostaviť geochemickú mapu a celkovo zhodnotiť zaťaženie územia z envi
ronmentál neho hľadiska. Sledované územie je v severnej časti okresu 
Galanta a má plochu 204 km2. 

Prvým krokom pri zisťovaní celkového zaťaženia územia bolo hodnoten ie 
potenciálnych zdrojov kontaminácie. Za hlavný pokladáme skládku luženca 
vzniknuvšiu pri spracúvaní Ni rudy v Niklovej hute v Seredi. Skládka sa 
nachádza medzi Sereďou a Dolnou Stredou a súčasná plocha haldy je 30 ha. 

V roku 1990 sa v okolí haldy robil výskum podzemnej vody pod vedenín 
Solymosiovej. Čerpanie a rozbor vody sa vykonávali v mesačných interva
loch od júla 1989 do januára 1·990. Podzemná voda je silne mineralizovaná 
(1237,98-4032,43 mg.J· '). Vysoká koncentrácia síranov, amónnych iónov 
a dusičnanov indikuje nežiaduce sekundárne znečistenie . Oxidovatefnosť 
podzemnej vody v intervale 3,3-IO, 1 mg 0 2.1- 1 poukazuje na anorganické 
a organické znečistenie a zistené pH (7 ,0-7,65) vykazuje neutrálnu až 
alkalickú reakciu . Atómovou absorpčnou spektrofotometriou sa stanovili 
kovy - Cd, Cr, Ag, Pb, Cu, Zn a Ba. Normu STN 75 7 111 pre pitnú vodu 
neprekračujú . 

Ako potenciálny zdroj kontaminácie sa brali do úvahy aj skládky tuhého 
komunálneho odpadu (podľa dostupných údajov je ich 120-150, najmä 
v blízkosti sídel a vodných tokov ). 

Základným dokumentačným materi álom tejto práce tvoria chemické ana
lýzy aktívnych riečnych sedimentov odobraných pre Geochemický atl as SR 
- časť Riečne sedimenty a novšie účel ové vzorky v rámci už spomenutého 
projektu 42/94. Vedno bolo vybratých 71 vzoriek. š tatistická hustota vzor
kovania je I vzorka/2 km2• úpravu a chemickú analýzu vykonal niekdajší 
Geologický priesku m Spišská Nová Ves. 

Na zistenie anomálnych hodnôt (toxickej ko ncentrácie) sa použilo roz
hodnutie MP SR o najvyšších prístupných hodnotách škodlivých látok 
v pôde a o u rčen í organizác ií oprávnených zisťo vať hodnoty týchto látok 
(č. 531/1994-540). Zo získaných výpočtov sa vybralo päť prvkov, ktorých 
koeficienty prekračuj ú ostatné prvky, a to As, Cd, Cr, Ni a Zn. Asociačná 
mapa bol a zos trojená pomocou program u Mapin fo . prof. Tak isto sa 
vychádzalo z A, B, C-limitných hodnôt pre zeminu. Na prehfadné znázorne
nie anomálnych hodnôt sa vytvorili štyry triedy : ak c< A ⇒ O; A s;; c < B⇒ 
⇒ 1; B s;; c < C ⇒ 100; C s;; c ⇒ 1000. Triedy sú znázornené polkruhovým 
diagramom. Ku každej vzorke je šípkou pri radené jej číslo. Mapa zobrazuje 
bodové anomálie. Pre nízky počet prekročení B, C-limitných hodnôt a malý 
počet vzoriek nebola smernica MŽP SR na zostavovanie máp vhodná. 

Geochemickým mapovaním riečnych sedimentov sa lokálne zistil zvýše
ný obsah As, Cd , Cr, Ni a Zn. Kumuláciu vybranýc!J prvkov v riečnom sedi
mente v dôsledku zvetrávania rudných ložísk možno vy l účiť. V nánosoch 
Váhu s nerovnakou mocnosťou nevznikli nijaké akumulácie rudnej minera
lizácie vhodné na ťažbu. Anomálne hodnoty majú antropogénny charakter. 
Miesta so zvýšeným obsahom As, Cr a Ni v okolí skládky sú vo forme 
ne/umožňujúcej ich migráciu. V rámci sledovania aktívnych riečnych sedi
mentov nie je celkové zaťaženie územia vysoké. Voda v povrchových 
tokoch je kontaminovaná iba lokálne. Zvýšený obsah spomenutých prvkov 
sa môže prejaviť najmä v podzemnej vode. 

K. MARHEVKOV Á: Acidifikácia v plesách Furkotskej 
doliny 

Zhoršovanie životného prostredia prináša rad problémov, ako sú napr. 
kyslé dažde a s nimi spätá ac idifikácia jazier. 

Chemické analýzy , ktoré pomohli zhodnotiť súčastný stav acidifikácie 
v plesách Furkotskej doliny a porovnať ich s chemickými údajmi z pred
chádzajúcich rokov, sa sústredili v rámci projektu 8675/RB Pevné izotopy 
v jazerách Vysokých Tatier, Západné Karpaty, Slovensko (Stable isotopes 
in the lakes of High Tatra mountains, Western Carpatians, Slovakia), spon
zorovaného IAEA. 

Pri posudzovaní náchylnosti jazier na acidifikáciu vo Furkotskej doline 
Vysokých Tatier sú dôležité: - charakter horninového podložia v povodí 
jazier, ktorý ovplyvňuje hodnotu pôdnej alkality, - vefkosť povodia a čas 
zd ržania v povodí jazier. Spomenuté mechanizmy majú pozitívny vplyv na 
schopnosť neutralizovať kyslé zrážky a s nimi súvisiace fyzikálno-chemické 
vlas tnosti vody v jazerách v čase odberu vzoriek. 

Alkalita vody jazier sa odhadla podľa empirických Henriksenových vz(a
hov pred začiatkom acidifikácie. Priemerná alkalita poklesla oproti hodno
tám pred acidifikáciou). V porovnaní s rokom 1980 je to výrazné zlepšenie. 
Súvisí to aj s poklesom priemyselnej výroby na Slovensku po roku 1989 
a so znížením kontaminácie ovzdušia. 

Seminár doktorandov katedry mineralógie a petrológie PriF UK c21. 3. 1998) 

J. MADARÁS a M. PUTIŠ: Štruktúrno-petrotektonická analýza 
vybraných duktilných strižných zón kryštalinika tatroveporika 

Výskum bol zameraný najmä na otázku smeru a zmyslu tektonického tran
spo1tu v duktilných strižných zónach, ktoré sa študovali v profiloch banských 
diel a povrchových odkryvoch v oblasti Jasenie- Kyslá (ďumbierska časť 
Nízkych Tatier), Čierneho Balogu a Pohronskej Polhory (Veporské vrchy). 

Metodický postup zahŕňal terénnu geologickoštruktúrnu dokumentáciu : 
meranie a registráciu mezoštruktúrnych prvkov (foliácie, lineácie , osí B 
vrás), ako aj štúdium kinematických indikátorov a textúrnych zmien hornín 
s rastúcim účinkom plastickej (duktilnej) deformácie. 

V rámci štúdia orientovaných výbrusov v reze XZ a YZ sa spresnila stav
ba foliácií a lineácií, t. j. akými minerálmi sa definujú . Stanovila sa sukcesia 
deformačno -rekryštalizačných etáp, ako aj mechanického správania sa 
minerálov - sfudy, živca a kremeňa. Napokon sa na zistenie modelov pred
nostnej orientácie zmerali osi C kremeňa. Z modelov (porovnávaných s 
údajmi z literatúry) sa interpretoval režim a pole deformácie (Flinn, 1962), 
zmysel tektonického transportu a odhadla sa teplota deformácie. 

Výsledkom načrtnutého postupu sú reambulované schematické geolo
gickoštruktúrne mapy študovaných oblastí, schémy kinematiky deformá
cie, kontúrové diagramy mezoštruktúr a prednostnej orientácie osí C 
kremeňa. 



1. Oblasť Jasen ie. Štúdium v odkry voch poukaz uj e na zmysel tektonické
ho transportu (hercýnskeho násunu) v plastických podmienkach v smere 
SZ-JV. Kinemati cké indikátory v mezomierke poukazujú na prevládaj úci 
strih vrch ných segmentov na JV, zriedkavejší je aj opačný smer (vrch na 
SZ). Štúdium odkryvov v dvoch kolmých rezoch (XZ, YZ) prezrádza aj 
(neskoršiu?) plastickú deformáciu v poli splošťovania, a preto výsledný 
zmysel tektonického transportu nemožno všade určiť jednoznačne. 

Hercýnsky násun na JV indikuje aj meranie prednostnej orien tácie osí C 
kremeňa z mylonitizovanej ortoruly ďumbierskeho kryštalinika. Diagramy 
(s rovinou strihu SZ-JV) odrážajú kombináciu bazálneho <a> a prizmatic
kého <a> sklzu v podmienkach deformácie čis tým alebo jednoduchým stri 
hom, čo predpokladá teplotu 450- 500 °C. 

Naložená hercýnska myloni tizácia prebiehala aj vo vyššieteplot ných pod
mienkach, pričom sa tvorili duktilné vrásy a ul tramylonity. Dukti lná defor
mácia kremeňa a živcov indikuje teplotu pri mylonitizácii nad 450 °C. 

Alpínsky vývoj odráža slabý stupeň rekryštalizácie obalových sedimen
tov v štruktúre Trangošky a vo zvyškoch sedimentárneho obalu zavrásne
ných v čertovickej strižnej zóne. Iba lokálne sa tu vyskytujú kremenné sub
zrná pozdÍž hraníc kremenných a kremenno-živcových agregátov. 

2. Oblasť na S od Pohronskej Polhory. Petrotektonické štúdium sa orien
tovalo na reologické správanie sa a kryštalografi ckú prednostnú orientáciu 
horninotvorných minerálov v metamagmatickom staropaleozoickom kom
plexe Veľkého Zeleného potoka (Putiš et al., 1996). Vysokoteplotná defor
mácia zvrstvenéh magmatického komplexu odráža dve hlavné štádiá (nad 
500 °Ca medzi 500--300 °C) a stredný tlak 8-10 kbar. Ako problematic
ké sa ukazuje vekové zaradenie druhého deformačného štádia. Môže byť 
neskorohercýnske aj ranoalpínske (v súvislosti s kolíznoextenznými udalos
ťami na pohorelskej strižnej zóne). 

3. Oblasť Čierneho Balogu. Štúdium potvrdilo výskyt reliktov hercýnskej 
deformačnej etapy, ale najmä výrazné uplatnenie sa alpínskych deformač
ných štádií. Mezoštruktúrne merania sú podopreté aj výsledkami petrotekto
nického štúdia orientovaných výbrusov. Definovala sa mikrostavba hlav
ných horninových typov čiernobalockého komplexu a deformačno-rekryšta
lizačné štádiá. Podľa zistených faktov možno čiernobalocký komplex (Krist, 
1992) ako celok zaradiť do transpresno-transtenznej alpínskej strižnej zóny 
západného úseku pohorelského tektonického systému, ktorý má rast spoloč
ných alebo podobných znakov ako stredná časť tejto zóny v oblasti Beňuš
- Heľpa - Pohorelá (Puti š, 1989; Madarás et al., 1994). 

Z. NÉMETH a M. PUTIŠ : Úvod do štúdia duktilných 
strižných zón gemerika 

V druhej polovici 1997 prebehla prvý časť výskumu venovaná tektonike 
nižnoslanskej depresie a severogemerickej zóny . Výskum sa sústredil na 
duktilné strižné zóny vybrané na základe štruktúrnych a deformačných ana
lý z horninových komplexov, ako aj regionálnych a mapovacích prác 
(Németh, 1994, 1996; Németh et al., 1997). Potom nasledoval odber orien
tovaných vzoriek na petrologické a petrotektonické hodnotenie. 

Za hlavné duktilné strižné zóny v študovanom regióne pokladáme: 
1. Presunovú zónu príkrovu Bôrky v nižnoslanskej depresii a v oblasti 

Murovanej skaly vo východnej časti gemerika. 
2 . Strižnú zónu medzi gelnickým a rakoveckým komplexom (ktorá sa 

študovala a dodatočne ovzorkovala v oblasti Sloviniek). 
3. Rozhranie rulovo-amfibolitového komplexu (klátovská skupina) 

s rakoveckým komplexom. 
Novým momentom je paralelizácia metamorfovaných klastík na rulovo

amfibolitovom komplexe (klátovská skupina) v širšom okolí Klátova s mla
dopaleozoickými, pravdepodobne karbónskymi sedimentmi (Németh a Gaz
dačko, nepublikované výsledky terénneho mapovania). 

4. Hranicu bazálnych karbónskych súvrství (rudnianskeho a zlatníckeho) 
a rakoveckému komplexu (ide tu zjavne o ich alochtónny vzťah napriek 
doterajšej autochtónnej interpretácii ). 

Vzorky sa odobrali na južnom svahu Veľkej Knoly (1266) a v oblasti 
Žakaroviec. 

5. Nasunovú plochu gemerika na veporikum v oblasti Diany v Črmef
skom údolí pri Košiciach. 

Po zhotovení leštených výbrusov nasledovali analytické práce. Výbrusy 
sa zhodnotili mikroskopicky. V prvej fáze nasledujúcich mikrosondových 
meraní sa pozornosť sústredila na prvý a štvrtý problémový okruh. Analyzo
vali sa vzorky bučinského zlepenca z oblasti kóty Bučina (858). Výsledky 

(zonali ta turmalínu, charakter svetlej sľudy a organickej substancie) sa 
porovnali s nameranými údajmi zo šty roch vzoriek z bučinského súvrstvia 
z východnej časti gemerika. študovaná problematika súvisí s duktilným 
násunom príkrovu Bôrky. 

Pri riešení štvrtého okruhu sa mikrosondovo spracovala vzorka metamor
fovaného polymiktného klastika a pozornosť sa sústredila na relikty po gra
náte, resp. na ich chloritové pseudomorfózy, resorbovaný plagioklas, cha
rakter svetlej sfudy a biotitu, ako aj na alanitový lem monazitu. V podloží 
bindtsko-rudnianskych zlepencov na južnom svahu Veľkej Knoly ( 1266) 
vystupuje zóna ultramylonitov, tzv. žltozelených fylitov . Mikrosondové 
meranie preukázalo nízkostupňovú metamorfózu (napr. nízkotlakovú svetlú 
sľudu), čo môže súvisieť s retrográdnymi procesmi, pretože podstatná časť 
fengitov spadá do strednotlakového až vysokotlakového pofa. 

V ďalšej fáze výskumu sa určí aj optická orientácia horninotvorných 
minerálov z orientovaných výbrusov na V-stolíku a textúrnom goniometri. 

L. LUDHOVÁ: Rekonštrukcia P-T vývoja vysokostupňových 
metapelitov vrchnej tektonickej jednotky kryštalinika Tatier 

Objektom nášho štúdia sú vysokostupňové metapelity vrchnej tektonickej 
jednotky kryštalinika Tatier patriace do sillimanitovej a kyanitovej zóny 
(Kahan, 1969; Janák, 1994), výsledkom je identifikácia cordieritu ako nové
ho minerálu tatranského kryštalinika a rekonštrukcia P-T trendu vrchnej tek
tonickej jednotky. 

Najčastejšími minerálnymi asociáciami metapelitov vrchnej tektonickej 
jednotky sú: 1) granát+ sillimanit + biotit + kremeň + plagioklas ± K živec 
± muskovit, II) granát + kyanit + biotit + kremeň + plagioklas ± K živec ± 
± muskovit± staurolit, III) cordierit + sillimanit + biotit + kremeň + plagio
klas ± granát± K živec ± muskovit spolu s ilmenitom a s malým množ
stvom rutilu a magnetitu. 

V iniciálnych štádiách prográdnej ve tvy metamorfózy granát rástol na 
úkor staurolitu reakciou staurolit + kremeň =granát + kyanit+ H2O. Pouka
zuje na to prítomnosť staurolitových inklúzií v granáte a silno resorbova
ných zvyškov staurolitu v matrixe v minerálnej asociácii II. Na základe gra
nátovo-biotitového (GASP) geobarometra sa stanovili P-T podmienky tejto 
fázy metamorfózy na 600 °C a 9-1 O kbar. Podmienky dehydratačného 
tavenia muskovitu, t. j. reakcie muskovit + kremeň± plagioklas = K živec + 
+kyanit+ tavenina, boli prekročené v poli stability kyanitu. Ďalšie zahrieva
nie sprevádzal pokles tlaku, a tak sa podmienky metamorfného piku 746 ± 
± 46 °c a 6,24 ± 0,76 kbar dosiahli v poli stability sillimanitu. Hlavnou 
taveninou a granát produkujúcou reakciou bolo dehydratačné tavenie bioti
tu, t. j. reakcia biotit+ sil Ii manit ± plagioklas + kremeň =granát + K živec 
+ tavenina, čo dokumentuje napr. prítomnosť idiomorfných homogenizova
ných granátov v leukosomatickej K živcovo-plagioklasovo-kremennej polo
he. Absencia ortopyroxénu indikuje, že sa rovnovážna krivka vyššieteplot
nej taviacej reakcie biotitu produkujúcej ortopyroxén neprekročila. Pri ďal
šej dekompresii sa v horečnatejších doménach (minerálna asociácia III) pro
dukoval cordierit reakciou granát + sill imanit + kremeň + H2O = cordierit 
a biotit + sillirnanit + kremeň = cordierit + K živec+ tavenina. Poikiloblasty 
cordieritu v leukosomatických polohách pravdepodobne rástli pri poklese 
teploty pod solidus reakciou tavenina = cordierit + biotit + K živec + kre
meň + H2O . Takmer izobarické nasledujúce chladnutie v subsolidových 
podmienkach viedlo k pinitizácii cordieritu a k jeho zatláčaniu muskovitom 
a svetlozeleným biotitom reakciou cordierit + K živec + H2O =biotit+ silli
manit + kremeň a cordierit + sillirnanit + K živec+ H2O = fengitický mus
kovit + kremeň. 

Tieto výsledky ukazujú, že tatranské vysokostupňové metapelity sú čas
ťou hlboko ponorenej a vo variskorn orogéne natavovanej a exhumovanej 
kontinentálnej kôry . 

S. TRTÍKOV Á : Oxidácia sulfidických minerálov v odpade 
po banskej činnosti (Malé Karpaty) 

Pyritové a Sb ložiská hydrotermálneho pôvodu v Malých Karpatoch mali 
v baníckej histórii Slovenska významnú úlohu. Ťažba v tejto oblasti dosiah
la najväčší rozmach na prelome 19. a 20. stor. Sb aj po drujej svetovej 
vojne. Dlhodobé zvetrávanie háld, odkalísk a banských ústí vedie k lokálnej 
acidifikácii vody, uvoľňovaniu iónov a k vzniku sekundárnych minerálov. 

Hlavné tematické okruhy dizertačnej práce sú: 



- zostavenie podrobnej mapy rudných ložísk Malých Karpát - ich 
odpadu a produktov oxidácie odpadu; 

- zistenie podmienok, za akých vznikajú v sledovaných lokalitách oxi
dačné procesy a precipitácia sekundárnych minerálov; 

- identifikácia sekundárnych produktov zvetrávania; 
- zaradenie odkaliska do škály podľa stupňa alterácie SA! (sulfide altera-

tion index - indikácia relatívneho stupňa alterácie sulfidov na odkalisku); 
- prognóza vývoja oxidačných procesov (dlhodobého trendu) a zhodno

tenie environmentálneho ohrozenia oblasti. 
Zo sekundárnych produktov ložísk Malých Karpát sú najrozšírenejšie 

okrové zrazeniny Fe3+. Tvoria jednak mäkké usadeniny na dne potokov 
a jednak močariská, niekedy aj značnej rozlohy. Ich hlavnou zložkou sú Fe 
oxyhydroxidy. Okre Fe1+ sú na väčšine lokalít amorfnej štruktúry, príp. sa 

vyskytujú v slabo kryštalickej forme. Známe sú svojou sorpčnou schopnos
ťou. V oblasti ložísk Malých Karpát sa v závislosti od typu ložiska vysky
tujú okre s vysokým obsahom Si, S, Al, As a Sb. Zn, Ni, Pd a Cd bývajú 
v nízkej koncentrácii. Dôkazom o intenzívnom zvetrávaní horninotvorných 
minerálov je koncentrovanie sa Ti, P, Ca a alkálií (Na, K) v Fe3+ okroch. 

Okrem mineralogického a chemického zloženia je predmetom nášho štú
dia i forn1a väzby vedľajších a stopových prvkov. Oxidačné procesy výrazne 
podporujú aj chemolitotrofné baktérie, ktorých niekoľko druhov sa identifi
kovalo na viacerých lokalitách. V súčasnosti sa študujú okre z hľadiska prí
tomnosti organických zlúčenín. Okrem mäkkých zrazenín Fe oxyhydroxidy 
(prevažne goethit) tmelia materiál háld pyritových ložísk, a tak vznikajú 
brekcie. Sú aj súčasťou paleopovrchov odkalísk a tvoria povlak na povrchu 
sulfidov. 

Zo zasadnutia ložiskovej skupiny SGS v Bratislave (1s. 3. 1998) 

I. KRAUS a E. ŠAMAJOVÁ: Kaolínové ložiská v Georgii 
(USA) a nové poznatky o kaolíne Slovenska 

Kaolínové ložiská v Georgii (USA) sú najväčšie na severoamerickom 
kontinente. Vystupujú v pásme dlhom približne 200 km a ročnou produk
ciou okolo IO miliónov t a obratom vyše I mld. USD si udržiavajú dlhé 
obdobie prvé miesto na svete. 

Materskou horninou kaolínu sú magmatity a metamorfity patriace súboru 
proterozického a staropaleozoického veku v provincii Blue Ridge a Pied
mont. Kaolínová kôra zvetrávania hrubá 5-10 m je na viacerých miestach, 
najmä na granite, dobre zachovaná, ale nikde sa neťaží. Poskytuje detritický 
materiál pre sedimentárny kaolín, ktorý sa usádzal na morskom pobreží 
v deltoidnej, estuáriovej, jazernej a lagunárnej fácii od vrchnej kriedy do 
stredného eocénu. Celkovo sa sedimenty vrchnej kriedy ukladali v kontine
ntálnom a sedimenty eocéna v plytkomorskom prostredí. Sedimentárny kao
lín tvorí šošovky hrubé od 3 do 15 m a ich smerná dlžka je od niekoľko sto 
metrov do niekoľkých km. 

Podstatným znakom týchto ložísk je prítomnosť dvoch základných, 
v mnohom odlišných textúrnych typoch označovaných ako mäkký (soft) 
a tvrdý (hard) kaolín. Mäkký kaolín má lastúrnatý lom, pizolity sa v ňom 
vyskytujú vzácne, častice kaolinitu sú hrubšie a patria dvom generáciám 
s lepšie usporiadanou štruktúrou. Má ni žší obsah Fe2O3 a TiO2, vo frakcii 
pod 2 µm je okolo 65 % kaolinitu, ktorý sa usádzal prevažne vo vrchnej 
kriede po veľmi intenzívnom zvetrávaní v riečnodeltovej fác ii a v prostredí 
s vyšším oxidačným potenciálom (pyrit sa rozkladá na limonit). Tvrdý kao
lín má zemitý a hákovitý lom, pizolity sú bežné, častice kaolinitu jemnejšie 
a patna Jednej generácii s horšie usporiadanou štruktúrou. Má vyšší obsah 
Fe2O1 a TiO2, vo frakcii pod 2 µm je okolo 80 % kaolinitu, ktorý sa usadzo
val v strednom eocéne po menej intenzívnom zvetrávaní v príbrežnomorskej 
a lagunárnej fácii a v redukčnom prostredí Ue prítomný pyrit a organická 
hmota). 

Úprava je veľmi dôkladná a skladá sa z rozplavovania, odstránenia podie
lu nad 45 µm, prípravy požadovanej viskozity, deliminácie kaolinitových 
častíc , vysokointenzívnej magnetickej separácie, selektívnej flokulácie, 
redukčného lúhovania, ozónovej oxidácie, rotačnej vákuovej filtrácie a kal
cinácie. Upravou sa získavajú tri hlavné kaolínové produkty: papierenský 
(72-92 USD/t), náterový (90-1 75 USD/t) a kalcinovaný (405-465 
USD/t). Celý cyklus od geologického prieskumu cez ťažbu až po rekultivá
ciu trvá v priemere 12 rokov. Ložiská sa overujú vrtmi v prieskumnej sieti 
30x60 m s hlbkou ťažby od 15 do 40 m na ploche 1-4 ha a so zásobou od 
45 do 270 kt. 

Na Slovensku sa medzi sedimentárne kaolíny zaraďuje kaolinitový pie
sok, ktorý zároveň indikuje oblasti, v ktorých sa pôvodne formovala kaolí
nová_ kôra zvetrávania._ je známy v Podunajskej panve, Hornonitrianskej, 
TuróanskeJ, _Lučen_skeJ a Košickej kotline, z ktorých posledné dve majú 
zretelne naJvačš1 vyznam. Porovnanie s najvýznamnejšími ložiskami sedi
m~ntárneho kaolínu v Georgii (USA) nás oprávňuje tento genetický typ 
vyrazne preferovať pred s reziduálnou kaolínovou kôrou zvetrávania typu 

Horná Prievrana. Príčinou je vysoká heterogenita in situ zvetraného kaolínu 
vo vertikálnom smere, ktorá znemožňuje dosiahnuť stabilné parametre suro
viny, najmä ak sa používa bez náročnejšej úpravy. Na základe porovnania 
základných parametrov všetkých známych výskytov sedimentárneho kaolí
nu Slovenska možno rovnako vyjadriť názor, že práve kaolinitový piesok 
lokality Vyšný Petrovec v Lučenskej kotline je v súčasnosti najperspektív
nejšou surovinou pre slovenský keramický a sklársky priemysel. Ide o veľkú 
zásobu suroviny reprezentujúcej veľmi stabilný trojkomponentový systém 
skladajúci sa z kremenného piesku, muskovitu/illitu a kaolinitu. 

I. ROJKOVIČ: Rudné ložiská v juhozápadnom Fínsku 

Svecofenská oblasť v jz. Fínsku je spodnoproterozoického veku s akré
ciou kôry okolo 1,97- 1,86 Ga. Najintenzívnejšia fáza vulkanizmu a mag
matizmu medzi 1,89- 1,86 Ga spôsobila vznik Ni-Cu sulfidických ložísk 
Vammala (7 ,6 Mt, 0,67 % Ni a 0,42 % Cu) a Kotalahti v ultramafických in
trúziách s redukovanými sedimentárnymi sekvenciami. Najväčšou ultrama
fickou intrúziou v oblasti je ultramafické teleso Stormi. Má dÍžku 1,5 km, 
šírku 600 m a hÍbku 300 m. Jeho spodnú časť tvorí peridotit interpretovaný 
ako primárny olivínový kumulát s chromitom, augitom a sulfidmi. Rudné 
telesá v najspodnejšej časti sú do 500 m dlhé a do 30 m hrubé. Mineralizá
ciu reprezentuje pyrotín , pentlandit a chalkopyrit. 

Ložisko Au Orivesi-Kutamajärvi sa nachádza 25 km na SV od Tampere. 
Zistilo sa v ňom 631 kt rudy s obsahom 9,4 g/t Au. Okolité horniny sú epi
klastiká intermediárnych vulkanitov a granitoidy. V okolí zrudnenia vystu
pujú hydrotermálne alterované sericitické a kremenné bridlice so zonálnou 
koncentrickou stavbou. Centrálnu silne silicifikovanú zónu reprezentuje 
hojný topás, obklopený sericitovou a chloritovou zónou. Vtrúsené Au sa 
vyskytuje v piatich vertikálnych cylindrických telesách známych do hlbky 
315 m. Mineralizácia je spätá s hydrotermálnou alteráciou a st1ižnými zóna
mi. Reprezentuje ju Au, Ag teluridy (hessit) Ag-A u teluridy (calaverit, kren
nerit), pyrit, pyrotín, chalkopyrit, sfalerit, galenit, rutil, magnetit, arzenopy
rit a i. Ložisko Au Orivesi reprezentuje metamorfované epitermálne ložisko 
a výskyty Au v strižných zónach a žilách vykazuj ú spätosť s granitoidmi 
magnetitovej série. Je v ťažbe od roku 1994 a produkuje okolo 150 kt rudy 
ročne. 

Cu-Au ložisko Haveri sa nachádza 35 km na SZ od Tampere a ťažilo sa 
už od roku 1730. Územie budujú mafické lávy a felzické pyroklastiká s in
trúziami subvulkanických felzických „porfýrov". Ložisko masívnych sulfi
dov možno porovnať s Bolidenom vo Švédsku. Z ložiska Haveri sa vyťažilo 
1,5 Mt rudy s 2,8 g/t Au a 0,37 % Cu. Súčasná prospekcia potvrdila rozsiah
lu Au mineralizáciu dvoch typov, a to masívne rudy s obsahom 0,2-0,35 % 
Cu a 1-4 g/t Au a žilný typ mineralizácie chudobný na Cu s vysokým 
obsahom Au (od 10 až nad 50 g/t Au). 

Oblasť Orijärvi s ložiskom vulkanicko-sedimentárnych sulfidov Orijärvi 
(Cu-Zn) a Metsämonttu (Cu-Pb-Ag) je známa z práce Eskolu (1914) , ktorý 
v tejto oblasti vyčlenil cordieritovo-antofylitové a andaluzitové horniny späté 
s mineralizáciou. Okolitými horn inami sú mafický a felzický tuf a láva. 
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I. BROSKA, P. UHER a J. LIPKA: Dva typy skorylu v granitoch Spiš
sko-gemerského rudohoria 

Skoryl je pre cínonosné granity typu S v spišsko-gemerských granitoch 
charakteristický akceso1ický minerál. Podfa optického štúdia, mikrosondo
vých a spektrálnych analýz je zrejmé, že tvorí dve populácie: 1) hnedý sko
ryl s nízkym stupňom vakancií v štruktúrnej pozícii W a 2) modrý skoryl 
s vyšším podielom vakancií v pozícii W a so zvýšeným obsahom stopového 
Sna Pb. 

V niektorých prípadoch je stupeň vakancií taký vysoký, že už možno 
hovoriť o novej minerálnej fáze - foitite. Foitit sa zistil v granite pri Zlatej 
Idke. Diskriminačné diagramy (Henry a Guidotti, 1985) indikujú magmatic
ký pôvod obidvoch variet skorylu, ako aj foititu. Mossbaurovské spektrá 
poukazujú na nízky podiel zložky Fe3+ (menej ako IO% celkového obsahu 
Fe v skoryle), čo svedčí o nízkej fugacite O v prostredí a umocňuje celkový 
charakter typu S granitu Spišsko-gemerského rudohoria. 

Modrý skoryl často narastá na hnedý. Dokumentovatefné je to najmä 
v granite z Hnilca. Novotvary modrého skorylu na hnedom spolu s charak
terom stopových prvkov svedčia o mladšej etape vzniku v neskoromagma
tickom, resp. až hydrotermálnom štádiu, a to ako produktu rozpadu hnedého 
turmalínu i biotitu. Prítomnosť magmatického turmalínu v granite indikuje 
protolit bohatý na B a z tohto hľadiska protolit granitov Spišsko-gemerského 
rudohoria pravdepodobne predstavujú morské sedimenty bohaté na illit, 
resp. muskovit. 

P. UHER, P. ČERNÝ a S. A. SMEDS: Fe-Mn-Mg-Ca-Li fosfáty vo vzác
noprvkových pegmatitoch Švédska - primárne fázy vs. exsolučné produkty 

Proterozoické granitové pegmatity ostrova Uto pri Stockholme a Sollef
tea v strednom Švédsku patria medzi klasické výskyty hrubokryštalických 

fosfátov: graftonitu (Fe, Mn, Ca, Mg)2+;(P04h, beusitu (Mn, Fe, Ca, 
Mg) 2+3(P04h, sarkopsidu (Fe, Mn, Mg) 2+j(P04h a trifylínu Li(Fe, Mn, 
Mg)2+P04 . 

Fosfáty sa vyskytujú spolu s blokovým K živcom, kremeňom a muskovi
tom v centrálnych partiách pegmatitových žíl. Lokálne je prítomný beryl 
a kolumbit tantalit. Fosfáty vystupujú v dvoch základných textúrnych 
typoch: (1) graftonit až beusit s exsolučnými lamelami trifylínu a (2) grafto
nit až beusit s exsolučnými lamelami sarkopsidu, ktorý sám obsahuje drob
né exsolučné lamely trifylín u. Na exsolučný charakter týchto zväčša mikro
skopických lamiel (hrúbka do 100 µm, dÍžka do 3 mm) okrem typických 
textúrnych znakov poukazuje aj chemické zloženie (EMPA) koexistujúcich 
fáz. Podobne sa preukázali kladné kore lácie atómového pomeru 
Mn/(Mn+Fe) medzi koexistujúcim graftonitom - beusitom a trifylínom, 
resp. sarkopsidom, rozličných lokalít. Tento pomer súčasne indikuje aj stu

peň frakcionácie pegmatitu. 
Podľa chemického zloženia koexistujúcich fosfátov a modálneho určenia 

ich percentuálneho zastúpenia bolo možno vypočítať chemické zloženie 
hypotetických pôvodných jednotných fáz, ktoré sa pri znížení teploty roz
padli na súčasné fosfáty: v type ( 1) išlo o fázu blízku zloženiu (Li, Fe, Mn, 
Ca, Mg) 5(P04JJ a v type (2) blízku (Fe, Mn, Ca, Mg, Lil.J(P04h, Stechio
metria obidvoch primárnych fáz bola na všetkých skúmaných lokalitách 
veľmi podobná, čo poukazuje na reálnosť ich existencie a podobnosť ich 
vzniku. Pri textúrnom type ( 1) možno predpokladať exsolučný rozpad 
pôvodnej fázy na graftonit - beusit + trifylín a neskôr parciálnu oxidáciu 
trifylínu na fe1isicklerit LixFe3+ 1.x(Fe, Mn, Mg) 2+ xP04. Typ (2) mal komp
likovanejšiu evolúciu: pri poklese teploty sa najprv pôvodná fáza exsolučne 
rozpadla na graftonit - beusit a metastabilnú fázu 1.xLi 2x(Fe, Mn. Mg)2+ 

1.x(P04h, a tá ďalej exsolučne na sarkopsid a trifylín. Trifylín sa neskôr 
lokálne hydrotermálne alteroval na fosfoferit až reddingit (Fe, Mn, 
Mg)2+3(P04)i.3HP alebo oxidoval na ferisicklerit. 

Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice 
(Exkurzia učiteľov základných a stredných škôl Banskobystrického okresu) 

Jedným zo základných cieľov SGS je aj pomoc pri skvalitňovaní výučby 
geológie v rámci všeobecného vzdelávania na základných a stredných školách. 
Geologická verejnosť nie je spokojná s výučbou geológie na ZŠ a už vonkon
com nie na gymnáziách. Zjazd SGS v roku 1997 pri príležitosti 100. výročia 
narodenia prof. D. Andrusova dôrazne upozornil na nepriaznivú situáciu 
v tejto oblasti a konštatoval, že klesajúce vedomosti z geológie v našej popu
lácii obmedzujú najmä chápanie environmentálnych vzťahov medzi zložkami 
krajiny - horninami, vodou, pôdou, atmosférou a biotou. 

Vzbudiť záujem žiakov a študentov o živú prírodu je ľahšie ako o neživú, 
no bez poznania neživej prírody by sa im ucelené poznatky o krajine nepo
skytli. Každý učiteľ chce učiť dobre , zaujímavo a názorne. To vyžaduje veľa 
času a v každodennom zhone ho často ni et kde vziať. Učiiel je tak v mnohom 
odkázaný sám na seba, namáhavo hľadá údaje, zháňa názorné pomôcky. Stráca 
veľa energie pri malom úžitku a často ostáva iba pri dobrých úmysloch. 
V tomto jeho úsilí mu organizátori akcie vyšli v ústrety. Vyučovanie geologic
kých disciplín bez ukážok hornín, minerálov, prípadne skamenelín musí byť 
nepríťažlivé , príliš papierové. Názorné vyučovanie sa nezaobíde bez geologic
kej exkurzie. Práve exkurzie umožňujú žiakom a študentom vidieť na vlastné 
oči stopy ustavičných premien zemskej kôry, položiť ruku na objekty staré 
milióny rokov, obohatiť sa o vzorky týchto objektov. Preto výbor pobočky 
SGS v spolupráci s Geologickým ústavom SA V, Stredoslovenským múzeom 
v Banskej Bystrici a s komunitnou nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica 
pripravil pre učiteľov základných a stredných škôl, ako aj pre záujemcov 
o geovedné disciplíny 15. a 16. mája 1998 exkurziu s výkladom pod názvom 
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice. Jej 
cieľom bolo oživiť a rozšíriť poznatky účastníkov o geologickej stavbe Sloven
skej republiky, ale najmä širšieho okolia Banskej Bystrice o údaje z histórie, 
ťažby a produkcie nerastných surovín z významnejších, dnes už viac-menej 
historických ložísk tohto regiónu, ukázať geológiu v širších súvislostiach, a to 
cez minerál, horninu, skamenelinu, vrstvu , stavbu pohoria až po vznik ložísk 
nerastných surovín a ich premeny zvetrávacími procesmi, priamo v teréne na 

niektorých lokalitách názorne demonštrovať vplyv starých banských a hutníc
kych záťaží na jednotlivé zložky krajiny. 

Na exkurzii sa zúčastnilo 20 učiteľov a päť záujemcov z okresu Banská Bystrica. 
Navštívilo sa dovedna 23 lokalít. Odborný výkJad mal Dr. M. Háber, Dr. J. Soták , 
Dr. J. Spišiak, Dr. S. Jeleň a Dr. J. Galvánek. Učitelia mali možnosť nie iba získať 
nové poznatky, ale aj doplniť si školské, resp. i súkromné zbierky o vzorky hornín, 
minerálov a skamenelín z oblasti Trangošky, Lubietovej, Šalkovej, Priechodskej 
Píly, Poník, Donovál, Starých Hôr - Richtárovej , španej Doliny, Kostiviarskej, 
Králik a Horných Pršian-Kamennej. 

Organizátori pre účastníkov akcie pripravili a vydali Sprievodcu exkurzie 
(58 s.) a v 110m okrem podrobného opisu geologických lokalít uviedli aj prehľad 
geologickej stavby Slovenskej republiky (Západných Karpát), geologickej stavby 
a ložísk nerastných surovín širšieho okolia Banskej Bystrice, ako aj kapitolu 
o tom, ako treba zbierať minerály. Sprievodca exkurzie môže poslúžiť aj ďalším 
záujemcom o prírodu. Azda po ňom siahnu aj mladí prírodovedci - ochranári 
prírody zo záujmových krúžkov pri odhaľovaní tajomstiev Zeme a dávneho živo
ta zakliateho do skál. Sprievodca je k dispozícii záujemcom v Geologickom ústa
ve SA V v Banskej Bystrici (Severná 5). 

Aj keď si organizátori uvedomujú, že počas dvoch exkurzných dní nebolo 
možno splni( všetky plánované ciele, veria, že po diskusii a všeobecne prejave
nom záujme účastníkov akcie a pri vzájomnom porozumení medzi jej účastník
mi, organizátormi a orgánmi štátnej správy bude môcť ešte v tomto roku v Ban
skej Bystrici začať pracovať konzultačné stredisko s cieľom zlepšiť postavenie 
geológie vo výučbe prírodovedných predmetov na základných a stredných ško
lách pomocou učiteľov v Banskej Bystrici a v Banskobystrickom kraji. 

Organizátori exkurzie ďakujú nadácii Zdravé mesto Banská Bystrica a Sloven
skej agentúre ži_votného prostredia za poskytnutie finančných prostriedkov na jej 
uskutočnenie. Veria, že sa za pomoci me10dického centra Ministerstva školstva 
SR a Odboru školstva Msú, OÚ a KÚ v Banskej Bystrici podarí túto úspešnú 
akciu zopakovať aj v budúcich rokoch. 

M. Háber 



Docent RNDr. Jaromil Húsenica sedemdesiatpäťročný 
Docent RNDr. Jarami! Húsenica sa narodil 19. no vembra 1923 

v Liptovskej Porúbke. Zmaturoval v roku 1943 na Gymnáziu v Liptov
skom Mikuláši, kde v tom čase ako profesor pôsobil aj jeho veľký vzor, 
nestor slovenskej geológie Ján Volko Starohorský. Práve on prebudil 
záujem mladého gymnazistu o prírodné vedy, ktorý ho po maturite pri
viedol na Prírodovedeckú fakul tu v Bratislave. Tam v roku 1949 uni 
verzitné štúdiá úspešne zavŕš il. 

Po absolvovaní fakulty nastúpil jubilant ako geológ českosloven
ských stavebných závodov do Dopravných stavieb vo Zvolene, odkiaľ 
ho v roku 1950 preložili do Špeciálneho prieskumu v Žiline (predcho
dcu neskoršieho IGHP). Tu mohol aplikovať svoje teoretické vedo
most i v praxi pri geologickom prieskume území určených na budova
nie Vážskej kaskády, ale aj vodných diel na Hornáde a Slatine. Do 
konca roka 1952 vypracoval takmer 200 odborných posudkov, medzi 
ktorými nechýbalo ani geologické hodnotenie stavenísk významných 
podnikov - Bučiny Zvolen, ZSNP v Žiari nad Hronom, PPS v Detve, 
VSŽ v Košiciach a radu ďalších . 

V roku 1952 obhájil jubilant rigoróznu prácu Geológia priľahlého 
územia medzi horným tokom Nitry a Turca, ktorej súčasťou bola i geo
logická mapa v mierke 1 :25 OOO. 

Po roku 1952 sa RNDr. J. Húsenica stal učiteľom na Vysokej škole 
lesníckej a drevárskej vo Zvolene (dnešnej TU vo Zvolene). Tu obháj il 
habilitačnú docentskú prácu Minerálna sila materských lesných pôd na 
Slovensku, ktorá vyšla v roku 1964 tlačou v SA V . V rokoch 
1952-1956 viedol ústav pedológie a geológie a potom do roku 1960 
katedru botaniky a pedológie. V rokoch 1969-1970 bol dočasným 
vedúcim katedry pedológie a geológie. Od roku 1969 do roku 197 1 
vykonával aj funkciu prodekana Lesníckej fakulty VŠLD. 

P . A. Pirazzoli : Sea-level 
changes. The last 20 OOO 
years. John Wiley & Sons, 
Chichester-New York-Bris
bane-Toronto-Singapore, 
1996, 1998. 2 11 s. 

Vydavateľstvo John Wiley & 
Sons v edícii Coastal morphology 
and research vydalo v roku 1996 
a opakovane roku 1998 útlu brožo
vanú publikáciu Sea-level changes 
(Kolísanie hladiny morí) . Jej autor 
P. A. Pirazzoli je vedeckým pra
covní kom CNRS v Meudone 
(Francúzsko) . Knižka zhŕňa 
poznatky z viacerých projektov 
IGCP venovaných od roku 1974 
problematike kolísania hladiny 
mor í, ako aj z činnosti dvoch 
komisií INQUA (komisie pre štvr
tohorné pobrežia a neotektonickej 
komisie) . Prednosťou publikácie 
je, že má jedného autora, a preto je 
všeobecnejšia a štýlovo i obsahovo 
homogénnejšia ako iné diela 
s podobnou témou, v ktorých býva 
každ á kapitola od iného autora. 
Recenzovaná kniha núka odpoveď 
na otázku, ako a prečo od posled-

ného zafadnenia morská hladina 
kolíše, a zároveň podáva prehľad 
poznatkov o jej globáln om aj 
lokálnom kolísaní. 

Hladiny morí od maxi ma 
posledného zaľadnenia po súčas
nosť z miesta na miesto varírovali. 
Pôvodne zaľadnené oblasti po zba
vení sa ľadu vykazujú pokles mor
skej hladiny, čo je následok stúpa
nia čiže návratu elastickej litosféry 
do stavu pred zaľadnením. Pokles 
hladiny mora v takýchto prípadoch 
dosahuje v priemere stovky met
rov. Dná oceánov, ktorých objem 
sa zväč šil o vodu uvoľnenú 
z ľadovcov, sa pod vyššou hmot
no sťou vodného stípca prehýbali 
a pobrežné oblasti - vzdialené od 
miesta zaľadnenia - more zalialo. 
Hladina morí stúpla v závislosti od 
vzdialenosti pôvodne zaľadnenej 
oblasti , miestnej topografie 
a hÍbky mora, čiže nie rovnako. 

Prvá kapitola publikácie je veno
vaná príčinám zmien hladiny morí. 
Hlavnou je zmena množstva vody 
v moriach a oceánoch, ktorú vyvo
lali najmä klimatické zmeny. Ďal
šia kapitola je o metódach štúdia 
kolísania pobrežných línií na skal-

Výchove a odbornému rastu mladých lesných inžinierov a vedec
kých ašpirantov sa jubilant venoval až do odchodu do dôchodku 
v roku 1990. 

Na vysokej škole vydal J. Húsenica skriptá Lesnícka geológia ( 1954, 
1955, 1979 a 1984) , bol spoluautorom skrípt Fyzický zemepis v tvorbe 
a ochrane krajiny ( 1970) a Ochrana a tvorba krajiny (časť 1) a s prof. Dr. 
J. Stejskalom a kol. prvej federálnej učebnice Lesnícka geológia (1968). 

Významnou súčasťou činnosti jubilanta bola aj jeho aktívna účasť na 
viacerých zahraničných aj domácich konferenciách a sympóziách, kde 
prezentoval najmä svoje poznatky a názory o minerálnej sile mater
ských hornín lesnej pôdy v slovenských Karpatoch. 

Aktivita doc . RNDr. J . Húsenicu neutícha ani v čase zaslúženého 
odpočinku . Aj v súčasnosti sa zameriava na ochranu prírody a životného 
prostredia. Vo viacerých periodických aj neperiodických publikáciách 
uverejnil vyše tridsať prác, často kriticky poukazujúcich na nesprávne 
postupy vo využívaní prírodného bohatstva. Aktívne sa zúčastnil na tvor
be monografií o Zvolene, Valaskej a Hrochoti. Svoje poznatky využil pri 
posudzovaní problematiky vodného diela Žilina, územného plánu okresu 
Levice, pracoval pre Urbion Bratislava aj pre mesto Prievidza. Stále ho 
poznáme ako činorodého človeka nesmierne milujúceho vlastnú profe
siu, človeka šíriaceho vo svojom okolí atmosféru dôvery , pokoja a spo
lupráce, človeka vždy ochotného pomôcť vedomosťami a skúsenosťami . 
Aj naďalej je hlavným životným krédom jubilanta byť užitočným 
a nepremárniť svoj čas . 

Pri vzácnom životnom jubileu doc. RNDr. Jaromila Húsenicu čo 
najsrdečnejšie pozdravujeme a ku gratuláciám pripájame želanie pevné
ho zdravia, osobného šťastia a tvorivej pohody. 

natých útesoch a pobrežiach, kde 
prebieha sedimentácia, io tom, ako 
sa dajú využiť archeologické indi
kátory, ktoré rádiometrické metódy 
sú vhodné na stanovovanie veku 
pomerne mladých pohybov mor
skej hladiny . Stručne sa opisuje 
metodika konštrukcie krivky fluk
tuácie hladiny mora. 3. kapitola je 
o poslednom zaľadnení Zeme. 
Stručne opisuje jeho vývoj a odraz 
v kolísaní hladiny morí, vznik a roz
sah mostov prepájajúcich kontine
nty a šelfov vynorených pri poklese 
objemu vody v moriach, charakteri
zuje klímu a hydrológiu posledného 
zafadnenia. V nasledujúcich dvoch 
kapitolách sa analyzujú fenomény 
vzniknuvšie pri deglaciácii, a to na 
príkladoch priebehu a tendencie 
kolísania hladiny z rozličných kon
čín Zeme. Uvádzajú sa i prípady, 
keď kolísanie hladiny mora vyvova
li zemetrasenia alebo neseizmická 
tektonika. 5. kapitola sa zaoberá aj 
vzťahmi medzi transgresívno-regre
sívnymi sekvenciami a kolísaním 
hladiny morí. V poslednej kapitole 
sa hodnotí trend kolísania hladiny 
morí v súčas nosti a metódy jeho 
pozorovania. 

8. Beláček 

Relatí vne kolís a nie hladiny 
morí je odrazom viacerých javov 
ovplyvňujúcich vývoj povrchu 
Zeme. Možno z neho vyčítať tekto
nickú aktivitu , získať informácie 
o predh istorických zemetrase
niach, klimatických zmenách, ale 
poskytuje aj podklady na zlepšenie 
geofyzikálnych modelov stavby 
litosféry a jej vzťahov k astenosfé
re . Poznatky o kolísaní hladiny 
morí za ostatných 20 OOO rokov 
možno aplikovať aj na staršiu geo
logickú históriu a na základe indí
cií o kolísaní mora stanoviť rad 
parametrov dóležitých pri dešifro
vaní paleogeografie, tektonického 
a klimatického vývoja. 

Keďže sa recenzovaná publiká
cia dotýka celého spektra geoved
ných disciplín , možno ju odporučiť 
odborníkom z geológie, geofyziky, 
paleoklimatológie, morskej bioló
gie i ekológie. Obsahuje cenné 
info rmácie pre postgraduantov 
univerzitných štud entov , ale aj 
iným zá ujemcom o poznatky 
z oblasti globálnych zmien povr
chu Zeme. 

D. Vass 



Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1998 

V II. polroku 1998 usporiadajú pobočky Slovenskej geologickej spoloč
nosti a odborné skupiny tieto akcie: 

Banskobystrická pobočka (predseda RNDr. M. Háber, CSc. ) 

15. 10. 1998 
A. Hrnčár: Informácie z kongresu EIA na Novom Zélande (apríl 1998) o 
globálnej ekonómii. 
Miesto: Geologický ústav SAV , Severná 5, Banská Bystrica, zasadačka. 
Zabezpečuje M. Háber 

22. IO. 1998 
Seminár Aktuálne trendy v sedimentárno-petrografickom výskume. 
Miesto : Geologický ústav SA V, Severná 5, Banská Bystrica, zasadačka, 
10:00 hod. Zabezpečuje J. Soták. 

Seminár je otvorený pre ďalšie témy sedimentárno-petrografického zamera
nia. Prihlášky a ďalši e referáty možno prihlásiť telefonicky (088/723943), 
faxom (088/724182) alebo e-mailom (haber@gu.bb. sanet.sk) do IO. IO. 
1998. 

Predbežný program: 

J. Soták a R. Milovský : Využitie katódovej luminiscencie pri demaskovaní 
rekryštali začných štruktúr karbonátov. 
J. Bebej: Farebná pórozimetria - efektívna štúdia pórových systémov hor
nín. 
J. Kotulová a J. Francii: Prejavy skorej tvorby uhľovodíkov v organickej 
hmote - použitie fluorescenčnej mikroskopie . 
I. Baková a F. Marko: Katakláza pieskovcov v podmienkach strižnej defor
mácie . 
A. Biroň , J. Magyar a J. Soták : Fylosilikátová a zeolitová cementácia pies
kovcov. 
M . Kontrošová a J. Soták: Klasifikácia detritických komponentov pieskov
cov z hľadiska horninového zloženia, zrelosti a proveniencie. 

12. 11. 1998 
M . Petro a M. Radvanec : Nové poznatky o grafitovej mineralizácii pri 
Kokave nad Rimavicou. 
Miesto: Geologický ústav SA V, Severná 5, Banská Bystrica, zasadačka. 
Zabezpečuje M. Háber. 

Bratislavská pobočka (predseda RNDr. J . Hók, CSc.) 

29.10.1998 
Seminár Podmienky vzniku , vývoja a inverzie sedimentárnych paniev 
Západných Karpát. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. Zabezpečuje J. Hók. 

Témy príspevkov je možné nahlás iť nač. t. 07/3705 119, alebo e-mailom 
(hok@gssr.sk; do IO. IO. 1998) 

Košická pobočka (predseda prof. RNDr. F. Zábranský, CSc.) 

Košická pobočka plán odborných akcií do uzávierky MS č. 3/98 nedodala. 

Spišskonovoveská pobočka (predseda Ing. M. Radvanec, CSc.) 

Október 1998 
Prednáškové popoludnie 
Program popoludnia sa spresní na plagáte. 
Miesto: Geologická služba SR, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, 
zasadačka. 

Zabezpečuje M. Radvanec 

G eofyzikálna skupina (predseda doc. RNDr. J. Lane, CSc.) 

24. 9. 1998 
V. Janotka a J. Viskup: Seizmická bezpečnosť VO Gabčíkovo. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13 :30 hod . 
Zabezpečuje J. Lane. 

19. 11. 1998 
V. Gajdoš : Geofyzikálne sledovanie kontaminácie horninového prostredia. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
-3. poschodie, 13:30hod. 
Zabezpečuje J. Lane. 

Geochemicko-mineralogická skupina (predseda doc. RNDr. M. 
Chovan, CSc. ) 

3.9.1998 
T . Lanczos a E. Hiller: Modelovanie vývoja chemického zloženia ptírod
ných vôd. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje T. Lanczos. 

26.11.1998 
Seminár Aktuálne problémy v geochémii a mineralógii. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 

Témy seminára budú oznámené v poznávke na november a na plagáte. 
Zabezpečujú M. Chovan a T. Lanczos . 

Hydrogeologická skupina (predsedu zastupuje RNDr. M. Marcin) 

5.11.1998 
Prednáškové popoludnie 
Z. 2enišová a R. Fraková: Kvalita vôd prameňov Bratislavského lesného parku. 
M. Fendeková a P. Némethy: Návrh metodických postupov na vytyčovanie 
ochranných pásiem podzemných vôd v kolektoroch s medzizrnovou prie
pustnosťou . 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratis lava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje D. Marcin. 

Inžinierskogeologická skupina (predseda doc. RNDr. R. Holzer, CSc. ) 

17. 12. 1998 
R. Holzer: Svahové deformácie a iné ptírodné hazardy v Japonsku. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina l, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje R. Holzer. 

Ložisková skup i na 

17. 9. 1998 
J. Zuberec, Z. Hroncová a J. Kozač: Výskum netradičných surovín, ich 
úprava a využitie (metodika, dosiahnuté výsledky a ich ďalšia perspektíva). 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Brat islava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje J. Zuberec. 

Paleontologická skupina (predseda RNDr. J. Michalík , DrSc. ) 

10.9.1998 
Prednáškové popoludnie 
Novinky neogénnej paleontológie zo Západných Karpát 



1. Novšie výsledky štúdia neogénnych pefov zo Západných Karpát 
(M. Slamková rod. Kováčová). 
2. Novšie výsledky štúdia neogénnych foraminifer a dinocýst (N. Hudáč
ková). 
3. Nový nález jednokličných rastlín v karpatských sedimentoch lokality 
Cerová-Lieskovec (V. Sitár). 
4. Biostratigrafický výskum neogénnych súvrství vo vrte Malacky na základe 
foraminifer a vápnitého nanoplanktónu (S. Antolíková a A. Bartakovicsová). 
5. Bola oblasť Pezinku miestom vzniku rodu Thyrrenocythere Ruggieri? 
(R. Pipík). 
6. Osteologický výskum na lokalite Hajnačka v terénnej sezóne 1998 
(M. Sabol). 
7. Nové nálezy kenozoických stavovcov na Slovensku a výskum na lokalite 
Bonanza na Devínskej Kobyle (P. Holec). 

IO. 12. 1998 
Prednáškové popoludnie 
Novinky mezozoickej paleontológie Západných Karpát 

1. Môže byť štúdium vápnitého nanoplanktónu prínosom k riešeniu biostra
tigrafických problémov spodnokriedových sedimentov Západných Karpát? 
(E. Halásová). 
2. Výskum jurských rádiolárií na lokalite Litmanová (L. Ožvoldová, 
L. Frantová). 
3. Spodnokriedové rádioláriové asociácie na profiloch Horné Srnie
-Rochovica (M. Peterčáková). 
4. Rod Rem11niella v beriaskych sedimentoch Západných Karpát (D. Rehá
ková). 
5. Nové biostratigrafické výsledky štúdia porubského súvrstvia vo vefkej 
Fatre (lokalita Balcová, pokryvná sekvencia tatrika) (D. Boorová, 
M. Potfaj). 
6. Spoločenstvá spodnoliasových brachiopódov vysockej jednotky 
(J. Michalík). 
7. Možno taxonomickej determinácie chitinóznych výstielok kelovejsko
oxfordských foraminifer (J. Soták). 

Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie. 13:30 hod. 
Zabezpečuje J. M ichalík 
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Skupina ropnej geológie (predseda RNDr. P. Ostrolucký, CSc.) 

18. 11. 1998 
Prednáškové popoludnie 
Nové výsledky prieskumu na ropu a zemný plyn v Západných Karpatoch. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. Témy prednášok budú oznámené na plagáte. 
Zabezpečuje P. Ostrolucký. 

Sedimentologická skupina (predseda doc . RNDr. M. Kováč, CSc.) 

8. IO. 1998 
Prednáškové popoludnie 
Prechod morskej a terestrickej sedimentácie. 
Prednášatelia a prednášky budú upresnené v pozvánke na mesiac október 
a na plagáte. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje M. Kováč . 

Skupina štruktúrnej geológie (predseda doc. RNDr. D. Plašienka, CSc.) 

25. II. 1998 
Prednáškové popoludnie 
Program popoludnia sa upresní v pozvánke na november a na plagáte. 
Miesto: Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje D. Plašienka. 

Vulkanologická skupina (predseda RNDr. L. Šimon, PhD.) 

1. 10. 1998 
L. Šimon: Charakteristika lávových prúdov v pohorí Vtáčnik. 
12. l l. 1998 
J. Lexa: Geologická stavba a vývoj vulkanitov Kremnických vrchov. 
3.12.1998 
V. Konečný: Vulkanizmus a geológia Mexika. 
Miesto: Geologická služba SR. Mlynská dolina 1, Bratislava, zasadačka -
- 3. poschodie. 13:00 hod. 
Zabezpečuje L. Šimon. 
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