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Hercýnske vychladnutie masívu Veľkej Fatry- evidencie z 4°KJ40Ar a 40Ar/39Ar 
termochronometrických minerálnych údajov a súčasný stav termochronometrie 

MILAN KOHÚT*, JÁN KRÁL, JURAJ MICHALKO a VIERA WIEGEROVÁ 

Geologická služba SR, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, *milan@GSSR.sk 

(Doručené 30. l. 1998, revidovaná verzia doručená 4. 3. 1998) 

The Hercynian cooling of the Veľká Fatra Mts. massif - evidences from 40KJ40Ar and 40Ar/39Ar 
thermochronometry and the current status of thermochronometry 

4°K!40 Ar and 40Ar/19 Ar mi nera! ages were determined on muscovites and biotites in granitoid rock s 
from the Veľká Fatra Mts. (Centra! Western Carpathians). The mi nera! data slightly differ from the time 
of granite melting and mineral growth, during the Hercynian collision orogeny, and represent the coo
ling history. Although K-Ar model ages in both micas create reasonably wide age scatter, a geological 
meaning has only the isochron age t = 337.8 ± 9.6 Ma, which is consistent with 40Ar!3', Ar-PA and TGA 
of micas - 338 ± 2 Ma. It is noteworthy, that muscovites and biotites have the same cooling age, albeit 
their closure temperatures (TJ are different (~ 100 °C), what suggests a rapid cooling in response of 
uplift and/or exhumation. The calculated average geochronologic cooling rate of 87 °C/Ma, together 
with the uplift rate;:: 2 mm/a and decompressional PT path, indicate the Himalayan type of convergent 
orogen. The sho1t duration of cooling owing to instantaneous cooling of the hanging wall with melt by 
thrusting onto a colder footwall, followed by gradual cooling attributed mainly to the extensional denu
dation and concomitant eros ion forced by the propagation of norma! faults. 

Key words: Western Carpathians, Veľká Fatra Mts., Hercynian basement, granitoid rocks, 4°K/40Ar 
and 40Ar/!9 Ar thermochronometry, rapid cooling, tectonic exhumation 

Úvod 

V ostatných dvoch desaťročiach nezvycaJne vzrástli 
možnosti rekonštruovať termálnu evolúciu orogénnych 
pásiem. Petrológovia dosiahli obrovský pokrok v schop
nosti identifikovať tlakovú a teplotnú históriu metamorf
ných, ale aj magmatických horninových komplexov pri 
používaní inovovaných konvenčných aj termobarometric
kých metód. Termochronológia - štúdium teplotného 
vývoja hornín v čase - je založená na princípe využíva
nia predpokladanej blokovacej teploty v rozličných mine
rálnych izotopických systémoch pri výstupe, resp. chlad
nutí horninového komplexu . Spojenie geochronologic
kých a petrologických metodík umožňuje rozlúštiť tlako
vé, teplotné a časové (P-T-t) dráhy horninových komple
xov v rámci orogénnych pásiem, pretože medzi termálny
mi a tektonickými procesmi počas orogenézy je priamy 
vzťah. Poznanie termálnej histórie horstiev umožňuje lep
šie určiť tektonický vývoj orogénu a pomáha aj pri identi
fikácii jeho typu. 

Horniny kryštalinika na Slovensku začal izotopicky da
tovať už Kantor ( 1957), ktorý K-Ar metódou určil vek 
betliarskeho granitu. Pre ekonomickú náročnosť sa u nás 
izotopické metódy datovania ďalej nerozvíjali - okrem 
K-Ar - a tak sa potrebné dáta získavali len za pomoci 
zahraničných pracovísk, do konca 80. rokov najmä z bý
valého ZSSR. Postupne zo Západných Karpát pribúdali aj 
datovania v izotopickom systéme Rb-Sr a U-Pb (napr. 
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Burchart, 1969; Bagdasarjan et al., 1982; Bibikova et al., 
1988). Na Slovensku je stále nedostatok konzistentných 
geochronometrických údajov, a preto sú práce o termo
chronometrických dátach vzácnosťou. Prvým pokusom 
o ich sumarizáciu bola práca Burcharta et al. (1987), 
v ktorej autori rekonštruovali termálnu históriu kryštali
nika niektorých jadrových pohorí a veporského kryštalini
ka. Až dostatok vhodných minerálnych geochronometric
kých dát bol podkladom ďalších prác Kohúta et al. 
(1997a, b) z kryštalinika Veľkej Fatry. 

Súčasný stav termochronometrie 

Základným predpokladom praktického využívania izo
topických chronometrov pri určovaní kryštalizačného ve
ku horniny (minerálu) j e, že sa systém musí uzavrieť 
v čase kryštalizácie s ohľadom na zmeny (zväčšovanie, 
zmenšovanie) obidvoch materských a dcérskych izotopov, 
resp. že sa po uzavretí kryštalizačnej mriežky minerálu 
spustia „izotopické hodiny" a už sa viac nenarušia. Hoci 
to platí najmä o rýchlo chladnúcich vulkanických a mag
matických horninách, podľa pozorovania v pomalšie 
chladnúcich systémoch metamorfovaných hornín v K/ Ar 
systéme nastáva strata časti frakcie rádiogénneho dcérske
ho produktu až pri schladn utí pod kritickú teplotu 
(Armstrong, 1966; Harper, 1967). Zmeny otvoreného 
izotopického systému v mineráli sa modelovali ako obje
movo-difúzne procesy (Evernden et al., 1960; Hart, 1964; 
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Tab. l 
Tabuľka blokovacej teploty uzavretia izotopického systému v jednotlivých mineráloch podľa dostupných publikovaných údajov 

Table of closure temperature (T") for indivídua! minerals in various isotopic systems, compari son from publi shed data 

Izotopický systém Minerál Teplota uzatvorenia T, (°C) Literárny zdroj 

U-Pb± Zirkón 
U-Th-Pb Monazit 

Xenotirn 
Uraninit 
Allanit 
Titan it 
Granát 
Rutil 
Apatit 

Srn-Nd Granát (grossulárový) 
Granát (alrnandínový) 
Gran át (pyropový) 

Rb-Sr WR izochróna 
Muskovit 
Biotit 
Ortoklas 
Mikroklín 

K-Ar ± Amfibol 
Ar-Ar Musko vit 

F1ogopit 
Biotit 
K živec 

Fr Granát 
(Fission track) Titanit 

Epidot 
Zirkón 
Apatit 

1000- 775 
820-----720 
720-680 
720- 680 
750-650 
712-600 
800-525 
41 0--400 
~350 
~675 
~525 
~50 
~650 
~500 
~325 
300- 200 
275-175 
~500 
420-350 
410-400 
~300 
370-170 
310-300 
300-----250 
~270 
225-175 
125- 110 

Han son and Gast, 1967). Dodson ( 1973) matematicky 
sformuloval prechod z izotopicky otvoreného do uzavreté
ho izotopového geochronologického sys tému a zároveň 
definoval uzatvárajúcu teplotu (Te) týchto izotopických sys
témov. V otvorenom systéme - pri vyššej teplote -všet
ky dcérske produkty difundujú von z minerálu a pomer 
dcérskeho rádiogénneho produktu voči maters kém u je 
blízky nule. Až po dostatočnom schladnutí - uzavretí 
systému - všetok dcérsky rádiogénny nuklid vzn iknutý 
rozpadom materského izotopu zostáva zachytený v systé
me a pomer dcérskeho izotopu voči materskému je loga
ritmickou funkciou času. Poznanie difúznych koeficien 
tov, geometrického tvaru minerálnych zŕn a rýchlosti 
chladnutia umožnilo pri každom mineráli - v jednotli
vých izotopických sys témoch - vypočítať blokovac iu 
teplotu uzavretia systému. Postupne sa stanovila teplota 
uzatvárania minerálov vo všetkých bežne používaných 
izotopických systémoch (K-Ar, resp. Ar-Ar, Rb-Sr, U-Pb 
a Sm-Nd) , a to al ebo na základe experimentálne získaných 
katiónových difúznych koeficientov, alebo empiricky 
apl ikovaných výsledkov termobarometrie z etalónových 
metamorfno-magmatických terénov. Prehľad blokovacej 
teploty minerálnych fáz v izotopických systémoch podľa 
publikovanýc h údajov je v tab . l. Vyplýva z nej, že uži
toč né termochronometrické údaje možno získať aj „fis sion 
trackovou" metódou datovania (Wagner and Reimer, 
1972; Fleischer et al., 1975). najmä pri nižšieteplotných 
tektonic kých procesoch. Každý metamorfno-m agmatický 
teran vznikol v špecifických termobarometrických pod-

Mezger a Krogstad, 1997 
Parrish, 1988 : Spear a Parrish. 1996 
Schärer et al., 1986 
Schärer et al. , 1986 
Parrish, 1990 
Ghent et al., 1988; Zang a Schärer, 1996 
Mezger et al. , 1989a 
Mezger et al., 1989b 
Ghent et al., 1988 
Harrison a Wood, 1980 
Vance a O ' Nions, 1990 
Harrison a Wood. 1980 
Dallrneyer a Van Breernan , 1981 
Wagner et al„ 1977 
Wagner et al., 1977 
Misra a Ven katasubrarnani an, 1977 
Misra a Venkatasubramanian, 1977 
Harrison , 198 1 
Robbins. 1972: Purdy a Jäge r, 1976 
Giletti. 1974 
Harri son et al., 1985 
Lovera et al. , 1989 
Haack, 1977 
Harrison a McDougall , 1980 
Haack , 1977 
Harrison a McDougall, 1980 
Parrish, 1983 

mienkach a, ako je z tab. 1 zrejmé, odhad teploty uzavre
tia je použiteľný v istom teplotnom intervale, bežne aj od 
50 do 75 °C. 

V ostatných 25 rokoch sa technológia merania v izoto
povej geochémii rapídne zlepšil a. Spojenie iónovej sondy 
a laseru s hmotnostný m spektrometrom umožnilo merať 
izotopový pomer z jedného zrna minerálu, resp. z viace
rých bodov jedného zrna (York et al., 198 l; Compston et 
al. , 1982; Kober , 1986). V súčasnosti s pokrokom 
poznania metamorfno-magmatického vývoja orogénnych 
pásiem, zdokonalením termobarometrie a zvýšením citli
vos ti hmotnostných spektrometrov rastie úsilie využiť 
ďalšie vhodné minerály, napr. allanit, granát, rutil a tita
nit, pri izotopickovekovej determinácii v termochrono
metrii (Ghe nt et al. , 1988 ; Metzger et al., 1989a, b; 
Parish, 1990; pozri tab. 1 ). 

Napriek značnému pokroku v izotopovej geochronoló
gii základom správnej rekonštrukcie PTt dráhy horninové
ho súboru a komplexného poznania vývoja orogénu stále 
zostáva kvalitné terénne štúdium a presná petrologická 
identifikácia hornín s interpretáciou zasadenou do geolo
gického prostredia. 

Geologická stavba 

Veľká Fatra patrí medzi naj typickejšie dvoj stranné jad
rové pohoria. Nachádza sa v severnej č asti stredoslove n
ského región u a je súčasťou vnútorného pruhu jadrových 
pohorí tatrickej čast i centrál nych Západn ýc h Karpát. 
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Obr. 1. Geologická skica centrálnej č as ti Yeikej Fatry s detailným vyznačením kryštalinika. I - chočský príkrov, 2 - k r ížňanský príkro v. 3 - mezo
zoický obal, 4 - ľubochniansky leukogranit, 5 - Iipovský grani t, 6 - kornietovský granodiorit, 7 - smrekovický tonalit, 8 - ortoruly, 9 - xenolity para
rúl, IO - príkrovové línie, 11 - zlomy, 12 - normálne stratigrnfické hranice, 13 - postupné priechody medzi granitoidmi , •VF-40 - miesto odberu 
vzorky. 
Fig. 1. Geological sketch of the centra! part of the Veiká Fatra Mts. with detai led presentation of the crystall ine complex. I - Choč nap pe, 
2 - Krí žna nappe, 3 - Mesozoic evelope un it, 4 - Ľuboch ria leucogranite, 5 - Lipová granite, 6 - Korn ietov granod iorite, 7 - Smrekovica tonalite, 
8 - orthogne isses , 9 - paragnei sses xen ol iths, IO - nappe Ii nes , I I - faults, 12 - stratigraphic (norma!) boundaries , 13 - gradual transi tions 
(boundaries between granitoid types), •YF-40 - location of sample. 
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V strednej časti pohoria vystupuje kryštalické jadro ozna
čované ako ľubochniansky granitoidný masív, ktorý je 
geomorfologicky výrazným zlomom smeru S-J prebie
hajúcim údolím Lubochnianky a je rozdelený na západnú 
časť Lipovej a východnú časť Smrekovice. Kryštalinikum 
Veľkej Fatry budujú takmer výhradne granitoidné horniny 
( obr. 1 ). Metamorfované horniny kryštalinického plášťa 
- biotitické pararuly - sa vyskytujú len vo východnej 
časti v blízkosti revúckeho zlomového pásma a vystu
pujú ako neveľké deformované a čiastočne asimilované 
bloky a kryhy v tonalitických a granodioritických horni
nách. Okrem pararúl sú tu aj ortoruly, predstavujúce duk
tilne deformované staršie (predhercýnske) granitoidné hor
niny (pozri obr. 1 ). V severnej časti na kryštaliniku s ne
výrazne tektonizovaným rozhraním v paraautochtónnej 
pozícii leží veľkofatranská obalová jednotka fatranského
-šiprúnskeho typu. Vrchnú mezozoickú stavbu v príkro
vovej pozícii reprezentuje krížňanský a chočský príkrov. 
V južnej časti je hranica kryštalinika s mezozoikom vý
razne tektonická. Obal sa povrchovo stýka s kryštalini
kom iba v oblasti Perušína a Blatnej doliny a v južnejšej 
časti kryštalinikum priamo hraničí s triasovým vápenco
vo-dolomitickým komplexom krížňanského príkrovu. 

Lubochniansky granitoidný masív budujú viaceré typy 
granitoidných hornín, ktoré tvoria typický, normálnozo
nálny plutón (Kohút, 1992). Vrchnú časť masívu budujú 
smrekovické tonality (ST) so zvyškami starších hornín 
- ortorúl a pararúl. Ďalej sa na stavbe plutónu vo verti
kálnom reze zúčastňujú kornietovské granodiority (KGD), 
lipovské granity (LG) a najm ladšie, ľubochnianske leuko
granity (LLG), ktoré po tektonických líniách intrudovali 
do už čiastočne solidifikovaného bloku kryštalinika zlože
nia smrekovické tonality + kornietovské granodiority + 
+ lipovské granity. 

Smrekovické granitoidy sú reprezentované najmä bioti
tickými tonalitmi a biotitickými až muskoviticko-bioti
tickými granodioritmi. Vyskytujú sa prevažne vo východ
nej časti pohoria, hlavne v oblasti Smrekovice. Makro
skopicky sú to strednozrnné až drobnozrnné horniny 
s tmavosivým až sivozelenkastým odtieňom. Majú vše
smerne zrnitú, miestami aj usmernenú textúru. Z Fe-Mg 
silikátových minerálov obsahujú iba biotit. Sú najbázic
kejšími horninami a enklávy metamorfitov vo Veľkej 
Fatre sa prakticky viažu iba na tento typ. Na ich minerál
nom zložení sa zúčastňuje plagioklas troch generácií 
(plg 1-III), kremeň, ojedinele intersticiálny K živec, bio
tit a miestami aj muskovit. Z akcesorických minerálov je 
zastúpený apatit, zirkón, monazit, ilmenit a magnetit. 

Kornietovské granodiority predstavujú hlavne biotitické 
granodiority až muskoviticko-biotitické monzogranity 
s ružovým K živcom. Sú to väčšinou sivozelenkasté 
strednozrnné horniny nevýrazne porfyrickej až porfyrickej 
textúry. Porfyrické výrastlice tvorí ružový K živec veľký 
až 2,5-3 cm. Granitoidy majú hypidiomorfne zrnitú 
a porfyricko-granitickú štruktúru. Na minerálnom zložení 
sa zúčastňujú obdobné horninotvorné komponenty ako 
v smrekovických tonalitoch, avšak v rozdielnom objeme. 

Lipovský typ granitoidu reprezentuje hlavne dvojsľudný 
granit až granodiorit s ružovým K živcom. Makroskopic-

ky ide o strednozrnné až hrubozrnné horniny, veľmi často 
nerovnomerne zrnité až porfyrické. Farba závisí od obsa
hu a pomeru sľudy a zastúpenia živca. Ide o svetlé odtiene 
až sivozelenkastú farbu, miestami s pleťovým nádychom. 
Porfyrické výrastlice tvorí ružovkastý K z1vec 
(veľký 1-1,5 cm) plnený biotitom a zelenkastý plagio
klas (veľkosť do 1 cm). Pre tento typ granitoidov sú cha
rakteristické aj väčšie lupene sľudy, najmä muskovitu 
(5-7 mm). Štruktúra hornín je granitická-hypidiomorf
ne zrnitá a porfyricko-granitická a na ich stavbe sa v ade
kvátnom objeme zúčastňujú rovnaké minerálne fázy ako 
v predchádzajúcich typoch. Z akcesórií je lokálne najbo
hatšie zastúpený granát. 
Ľubochnianske leukogranitoidy reprezentuje muskovi

tický a dvojsľudný granit až granodiorit. Tento typ grani
toidov sa vyskytuje hlavne po obidvoch stranách doliny 
Lubochnianky. Zvyčajne ide o strednozrnnú až hrubozrn
nú rovnomerne zrnitú horninu všesmerne zrnitej textúry 
prevažne bielosivej farby, miestami s hnedastým odtie
ňom. Pre tento typ granitoidov sú priznačné biele živce 
a lupene muskovitu do 7-9 mm. Obsah biotitu je varia
bilný, často baueritizovaný. V dôsledku tlakovodeforrnač
ného postihnutia má primárna hypidiomorfne zrni tá 
štruktúra týchto leukogranitoidov znaky kataklastickej 
a blastogranitickej štruktúry. Minerálnu asociáciu tvoria 
obdobné horninotvorné a akcesorické komponenty ako 
v lipovských granitoch, avšak v špecifickom zastúpení. 
Podľa terénnych pozorovaní sa tento ty p granitoidov javí 
ako mladší a intruduje do už sformovaného plutónu. 

Lokálne sa vo všetkých štyroch typoch granitoidov, ale 
aj v ortorulách spozorovali pegmatity a aplity vo forme 
žíl mocných do 2-3 m. Hranica medzi jednotlivými typ
mi granitoidov je väčšinou pozvoľná. ln truzívny kontakt 
je pozorovateľný len lokálne na rozhraní leukogranitov 
s okolitými staršími ty pmi granitoidov. Ostrý kontakt 
s okolím majú pegmatity a apli ty. 

Metodika 

Z jednotlivých typov hornín sa odobrali čerstvé vzorky 
v hmotnosti 20-30 kg. Miesta odberu sa určili po terén
nom petrografickom a geochemickom štúdiu. Tretina kaž
dej vzorky sa odložila v pôvodnom stave na prípadný ďal
ší výskum a z každej sa pripravilo viac výbrusov na petro
grafické štúdium, ako aj makrovzorka (0,5-1 kg) na zis
ťovanie fyzikálnych vlastností. Zvyšná časť každej vzorky 
sa podrvila a rozdelila na tri alikvotné časti: jedna sa za
chovala, druhá štandardne spracovala na separáciu minerá
lov za použitia splavu, elektrostatického separátora (vlast
nej výroby, od. nukleárnej geológie GÚDŠ), magnetické
ho separátora firmy Cook, ťažkých kvapalí n, ako aj ruč
ného dočistenia pod binokulárom, tretia časť sa pulverizo
vala a využila na analýzu (hlavné, stopové prvky, REE, 
izotopické stanovenia). 

K-Ar analýzy sa vykonali v oddelení izotopovej geológie 
GÚDŠ. Obsah K v hornine sa stanovil metódou atómovej 
absorpcie. Rádiogénny Ar sa získal na ultravákuovom 
extrakčnom a purifikačnom zariadení skonštruovanom v la
boratóriu GÚDŠ (Rybár, 1975) a meral na hmotnostnom 
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Obr. 2. Diagram závislosti 4°K vs 40 Ar vo vzorkách biotitu a muskovi
tu veľkofatranských granitoidov. Symboly: • - biotit, ■ - muskovit. 
V jednotkách STP: 4°K - glg x 10·6 atom. %, 40Ar - glg x J0·9 atom. %. 

Fig. 2. Dependance of 40 Ar contents on 4°K content in biotite and mus
covite oť the Veľká Fatra Mts. granitoid rocks. Symbols: • - biotite, 
■ - muscovite. Values in STP units: 4°K - glg x I o·6 Atomic %, 
40Ar - glg x l0·9 Atomic %. 

spektrometri GD-150 (Varian-MAT) v statickom režime 
volumometrickou metódou a metódou izotopového riede
nia atmosférickým Ar ako etalónom (Rybár a Kantor, 
1978) pridávaným pipetovacím ventilom. Množstvo etaló
nu pri meraní sa stanovovalo pomocou laboratórnych štan
dartov rádiogénneho 40 Ar: Proba l /64, LP-6 Bio a HB-B 1. 
Spoľahlivosť merania bola od 2 do 4 % (2 <J), čo je pri de
terminovaní veku v tomto izotopickom systéme bežné 
(Geyh a Schleicher, 1990). Z nameraných K-Ar hodnôt sa 
vypočítal modelový vek pre volumometrickú metódu, ako 
aj metódu izotopového riedenia. Používali sa tieto izotopo
vé rozpadové konštanty: A~ = 4,962 . l 0-10/rok, AEc = 
= 0,581 . 10-10/rok, Atotal = (A~ + AEc) = 5,543 . l 0· 10/rok 
(podľa Steigera a Jägerovej, 1977). Výsledky zhŕňa tab. 2 
a dáta graficky vyjadruje obr. 2. 

Pretože „klasické" datovanie vzoriek muskovitu a bioti
tu z granitoidov Veľkej Fatry prinieslo pomerne veľký 
rozptyl údajov o veku, po nadviazaní spolupráce medzi 
GÚDŠ a spoločným izotopovým pracoviskom Geologic
kej služby Rakúska a Viedenskej univerzity (BVFA AR
SENAL), vedeným W. Frankom, sme sa rozhodli časť 
údajov získaných metódou 40K!40 Ar verifikovať presnej
šou metódou 40 Ar/39 Ar. Metodiku merania opísal Kráľ et 
al. (1995). Vzorky boli ožiarené v reaktore ASTRA dáv
kou cca 10 17 neutrónov/cm2 pri ožarovacom parametri 
J = 0,00483-0,00495 s chybou::::; 0,4 %. Vzorky sa ana
lyzovali na hmotnostnom spektrometri MS VG 5400, 
pričom sa Ar uvoľňoval vysokofrekvenčným generátorom 
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Obr. 3. Grafické znázornenie spektier 40 Ar/39 Ar muskovitov zo vzor
ky A - VF-43, B - VF-711. Spodné spektrum zodpovedá zmene pome
ru K/Ca v jednotlivých teplotných krokoch. 

Fig. 3. Diagram oť 40 Ar/39 Ar s pec tra of the muscovites ťrom samples 
A - VF-43, B - VF-711. Lower spectrum - K/Ca ratio. 

klasickým spôsobom postupným teplotným uvoľňo
vaním v 12 teplotných krokoch. Vzorka VF-43 Bt a VF-356 
Bt boli analyzované v jednom kroku, pričom sa Ar izoto
pové zloženie meralo z dvoch dávok plynu po úplnom 
rozklade, odplynení vzorky pri 1150 - 1200 °C. Namera
né izotopické pomery sa zhodnotili podľa McDougalla 
a Harrisona ( 1988). 40 Ar/39 Ar metódu sme aplikovali na 
štyroch vzorkách z granitoidných hornín Veľkej Fatry, 
a to dvoch vzorkách muskovitu a dvoch biotitu. Výsledky 
meraní sú v tab. 3 a dáta graficky vyjadruje obr. 3A, B. 

Výsledky merania 

4°K-40Ar metódu sme aplikovali na dvadsiatich dvoch 
vzorkách separovaných minerálnych fáz (z pätnástich 
celohorninových vzoriek), a to na deviatich vzorkách bio
titu , dvanástich muskovitu a na jednej sericitu. Z toho 
boli v siedmich prípadoch obidva minerály vyseparované 
z jednej vzorky. Okrem toho sme v tab. 2 a obr. 2 použili 
výsledky merania K/Ar hodnôt muskovitu zo vzorky 
pegmatitu G-68 z práce B urcharta et al. ( 1987). 

K-Ar modelový vek vykazuje pomerne veľký roz
ptyl - od 328 do 360 Ma pri volumometrickej metóde 
stanovenia Ar a výsledky získané metódou izotopového 
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Tab. 2 
K-Ar analytické hodnoty a vypočítaný modelový vek zo sľudnatých minerálov granitoidných hornín Veľkej Fatry ť údaj prevzatý z Burcharta et al. , 1987) 

K-Ar analytical values and calculated model ages from granitoid micas of the Veľká Fatra Mts. (* data taken from Burchart et al., 1987) 

Pč. Vz. Typ AM. K(hm. %) "oAr. 10-6 
(Ncm1g- 1) 

1 VF-40 LG Ms 8,59 ±0,15 128, 1318 ± 1,95 15 
2 VF-43 LG Bt 6,56 ± 0,15 94,8639 ± 1,5475 
3 VF-43 LG Ms 8,80±0,13 128,5495 ± 0,37 17 
4 VF-45 LG Bt 5,36± 0, 10 82,6754 ± 0,0302 
5 VF-45 LG Ms 8,63 ± 0,12 129, 1896± 1,2401 
6 VF-229 KGD Bt 6,06 ± o, 13 90,740 1 ±2,3004 
7 VF-229 KGD Ms 8,28 ± o, 15 J 23,8359 ± 2,5550 
8 VF-356 ST Bt 6,56 ±0, 11 96,61 83 ± 2,6239 
9 VF-385 LG Bt 7,26 ± o, 14 104,4098 ± 1,631 O 

10 VF-385 LG Ms 8,3 1 ±0. 15 124,1 758 ± 1,4054 
II VF-581 KGD Bt 7,33±0, 15 105,9070 ± 0,2440 
12 VF-58 1 KGD Ms 8,79 ± o. 15 122,9020 ± 1,9820 
13 VF-6 12 KGD Bt 7,25 ± 0, 15 105,8202 ± 0,9804 
14 VF-61 2 KG D Ms 8,81 ± 0, 15 128,5024 ± 0,0709 
15 VF-639 KGD Bt 7,59 ±0,15 109,027 1 ±2,6181 
16 VF-695 LG Ms 8.59 ± o, 15 122,50 16 ± 2,2 163 
17 VF-700 LLG Ms 7,40 ±0,11 114.0068 ± 1,1 2 12 
18 VF-7 11 LLG Ms 7,59 ± o. 15 117,4546 ± 2. 1672 
19 VF-782 LLG Ms 8,31 ±0, 14 120.9621 ±0,1 240 
20 VF-783 LLG Bt 6,32±0, 15 91,2730 ± 1,7370 
21 VF-783 LLG Ms 8.80 ± o, 15 133.2250 ± 2,3940 
22 ZTG-3 Myl Ser 6,98 ± O, 15 16, 1220 ± O, 1480 
23 G-69* P-A Ms 8,55 120, 1300 

riedenia poskytujú podobný obraz. Vek vzoriek muskovitu 
je rovnaký, príp. o niečo vyšší ako vek vzoriek biotitu z tej 
istej horniny, čo je bežné, ale v dvoch prípadoch je to nao
pak. Polovica analyzovaných vzoriek má však modelový vek 
vyšší, ako sme (podľa publikovaných K/ Ar dát z iných jadro
vých pohorí; Cambel et al., 1990) očakávali, čo nie je nič 
nezvyčajné, avšak prekvapujúco je vyšší ako z identických 
hornín v Rb/Sr izotopickom systéme (Kohút et al., 1996) 
s celohorninovou (WR) a minerálnou izochrónou 342 Ma. 
Na lepšie pochopenie vývoja K-Ar izotopického systému 
sme namerané hodnoty analyzovaných vzoriek vyniesli do 
diagramu 40Ar vs. 4°K (obr. 2) a pokúsili sme sa vypočítať 
izochrónne údaje jednotlivých minerálnych fáz (muskovit, 
biotit), avšak vypočítané dáta nemali reálny geologický 
význam, lebo dávali výrazne nižší vek, ako je vážený arit
metický priemer z modelových vekov. Z obr. 2 je zrejmá 
lineárna závislosť medzi projekčnými bodmi obidvoch 
minerálnych fáz, a preto sme vypočítali spoločnú izo
chrónu. Sumárna izoc hróna zo všetkých vzoriek musko
vitu a biotitu má pomerne dobré parametre: korelácia 
Rxy = 0,985 a sklon 0,0215887, čomu zodpovedá vek 
t = 337,8 ± 9,6Ma s MSWD = 3,8. Na porovnanie je na 
obr. 2 vynesená aj izochróna z práce Burcharta et al. 
( 1987) a Cambela et al. ( 1990) tatrických biotitov s prie
merným vekom chladnutia 302 ± 40 Ma. V hrubých čr
tách je distribúcia priemetných bodov analyzovaných vzo
riek podobná ako distribúcia na obr. 8 Burcharta et al. 
( 1987), a vekový údaj, ktorý sme získali, spadá do spo
ľahli vostného intervalu autorov(]. c.). Izochróna z veľko
fatranských vzoriek neprechádza „začiatkom - bodom O", 
ale indikuje hypotetický „exces" rádiogénneho Ar (3 % ), 

40 Ar. l 0-6 Model. Vek 
Model. Vek (Ncm)g- 1) (Ma) Priemer 

(Ma) !z. ried Iz. ried 

347,92 ± 8,4 129,6722 351,72 ± 7,3 349,8 
338,44 ±9,3 97,8456 348 ,1 2±9,2 343,3 
341,50 ± 9,5 135,3020 357,77±8,8 349.6 
358,57 ± 3,3 84,5878 366,08 ± 6,3 362,3 
349,11 ± 8,7 125,2440 339,39 ± 5,3 344,2 
349,13 ± 12,9 96,1 844 368, 12 ±8,7 358,6 
348,89 ± 11,6 128,7733 36 1,50 ±6,8 355 ,2 
343,90 ± 10,9 102,9436 364,35 ± 5,5 354,1 
336,67 ± 12,4 106.3122 342,26 ± 7,3 339,4 
348,48 ± 10,1 128 ,1455 358,59 ± 3,9 353,5 
337,90 ± 5,4 106, 1570 338 ,63 ± 5,8 338,2 
328,04± 9,6 127 ,9930 340,42 ± 5.1 334.2 
340,92 ± 8,4 i 07,439 1 345,66 ± 9, 1 343,3 
341,07 ± 4,6 127.7247 339, 18 ± 5,4 340,1 
336,18 ± 11,6 109,2047 336,66 ± 8,2 336,4 
333,80 ± 10,7 128 ,8642 349,56 ± 6,6 34 1,7 
358,32 ± 7,5 11 5,8838 363,66 ±4.9 360.9 
359,76 ± 10,4 123.2845 375 ,88 ± 6,7 367.8 
340,23 ± 6,5 127,2326 356,2 3 ± 6,4 348,2 
337,74 ± 9,4 94,5040 348,6 1 ± 6,8 34 1.1 
352,65 ± 11,8 133,38 10 353,05 ± 5,5 352,8 

58,48 ± 1,7 16,7740 60.80 ± 1,3 59,6 
329,58 

ktorý však nasledujúc i Ar/ Ar výskum nepotvrdi l. Podľa 

našej mienky je te nto nedostatok dôs ledkom submikro
skopickej nehomogenity analyzovanej sľudy spôsobenej 
produktmi premien (Hess et al., 1987), ako aj nedokona
losti stanovenia K AAS metódou, lebo hod noty K20 de
terminovaných minerálov sú nižšie ako pri stanovovaní 
mikrosondou z identických vzoriek muskovitu a biotitu, 
čo potvrdil aj Dallmeyer (ústna informácia 1993). Na ob
dobný problém upozornil už Rybár a Kantor ( 1978) pri 
diskusii o prípadoch potenciálnej s traty rádiogénneho 
Ara K vo vzorke. Kým strata Ar vedie k získaniu nižšie
ho veku (,,omladeniu vzorky"), strata K má opačný výsle
dok - starší vek, ako je reálny geologický vek skúmané
ho minerálu. Tak sme získali modelové veky s vyšším 
vekom (345-360 Ma), ale interpretovateľn ý, reálny geo
logický význam má iba izochrónny úd aj 337,8 ± 9,6 Ma. 
Zaujímavé však je, že skúmané vzorky biotitu aj musko
vitu formujú jednu spol očnú izochrónu, hoci maj ú roz
dielnu retenciu Ar. Blokovacia teplota (Te) biotitu v K-Ar 
radiačnom systéme je 300 ± 25 °C (H arrison et a l. , 
1985), kým Te muskovitu je približne o 100 °C vyšš ia. 
Ale Te sa neinterpretuje rovnako (400 ± 25 °C - Rob
bins, 1972; 350 ± 50 °C - Purdy a Jäger, 1976 ; 
425 ± 25 °C - Baldwin e t al. , 1993). Dá sa to vysvetliť 
iba rýchlym schladnutím horniny pri rapídnom výstupe 
granitoidného masívu v závere kolízneho orogénu. 

Metódou 40 Ar/39 Ar sm e získali výsledky zo štyroch 
vzoriek, a to z dvoch vzoriek muskovitu - VF-711 
(ľubochnianske granodiority); VF-43 (lipovské granity) , 
a dvoch vzoriek biotitu - VF-43 (l ipovské granity) ; 
VF-356 (smrekovické tonality). Výsledky merania sú 
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Tab. 3 
40Ar/l9Ar analytické dáta zo vzoriek muskovitu a biotitu Veľkej Fatry analyzovaných postupným teplotným uvoľňovaním 

40Arl19Ar analytical data from muscovites and biotite ofthe Veľká 
Fatra Mts., analysed by SBS heating 

Krok 39 Ar (% zo sumy) 40* (mV) % rádiog. Ar 39/37 

VF-43 Ms J=0,004830 

1 2,1 285,99 95,6 42 
2 3,8 525 ,09 95,0 73 
3 9,0 1264,74 97,3 202 
4 15,3 2153 ,89 98,7 236 
5 10,9 1527,81 99, 1 205 
6 14,7 2047,58 98.4 230 
7 3,2 441,33 97,6 181 
8 21,9 3074,51 98,4 220 
9 18,4 2572,00 99,6 208 

10 0,8 109,06 98,8 187 

VF-7 11 Ms J=0,004845 

1 1,2 200,53 94,8 150 
2 2,4 432,55 95,6 169 
3 4,2 757,88 97.1 187 
4 8,6 1569,17 98,0 322 
5 16,6 3026,84 99,2 364 
6 20,2 3647,42 99,5 381 
7 8,5 1517,96 99,0 320 
8 9,8 1759,09 98,8 241 
9 10,8 1957.02 99,5 380 

10 13,6 2457 ,40 99,8 351 
II 2,5 467,07 99,9 96 
12 1,5 274,24 99,4 54 

VF-43 Bt J=0,004950 

1 74.9 1621,05 99,7 165 
2 25 , 1 548,29 99,7 171 

VF-356 Bt ]=0,004950 

1 68,3 2131,54 99,7 33 
2 31 ,7 99 1,28 99,7 33 

v tab. 3. Udávame vek vypočítaný na zákl ade konkordant
ných krokov spektra 40Ar/39Ar - ,,plateau age", ako aj 
,,total gas age" - reprezentuje odplynenie vzorky v jed
nom vysokoteplotnom kroku (Krá ľ et al., 1995). Grafic
ké znázornenie spektier 40 Ar/39 Ar jednotli vých krokov 
merania je na obr. 3A, B. Získané údaje majú vysokú 
spoľahl i vos ť - l a (l - 2 % v rámci chyby) , vykazujú 
minimálny rozdiel medzi „plateau age" a „total gas age" 
s reprezen tatívnym vekom t = 338 ± 2 Ma a iba vo vzor
ke VF-43 Bt vykazuje „total gas age" vyššiu hodnotu, 
a to ~42,9 ± 1,7 Ma. Z porovnania výsledkov z obidvoch 
Ar metód merania v rámci K-Ar izotopického systému 
vychodí dobrá zhoda, indikujúca, že Ar systém po vy
chladnutí pred 338 Ma nebol narušený , resp. že kryštali-

l6Ca( %) 40*/39 (%) Zdanlivý vek 

40/36=255 

0,10 39,78 ± 0,6 331,3± 1,7 
0,05 40.47 ± 0,5 336,6 ± 1,6 
0,03 40,75 ± 0,3 338,6 ± 0,9 
0,06 40,74±0,1 338,6 ± 0,3 
0,11 40,50 ± 0,2 336,7 ± 0,5 
0,05 40.45 ± o, 1 336,4 ± 0,3 
0,04 40.47 ± 0,3 336,5 ± 0.9 
0,06 40.62±0, 1 337,7 ±0,3 
0,25 40,60±0,1 337,6 ± 0,3 
0,09 40,66 ± 1,3 338,0 ± 4,2 

to tal gas age: 337,4 ± 2,0 
94 % plateau age 337.6 ± 1,9 

40/36=200 

0,02 38,98 ± 0,6 326,1 ± 1,7 
0,02 39,88 ±0,3 333,0 ± 0,8 
0,03 40, 17 ± 0,2 335,2 ± 0,6 
0,02 40.87 ± 0,3 340,5 ±0,9 
0,06 40,78 ±0,1 339,9 ± 0,2 
0,08 40,51 ±0,1 337,8 ± 0,3 
0,05 40,13 ± 0,1 334,9 ± 0,3 
0,06 40,30 ± o, 1 336.2 ± 0,4 
0,10 40,50 ± 0.2 337,7 ± 0,6 
0,27 40.62 ± 0.1 338,7 ± 0,3 
1,91 41,34 ± 0.4 344, 1 ± 1,4 
0,51 40,74 ± 0,2 339,5 ± 0,5 

total gas age 337,9± 1,8 
88 % plateau age 338,1 ± 1,7 

0,55 40,19 ±0,1 342,0 ± 0,3 
0,50 40,67 ±0.2 345,7 ± 0,6 

total gas age 342,9±1 ,7 

2,63 39 ,71±0,1 338,3 ± 0,2 
2,66 39,78 ±0,1 338.8 ± 0,3 

total gas age 338,5 ± 1,5 

nikum Ve ľkej Fatry po tomto období nebolo dlhodobo 
vystavené zvýšeným tlakovým a tepl otný m zmenám. 

Diskusia 

Kryštal inikum Veľkej Fatry patrí medzi naj lepšie 
preskúmané oblasti Západných Karpát. Okrem termochro
nometrických údajov v K-Ar, resp. Ar-Ar izotopickom 
systéme, ktoré interpretujeme v tejto štúdii , márne k dis
pozícii výsledky v Rb-Sr systéme (Kohút et al. , 1996), 
Sm-Nd systéme (Kohút et al. , 1995) , ako aj U-Pb mine
rálne dáta (Kohút, 1997a, b). Bohatý faktografický mate
riál z granitoidného masívu Veľkej Fatry nám umožni l 
vyjadriť sa k niektorým otázkam geody namického vývoj a 
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Obr. 4. Rekonštrukcia termálnej his tórie (teplotno-časová dráha 
chladnutia) fubochnian skeho masívu na základe geologických a geo
chronologických údajov. 

Fig. 4. Reconstruction of thermal history (T-t path) of the Ľubochňa 
mass if on the base of geologic and geochronologic data. 

Západných Karpát. Prác komplexne analyzujúcich dostup
né geologické, petrologické, tektonické, ako aj geochro
nologické údaje z kryštalinika a zaoberajúcich sa, resp. 
vyjadrujúcich sa k možnému geodynamickém u prostrediu 
a typu orogénu ( orogénov) počas paleozoika (resp. k všeo
becným geodynamickým aspektom kryštalinika Západ
ných Karpát i s nasledujúcou inkorporáciou do alpínskeho 
orogénu a postaveniu v ňom) . nie je veľa. Tento nedosta
tok sčasti odstraňujú posledné práce Vozárovej a Vozára 
(l 996) a Petríka a Kohúta (in print). Pokusom o sumari
záciu výs ledkov z Veľkej Fatry bola diskusia Kohúta 
et al. (1993) a Kohúta ([996). 

Na najstaršie obdobie vývoja zdrojových hornín Veľkej 
Fatry poukazuj e Nd modelový vek tnM = 1,2-1,9 Ga, 
resp. tnMlst = 1,2-1,4 Ga, ktoré sú identické s inými 
masívmi granitoidov Západných Karpát (Kohút el al. , 
l 995), ako aj iných oblastí Európy (Liew a Hofmann, 
1988). O ďalšom vývoji až do hercýnskeho orogénu pria
me dôkazy chýbajú. Potvrdzuje to aj datovanie zirkónu 
U-Pb metódou s vekom t = 356 ± 25 Ma, predstavujúcim 
vrchný intercept, čo poukazuje buď na úplné roztavenie 
protolitu granitoidov, alebo na to, že tieto granity kryšta
lizovali z tej časti magmy, kde sa nezachoval i staršie jad
rá zirkónov. Tento vekový záznam teda predstavuje „pre
chod" horniny pod uzatvárajúcu (homogenizačnú) teplotu 
zirkónu v U-Pb izotopickom systéme (1000 °C - Mez
ger a Krogstad, 1997) pri výstupe, resp . chladnutí „pre
existujúceho bloku" v rámci ľubochnianskeho masívu. 
Zaujímavá je zhoda s podobnými dátami zo Západných 
Karpát - Malej Fatry s vekom 353 ± 11 Ma (Scherbak 
et al., 1990) a z Malej Magury (t = 356 ± 9 Ma; Kráľ et 
al. . in print). Datovanie monazitu doplnilo determinova
nie magmatizmu vo Veľkej Fatre s vekom 340 ± 2 Ma 
(Kohút et al. , 1997b), čo je v termochronometrickej 
koincidencii s Rb-Sr WR a minerálnymi izochrónami 
(WR - biotit; muskovit) vo Velkej Fatre (t = 342 ± 4,5 Ma) . 
Tieto údaje poukazujú iba na dominantnú hercýnsku tek
toniku, ktorá svojimi teplotnými a tlakovými podmien-

kami „zastrela" prípadné staršie udalosti. Vo všeobecnosti 
je to mezohercýnske obdobie, ktoré sa v Európe spája 
s intrakontinentálnou deformáciou a kolíznou tektonikou 
s tvorbou kôrových príkrovov (Burg a Matte, 1978; Mar
te, 1986, 1991 ; Burg et al., 1989; Ledru et al., 1994; von 
Raumer a Neubauer, 1993; Janák, 1994; Kohút et al., 
1996; Petrík et al. , 1994; Petrík a Kohút, in print). 
V rámci týchto kolíznych udalostí nastala aj anatexia star
šieho kôrového materiálu a generovali sa smrekovické to
nality až kornietovské granodiority a lipovské granity vo 
Veľkej Fatre v rámci vrchnej jednotky. Po orogenetickom 
klimaxe, znížení tlaku a čiastočne aj teploty - počas ex
tenzie v závere mezohercýnskeho eventu - do oslabe
ných tektonických zón v rámci „preexistuj úceho bloku" 
intrudovali ľubochnianske granodiority v podobe daj ok. 
Tieto leukogranity sa tavili podobne v strednej kôre med
zi prehriatou - vrchnou a chladnejšou - spodnejšou ko
lidujúcou jednotkou. Termálna intrúzia (prejav ľubochnian
skych granodioritov a zvýšeného tennálneho toku v dô
sledku vyklenutia astenolitu , príp. ,,hot spot") spôsobila 
celkové prehriatie už čiastočne solidifikovaného masívu 
s tvorbou cordieritických mig matitov , vyskytuj úcich sa 
v podobe blokovitých xe nolitov v tonalitických horni 
nách ľubochnianskeho m asívu (Janák a Koh út, 1996). 
Túto udalosť dokumentuje WR izochróna (Rb/Sr) všet
kých typov granitoidov Velkej Fatry s vekom 342 ± 4,5 Ma. 
Cordieritické migmatity sa mohli zachovať iba ako výsle
dok rapídneho výstupu, resp. rýchleho umiestnenia gran i
toidného masívu Veľkej Fatry do vyšších partií kôry (izo
termálnej dekompresie). Tak bola vysokoteplotná mine
rálna asociácia s cordieritom „zmrazená" a zakonzervova
ná , čiže na to , aby ju kompletne nahradil a nižšieteplotná 
asociácia nemala čas. Za štyri milióny rokov (od 342 
Ma-Sr homogenizácia a kryš talizácia plutónu po 338 
Ma - homogenizácia K/ Ar - uzatvorenie biotitu) grani
toidný plutón vystúpil z hÍbky 10-1 2 km (cca 400 MPa 
a 650 °C) do úrovne 3--4 km (cca 150 MPa a 300 °C) 
pri rýchlosti výstupu 2 mm/rok (Janák a Kohút, 1. c .). 
Veľmi rýchly výstup a umies tne nie granitoidného masívu 
Veľkej Fatry, zodpovedajúci dekompresnému P-T zázna
mu, bol výsledko m ex te nznej tektoniky (Hutton, 1988; 
Hollister, 1993; Janák a Kohút, 1996) počas orogénneho 
kolapsu tektonicky zhrubnutej kôry v závere mezohercýn
skej kolízie (Dewey, 1988; Hodges et al., 1993; Searle et 
al., 1997). V pomerne krátkom období sa z nad ložia gra
nitoidov Veľkej Fatry muselo odstráni ť okolo 8 km 
horninových komplexov a masív musel ochladnúť 
o 350--400 °C pri priemernom chladnutí 87 °C/Ma a mini
málnom koeficiente chladn utia 33 °C/Ma (Kohút et al. , 
1997b; pozri obr. 4). Je isté, že sa tak nemohlo stať iba 
pasívnym eróznym „odstrešením" v závere kolízneho oro
génu, pri ktorom je rýchlosť chladnutia menšia ako 
1 O °C/Ma (Hodges, 1991; Spear a Parrish, 1996), ale za 
spoluúčasti tektoniky . V súčasnosti na vysvetlenie takej
to rapídnej exhumácie v konvergentných, kolíznych oro
génoch himalájskeho typu existuje viac modelov, napr. 
model vertikálnej extrúz ie (Thompson et a l. , 1997; 
de Sigoyer et al., J 997). príp . vrásovo-poklesový model 
(Burg et al., 1997). Keďže Západné Karpaty patria do 
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alpínsky „nestabilnej Európy'' , interná polarita hercýnske
ho orogénu sa tu nedá určiť a ani rýchlosť konvergencie 
kôrových platní vypočítať, k tomuto bodu sa teda ne
môžeme exaktne vyjadriť. Jestvujúce dáta sú konzistnejšie 
s modelom Burga et al. (1. c .). Chladnutie masívu Veľkej 
Fatry pokračovalo aj po spodnom karbóne (338 Ma) . Tak 
sa pred spodným triasom - v perme - ľubochniansky 

masív v rôznych úrovniach obnažil, čo dokazuje predtria
sová kôra zvetrávania, lokálne sa vyskytujúca na grani
toidnom masíve Veľkej Fatry v podloží spodnotriasových 
kvarcitov. 

Z alpínskeho obdobia zachované záznamy o veku po
stihnutia kryštalinika Veľkej Fatry sú pozoruhodné, lebo 
svedčia o orogénnych procesoch v širšej západokarpatskej 
oblasti. Čiastočne problematický údaj 135 Ma (Kantor et 
al., 1968), zaznamenávajúci vyplnenie krehkých defor
mačných štruktúr polymetalickou minerali záciou, môže 
byť v konečnom výsledku odrazom eoalpínskej subduk
cie, o ktorej sa často diskutuje, avšak horizontálne aj ver
tikálne vzdialenej. Napätie, pravdepodobne transpresné, sa 
uvoľnilo vznikom alebo iba rejuvenili záciou revúckeho 
(stredoslovenského) zlomového pásma a túto vertikálnu 
prístupovú cestu okamžite využili minerálne roztoky. 
Geochronologický zápis 58-60 Ma (K-Ar) zo vzorky se
ricitu vyseparovanej z blastomylonitu z geotermálneho 
vrtu ZGT-3 pri Martine je naproti tomu spätý s tvorbou 
hori zontálnej, mylonitovej zóny (predpokladáme exrenz
no-transtenzný režim). Ak sa K-Ar systém nenarušil a v čase 
uzavretia minerálu nebol prebytok či nedostatok Ar (a te
da modelový vek by zodpovedal skutočnému veku mine
rálu vzniknutému pri mylonitizácii), mohla by sa táto 
udalosť pokladať za výsledok pohybov viažucich sa na la
rams kú fázu alpínskeho orogénu s tvorbou listrických 
zlomov v hÍbke 5- 7 km. Posledný vekový údaj z kryš
talinka Veľkej Fatry je FT z apatitu (pochádzajúceho zo 
smrekovického tonalitu) 22 ± 3 Ma (Kráľ, 1977), ktorý 
predstavuje vychladnutie masívu pod teplotu 125 °c v dô
sledku posledného alpínskeho výzdvihu. 

Záver 

Termochronometrické minerálne údaje v 4°KJ-10Ar 
a 40Ar/39 Ar izotopickom systéme zo vzoriek muskovitu 
a biotitu granitoidných hornín Veľkej Fatry indikujú her
cýnske vychladnutie tohto granitoidného plutónu pod 
300 °C izográdu pred 338 Ma. Súčasné uzavretie izotopic
kého systému v muskovite a biotite (pri rozdielnej Te) 
dokumentuje aj vypočítaný priemerný koe ficient chladnu
tia 87 °C/Ma. Krátke trvanie chladnutia - ako dôsledok 
rýchleho ochladenia vrchnej jednotky s magmatickou 
laveninou presúvajúcou sa po chladnejšej spodnej jed
notke - pokračovalo postupným eróznym chladnutím 
v extenznom prostredí zvýrazňovaným normálnymi zloma
mi. Rapídny výstup, resp. oderodovanie priblíž.ne 8 km 
horninových komplexov bo lo možné len ako výsledok 
aktívnej tektoniky (tvorby veľkých poklesových zlomov) 
v závere kolízneho orogénu v rámci extenznej (,,shearing 
and extension") tektoniky, ktorá vyústila do tvorby her
cýnskej molasy. V alpínskom období - po sedimentácii 

šiprúnskej obalovej sekvencie, ako aj po nasunutí kríž
ňanského a chočského príkrovu -sa regionálne v rámci plutó
nu K-Ar izotopický systém nenarušil, ale lokálne - pri tvor
be úzkych mylonitových zón - sa tento systém pri zvý
šených tlakových a teplotných podmienkach „otvoril" 
a zaznamenal túto deformáciu pred cca 60 Ma. 

Opis a lokali zácia analyzovaných vzoriek 

X y z 
VF-40 (LG) - dvojsfudný gra ni1 , 1197622.17 412257.16 1060.0 

Vyšná Krivá, hrebeň 
VF-43 (LG) - 1nuskov i ticko-bi oti tick ý 1196930.65 412114.31 lo:l5.0 

gra nit, Vyšná Krivá. svah 
VF-45 (LG) - mu skov i ticko-bl oti tick_ý 1196494.17 41 1500.82 949.0 

granit. dolina Krivá 
VF-135 (KGD) - biotitický granodioriL 120197342 4 lo:l91 .38 1150.0 

do lina Skalné 
VF-229 (KGD ) - 111uskoviticko-bioti tick ý 1201990.13 407682.18 845 .0 

granit. Sekan iny nad potok o111 
VF-356 (ST) bio1itický tonaliL 1200190.42 408061.99 812.0 

dolina Vyšné Matejkovo 
VF-385 (LG) - bi oti tie ko-muskovi tie ký 1195789.38 41 6139.1 1 820.0 

granit. dolina Nižná Lipová 
VF-581 (KG D) - bio1itický granodi ori t. 11983 89 .03 41 6052.92 768.0 

Ľu boc hnianska dolina 
VF-612 (KGD) - muskoviticko-biotitický 1200 189 .66 416324.11 730.0 

granodiorit, Kornietova dolina 
VF-639 (KGD) - biotitický granodiorit, J 198772 .91 414769.84 742.0 

Blatná dolina 
VF-695 (LG) - biotirický granodiorit. 1196707.83 417191.15 925.0 

Vyšná Lipová. svah 
VF-700 (LLG) - muskovitický granit. 1199585.00 406991.06 825 .0 

dolina N i žná Matejkova 
VF-711 (LLG) - mu skovic ický granit. 1190122.79 413568.23 760.0 

Stupecký grl1ň 
VF-782 (LLG)- biotiticko-muskovitický 1194003.68 420916.42 807.0 

granit. Dedíkov 
VF-783 (LLG) - dvojs ľudný granodiorit. 1194736.67 421053 .29 653.0 

Kantorská dolina 

Podákol'C111ie. Dovoľujeme si poďakovať prof. Dr W. Frankovi (BYFA 
ARS EN AL - Univerzita Yiedeíí) za sprístupnenie izotopového labo
ratória na vykonani e 40Ar/19 Ar analýz. Konštruktívna recenzia Dr 1. 
Petríka pomohla zlepš iť pôvodnú verziu štúdie. Naša vďaka patrí aj A. 
Maderovej a D. Zaťovičovi (GÚDŠ ~ GS SR Bratislava) za precíznu 
separáciu minerálov. 
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The Hercynian cooling of the Veľká Fatra Mts. massif: evidences from 40KJ40 Ar and 40 Ar/39 Ar 
thermochronometry and the current status of thermochronometry 

The past two decades have been a tirne of unprecedent 
improvement in ability to reconstruct the thermal evolution 
of orogenetic belts. Petrologists have made great progress in 
their ability to discern the pressure-temperature history of 
metamorphic and magmatic rocks through the innovation oľ 
conventional thermobarometric techniques. Therrnochrono
logy ~ the study of the time-temperature evol ution of rocks, 
derivcd ťrom the realization by geochronologists that many 
mineral-isotopic systems coul d be used to de te rmine the tíme 
of cooling of a terrain through a series of predi ctable tempe
ratures . The integration of geochronologic and petrologic 
techniques allows us to recover the pressure- temperatu re-time 
(PTt) paths of orogenetic bels. There is an intimate rela
tionship between the thermal and tectonic processes operati ng 
during orogenessis. Thus iľ we can reconstruct the thermal 
hi story oť a mountain bell , th en it should be possible to con
strain better the tectonic evolution of the orogen. One of the 
most ľundamental assumptions inherent in the use of an iso
topic chronometer to determ ine the crystallization age of 
a rock (mínera!) is that the system must close with the respect 
to gai n or !os s of both parent and daughter i sotopes at th e 
tíme crystallization. lsotopic open-systern behaviour in mine
rals can be successťully modelled as a volume diffusion pro-

cesses. Dodson ( 1973) established a mathematical formalism 
to describe the transition from open- to closed-system beha
viour ťor geochronologic systems, and defined closure tem
perature (TJ . Measuring the daughter/parent ratio in mínera! 
we can calculate its isotopic age - it may be thought as 
"apparent" age oť rnineral with its closure temperature ľor 
each isotopic system. A review of releva nt mínera! T, in va
rious isotopic systems. cu rrently used on a base of published 
datas, is given in Tab. 1. Note that closure temperature listed 
in T ab. 1 are acceptabl e es timates to with in 50- 75 °C. 

T he Velká Fatra Mts. typify the core mountain ranges in 
the Western Carpathians. The crystalline basement, com pri
sed of the Ľubochňa granitoid massi f, has stratig ra phic 
and/or !oca! tectonic bou ndary with the Mesozoic autochtho
nous or paraautochthonous Šipruň envelope sequence (Fíg. 
1). The Upper Mesowic nappe structure is represented by the 
Krížna and Choč nappes. The crystalline baseme nt includes 
ťour Hercynian granitoid types , which compose a normally 
zoned pluton. The upper part oľ the pluton consists of the 
Smrekovica tonalites (ST) with xenoliths and wall rocks oť 
older orthognei sses and paragneisses. Other components of 
the body in a vertical seq uence include the Kornietov grano
diorites (KGD), the Lipová granites (LG ) and the youngest 
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Lubochňa leucogranites (LLG). The LLG' s intruded along the 
tectonic zones into already partly solidified block of "pre
existing body" ST +KGD+LG. 

411 K/40Ar mineral data were obtained from 22 samples of 
muscovites and biotites (Tab. 2 and Fig. 2). K-Ar model ages 
of micas form a wide age interval from 328 to 360 Ma, but 
the geologically signiťicant is only the common isochron 
age - 337,8 ± 9,6 Ma. This datum is in accord with results 
of 40Ar/' 9 Ar measurements, the intercept age from PA and 
TGA of both micas is 338 ± 2 Ma (Tab. 3 and Fig. 3). In the 
plot of 40Ar versus 4 11 K dependence (Fig. 2) muscovites are 
ťalling on the same isochron as biotites, what suggests a ra
pid cooling ca 100 °C within short period. Hypothetical 3 % 
Ar excess actually reflects K20 deficiency as a consequence 
of the submicroscopic inhomogeneities (Hess et al., 1987) 
and an imperfection oť AAS measurements. 

Thermobarometry estimates (Janák and Kohút , 1996) in 
metamorphic xenoliths occurring in the ST - cordierite-free 
migmatites indicate the PT conditions of 700 °C and 700 MPa, 
while the cordierite-bearing ones reached 600 °C and 400 MPa, 
documenting nearly an isothermal decompression. Cooling 
history can be derived from existing thermochronometers 
and plotted on the temperature-time diagram to derive a coo
ling curve (Fig. 4). The thermochronometry ťrom the Veľká 
Fatra Mts. granitoid pluton shows the following results: 
U-Pb single-zircon upper discordia age of 356 ± 25Ma 

(ca 1 OOO °C); U-Pb single-grain monazite, nearly concor
dant age - 340 ± 2, 1 Ma (720 ± 25 °C); Rb/Sr WR iso
chrone-age of 342 ± 4,5 Ma (650 ± 25 °C); Rb/Sr muscovi
te - 340 ± 3,5 Ma (450 ± 50°); Ar/Ar + K/Ar muscovite + bio
tite - 338 ± 1,8 Ma (400 ± 25 °C, respectively 300 ± 25 °C). 
P-T-t data from the Veľká Fatra Mts. suggest rapid uplift and 
exhumation during waning stages oť the Hercynian colli
sional orogeny. Within 4 Ma , from 342 Ma (the pluton cry
stallization) to 338 Ma (the closure temperature of biotite), 
the granitoid pl uton was emplaced from about 10-12 km 
depth (ca 400 MPa) to 3-4 km (ca 150 M Pa) , indicating an 
uplift rate of about 2 mm/a, with an average cooling rate 
87 ± 2 °C/Ma (minimum cooling rate 33 °C/Ma). Such a ra
pid uplift was most probably ťacilitated by tectonic shea
ring and extension during an orogenic collapse oť over
thickened crust. Rapid unroofing - the removal ca 8 km of meta
sedi mentary cover rocks along the hanging wall would have 
resulted in rapid cooling, because the isotherms would not 
have had time to relax , and would have been closer earth's 
surťace along the footwa ll. The exhumation was followed 
by the erosion forced by a tectonic ťactor such as norma! 
ťaulting, and these processes are responsible for the pluton 
denudation before the Alpine - Lower Triassic sedimenta
tion. The K-Ar isotopic system was reopened only locally 
during the Alpine period , in forming narrow mylonitic 
shear zones ca 60 Ma ago (Tab. 2). 
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Granitoidný protolit ortorúl ďumbierskej časti Nízkych Tatier - distribúcia bária 
v megakrystoch K živca 

IGOR PETRÍK 1, PAVOL SIMAN2 a VLADIMÍR BEZÁK2 

1Geologický ústav SAV. Dúb ravská 9. 842 26 Bratislava 
2Geologická služba Slovenskej republi ky, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

(Dornťené 23. 1. 1998. revidovaná verz.ia doruťená 23.2.1998) 

The granitoid protolith of the Ďumbier Nízke Tatry orthogneisses: Ba distribution 
in K-feldspar megacrysts 

A characteristic constituent mineral of the Nízke Tatry orthogneiss (migmatite) complex, megacrys
tic K-feldspar, was studied by means of X-ray microprobe profiling. Two profiles across portion of 
a 6 cm long porphyroblast from the Jasenie mine dump were analysed for major elements and BaO. 
The profiles revealed a complicated interna! struc ture of the crystal. Step-like discontinuities in K20 
and Na20 contents are inte rpreted as boundaries between individual grains (cores) which now form the 
megacryst. Ba concentrations show depressions which roughly coincide with these boundaries. lnward 
lhe cores the concentrations rise forming a bell-shape distribution. The distribution was modelled suppo
sing fractional crystallization in siru and using the adapted equation of Michael ( 1984). The observed 
Ba concentrations are grossly consistent with the model distributions. Based on this consistency we ar
gue in favour of magmatic origin of K-feldspar phenocrysts and interpret the Nízke Tatry "migmatites" 
as ductilely deformed coarse-porphyritic granodiorites. The deformation may have been caused by the 
Hercynian basement lhrusting. 

Key words: orthogneisses. granitoids, K-feldspar. megacryst. barium. Nízke Tatry, Western Carpathians 

Úvod 

Ortoruly vystupuJu na južných svahoch ďumbierskej 
časti Nízkych Tatier, ktorých hrebeň a severné svahy tvo
ria hlavne hercýnske grani toidy a horniny mezozoika 
(obr. 1 ). Textúrne možno ortoruly rozdeliť na dve základ
né skupiny - na páskované a okaté. V malom množstve 
sa v nich vyskytujú aj pararuly a amfibolity. 

Dominantným štruktúrnym prvkom je metamorfná fo
liácia S 1, ktorá vznikla pri deformáciách za pomerne vy
sokej teploty blízkej anatexii (Spišiak a Pitoňák . 1990). 
a preto možno lokálne pozorovať prejavy parciálnej anate
xie, najmä v zámkoch vrás (Siegl, 1976). Foliácia býva 
z väčšej časti subhorizontálna. len v mladších štruktúr
nych zónach vertikalizovaná. V týchto zónach prebieha aj 
intenzívna mylonitizácia. Ortoruly od mladších hercýn
skych granitoidných intrúzií väčšinou oddeľuje tzv. hyb
ridná zóna silne postihnutá periplutonickou metamorfó
zou a injekčnou migmatitizáciou. 

Napriek tomu, že ortoruly tvoria podstatnú časť kryšta
linika ďumbierskej oblasti Nízkych Tatier, nikdy sa im 
nevenovala taká pozornosť ako granitoidnému masívu. 
ktorý buduje severné svahy. Kým sa prašivský a ďum
biersky granit (Koutek. 1931) stali na dlhý čas etalónmi 
typológie granitu v Západných Karpatoch (Zoubek. 1936; 
Kamenický in Maheľ et al., 1967), zmenil sa prevládajúci 
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názor na protolit ortorúl trikrát, a tak sú ich štyri genetic
ké a dve vekové interpretácie. Považovali sa za magmatic
ké horniny, granitizované parametamorfity, migmatity 
a napokon za metavulkanity staropaleozoického aj pred
kambrického veku. 
Cieľom tejto štúdie je prispieť ku genéze ortorúl použi

tím u nás doteraz neap likovanej metodiky analýzy Ba 
v profiloch K živca. Celkový tektonický vývoj ortorúl 
bude predmetom inej práce. Ba je jediný stopový prvok 
vyskytujúci sa v takej vysokej koncentrácii, ktorá umož
ňuje použiť rtg. mikroanalýzu. Tvar distribúcie Ba v me
gakrystoch (porfyrických výrastliciach/porfyroblastoch) 
mikroklinizovaného ortoklasu je informatívny z hľadiska 
magmatickej či metamorfnej interpretác ie ich vznik u. 
Podľa distribúcie Ba v dvoch profiloch megakrystu mikro
klinizovaného ortoklasu argumentuj e m e v prospech 
magmatického pôvodu K živcov, a preto sa naše závery 
týkajú hlavn~ okatých (oťtalmitických) ortorúl. 

Vývoj názorov na ortoruly 

Ortoruly sú jedným z najproblematickejších hornino
vých typov v Západných Karpatoch. Vývoj náhľadov na 
ortoruly Nízkych Tatier bol a je súčasťou dlhodobej dis
kusie o ortorulách vôbec. Jej väčšia časť sa paradoxne 
viac týkala ľubietovských onorúl. ktoré sú podstatne me-
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Obr. 1. Situačná schéma pozície ortorúl a študovaných lokalít v Nízkych Tatrách. 1 - veporikum vcelku. 2 - nečlenené mezozoikum, 3 - orto
ruly, 4a - hybridná/nebulitová zóna. 4b - granitoidy. Sa - násuny. preš myky, Sb - zlomy. 6- lokality: 1 -Jase nie. 2 - Matúšova dolina. 

Fig. 1. The sketch of position of orthogneisses and localities in the Nízke Tatry Mts. 1 - Veporic unit. 2 - undistingui shed Mesozoic, 3 - ortho
geisses. 4a - hybrid/nebulite zone. 4b - granitoids. 5a - thrusts . Sb - faults, 6 - localities: 1 - Jasenie. 2 - Matúšova valley. 

nej rozšírené a väčšmi alpínsky postihnuté. ako aj ďalších 
známych výskytov (napr. masív Sľubice. muránske žulo
ruly, leptitové ruly a iné, porov. napr. Hovorka, 1986). 

Vo svojej najstaršej interpretácii z roku 1930 a 1932 
pokladal Zoubek ľubietovské aj nízkotatranské ortoruly 
za produkt synkinematickej intrúzie starších granitoidov. 
Roku 1936 ich pôvodné chápanie ako „pravých ortorúl" 
spochybnil a hlavne na základe textúrnych znakov (stôp 
pôvodného paramateriálu a „kresieb" pôvodných vrás , 
1. c.) ich interpretoval ako granitizované pararuly. V správe 
z roku 1951 ortoruly definitívne označil za synorogénne 
(syntektonické) migmatity a rozdelil ich na tri typy - pa
raruly, migmatity a migmatity ortorulového typu (.,žulo
ruly"). Posledný typ podľa ras tu podielu „ortokomponen
tu" rozdelil na päť podtypov (A-E). Mechanizmus „gra
nitizácie" je dosť nejasný, lebo ho najprv explicitne ozna
č il za metasomatický (,,metasomatická migrácia"; Zou
bek, 1936, 1. c., ,,metasomatická granitizácia, proto
blastéza a deuteroblastéza"; Zoubek, J 951, 1. c.). ale pri 

poslednom podtype „žuloruly" pripustil anatexiu až sub
autochtónnu intrúziu (gran it typu Králička). Neskôr Ka
menický (in Maheľ et al., 1967; Kam enický, 1977) 
v podstate prevzal túto interpretáciu nie len pre ľubietov
ské ortoruly (=synkinematické migmatity), ale pre cel ú 
skupinu „selektívne mobi li začných granitoidov", pričom 
akceptoval „difúzne a injekčne metasomatické prenikanie 
mobilizovanej granitovej zložky". Okaté ruly vysvetľuje 
inten zívnou granitizáciou in situ (Kamen ický, 1962) . 
Granit typu Čierťaž v ľubietovskom pásme je analógiou 
typu Králička z Nízkych Tatier (1. c.). 

Posledná Kamenického ( 1982) reinterpretácia bola ná
vratom k „ortopôvodu" ľubietovských ortorúl, ibaže 
s rozdielnym zdrojovým materiálom - ryolitmi, dacitmi 
a ich tufmi. Hlavným dôvodom mal byť ich „monotónny 
petrografický vývoj a chemické zloženie nápadne podobné 
ryolitom a dacitom" (1. c.). Kamenický a Kamenický 
( 1983) potom rovnaký pôvod pripísal i aj nízkotatran
ským ortorulám (proterozoické bocianske súvrstvie). 
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Hovorka ( 1986) všetky ono ruly zahrnul medzi produk
ty staropaleozoického kyslého vulkanizmu Západných 
Karpát (nízkotatranské. ťubietovské a muránske ortoruly. 
leptitové ruly a súvrstvie Jánovho grúňa). 

Pitoňák a Spišiak ( 1990) ,a v prehl"ade nízkotatran
ských hornín venujú oľtalmitom iha stručne a považujú 
ich jednoznačne za metamorfované horniny - migmati
ty . V porovnaní so stromatitmi konštatuj ú ich kyslejší 
a fel zickejší charakter. Vznik K živcov vy,ve1rujú ako 
výsledok vyššieho obsahu K20. prípadne jeho prenika
ním do oťtalmitov. teda v podstate metasomaticky. 

Posl edným obratom bola rein1erpre1ácia níLkotatran 
s kých ortorúl Adamiju ct al. ( 1992 ). ktorí ich podla petro
graťického spracovania pokladajC1 za dynamometamorfova
né granit01dy. Podobný náhl"ad. aj ked· bez konkrétnej ar
gumľntácie. vyjadril Kohút ( 1992) o ortorulách Vdkcj 
Fairy a Janák ( 1994) Západných Tatier. A_j oni ich riokla
dajú za dukt il ne deľomiované granitoidy. 

Megakrysty versus porfyroblasty 

Otázka o magmat ickom alebo meta~oma1ickom vzniku 
megakrystov (či porfyroblastov) je obdobou otázky o me
tasomaticko m alebo magmatickom pôvode granitov. 
V os1a1ných rokoch vznikol rad prác argumentujúcich 
v prospech magmatického pôvodu megakrystov ( Kcrrick. 
1969: Mehnert a Busch. 1981: Winkler a Schultc,. 1982: 
Michael. 1984: Long a Luth. 1986: Vernon. 1986). Ar
gumentácia vychodí z petrografických a geochemických 
pozorovaní, najmä koncentrácie Ba. Argumentuje sa tak
to: ( 1) koncentrácia Ba v priebehu diferenciácie granitickej 
taveniny klesá, (2) porfyrické K živce majú vždy vyšš í 
obsah Ba než K živce v matrixe, (3) koncentrácia Ba klesá 
od stredu po okraje megakrystov: z l ~3 vyrilýva, že porfy
rické K živce predchádzajú v sukcesii K živce v matrixe. 
a tak nemôžu byť metasomatické. Pokles koncentrácie Ba 
po okraje kryštálu indikuje frakcionáciu taveniny, pričom 
vo ťrakcionujúcom súbore minerálov dominuje fáza s vy
sokým K0 na, l. j. práve K živec. 

Aj v karpatskej literatúre je dvojaké chápanie nedefor
movaných pos tkinematických hercýnskych granitoidov 
a prejavuje sa definovaním dvoch podôb jedného typu: 
základného - ďumbierskeho a jeho autometamorťované
ho praš ivs kého ekvivalentu (Michalík , 1951 ). Druhý 
sa odlišuje iba výskytom porfyrických K živcov. ktorých 
autometasomatický pôvod odmietol Hovorka už roku 
1978. Macek ho obhajoval eš te roku 1982, no Lukáčik 
( 1983) ho pripúšťa už iha v lokálnom latiborskom type. 
Najnovšie sa problematiky megakrystov K živca (v žiar
skych granitoch) dotkol Pi vec et al. ( 1994) a jednoznačne 
ich pokladajú za magmatické. Pôvod porfyroblastov 
K živca v ortorulách (,,synkinematických migmatitoch") 
interpretoval J. Kamenický (1982). a to v terminológii 
migmatitov ako anatektický. 

V štúdii používame termín porfyrohlast. aj keď K živce 
považujeme za pôvodne magmatické najmä rireto. že 
v súčasnej podobe sú metamorťným produktom blasto
mylonitizácie. 

Obr. 2. OJ...atá ortorula ... 011a lm11·· 1 Ma1u,v1é1 llol1n) ,J\J ,~O. 120120. 
L :;~1201. V de1:ule prieč n y ro 1d1omorrni:m n1egal.ry,1om K živca 
s rozmermi 4x49 cm. Dl žka kryšt:ílu je 8 cm (kolmo na rovinu rezu). 

Fíg. 2. Augengneiss, ··ophthaímite" from the Matúšova va l\ey (NT20, 
120/20, L 55/20). The detail shows a sect ion cross ing a euhedral 
K-feldspar megacrys t 4x4·J cm in size. The crystal has the length of 
8 cm (norma\ to the section plane). 

Petrografia 

Podľa pozorovaní v mezoskopickom meradle tvoria 
„oká" K živca zväčša idiomorťné obdÍžnikové kryštály 
veľké 1 ~ 8 cm. ktoré dorastajú kremeňovo-plagiok l aso

vou hmotou do symetrických alebo asymetrických 
„chvostov", takže na prvý pohľad budia doj em ôk 
(,,augengneis"). To je veľmi charakteristické naj mä pre 
veľké (nad 3 cm) porťy rohlas ty (obr. 2). Na vzorke „oťtal
mitu" z Matúšovej doli ny zretel"ne vidieť pôvodn ú idio
morťnú výrastlicu (megakryst veľký až 8 x 4? x 4 cm ) 
dorastanú plagioklasom , biotitom, a najmä kreme ňom do 
podoby ôk. Asymetric ké „chvosty" naznačujú zmysel 
strihu s generálnym smerom vrch na JV . 

„Oká" K živca sú č asto nerovnomerne rozptý lené 
v usmernenej strednozrnnej granitickej hmote. V častiach , 
kde chýbajú (miznú veľm i rýchlo) , sa „oftalmitický" cha
rakter horniny mení na .,stromatitický". V mezoskopickom 
meradle to možno pozorovať napr. v Kulichovej doline. 

Ba sme analyzovali v porťyroblaste mikroklinizované
ho ortoklasu z oľtalmit ickej ortoruly z Jasenia, Kyslej 
(halda pred štôlňou Š4). Vyskytujú sa tu hrubozrnné až 
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- Biotit 

III Chlorit 

Qtz + Ab + K-f 

[ZJ MikroklOnperli 

Muskovit 

Muzera/,a S/nrn,·a. JO ( /998/ 

GNT10/1 GNT10/2 

1 cm 

Tab. 1 

Obr. J. Náčrt výbrusov analyzovaného K živca 
z Jasenia. Kyslej 1halda pred štôlňou $4). Zná
zornený 1e profil I a 2 a m1es1a ng máp 10hr 41. 
Nepravidélnt' línie vo vyhru,e GNTI0l2 ,ú vy
skyty zvy,kového kreme1ia. ktoré sa ľhapu ako 
hranice medn aglomerovanými .. Jadrami°' me
gakrys1u 

Fig. J. The ,ketch of analysed K- feld,par me 
gaľrys1 from the Jase111e - Ky,la valley. mine 
dump at thc $-4 gallery Proľ1les I and 2 are 
,ho'.vn along '.vith thc X-ray mapped place, 1 F1g. 
41 lm.'gula1 l111es in GN TI 0/2 th in secti on are 
1nterpre1ed as boundaries of agglomerated me 
g~ic1-y,1 ľores 

Reprezentatívne analýzy K živca GNT 10/2 (profil 1) a v ľíom uzavretých minerálov 
Representative analyses of K-feldspar megacryst (GNT 10/2. profi Ie 2) and included minera ls (wt. %) 

K živec K živec K živec K živec muskovit biot it chlori t ilmenit 
zrno 3 zrno 2 zrno I zrno 1 
okraj stred okraj okraj 

11= 3 2 

Si0 2 64,870 64,460 63,702 63,939 47,467 35,71 5 27,100 0,0 10 
TiO2 0,000 0,000 0,000 O.OOO 1,153 2,805 0,260 51 ,400 
Al 10! 18,660 18,300 18,428 18,649 33,633 17,680 19,880 0,0 10 
Fe20, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,186 0,485 0,000 4,1 34 
FeO O.OOO O.OOO 0,000 0,000 0,949 21,320 27,920 39,449 
MnO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,230 0,400 5,360 
MgO 0,000 O.OOO O.OOO 0,000 0,663 8.025 11,930 0,050 
CaO 0,060 0,020 0,022 0,026 O.OOO 0,000 0,040 0,1 IO 
N a2O 1,340 0,440 0,423 1,277 0,550 O, 115 0,090 0,170 
K2O 14,950 15, 870 16,350 15,123 10,517 9,7 15 1,060 0, 1 IO 
BaO O.OOO 0, 100 0,489 0,060 0.25 
Suma 99,880 99, 190 99,414 99,074 95, 118 96,34 88,680 100,803 

Kyslíky 8 8 8 8 22 22 28 3 

Si 2,989 3,000 2,980 2,978 Si 6,315 5,466 5,748 O.OOO 
Al 1,013 1,004 1,016 1,024 Al 1,685 2,534 2,252 0,000 
Ti 0,000 O.OOO O.OOO O.OOO X 8,000 8,000 8,000 
Fe)+ O.OOO 0,000 0,000 O.OOO 
Fe 2+ 0,000 0,000 O.OOO O.OOO Al 3,589 0,655 2,7 17 
Mn 0,000 O. OOO O.OOO O.OOO Ti 0,115 0,323 0,04 1 0,967 
X 4,002 4,004 3,995 4,001 Fe'+ 0,019 0,056 O.OOO 0.078 

Fe 2+ 0,106 2,729 4,952 0,825 
Ba O.OOO 0,002 0,009 0,001 Mn 0,000 0,030 0,072 0,l 14 
Ca 0,003 O.OOO 0,001 0,001 Mg o, 131 1,831 3,772 0,002 
Na 0,120 0,040 0,038 0,115 
K 0,879 0,942 0,976 0,898 y 3,960 5.623 11,555 
z 1,001 0,985 1,024 1,016 Ca 0,000 0,000 0,009 0,003 
Suma 5,004 4,989 5.019 5,017 Na 0,142 0,034 0,037 0,008 

K 1,785 1,897 0,287 0,004 
celzián 0,000 0,002 0,009 0.001 Ba 0,012 
albit 0,120 0,040 0,037 o, 113 z 1,927 1,943 0,333 
ortoklas 0,878 0,957 0,953 0,884 
anonit 0,003 0,001 0,001 0,001 Suma 13,887 15,566 I 9,888 2,000 
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4,6mm 4,6 mm 

0hr. 4. Rtg. mapy distribúcie K a Na na dvoch miestach analyzovaného K ži ve~ (ob r. 3). Zrete ľná je pe11itizácia a uzavreté plagioklasy s kremeňo m. 

Fig. 4. X-ray maps oľ K and Na (see Fig. 3) show di stinct pertitization and included plagioclase and quartz. 

veľkozrnné výrazne usmernené horniny, ktoré tvorí K ži
vec, plagioklas, kremeň, biotit a muskovit. Podľa mikro
skopického pozorovania sa K živce vyskytujú v dvoch 
formách, a to ako intersticiálne a ako porfyroblasty. Por
ťyroblasty sa nezriedka skladajú z niekoľkých optických 
jedincov (karlovarské zrasty) a do tvaru oka dorastajú 
menšími hypidiornorfnými silne sericitizovanými plagio
klasmi (An = 23-25). Podobné, ale menšie jedince sú 
často uzatvorené v celom objeme K živca spolu s drob
ným chloritizovanýrn biotitom a muskovilorn. Po okra
joch veľkých zŕn býva vyvinutý mynnekit. Oká obtekajú 
vretenovitými biotitmi (.,rn ica fi sh"), ktoré definujú 
usmernenie textúry. Biotit je tmavočervenohnedý/svetlo
hnedý, a často ho zamieňa ťengitický (slabopleochroický) 
muskovit a ilmenit. Neskorší muskovit dorastá na biotit 
pozdÍž plôch dislokácie a často ho plní fibrolitický silli
manit. Kremeií je silne undulózny a na okrajoch sa zubo
vite rozpadá na drobné subzrná. Z akcesórií sa vyskytuje 
apatit, zirkón a monazit. 

Detailne analyzovaný porfyroblast je fragment väčšieho 
kryštálu (asi 2/3) a okrem drobných plagioklasov a chlo
ritizovaného biotitu obsahuje ťengitický muskovit, ilme
nit, pyrotín a k!inowisit bohatý na REE ( al!anit). Frag-

ment je idiomorfný a obklopený usmernenou základnou 
hmotou z kremeňa, al bitu, biotitu a K živca (obr. 3). 
Zloženie hlavných prítomných minerálov je v tab. 1. 

Metodika 

Megakryst pokrýva dva výbrusy GNT l O ( 1,2). Ba srne 
analyzovali na pracovisku EM Geologickej služby SR 
v Bratislave pri urých ľovacom napätí 15 kV a použití 
týchto štandardov: albit, ortoklas, Fe20 3, MgO, rodonit, 
Ti02, wollastonit (TA YLOR a MAC). Merací prúd bol 
20 nA, na rtg. mapy 1,2 nA, priemer l úča 3 µm, detekčný 
limit stanovenia BaO cca 0,01 hrnotn. % pri WDS 
a 0,25-0,3 hmotn. % pri rtg. mapovaní. 

Dva profily pokrývajú fragment rnegakrysta K živca 
veľkého 5,5 x 3 cm (obr. 3) zrezaný približne v ploche 
O 1 O. Profil I ide naprieč výrastlicou a profil 2 pozdÍž 
kryštálu bližšie k okraj u. Výrastlicu ohraničujú pásiky 
čiastočne chloritizovaného biotitu v hmote Qtz-Ab--K-ž. 
Profily sa analyzovali v automatickom režime na kompo
nent Si02, Al20 3, CaO, K20, Na20 a BaO. DÍžka kroku 
bola 500 µrn v profile I a 100 µ m v profile 2. Okrem 
profilov sme nasnímali niekoľko rtg . máp (K, Na, Ba) 
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s rozmermi 3,5 x 4,6 mm, najmä pre báriové anomálie. 
Kým hlavné prvky zreteľne indikujú opticky pozorovanú 
pertitizáciu, koncentrácia Ba presahuje pozadie iba ojedi
nele. Zvýšenú koncentráciu sme identifikovali len v ma
lých lupienkoch biotitu uzavretých v K živci (pozri 
tab. 1 ). Gradient Ba O, zaznamenaný na profiloch, sa na 
rtg. mapách neprejavil, a preto ich na obr. 4 neuvádzame. 

Ba v K živcoch granitoidov 

O koncentrácii Ba v K živcoch granitoidov Západných 
Karpát sú k dispozícii sporadické údaje iba z postkine
matických granitoidov a pegmatitov. Vilinovičová et al. 
(l 986) analyzovali 15 vzoriek K živca z granitoidov ty
pu S a I (bratislavský a modranský masív Malých Karpát) 
s priemernými hodnotami 3698 ± 480, resp. 4559 ± 756 ppm 
Ba (max. 4600, resp. 5550 ppm). Koncentrácia Ba v K 
živci z pegmatitov je podstatne nižšia a podľa Dávido
vej a Dávida (] 98 1) klesá z 2303 ppm (Čierna hora 
a Branisko) až na 386 ppm (Veľká Fatra). Detail ne ana
lyzované K živce z pegmatitov Považského Inovca 
majú (s vylúčením extrémnych hodnôt) podobný roz
sah, a to 1990 až 70 ppm Ba (Dá vidová, 1994). Celko
ve sa dá povedať, že najvyšší obsah Ba majú 
K živce granodioritov typu I (modranský masív). Gra
nodiority a granity typu S (bratislavský masív) sú 
na Ba významne chudobnejšie a pegmatitické K živce 
najchudobnejšie. 

Profily K živcov indikujú ešte vyššiu koncentráciu 
Ba - v strede megakrystov bežne až 1-1,2 hmoln. %, 
ale na okrajoch klesá na O, 1 % (všetko v granitoidoch 
typu I; Mehnert a Busch, 1981 ; Michael, 1984; Long 
a Luth, 1986). 

Okaté ortoruly Nízkych T atier majú pomerne nízky 
obsah Ba - v horninách 200 až 800 ppm, v profiloch 
porfyroblastov v centrách maximálne 4390 ppm Ba (cca 
0,49 hmotn . % BaO) a na okrajoch klesá pod detekčný 
limit (cca 90 ppm Ba) . Pretože sa nevie, či bol zachyte
ný stred kryštálu, zistená koncentrácia nemusí predsta
vovať najvyššie hodnoty. Priemer z obidvoch profilov 
je 770 ppm, čo pri 20 hmotn. % K živca predstavuje 
minimálne 154 ppm Ba v hornine. Analyzovaný biotit 
obsahuje asi 1120 ppm (0, 125 % BaO), čo pri modál
nom obsahu 14 hmotn. % znamená 157 ppm Ba viažu
ceho sa v biotite. Biotit a K živec spolu obsahujú 
31 1 ppm. Podľa celohorninových analýz má okatá orto
rula z Jasenianskej doliny 180 a 316 ppm Ba. Dobrá 
zhoda znamená, že horninovú bilanciu Ba naplno ovláda 
K živec a biotit. 

Teória 

Podľa citovaných prác o distribúcii Ba v profiloch klesá 
Ba smerom k okrajom, čiže distribúcia má zvonovitý 
tvar. Takýto tvar vždy komplikujú oscilácie druhého 
a tretieho radu (Michael, 1984 ), ako aj narastený plášť no
vého K živca (,,shell" Mehnerta a Buscha, 1. c.). Je zaují
mavé, že magmatické oscilácie koncentrácie Ba sa zacho
vávajú aj v pertitických K živcoch, ktoré sa skladajú 

z dvoch exsolučných fáz - mikroklinu a albitu. Je to 
možné preto, lebo substitúcia 

je jednoduchá, kým substitúcia s Ba je párová 

Ba2+ + AI 3+ = K+ + Si4+ 

( 1) 

(2) 

Takáto substitúcia prebieha neporovnateľne pomalšie, 
takže sa pôvodná distribúcia Ba zachováva aj v prípade 
exsolúcie al bitu (Michael, I 984 ). 

Správanie sa Ba ako typického rozptýleného stopového 
prvku, ktoré v granite netvorí vlastné minerály, možno 
interpretovať pomocou Nernstovho zákona. Distribučný 
koeficient prvku 

(3) 

kde Cs je koncentráciou prvku v pevnej fáze a CL kon
centrácia v rovnovážnej tavenine, je konštantný pri kon
štantnom P a T a nezávisí od koncentrácie CL. Hodnota 
K0 Ba je zistená empiricky a v závislosti od makrochemic
kého zloženia materskej taveniny kolíše od 3 po 44 (Nash 
a Crecraft, 1985), ale n ajčastejšie sa používa hodnota 
medzi 6 a 20 (Arth, 1976; McCarthy a Groves, 1979; 
Michael, 1983, 1986). Efektívny pokles Ba smerom 
k okrajom megakrystu sa dá najlepšie vysvetliť frakčnou 
kryštalizáciou. V prípade granitických tavenín je veľmi 
užitočná koncepcia tzv. frakčnej kryštalizácie in situ 
(McCarthy a Gro ves, 1979; Michael, 1984 ). Podľa nej je 
v efektívnej rovnováhe s taveninou iba povrch kryštálu, 
čo vzhľadom na malú rýchlosť difúzie prvku v kryštáli 
znamená, že narastanie každej ďalšej vrstvy oddeľuje 
vnútro kryštálu od taveniny. Na evolúciu stopového 
prvku to má rovnaký efekt, aký by malo oddelenie celého 
kryštálu od zvyškovej taveniny napr. gravitačným usá
dzaním (gravity settling). Frakčnú kryštalizáciu vyjadruje 
rovnica (napr. Hanson, 1978) 

(4) 

kde C0 je iniciálna koncentrácia prvku v tavenine a F zlo
mok zostávajúcej taveniny (od 1- 0). D je celkový distri
bučný koeficient 

(5) 

kde X je hmotnostný zlomok minerál u i v kryštalizujú
com súbore. Podľa rovnice (4) možno vypočítať koncent
ráciu prvku v každom okamihu frakcionácie vyjadrenom 
zlomkom F. Na modelovanie distribúcie prvku v kryštáli 
treba dať do vzťahu Fa veľkosť kryštálu (rádius). Michael 
( 1983) navrhol jednoduché riešenie 

F = 1- r3 (6) 

kde r je frakčný rádius kryštálu (parametrizovaný od O po 
1 ). Pretože koncentrácia prvku v kryštál i Cs závisí od CL 
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Obr. 5. Profil 1 (obr. 3) megakrystu GNTl0/2 s dÍžkou kroku 500 µm. 
V profile je navrhnuté delenie na tri pôvodné „jadrá". Profil zachytil 
muskovit. oligoklas, albit a pertit. 

Fig. 5. Profile 1 (Fig. 3) across the GNTI0/2 megacryst, the step is 
500 µ m. Suggested is dissection into 3 original cores. The profile cuts 
musco vite , oligoclase , albite and perthite. 
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Obr. 6. Profil 2 (obr. 3) megakrystu GNTI0/2 s dÍžkou kroku 
100 µm. Hustota kroku umožnila detekciu skokov v koncentrácii 
N a20 a K20 , ktoré interpretujeme ako hranice medzi pôvodný mi 
,,jadrami" (zrná 1- 3). 

Fig. 6. Profile 2 (Fig. 3) across the GNTI0/2 megacryst, the step is 
100 µm. The high density of ste ps revea led off-sets in the Ii nes of 
Na20 and K20 concentrations, which are interpreted as boundaries 
among original cores (grains 1- 3). 

v príslušnom okamihu ťrakcionácie (polomeri r, C, = C 5) 

a od jeho K0 , dosadením (3) do (4) a po úprave dostane 
rovnica konečný tvar 

(7) 

Na modelovanie tvaru distribúcie Ba v porfyroblaste 
K živca sme použili rovnicu (7) a hodnotu 12 pre K0 Ba 

v K živci. 
Diskusia 

Na obr. 5 a 6 je profil 1 a 2 s vanac10u K2O , Na2O, 
Al2O3 a BaO. Hlavné prvky okrem prítomnosti uzavrenín 
plagioklasu, chloritu dokumentujú aj prechodnú K-Na fá
zu, pravdepodobne vlákna pertitu. Na detai lnom profile 2 
s krokom 100 µm (obr. 6) je zreteľný monotónny obsah 
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Obr. 7. Model vývoja kon ce ntrác ie Ba v profile I ako výsledku 
frakčnej kryštalizácie in silll s parametrom C0 = 400 ppm, Ku0 " 

v K živci= 12 a 25 hmotn . o/o K živca v kumuláte. Ro zdiel v maximách 
je výsledkom rozličnej vzdialenosti re zu kryštálom od cen tier „jadier". 

Fig. 7. Evolution of Ba concentrations in the profile I due to fractional 
crystallization in situ with parameters : C0 = 400 ppm . K o0 " in K-feld
spar = 12, and 25 wt. o/o of K-feldspar in cumulate. 
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Obr. 8. Model vývoja koncentrácie Ba v profile 2. Parametre ako na 
obr. 7. 

Fig. 8. Evolution of Ba concentrations in the profile 2. Parameters as 
in Fig. 7. 

Al2O1 okolo 18,5 %, pokles obsahu K2O od 16,5 po 13 % 
a vzrast Na2O od 0,5 po 1 %. Priebeh K2O zaznamenáva 
náhle zmeny v koncentrácii pri 4800, 7000 a 10 OOO µm. 
ktoré sú komplementárne so zmenami koncentrácie 
Na2O. Detailné mikroskopické štúdium potvrdilo, že por
fyroblast K živca pravdepodobne nie je homogénny, ale je 
zrastom niekoľkých zŕn. Hranice medzi nimi nezreteľne 
vyznačujú drobné uzavreniny kremeňa (obr. 3), pričom sa 
zrná od seba odlišujú aj malou odchýlkou v uhle zháša
nia. Mehnert a Busch ( 1981) na základe detailného štúdia 
výrastlíc K živca z gra nitu Schwarzwaldu preukázali, 
že sa výrastlice skladaj ú z niekoľkých jedincov Uadier) 
uzavretých v „obale" (shell) a obklopených lemom. Jadrá 
a obal pokladajú za magmatické a lem za postmagmatic
ký. Kým jadrá predstavujú pokojnú kryštalizáciu v hÍbke, 
obal s výraznou osciláciou Ba indikuje dynamické pod
mienky pri výstupe magmy (1. c .). 

Porovnanie variácií Ba s kolísaním K2O ukázalo , že bá
riové minimá s hranicou medzi predpokladanými jedinca-
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Obr. 9. Model evolúcie Ba a Sr v celých horninách (ortorulách) 
Nízkych Tatier. Ba má parametre totožné s obr. 7 a 8, K1,S, = 3,6, 
C(? = 150 ppm. 

Fig. 9. Evolution of Ba and Sr in wholc rocks (orthognei sses) of the 
Nízke Tatry Mts. The Ba model has pararneters as in Figs. 7 and 8, the 
Sr model has K,? = 3.6. c0s, = 150 ppm. 

mi možno korelovať (obr. 5- 8), a preto sme pri nasledu
júcom modelovaní porovnali modelové distribúcie s viace
rými segmentmi rozlíšenými pozdÍž profilov. 

Napriek výrazným osciláciám Ba je zvonovitá distribú
cia, t. j. pokles od stredu po okraje, veľmi zreteľná najmä 
v druhej časti profilu 1. Maximálna zachytená hodnota na 
profile 1 bola 0,49 hmotn. % BaO, t. j. 4389 ppm Ba, 
a cca 2600 ppm na profile 2. Minimálne hodnoty klesajú 
pod detekčný limit, t. j. 90 ppm. Pri modelovaní sme 
použili nasledujúce parametre: 

(l) Zloženie kumulátu je hypotetické, lebo o evolúcii 
hlavných prvkov v ortorulách je príli š málo údajov. 
V navrhovaných proporciách (hmotn. % : biotit 15, pla
gioklas 35, K živec 25 , kremeň 25) je dvojnásobné 
množstvo K živca ako v modálnom zložení ortoruly z Ja
senia. Kumulát tohto zloženia by mohol reprezentovať 
neskoršiu fázu frakcionácie podobne ako v prípade modelu 
bratislavského masívu (Vilinovič a Petrík, 1984). 

(2) Minerálne distribučné koeficienty (K 0 8") podľa 
McCarthyho a Grovesa ( 1979) biotit 6, plagioklas 0,4 
a podľa Artha (l 976) K živec 12. 

(3) Iniciálne zloženie taveniny Ca = 400 ppm Ba. Cel
kový distribučný koeficient (DBo) má hodnotu 4,04. 

Treba zdôrazniť, že model je vnútorne konzistentný apa
rametre platia pre všetky vypočítané krivky na obr. 7-8. 
Rozdiely v maximách (napr. 2600 vs. 1600 ppm na profi
le 2) sa interpretujú (a modelujú) ako výsledok rozdielnej 
vzdialenosti centier aglomerovaných zŕn (jadier) od roviny 

rezu porfyroblastu. Ak rez zasiahne zrno v strede. môže za
chytiť maximálnu koncentráciu , ako to predpokladáme 
v prípade profilu 1 (zrno 1 ). Ak ho zasiahne bližšie pri 
okraji, pretne zvonovitú distribúciu v ni žšej koncentrácii 
(obr. 7, zrno 2, obr. 8, zrno 1 a 3). Oblasť nízkej koncentrá
cie medzi zrnom I a 3 (obr. 8) môže predstavovať obal. 
zvyšok malého zrna alebo neskoršiu poruchu. Rozptyl kon
centrácie Ba pozdÍž profilov (hlavne profil 2), ktoré vytvá
rajú skôr plochu než líniu , môže byť reakciou jadier kryštá
lov na neskoršiu duktilnú deformáciu a metamorfózu. 

Pri modelovaní rezov mimo centra kryštálu treba 
poznať orientáciu kryštál u voči rezu (pretože izolínie kon
centrácie vytvárajú odlišný tvar „zvonca" pri rozličných 
rezoch, napr. v rezoch rovnobežných s 010 alebo s 110). 
Pretože nie je presne známa orientácia rezu zŕn ani prie
beh izolínií Ba, pri modelovaní sme predpokladali guľo
vitý priebeh izolínií. Vzdialenosť od centra (polomer 
kryštálu zastihnutý rezom) bola v profi le 1 r = O (zrno 1 ). 
0,55 (zrno 2) a v profile 2, 0,55 (zrno 3) a 0,68 (zrno 1 ). 
Keďže použité hodnoty K0 minerálov a ich proporcie 

určujú nielen koncentráciu Ba v kryštáli K živca, ale aj 
vo zvyškovej tavenine a v kumuláte, je model distribúcie 
Ba doplnený sprievodný m grafom evolúcie Ba a Sr v hor
nine ( obr. 9). Model predpovedá väčší rozsah koncen trácie 
Ba v horninách (od 55 po 1500 ppm), ako sa spozoroval 
( od 150 po 800 ppm). A le súbor analýz j e malý (5 vzo
riek okatej ortoruly), a tak možno predpokladať, že sku
točný rozsah je väčší (napr. rozsah koncentrácie Ba v bra
tislavských granitoidoch typu S je 50-2000 ppm; Cam
bel a Vilinovič, 1987). 

Záver 

Ortoruly južných svahov ďumbierskej časti Nízkyc h 
Tatier často obsahujú veľké kryštály K živca (dl hé až 
8 cm) , ktoré si môžu zachovať pôvodný idiomorfný tvar 
ortoklasovej výrastlice (megakrystu) dorastaný zmesou 
plagioklasu a kremeňa do podoby ôk - porfyroblastov. 
Podrobné petrograťické a geochemické štúdium porfyro
blastu z Jasenia ukázalo, že porfyroblast je v skutočnosti 
zrastom niekoľkých jedi ncov oddelených drobnými zvyš
kovými kremeňmi. Dva detailné profi ly porfyroblastu 
ukázali , že sa jednotlivé „jadrá" odlišujú obsahom K20 
a Na20 aj koncentráciou BaO. Najnižšia koncentrácia Ba 
je zvyčajne medzi dvomi jadrami. 

Zvonovitá distribúcia Ba v štyroch segmentoch profi
lov je konzistentná s modelom distribúcie Ba produkova
nej frakčnou kryštalizáciou in situ (Michael, 1984) s para
metrom K0 8 • = 12, Ca = 400 ppm a 25 % K živca v ku
muláte . Rozdielnu koncentráciu Ba v píkoch ( 1500, 2500 
a 4500 ppm) vysvetľujeme nerovnakou vzdialenosťou 
centier zŕn od roviny zrezu. V modeloch sa predpokladal 
sférický tvar izolínií Ba. Parametre modelu produkujú 
evolučné línie Ba vs Sr celých hornín v rozsahu 
55- 1500 ppm Ba a 70- 350 ppm Sr. 

Na základe petrografického štúdia a geochemického mo
delovania pokladáme porfyroblasty K živca v ortorulách 
Nízkych Tatier (oftalmitoch) za pôvodne magmatické vý
rastlice (megakrysty) a materské horniny za granitoidy 
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(typu S). Ortoruly bez porfyroblastov boli pôvodne tona
litmi. Granitoidy boli hercýnsky deformované a výrastlice 
v závislosti od P-T podmienok mohli dorásť do ôk, rozlá
mať sa alebo sa rekryštalizáciou úplne pretvoriť na fel
zické pásiky oftalmitov. V priaznivých prípadoch a vo 
vhodných rezoch sa zachoval idiomorfný tvar K živca 
(obr. 3) s asymetrickými chvostmi dorastanými pri duk
tilnej deformácii granitoidov. Okatá rula, ktorej K živce 
stratili idiomorfný tvar a spojili sa do nepravidelných 
hrubozrnných pásikov leukosómu, mohla byť deformova
ná pri teplote umožňujúcej parciálnu anatexiu (migmatiti
zovaná ortorula). 

Duktilná deformácia mohla súvisieť s nasúvanírn telies 
ranohercýnskeho granitu typu S v rámci vrchnej tektonic
kej jednotky pri vzniku hercýnskej príkrovovej stavby. 
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cca 250 kompletných analýz K živca a iných silikátov a ušetril auto
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The granitoid protolith of the Ďumbier Nízke Tatry orthogneisses: Ba distribution in K-feldspar megacrysts 

The Nízke Tatry metamorphic complex is dominated by 
rocks most commonly described as "'migmatites" (Fig. 1, 
orthogneisses). They occur as coarse augengneisses 
("ophthalmites") or banded "stromatites". They were firstly 
considered as syn-intrusional granites (Zoubek, 1930), pa
ragneisses (Zoubek, 1951) or as orthogneisses of volcanic 
origin (Kamenický, 1982; Hovorka, 1986). Recently Adami
ja et al. ( 1992) again ascribed them to granitoids. In this 
work we try to use the detailed proťiling of a K-feldspar me
gacryst to show its magmatic character, and we argue in fa
vour of granitic rather than migmatitic or metavolcanic ori
gins of the orthogneisses. We use mainly Ba distributions 
which were interpreted by Michael ( 1984), Long and Luth 
(1986) to be due to fractional crystallisation. 

The augen range in size ťrom 1- 8 cm (Fíg. 2) and are formed 
by microclinperthite enclosing mainly biotite and plagioclase 
(An2,1). Secondary phengite and chlorite is also commonly in
cluded. The host rock consists of quartz, oligoclase and biotite 
and has oriented fabric defined by biotite shear bands. Accesso
ries are represented by zircon, monazite, and REE clinozoisite. 
Depending on the degree of shearing the augen form either di
stinct euhedral phenocrys,ts overgrown by plagioclase and 
quartz to the augen-like porphyroblasts, or they coalesce to 
irregular cm-scaled, felsic bands of "leucosome" appearance. 

A 4 cm K-ťeldspar porphyroblast ťrom Jasenie - Kyslá Š-4 
gallery was chosen for detailed study by X-ray microprobe 
proťiling (Fíg. 3). Major elements (SiO2, Al 2O3, Na2O, K2O, 
CaO) and BaO were analysed in two crossing proťiles across a 
portion oť the porphyroblast wi th step 500 µm (profile 1) and 
100 µm (profile 2). K2O and Na2O variations (Figs. 5-6) show 
complementary off-sets in concentrations indicating probab
ly the boundaries between ind ivídua! grains (cores) ťorming 
the big phenocryst. The K-feldspar megacrysts were shown to 
consist oť several indivídua! cores enclosed in a shell by 
Mehnert and Busch ( 1981 ). Profil es show distinct bell-sha
ped Ba distributions separated by depressions which approxi
mately coincide with major element off-sets (Figs. 5-8). 

Thereťore, barium was modelled by two curves per proťi Ie 
corresponding to supposed orthoclase individuals. The equa
tion oť Michael (1984) relating F = l-r3 (F, ťraction oľ liqu
id rcmaining, r, radius) was used for modelling thc Rayleigh 
ťractionation. One internally consistent model was applied 
on all di stributions using ini tial Ba concentration C11 = 400 ppm, 
distribution cocľficicnt K, ioa.K-F = 12 with 25 % oľ K-feldspar 
in cumulate giving bulk Doa = 4.04. The maximum found Ba 
concentration (4400 ppm) was taken as the centre oľ crystal. 
Thc lower maxima (2600 and 1600 ppm) werc modelled as re
sulting from the variable distancc of indivídua! grain centres 
from the porphyroblast section. Becau se the pattcrn of 
Ba isolines in individual crystal is unknown the sphcrical 
shape was assumed. Thc lower maxima are consistcnt with 
sections at r = 0.55 and 0.68 (r = O and I ťor centre and rím, 
respectivcly). Thc model distributions follow approximately 
the observcd concentrations, Ba depressions are interpreted 
as grain boundaries or "shells" enclosing the cores. Thc 
K-ťeldspar model is accompanicd by the whole rock Ba-Sr 
evolution (Fíg. 9) shown to check the eťficiency of thc used 
KDs. Thc prcdictcd Ba-Sr evolution trcnds cxceed the cluster 
of analysed data which is explained by scarcity of thc wholc 
rock data. 

On thc basis of textural relationship (e.g. euhedral phe
nocrysts) and bell-shapcd Ba distributions wc suggest that 
K-feldspar megacrysts formed by adhesion of several indi
viduals, which crystalliscd from magma probably in later 
stages (sce cntrapped plagioclases) , and finally were enclo
sed by shell (Mehnert and Busch, 1. c.) to get euhedral 
shapc. High K 0 K-F value caused thc Ba to drop to <90 ppm 
(detection limit) at ríms, a ťact not eas i ly explainablc by 
traditional metasomatism or anatexis. Therefore, the Nízke 
Tatry "ophthalmites" and "stromatites" are cnvisioned here 
as ductilely dcformcd coarse-grained granodiorites and 
tonalitcs, respectively. The deformation was Hercynian, 
possibly related to the lower unit exhumation during the 
basement thrnsting. 
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Hodnotenie geologických činitefov životného prostredia v plánovanej trase 
diaľnice Dl medzi Bidovcami a Dargovom 

LADISLAV TOMETZ a MICHAL ZACHAROV 

Katedra geológie a mineralógie F BERG TU, Park Kamenského 15, 043 84 Košice 

(Doruc'ené 8. 12. 1997, revidornná verzia doruťená 9. 2. /998) 

Evaluation of the geofactors of thc environment in a dcsigned highway Dl track hetween 
Bidovce and Dargov 

Highway Dl in the sec tion between villages Bidovce and Dargov is a part of the intended construc
tion oť the highway network in the Slovak Republic. Technical solution of the highway is for this section 
proposed in four variants, one of them is a surface variant and the other three variants overcome the 
exposed Dargov Pass section with tunnels of a diťferent length. All variants pass an area with very 
complicated geological structure, variegated lirhological composition and very complicated enginee
ring-geological and hydrogeological conditions. Mutual interactions between proposed technical works 
and geological environment from the point of view of environmental influences are evaluated in this 
paper. 

Key words: Slanské vrchy Mts., highway construction, rock environment, Neogene, Quarternary, 
evaluation of the geofactors of 1he environment 

Úvod 

Diaľnica Dl v úseku medzi Bidovcami a Dargovom je 
súčasťou zámeru vybudovať diaľničnú sieť Slovenskej re
publiky. Tenlo úsek je na hlavnej komunikačnej osi, kto
rá v Košickom kraji spája dve regionálne centrá - Košice 
a Michalovce. Návrh technického riešenia diaľnice v tom
to úseku má štyri varianty - jeden povrchový a v ostat
ných sa oblasť komunikačne exponovaného Dargovského 
priesmyku prekonáva tunelmi rozličnej dÍžky. Táto štúdia 
hodnotí interakcie plánovaného technického diela a geolo
gického prostredia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. 

Fyzicko-geografická charakteristika 

Hodnotený úsek plánovanej trasy diaľnice leží medzi ob
cou Bidovce a Dargov. V západnej čast i sa začína v údolnej 
nive potoka Olšava, smerom na V pokračuje hrebeňom 
Slanských vrchov a končí sa na ich úpätí pri obci Dargov 
( obr. 1 ). V zmysle geomorfologického členenia Slovenska 
je podstatná časť tohto územia súčasťou celku Slanské vr
chy a okrajovo do nej zo Z zasahuje Košická kotlina a z V 
Východoslovenská rovina (MazCrr et al., 1980). 

Klimaticky územie patrí do oblasti teplej, okrsku mier
ne teplého (Slanské vrchy) a teplého (Košická kotlina 
a Východoslovenská rovina) s chladnou zimou. Dlhodobý 
priemerný ročný zrážkový úhrn tu dosahuje okolo 
700 mm (Mazúr et al., 1980). 

Hydrologicky patrí západná časť sledovaného územia 
do povodia Hornádu a východná do povodia Bodrogu. 
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Na západnej strane územie odvodňuje Bordiansky, Svinic
ký a Halačovský potok a potok Jastrabec, východnú stra
nu Pecový jarok, Bačkovský potok a T rnávka. Na výstu
pe zo záujmového územia priemerný ročný prietok uvede
ných tokov neprekračuje 0,3 m3.s 1 (Mazúr et al. . 1980). 

Geologické pomery 

Z hľad i ska regionálneho geologického č l eneni a (Vass 
el al., 1988) je hodnotené územ ie súčasťou rozsiahlej jed
notky východoslovenskej panvy. ktorá zasahuje na jeho 
západný a východný ok raj, a jednotky neovulkanitov 
Slanských vrchov v centrálnej časti tohto územia. Západ
ný okraj územia v rámci detailnejšieho členenia vnútro
horskej východoslovenskej panvy patrí do jednotky niž
šieho radu - do Prešovskej kotliny a to medzi Bidovca
mi a Koš ickým Klečenovom. Východný okraj v širšej ob
lasti obce Dargov patrí do jednotky trebišovskej panvy. 

Podstatnú časť hodnoteného územia na povrchu tvorí 
neogén so stratigrafickým rozpätím sarmat až pont vo vý
voji rnolasových sedimentov, najmä vulkanitov (obr. 2). 
Neogén prekrývajú nesúvislé polohy sedimentov kvarté
ru. Podložie neogénnej výplne panvy Lvoria horninové 
komplexy tektonickej j ednotky veporika, kLoré nevystu
pujú na povrch. 

Molasové sedimenty neogénu sú zastúpené litoťaciálny
mi vývojmi stretavského, kochanovského a sečovského 
súvrstvia (Kaličiak cl al., 1996). Preds,avujú ich sedimen
ty s charakteristickým peliticko-detritickým vývojom. 
Prevažuje íl, ílovec a prachovec nad pieskom a štrkom. 
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Obr. 1. Situovanie záujmového územia. Navrhované varianty trasy diaľnice D 1 Bidovce-Dargov. - variant 1, povrchový, 2 - variant 2, s tune
lom dlhým 1050 m, 3 - variant 3, s tunelom dlhým 3050 m, 4 - variant 4, s tunelom dlhým 4050 m, 5 - tunelové časti navrhovaných variantov, 
6 - staršie prieskumné vrty. 
Fig. 1. Situation of the area of interest. Designed variants of highway D 1 track Bidovce-Dargov. l - variant 1, surface, 2 - variant 2, with tunel of 
1050 m length, 3 - variant 3, with tunel of 3050 m length, 4 - vari ant 4, with tunel of 4050 m length. 5 - tunel parts of designed variants, 6 - older 
re search boreholes. 
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Obr. 2. Účelová geologická mapa hodnoteného územia v plánovanej trase diaľnice Dl medzi Bidovcami a Dargovo m. Zostnvil Tometz a Zacha
rov podľa Kaličiaka et al. (1991, 1996). 1 - fluviálne sedimenty. hlina, piesok a štrk. 2 - proluviálne sedimenty, pie sč itý a hlinitý štrk. 3 - deluviálne 
sedimenty, hlinito-kamenité sedimenty, 4 - neogénne sedimenty, monotónny íl s vložkami vulkanického materiálu a \ignitického uhlia, kochanovské 
súvrstvie, 5 - neovulkanity , nek pyroxe ni ckého andezit u a relikt kužeľa andezitových pyroklastík, 6 - neovu\kanity, ex trúzia pyroxenického ande
zitu, 7 - neovu\kanity, lávové prúdy andezitov, dacitov a ich brekcie , 8 - ncovulkanity, pyroklastiká až redeponované pyrok\astiká pyroxenických 
andezito v, 9 - neogénne epiklastiká. pieskovec, konglomeráty, brekcie pyroxenických andezitov až dacitov, \ O - zlomy · a - overené, b - zakryté, 
c - predpokladané. Navrhované varianty trasy diaľni ce Dl Bidovce-Dargo v. 11 - varialll \, povrchový, 12 - variant 2. s tunelom dlhým 1050 m. 
13 - variant 3. s tunelom dlhým 3050 111. 14 - variant 4. s tunelom dlhým 4050 m. 

Fig. 2. Onepurposed geo \ogical map of evaluated area in designed highway Dl track between Bidovce and Dargov, compi led by Tometz and Za
charov after Kali č i ak et al. ( 199 1. 1996). 1 - flu vial sediments, \oams, sands and clays , 2 - proluvial sed iments, sandy and \oamy gravels. 3 - delu
vial sediments, loam-stony sediments, 4 - Neogene sediments. monotonous clays with intercalations of volcanic 111aterial and li gnite coal, Kocha
novce Formation. 5 - neovo\canites, neck of pyroxenic andesitc and rel ic of andesite pyroclasti cs cone, 6 - neovolcanites, ex trusion of pyroxenic 
andesite , 7 - neovolcanites, lava flows of andesites, dacites and its breccias, 8 - neovolcanites, pyroclastics to redepos ited pyroc lastics of pyroxeni c 
andesites , 9 - Ncogene epic\asti cs. sand stones, cong\0111erates, breccias of pyroxenic andesites to daci tes, \ O - faults: a - proved, b - covered, 
c - assumed. Des igned variants of hi ghway Dl track Bidovce-Dargov. 11 - variant \ , surface , 12 - variant 2, with tunel of 1050 m length, 
13 - variant 3. with tunel of 3050 111 length, 14 - variant 4. with tunel of 4050 111 length. 
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Centrálnu časť územia medzi Košickým Klečenovom 
a Dargovom tvorí vulkanický masív Slanských vrchov 
ako dominantný prvok geologickej stavby územia. Neo
génny vulkanizmus sarmatského veku bol spočiatku bi
modálneho charakteru s eruptovaním kyslých a interme
diárnych vulkanických hornín s postupným prechodom do 
unimodálnej asociácie vulkanitov andezitového zloženia. 
V spodnom sarmate vznikol rad eruptívnych centier ande
zitového vulkanizmu s aktivitou až do najvyššieho sar
matu (Kaličiak et al., 1996). Explozívno-efuzívnou vul
kanickou aktivitou sa sformovali samostatné stratovulka
nické štruktúry - andezitové stratovulkány s výraznou 
zonálnou stavbou, v ktorej sa rozlišujú centrálne, pre
chodné a periférne zóny. Vulkanický masív Slanských vr
chov tvoria výrazné štruktúry andezitových stratovulká
nov Strechový vrch a Bogota, ktoré sa stýkajú v širšej 
oblasti Dargovského priesmyku. Súčasťou stavby územia 
je aj menší andezitový vulkán Košický Klečenov. Vulka
nické štruktúry zúčastňujúce sa na stavbe Slanských vr
chov sú už iba reliktnú pôvodnej stavby. 

Na povrchu územia sú v nadloží neogénu nerovnomer
ne vyvinuté polohy pokryvných kvartérnych sedimentov. 
Ich vývoj, rozšírenie litologických typov a množstvo vý
razne ovplyvnila oscilácia klímy v pleistocéne a postneo
génna tektonická aktivita spôsobujúca relatívny zdvih 
územia. Kvartérny pokryv tvoria deluviálne, proluviálne 
a fluviálne sedimenty v stratigrafickom rozpätí stredný
-vrchný pleistocén až holocén (Kaličiak et al., l 996). 
Pre tieto útvary je charakteristická prevaha svahových 
sedimentov - hlina, íl, kamenito-hlinitá sutina a zahli
nený štrk. Na západnej hranici do územia vo forme piesči
tého štrku zasahujú aj fluviálne náplavy Olšavy. 

Tektonika 

Vznik a vývoj neogénnej panvy, ktorej súčasťou je hod
notené územie, boli limitované charakterom predterciérneho 
podložia, ktoré má komplikovanú alpínsku stavbu. Vý
razným prvkom reliéfu predterciérneho podložia východo
slovenskej neogénnej panvy je graben Prešov-Sečovce . 

V území sú zlomy troch základných smerov SZ-JV, 
SV-JZ a S-J (obr. 2; Kaličiak et al., 1996), ktoré po
rušujú molasové sedimenty a vulkanity neogénu. 

Zlomy smeru SV-JZ sú hlavne na okrajoch územia 
v podhorí Slanských vrchov v oblasti Svinice a Dargova, 
kde sa v kombinácii so zlomami smeru SZ-JV a S-J 
zúčastňujú na rozblokovaní územia do krýh, a tým aj na 
distribúcii neogénu stretavského, kochanovského a sečov
ského súvrstvia. Na sv. okraji stratovulkánu Bogota zlomy 
smeru SV-JZ spôsobujú jeho výrazné rozblokovanie. 

Zlomy smeru S-J sú najmladšie a vyskytujú sa v ce
lom území. V severnej časti stratovulkánu Bogota sú vy
vinuté zlomy smeru S-J krátkeho smerného dosahu, 
ktoré sa zúčastiíujú na výraznom tektonickom ohraničení 
masívu Ploskej z východnej strany a na rozblokovaní ma
sívu stratovulkánu v kombinácii so zlomami smeru 
SZ-JV. 

Výrazný systém zlomov smeru S-J je v západnej časti 
územia. Najzápadnejšie je výrazný zlom vytvárajúci tek-

tonické západné ohraničenie údolia Olšavy, ktorý prejavu
je aj kvartérnu aktivitu. Smerom na V od údolia Olšavy 
sú ďalšie tri zlomy porušujúce podhorie Slanských 
vrchov. PozdÍž nich medzi Bidovcami a Svinicou neogén 
postupne klesá smerom na V do hÍbky. Najvýznamnej
ším je zlom s priebehom S-J pri Svinici , na ktorom je 
pokles kochanovského súvrstvia oproti stretavskému väč
ší ako 500 m (Kaličiak et al., 1996). 

Sprievodným javom tejto disjunktívnej tektoniky je 
intenzívne porušenie horninového masívu v samom 
pásme zlomov a jeho ďalšie porušenie početnými pukli
novými systémami, ktoré geneticky s tvorbou zlomov 
sú visia. 

Inžinierskogeologické pomery 

V zmysle inžinierskogeologického členenia (Matula 
et al., J 989) hodnotené územie patrí do regiónu neogén
nych tektonických vklesnín a neogénnych vulkanitov. 
Do regiónu neogénnych tektonických vklesnín oblasti 
vnútrohorských kotlín (východnej časti Košickej kotliny) 
zaraďujeme západný okraj územia v širšom okolí Bidoviec 
až Košického Klečenova a do oblasti vn útrohorských 
nížin - Východoslovenskej nížiny územie na východnom 
okraji v oblasti Dargova. Značná časť územia - centrálna 
- patrí do regiónu neogénnych vulkanitov oblasti vulka
nických hornatín (Slanské vrchy). Podľa výskytu a rozsa
hu kvartérnych pokryvných útvarov a neogénnych hornín 
možno na povrchu hodnoteného územia vyčleniť nasledu
júce typy inžinierskogeologických rajónov: 

F - rajón údoln}ch riečnych náplavov; rajón Fn - ná
plavy súčasných kotlinových menších tokov, najmä 
Olšavy, Svinického potoka a Trnávky - hlina, piesok, 
íl; rajón Fh - náplavy horských tokov - piesok a štrk. 

T - rajón náplavov terasOV)'Ch stupťíov - kvartérny 
piesčitý štrk; terasové sedimenty na J od Bidoviec sú 
sčasti zakryté kamenito-hlinitými deluviálnymi sediment
mi a vytvárajú kombinovaný rajón typu DT. 

P - rajón proluviálnych sedimentov - kvartérny piesči
tý a hlinitý štrk, hlina so štrkom a hlina. 

D - rajón de/uviálnych sedimentov - kvartérne hlinito
kamenité, štrkovito-hlinité sedimenty, ílovitá a piesčitá 
hlina, hlina. 

N; - rajón jemnozrnn}ch sedimentov - neogénne hor
niny kochanovského súvrstvia, vápnitý íl. 

Vl - rajón efuzívnych hornín - neogénne horniny for
mácie Strechového vrchu, Bogoty a klečenovskej formá
cie, andezity a dacity. 

Vp - rajón pyroklastick)•ch hornín - neogénne horniny 
formácie Strechového vrchu, Bogoty a klečenovskej for
mácie - pyroklastiká až redeponované pyroklastiká ande
zitov a dacitov. 

Ve - rajón epiklastick)•ch hon1í11 - neogénne horniny 
formácie Strechového vrchu a Bogoty, epiklastický pies
kovec, konglomeráty, brekcie andezitov a dacitov. 

Z prevládajúcich typov hornín sú v rajóne zastúpené: 
F - striedajúca sa jemnozrnná a piesčitá zemina; rajón 

Fn - striedajúca sa piesčitá a prevažne štrkovitá zemi
na; rajón Fh 
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T - prevažne štrkovitá zemina 
P - prevažne štrkovitá zemina (pleistocén), prevažne 

jemnozrnná zemina (holocén) 
D - zem in a s prímesou kamenitej frakc ie až zeminy 

kameni tej 
Ni - prevažne jemnozrnná zemina 
VI - prevažne skalné horniny 
Vp - prevažne poloskalné horniny 
Ve - prevažne skalné horni ny 

Geodynamické javy 

Z exogénnych javov sa v území vysky tujú neotektonic
ké výzdvihy, resp. poklesy a seizmici ta. Endogénne javy 
sú zastúpené svaho vými pohybm i, eróziou sed imen tov 
pokryvných útvarov, rozvoľňovan ím a zvetrávaním hor
ninových masívov. 

Neotektonická aktivita 

Tekton ická aktivita hodnoteného územia sa prejavuje aj 
v kvartéri. Územie je podobne ako v neogéne porušené 
disjunktívnou poklesovou tektoni ko u, ktorá dosahoval a 
najvyššiu aktivi tu v pleistocéne. Sčasti ide o reaktivizá
ciu pohybov z neogé nu, avšak v rozhodujúcej miere o po
hyby , ktorých aktivita sa viaže iba na kvartér. V súčas
nosti je tekton ická aktivi ta územia relatívne „upokojená" 
a celé územie je z hľadiska recentných vertikálnych pohy
bov zemskej kôry v oblasti, ktorá kle sá rý c hlosťou 
0,5 mm za rok (Mazúr et al., 1980) . 

Z hľadiska kvartérnej aktiv ity je v západnej časti úze
mia dôležitý zlom smeru S-J, ktorý tvorí západné tekto
nické ohraničenie údol ia Olšavy v oblasti na Z od Bido
viec. Pohyby na tejto zlomovej štruktúre možn o charak
terizovať ako reakti vizačné pohyby z neogénu. Ďal š í zlom 
smeru S-J je v ob lasti jz. svahov Strechového vrc hu 
a v tej to oblas ti preds ta vuje vy znievanie niekoľkokil o
metrového zlomu pôvodne smeru SZ-JV, zasahuj úceho 
zo severnej časti Slanských vrchov. Významnou zlomo
vou štruk túrou s kvartérnou aktivitou je zlom údo lia 
T rnávky vo východnej časti územia, ktorý má variabil ný 
smer SZ-JV až V-Z a z východnej strany od obce Dar
gov hlboko zasahuje do vul kanického mas ívu S lanských 
vrchov ( obr. 2). Ide pravdepodobne o štruktúru , v ktorej 
vznikol morfol ogicky výrazný Dargovský priesmyk. 

Seizmicita 

Z hľad iska seizmicity patrí celé územie do oblasti s regio
nálnou sei zmickou in tenzitou 4° MSK (M atula ct al. , 
1989). Na SV od neho prechádza hranica oblastí seizmickej 
inten zi ty medzi stupňom 4 a 5 MSK. 

Svahové pohyby 

Svahové pohyby sú najrozsiahlejšie na okrajoch sva
hov Slanských vrchov. V hodnotenom území je zastúpe
ná skupina plazenia typu blokových pohybov (Nemčok 
et al., 1974). Výsledkom sú blokové rozpadliny s rozdiel-

nou amplitúdo u poklesnutia blokov oproti neporušeném u 
masívu. Tento typ svahov ýc h pohy bov sa vy sky tuj e 
v ob lastiac h, v ktorých vulkanity a vu lkanokl astiká ležia 
na plast ických súvrstviach neogénu. Viažu sa najmä na 
čelá lávových prúdov, prí padne na ich re likty a polohy 
vulkanoklastík. 

Blokové rozpadli ny sa vyvinul i hlavne na S až SV od 
Košického Klečenova a na SZ od Dargova na južných 
svahoch stratovulkánu Strechový vrch. V predpolí uvede
nýc h obl astí blokových pohybov vznikaj ú ro zsiahle 
oblasti potenc iálnych ploš ných zos uv ov , ktoré sú s nimi 
geneticky späté. 

Ojedinelý výsky t blokových rozpadlín malého rozsahu 
sa zistil v ľavostranných svahoch údolia Trnávky v bez
prostrednej blízkosti svahového zárezu štátnej cesty 1/50 
Košice-M ichalovce. 

Najrozšírenejšou skupinou svahových pohybov v úze
mí je zosúvanie , najm ä podľa zlože ných šmykový ch 
p lôch. Táto skupina pohybov sa sčas t i viaže na predpolie 
blokových rozpad lín, a hlavne na okraje Slanských 
vrchov , kde vulkanogénne formácie Strechového vrchu 
a Bogoty hraničia s molasovými sedimentmi, najmä 
kochanovského súvrstvia (obr. 3). V zóne týchto hraníc 
sú v ich nadloží časté rozsiahle polohy deluviálnych spo
radi c ky proluviálnych sedimentov . Svahy Slanských 
vrchov s uvede nými geologickými pomermi sú často 
oblasťami vzniku a vývoja rozsiahlych zosuvov deluviál
nych, zriedka proluviálnych sedimentov . 

Zosuvy sa viažu aj na oblasti svahov zo značne zvetra
ných vulkanoklastík a často na svahy , ktoré tvorí kocha
novské súvrstvie . Všetky uvedené oblasti sa hodnotia ako 
oblasti potenciá lnych plošných zosuvov . 

Oblasti potenciálnych plošných zosuvov deluviálnych 
a zriedka aj proluviálnych sedimentov sú na J od Košické
ho Klečenova . Na S od neho je rozsiahla oblasť potenciál
nych plošných zosuvov v predpolí blokových pohybov . 
Na východnej strane Slanských vrchov sú ďalšie oblasti 
po tenc iálnych pl oš ných zosuvo v na južných svahoch 
Strechového vrchu na SZ od Dargova. Oblasť výskytu 
takýchto zosuvov sa zi stila aj na JZ od Dargova . 

V území sú potenciálne frontálne zosuvy na pravostran
ných svahoch údolia Trnávky v kvartérnych deluviálnych 
a terasových sedimentoch na JV, stabi lizované frontá lne 
zosuvy aj v ob lasti na JV od Dargova, ale tam na ľa vo
stranných svahoch údo lia Trnávky v kvartérnych prolu
viálnych a terasových sedimen toch. 

Svahové pohyby zo sku piny zasúvan ia sa vyvinuli aj 
vo vnútorných častiach územia Slanských vrchov. Sú zná
me z hraničnej oblasti styku stratovulkanických štruktúr 
Strechového vrchu a Bogoty , v ktorej je založené údolie 
potoka Trnávka . Zosuvy sa tu vys kytuj ú na ľavostran

ných svahoch v strednej časti údolia pokrytého akumulá
ciami kvartérnych deluv iálnych a proluviálnych sedimen
tov. Tieto pôvodne potenciálne plošné zos uvy sa v minu
losti viac ráz aktivovali pri výstavbe a rekonš trukcii štát
nej cesty 1/50 Košice-Michalovce, ktorá vedie pria mo 
cez oblasti zosuvov. Rotačno-planárne zosuvy (Pivovarčiová , 
1986) značn e porušili stab ilitu cestného telesa a riešen ie si 
vyžiadalo rozsiahly a nákladný prieskum a sanáciu. 
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0hr. 3. Geologický rez v oblasti navrhovanej trasy tunela variantu č. 2 diarnice Dl Bidovce-Dargov 3 - deluviálne sedimenty, karnenito-hlinitá 
sutina, 4 - neogénne sedimenty, kochano vské súvrstv ie, monotónny vápnitý íl s vložkami vulkanického mate riálu a lignitického uhlia, 7 - neovulka
nity, lávové prúdy andezitov, dacitov a ich brekcie, 8 - neovulkanity . pyroklastiká až redeponované pyroklastiká pyroxenických andezitov, 
9 - neogénne epiklastiká, pieskovec, konglomeráty, brekcie pyroxen ických andezitov až dacitov, a - zlomy, b - hranice l itologických celkov 
( 1 - zistené, 2 - predpokladané). c - priemety hydrogeologických vI1ov (hladina podzemnej vody naraze ná vo vrte KSB-I 15, 13 m p. t. . KSB-2 
42,9 m p. t. a KSB-3 90,:l m p. t.). d - úrove ň hladiny podzemnej vody. e - línia navrhovaného tunela dlhého 3050 111, varian t 2. 

Fig. 3. Geological section in the area of designed tunel track of vari ant 2 highway D 1, Bidovce- Dargov 3 - cleluvia l sediments. loam-stony 
debris, 4 - Neogene sediments, Kochanovce Formation, monotonous calcareous clays intercalated with volcanic rnaterial and lignite coal 
searns , 7 - neo vulcanites, Java flows of andesites, dacites and its breccias, 8 - neovulcanites, pyroclastics to redeposited pyroclastics of pyroxenic 
andesites, 9 - Neogene epiclastics, sandstones, conglornerates, breccias of pyroxenic andesites to dacites, a - faults, b - boundaries of lithologi cal 
units ( 1 - proved, 2 - assurned), c - projection of hydrogeological boreholes (water levels where reachecl in borehole KSB-I 15.3 m b. s .. KSB-2 
42.9 111 b. s. and KSB-3 90.3 m b. s., d - ground water level, e - line of designed tunel with lenght 3050 m, variant N 2. 

Rozvoľňovanie a zvetrávanie 

V hodnotenom území sa rozvoľňovanie a zvetrávanie 
viažu najmä na tektonicky pornšené oblasti. Porušenie 
sa najintenzívnejšie prejavuje v bezprostredných zónach 
disjunktívnych štruktúr a v širšom okolí porušením hor
ninového masívu početnými puklinovými systémami, 
geneticky spätými so štruktúrou zlomov. 

Na rozvorňovaní a zvetrávaní horninového masívu sa 
v dôsledku plošnej odlučnosti v lávových prúdoch a od
lučnosti pozdÍž vrstvových plôch v sedimentoch výrazne 
zúčastňuje aj porušenie hornín. 

V súvislosti s uvedenými porušeniami sú na rozvoľňo
vanie a zvetrávanie náchylné najmä rajóny VI, tvorené efu
zívnymi skalnými horninam i, a rajóny Vp, tvorené pyro
klastickýrni poloskalnými horninami, ktoré tvoria strato
vulkanické štruktúry Strechového vrchu a Bogoty, ako aj 
eróziou odkryté polohy pyroklastických poloskalných hor
nín a neogénnych molasových sedimentov, pri ktorých ide 
najmä o mrazové zvetrávanie a po ňom o rozvoľňovanie. 

V molasových sedimentoch, najmä v kochanovskom 
súvrství, kde sú horniny s vý razným podielom ílovitých 
minerálov, je zvetrávanie späté s objemovými zmenami 
typu napúčania, čo v konečnom dôsledku spôsobuje zme
nu geotechnických vlastností prísl ušnej časti horninového 
masívu. 
Rozvoľňovan ie a zvetrávanie sa môžu prejaviť aj v ob

lasti na J od Svinice a Košického Klečenova. 

Erózia 

Na západných - okolie Svinice, Košického Klečenova -
a východných svahoch - okolie Dargova ~ Slanských 

vrchov pôsobí v raJone Vp pyroklastických polo-skal
ných hornín a v rajóne Ni jemnozrnných sedimentov na
jmä výmorová erózia. Tá často postihuje aj rajóny P pro
luviálnych sedimentov vo vyšších čas t i ach svahov, napr. 
v oblasti na J od Košického Kleče nova . 

Pre rajóny F údolných riečnych náplavov, ktoré sú z jem
nozrnných a piesčitých sedimentov. je charakteristická bočná 
erózia (meandrovanie tokov, porušenie brehov) a hÍbková 
erózia. Tieto typy erózie sa vyskytujú vo fl uviál nych akumu
láciách Olšavy, Svinického potoka a Trnávky. V rajóne T -
- náplavy terasových stupňov - je pre vyššie terasy charak
teristická výmoľová erózia a pre nižšie bočná erózia tak, ako 
je to v oblasti vyústenia Svinického potoka clo údolia Olšavy. 

Náchylnosť územia na geodynamické j avy 

Hodnotené územie sme charakterizovali z hľadis k a 
náchy lnosti geoclynamických jcivov na vzn ik, rozvoj 
a aktivizáciu svahových pohybov, rozvoľňovan ia a zvet
rávania, zhoršovania geotechnických vlastnos tí a erózie. 

Náchylnosť na svahové pohyby 

Z hľadis ka rel atívnej náchylnosti na svahové pohyby 
(Klu kanová et al., 1995) možno územie rozde l iť na raj ón 
nestabil ných území, rajón potenciálne nestabilných území 
a rajón stabilných územ í. 

Do rajóna nestabil ných území sa zaraďujú územia , 
v ktorých sa vo väčš om rozsahu vyskytujú svahové 
pohyby spôsobované geologickými pomermi. V hodnote
nom území sa doteraz nevyskytli. 

Do rajóna potenciálne nestabilných území sa zaraďujú 
oblasti s výskytom nie vermi početných svahových 
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defonnácií spolu s nepriaznivými morfologickými, hydro
geologickými alebo vegetačnými pomermi. Svahové po
hyby vznikajú alebo sa aktivizujú z prirodzených príčin , 

ale častejšie po nevhodných zásahoch človeka do prirodze
ných stabilitných pomerov svahov. Takéto svahové po
hyby sú v hodnotenom území najčastejšie a rajón ich vý
skytu najväčší. Sú najmä na okrajoch Slanských 
vrchov na úpätných zosuvných svahoch na J a JZ od Ko
šického Klečenova a SZ a JV od Dargova. 

V rajóne stabilných území nie sú podmienky ani pred
poklady na vznik , resp. aktivizáciu svahových pohybov 
z prirodzených príčin. Výnimočne sa môžu vyskytnúť 
plytké svahové pohyby v pokryvných útvaroch, napr. 
zasúvanie pri porušení technologickej disciplíny pri zem
ných prácach. Takýto rajón najmä vo východnej okrajovej 
časti v oblasti na S a SV od Dargova. 

Náchylnosť na rozvoľňovanie a zvetrávanie 

Na rozvoľňovanie a zvetrávanie sú náchylné tektonicky 
porušené (sporadicky alterované) časti horninového masí
vu z poloskalných a skalných hornín, ako aj eróziou 
odkryté slabo spevnené polohy molasových sedimentov. 

Náchylnosť na zhoršovanie geotechnických vlastností 

V hodnotenom území predpokladáme malú náchylnosť 
na zhoršovanie geotechnických vlastností. Veľmi zriedka 
by sa mohla pri zakladaní vo fluviálnych sedimentoch 
Olšavy na J od Bidoviec vyskytnúť sufózia a objemové 
zmeny po odkrytí plastického ílu kochanovského súvrst
via na J a JV od Košického Klečenova. 

Náchylnosť územia na eróziu 

Malá náchylnosť na bočnú eróziu je v časti území 
s aluviálnymi náplavmi v oblasti toku Olšavy, Svinické
ho potoka a Trnávky. Na úpätných svahoch sa vyskytuje 
výmoľová erózia v podhorí na J od Svinice. 

Hydrogeologické pomery 

Z hydrogeologického hľadiska sa skúmané územie člení 
na nádrže vrstvovej vody v sedimentárnych kolektoroch 
kvartéru a neogénu Košickej kotliny a Východoslovenskej 
nížiny a na hydrogeologický masív vulkanitov Slanských 
vrchov. V hydrogeologickej rajonizácii Slovenska predsta
vuje západnú časť územia hydrogeologický rajón NQ 123 
neogén východnej časti Košickej kotliny a centrálnu časť 
rajón V 1 11 neovulkanity Slanských vrchov. Východný 
okraj skúmaného územia patrí do rajónu N 112 neogén zá
padnej časti Východoslovenskej nížiny (Šuba et al., l 980). 

Najviac hydrogeologických prieskumných prác sa v skú
manom území zameralo na neovulkanity Slanských 
vrchov. Základné údaje o ich hydrogeologických pome
roch priniesol regionálny hydrogeologický prieskum toh
to rajóna (Haluška et al., l 980), doplnený neskôr lokál
nym prieskumom pri Dargove (Haluška, 1983) a medzi 
Svinicou a Košickým Klečenovom (Cangár, 1989). 

Ucelený obraz o hydrogeológii podstatnej časti územia 
podal Jete! (in Kaličiak et al., 1996) a podrobne uviedol 
aj ostatné prieskumné práce tohto druhu. 

Najzápadnejšiu časť hodnoteného územia, kde sa pláno
vaná trasa diaľnice D I začína, tvoria kvartérne fluviálne 
náplavy Olšavy. Zistili sa tam polohy piesčitého a hlini
tého štrku v hÍbke 1,4-5,2 m p. t. Hladina podzemnej 
vody v nich má charakter mierne napätej hladiny a je 
v hÍbke od 1,4 do 4,5 m a po narazení niekedy vystúpi až 
po ústie vrtov. 
Výdatnosť na jeden vrt sa v daných podmienkach pohy

buje od 0,5 do 1,0 I.s- 1• Zvodnené prostredie má priemer
ný koeficient prietočnos ti T = 3,5.10-4 m 2.s- 1 a koeficient 
filtrácie 9,2. ]Q-4 m.s- 1• Smerom na V plošné a hÍbkové 
zastúpenie kvartérnych sedimentov klesá a na ich tvorbe 
sa zúčastňuje aj ľavostranný prítok Olšavy Svinický po
tok. Aj hladina podzemnej vody má v týchto miestach 
klesajúcu tendenciu (7,0 m p. t.) a charakter voľnej hladi
ny. Na ostatnej časti územia sa fluviálne sedimenty vy
skytujú v nepatrnom rozsahu a viažu sa iba na dolné, prí
padne stredné časti miestnych tokov (Bordiansky, Svinic
ký, Halačovský potok, Jastrabec, Trnávka a Pecový jarok) 
a sú bez hydrogeologického významu. Medzi Bidovcami 
a Svinicou vystupuje na povrch poloha monotónneho 
vápnitého ílu kochanovského súvrstvia, ktorý z hydraulic
kého hľadiska možno pokladať za nepriepustný . Ďalšia 
časť hodnoteného koridoru jeho južnou stranou prechádza 
severným úpätím kóty Blatná hora, ktorú geologicky tvo
ria neovulkanické horniny vo forme lávových prúdov 
andezitov a ich pyroklastík. Severná strana koridoru leží 
na proluviálnych a deluviálnych sedimentoch kamenito
-hlinitého až balvanitého charakteru, ktorých hydrogeolo
gické podmienky sa v minulosti osobitne nehodnotili, ale 
na základe analógie predpokladáme, že sú tieto horniny 
slabo priepustné (T = 5. 10-5 m2.s-1, k = 9.1 o-5), hladina 
podzemnej vody má charakter voľnej hladiny a je viac ako 
9 m p. t. Rovnako sa hodnotí aj územie v celej šírke kori
doru medzi Blatnou horou a Hradom (425 m n. m.), kde 
trasa prechádza cez viac povrchových tokov (niektoré 
z nich sú len občasné). Od kóty Hrad po kótu Ploská 
(602 m n. m.) zasahuje j užná časť koridoru do komplexu 
vulkanických hornín, ktoré majú v miestnych podmienkach 
najväčší hydrogeologický význam. Severnú stranu koridoru 
tu tvorí od povrchu kamenito-hlinitá sutina do hÍbky 6 m 
a pod ňou do hÍbky viac ako 90 m nepriepustný prachovec 
a ílovec, pod ktoré sú ponorené okraje lávových prúdov anre
zitu a epiklastického pieskovca. Pre okolie Košického Kle
čenova je na povrchu charakteristický výskyt už spomenu
tých nepriepustných sedimentov kochanovského súvrstvia. 

Ďalej celý koridor až po obec Dargov prechádza komple
xom vulkanických hornín, z ktorých najväčšie zastúpenie 
majú pyroklastiká a epiklastiká andezitu. S prechodom na 
východnú stranu Dargovského priesmyku pribúdajú 
epiklastické brekcie a epiklastický vulkanický pieskovec. 

Z hydraulického hľadiska je v študovanej trase naj
významnejšia centrálna časť. Zvýšenú puklinovú priepust
nosť tu majú najmä vrchné a čelné partie lávových prúdov 
a brekciovité andezity. Z hydrogeologickoštruktúrneho hľa
diska možno komplex neovulkanitov do určitej miery 
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pokladať za hydrogeologický masív, t. j. za horninový 
komplex so sústredením obehu podzemnej vody do pripovr
chovej zóny s výrazne vyššou priepustnosťou oproti hlbším 
partiám masívu (Jete!, 1990). Najvyššia výdatnosť bola 
z andezitov a vulkanoklastík vo vrte SHB-6 (obr. ]) na se
vernom okraji masívu Bogoty medzi Svinicou a Košickým 
Klečenovom Uužná časť koridoru za kótou Hrad). Hladina 
podzemnej vody tu dosiahla v hÍbke 5,77 m p. t. a maxi
málna výdatnosť 30 l.s-1 (Cangár, 1989). Smerom na V je 
v koridore aj vrt KSB-1 a KSB-2 (obr. ]) s oveľa nižšou 
výdatnosťou. Hladina vo vrte KSB- l bola narazená v hÍbke 
15, 13 m p. t., v KSB-2 až v hÍbke 42,9 m p. t. a obidve 
majú charakter voľnej hladiny. Pri Košickom Klečenove je 
aj vrt KSB-3, ktorý zachytil hlbšie uložené lávové prúdy 
andezitov a ich epiklastiká ( obr. 3). Hladina sa tu dosiahla 
v hÍbke 90,3 m p. t. a potom vystúpila nad vyústenie vrtu 
(prelev). Vo vrcholových častiach koridoru sa hydrogeolo
gické pomery hodnotili iba na základe vrtu HD-1 (Suráň, 

1989). Hladina podzemnej vody tu bola narazená v hÍbke 
20,0 m p. t., neskôr sa ustálila na úrovni 17,9 m a výdat
nosť neprekročila 2,5 l.s- 1• Z východnej strany Slanských 
vrchov je na severnom okraji koridoru vrt SHJ-27, ktorý 
dosiahol hladinu podzemnej vody v hÍbke 12,5 m p. t., 
v nevýraznom množstve sa vylievajúcu cez ústie vrtu. Pláno
vané trasy variantu 1 a 4 zasahujú na S od Dargova priamo 
do vodárenského územia, v ktorom je využívaný vrt SHJ-11 
(hladina podzemnej vody dosiahnutá a ustálená 14,6 m p. t.), 
SHJ-26, s prelevom a narazenou hladinou 76,0 m p. t., 
a SHJ-29, so zistenou hladinou podzemnej vody v hÍbke 
13,9 m p. t. V tejto skupine je aj nevyužívaný vrt SHJ-1 O 
(hladina podzemnej vody narazená a ustálená 19,8 m p. t.). 

Celkovo možno neovulkanické horniny hodnotiť ako 
dosť slabo až mierne priepustné a s veľkou variabilitou 
priepustnosti v plošnom aj v hÍbkovom rozsahu. 

Najvýchodnejšiu časť v oblasti Dargova od povrchu 
tvoria proluviálne sedimenty vo forme zahlineného štrku, 
ktorých hrúbka neprekračuje 10,0 m. Údaje o ich prie
pustnosti a zvodnení doteraz nie sú. 

Najzápadnejšia časť územia v údolnej nive Svinického 
potoka na J od Bidoviec je súčasťou sz. okraja geotermál
ne aktívnej oblasti Východoslovenskej nížiny. Vykazuje 
zvýšenú hustotu zemského tepelného toku (okolo 100 
mw.m-2) s maximom sústredeným do okolia vrtu Ďur
kov-!. Podobný obraz má aj teplotné pole s teplotou 
50- 65 °C. V hÍbke 500-4000 m sa nachádzajú zvod
nence geotermálnej vody teplej 29-178 °C (Franko 
et al., 1995). Kolektorom termálnej vody sú predovšet
kým telesá triasového dolomitu zasiahnuté vrtmi v okolí 
Ďurkova v hÍbke viac ako 3000 m. Teplota vody tu dosa
huje 115-178 °C. Povrchové výskyty nízkotermálnej 
vody sú známe v podobe nevyužitých prelevových vrtov 
na južnom okraji Košického Klečenova (KSJ-3 a KSB-3) 
s teplotou na ústí 17-23 °C. 

Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd 

Poriečna zvodeň v nive Olšavy a Svinického potoka 
vykazuje mineralizáciu 0,42- 0,78 g.1-1 a podľa Gazdovej 

klasifikácie (Gazda, 1971) ide o výrazný typ Ca-(Mg)
-HCO3. Častý je zvýše ný obsah Mn (0-3,4 mg.1 ·1) 

a ojedinele sa vyskytuje extrémne vysoká koncentrácia 
dusičnanov (až 167 mg.I- 1). 

Podzemné vody svahových sedimentov (delúvium 
a prolúvium) majú spravidla výrazne horšiu priemernú 
kvalitu ako voda poriečnej zvodne. Popri vodách skupiny 
Ca-HCO3 sú tu časté aj vody skupiny Ca-SO4. Pre vyso
ký obsah dusičnanov (až vyše 100 mg.1- 1, Fe až okolo 
10 mg.J- 1), Mn a amónnych iónov voda často nevyhovuje 
kvalitatívnym požiadavkám. 

Chemizmus a kvalitu podzemných vôd sedimentov 
neogénu hodnotíme pre hlbšiu pozíciu ich zvodní hodno
tíme ako celok. Priemerná hodnota mineralizácie na zá
padnej strane Slanských vrchov je 0,33-1 ,29 g.1- 1, pre
vláda výrazný Gazdov typ Ca-(Mg)-HCO3 a ojedinelý je 
nevýrazný základný typ Ca-(Mg)-HCO3 alebo Na-HCO_i• 
Kvalitatívnym požiadavkám nevyhovujú spravidla iba 
vyššie koncentrácie Fe (0- 2, 1 mg.1 -1 ). Na východnom 
okraji územia je mineralizácia podzemnej vody v sedi
mentoch neogénu spravidla nižšia (O, 12-0,80 mg.]· 1). 

V zmysle Gazdovej klasifikácie je najčastejší nevýrazný 
typ Ca-(Mg)-HCO3. Z bežných kvalitatívnych ukazovate
ľov pre pitnú vodu je miestami príliš vysoký obsah Fe 
(0-2,3 mg.I- 1), Mn (0-0,5 mg.]· 1) a amónnych iónov 
(0-6 mg.1-1). 

Pod zemná voda neovulkanitov v skúmanej oblasti 
dosahuje mineralizáciu O, 19- 0,83 g.1 1• Z hľadiska Gaz
dovej klasifikácie jednoznačne prevažuje výrazný základný 
typ Ca-Mg-HCO 1. Základné kvalitatívne ukazovatele 
spravidla vyhovujú požiadavkám na pitnú vodu , zriedka je 
prekročený medzný obsah Fe, výnimočne Mn a amónnych 
iónov. Veľmi nízky je obsah dusičnanov. V porovnaní so 
skúmanou vodou iných jednotiek neogénu a kvartéru je pod
zemná voda neovulkanitov v skúmanom území z hľadiska 
požiadaviek na pitnú vodu v priemere veľmi kvalitná. 
Podľa agresivity možno podzemnú vodu záujmového 

územia zaradiť do všetkých stupňov (od neagresívnej až 
po veľmi agresívnu, typu pH, Tk, CO2 ; Matula et al., 
1989). Prítomnosť agresívneho CO2 sa zistila vo vrte 
SHJ-26, HD-1, KSB- 1 a SV-1 ( obr. l ). Podľa pozície 
hladín môže podzemná voda vrtov opísaných v predchá
dzajúcej kapitole významne ovplyvniť najmä tunelovú 
časť diaľnice. 

Údaje o chemizme vody v hlboko uložených kolekto
roch mezozoika a neogénu nie sú úplné. Zistila sa voda 
s mineralizáciou 6,5-19,7 g.1-1 (v hÍbke 1000-1150 m) 
nátriovo-chloridového typu. Voda rovnakého typu s mine
ralizáciou 19,3-26,8 g.1- 1 sa vyskytuje aj vo väčšej hÍbke 
(2300-2600 m). 

Minerálna voda sa v celom posudzovanom koridore 
trasy diaľnice D I medzi Bidovcami a Dargovom nezistila. 

Využívanie zdrojov podzemnej vody a jeho perspektívy 

Najvýznamnejšie využiteľné zdroje podzemnej vody 
v skúmanom území sa viažu na neovulkanity Slanských 
vrchov. Využívajú sa iba zdroje na východnej strane 
(l km na S od Dargova) v množstve 30,0 l.s-1 (Haluška, 
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1983). Ako perspektívna sa ukazuje aj oblasť na sz. úpätí 
masívu Bogota medzi Svinicou a Košickým Klečenovom 
s využiteľným množstvom 23,0 l.s-1 (Cangár, 1989). 

Podzemná voda v neovulkanitoch je z kvalitatívnej 
stránky spravidla vhodná na vodárenské využitie bez väč
šej úpravy. Lokálne vyšší obsah Fe a Mn sa môže odstrá
niť bežnou úpravou . Využiteľná zásoba podzemnej vody 
neovulkanitov skúmaného úseku trasy diaľnice je pomer
ne veľká a vzhľadom na nedostatok zdrojov môže byť pre 
širšie okolie významná. Ochrana zdrojov podzemnej vody 
v oblasti Dargova a Svinice- Košického Klečenova sa 
z hľadiska komplexnej ochrany životného prostredia 
v celom skúmanom území javí ako dominantná. 

Pre vysokú mineralizáciu (23-33 g.1 -1) bude možno 
geotermálnu energiu v perspektívnej oblasti medzi Ďur
kovom a Bidovcami využívať len pomocou reinjektáže 
použitej vody späť do kolektora, ale pre pomerne nízku 
priepustnosť kolektorov v potrebnej hÍbke tu prichádza 
do úvahy aj ťažba geotermálnej energie umelou recirkulá
ciou (využívanie tepla suchých hornín). 

Vodohospodársky chránené územie v hodnotenej oblasti 
ani v jej širšom okolí nie je. 

Znečisťovanie horninového prostredia 

Horninové prostredie sa môže v hlavnej miere znečisťo
vať prevádzkou a údržbou projektovanej diaľnice. Mieru 
znečistenia predurčujú litologické a inžinierskogeologické 
charakteristiky hornín hodnoteného koridoru. 

Pravdepodobne najčastejším polutantom budú ropné 
produkty. Podľa uvedených hľadísk možno mieru znečis
ťovania horninového prostredia hodnotiť takto: 

Najpriepustnejším a na prenos znečisťujúcich látok 
najpriaznivejším prostredím sú kvartérne sedimenty cha
rakteru piesčitého štrku v náplavoch Olšavy a Svinického 
potoka ako aj puklinové, prípadne pórovité prostredie 
vulkanických hornín (efuzív lávových prúdov, pyroklas
tík a epiklastík), najmä v zónach tektonického porušenia 
(zlomové pásma a puklinové zóny). 

V menšej miere je prenos znečisťujúcich látok možný 
v deluviálnych a proluviálnych sedimentoch, pričom 
miera ich priepustnosti závisí od podielu hlinitej a ílovi
tej frakcie. 

Najmenej priepustné sú sedimenty neogénu, teda íl , 
ktorý má výrazné sorpčné vlastnosti, a tak je prekážkou 
šírenie sa polutantov v laterálnom aj vertikálnom smere. 

Intenzita znečisťovania (rýchlosť jeho šírenia) s prítom
nosťou podzemnej vody rastie, a preto z hľadiska navrho
vanej trasy diaľnice treba úroveň hladiny podzemnej vody 
vzhľadom na povrch terénu sledovať. Čím je hladina pod
zemnej vody bližšie k povrchu terénu, tým je aj možnosť 
znečistenia vody aj horninového prostredia väčšia. Naj
bližšie k povrchu terénu je hladina podzemnej vody v ná
plavoch Olšavy a Svinického potoka (miestami menej 
ako 1,0 m p. t.). V takomto prostredí je prenos znečiste
nia predurčený smerom prúdenia podzemnej vody. V prí
pade vody viažucej sa na uvedené fluviálne sedimenty 
je smer jej prúdenia analogický so smerom jej prúdenia 
v povrchových tokoch. 

Podobne možno hodnotiť aj rýchlosť znečisťovania 

na hladine a v podzemnej vode viažucej sa na hlbšie hydro
geologické štruktúry neovulkanitov. Hladina podzemnej 
vody je tu spravidla v hÍbke aj niekoľko desiatok metrov, 
a tak je predpoklad znečistenia menší. 

Menej pravdepodobné je znečisťovanie podzemnej vody 
v proluviálnych a deluviálnych sedimentoch, a to pre 
retardáciu znečisťovania, ktorú spôsobuje hlinitá a ílovitá 
frakcia. 

Charakter sedimentov neogénu, ktoré v rozhodujúcej 
miere zastupuje nepriepustný íl, znečistenie podzemnej 
vody viažucej sa na prípadné polohy štrku a piesku prak
ticky vylučuje. 

Zraniteľnosť horninového prostredia 

Zraniteľnosť horninového prostredia čiže mieru citli
vosti prostredia na pôsobenie faktorov zraniteľnosti sme 
zhodnotili v zmysle klasifikačných kritérií STN 44 3705 
(Hodnotenie citlivosti hornín a zraniteľnosti horninového 
prostredia). 

Hodnotenie hornín vo vzťahu k citlivosti vychádza 
z pozorovania a dokumentácie hornín v prírodnom pro
stredí, ktoré v hodnotenom území zaraďujeme ako celok 
do skupiny citlivých hornín. Z hľadiska regionálneho 
hodnotenia charakteris tické litologické typy hornín 
inžinierskogeologických rajónov zaraďujeme do nasledu
júcich tried citlivosti (tab. 1 ). 

Z hodnotenia tried citlivosti hornín (tab. l) a rozsahu 
litologických komplexov (obr. 2, 3) je zrejmé, že pod
statnú časť územia v trase variantov diaľnice D I tvoria 
horniny triedy VC - veľmi citlivé. N a základe toho 
a ďalších klasifikačných kritérií na hodnotenie zraniteľ
nosti horninového prostredia podľa STN 44 3705 hodno
tíme podstatnú časť územia ako stredne zraniteľné prostre
die - územie 3. stupňa zraniteľnosti. 

Časť územia, ktoré tvoria andezity, dacity a epiklastiká, 
hodnotíme ako 4. stupeň - mierne zraniteľné prostredie. 
Takéto zatriedenie je však odôvodnené len v tých častiach, 
kde horniny nie sú vo vysokom stupni zvetrania, rozvoľ
nenia a alterácie. V opačnom prípade sa takéto územia 
zaraďujú do 3. stupňa. 

Zraniteľnosť reliéfu 

Zraniteľnosť reliéfu, ktorý je v území zastúpený mnohý
mi formami, je najväčšia tam, kde je reliéf náchylný 
na erózne javy, a najmä na svahové pohyby. Takéto pro
cesy sú však sčasti späté s prirodzeným vývojom a sčasti 
s doterajšími antropogénnymi zásahmi do krajiny. Najväč
šie zastúpenie majú pomerne zraniteľné až zraniteľné typy 
reliéfu, ktoré sa vyskytuj ú najmä v západnom a v menšej 
miere vo východnom podhorí Slanských vrchov, ako aj 
v samom pohorí. Za najkritickejšie pokladáme veľmi 
zraniteľné typy reliéfu na úpätnom zosuvnom svahu 
v podhorí na J JZ od Košického Klečenova (obr. 1). Stabi
lita súčasného reliéfu a miera jeho zraniteľnosti sa výstav
bou diaľnice zmenia najmä v oblastiach rozsiahlych terén
nych úprav, ktoré závažne ovplyvnia aj scenériu krajiny. 
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Tab. 1 
Citlivosť vybraných typov hornín v navrhovaných variantoch trasy diaľnice D 1 

Sensitivity of selected type of rocks in the designecl variants of highway D I track 

Názov triedy Symbol Litologický typ Litologický komplex 

veľmi citlivé vc íl. hlina, piesok 
stredne citlivé NC štrk 

vc piesčitý a hlinitý štrk 
veľmi citlivé vc hlinito-kamenité sedimenty 

VC vápnitý íl 
stredne citlivé NC epiklastický pieskovec, 

konglomeráty a brekcie andezitov 

fluviálne sedimenty, kvartér 
fluviálne sedimenty, kvartér 
proluviúlne sedimenty, kvartér 
deluviálne sedimenty, kvartér 
molasové sedimenty, neogén 
epiklastické sedimenty formácie 
Strechového vrchu a Bogoty, 
neogén a dacitov 

veľmi citlivé vc v prípade vysokého stupňa 
zvetrania, rozvofnenia a alterácie 

veľmi citlivé vc 

málo citlivé MC 

stredne citlivé NC 

epiklastík 
pyroklastiká, redeponované 
pyroklastiká andezitov 
andezity, dacity 

v prípade vysokého stu plía 

vulkanity formácie Strechového vrchu, 
Bogoty a klečenovskej formácie , neogén 
vulkanity formácie Strechového vrchu, 
Bogoty a klečenovskej formúcie, neogén 

zvetrania. rozvofnenia a alte rácie andezitov 
a dacitov 

Záver 

Plánovaná výstavba úseku diaľnice Dl medzi Bidovcami 
a Dargovom významne zasiahne do geologického prostre
dia územia. Samo geologické prostredie, ktoré je zložitým 
komplexom neogénnych (sedimentárnych a vulkanických) 
a kvartérnych hornín, zase neposkytne na výstavbu 
diaľnice ideálne podmienky. 

Závažným problémom v území sú svahové pohyby, 
ktoré vznikajú alebo sa aktivizujú prirodzene v závislosti 
od geologických pomerov, avšak ich podstatná časť môže 
vznikať v súvislosti s terénnymi úpravami pri výstavbe 
diaľnice, ktoré budú vážnym zásahom do prirodzených 
stabilitných pomerov. Otázku náchylnosti územia na sva
hové pohyby sčasti riešia návrhy viesť trasu diaľnice 
tunelmi - variant 2, 3 a 4. Podľa zraniteľnosti horninové
ho prostredia svahovými pohybmi je najriskantnejší 
variant 1, a to najmä v okrajových častiach podhoria 
Slanských vrchov (obr. 1). 

Z hľadiska horninového prostredia a s ním spätých geo
dynamických javov, ako aj zraniteľnosti reliéfu jedno
značne vychodí, že návrhy viesť diaľnicu v Dargovskom 
priesmyku tunelmi aspoň sčasti eliminujú nepriaznivé 
vplyvy na územie, s ktorými sa počíta pri povrchovom 
variante 1. 

Aby sa predišlo komplikáciám pri zakladaní telesa diaľ
nice a razení niektorého z tunelov, treba v nasledujúcich 
etapách geologickoprieskumných prác z inžinierskogeolo
gického hľadiska venovať zvýšenú pozornosť geodynamic
kým javom a podrobne zhodnotiť povahu zemín a hornín 
na zakladanie, razenie a vhodnosť ich použitia do 
násypov. 

Z hydrogeologického hľadiska sa ako zložitejšie uka
zujú podmienky akumulácie a obehu podzemných vôd 
v komplexe neovulkanických hornín, ktoré môžu 
významne ovplyvniť najmä podmienky razenia tunelov. 
Nasledujúce etapy prieskumných prác by mali potvrdiť 

alebo vylúčiť priame vplyvy výstavby diaľnice na zásobu 
podzemnej vody a jej využívané zdroje. 

Komplex geologickoprieskumných prác vo všetkých 
etapách by mal určiť prípustnú mieru zaťaženia geologic
kého prostredia, pri ktorej bude ešte krajina schopná silou 
svojich vnútorných väzieb stlmiť nepriaznivé účinky 
a udržať sa v takom stave, že sa po skončení výstavby 
diaľnice dokážu prírodné podmienky vrátiť do relatívne 
pôvodného stavu a smeru vývoja. 
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Evaluation of the geofactors of the environment in a designed highway Dl track between 
Bidovce and Dargov 

Highway D 1 in the section between villages Bidovce and 
Dargov is a part of the intended construction of the highway 
network in the Slovak Republic. Technical solution of the 
highway ťor this section is proposed in ťour variants, one 
of them is surface variant and the other three variants over
come the exposed Dargov Pass section with tunnels . 

Evaluated area is on the surface composed of Neogene (Sarma
tian to Pontian) sediments in a molasse development with pre
vailing clays, claystones and siltstones over sands and gravels. 
An essential part of the rock profile is composed of volcano
genic rocks of the Strechový vrch and Bogota stratovolcanoes, 
represented by andesites, dacites and pyroclastics of mentioned 
effusive rocks. Neogene rocks are covered by discontinuous layers 
of Quarternary sediments (proluvial, delu vial and mi nor el uvia]). 

Intended construction of the highway will be significantly 
affected with complicated geological environment in the 
evaluated area. There is very important problem of slope mo
vements in the area. There are widespread landslides based on 
complicated sliding surfaces, represented mainly by area! and 
less by frontal landslides. There is present also group of the 
block type slope movements. 

From the point of view of the affection to the slope move
ments, the intended highway track runs through an area, 
which belongs to the potentially unstable areas. The pro
blem is partially solved by the construction of the highway 
in sub-surface variant. 

Construction of the D 1 highway could ťrom the hydrogeo
logical point of view significantly influence groundwater 
resources, si tuated in the zo nes of i ncreased ťracturi ng 
of volcanic rocks, on which greater amounts of the 
groundwater are dependent. In a case of the tunnel con
struction there are possible water ťlows into an opened 
underground space. Groundwater can also influence the 
construction of the tunnel according to chemical charac
teristics of the groundwater. An inťluence of the con
struction and utilization of the highway to the groundwa
ter quality is very improbable, when principles of their 
protection are keeping. 

A consistent complex of geological reconnaissance works 
during all stages of the construction and utilization of the 
highway will determine acceptable limit of the charge 
on the geological environment. 
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Jaskynný medveď (Ursus spelaeus Rosenmiiller et Heinroth) 
z jaskyne Tmavá skala 
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The cave hear (Ursus spelaeus Rosenmiiller et Heinroth) ľrom the Tmavá skala cave 

The findings of the fossil remains of bears are very frequent in the caves of the Western Carpat
hians. However, they are not sufficiently known from the paleontological point of view. We only know 
that they are represented by the species Ur.rns spe/aeus, which lived on our te1Titory during Late Pleis
tocene and the subspecies Ursus arctos ,,riscus, occurring only in the end of Wislan. This article gives 
a more detailed metric and morphologic characteristics of the cave bear fossil remains ( Ursus spelaeus 
from the Tmavá skala cave in the Malé Karpaty Mts.), especially the teeth. On the basis of the mentio
ned analyses we found that the bear fossil remains from the Tmavá skala cave contain the features of 
typical, speleoid, and atypical, arctoid individuals of the species Ursus spelaeus RosenmUller et Hein
roth. Based on the finding circumstances (secondary redeposition of the original sediments), the fossil 
remains were dated to the Late Pleistocene (Eem-Wislan 3). 

Key words: cave bear. teeth, metric and morphologic analysis, Late Pleistocene, Tmavá skala, Malé 
Karpaty Mts. 

Úvod 

Hoci sú nálezy zvyškov fosílnych medveďov známe 
z viacerých slovenských jaskýň, doteraz sa o nich v podsta
te nevie viac ako to, že ide o druh Ursus spelaeus, ktorý 
na našom území žil v mladom pleistocéne, a o poddruh 
Ursus arctos priscus, vyskytujúci sa iba na konci posled
ného glaciálu. Podrobne nie sú spracované ani ich vekové 
štádiá a takmer nič nie je známe o neonantoch, o juvenil
ných, adultných a senilných zvieratách, ba ani - okrem 
výnimiek - o patologických javoch. Táto štúdia patrí 
medzi prvé práce na Slovensku podávajúce poJrobnejšiu 
metrickú a morfologickú charakteristiku osteologických 
nálezov, najmä zubov fosíinych medveďov, a s ďalšími 
pripravovanými štúdiami by mala vyplniť citeľnú medze
ru, ktorá v tejto oblasti slovenskej odbornej literatúry je. 

Lokalita 

Jaskyňa Tmavá skala sa nachádza na JV od Plaveckého 
Mikuláša na území Plaveckého krasu v Malých Karpa
toch (obr. l) pod vrchom Polámané v nadmorskej výške 
445 m (Šrnída, 1996). Je jediným otvoreným jaskynným 
systémom v širokej oblasti (Šrnída, 1996), nachádzajú
cim sa v strmých svahoch na pravej strane kaňonovitej 
Mokrej doliny. Vchod do jaskyne je približne 40 111 nad 
potokom pretekajúcirn dolinou oproti jaskyni Deravá ska
la (Liška, 1973). Jaskyňu tvorí 50 m dlhá chodba (Šrnída, 
l 996) prevažne severojužného smeru s vchodom ex pon o-
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vanýrn na SZ (obr. 2). Na jej konci v sv. stene je výbe
žok, ktorým jaskynné priestory pravdepodobne pokračujú 
ďalej. Jaskyňa je široká maximálne 8,5 a vysoká 1,5 až 
4 m (Liška, 1973). Otvor do Tmavej skaly je v 3-10 m 
vysokej skalnej stene, ktorú tvorí styk nadložného anis
kého annaberského vápenca a podložného verfénskeho 
krernitého pieskovca. Sekundárnu krasovú výzdobu repre
zentuje sintrový nátek, najmä v zadnej časti jaskyne, a tri 
zvetrané stalagnáty (?),resp.stalaktity (Liška, 1973). 

Vznik jaskyne sa dáva do súvislosti s predpokladaným auto
chtónnym tokom (Šmída, 1996), čiže nie, ako to dokázal Do
sedla (in Liška, 1973), s potokom pretekajúcirn Mokrou doli
nou, v ktorého nánosoch prevláda kremitý pieskovec 
(80-90 % ), lebo ten sa v sedimentárnej výplni jaskyne tak
mer nevyskytuje. 

V jaskyni Tmavá skala hľadali ľudia netopiere guánov 
už v stredoveku (nálezy črepov) (Bárta - ústna informácia). 
Prvé archeologické výkopy sa urobili až koncom 19. stor. 
Roku l 913 tu Hillebrand (in Skutil, 1938) objavil paleo
litické artefakty, ale nie v takom hojnom počte ako v jas
kyni Deravá skala, nachádzajúcej sa oproti jaskyni Tmavá 
skala. Roku 1923 výskum v Tmavej skale pod vedením 
Eisnera vykonával Horálek, ktorý odtiaľto opísal nálezy 
zubov a kostí jaskynného medveďa a stopy po ľudskej 
činnosti (Skutil, 1938), ale prvú stratigrafiu jaskynných 
sedimentov vypracoval až v rokoch 1950-1951 Pelíšek, 
keď v jaskyni prebiehal overovací sondážny výskum. Na 
jeho základe sa mocnosť sedimentov stanovila na 4-5 111 

a ich vek na sál (?), érn - holocén (Pelíšek, 1951 ). Podľa 
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Obr. 1. Lokalizácia jaskyne Tmavá skala (]) a Deravá skala (2) v 
Plaveckom krase. 

Fig. 1. Location of the Tmavá skala cave ( 1) and the Deravá skala 
cave (2) in the Plavecký karst. 

Tmavá skala 

súčasného stavu sedimentárnej výplne v prístupných čas
tiach jaskyne stratiťikovať jej vrstvy nemožno. lebo sú v se
kundárnej redepozícii spôsobenej neodbornou ľudskou 
činnosťou. Svedčia o tom aj paleontologické nálezy, pre
tože spolu s fosílnymi zvyškami mladopleistocénneho 
jaskynného medveďa sa vyskytovali aj ulitníky, ktoré repre
zentujú teplomilné, zväčša lesné spoločenstvo zo stredného 
až vrchného holocénu, ako aj sprievodná fauna stavovcov 
obsahujúca zmiešané prvky ako z ekologického (kras - les 
- otvorená krajina - horské oblasti - ľudské sídla), 
tak aj zo stratigrafického (pleistocén - holocén - re
cent) hľadiska. 
Jaskyňa Tmavá skala je typická medvedia jaskyňa, kto

rú pre jej pomerne stálu teplotu a rozmernejšie subhori
zontálne priestory s dostatočným množstvom vody využí
vali desiatky, ba možno až stovky jedincov druhu Ursus 
spelaeus Rosenmliller et Heinroth na hibernáciu a rodenie 
mláďat počas pomerne dlhého obdobia (ém - vislan 3?). 

Materiál a metodika 

Skúmaný materiál pochádza z troch sond, ktoré vyko
pal Holec a jeho spolupracovníci z Prírodovedeckej fakul
ty UK roku 1983. Fosílne zvyšky jaskynných medveďov 
sa najčastejšie nachádzali v hnedej pomerne suchej hline 
v hÍbke spravidla 20 až 60, resp. až 160 cm (sonda II). 
Celkovo sa z metrickej a morfologickej stránky spracova
lo 404 zubov, z nich šesť bolo ešte v dvoch sánkach. Pri 
ich štúdiu sme sa opierali o práce Musila ( 1957, 1959. 
1960, 1962, 1964, 1965, 1972, 1991 ), Erdbrinka ( 1953). 
Hellera ( 1955), Janáčika a Schmidta ( 1965), Maleza 
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Fíg. 2. The Tmavá skala cave (Šmída, 1996). 
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(1987), Paunoviéovej ( 1987), Rabedera (1995), Bertu 
( 1988), Feriancovej-Masárovej a Hanáka (] 965) a Sládka 
(1991 ). Pri metrickej analýze sa nálezy zároveň porovná
vali s nálezmi nielen z iných slovenských lokalít, ale aj 
z Moravského krasu, alpskej oblasti a z Balkánu, a to bez 
ohľadu na vek lokality a determináciu druhu. 

Poznámka k morfológii a metrike zubných 
koruniek medveďov 

Pri determinácii druhov, resp. poddruhov fosílnych med
veďov na základe zubov má dôležitú úlohu najmä morfoló
gia zubných koruniek, hlavne premolárov a molárov, pre
tože pri metrickej analýze sa rozmery zubov jednotlivých 
druhov často prekrývajú. Typickým príkladom je medveď 
jaskynný (Ursus spelaeus) a fosílny medveď hnedý (Ur
sus arctos priscus), ktoré žili v poslednom glaciáli v rov
nakom prostredí, ale zuby medveďa hnedého (Ursus arctos 

URSUS SPELAEUS 

p4 

met pre 

M, 

pre met hy 

M2 
med end 

pod 
hyd 

Obr. 3. Hrbolče k y na zuboch jaskynných medveďov (upravené podľa 
M usila, 1959). de - deuterocon, end - entoconid, hy - hypocon, 
hyd - hypoconid, hyl - hypoconulid, me - metacon, med - me
taconicl. met - metaconulu s, pa - paracon, pad - paraconid, 
pro - protocon, prod - protoconid. 

Fig. 3. The teeth cusps of the cave bears (modified after Musil, 1959) . 
de - deuterocon, end - entoconid, hy - hypocon, hyd - hypoconid, 
hyl - hypoconulid, me - metacon, med - metaconid, met - metaconulus, 
pa - paracon, paci - paraconid, pro - protocon, prod - protoconid. 

priscus) sa metricky odlišujú od zubov recentného medved'a 
hnedého ( Ursus arctos arctos) a morfologicky od zubov 
medveďa jaskynného ( Ursus spelaeus). Ale niekedy mali zu
by poddruhu U. a. priscus rovnaké znaky ako druhu U. spe
laeus. Zdá sa, že v takých prípadoch boli rovnaké znaky 
výsledkom pôsobenia toho istého životného prostredia. 

Medzi základné determinačné znaky na korunkách pre
molárov a molárov (obr. 3) druhu U. spelaeus a U. arc
tos patrí prítomnosť , resp _ neprítomnosť sekundárneho hr
bolčeka na vnútornej strane deuteroconu štvrtých vrch
ných premolárov (P4), rozdielna maximálna šírka štvrtých 
spodných premolárov (P4) , rozdielna dÍžka, dÍžka prednej 
časti a maximálna šírka prednej časti prvých vrchných 
stoličiek (Mt) , rozličný stupeň vyvinutosti sekundárneho 
hrbolčeka na vnútornej strane metaconu druhých vrch
ných stoličiek (M2) , rozdielna dÍžka rrigonidu a morľoló
gia entoconidu prvých spodných stoličiek (M 1 ), stupeň 

redukcie sekundárnych hrbolčekov na vnútornej strane 
protoconidu, pred predným hrbolčekom entoconidu a me
taconidu druhých spodných stoličiek (M2) a variačná šírka 
spolu so stupňom redu kcie hrbolčekov tretích spodných 
stoličiek (M3; pozri tab. l ). 

Systematická časť 

Ursus spelaeus Rosenmliller et Heinroth 

Systém: Trieda: Mamma/ia Linné, 1758 
Rad: Carnivora Bowdich, 1821 
Podrad: Fissipedia Burmeister, 1791 
Nadčeľaď: Arctoidea Flower, 1869 
Čeľaď: Ursidae Gray, 1825 
Podče ľaď: Ursinae Viret, 1955 
Rod: Ursus Linné, 1758 
Druh: U. spelaeus Rosenmliller et Heinroth, 1793 

Synonymá: Ursus arctoideus G. Cuvier, 1812 
Ursus pitorii De Serres , 1830 
U rsus neschersensis Croizet, l 839 

Typ: druh opísaný na základe nálezu lebky z typovej 
lokality 
Typová lokalita: jaskyňa Gaylenreuth pri Muggendorfe 
(južné Nemecko) 
Typová hranica: holstein - vislan 
Materiál: 8 I 1 dex ., 3 I I sin., 12 I2 dex., l O I2 s in., 24 I·1 

dex ., 16 I3 sin ., 5 11 dex ., IO I 1 sin., 2 12 dex., 6 I2 sin., 
13 I3 dex .,9 13 sin., JO úlomkov I, 32 C sup., 24 C inf., 
32 úlomkov C, 4 P4 dex., 8 p-1 sin., 4 P4 dex., 3 P-1 sin., 
8 M 1 dex. , 14 M 1 sin., 9 M 2 dex. , 17 M2 sin., J úlomok 
M 2, 18 M 1 dex., 21 M 1 sin ., 21 M 2 dex., 23 M2 sin., 
11 M, dex., 20 M 3 sin ., 1 spodná ľavá čeľusť s M1,2 ,1 a 1 
spodná ľavá čeľusť s C a M 2_3. 

Vek: ém - vislan 3 

Lokalita: jaskyňa Tmavá skala, Malé Karpaty, Slovensko 

Skúmaný fosílny materiál sa pre jeho sekundárnu 
redepozíciu zhodnotil bez ohľadu na okolnosti nálezu. 
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Tab. 1 
Determinačné znaky na zubných korunkách medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) a medveďa hnedého (Ursus arctos) 

Determinating signs on the tooth crowns of the cave bear (Ursus spelaeus) and the brown bear (Ursus arctos) 

Typy zubov Ursus spelaeus Ursus arctos 

rezáky mohutnejšie vyvinuté slabšie vyvinuté 

špiciaky determinačným znakom je báza koreňa 

štvrté vrchné premoláre 

štvrté spodné premoláre 

prvé vrchné stoličky 

druhé vrchné stoličky 

prvé spodné stoličky 

druhé spodné stoličky 

tretie spodné stoličky 

hrbolček na vnútornej strane deuteroconu 
je prítomný 

väčšia max. šírka 

paracon je silnejšie vyvinutý ako meracon 
predná časť širšia ako zadná 
väčšia dÍžka zuba 
väčšia dÍžka prednej časti zuba 

sekundárny hrbolček na mediálnej strane 
meraconu je zreteľný 

väčšia dÍžka trigonidu 
hrbolčeky emoconidu sú rovnako veľké, 
resp. predný je väčší 

menej redukované sekundárne hrbolčeky 

hrbolček na vnútornej strane deuteroconu 
nie je prítomný 

menšia max. šírka 

paracon je približne rovnako veľký ako paracon 
predná časť užšia ako zadná 
menšia dÍžka zuba 
menšia dÍžka prednej časti zuba 

sekundárny hrbolček na mediálnej strane 
meraconu je slabo vyvinutý 

menšia dÍžka trigonidu 
predný hrbolček emoconidu je menší alebo chýba, zadný je 
zreteľne vyvinutý 

redukcia hrbolčekov na mediálnej strane 
protoconidu, pred predným hrbolčekom 
enroconidu ... 
rôzne veľké hrbolčeky meraconidu a rôzny stupeň vývoja 
hrbolčekov na jeho mediálnej strane 

sekundárne hrbolčeky sú slabo vyvinuté alebo úplne redu
kované 

Tab. 2 
Rozmery a indexy prvých vrchných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear 11 from the Tmavá skala cave 

prvé vrchné rezáky 

vzorky 7 31 32 111 180 

výška zuba 32,6 29,6 
výška korunky 13,0 16,0 6,3 13,4 
výška korunky v % výšky zuba 49,l 21,3 
pozdÍžny priemer korunky 9,3 8,5 9,9 9,5 8,8 
priečny priemer korunky 5,6 6,4 7,0 7,3 7,2 
priečny priemer korunky v % 60,2 75,3 70,7 76,8 81,8 
pozdÍžneho priemeru korunky 
pozdÍžny priemer koreňa 9.7 8.2 9,3 9,5 8,0 
priečny priemer koreňa 7,2 6,3 7,6 7,7 6.5 
priečny priemer koreňa v % 74,2 76,8 81 ,7 81,1 81.3 
pozdlžneho priemeru koreňa 

Korunky zubov mali rozličný odtieň bielej, žltej až 
hnedej a korene väčšinou žltej, červenej, hnedej, sivej až 
čiernej farby. 

Prvé vrchné rezáky (1 1) 

Študovali sme 11 zubov tohto typu. Korunky boli vo 
ôsmich prípadoch neabradované, resp. mierne abradované, 
v štyroch abradované a piatich poškodené. 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

181 182 231 232 271 346 var. šírka priemer 

29,8 33,7 32,2 28,7 28,7 - 33,7 31, 1 
13,8 13.4 13,4 11,4 14.7 11,3 6,3 - 16,0 12,7 

45,0 39,8 35,4 39,4 21 ,3 - 49, 1 38,3 
9,9 9,9 9,7 11,0 10,1 9,8 8,5 - 11,0 9,7 
6,8 8,0 7,5 8,6 7,8 7,5 5,6 - 8,6 7,3 

68,7 80,8 77,3 78,2 77,2 76,5 60,2 - 81,8 74.9 

8,8 8,9 10,2 9,3 9,9 8,0- 10,2 9,2 
7,3 6,8 7,5 7.0 8,1 6,3 - 8, 1 7,2 

83,0 76,4 73,5 75,2 81,8 73,5 - 83,0 78,5 

Väčšina zubov (6 rezákov) mala celé, na povrchu mier
ne poškodené korene a v štyroch prípadoch boli na báze 
ulomené (tab. 2). 

Druhé vrchné rezáky (12) 

Väčšina z 22 meraných druhých vrchných rezákov mala 
poškodenú korunku, len v štyroch prípadoch bola nepo
škodená. Pomer abradovaných a neabradovaných, resp. 
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Tab. 3 
Rozmery a indexy druhých vrchných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear 12 from the Tmavá skala cave 

druhé vrchné rezáky 

vzorky 41 64 65 76 

výška zuba 39,0 37.2 41,3 
výška korunky 15,1 12,2 13.5 16,0 
výška korunky v % výšky zuba 31,3 36,3 38,7 
pozdfžny priemer korunky 10,6 11,7 11,8 12,7 
priečny priemer korunky 8,5 IO.O lO,O 8,7 
priečny priemer korunky v % 80,2 85,5 84,8 68 ,5 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreiía 10,5 11,3 12,3 
priečny priemer koreňa 8,2 8,5 8,7 
priečny priemer koreňa v % 78,1 75,2 70,7 
pozdÍžneho priemeru koreiía 

druhé vrchné rezáky 

vzorky 184 188 211 212 

výška zuba 29,0 31 ,4 
výška korunky 14,0 12,4 17,0 10,8 
výška korunky v % výšky zuba 42,8 34,4 
pozdÍžny priemer korunky 10,5 9,0 II ,O 9,7 
priečny priemer korunky 8,2 7,7 9,0 8,3 
priečny priemer korunky v % 78,1 85,6 81,8 85,6 
pozdfžneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 8,6 10.4 9,6 
priečny priemer koreňa 7,0 7,8 8,4 
priečny priemer koreňa v % 81,4 75,0 87,5 
pozdížneho priemeru koreiía 

mierne abradovaných zubov bol približne 1 : l. Zub č. 41 
mal laloky po obidvoch stranách korunky zvláštne tvaro
vané - uprostred obidvoch bola malá depresia. 

V štyroch prípadoch boli korene ulomené, a iba pri 
troch rezákoch boli celé na povrchu nepoškodené a zväčša 
mierne ohnuté do strán (tab. 3 ). 

Tretie vrchné rezáky (13) 

Zo 40 zubov bolo iba sedem s celou nepoškodenou ko
runkou , pričom rezáky s neabradovanou, resp. mierne 
abradovanou korunkou (25) prevažovali nad rezákmi 
s abradovanou korunkou ( 15). Zub č. 79 mal kaz (?). 
Väčšina koreňov bola celá (26 rezákov). ale takmer 

všetky - okrem dvoch - boli na povrchu poškodené (napr. 
priečnymi a pozdÍžnymi puklinami ap.). Koreň zuba 
č. 164, 266 a 288 pokrýval povlak oxidov Mn (tab. 4). 

Prvé spodné rezáky (I 1) 

Podobne ako prvých vrchných aj prvých spodných rezá
kov bolo málo ( 15). S nepoškodenou korunkou bolo iba 
sedem zubov. Ostatné mali časť korunky alebo ulomenú , 
alebo sa cez ňu tiahli pukliny. Neabradovaných, resp. 
mierne abradovaných bolo deväť koruniek a zvyšných šesť 
bolo abradovaných. 

Osem prvých spodných rezákov malo celý a sedem ulomený 
koreň . Nepoškodený povrch koreňa mali len tri rezáky (tab. 5). 

77 

42,0 
17,0 
40,5 
10,8 
9,5 

88,0 

10,6 
10.5 
99,1 

213 

36, 1 
15,8 
43,8 
10,8 
9,4 

87,0 

10,2 
8,0 

78,4 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

78 101 112 177 178 179 183 

36,4 27,2 33.0 28,0 35,6 32,5 
16,6 8,8 11,8 13,7 12,6 15,0 12,1 
45,6 32,4 41,5 45,0 42, 1 37,2 
11 ,5 10,3 10,5 10,6 8,3 10,5 10,0 
9,1 7,9 7,8 8,3 6,4 8,0 8,6 

79,1 76,7 74,3 78.3 77,1 76,2 86,0 

II ,O IO.O 10,0 10,5 8,4 9,8 9,8 
7,4 7,5 7,9 7,2 6,1 7,7 8.5 

67,3 75.0 79.0 68,6 72,6 78,6 86,7 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

265 359 360 361 362 var. šírka priemer 

35,7 37,8 34,2 36,0 31,4 27,2 - 42,0 34,7 
13, 1 16,8 14,8 15,6 12,6 8,8 - 17,0 14,0 
36,7 44,4 43,3 43,3 40,1 31,3 - 45,6 40,0 
11,7 II ,6 10,2 11,2 9,8 8,3 - 12,7 10,7 
8,4 8,8 9,0 8,9 8,0 6.4 - IO.O 8,6 

71.8 75,9 88,2 79,5 81,6 68,5 - 88,2 80.5 

11,0 10,8 9,7 10,4 9,5 8,4-12,3 10,2 
8,2 8,0 8,5 7,3 8, 1 6.1 - 10,5 8,0 

74,6 74,1 87,6 70,2 85,3 67,3 - 99, 1 78,3 

Druhé spodné rezáky (I2) 

Z druhých spodných rezákov sa našlo osem, päť z nich 
s poškodenou a zároveň abradovanou korunkou. 

Korene zubov tohto typu boli mierne ohnuté do strán, 
dva zuby mali ulomený a jeden na povrchu nepoškodený 
koreň (tab. 6) . 

Tretie spodné rezáky (13) 

Väčšina z 22 zubov najväčšieho typu spodných rezákov 
malo poškodenú korunku ( 15) a v jednom prípade bol 
ulomený sekundárny hrbolček na distálnej strane korun
ky . Vo vzorke bolo 13 zubov s neabradovanou, resp. mierne 
abradovanou a deväť zubov s abradovanou korunkou. 

Korene tretích spodn ých rezákov boli väčšinou celé 
( 16 zubov) a na povrchu poškodené ( 16). V troch prípa
doch mali povlak z oxidov Mn (tab. 7) . 

Vrchné špiciaky (C sup.) 

Zo skúmaných vrchných špiciakov (32) bolo 14 pra
vých a 17 ľavých. V jedno m prípade sa zachovalo iba tor
zo vrchného špiciaka. Podstatná časť zubov mala poško
denú (23), ulomenú ( 10) alebo abradovanú, v jednom prí
pade celú a nepoškodenú a v troch neabradovanú korunku . 

Polovica špiciakov mala na báze, v polovici, pri báze 
korunky alebo pozdÍžne ulomený koreň, väčšina na povr
chu poškodený. v jednom prípade na povrchu nepoškode-
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Tab. 4 
Rozmery a indexy tretích vrchných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear I' from the Tmavá skala cave 

tretie vrchné rezáky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky II 12 22 62 63 79 80 81 82 104 

výška zuba 54,6 53,0 52,6 49,0 47,4 56,4 57,7 
výška korunky 19,5 16,7 11,1 18,0 17,7 16,4 19,0 6,0 
výška korunky v % výšky zuba 35,7 31 ,5 22,7 38,0 31,4 32,9 
pozdÍžny priemer korunky 17,4 16,4 14,6 15 ,3 13,4 15,4 12,5 16,7 14,0 13,3 

priečny priemer korunky 16,8 15,9 13,7 16, 1 13,2 16,6 12,8 15,4 13,9 11,2 

priečny priemer korunky v % 96,6 97,0 93,8 105,2 98,5 107,8 102,4 92,2 99,3 84,2 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdÍžny priemer koreňa 15,5 15,2 14,3 14,6 12,4 14,8 11, 1 15,3 12,2 12,3 
priečny priemer koreňa 15,3 14,6 14,0 15, 1 11 ,8 14,6 10,8 13,6 11,8 11,4 
priečny priemer koreňa v % 98,7 96,1 97,9 103,4 95,2 98,7 97,3 88,9 96,7 92,7 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

tretie vrchné rezáky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 113 114 134 160 161 162 163 164 165 166 167 

výška zuba 53,4 51,2 47,9 47,9 53,6 48,7 52,2 42,3 
výška korunky 21,0 20,1 16,9 15,4 14,8 20.3 14.8 20.0 
výška korunky v % výšky zuba 39,3 39,3 35,3 27,6 38,9 35,0 
pozdÍžny priemer korunky 15.5 15,5 14,2 12,4 14,6 13,8 14.8 13,0 16,8 
priečny priemer korunky 16.9 15,8 14,5 13,6 16,5 14,9 12.8 16,0 
priečny priemer korunky v % 109,0 101,9 102,1 109,7 113,0 100,7 96,2 95,2 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 14,1 14,8 13,7 12,4 11,8 15.2 12,8 13,8 11.6 
priečny priemer koreňa 15,2 14,6 13,1 11,5 12.7 14,1 14,0 11.7 
priečny priemer koreňa v % 107,8 98,7 95,6 92,7 107,6 92,8 101,5 100,9 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

tretie vrchné rezáky Ursus spe laeus. Tmavá skala 

vzorky 233 255 266 288 298 299 300 310 311 

výška zuba 54,0 46,5 45.8 45,0 54,6 55,1 
výška korunky 21,8 20,3 19,8 16,1 9,9 11,9 18,0 13,9 18,9 
výška korunky v % výšky zuba 36,7 34,6 21,6 26,4 25.5 34.3 
pozdÍžny priemer korunky 15,8 17.3 16,2 14.0 12,5 13,8 15,3 16,9 18, 1 
priečny priemer korunky 14.5 17. 1 16,4 12,6 11.5 12,7 13 ,9 15.2 17,0 
priečny priemer korunky v % 91,8 98.8 101,2 90,0 92,0 92,0 90,9 89,9 93,9 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 14,2 14,6 14,4 12.2 11,8 11,7 13,3 15,2 14.5 
priečny priemer koreňa 14,3 15,1 11,7 10,5 11,0 12,3 14,3 14,4 
priečny priemer koreňa v % 98,0 104,9 95.9 89,0 94,0 92,5 94,1 99,3 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

tretie vrchné rezáky 

vzorky 312 313 314 315 3 16 317 363 364 365 366 var. šírka priemer 

výška zuba 45,2 48,0 50,8 43.2 52,5 50,4 62,3 42,3 - 62,3 50,8 
výška korunky 8,8 12,9 19,0 16,0 9.8 21,0 21,8 18,0 16,6 22,4 6,0 - 22,4 16,7 
výška korunky v % výšky zuba 19,5 39,6 31,5 22.7 34,3 32,9 36,0 19,5 - 39,6 32, 1 
pozdížny priemer korunky 13,4 17,7 15,3 14,6 12,8 15.0 16,1 16,1 14,2 16,3 12,4- 18,1 15,0 
priečny priemer korunky 13.0 18.6 14.9 16,9 12,4 17,0 17,6 17,6 13,8 17,2 11,2 - 18,6 15.0 
priečny priemer korunky v % 97,0 105, 1 97,4 109,6 96,9 113,3 109,3 109.3 97,2 105,5 84.2 - 1 13,3 99,6 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 11,3 17,2 13,6 14,7 12,1 15,0 14,0 12.1 15,4 11,1 - 17,2 13,7 
priečny priemer koreňa 12.1 17,4 13,5 14,2 12.7 14,7 15,2 11,7 16.2 10,5 - 17,5 13,5 
priečny priemer koreňa v% 107, 1 101,2 99,3 96,6 105,0 98,0 108,6 96.7 105.2 88,9 - 108,6 98 ,5 
pozdfžneho priemeru koreňa 
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Tab. 5 
Rozmery a indexy prvých spodných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear l I from the Tmavá skala cave 

prvé spodné rezáky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 23 60 102 103 156 158 159 

výška zuba 40,3 33,0 30,0 
výška korunky 8,8 9,3 11,6 7,4 13,6 IU 11,5 
výška korunky v % výšky zuba 21,8 35,2 24,7 
pozdÍžny priemer korunky 11,2 10,4 8.3 8,3 11,4 7,6 9,7 
priečny priemer korunky 6,3 6,1 4,9 4,9 6,3 4,5 6,0 
priečny priemer korunky v % 56,3 58,7 59,0 59,0 55,3 59,2 61,9 
pozdÍžneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 10,5 8,3 9,3 7,6 8,9 
priečny priemer koreňa 6,8 4,8 5,9 4,2 5,0 
priečny priemer koreňa v% 64,8 57,8 63,4 55,3 56,2 
pozdížneho priemeru koreňa 

prvé spodné rezáky 

vzorky 210 225 254 343 344 356 357 358 var. šírka 

výška zuba 37,2 33,7 34,9 33, 1 30,0 30,0 - 40,3 
výška korunky 13,0 12,2 11 ,9 11,8 10,3 9,8 8,4 10,1 7,4 - 13,6 
výška korunky v % výšky zuba 32,8 35,0 29,5 29,6 28,0 21 ,8-35,2 
pozdížny priemer korunky 9,5 9,2 13,0 9,0 10,6 8,2 8,3 7,9 7,6 - 13,0 
priečny priemer korunky 5,6 5,6 6,5 5.2 6,3 5,0 4,8 4,1 4, 1 - 6,5 
priečny priemer korunky v % 59,0 60,9 50,0 57,8 59,4 61,0 57,8 52,0 50,0-61,9 
pozdížneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 9,2 9, 1 10,9 8,6 10,0 7,4 8,1 7,6 7,4- 10,9 
priečny priemer koreňa 5,1 5,0 7,4 4,4 6,1 4,5 5,0 3,8 3,8 - 7,4 
priečny priemer koreňa v% 55,4 55,0 68,0 51,2 61,0 60,8 61,7 so.o 50,0 - 68,0 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

Tab. 6 
Rozmery a indexy drnhých spodných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear 12 from the Tmavá skala cave 

druhé spodné rezáky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 127 135 157 208 270 309 342 345 var. šírka 

výška zuba 33,3 35,3 36,0 36,3 43,7 38,4 33.3 - 43,7 
výška korunky 10,8 11,2 12,7 6,0 8,4 11,2 8,0 13,6 6,0 - 13,6 
výška korunky v % výšky zuba 32,4 31,7 16,7 23,1 25,6 20,8 16,7 - 32,4 
pozdížny priemer korunky 8,5 10,1 9,6 11,0 1,0 13,2 1,0 10,4 8,5 - 13,2 

. priečny priemer korunky 5,1 6,2 5,5 6,6 6,0 7,0 6,7 6,0 5, 1 - 7.0 
priečny priemer korunky v % 60,0 61,4 57,3 60,0 
pozdÍžneho priemeru kornnky 

54,6 53,0 60,9 57,7 53,0- 61,4 

pozdížny priemer koreňa 8,7 9,6 9,1 10,3 9,7 12,0 10,6 8,7-12,0 
priečny priemer koreňa 5,4 6,6 5,9 6,9 6,2 6,9 7.5 5,4 - 7,5 
priečny priemer koreňa v % 62, 1 68,8 64,8 67,0 63,9 57,5 70,6 57,5 - 70,6 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

ný koreň. Vrchný špiciak č. 235 mal na koreni povlak 
oxidov Mn. 

Spodné špiciaky (C inf) 

291 

priemer 

34,0 
10,7 
29,6 

9,5 
5,5 

57,8 

8,9 
5,2 

58,5 

priemer 

37,2 
10,2 
25 , 1 
10,7 
6,1 

58, 1 

IO.O 
6,5 

65,0 

Ak sa vezme do úvahy Ehrenbergova teória o sexuál
nom dimorfizme, podľa ktorej sú samičie špiciaky men
šie a útlejšie, potom podľa skúmaných vrchných špicia
kov je pomer 3 : 1 v prospech samíc, pričom niektoré zu
by (napr. č. l 37) vykazujú v nameraných hodnotách 
arktoidné znaky (tab. 8). 

Vo vzorke bolo 11 ľavých (jeden ešte v sánke) a 13 pra
vých špiciakov. Pri jednom fragmente sa nedalo určiť, či ide 
o ľavý alebo pravý spodný špiciak. Takmer nepoškodenú 
a neabradovanú korun ku mal iba jeden spodný špiciak, 
v ostatných prípadoch bola poškodená ( 16 špiciakov), rozlič
ne ulomená ( 13 špiciakov) alebo abradovaná ( 1 O špiciakov). 



292 Mineralia S/nvaca, 30 ( 1998) 

Tab. 7 
Rozmery a indexy tretích spodných rezákov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear I, ľrom the Tmavá skala cave 

tretie spodné rezáky 

vzorky 29 30 83 139 

výška zuba 38,7 43,4 
výška korunky 13,0 14,1 13,0 14,8 
výška korunky v % výšky zuba 33,6 34,1 
pozdížny priemer korunky 9,7 11,0 10,0 11,4 
priečny priemer korunky 8,0 8,4 9,2 8,0 
priečny priemer korunky v % 82,5 76,4 92,0 70,2 
pozclížneho priemeru korunky 
pozdÍžny priemer koreňa 9,7 10,8 9,0 10,7 
priečny priemer koreňa 7,6 8,2 8,4 9,0 
priečny priemer koreňa v % 78,4 75,9 93,3 84,1 
pozdÍžneho priemeru koreňa 

tretie spodné rezáky 

vzorky 175 207 234 256 

výška zuba 47,0 37,0 45,8 44,7 
výška korunky 11,4 16,2 16,2 14,5 
výška korunky v % výšky zuba 24,3 43,8 35,4 32,4 
pozdižny priemer korunky 13, 1 10,6 11,6 12,2 
priečny priemer korunky 9,8 8,3 10,6 8,4 
priečny priemer korunky v % 74,8 78,3 91,4 68,9 
pozdižneho priemeru korunky 
pozdížny priemer koreňa 13, 1 10,7 11,6 12,0 
priečny priemer koreňa 10,2 8,2 9,7 9,2 
priečny priemer koreňa v % 77,9 76,6 83,6 76,7 
pozdížneho priemeru koreňa 

Takmer všetky korene boli na povrchu poškodené. 
V 13 prípadoch boli celé a v 11 rozlične ulomené. Podob
ne ako vrchné, aj niektoré spodné špiciaky (napr. č. 67) 
nameranými hodnotami vykazovali arktoidné tendencie 
(tab. 9). Pomer samíc a samcov podľa zubov tohto typu 
bol 1 : 1 až 2 : 1 v prospech samcov. 

Štvrté vrchné črenové zuby (P4) 

Takýchto zubov sa našlo iba 12, z jedného pravého pre
molára len nemerateľný fragment, ale aj tak možno kon
štatovať istú morfologickú a metrickú variabilitu. Väčši
nou mali poškodenú (9 premolárov), ulomenú (2 premo
láre) alebo abradovanú korunku, len v štyroch prípadoch 
neabradovanú, resp. mierne abradovanú korunku s výraz
nou morfológiou. 

Paracon je najväčší hrbolček bez sekundárnych hrbol
čekov. Na povrchu je hladký a so slabým hrebeňom 
tiahnucim sa od vrcholu po cingulum. V piatich prípa
doch bol poškodený a v šiestich abradovaný. Trochu 
inak je vyvinutý metacon. Na jeho distálnom okraji býva 
malý sekundárny hrbolček, ale štyri zuby ho nemali. Je 
oddelený priečnou ryhou od sekundárneho hrbolčeka na 
vnútornej strane, ktorý je buď jeden (5 premolárov), ale
bo sú dva (1 premolár). Metacon s deuteroconom (= tri
tocon) boli zriedkavejšie poškodené (2 premoláre) 
a abradované (4 premoláre) ako paracon. Deuterocon 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

149 168 169 170 171 172 173 174 

42,4 4JJ 41,0 45,5 41,0 44,6 45,1 
14,7 16,1 14,5 9,3 10,8 12,2 14,0 15,9 
34,7 39,0 22,7 23,7 29,8 31,4 35,3 
11,2 11,2 10,7 10,5 11,5 10,0 11,0 11,0 
8,7 7,7 9,0 9,5 9,6 8,3 10,3 10,0 

77,7 68,8 84,1 90,5 83,5 83,0 98,2 90,9 

11,0 10,5 10,5 11,5 11 ,5 9,5 9,8 10,5 
8,7 7,7 9,1 11,0 10,3 8,3 9,7 9,2 

79,1 73,3 86,7 95,7 89,6 87,4 99,0 87,6 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

257 

13,2 

12,0 
9,7 

80,8 

11,2 
9,9 

88,4 

273 301 368 369 370 var. šírka priemer 

44,6 39,7 42,5 45,0 41,6 37,0 - 47,0 42,8 
16,3 12,0 15.9 15,3 12,3 9,3-16,3 13,9 
36,6 30,2 37,4 34,0 29,6 22,7 - 43,8 32,7 
11,8 11,4 10,2 11,5 9,6 9,6 - 13,1 11,1 
10,8 9,5 8,7 8,7 8,1 7,7 - 10,8 9,1 
91,5 83,3 85,3 75,7 84,4 68,8 - 98,2 82,4 

10,8 10,0 9,5 11,3 9,0 9,0 - 13,1 10,7 
10,7 9,3 7,9 8,0 8,7 7,6-11,0 9,1 
99,1 93,0 83,2 70,8 96,7 70,8 - 99, 1 85 ,3 

vystupuje ako nedelený hrbolček bez sekundárnych hr
bolčekov (2 premoláre) alebo má vyvinutý jeden sekun
dárny hrbolček na mesiálnej strane (2 premoláre) a jeden 
(3 premoláre), resp. dva ( 1 premolár) na vnútornej stra
ne. V jednom prípade bol deuterocon rozdelený na dva 
hrbolčeky so sekundárnym hrbolčekom. Obidva korene 
sa zachovali len na troch, na povrchu väčšinou poškode
ných zuboch (tab. IO). 
Variačná šírka maximálnej dÍžky sa pohybuje v roz

medzí 18,2 do 22,6 mm a priemer 20,2 mm, variačná 
šírka maximálnej šírky 1 1,8-16,0 mm a priemerná 
13,8 mm. Podľa nameraných hodnôt možno štvrté vrchné 
črenové zuby z Tmavej skaly z metrickej aj morfologickej 
stránky hodnotiť ako variabilné. 

Štvrté spodné črenové zuby (P -1) 

Štvrtých spodných premolárov bolo iba sedem, ale vy
značovali sa zreteľnou variabilitou, Všetky boli abradova
né mierne alebo neabradované vôbec. Mali väčšinou po
škodené korunky (6 premolárov). Najmenej variabilným 
bol najväčší hrbolček protoconid, v dvoch prípadoch po
škodený prasklinou a v jednom prípade mal vpredu s ma
lým sekundárnym hrbolčekom. Oveľa variabilnejšie boli 
hrbolčeky na jazykovej strane. Boli dva, väčší v jednom 
prípade ulomený a v druhom poškodený. Jeden zub mal 
na jazykovej strane iba jeden hrbolček. V jednom prípade 
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Tab. 8 
Rozmery a indexy vrchných špiciakov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear C sup. from the Tmavá skala cave 

vrchné špiciaky 

vzorky 9 IO 15 

celková dÍžka meraná v tetive 116,6 
pozdížny priemer bázy korunky 25,2 29,9 20,1 
priečny priemer bázy korunky 20,3 22,5 14,7 
priečny priemer bázy korunky v % 
pozdÍžneho priemeru bázy korunky 

80,6 75,3 73,1 

výška korunky 36,5 41,7 28,3 
max. pozdížny priemer koreňa 33 ,0 
max. priečny priemer koreňa 23,4 
max. priečny priemer koreňa v% 70,9 
max. pozdÍžneho priemeru koreňa 
dÍžka koreňa vpredu 97,5 
dížka koreňa vzadu 78,9 
pozdÍžny priemer koreňa v % 41 ,8 
dížky koreňa vzadu 
priečny priemer koreňa v % 29,7 
dÍžky koreňa vzadu 

vrchné špiciaky 

vzorky 115 137 150 

celková dÍžka meraná v tetive 92,4 
pozdÍžny priemer bázy korunky 22,4 21,5 24,3 
priečny priemer bázy korunky 14,8 
priečny priemer bázy korunky v % 
pozdÍžneho priemeru bázy korunky 

68,8 

výška korunky 14,7 
max. pozdížny priemer koreňa 29,8 24,7 34,0 
max. priečny priemer koreňa 16,l 24,8 
max. priečny priemer koreňa v % 65,2 72,9 
max. pozdížneho priemeru koreňa 
dÍžka koreňa vpredu 74,9 94,3 
dížka koreňa vzadu 60,0 72,4 
pozdÍžny priemer koreňa v % 41,2 47,0 
dÍžky koreňa vzadu 
priečny priemer koreňa v % 26,8 34,3 
dÍžky koreňa vzadu 

vrchné špiciaky 

vzorky 296 302 318 

celková dÍžka meraná v tetive 98,7 105,4 
pozdížny priemer bázy korunky 27,2 25,4 
priečny priemer bázy korunky 20,3 21,1 
priečny priemer bázy korunky v % 74,6 83, 1 
pozdlžneho priemeru bázy korunky 
výška korunky 19,5 27,0 
max. pozdížny priemer koreľía 32,0 25,7 30,1 
max. priečny priemer koreňa 24,0 19,3 22,5 
max. priečny priemer koreíía v% 75,0 
max. pozdÍžneho priemeru koreňa 

75,l 74,8 

dlžka koreňa vpredu 97.0 91,7 
dlžka koreňa vzadu 75,5 74,3 
pozdÍžny priemer koreňa v % 42,4 40,5 
dÍžky koreňa vzadu 
priečny priemer koreňa v % 31,8 30,3 
dlžky koreňa vzadu 

boli na distálnom okraji dva sekundárne hrbolčeky. Zub 
č. 40 mal kaz (?). 

Korene boli v piatich prípadoch ulomené (2 premoláre ma
li ulornený len jeden koreň) a väčšinou na povrchu poškode
né (4 premoláre). Dva zuby mali korene zrastené do jedného. 

Ursus spelaeus. Tmavá skala 

19 

18,7 
15,0 
80,2 

24,3 
16,4 
67,5 

235 

102,7 
22,1 
17,5 
79,2 

20,3 
33,l 
23,9 
72,2 

90,7 
74,0 
44,7 

32,3 

321 

22,4 

43,5 

34 47 48 49 74 107 

97,2 113,6 
20,5 21,0 17, 1 26,2 23,0 
15,4 14,6 14,8 22, 1 18,5 
75, 1 69,5 86,6 84,4 80,4 

31,8 27,9 40,1 35,3 
26,2 21,7 26,3 36,6 33,2 
19,5 15,1 17,2 23,7 22,2 
74,4 69,9 65.4 65,3 66,9 

79,8 97,8 93,6 
65,3 73,6 
40,1 49,7 

29,9 32,2 

Ursus spelaeus. Tmavá skala 

236 237 239 258 259 274 294 

105,7 81,1 96,0 92,4 100,3 
25,0 19,6 17,4 20,0 16,6 20,8 
18,9 14,8 14,5 14,5 13,3 15,0 
75,6 75,5 83,3 72,5 80,1 72,1 

19,0 32,7 27,0 27,6 26,2 19,6 29,2 
35,9 20,8 22,2 35,5 26,2 21,6 
23,5 14,8 16,2 21,5 18,0 14,8 
65,5 71,2 73,0 60,6 68,7 68,5 

98,8 63,7 79,0 85,6 86,3 
77,7 50,4 64,4 74,7 
46,2 41,3 34,5 35,1 

30,3 29,4 25,2 24,1 

325 348 371 372 var. šírka priemer 

89,5 81, 1 - 1 16,6 99,4 
17,0 18,3 21,2 21,0 16,6 - 29,9 22,6 
13,0 14,0 15,7 16,5 13,0 - 22,5 16,8 
76,5 76,5 74.l 78,6 68,8 - 86,6 77,2 

20,9 20,2 32,2 23,8 14,7-43,5 28 
21,0 20,7 23,4 23,0 20,7 - 36,6 27,5 
14,3 12,4 15,0 16,2 12,4 - 24,8 18,9 
68,1 59,9 64,1 70,4 59,9 - 75, 1 68,9 

75,5 63,7 - 98,8 87,1 
62,8 50,4 - 78,9 69,5 
33,4 33,4 - 49,7 41,4 

22,8 22,8 - 34,3 29,2 

U uvedených črenových zubov bola meraná max. dÍžka, 
max. šírka a výška korunky v mieste protoconidu. Variač
ná šírka maximálnej dÍžky je 14,1-17,4 mm, priemerná 
hodnota je 15,9 mm. Variačná šírka maximálnej šírky je 
8,4-11,2 mm s priemernou hodnotou 9,7 mm (tab. 11). 
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Tab. 9 
Rozmery a indexy spodných špiciakov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear C inf. from the Tmavá skala cave 

spodné špiciaky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 13 14 16 42 44 45 67 108 116 128 133 

celková dÍžka meraná v tetive 104,3 92,3 100,9 
pozdlžny priemer bázy korunky 23,4 19,0 20,7 22,4 28,8 
priečny priemer bázy korunky 18,6 14,6 13,3 16,8 21 ,2 
priečny priemer bázy korunky v % 79,5 76,8 64,3 75,0 73,6 
pozdÍžneho priemeru bázy korunky 
výška korunky 34,8 30,0 28,2 27,0 
max. pozdížny priemer koreňa 31.4 25,5 35,6 24,5 35,2 22,9 32,8 28,0 32,4 
max. priečny priemer koreňa 21,0 18,2 22,2 15,4 22,7 14,0 20,1 19,3 21,4 
max. priečny priemer koreňa v% 66,9 71,4 62,4 62,9 64,5 61,1 61.3 68,9 66,1 
max. pozdÍžneho priemeru koreňa 
dlžka koreňa vpredu 87,7 81,3 65,0 77,0 80,5 
dÍžka koreňa vzadu 70,7 59,2 58,2 56,6 65.9 
pozdížny priemer koreňa v % 44,4 59,5 39,4 58 ,0 42,5 
dÍžky koreňa vzadu 
priečny priemer koreňa v % 29,7 38,4 24,1 35,5 29,3 
dÍžky koreňa vzadu 

spodné špiciaky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 136 226 260 289 303 319 320 322 323 324 i. s. var. šírka 

celková dÍžka meraná v tetive 113,5 97,0 105,2 103,3 103,0 103,2 98,0 92,3 - 113,5 
pozdížny priemer bázy korunky 29,8 29,0 17,4 22,0 25,3 27,8 21,2 23, 1 20,4 26,6 17,4 - 29,8 
priečny priemer bázy korunky 21,2 22,0 15,0 17,7 19,2 20,5 15,2 17,0 16,9 20,7 13,3 -22,0 
priečny priemer bázy korunky v % 71,1 75,9 86,2 80,5 75,9 73,7 71.7 73,6 82,8 77,8 64,3 - 86,2 
pozdížneho priemeru bázy korunky 
výška korunky 31,1 28,9 14,4 29,8 33,5 40,9 30,1 30,8 23,7 27,0 14,4 - 40,9 
max. pozdížny priemer koreňa 34,6 33,0 30.2 22,1 33,0 31,2 31,2 22, 1 - 35,6 
max. priečny priemer koreňa 22,7 22,5 19,7 21,2 15,6 21,4 19,4 22,4 14,0 - 22,7 
max. priečny priemer koreňa v % 65,6 68,2 65,2 70,6 64,9 62,2 71 ,8 61,1-71,4 
max. pozdÍžneho priemeru koreňa 
dÍžka koreňa vpredu 96.7 92,5 84,8 84.9 89,3 86,4 65,0 - 96,7 
dÍžka koreňa vzadu 70,3 69,6 70,9 67,7 76,9 64,4 56,6 - 76,9 
pozdížny priemer koreňa v % 49,2 47,4 42,6 48,7 40,6 48,5 39,4 - 59,5 
dÍžky koreňa vzadu 
priečny priemer koreňa v % 32,3 32,3 27,8 31,6 25,2 34,8 24, 1 - 38,4 
dÍžky koreňa vzadu 

Tab. IO 
Rozmery a indexy štvrtých vrchných črenových zubov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear P4 from the Tmavá skala cave 

štvrté vrchné črenové zuby Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 86 216 278 279 304 350 351 378 379 380 381 var. šírka 

max. dÍžka 22,6 19,2 19,4 18,2 22,6 20,2 20,4 20,3 20,7 19,0 18,2 - 22.6 
max. šírka 15,5 11,8 12,6 12,8 16,0 15,1 14,9 14,0 12,5 12,3 11,8 - 16,0 
max. šírka v % max. dlžky 68.6 61,5 65.0 70,3 70,8 75,5 73,0 69.0 60,4 64,7 60,4 - 75.5 
výška korunky v mieste paraconu 14,3 9,9 10,6 3,8 10,0 10.9 13,6 10,8 12,2 6,5 3,8 - 14,3 
max. šírka v % dÍžky paraconll 124,0 106,3 134,0 112,3 118,5 120.8 122.1 110.2 100,0 108,9 100,0 - 134,0 
dÍžka paraumll 12,5 l l.l 9,4 11 ,4 13,5 12,5 12,2 12,7 12,5 11,3 9,4- 13,5 
dÍžka me1aco11u 9,8 8,6 9,0 7,9 10,6 9,1 9,3 9,4 9,4 9,3 7,9 - 10,6 
dÍžka deu1eroco11u 10,3 8,3 9,3 9,5 12,0 9,7 9,5 8,8 7,7 9,8 7,7 - 12,0 
dÍžka melacmw v % 78,4 77,5 95,8 69,3 78 ,5 72,8 76,2 74,0 75,2 82,3 69,3 - 95,8 
dÍžky paraconu 
dÍžka deureroconu v % 82,4 74,8 98,9 83,3 88,9 77,6 77,9 69,3 61,6 86,7 61,6 - 98,9 
dÍžky paraconu 
dÍžka delltemconu v % 105,1 96,5 103,3 120,3 113,2 106,6 102,2 93,6 81 ,9 105,4 81,9 - 120,3 
dÍžky meraconll 

priemer 

102, 1 
23,8 
18.0 
75,9 

29,3 
30,2 
20,0 
65,9 

84,2 
66,4 
47,4 

31,0 

priemer 

20,2 
13,8 
67,9 
10.3 

115.7 
11,9 
9,2 
9,5 

78,0 

80,1 

102,8 



M. Sabo/: Jaskynný medveď (Ursus spe/aeus Rosenmiil/er et Heinroth) zjaskyne Tmavcí skala 295 

Tab. 11 
Rozmery a indexy štvrtých spodných črenových zubov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear P4 from the Tmavá skala cave 

štvrté spodné črenové zuby 

vzorky 39 40 84 

max. dfžka 16,0 17.4 17,0 
max. šírka 9,9 11,2 10,2 
max. šírka v% max. d[žky 61 ,9 64,4 60,0 
výška korunky v mieste protoconidu 7,9 11 ,9 10,2 

Prvé vrchné stoličky (M 1) 

Zubov tohto typu bolo 22. Z nich 12 malo abradované 
korunky, a preto mali málo zreteľnú morfológiu. Vo väč
šine ( 17 stoličiek) bola korunka poškodená, napr. prieč
nymi a pozdÍžnymi puklinami. 
Najväčším hrbolčekom na zube je paracon, v 12 prípa

doch poškodený alebo abradovaný, vpredu s malým sekun
dárnym hrbolčekom, ktorý trom stoličkám chýbal. Za ním 
leží menší metacon, tiež v 12 prípadoch poškodený alebo 
abradovaný a na jednej stoličke ulomený. Na jeho zadnej 
strane je malý sekundárny hrbolček, ktorý pri štyroch zu
boch nebol nevyvinutý alebo bol ulomený. Vnútorná plo
cha obidvoch hrbolčekov na lícnej strane bola hladká alebo 
zvrásnená. Oproti paraconu leží protocon, najväčší hrbol
ček na jazykovej strane. V 10 prípadoch bol poškodený 
alebo abradovaný, na dvoch stoličkách ulomený, väčšinou 
nedelený (15 stoličiek), v jednom prípade na distálnej stra
ne s malým sekundárnym hrbolčekom. Ďalšie dva zhrbol
čeky na jazykovej strane sú metaconulus a hrbolček medzi 
protoconom a metaconulusom, ktorý v siedmich prípadoch 
rozdeľovala priečna ryha. Zadnú časť stredného poľa zuba 
má polovica zubov skúmanej vzorky abradovanú. 

Obidva korene na lícnej strane sa zachovali celé len 
v dvoch prípadoch, kým v šiestich sa zachoval iba jeden. 
Deväť zubov malo koreň na jazykovej strane celý, ale 
väčšina z nich bola na povrchu poškodená. Zub č. 193 
mal na korunke aj na koreni povlak oxidov Mn (tab. 12). 

Priemerná dÍžka opisovaných zubov je 29, I mm. 
V prednej časti sú stoličky užšie ako v zadnej, iba v pia
tich prípadoch je to naopak. Ale menšia predná šírka sa 
s ohľadom na väčšie množstvo stoličiek javí ako arktoidný 
znak. Naproti tomu dÍžka zadnej časti meraná stredom je 
vo všetkých prípadoch väčšia. 

Paracon je priemerne 11,5 mm dlhý a 9,7 mm vyso
ký. Metacon má priemernú dÍžku len 11 a priemernú výš
ku iba 8,9 mm. V siedmich prípadoch sú paracon a me
tacon rovnako, resp. takmer rovnako veľké, čo je typický 
znak pre druh Ursus arctos. Na základe uvedeného možno 
tvrdiť, že opisované stoličky patrili netypickým jedincom 
druhu Ursus spelaeus. 

Druhé vrchné stoličky (M2) 

študovalo sa 26 zubov a jeden fragment. Stoličky ma
li väčšinou poškodenú (21 stoličiek) alebo ulomenú 
(4 stoličky) korunku . Nepoškodená a neabradovaná bola 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

85 191 192 33S var. šírka priemer 

14.1 14,7 17,0 15,0 14,1 - 17.4 15,9 
9,3 8,9 10,0 8.4 8.4- 11,2 9,7 

66.0 60,5 58,8 56,0 56,0 - 66,0 61,1 
9,5 8,7 10,4 10,0 7,9 - 11,9 9,8 

iba jedna korunka. Pomer medzi abradovanými a neabra
dovanými , resp. veľmi mierne abradovanými zubmi je 
približne 1 : 1. 

Paracon je najväčší hrbolček druhých vrchných stoli
čiek. Býva vpredu na lícnej strane so sekundárnym hrbol
čekom ( 13 stoličiek) alebo bez neho (9 stoličiek). Naj
častejšie leží pri paracone a v štyroch prípadoch ho od 
neho oddeľuje priečna ryha. Vnútorná plocha paraconu je 
hladká (6 stoličiek) alebo sú na nej hrebene, v troch prí
padoch tiahnuce sa po celej výške a častejšie siahali až na 
bázu hrbolčeka. V skúmanej vzorke bol paracon väčši
nou poškodený alebo abradovaný. 

Metacon je menší hrbolček ako paracon. Variabilná je 
najmä jeho vnútorná strana, na ktorej majú niektoré zuby 
silný priečny hrebeň (] 6 stoličiek), iné hrebeň vyvinutý 
slabo alebo vôbec nie je. V takom prípade ho zastupuje 
jeden až sedem sekundárnych hrbolčekov, ktoré lemujú 
metacon na všetkých stranách. Aj 1netaco11 bol väčšinou 
poškodený alebo abradovaný. 

Protocon leží vpredu na jazykovej strane. Je pomerne 
variabilný. Delí sa na dva hrbolčeky (20 stoličiek), z kto
rých je častejšie predný väčší ako zadný, alebo na tri hr
bolčeky (3 stoličky). V jednom prípade bol rozdelený na 
štyri nerovnako veľké hrbolčeky. Deväť stoličiek malo 
abradovaný a štyri poškodený protocon. 

Metaconulus bol spravidla vždy väčší ako hypocon. 
Vyčnieval ako nedelený hrbolček (22 stoličiek), iba v jed
nom prípade ho priečna ryha delila na dva hrbolčeky. 
12 stoličiek ho malo abradovaný a sedem poškodený. 

Hypocon väčšinou vystupuje ako zreteľný hrbolček 
( 11 stoličiek), vo ôsmich prípadoch so sekundárnym hr
bolčekom , ale v niektorých stoličkách splýva s ostatnými 
hrbolčekmi ta/anu, a preto je od nich ťažko rozlíšiteľný 
(5 stoličiek) . Dosť čas to bol abradovaný ( 12 stoličiek), 

poškodený (5 stoličiek), resp. ulomený (3 stoličky). 
Tal on býva rôzny, zaokrúhlený (20 stoličiek), inokedy 

obidve ramená zvierajú uhol (4 stoličky). Niekedy jeho 
okraj tvorí väčší počet sekundárnych hrbolčekov (8 stoli
čiek) , inokedy menej ako päť (5 stoličiek) alebo má okraj 
bez hrbolčekov, resp. je abradovaný (9 stoličiek). 

Všetky štyri korene sa zachovali celé len na troch sto
ličkách. Väčšina koreňov bola na povrchu poškodená 
(15 stoličiek; tab . 13). 

Stolička č. 306 mala zubný kaz (?). Zároveň sa zisti
lo , že s rastúcou dÍžkou zuba úmerne rastie aj jeho šírka 
v oblasti paraconu, čo spôsobuje zhrubnuté cingulum. 
Maximálna dÍžka zubov je 41,0-49,8 mm , priemerná 
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Tab. 12 
Rozmery a indexy prvých vrchných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measureme nts and counted indices of the cave bear M' from the Tmavá skala cave 

prvé vrchné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 2 4 8 71 90 117 151 193 217 241 263 280 

max. dÍžka 30.1 33.9 29,3 28,3 28,7 29.6 28.8 26,5 30,5 30,5 27,5 28,5 
šírka prednej časti 18,8 20,0 20.5 16,8 18,0 19,0 19,3 17,7 20,3 19,8 17,6 19,1 
šírka prednej časti v % max. dÍžky 62,5 59,0 70,0 59,4 62,7 64.2 67,0 66,8 66,6 64,9 64,0 67,0 
šírka zadnej časti 19,3 21,6 20,1 18,6 19,3 19,5 19,2 18,5 21,1 20,5 17,9 20,1 
šírka zadnej časti v % max. dÍžky 64,1 63,7 68,6 65,7 67,3 65,9 66,7 69.8 69,2 67.2 65,1 70,5 
šírka zadnej časti v % l02,7 108,0 98,1 110,7 107,2 102,6 99,5 104,5 103,9 103,5 101,7 105,2 
šírky prednej časti 
šírka v strede 19,2 19,8 19,6 17 ,5 18,4 18,9 18,4 18,3 21,3 19,3 17,8 18,9 
dÍžka prednej časti meraná stredom 14,3 15,1 13,9 12,8 11,0 11,9 10,3 12,0 14.0 13,4 11 ,8 12,4 
dÍžka zadnej časti meraná stredom 17.1 18,3 16.9 16,0 16.6 15,7 16,2 14,6 16,7 16,2 16,3 15.9 
dížka zadnej časti v% 119,6 121,2 121,6 125,0 150,9 131,9 157,3 121,7 119,3 120,9 138,1 128,2 
dÍžky prednej časti 
šírka prednej časti v % 131.5 132,5 147,5 131.3 163,6 159,7 187,4 147,5 145,0 147,8 149,2 154,0 
dÍžky prednej časti 
šírka zadnej časti v % 112,9 118,0 118,9 116,3 116,3 124,2 118,5 126,7 126,4 126,5 109,8 126,4 
dÍžky zadnej časti 
dÍžka paraconu 11,5 12,1 11,5 10,7 10,5 11 ,2 11 ,0 11,2 11,7 12,1 11,5 
dÍžka paraconu v % 38,2 35,7 39,3 37,8 36,6 37,8 38,2 42.3 38,4 44,0 40,4 
dÍžky zuba 
dÍžka metaconu 11,3 11,9 10,4 10,4 10,5 11,5 10,6 10,4 12, I 11,1 10,4 10,0 
d[žka metaconu v % dÍžky zuba 37,5 35,1 35,5 36,8 36,6 38,9 36,8 39,3 39,7 36,4 37,8 35.1 
dÍžka metaconu v % clÍžky paraconu 98,3 98,4 90,4 97,2 100,0 102,7 96,4 92,9 94,9 86,0 87.0 
výška korunky v mieste paraconu 11,4 11,7 10,9 10,2 8,0 9,9 10.5 8,9 6.5 10.9 8,3 
výška korunky v mieste paraconu 37,9 34,5 37,2 36,0 27,9 33,5 36,5 33,6 21,3 35,7 29,1 
v% dÍžky zuba 

výška korunky v mieste metaconu 9,5 10,7 10,7 10,1 9,4 10,0 10,0 7,9 7,9 9,7 5,9 6,0 
výška korunky v mieste metaconu 31,6 31,6 36,5 35,7 32,8 33,8 34,7 29,8 25,9 31,8 21,5 21,1 
v % dÍžky zuba 

prvé vrchné stoličky Ursus spelaeus , Tmavá skala 

vzorky 281 282 283 305 326 336 337 382 383 384 var. šírka priemer 

max. ctlžka 28,5 28,4 25,4 27,0 30,1 28,4 31,4 30,3 25,4 - 33,9 29,1 
šírka prednej časti 18,8 18,8 16,4 17,4 19,4 18,4 20,9 19,5 16,4 - 20,9 18,8 
šírka prednej časti 66,0 66,2 64,6 64,4 64,5 64,8 66,6 64,4 59,0 - 70,0 64,8 
v % max. dÍžky 
šírka zadnej časti 19,5 15,7 19,0 11,5 18.3 20,1 19,0 21.1 18,4 19,3 11,5 - 21,6 19,0 
šírka zadnej časti 68,4 55,3 42,3 67,8 66,8 66,9 67,2 63,7 42,3 - 70,5 65,1 
v % max. dÍžky 
šírka zadnej časti v % 103,7 83,5 70,1 105,2 103,6 103,3 101,0 99.0 70,I - 110,7 100.9 
šírky prednej časti 
šírka v strede 19,2 I 8,4 13,5 18,6 18,5 18,1 20,3 I 9,7 I 3,5 - 21,3 18,7 
dÍžka prednej časti meraná stredom II , I 11,8 11,4 12.7 13,2 12,3 13,4 12.9 10,3 - 15, I 12,6 
dÍžka zadnej časti meraná stredom 15,4 16,5 16,5 13,8 16,1 16,0 17,3 16,8 17,0 13.8-18,3 16,3 
dÍžka zad nej časti v % 138,7 139,8 144,7 108,7 122,0 130, 1 129.1 131,8 108,7 - 157,3 130,0 
dÍžky prednej časti 
šírka prednej časti v % 169,4 159,3 143,9 137,0 147,0 149,6 156,0 151,2 131,3 - 187,4 150,5 
dÍžky prednej časti 
šírka zadnej časti v% 126,6 95,2 69,7 132,6 124,9 118.8 122,0 109,5 113.5 69,7 - 132,6 116,8 
dížky zadnej časti 
dÍžka /JClľOCO/lll 12, 1 12,3 11,6 11,6 11.0 12,4 1 1,8 10,5-12,4 11 ,5 
dÍžka paraconu v % dÍžky zuba 42,5 43,3 43,0 38,5 38,7 39,5 38,9 35.7 - 44,0 39.6 
dÍžka metacon11 10,5 10,0 10,8 11,6 11,0 11,6 12,0 10,0 - 12,1 11,0 
dÍžka metacmw v % dÍžky zuba 36,8 35,2 40,0 38.5 38,7 36.9 35, 1 - 40,0 37,3 
dížka metaconu v% dÍžky 1wracm1u 86.8 81,3 93,1 100.0 100,0 93.6 81,3 - 102,7 94,1 
výška korunky v mieste paracmw 10.8 7,7 10,2 7,2 11,0 10,8 6,5 - 11,7 9,7 
výška korunky v mieste /Jaracon11 37,9 
v % dÍžky zuba 

28,5 33,9 25,4 35,0 35,6 21,3 - 37,9 32,9 

výška korunky v mieste nzetaconu 9, 1 6,1 9, 1 8,4 1 1.1 5,9 - 11, 1 8,9 
výška korunky v mieste metaconu 31.9 22.6 30,2 
v % dÍžky zuba 

29.6 35,4 21,1 - 36,5 30,4 
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Tab. 13 
Rozmery a indexy druhých vrchných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear M2 from the Tmavá skala cave 

druhé vrchné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 3 24 25 33 91 92 118 119 

max. dižka zuba 44,6 43,5 46,2 47,8 45,3 42,7 
šírka v mieste paraccmu 18,9 19,5 21,8 24,6 23,4 22,9 21,4 
(i s cingulom) 
šírka v mieste hypoconu 18,6 16,9 19,0 2 1,3 18,5 19,1 17.1 
dÍžka paraconu 12,7 13,2 14,5 13,9 
dÍžka metaconu 12,2 11,6 14,7 13,1 12,6 11,3 
šírka v mieste paraconu v % 42,4 44,8 47,2 49,0 50,6 50,1 
max. dÍžky zuba 
dÍžka metaconu v % 96,1 111,4 90,4 90,7 
dižky paraconu 

druhé vrchné stoličky Ursus spelaeus, T mavá skala 

vzorky 120 121 194 195 218 219 227 228 

max. dÍžka zuba 46,0 42,7 47,0 43,8 49,8 48,2 45,5 
šírka v mieste paraconu 22,9 20,2 22,8 19,3 22,2 23.0 22,0 
(i s cingulom) 
šírka v mieste hypoconu 20,1 17,0 18,0 18,8 19,0 19,4 18,6 18,4 
cližka paraconu 14,1 13.3 15,2 13,2 15,6 15,8 14,2 
dÍžka metaconu 12,5 11,2 12,4 11,6 11,8 13,2 13,1 12,2 
šírka v mieste paraconu v % 49,8 47,3 48,5 44,1 44,6 47,7 48,4 
max. dlžky zuba 
dižka metacmw v % 88,7 84,2 81,6 87,9 75,6 83,5 92,3 
dlžky paraconu 

druhé vrchné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 242 268 284 293 306 

max. dižka zuba 45,0 41,8 41,0 43,3 47,6 
šírka v mieste paraconu 18,6 21,4 20,1 19,7 22,7 
(i s ci11gu/0111) 
šírka v mieste hypoconu 18,8 18,5 18,0 19,4 
dlžka paraconu 13,1 13,0 12,0 12,8 15,7 
dižka metaconu 12,6 9,4 10,8 11.7 12,7 
šírka v mieste paraconu v % 41,3 51,2 49,0 45,5 47,7 
max. dižky zuba 
dižka metaconu v % 96,2 72,3 90,0 91,4 80,9 
dÍžky paraconu 

45,3 mm. maximálna šírka meraná v mieste paraconu 
bola vždy väčšia ako v mieste hypoconu. Výnimkou je 
iba jeden prípad, keď bola zadná časť o niečo širšia ako 
predná. 

Prvé spodné stoličky (M 1) 

Prvých spodných stoličiek bolo 40, z nich jedna ešte 
v sánke. Väčšina (34 zubov) mala poškodenú, resp. ulo
menú, mierne abradovanú alebo neabradovanú korunku 
(23 stoličiek). Dva zuby mali na korunke kaz (?). 

Najdôležitejším hrbolčekom je paraconid, ktorý od 
protoconidu a metaconidu oddeľuje ryha v tvare V. Vo 
viacerých prípadoch bol vyvinutý zreteľne ( l 6 stoličiek), 
menej často poškodený (7 stoličiek) a abradovaný (9 sto
ličiek) a na deviatich zuboch ulomený. 

Významným hrbolčekorn na zubnej korunke je prato-

307 327 328 329 330 var. šírka priemer 

43,7 49,2 46,2 44,0 48,0 41,0- 49,8 45,3 
22,0 23,4 20,9 20,3 24,l 18,6 - 24,6 21,6 

18.6 18,5 18,1 19,0 22,0 16,9 - 22,0 18,8 
13,7 15.2 13,2 14,3 14,1 12,0- 15,8 13,9 
12,3 13,4 12,7 11,1 12,0 9,4 - 14,7 12,2 
50,3 47,6 45,2 46,1 50,2 41,3 - 51.2 47,3 

89,8 88,2 96,2 77,6 85,1 72,3 - 111,4 88,1 

conid. Väčšinou bol poškodený puklinami ( 19 stoličiek) 
alebo ulomený (8 stoličiek). v deviatich prípadoch silne 
abradovaný a iba na štyroch stoličkách morfologicky úpl
ne zreteľný. Na vnútorn ej strane mal hladký alebo zvrás
nený povrch. Na jeho zadnej strane sa ojedinele vyskyto
valo jeden alebo dva sekundárne hrbolčeky. Medzi proto
conidom a hypoconidom bol na siedmich stoličkách jeden 
až dva sekundárne hrbol čeky, v jednom prípade až päť. 

Oproti protoconidu leží metaconid. Väčšinou ho tvoria 
dva hrbolčeky. Z nich zadný je väčší a v štyroch prípadoch 
rozdelený na tri hrbolčeky. Na niektorých stoličkách bol pred 
metaconidom jeden (3 stoličky) , dva (4 stoličky) alebo až 
tri (2 stoličky) sekundárne hrbolčeky. Metaconid bol väčšinou 
poškodený ( 17 stoličiek) alebo ulomený (5 stoličiek) a v sied
mich prípadoch silne abradovaný. 23 stoličiek malo me
taconid od entoconidu oddelený malým sekundárnym hr
bolčekom a v jednom prípade dokonca dvoma. 



298 Mineralia S/ovaca, 30 ( /998) 

Tab. 14 
Rozmery a indexy prvých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala. 1. časť 

Measurements ancl countecl indices ofthe cave bear M 1 from the Tmavá skala cave. Part 1 

prvé spod né stoličky Ursus spe laeus. Tmavá skala 
vzorky 26 37 5 1 54 55 56 72 73 87 

dižka zuba 30,3 31 ,6 27. 7 32,0 29,9 
dÍžka 1rig1111id11 11.2 12,9 1 1.5 11,6 11,7 
dÍžka 1rig1111id11 v% dfžky zuba 37,0 40,8 4 1.5 36.3 39, 1 
d Ížka 1a/011id11 13,2 14,3 10,5 12,4 1 3,6 12,9 15.0 12.4 
d[žka 1a/011id11 v% d[žky zuba 43.6 45,3 46,9 41,5 
dfžka ta/011id11 v % d[žky 1rigo11id11 117,9 110,9 1 29,3 106,0 
šírka v zadnom zúžení zuba 12,0 10,8 11 ,3 10.1 1 1 ,3 10.4 10,7 10,0 11,0 
šírka v zadnom zúžení zuba 39.6 34,2 36,5 3 1.3 36.8 
v % dfžky zuba 
výška korunky v mieste protoconid11 11 ,8 12,3 10.1 l 2.5 10.2 10 .6 
vý ška korunky v mieste protoconid11 39,0 38.9 36.5 39. 1 3 5.5 
v % dfžky zuba 
dfžka predného hrb o lčeka e111oco11id11 6,0 6.9 6. 1 5 , 3 4.9 5.6 5.8 5.4 5.4 
dfžka zadného hrbolčeka en111c1111id11 5.8 6, 1 5.6 5.1 5,6 5.1 5.5 5.6 6,6 
dÍžka predného hrbol čeka e11toco11id11 103.5 11 3, 1 108.9 103,9 87 ,5 1 09,8 105 ,5 96.4 81.8 
v % dfžky zadného hrbo l čeka m1oco11id11 

prvé spodné stoličky Ursus spelaeus. Tmavá skala 
vzorky 88 89 122 123 1-lO 141 144 196 197 

d[žka zuba 28.9 29,6 31.5 3 I .3 30,5 3 1.6 30,6 
dfžka 1rigo11id11 11,2 11,2 12.9 11.9 1 1. 8 13.9 11,8 
dÍžka 1rigo11id11 v % dfžky zuba 38,8 37 .8 41.0 38,0 38,7 44,0 38,6 
dfžka 1a/011id11 13, 1 12,9 13,9 13,5 13,2 11,2 13, 1 14 ,7 13,6 
dfžka ta/011id11 v% dfžky zuba 45,3 43.6 44, 1 43, 1 43,0 46.5 44,4 
dfžka 1alonid11 v % dfžky 1rigo11id11 117,0 115,2 107,8 113.5 11 1, 0 105, 8 115 ,3 
šírka v zadn om zúžení zuba 11,1 10,7 12,0 10.8 12,6 10,8 1 1,5 12.0 11,2 
šírka v zadnom zúžení zuba 38.4 36,2 38.1 34 .5 37. 7 38.0 36,6 
v % dÍžky zub a 
výška korunky v mieste protoconidu 8. 7 9,8 11,4 7,-l 11, 0 9.6 12.0 
výška korunk y v mieste protoconidu 
v % dÍžky zuba 

30, 1 3:1, 1 36,2 23.6 36, 1 30.4 39.2 

dfžka predného hrbolčeka enroconidu 6,4 5.7 6,0 6.6 5. 7 5.3 5. 9 5,2 
dÍžka zadného hrbolčeka e111oco11id11 6,2 6.0 5,7 5.7 5,5 6,4 6. 1 
dfžka predného hrbolčeka e11 1orn11id11 103,2 95.0 105,3 I 15,8 96.4 92,2 85.3 
v % dfžky zadného hrbolčeka enroco11id11 

prvé spodné stoličky Ursus spe laeus. Tmavá skala 
vzo rk y 198 200 220 221 222 229 243 285 

dÍžka zuba 31 ,5 29.2 30.2 32.7 33.2 30.4 
dfžka 1rigo11id11 14,6 1 1. 7 13.4 14,3 14.0 1 3.2 
dfžka 1rigo11id11 v % dfžky zuba 46.4 40.1 44,4 43. 7 42,2 43.4 
dfžka ra/011id11 15 ,0 14.6 14,4 14 ,0 16, 1 13,8 14,3 
dfžka 1a/011id11 v% dÍžky zuba 47,6 49,3 46,4 49,2 41.6 47 ,0 
dfžka ra/onidn v % dÍžky 1rigonid11 102,7 123.1 104,5 112 ,6 98.6 108.3 
šírka v zadnom zúžení zuba 12,7 10.3 1 O, 1 10.7 11,2 1 1.5 12.2 10.8 
šírka v zadnom zúžení zuba 
v % dfžky zuba 

40.3 36,6 37 .1 35,2 36.8 35.5 

výška korunky v mieste protoconidu 11.7 1 1 .3 8,2 10.9 12, 7 7,5 
výšk.i korunky v mieste protoconic/11 37, 1 38. 7 
v% d[žky zuba 

27 ,2 33. 3 38. 3 24,7 

dfžka predného hrbo l čeka emoco11id11 7, 1 5.3 5,5 5,4 5, 1 6.2 5.9 6.7 
dfžka zadného hrbolčeka entoconidu 7, 7 5,6 6,0 5. 7 6.0 7.0 7 .0 6,4 
dfžka predného hrbolčeka e111oconid11 92,2 94,6 91, 7 94,7 85,0 88,6 84,3 104,7 
v% dÍžky zadnéh o hrbolčeka enroconid11 

prvé spodné stoličky Ursus spe laeu s, Tmavá skala 
vzorky 286 290 295 338 339 386 387 388 i . s. var. šírka priemer 

dÍžka zuba 3 1. 2 29.0 33 ,5 28. 7 31.6 32,6 27 ,7 - 33,5 30.8 
dÍžka 1rigo11id11 12. 7 13, 2 11.8 14,0 11.9 12.-l 1 3, 1 11.2 - 14.6 12.6 
dfžka 1rigo11id11 v % dfžky zuba 40,7 40,7 41 ,8 41,5 39,2 40,2 36,3 - 46,4 40.7 
dÍžkc1 talonidu 13,2 12,4 11,9 15,2 1 1 ,5 14,0 15.4 10.5 - 16,1 1 3 .5 
d[žka 1a/011id11 v% dÍžky zuba 42,3 42.8 45,4 40.1 44.3 47.2 40, 1 - 49,3 44,8 
dÍžka w/011id11 v % dÍžky 1rigo11id11 103, 9 105.1 108.6 96,6 112.9 I 1 7 .6 96.6 - 129,:1 110.6 
šírka v zadnom zúžen í zuba 1 1.0 1 1 ,3 11,0 12.2 1 O.O 11.2 1 1. 5 IO.O - 12.7 11 ,2 
šírka v zadnom zúžení zuba :15.2 39.0 36,4 
v % dÍžky zuba 

34,8 35,-l 3 5 ,3 31.3-40.3 36,5 

výška korunky v mieste pro1oco11id11 5.:1 9,3 12, 3 11.-l 12.6 12.2 1 o.o 12 ,9 5.3 - 12,7 10.6 
výška korunky v mieste protoconidrt 
v% dfžky zuba 

29.8 39,3 37,6 42.5 31, 7 39.6 23,6 - 42.5 34.9 

dÍžka predného hrbolčeka e111oco11id11 5,0 6 ,2 7.0 5,4 5 .O 6,9 7,0 4.9 - 7,1 5. 9 
dfžka zadného hrbolčeka e111oconid11 6.4 5.0 6 ,4 6.3 5.4 5.3 7 .3 s.o - 7,7 6,0 
dfžka predného hrbolčeka enroco11id11 78 , 1 124.0 109,4 85,7 92,6 130.2 95,9 78,1-130.2 98,6 
v % dÍžky zadného hrbol čeka e111ocunid11 
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Tab. 15 
Roz mery a indexy prvých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala. 2. časť 

Measurements and counted indices oť the cave bear M, from the Tmavá skala cave. Part 2 

prvé s podné stoličky 

vzorky 26 37 

šírka v mi este pmroconidu 12,5 11,2 
ší rka v mieste pmroconidu 41,3 35.4 
v % dÍ žky zuba 
šírka v mieste hypoconidu 14,9 14,9 13,6 
šírka v mieste hypoconidu 49.2 47 ,2 
v % dÍžky zuba 
šírka v mieste hypoconidu 11 9,2 133,0 
v % šírk y v mieste pmroconidu 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 18,5 20,6 
dÍžka zadnej časti na lí cnej s trane 13,0 11 ,5 11.0 
dÍžka zadnej čast i na lícnej st rane 70,3 55,8 
v% dÍžky prednej čas ti na lícnej s trane 
šírka v mieste proroconidu 67.6 54,4 
v% dÍžky prednej čast i na lícnej s trane 
š írka v mieste hypoconidu v % 114,6 129,6 123,6 
dÍžky zadnej časti na lícnej strane 
dÍžka pararnnidu 7,5 7,4 
dÍ žka pararnnidu v % dÍžky z uba 24.8 23.4 
dÍžka meraconidu 12,8 11.3 
dÍ žka merarnnidu v % dÍžky z uba 42 ,2 35,8 
dÍ žka meraconidu v % dÍžky paraconidu 170,7 152.7 
výška paraconidu 7,4 8,3 
výška paraconidu v% d(žky zuba 24,4 26,3 
max. výška meraconidu 9,5 8.7 
max. výška 111eracorúdu v% dÍžky zuba 3 1,4 27,5 

prvé spodné stoličky 

vzorky 87 88 89 

šírka v mieste proroconidu 10.6 11 ,0 9,8 
šírka v mieste 11rotoco11idu 35,5 38, 1 33, 1 
v % dÍžky z uba 
šírka v mieste ilypocmúdu 14,4 13,5 13.8 
š írka v mieste liyJJoconidu v % dÍžky zuba 48,2 46,7 46,6 
šírka v mieste hyJJoconidu 135,9 122 .7 140,8 
v % šírky v mieste proroco11idu 
d(žka prednej časti na lícnej s trane 18,6 18,0 18,2 
dÍžka zad nej časti na lícnej strane 12,0 10.8 11 ,0 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane 64,5 60,0 60,4 
v % dfžky prednej čas ti na lícnej strane 
šírka v mieste proroconidu v % 57,0 6 1, 1 53,8 
dÍžky prednej čast i na lícnej strane 
šírka v mieste hypoconidu v % 120,0 125,0 125,5 
dÍžky zadnej časti na I ícnej strane 
dÍžka paraconidu 6,7 5,4 6,6 
di žka 11araco11idu v% dÍžky zuba 22,4 18.7 22,3 
dižka 111eraco11idu 11.0 11.3 11,4 
dÍ žka 111eraco11id11 v% di žky zuba 36,8 39. 1 38.5 
dÍ ž ka 111eraco11idu v % d( žky paraconidu 164.2 209,3 172 ,7 
výš ka JJaraconidu 7,2 6,9 7.5 
výš ka paraconidu v % dÍžky zuba 24, 1 23,9 25 ,3 
max. výš ka 111eraconidu 7,6 7,3 7,6 
max. výška meraconidu v% dfžky zuba 25,4 25,3 25.7 

Paraconid, protoconid i metaconid tvoria časť zuba 
nazvanú trigonid. Plytká depresia ho oddeľuje od zad
nej čas ti - talonidu, na ktorom leží hypoconid, ento
ronid a hypoconulid. Hyporonid so seku ndárnym hr
bolčekom na vnútornej strane ( 1 O s toličiek) bol morfo-

Urs us spe laeus. Tmavá skala 

5 1 52 53 54 55 56 72 73 

IO.O 11 ,4 12,3 

36, 1 35.6 

12.9 13,2 13,9 12,9 13,8 

46.6 43, 1 

129,0 12 1, 1 

17.6 21.0 
10,7 11.0 10.8 11 ,8 

56.2 

56,8 54,3 

11 9,4 12 3,4 126,4 11 9,4 117,0 

6,4 4.7 7.3 6,2 

21 ,3 22,8 

JOJ 11 ,6 

37 ,2 36,3 

174,6 158,9 
6,4 7,9 6,2 7,6 8.0 

23,1 23,8 
7,0 7,4 7,5 

25,3 23, 1 

Ursus spe laeus, Tmavá s kala 

122 123 140 14 1 144 152 196 

12. 1 12,0 1 1,4 11 ,7 
38,4 38,3 37,4 37,0 

14,5 13.6 14,4 14,3 15 .2 
46.0 45.5 46,9 48, 1 

119,8 11 3,3 125,4 129,9 

20,2 20,0 18 ,9 20,4 
13,0 12,1 12,2 11 ,7 12,0 11 ,5 
64,4 60,5 63 ,5 56,4 

59,9 60,0 60.3 57,4 

111 ,5 11 2,4 123, 1 11 9,2 132.2 

6,5 7,0 6,0 6,6 5,6 
20,6 22,4 19 ,7 17.7 
13.1 12 ,l 12.8 11 ,8 
4 1,6 38.7 42.0 37,3 

201.5 172,9 213,3 210,7 
8,0 7,7 5,5 8,3 8,2 

25,4 24,6 18,0 26,0 
8,0 7,4 8,2 

25.6 24,3 26,0 

logicky výrazný iba v deviatich prípadoch. Väčšinou 
bol abradovaný ( 16 sto li čiek) alebo poškodený (8 stoli
čiek) a ulomený ( 13 sto l i č iek). Za hyporonidom 
leží menší hypoconulid, ktorý bol zre t eľ n e vyvinutý 
len v deviatich prípadoc h, kým pri väčš in e s t o li čiek 
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Tab. 15 
Rozmery a indexy prvých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala. 2. časť 

Measurements and counted indices of the cave bear M 1 from the Tmavá skala cave. Part 2 

pokračovanie tab. 15/continuation of table 15 

prvé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 197 198 199 200 220 221 222 229 243 285 286 290 

šírka v mieste protoconidu 11,8 12,0 11,0 1 1 ,4 11,2 12,4 10,5 12,2 11.5 

šírka v mieste J)ľOIOCOllidu v % 38,6 38,1 37,7 37,8 34,3 37,4 34,5 36,9 

dfžky zuba 
šírka v mieste hyJJoconidu 14,6 15,8 13,8 13,6 14,0 13,6 15,5 15,8 13,3 14,4 

šírka v mieste hypoconidu 47,7 50,2 48,0 45,0 47,4 47,6 43,8 46,2 

v % dÍžky zuba 
šírka v mieste hyJJoconidu v % 123,7 131 ,7 127,3 119,3 138,4 127,4 126,7 125,2 

šírky v mieste JJľOWconidu 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 19,8 19,3 18,2 19,4 20.6 21 ,0 19,4 19,0 

dÍžka zadnej časti na lícnej strane 19,6 12,2 10,8 11,6 10,7 11,5 12,1 12,2 1 1.0 11,2 

dÍžka zadnej časti na lícnej strane v% 58,6 63,2 58,8 59,3 58,7 58,1 56,7 59,0 

dÍžky prednej časti na lícnej strane 
šírka v mieste pmtoconidu v % 59,6 62,2 60,4 58,8 54,4 59, 1 54,1 60,5 

dÍžky prednej časti na lícnej strane 
šírka v mieste hypoconidu v % dÍžky 125,9 129,5 127,8 117,2 130,8 11 8.3 128, 1 129,5 120,9 128,6 

zadnej časti na lícnej strane 
dÍžka paraconidu 5,4 7,0 6,0 6,2 6,7 6,2 6,6 5,0 6,0 6,5 
dfžka paraconidu v % d[žky zuba 17,6 22,2 21,2 22,2 19,0 19,9 16,5 20,8 

df žka metaconidu 12,4 12,3 11,3 11,8 13,2 12,1 10,3 12,7 

dÍžka metaconidu v % dfžky zuba 40,5 39,1 36,7 39,1 40,4 36,5 33,9 47,7 

dfžka 111etaco11idu v % dÍžky paraconidu 229,6 175,7 182,3 176,1 212,9 183,3 206,0 195,4 
výška paraconidu 8,8 9,3 8,2 7,9 8,1 8, 1 9,0 7,2 6,0 7,7 

výška JJaraconidu v % dÍžky zuba 28,8 29,5 27.1 26,8 24,8 27, 1 23,7 24,7 

max. výška 111eraco11idu 8,6 8,3 7,7 8,9 7,7 7,9 9,8 7,7 6,6 7,0 

max. výška 111etacrmidu v % dÍžky zuba 28,1 26,4 30,5 25,5 24,2 29,5 25,3 22,4 

prvé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 295 338 339 386 387 388 i. s. var. šírka pri emer 

šírka v mieste protoconidu 12,9 11,2 12,5 10,9 11,7 12,2 9,8 - 12,9 11,5 
šírka v mieste protoconidu 38,6 37,3 38,0 37,0 37,4 33, 1 - 41,3 37,1 
v % dÍžky zuba 
šírka v mieste hwoconidu 14,0 13,2 15,7 12,7 14,0 15,2 12,7 - 15,8 14,2 
šírka v mieste hypoconidu 48,3 46,9 44,3 44,3 46,6 43 ,1 - 50,2 46,7 
v % dlžky zuba 
šírka v mieste hypoconidu v % 125,0 125,6 116,5 119,7 124.6 113 ,3-140,8 125,9 
šírky v mieste protoconidu 
dlžka prednej časti na lícnej strane 18,0 18,7 15,4 19.1 21,0 15,4-21,0 19,2 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane II ,O 12,0 13,8 II ,3 10,7 11,8 10,7- 19,6 11 ,9 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane v% 61. 1 73,8 73,4 56,0 56,2 55,8 - 73,8 61,1 
dlžky prednej časti na lícnej strane 
šírka v mieste prowconidu v % 62,2 66,9 70,8 61.3 58,1 53,8 - 70,8 59,6 
dÍžky prednej časti na lícnej strane 
šírka v mieste hypoconidu v % dÍžky 127,3 110,0 113,8 112,4 130,8 128,8 110,0- 132,2 122,6 
zadnej časti na lícnej strane 
dÍžka paraconidu 6,5 5,6 7,6 6,1 6,8 7,2 4,7 - 7.6 6,4 
dÍžka JJaraconidu v % dÍžky zuba 19,3 22,7 21,3 21 ,5 22. 1 16,5 - 24,8 20,9 
dfžka meraconidu 12,6 12,8 10,8 11,8 12,8 10,3 - 13,2 11,9 
dfžka meraconidu v % dÍžky zuba 43,5 38,2 37,6 37,3 39,3 33,9 - 47,7 39,0 
dlž.ka metacmúdu v % dÍžky JJaraconidu 225,0 168,4 117,1 173,5 177.8 117,1-229,6 184,4 
výška JJaraconidu 9,2 8,3 9,2 8,0 8,7 9,3 5,5 - 9,3 7,9 
výška paraconidu v % dÍžky zuba 28,6 27,5 27,9 27 ,5 28,5 18.0 - 29,5 25,7 
max. výška metaconidu 8,9 8,3 6,5 9,3 8,1 8,4 8,6 6,5 - 9,8 8,0 
max. výška metaconidu v% dÍžky zuba 28,6 27,8 28,2 26,6 26,4 22,4-31,4 26,5 
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Tab. 16 
Rozmery a indexy druhých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear M2 from the Tmavá skala cave 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 27 28 35 36 57 58 59 93 94 95 106 124 

dížka zuba 29,0 30,8 32,1 33.0 30,7 31,7 28,8 31,7 31,8 
šírka prednej časti 16,6 17,5 19,1 18,9 18.2 14.3 17.7 18,4 
šírka prednej časti 57,2 56,8 59,5 57,3 57,4 49,7 55.8 57.9 
v % dížky zuba 
šírka zadnej časti 16,6 17,0 20,8 19,8 18,3 18,6 18,4 19,2 14,7 17,9 18,8 17,9 
šírka zadnej časti v% dÍžky zuba 57,2 55,2 64,8 60,0 59,6 60,6 51,0 56,5 59,1 
šírka zadnej časti v % 100,0 97, 1 108,9 104,8 105,5 102,8 101,1 102,2 
šírky prednej časti 
dÍžka prednej časti 15,0 14,9 16,6 16,7 15,8 17,4 17,2 15,7 
na jazykovej strane 
dÍžka prednej časti na jazykovej 51,7 48,4 51 ,7 50,6 51,5 54,9 54,3 49,4 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej čas ti na jazykovej strane 12,3 14,0 13 ,6 13,4 12,6 11,6 12,5 14,9 
dÍžka zadnej časti na jazykovej 42,4 45.5 42,4 40,6 41,0 36.6 39,4 46,9 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na jazykovej strane 82,0 94,0 81,9 80,2 79,8 66,7 72.7 94,9 
v % dÍžky prednej časti na jazykovej strane 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 17,6 17,2 18,3 19,4 18,7 19,6 18.8 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 60,9 55,8 57,0 58,8 59,0 61,8 59,1 
v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane 11,0 12,0 13,6 11.7 11,4 10,5 11,0 12,4 11,9 13 ,0 14,7 
dížka zadnej časti na lícnej 37,9 39,0 42,4 35,5 37,1 39,l 37,5 40.9 
strane v % d[žky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane v % 62,5 69,8 74,3 60,3 66,3 60,7 69,2 
dÍžky prednej časti na lícnej strane 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 125 126 129 130 131 138 145 146 148 153 154 201 

dlžka zuba 29,9 31,2 33,1 31,0 29,8 32,7 31,6 30.6 32.6 
šírka prednej časti 16,2 18,3 19.3 16.1 17,4 18,8 17,7 17,4 18,2 18,2 
šírka prednej časti v % dÍžky zuba 54,2 58,7 58,3 51,9 58,4 57,5 56,0 56.9 55,8 
šírka zadnej časti 17,4 18,7 19,3 17,5 17.4 20.2 19,4 17,8 18,5 15,8 18.6 
šírka zadnej časti v % dlžky zuba 58,2 59,9 58.3 56,5 58,4 61 ,8 61 .4 58,2 57, 1 
šírka zadnej časti v % 107,4 102,2 100,0 108,7 100,0 107,5 109,6 102,3 102,2 
šírky prednej časti 
dlžka prednej časti 15,8 16,3 17,0 14,2 16,7 17,8 17,7 16,2 16,5 
na jazykovej strane 
dÍžka prednej časti na jazykovej 52,8 52,2 51,4 45,8 55,4 54,4 56,0 52.9 50,6 
strane v % dížky zuba 
dÍžka zadnej časti na jazyk ovej strane 12,0 12,0 l2.6 15,4 10,0 12,6 13 ,0 12,5 12,6 14,3 
dÍžka zadnej časti na jazykovej 40,1 38,5 38,1 49,7 33,2 38,5 41.1 40,9 43,9 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na jazykovej strane v % 76,0 73 ,6 74,1 108,5 59,9 70,8 73,5 77,2 86,7 
dÍžky prednej čas ti na jazykovej s trane 
dlžka prednej časti na lícnej strane 17,7 18,6 20.1 17,3 18,2 19,7 19,0 18,2 19.4 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 59,2 59.6 60,7 55,8 60,3 60,3 60.1 59,5 59,5 
v % dÍžky zuba 
dlžka zadnej časti na lícnej strane 11,4 l 1,9 13.1 13.5 11,5 12,3 12.6 12,3 12,0 13 ,2 13 .2 
dÍžka zadnej časti na lícnej 38, 1 38,1 39,6 43,6 38, 1 37,6 39,9 40,2 40,5 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane v % 64,4 64,0 65,2 78,0 63,2 62,4 66,3 67,6 68,0 
dÍžky prednej časti na lícnej strane 

bol abradovaný (14 zubov) alebo ulomený (13 zubov) . Väčšina koreňov bola na povrchu poškodená (26 stoli-
Entoconid sa skladá z dvoch hrbolčekov, z ktorých zad- čiek). Zub č. 286 mal na koreňoch povlak oxidov Mn 

ný bol vo viacerých prípadoch väčší (16 stoličiek). Vo (tab.14a 15). 
ôsmich prípadoch bol ulomený, resp. silne abradovaný Priemerná dÍžka skúmaných prvých spodných stoličiek 
(6 stoličiek). je 30,8 mm, priemerná dÍžka trigonidu 12,6 mm a ta/oni-

Z koreňov sa obidva zachovali len na 11 zuboch . du 13,5 mm . 
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Tab. 16 
Rozmery a indexy druhých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear M, from the Tmavá skala cave 

pokračovanie tab. 16/continuation of table 16 

druhé spodné stoličky 

vzorky 202 203 223 244 

dÍžka zuba 30,5 29,0 32,2 
šírka prednej časti 17,4 17,0 18,4 
šírka prednej časti v % dlžky zuba 57,1 58 ,6 57,1 
šírka zadnej časti 17,0 17,7 16,9 19,0 
šírka zadnej časti v % dÍžky zuba 55,7 61,0 59,0 
šírka zadnej časti v % 97,7 104,1 103,3 
šírky prednej časti 
dÍžka prednej časti 14,9 14,1 14,4 
na jazykovej strane 
dÍžka prednej časti na jazykovej 48,9 48,6 44,7 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na jazykovej strane 12,7 12.9 14,3 14,0 
dlžka zadnej časti na jazykovej 41,6 44,5 43,5 
strane v % dÍžky zuba 
dlžka zadnej časti na jazykovej strane 85,2 91,5 97,2 
v % dÍžky prednej časti na jazykovej strane 
dlžka prednej časti na lícnej strane 20,2 17,7 19,0 
dlžka prednej časti na lícnej 66,2 61,0 59,0 
strane v % dlžky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane 9,9 11,6 12,6 
dlžka zadnej časti na lícnej strane 32,5 40,0 39,1 
v % dižky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane v % 49,0 65,5 66,3 
dižky prednej časti na lícnej strane 

druhé spodné stoličky 

vzorky 331 332 389 390 

dižka zuba 28,0 30,4 30,7 30,0 
šírka prednej časti 16,8 16,7 18,9 16.9 
šírka prednej časti v % dÍžky zuba 60,0 54,9 61,6 56,3 
šírka zadnej časti 16,6 17,0 19,0 16,7 
šírka zadnej časti v% dlžky zuba 59,3 55,9 61,9 55 ,7 
šírka zadnej časti v % 98,8 101,8 100,5 98,8 
šírky prednej časti 
dfžka prednej časti na jazykovej strane 13,8 16.1 15,4 17,2 
dlžka prednej časti na jazykovej 49,3 53.0 50.2 57.3 
strane v % dižky zuba 
dÍžka zadnej časti na jazykovej strane 12,5 11,2 13,5 11,2 
dÍžka zadnej časti na jazykovej 44,6 36,8 44,0 37,3 
strane v % dižky zuba 
dižka zadnej časti na jazykovej strane v % 90,6 69,6 87,7 65, 1 
dlžky prednej časti na jazykovej strane 
dÍžka prednej časti na lícnej strane 16,3 18,4 17.6 17,4 
dfžka prednej časti na lícnej 58,2 60,5 57,3 58.0 
strane v % dižky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane 1 1,2 11,3 II, 1 11,6 
dižka zadnej časti na lícnej 40,0 37,2 36.2 38,7 
strane v % dÍžky zuba 
dÍžka zadnej časti na lícnej strane v% 68,7 
dlžky prednej časti na lícnej strane 

6 1,4 63.1 66,7 

Druhé spodné stoličky (M2) 

Druhých spodných stoličiek bolo 44. S nimi sa zmerali 
aj dve stoličky z dvoch ľavých sánok z tej istej lokality. 
Stoličky majú tvar zaobleného a v strede na obidvoch 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

245 246 247 264 269 287 292 308 

30,2 30,3 31,5 29,1 29,8 32,6 30,8 30,0 
18,0 16,2 18,0 16,2 16,7 18,6 17,0 17,5 
59,6 53,5 57, 1 55,7 56,0 57,1 55,2 58,3 
19,6 17,1 19,2 16,6 17,5 18,7 17,7 16,9 
64,9 56,4 61,0 57, 1 58,7 57,4 57,5 56,3 

108,9 105,6 106,7 102,5 104,8 100,5 104,1 96,6 

16,0 14,0 16,6 14,2 15,0 15,6 15,0 15,0 

53,0 46,2 52,7 48,8 50,3 47,9 48,7 50,0 

13,1 13,7 12, 1 12,6 15,0 12,0 14,2 
43,4 45,2 41,6 42,3 46,0 39,0 47,3 

81,9 97,9 85,2 84,0 96,2 80,0 94,7 

17,3 19 ,0 19,6 17,5 18,0 20,2 19,6 19,8 
57,3 62,7 62,2 60,1 60,4 62,0 63,6 66,0 

12,8 11,3 12,0 11,4 11,8 12,2 11,2 8,6 
42,4 37,3 38,1 39,2 39,6 37,4 36,4 28,7 

74,0 59,5 61,2 65, 1 65,6 60,4 57,1 43,4 

Ursus spelaeus, Tmavá skala 

391 392 393 394 i. s. 1 i. s. 2 var. šírka priemer 

30,7 30.0 34.2 30,4 28,0 - 34.2 30.9 
16,7 16. 1 18,3 19.1 18.6 14,3 - 19,3 17,6 

52,4 61,0 55,9 61,2 49,7-61 ,6 56,9 
17,5 17,0 17,7 20,5 18,5 14,7 - 20,8 18,0 
57,0 56,7 59,9 62,9 51 ,0 - 64,9 58,6 

108,7 92,9 107,3 99,5 92,9 - 109,6 102,9 

16,0 15,8 17,4 15,0 13,8 - 17,8 15,8 
52,1 52,7 50,9 51 ,0 44,7 - 57,3 51, 1 

12,9 12,2 13,0 14,8 13,9 10,0- 15 ,4 13,0 
42.0 40.7 43,3 47,3 33,2 - 49,7 42,0 

80,6 77,2 85,1 92,7 59,9 - 108.5 82.7 

19,3 19,2 21.7 17,8 16,3 - 21,7 18,7 
62,9 64,0 63,5 60,5 55,8 - 66,2 60,4 

11,0 10,7 12,2 12,2 12,5 8,6- 14.7 11 ,9 
35,8 35,7 35,7 42,5 28,7 - 43,6 38,3 

57,0 55,7 56,2 70,2 43,4 - 78,0 63,7 

bočných stranách zúženého obdÍžnika. Kore'1e sú dva, 
pričom predný je vždy slabší. 
Väčšina koruniek bola poškodená (?,7 stoličiek), resp. 

ulomená (9 stoličiek) alebo silne abradovaná (23 sto
ličiek). 
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Tab. 17 
Výškové rozmery druhých spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Height measurements oť the cave bear M2 from the Tmavá skala cave 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 27 28 35 36 57 58 59 93 94 95 106 124 

dÍžka zuba 29,0 30,8 32, 1 33,0 30,7 31,7 28,8 31.7 31,8 
výška korunky v mieste prowconiclu 10,1 7,5 10,8 7,0 11.3 10,7 5,5 
výška korunky v mieste pmroconiclu 34,8 24,4 33,7 21,2 35,7 33,8 17,3 
v % dÍžky zuba 
výška korunky v mieste meraconiclu 9,7 7,4 10,5 7,3 9,2 9,9 10,3 7,5 
výška korunky v mieste meraconiclu 33,5 24,0 32,7 22, 1 30,0 31,2 32,5 23,6 
v % dÍžky zuba 
výška korunky v mieste hypoconidu IO.O 5,2 11 ,3 7,8 9,7 11 ,6 8,8 11,5 11.2 5, 1 7.0 
výška korunky v mieste hypoconiclu 34,5 16,9 35,2 23,6 31,6 36,3 35,3 16,0 
v % dÍžky zuba 
max. výška korunky v mieste enroconiclu 8,3 7,9 8,7 6,3 7.9 8,0 7,0 8,8 8.4 6,3 6.4 
max. výška korunky v mieste enroconidu 28,6 25,7 27,1 19,1 25,7 27,8 26.5 19,8 
v % dížky zuba 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 125 126 129 130 131 138 145 146 148 153 154 201 

dÍžka zuba 29,9 31.2 33, 1 31.0 29,8 32,7 31,6 30,6 32,6 
výška korunky v mieste proroconidu 10,4 s.o 10,8 6,4 10,7 II ,O 7,4 10,8 IO.O 9,8 
výška korunky v mieste prmoconidu 34,8 25,6 32,6 20,7 35.9 33,6 23,4 35.3 30, 1 

v% dÍžky zuba 
výška korunky v mieste 111eraco11idu 7,0 9,8 9,2 9,8 5,8 9,8 8,6 9.4 
výška korunky v mieste rneracmzidu 22,4 29,6 3,9 30,0 18.4 32.0 28.8 
v% dÍžky zuba 
výška korunky v mieste hypocrmidu 10,7 7,5 11,2 IO.O 10.7 11,5 8,1 10,7 10,9 11 ,5 9,3 
výška _korunky v mieste hypoconidu 35,8 24,0 33,8 32,3 35,9 35,2 25,6 35,0 28,5 
v % dlžky zuba 
max. výška korunky v mieste enroconidu 7,6 6,6 8,5 8,0 7,1 8,9 6,2 7,5 7,6 9,0 8.1 
max. výška korunky v mieste e111oco11iclu 25,4 21,2 25,7 25,8 23,8 27,2 19,6 24,5 24,9 
v % dÍžky zuba 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 202 203 223 244 245 246 247 264 269 287 292 

dÍžka zuba 30,5 29,0 32,2 30,2 30,3 31.5 29.1 29,8 32,6 30,8 
výška korunky v mieste pmroco,liclu 8,8 9.6 9,5 9,2 8,9 9,0 8,3 9,7 10,2 
výška _korunky v mieste proroconidu 28,9 33, 1 29,5 30,5 29,4 30,9 27,8 29,8 33, 1 
v % dlžky zuba 
výška korunky v mieste meraumidu 8.5 9,1 9,0 7,4 8.9 8,0 9,3 9,0 
výška korunky v mieste meracmzidu 29,3 30,1 29,7 23,5 30,6 26.9 28,5 29,2 
v % dfžky zuba 
výška korunky v mieste hypoconidu 8,5 9,2 9,6 8,6 9,7 9,0 10,3 7,6 10,4 11,2 
výška _korunky v mieste hypoconidu 27,9 3 1,7 26,7 32. 1 29,7 35 ,4 25,5 31 ,9 36,4 
v % dlžky zuba 
max. výška korunky v mieste e111orn11idu 7,7 8, 1 7,7 8, 1 8,0 7.8 8,0 7,2 6,5 7,7 
max. výška korunky v mieste enrocrmidu 26,6 23 ,9 26,8 26,4 24,8 27,5 24.2 19,9 25,0 
v % dÍžky zuba 

druhé spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 308 331 332 389 390 391 392 393 394 i. s. 1 i. s. 2 var. šírka priemer 

dfžka zuba 30,0 28,0 30.4 30,7 30,0 30.7 30,0 34,2 30.4 28,0 - 34,2 30,9 
výška korunky v mieste protoconidu 9,0 5,9 10,8 6,5 9,7 8,5 6.5 8,3 11,5 5.5 - 11,5 9,1 
výška _korunky v mieste proroconidu 30,0 21, 1 35,5 21,2 32,3 21 ,2 27,7 33,6 17,3 - 35,9 29,4 
v % dlžky zuba 
výška korunky v mieste mernconidu 8,3 6,8 9.8 7.8 9,0 8,2 8,4 7,5 10,1 7,7 5,8 - 10,5 8,6 
výška korunky v mieste metaconidu 27,3 24,3 
v % dÍžky zuba 

32,2 25.4 30,0 27,4 25,0 29,5 25,3 18.4 - 33,5 28,0 

výška korunky v mieste hypoľmzidu 4.6 6,7 11,7 5,2 10,1 IO.O 6.0 7,9 II ,O 6,7 4,6 - 11,7 9,2 
výška _korunky v mieste hypoconidu 15,3 23,9 38,5 16,9 33,7 32,6 20,0 32.2 22,0 15 ,3 - 36,4 29,4 
v % dlžky zuba 
max. výška korunky v mieste enroconidu 6,8 6, 1 9, 1 7,2 7,4 7,4 8.1 9,2 8,8 6, 1 - 9,2 7,7 
max. výška korunky v mieste emoconidu 22,7 21,8 
v % dÍžky zuba 

29,9 23,5 24,7 24,1 27,0 26,9 29,0 19, 1 - 29,9 25,0 
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Vpredu býva paraconid, a to najčastejšie slabo vyvinu
tý (l 6 stoličiek) alebo abradovaný ( 19 stoličiek). V devia
tich prípadoch bol ulomený a na jednej stoličke rozdelený 
priečnymi ryhami. 

Najvýznamnejším hrbolčekom na lícnej strane je pro
toconid. V 15 prípadoch ho lemovali sekundárne hrbolče
ky ( 1 až 5). Väčšina stoličiek zo skúmanej vzorky má 
protoconid abradovaný (mierne aj silne, 29 zubov), ulo
mený (9 zubov) alebo poškodený puklinami (9 zubov). 

Oproti protoconidu sa nachádza metaconid. Vpredu aj 
vzadu mal jeden až päť (5 iba v jednom prípade) sekundár
nych hrbolčekov (30 stoličiek). Šesť stoličiek malo mera
conid ulomený, 15 poškodený a 20 zubov mierne až silne 
abradovaný. 

Hypoconid je pomerne plochý hrbolček a na jeho me
diálnu stranu nasadá jeden alebo viac sekundárnych hrbol
čekov (14 stoličiek) . Väčšina zubov ho mala mierne až 
silne abradovaný (30 stoličiek) a v piatich prípadoch bol 
celkom ulomený. 

Entoconid najčastejšie tvorili dva približne rovnaké 
hrbolčeky alebo zadný z nich bol väčší. Vo vzorke boli 
aj dve stoličky s odlišným entoconidom. Na jednej ho 
tvoril iba jeden nerozdelený hrbolček, pri druhej ho 

priečne ryhy rozdeľujú na tri hrbolčeky . z ktorých stred
ný bol najväčší. Od metaconidu oddeľoval enroconid 
malý sekundárny hrbolček, v dvoch prípadoch zdvojený. 
Šesť zubov entoconid vôbec nemalo, čo možno pokladať 
za arktoidný znak. Podobne ako aj ostatné hrbolčeky bol 
aj on dosť často poškodený ( 19 stoličiek) alebo abrado
vaný ( 13 stoličiek). 

Zadný okraj zubov bol väčšinou nedelený, iba v 10 prí
padoch bol abradovaný alebo ulomený, alebo inak poško
dený. Stredné pole koruniek bolo väčšinou abradované 
a bez výraznej morfológie (24 stoličiek). 

Obidva korene sa zachovali celé len pri 15 stoličkách. 
na povrchu vôbec nepoškodené boli len v jednom prípade. 
Tri zuby mali korene pokryté povlakom oxidov Mn (tab. 
16al7). 
Variačná šírka dÍžky týchto stoličiek je 28,0 mm -

- 34.2 mm a priemerná 30,9 mm. Zadná časť zubov 
bola väčšinou širšia ako predná, ale v troch prípadoch 
boli rovnaké. Predná časť stoličiek bola na lícnej strane 
vždy dlhšia ako na jazykovej strane a pri zadnej časti to 
bolo väčšinou naopak. Z hľadiska výšky korunky v mies
tach hrbolčekov sú najvyššími hypoconid a protoconid, 
entoconid je najnižší. 

Tab. 18 
Rozmery a indexy tretích spodných stoličiek jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala 

Measurements and counted indices of the cave bear M1 from the Tmavá skala cave 

tretie spodné stoličky Ursus spelaeus. Tmavá skala 

vzorky 38 96 97 98 99 100 132 147 155 204 

dÍžka zuba 25.8 24,8 27.0 24,8 24,3 27,4 25,2 25,8 27,3 
šírka v prednej časti 19,2 17.2 18,0 16,3 19,0 17,3 17,6 19,4 20,0 18,6 
šírka v prednej časti v % dfžky zuba 74,4 69,4 66,7 65,7 78,2 63.1 69,8 77 ,5 68,1 
šírka v zadnej časti 15,8 16,0 16,6 14.8 17,5 17,0 14,3 17,9 15,0 
šírka v zadnej časti v % dižky zuba 61,2 64,5 61,5 59.7 72,0 62,0 56,8 69,4 55,0 
výška korunky v mieste paraconidu 6,2 7,4 6,9 7,0 6,3 6,8 8,2 8,5 6,7 
výška korunky v mieste paraconidu 24,0 29,8 25,6 28,8 23,0 27.0 33,0 24.5 
v % dlžky zuba 

tretie spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 206 224 248 249 250 251 252 253 291 333 

dfžka zuba 19,8 27.0 24,6 29,8 27,3 27,8 27,4 28,6 25,4 32,8 
šírka v prednej časti 16,0 17,7 19,3 19,7 19,4 20,2 18,3 18,4 18,4 20,0 
šírka v prednej časti v% dÍžky zuba 80,8 65,6 78,5 66,1 71, 1 71,7 66,8 64,3 72,4 61,0 
šírka v zadnej časti 13,4 16,0 15,8 16,9 17,0 16,8 16,4 16,4 16.0 17,0 
šírka v zadnej časti v % dÍžky zuba 67,7 59,3 64,2 56,7 62,3 60,4 59,9 57,3 63,0 51,8 
výška korunky v mieste paraconidu 5,6 8,6 8,7 10,0 7,2 8,3 6, 1 7,2 6,5 5.9 
výška korunky v mieste paraconidu 28,3 31,9 35,4 33,6 26,4 29,9 22,3 25,2 25,6 18,0 
v % dÍžky zuba 

tretie spodné stoličky Ursus spelaeus, Tmavá skala 

vzorky 340 341 352 353 354 395 396 397 398 i. s. 1 i. s. 2 

dižka zuba 27,6 26,7 27,4 24,5 24,6 27.5 28,2 28,6 29,3 
šírka v prednej časti 19,3 18,5 17,8 17,5 16,7 18,4 18,1 21,7 21,0 
šírka v prednej časti v % dÍžky zuba 69,9 69.3 65,0 71,4 67,9 66,9 64.2 75,9 71,7 
šírka v zadnej časti 17,5 16,1 18,6 18.6 15,7 14, 1 14,3 17,6 20,6 19.0 19,3 
šírka v zadnej časti v % dÍžky zuba 67.4 69,7 57,3 57,6 58, 1 64,0 73, 1 66,4 65,9 
výška korunky v mieste paraconidu 7.3 6,3 6,8 6,2 6,6 7,5 7, 1 8.6 8,0 
výška korunky v mieste paraconidu 26,5 23,6 24,8 25,3 26,8 27,3 25,2 30,1 27,3 
v % dižky zuba 

205 

28,4 
20,4 
71,8 
17,0 
59.9 

6,3 
22,2 

334 

24,9 
17,0 
68,3 
13,3 
53.4 

7,0 
28, 1 

var. šírka priemer 

19,8 - 32,8 26,7 
16,0- 21,7 18,6 
61,0- 80,8 69.8 
13,3 - 20,6 16,5 
51.8 - 73, 1 61,9 

5,6 - 10,0 7.2 
18.0 - 35.4 26,9 
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Tretie spodné stoličky (M3) 

Skúmalo sa 33 stoličiek, z nich dve ešte v sánkach. Stolič
ky sú variabilné v obryse aj v morfológii. Korunky boli väč
šinou poškodené, resp. ulomené alebo abradované, iba v de
viatich prípadoch nepoškodené a takmer neabradované. 

Najdlhším a často aj najvyšším hrbolčekom bol para
conid na jazykovej strane prednej časti zuba. 17 stoličiek 
ho malo zreteľne vyvinutý, vo ôsmich ho priečna ryha 
rozdeľuje na dva hrbolčeky. 

Metaconid, nachádzajúci sa na korunke za paraconi
dom, bol väčšinou abradovaný (14 stoličiek) alebo po
škodený ( 1 O stoličiek). Zreteľne bol vyvinutý len v 11 
prípadoch. 

Entoconid, ak nebol abradovaný ( 11 stoličiek), bol väč
šinou nezreteľný a ťažko rozlíšiteľný, splývajúci s hrbol
čekmi na zadnom okraji (23 stoličiek). 

Protoconid väčšinou predstavoval málo vyvinutú plo
chú vyvýšeninu ( 18 stoličiek). Iba vo ôsmich prípadoch 
vynikal nad obrusnou plochou ako typický hrbolček a na 
troch stoličkách bol ulomený. 

Hypoconid. vystupujúci najčastejšie ako jeden hrbolček 
(23 stoličiek), bol v 18 prípadoch abradovaný a na šty
roch zuboch ulomený. 

Ak nebolo stredné pole abradované ( 13 stoličiek), bolo 
väčšinou morfologicky zreteľné. 

Korene stoličiek boli v 17 prípadoch zrastené a v 11 
poškodené. Veľmi často boli poškodené aj na povrchu. 
Jedna stolička mala povlak oxidov Mn (tab. 18). 

Tri zuby mali hrbolčeky veľmi výrazne redukované, čo 
je typický arktoidný znak. Maximálna dlžka stoličiek bo
la 19,8-32,8 mm, šírka v prednej časti 16,0- 21 ,7 mm, 
priemerná maximálna dÍžka 26,7 mm a priemerná šírka 
v prednej časti 18,6 mm. 

Tab. 19 
Ro zmery a indexy sánok jaskynných medveďov 

z jaskyne Tmavá skala 
Measurements and counted indices oť the cave bear jaws 

from the Tmavá skala cave 

sánky 

d[žka sánky 
výška spodného špiciaka 
dÍžka P4 - M3 
dÍžka P4 - M3 v % celej dÍžky 
dÍžka C inf. - M3 
dÍžka C inf. - M3 v % celej dÍžky 
max. výška sánky 

Ursus spelaeus 

sánka č. 1 sánka č. 2 

337,8 

114,4 
33,9 

199,5 
59,1 

309,5 
49,0 

103 ,8 
33,5 

194,6 
62,9 

140,6 

Sánky (tab. 19) 

Lavá sánka č. 1 s ulomeným svalovým výbežkom 
pravdepodobne patrila samcovi (podľa rozmerov sánky). 
Zo zubov sú zastúpené iba stoličky (M 1 ,23) a akcesorický 
rezák pri alveole špiciaka. Aj po P4 sa zachovala len alve
ola. Zuby sú málo poškodené, mierne abradované a so 
zreteľnou morfológiou. 

Lavá sánka (zo zbierky Pipíka) patrila o niečo subtíl
nejšiemu jedincovi ako v predchádzajúcom prípade. Je po
škodená vpredu v oblasti špiciaka, ktorý sa zachoval spo
lu s M 2 a M 3. Po rezákoch, P4 a M 1 sa zachovali len 
alveoly. Korunky zubov sú poškodené a abradované. 

Diskusia 

Na základe metrickej a morfologickej analýzy možno 
opisovaný nález z Tmavej skaly charakterizovať podrob
nejšie. 

Zuby (ako aj sánky) medveďov z jaskyne Tmavá skala 
vykazujú širokú metrickú a morfologickú variabilitu, za
hrňujúcu speleoidné aj arktoidné znaky. Variabilita môže 
vyplývať aj z toho, že sa fosílny materiál hodnotil kom
plexne ako jeden celok, a to bez ohľadu na vrstvy, z kto
rých pochádza. Dôvodom takéhoto postupu bola sekun
dárna redepozícia materiálu. Z hľadiska metrickej variabi
lity, pri podstatne veľkom variačnom rozpätí rozmerov 
zubov sa vyskytuje niekoľko výnimiek, ktoré minimál
nymi (napr. rezáky) alebo maximálnymi (napr. spodné 
špiciaky) rozmermi nezapadajú do variačného rozpätia dru
hu Ursus spelaeus. A le celkovo sa zuby po metrickej 
stránke podobajú zubom z lokality Švéduv stu! (Musil, 
1962; najmä z obdobia ém - vislan 2), Okno, Pod hra
dem (Musil, 1965; hlavne z brärupského interstadiálu), 
Važecká jaskyňa, Domica, jaskyňa v Sypkých skalách 
a Bystriansky závrt (tab . 20). 
Podobnosť možno sledovať aj z časového hľadiska. Ide 

najmä o sedimenty z Moravského krasu (Švéduv stu!, 
Pod hradem), zaraďované do brärupu až vislanu 2, ktoré 
obsahujú zuby približne s takými mierami, aké sa zistili 
pri zuboch z Tmavej skaly. To by malo nepriamo pouka
zovať na vek nálezov zo sledovanej lokality a zároveň by 
to zodpovedalo i výsledkom Pelíškovho sondážneho 
prieskumu ( 1951 ). A však arktoidné znaky v morfológii 
koruniek niektorých zubov (napr. menšia šírka v prednej 
časti prvých vrchných stoličiek , väčš í zadný hrbolček en
toconidu prvých spodných stoličiek, redukcia sekundár
nych hrbolčekov dru hých a tretích spodných stoličiek 
a i.), ktoré sa vyskytuj ú pri netypických formách jaskyn
ných medveďov z obdobia po stadiále W 2 , datovanie aj 
druhové určenie nálezov komplikuj ú. Svetlo do proble
matiky nevnáša ani sprievodná fauna ulitníkov a stavov
cov, ktorá väčšinou obsahuje indiferentné prvky charakte
ristické pre teplé a lesné prostredie holocénu, a jej výskyt 
v jaskynných sedimentoch spolu so skúmanými fosíliami 
len dokazuje ich spol očnú sekundárnu redepozíciu. Na zá
klade získaných poznatkov nemožno stanoviť vek fosílií 
presnejšie ako len na obdobie ém? - vislan 3. 

Z hľadiska determinácie druhu 24 jedincov z T mavej 
skaly, pri ktorých bo l pomer medzi juvenilnými a adult
nými jedincami na jednej a senilnými na druhej strane 
stanovený podľa stupň a abrázie zubných koruniek približ
ne 1: 1, tvorí vzorku paleopopulácie medveďov, ktoré ne
možno jednoznačne zaradiť medzi typických zástupcov 
druhu Ursus spelaeus, ako ich poznáme z obdobia pred 
denekapsk);m interštadiá/0111. Rovnako ich nemožno zara
diť medzi typických predstaviteľov druhu Ursus arctos. 
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Tab. 20 
Porovnani e niektorých rozmerov zubov jaskynných medveďov z jaskyne Tmavá skala s rozmermi uvádzanými inými a utormi 

The comparison oť some measurements of the cave bear teeth from the Tmavá skala cave with measurements adduced by the other authors 

Ursus spelaeus Švéd uv stú! Musil. 1962 

R/W + Wl -2 W2 

var. šírka priemer var. šírka 

štvrté vrchné premoláre max. d[žka 
max. šírka 

prvé vrchné sto li č ky max. dÍžka 
šírka prednej časti 

druhé vrchné stoličky max. dížka 
šírka v mieste paraco11u 

štv rté spodné premoláre ma x. dí žka 
max. šírka 

prvé spodné sto li čky max. dÍ žka 
dÍžka talonidu 

druhé spodné s toličk y celková dížka 
šírka zadnej časti 

tretie spodné stoličky max. dÍžka 
max. šírka 

Ursus spelaeus 

19,3 - 22,0 
13, 1 - 15.5 
27,3-31 ,0 
17.6-21,6 
41,6 - 51,7 
21,9-25,4 

29,1 - 32,6 
13,3 - 16, 1 
30,5 - 35, 1 
17,5 -21,2 
24,5 - 32, 1 
17, 1 - 23, 1 

Bystri ansky závrt 

priemer 

štvrté vrch né premoláre max. dÍžka I 9,6 
max. šírka 12,9 

prvé vrchné sto li čky max. dÍ žka 27,9 
šírka prednej časti 19,4 

druhé vrchné stoličky max. dÍžka 45.8 
šírka v mieste paraconu 23,7 

štvrté spodné premoláre max. dÍžka 
max. šírka 

prvé spodné stoličky 

druhé spodné stoli čk y 

tretie spodné sto li čky 

max. dÍžka 
dÍžka talonidu 
celková clÍžka 
šírka zadnej časti 
max. dÍžka 
max. šírka 

20,6 
14 
29,2 
19,7 
46.1 
23, 1 

19,6 - 23,4 
13,0- 16,2 
26, 1 - 32,0 
18,1 - 21,3 
43,2 - 49,6 
21,1 - 26,0 
15,2 - 17,3 
9,3 - 11 .7 

31, 1 
14 
32 
18,9 
28, 1 
19,7 

28,8 - 33, 1 
13,9 - 15,9 
28,3 - 33,9 
17,5 - 21,7 
25,4-31,9 
18,5 - 22,7 

Okno 

var. šírka 

17,4 - 20,8 
1 1.6 - 15.0 
23,5 - 28,8 
14,8 - 19.3 
42,2 - 46.7 
18.7 - 22,0 
14,3-19 ,4 
8,0 - 11,0 

26,6 - 3 1,5 
11,0 - 13 ,0 
25,9 - 32.6 
15,0 - 21,2 
21,0- 3 1.8 
15,3 - 20,5 

priemer 

20,9 
14,5 
29,1 
19,5 
46,4 
22 ,5 
15,7 
10,7 
3 1, 1 
14,8 
3 1, 1 
19 
28 
20,4 

priemer 

19,4 
13,9 
26,7 
17,6 
44,1 
20,9 
15,9 
9,4 

28,5 
11,9 
29,5 
17,6 
26.9 
18 

Pod hradem Musil, 1965 

W2-W3 
1. 

priemer 

19,8 
14,5 
29,2 
20.3 
44,4 
22,4 
15 
10,6 
30 
14,2 
31 
18,3 
26.7 
18,9 

Wl-2 
II. III. 

priemer priemer 

20,8 20,7 
14,4 14,8 
29 27,8 
19,6 18.6 
45,7 44.8 
23,3 22,5 
15.8 16, 1 

10.8 10,7 

30.7 30.7 
14,6 14,9 
31,5 31.2 
18,5 18,5 
28,1 27,7 
19,8 20 

Wl 
IY. 

priemer 

15,7 
10.2 
29,4 
14,2 
29,9 
18,4 
27,2 
19,1 

Ursus spe laeus Domica jaskyíía Važecká jaskyňa Tmavá skala 
,,v Sypkýc h skalách" 

var. šírka priemer var. šírka priemer var. šírka pri emer var. š írka pri emer 

štvrté vrchné premoláre max. dÍžka 16.8 - 19,6 17 , 1 18.2 - 22,6 20.2 
max. š írka 10,8 - 13,9 12,2 11,8 - 16,0 13,8 

prvé vrchné stoličky max. dÍžka 25,5 - 29,8 27,4 24,6 - 28,2 26,8 27,2 - 29 ,0 28,3 25,4 - 33,9 29, 1 
ší rka prednej časti 17 ,0 - 19,4 18,4 16,3 - 18, 1 17 19,4 - 19,8 19,6 16,4 - 20,9 18,8 

druhé vrchné stoličky max. dÍžka 41,0-47,2 44.2 38 ,6 - 47.3 42 42,0 - 47,7 44,8 4 1.0 - 49.8 45,3 
šírka v mieste paraconu 19,8 - 23.6 21,5 18,4- 21,4 19,8 20,4 - 24,4 22,4 18,6 - 24,6 2 1.6 

štvrté spodné premoláre max. dÍžka 14.1 - 17,4 15,9 
max. šírka 8,4 - 11,2 9.7 

prvé spodné sto li čky max. dÍžka 28,0 - 32,4 30,2 27,7 - 33,5 30.8 
dÍžka talonidu 11.6 - 11,8 11,7 10,5 - 16.1 13,5 

druhé spodné stoličky celková dÍžka 28.5 - 32,2 30,5 28.0 - 34,2 30.9 
šírka zadnej časti 16.7 - 20,5 18,6 14,7 - 20,8 18 

tret ie spodné stoličky max. dÍžka 28.3 23,0 - 30,0 27 19.8 - 32.~ 26.7 
max. šírka 28,8 14,8 - 21,0 18,3 i6,0 - 21,7 18,6 
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možno jednoznačne zaradiť medzi typických zástupcov 
druhu Ursus spelaeus, ako ich poznáme z obdobia pred 
denekapským interštadiálom. Rovnako ich nemožno zara
diť medzi typických predstaviteľov druhu Ursus arctos. 
Pravdepodobne ide o paleopopuláciu, ktorá nesie znaky 
ako typických speleoidných, tak aj netypických arktoid
ných foriem jaskynných medveďov. 

Záver 

Metrická a morfologická analýza paleontologického 
materiálu poskytuje netušené výskumné možnosti. Pou
žili sme ju pri štúdiu osteologického materiálu z jaskyne 
Tmavá skala a na jej základe sme dospeli k nasledujúce
mu záveru: 

Fosílne zvyšky medveďov z jaskyne Tmavá skala majú 
znaky ako typických, speleoidných, tak aj atypických, 
arktoidných foriem druhu Ursus spelaeus RosenmUller et 
Heinroth , ktoré pre sekundárnu redepozíciu pôvodných se
dimentov nemožno datovať presnejšie ako do obdobia ém 
- vislan 3, resp. vislan 2 - vislan 3. Skúmaný nález repre
zentuje vzorku paleopopulácie druhu z posledného glaciá
lu, ktorá sa metricky podobá nálezom z Moravského kra
su (Pod hradem, Švéduv stu!) a niektorým nálezom zo 
Slovenska (Okno, Važecká jaskyňa, Domica, jaskyňa v 
Sypkých skalách, Bystriansky závrt) a odlišuje sa od nále
zov z balkánskej a alpskej oblasti. 
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The Cave bear (Ursus spelaeus RosenmUller et Heinroth) from the Tmavá skala cave 

The Tmavá skala cave is situated southeastwards of the Pla
vecký Mikuláš village, on the Plavecký karst territory in the 
Malé Karpaty Mts. (Fig. 1 ). The cave is about 50 m long, 
maximum width reaches 8.5 m and it is 1.5 to 4 m high. Its 
opening is oriented to the northwest (Fíg. 2). 

The first stratigraphy of the cavP, sediments has been ela
borated by Pelíšek (1951) during 1950 - 1951. He detenni
ned the thickness of sediments 4 - 5 m with stratigraphical 
range ťrom the Saal(?), Late Pleistocene to the Holocene 
age. The original sediments have been already secondary re
deposi ted today. 

The Tmavá skala cave is the typical bear cave with relati
vely stable temperature, more spacious subhorizontal space 
and with suťťicient water quantity in the past. Therefore the 
cave was utilized by tens to hundreds (perhaps) individuals of 

the species Ursus spelaeus Rosenmliller et Heinroth for hi
bernation and birth of cubs during the Late Pleistocene. 

Altogether 404 teeth and 2 jaws have been studied. On the 
basis oť metric and morphologic analyses oť this materi al was 
determined, that the teeth (but jaws as well) of bears ťrom the 
Tmavá skala cave show the wide metric and morphologic vari
ability, having carried the features oť spelaeus and arctos. This 
wide variability can be caused by the fact the fossil material 
was studied as the whole due to the secondary redeposition. 

The teeth measurements from the Tmavá skala cave corres
pond to the teeth measurements from Švédúv stú! (Musil, 
1962) and Pod hradem (Musil, 1965) localities in Moravia, 
as well as from the caves Okno, Važec cave, Domica, cave "v 
Sypkých skalách" and the Bystriansky závrt in the Slovak 
territory. Due to finding circumstances (secondary redeposi-
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tion oť the original sediments) the fossil remains were dated 
only to the Late Pleistocene (Eem - Wislan 3). 

As far the species determination, 24 individuals ľrom the 
Tmavá skala cave have the ratio between juvenile and adult 
individuals on the one hand and senile individuals on the ot
her hand approximately 1: 1, what was determined on the ba
sis oť the degree oť teeth crowns abrasion. The mentioned 

sample of bear paleopopulation cannot be classified among 
the typical representati ves of the species Ursus spelaeus, as 
they are known from the pre-Denekamp age. Similarly the 
sample cannot be arranged to the typical representati ves oť 
the species Ursus arctos. Likely it is the paleopopulation of 
individuals with the features of typical, speleoid, and atypi
cal, arctoid forms of the cave bear. 
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Prejavy Ni mineralizácie na ložisku Pezinok 

PETER ANDRÁŠ 1, FRANTIŠEK CAŇO2 a JOZEF STANKOVIČ:1 

1Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Severná 5,974 01 Banská Bystrica 
2Geologická služba SR. Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava 

3CLEOM. Prírodovedecká fakulta Univerzity Kamenského. Mlynská dolina. pavilón G. 
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( Doručené 8. 9. 1997) 

Demonstrations of Ni-mineralization at the Pezinok deposit 

Ni-minerali zation from the Malé Karpaty Mts. was in the past described only from the deposit Častá 
(it is represented by minerals of gersdorffite-ull mannite couple solid solution serie). The present rese
arch get a new information about ullmannite occurrence at the Pezinok deposit. 

Ekonomická bezvýznamnosť Ni mineralizácie v oblasti 
Malých Karpát spôsobila, že sa jej v minulosti venovala 
iba nepatrná pozornosť. Výskyt Ni mineralizácie bol do
nedávna známy len z Častej, odkiaľ Cambel (1959) a An
dráš ( 1996) opísali masívne Ni rudy tvorené minerálmi 
gersdorffitovo-ullmannitového izomorfného radu a Ni tet
raedritom. Polák ( 1955) identifikoval náteky sekundárne
ho Ni minerálu annabergitu. Až roku 1995 Andráš a Cho
van (1995) upozornili na to, že Ni mineralizácia je v Ma
lých Karpatoch oveľa rozšírenejšia. ako sa predpokladalo. 
Poukázali na výskyt ullmannitu v neďalekom anlimóno
vom ložisku Trojárová. kde je ullmannit akcesorick ou 
prímesou polymelalického Lrudnenia . Pri súčasnom výs
kume amimónových rúd v Pezinku sa na Kolárskom vr
chu zistili prejavy Ni minerali zácie aj na tomto ložisku. 

Ložisko má viac generácií pyritu. Najstarší je syngenetický 
submarínno-exhalačný pyrit 1 (obr. 1 ). Ako pyrit II označuje

me zlatonosnú generáciu. ktorá vznikla zbernou kryštalizáciou 
v alterovaných okolitých horninách a v šošovkách čierneho 
kremeňa. Mladší. hydrotermálny pyrit označujeme ako pyrit [Il 

(Andráš. 1988). Základné údaje o geochémii pyritJJ priniesli 
práce Cambela a Jarkovského ( 1967) a Cambela et al. ( 1977). 

Chemické zloženie pyritu 1-IIl (tab. 1) ukazuje. že pr[mes 
Ni (0.0X-0.X0 % ) je typická pre pyrit I a II . Pyrit lil zvy
čajne Ni neobsahuje (tab. 1 ). Vo vzorkách hydrotermálneho 
pyritu m CA-8 a RB-48 z Antimónovej štôlne sa však v niek
torých vzorkách (RB-48 a CA-8) zistil rad odmiešanín na Ni 
bohatých fáz (obr. 2) s obsahom Ni až do 31.91 % (tab. 1 ). 

Okrem odmiešanín sa zo vzorky zlatonosného pyritu II 
RB-49 popri inklúziách arzenopyritu, tetraedritu a gud
munditu opísali aj inklúzie bieleho rudného minerálu okta
édrického habitu s rozmem1i okolo 20 µm, ktoré sa elektró
novým mikroanalyzátorom identifikovali ako ul-lmannit 
(obr. 3). Na kontakte agregátu idiomorfn ých kryštálov 
pyritu III s kremeňom vo vzorke CA-8 vznikli aj početné 
zrná ullmannitu (Ni 23,81 %, Sb 6 l ,90 %, S 13,63 %, 
Fe 0,66 %; obr. 4). Na rozdiel od inklúzie vo vzorke 
RB-49 majú tieto zrná alotriomorfný vývoj. 
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Obr. t. Subrnaľlnno -nhalaény pyri111b1e ly1 v paragenéz e so s faleri-
101111s1výJ v čiernej bľldlic i 

Fig. t. Meiarnorphosed. pľlrnarily exhalat1on-sed1rnentary rninerali za-
1ion pynte l iwhi1e J in a,,ocia11on with , phaleri1e lgrey l in black ,hale. 

Obr. 2. Oclmiešaniny na Ni bohatých fáz (svetlejšie) v pyrite II. 

Fig. 2. Ni rich exolutions (lighter) in pyrite II. 



310 Mínera/ia Slovaca, 30( /998) 

Tab. 1 
Ložisko Pezinok - bodové elektrónové mikroanalýzy pyritu 

Electron microprobe point analyses of pyrite (Pezinok deposit) 

Čísln vrnrky Generácia fc s NI 

Rll-42 44511 54 . .10 11. IJ 
Rll-6.1 46.84 53.6.1 11.14 
Rll-6.1 46.58 53,85 0.06 
Rll-6.1 46.86 54.15 ll.05 
Rll-6.1 45.41 5.1.59 11.04 
Rll-66 47,.12 53.38 0.12 

Rll-46 44,85 51,IJ(I 0.05 
Rll-46 47.62 46,.12 11.13 
RIJ-50 II 46.ll0 52.211 11,114 
Rll-52 46.6.1 5.1.51 0.1\1 
PJ\-?J 48.114 51.6.1 11.16 
l'A-7.1 46.91 511.14 IU7 

Rll-47 46.75 54.111 0,1111 
Rll--17 46.92 "1,19 n,no 
RIJ-47 46 8'! 'i 1.,57 (J_llll 

Rll--P 47.lJII 'i ~- 7x (1,111) 

RIJ-47 -tr~ . .:::;.;;; ,;;i>(,1 1),1)[ 1 

RIJ--17 "1-fi.112 'i(',l•J 11111) 

RO--lx -l-'i,7.;;_ ,;; l."6 11_,;;,;; 

RIJ--lx 41~. "2 "'Íli,2...J fl,b,;; 

CA-X lll .l(, 2 'l. 'i].11R ].1!7 
CA-X Jt, ~-. ,;; j -"~ l .h 1 
ťA-R -17 U ,;; l .'ť--7 11_1-.. 

CA-F 1 \ ~ ~ t-l_7J 1 1. q l 
CA-X J 1 'Í)',: "í2.-l2 l, "i2 
<AF J7 .'-J '2 .11, 11,1111 

CA-X <;,] _2!) J7.hll 1),1111 

ľA-h'-J .n1,1 "'2." 7 11_1111 

CA-bg Jr>.7'l. .:;, 1 4íl ()_1111 

CA-6'-J Jh X] "i\_.;;1 !J_ll() 

PA- 79 4o.> 1 <;,\_,;;] {)_1111 

Obsah Bi a Ag je pod hranicou stanoviternosti 
Bi and Ag contents are below detection l1m1t 

Obr. 3. ldiomorfná inklúzia ullmanniru 1b1dy1 v zlatonosnom pynte II 1s1vý1. 

Fig. 3. Euhedral ullmannite mclusions 1white1 in gold-beanng pyrite II 
tgrey 1. 

Záver 

Mineralogické 5túdium malokarpatských lož.ísk ukázalo. 
že Ni mineralizácia je overa rozšírenejšia. ako sa predpokla
dalo. Okrem častej a Trojárovej možno prejavy Ni minerali
zácie nájsľ aj na ložisku Pezinok. a 10 vo forme odmiešanín 
na Ni bohatých fáz a inklúzií ullmannitu v pyrite. Samostat
né zrná ullmannitu sú veimi zriedkavé. Nemožno vylúčiť, že 
detailný výskum prinesie aj dalšie údaje o výskyte Ni mine
rálov z iných lokalít Malých Karpát. 
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Akcesorický huttonit a dva typy allanitu v granitoidoch typu S z Tríbeča 

IGOR BROSKA 1, IGOR PETRÍK 1 a PAVOL S1MAN2 

1Geologický ústav SA V, Dúbravská 9, 842 26 Bratislava 
2Geologická služba Slovenskej republiky, Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava 

(Doruťe11é 16. 2. 1998, revidom11á verzia doruťená 19. 3. 1998) 

Accessory huttonite and two types of allanite in Tríbeč S-type granitoids 

Accessory huttonite was identified by microprobe in S-type granitoids of the Tríbeč-Zobor crystal
line basement. Jt is the first finding of this, al111ost pure Th-phase in Slovakia. The identified huttonite 
reaches the size 0.5 111111 and its esti111ated concentration is abo ut IO git. We suppose that both huttonite 
and 111onazite are of 111agmatic origin. By detailecl study the huttonite was found to include an olcler 
primary allanite and, to be rimmed by epitaxia! overgrowths of another deuteric allanite with different 
composition. The last pheno111enon is tent at ivcly correlated with a similar, but much more 
intense process, identified in Alpine metamorphosed granites of the Alps and southern Veporicum. 

Key words: huttonite, monazite, allanite, Tríbeč , S-type granitoids 

Úvod 

Vďaka svojmu petrologickému významu priťahuje mo
nazit v poslednom období stále viac a viac pozornosť mi
neralógov a petrológov, keďže okrem geochronológie 
(Parrish, 1990; Monte!, 1996) sa monazit uplatnil aj ako 
geotermometer (Monte!, 1993), resp. geotermobarometer 
(Gratz a Heinrich, 1997). Navyše kryštalochemická po
dobnosť medzi aktinoidmi a lantanoidmi vedie k možném u 
budúcemu využitiu monazitu na viazanie rádioaktívneho 
odpadu (Boatner a Sales, 1988; Hughes et al., 1995). Mo
nazitovú skupinu minerálov reprezentuje pevný roztok 
monazitu s. s. CePO4 , huttonitu ThSiO4 a brabantitu 
CaTh(PO4) 2 . Párovou substitúciou CaThCe_2 medzi mo
nazitom-(Ce) a brabantitom sa v prírode tvorí pomerne 
rozšírený pevný roztok cheralit (Burt, 1989; Hughes 
et al., 1995; obr. 1 ). Cheralit je relatívne hojný akcesoric
ký minerál napr. v granitoch Považského Inovca (Broska 
a Uher, 1989). Monoklinický huttonit je jedným z repre
zentantov dimorfného ThSiO-1 a jeho tetragonálnou varie
tou je torit, ktorý býva častou inklúziou v zirkónoch. 

Monazit je charakteristickým akcesorickým minerálom 
granitov typu S a v týchto horninách je hlavným nosite
ľom prvkov ľahkých vzácnych zemín. Odhaduje sa, že 
pokiaľ je prevládajúcim vzácnozeminovým akcesorickým 
minerálom v granite, viaže sa naň okolo 95 % prvkov 
ľahkých vzácnych zemín (Gromet a Silver, 1983). Hojný 
je aj v kryštaliniku Tríbeča - aspoň v granitoidoch typu 
S, ktoré vystupujú najmä na jeho sz. okraji v okolí obce 
Krnča. Pri detailnom výskume monazitu v týchto grani
toidoch sme zistili, že obsahuje nielen inklúzie allanitu, 
ale aj huttonitu - jedného z koncových členov monazi
tovej skupiny minerálov. Pretože sa v Západných Karpa
toch doteraz nezaznamenal, rozhodli sme sa tento jeho 
výskyt opísať detailnejšie. 
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Huttonit v granitoch Tríbeča 

Geologická pozícia študovanej vzorky 

Huttonit sme identifikovali mikrosondou v biotitic
kom granodiorite typu S z krnčianskej doliny, kde dosa
huje veľkosť 0,5 mm. Tieto variské granito idy typu S 
pokladáme za produkt tavenia zhrubnutej kôry v dôsledku 
spodnokarbónskej príkrovovej tekto niky (Petrík et al., 
1995). Okrem granitoidov v okolí m iesta nálezu vystu
pujú mnohé xenolity kryštalických bridlíc reprezentova
né prevažne biotitickými pararulami spodnopaleozoické
ho veku, ktorých metamorfóza dosiahla stredný stupeň 
amfibolitovej fäcie (Zaťko a Broska, 1996). Vzorka po
chádza z odkryvu 800 m na SSV od Ostrej hôrky (kóta 
446,5 m) od sútoku potoka z ľavej bočnej dolinky 
do Krnčianskeho potoka. 

Petrografický opis vzorky 

Vzorka, v ktorej sa huttonit nachádza, je hrubozrnným 
biotitickým granodioritom (objem . %: Qtz 36,8, Plg 
41,7, Kfs 10,5, Bt 9,8, Chlo O, 16, Ap 0,07) bez výraz
ných deformačných znakov. Obsahuje plagioklas s obsa
hom An 14 až An25 , ale v leme aj pod An 10. Zvyčajne bý
va sericitizovaný. Al kalický živec je pertititický mikro
klín, ktorý niekedy uzatvára plagioklasy. Biotit je relatívne 
železnatý (Fe/(Fe + Mg) = 0,54-0,56; Petrík a Broska, 
1994). Obsah TiO2 v biotite je okolo 4 % a za zmienku 
stojí, že v ňom možno často pozorovať uzatváranie dymo
vého apatitu, indikujúceho spolu s paragenézou ilmenitu 
a monazitu pri abse ncii amfibolov a allanitu relatívne 
redukčné prostredie v porovnaní s granitoidmi typu I 
vyskytujúcimi sa na JV od zmienenej lokality (Broska 
et al., 1992). 
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Obr, 1. Diagram koncových členov minerálov rnonazitovej skupiny 

(podľa Hughesa et al., 1995) s analyzovaným huttonitorn a monazitorn 
(tab. 1 ). 

Fig. 1. End rnernbers of monasite group with analyses of huttonite 
and rnonasite. 

Akcesorický huttonit a jeho vzťah k monazitu a allanitu 

Huttonit (identifikovaný doteraz iba rnikrosondou) 
v granitoidoch typu S tríbečského kryštalinika veľmi 
pravdepodobne predstavuje primárne magmatickú fázu, 
lebo podobne ako rnonazit ho atakovali neskoršie subso
lidové roztoky , pri ktorých narastá lem neskorého mona
zitu , resp. huttonitu na allanit (obr. 3). Hutlonit vystu
puje v interstíciách zŕn horninotvorných kryštálov , ale 

tak isto ako monazit sa predovšetkým viaže na biotit. 
Tvorí idiomorfné kryštály, resp. podľa novšej klasifiká
cie je euhedrálny s vysokým stupňom usporiadania (Hib
bard, 1994; obr. 3). Tvorí len malú časť populácie rnona-
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Obr. 2. Geologická skica tríbečsko-zoborského kryštalinika s lokali 
záciou granodioritu typu S obsahujúceho huttonit. 

Fig, 2. Geological sketch of the Tríbeč-Zobor crystalline complex 
with location of S-type granodiorite contai11ing huttonite. 

Tab. 1 
Mikrosondové analýzy huttonitu, brabantitu a allanitu (hmotn. %) 

Microprobe analyses of huttonite, brabantite and allanite (in wto/o) 

Minerál Hu All All Hu Hu Mnz 
Bod 4 1 6 2 3 
Pozícia jadro inklúzia okraj okraj jadro jadro 

Si02 16,72 31,38 32,21 7,53 8,22 1,68 

P20s 1,55 0,50 0,28 9,35 7,08 27,19 

CaO 0,91 9,94 11.07 1,90 1,72 0,77 

Y 20 .1 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,20 

La20 , 0.00 5,71 6,72 0,00 0,00 16, 19 

Ce20 .1 0,42 11.49 12,06 1,79 0.95 29,35 
Pr10 1 0,60 2,25 1,62 0,28 0,31 2.51 
Nd20 1 1,02 4,35 3.95 0,52 0,62 9,19 

Srn20_1 1.33 4,02 3.88 0,33 0,30 0,78 

Gd20 _1 11. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0, 17 

Th02 77,19 0,44 0,00 72, 17 76.35 10.27 
U02 n. d. n. d. n. d. n. d. 11. d. 0, 19 

Al 20 .1 0,13 17,58 23.45 0,72 0,80 0,00 

Ti02 0,18 0.07 0,00 0,20 0.25 0,00 

FeO 0,00 6,93 0,37 3,41 1,75 0,00 
MgO 0.00 1,09 0,33 0,00 0,00 0,00 
FeO n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,79 

total 100,04 95,74 95,95 98,20 98,36 99,28 

O=F,CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 
Total 100,04 95,74 95,95 98,20 98,36 98,95 

Si 0,890 3,056 2,994 0,398 0,454 0,067 
p 0,070 0,041 0,022 0.418 0,331 0,923 
Ca 0,052 1,037 1,103 0,108 0,101 0,033 
y n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,004 
La 0,000 0,205 0,230 0,000 0,000 0,239 
Ce 0,008 0,410 0.410 0,035 0,019 0.431 
Pr 0,012 0,080 0,055 0,005 0,006 0,037 
Nd 0,019 0,151 0,131 0,010 0,012 O, 132 
Srn 0,024 0,135 0,124 0,006 0,006 0,011 
Gd n. d. n. d. 11. d. n. d. n. d. 0,002 
Th 0,935 0,010 0,000 0,867 0,959 0,094 
u n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0,002 
Al 0,019 2,018 2,569 0,101 0,043 0,000 
Ti 0,007 0,005 0,000 0,008 0,004 0,000 
Fe 0,000 0,564 0,029 0,150 0,029 O.OOO 
Mg 0,000 O, 158 0,045 0,000 0,000 0,000 
F n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 0.100 

Poznámka: Prepočítané na štyri atómy kyslíka. 
Note: Formulae proportions of cation based on 4 O atoms. 

zitu. Odhadujeme, že z celkovej populácie rnonazitu 
predstavuje huttonit a brabantit len asi 2-5 %. Inými 
slovami: keď celkový obsah monazitu predstavuje 
740 g/t, huttonit je v koncentrácii od 15-35 git. Medzi 
rnonazitovou skupinou mi nerálov sa vo vzorke vyskytu-
je aj rad prechodných členov (obr. 4), ktorých podiel 
v huttonite zvyčajne dosahuje 30 %. Podobne ako v rno-

nazite srne inklúzie all anitu predstavuj úce ešte staršiu 
magmatickú fázu, ako je monazit, resp. huttonit, zistili 
aj v huttonite (Broska et al., v príprave) . 

Pri štúdiu vzoriek monazitu a huttonitu sa ukázalo, 
že sú v asociácii s dvomi typmi allanitu (tab. 1, obr. 3 ): 
prvý typ allanitu - uzatvorený vo forme inklúzií a re-

sorbovaný obklopujúcim rnonazitom - je staršou mag-
matickou fázou, druhý typ, už spomenu tý subsolidový 
allanil, sme identifikovali ako nepravidelný lem okolo 
huttonitu. Allanit vys kytujúci sa vo forme inklúzií 
v jadre huttonitu a monazitu má chemické zloženie mag-



I. Broska el al.: Akcesorický lmrronir a dva rypy allaniru v graniroidoch rypu S z Tribec'a 313 

308 µm 

154 µm 

Obr. 3. Obrázky kompozície z elektrónovej mikrosondy. Svetlá fáza 
je huttonit (analýza 1, tab. 1) uzatváraný allanitom (tmavá fáza, ana
lýza 2, 3), epitaxiálny lem na huttonite je tvorený allanitom druhého 
typu (analýza 4, 5). 
Fig. 3. BSE irnages of huttonite (bright phase, analysis 1, Tab. I) 
enclosed by allanite (dark phase, analyses, 2, 3). The epitaxia! rim on 
huttonite is formed by allanite of the second type (analyses 4, 5). 

matických allanitov. Zásadný rozdiel v chemizme deute
rického allanitu z epitaxiálneho lemu a allanitu z inklú
zií (podobne ako allanitu z granitoidov I-typu; Petrík 
et al., 1995) spočíva vo vysokom obsahu Al 20 3 

(22-25 % ), čo zodpovedá peraluminóznemu prostrediu 
granitoidov typu S, a v nízkom obsahu FeO (0-4 % ) 
a MgO (0, 1-0,5 % ) a Ti02 (blízke O % ). V magmatic
kých allanitoch z inklúzií je naopak obsah FeO 6-7 %, 
MgO I % a Ti02 0,3 % (tab. 1 ). 

Záver 

V granitoidoch typu S v Tríbeči sme zistili prítom
nosť huttonitu spolu s vysoko Th monazitom. Predpo
kladáme, že to nebude ojedinelý nález v Západných Kar
patoch a že huttonit možno očakávať všade tam, kde má 
monazit vysoký obsah T h a zreteľne prejavuje trend sme
rom k huttonitovému zloženiu. Vysoký obsah Th v mo
nazite sa spája s relatívne vyššie teplotným monazitom, 
čo možno dokumentovať aj v Tríbeči, kde sa v okrajo
vých častiach granito vého plutónu vyskytuje monazit 
s nižšou koncentráciou Th. 

Poďakovanie. Práca vznikla v rámci grantu GA 4078. 

Literatúra 

Boatner, L. A. & Sales, B C., 1988 Monazite. l11: Lurze. W. & 
Enving. R. C. ( Eds.): Radioacrive wasre forms for rhe Juru re. E!se
vier Sc. Publish., Amsrerdam. 495-564. 

Bun, D. M., 1989: Composi ti onal and phase relations among rare earth 
element minerals. In: Lipín. B. R. & McKay. G. A. ( Eds.): Chemisrry 
and mineralogy of'Rare eclľlh eiemenrs. 259- 302. 

Broska, 1., Dikov, Y. P., Čelková, A. & Mokhov, A. V., 1992: Dusky 
apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians. 
Geol. Carpar!z., 43. 4. 195- 198. 

Broska, I. & Gregor, T., 1992: Allanite-magnetite and monazite-ilme
nite granitoid series in the Tríbeč Mts. Spec. Vo/. oj IGCP 276. 
GÚDS Braris/ava, 25-36. 

Broska, 1., Williams, T. & Petrík. 1., 1998. Allanite inclusions in mona
zite from S-type granitoids (Tríbeč Mts., Western Carpathians. 
(in prep.) 

Gratz, R. & Heinrich, W., 1997· Monazite-xenotirne thermobaromet
ry: Experirnental calibration of the miscibili ty gap in the binary sys
tern CePO. - YP04 . A111er. Mineraiogisr, 82. 772-780. 

Gromet, L. P & Silver, L. T„ 1983: Rare earth element distribution 
among minerals in a granodiorite and their petrogenetic irnplica
tions. Geochim. cos11wchú11. Acla (Londo11), 47, 5. 925-940. 

Hughes , J. M„ Foord, E. E., Hubbard, M. A. & Ni, Y., 1995: The crys
tal structure oť cheralite -(Ce),(LREE,Ca,Th,U)(P,Si)O., a monazi
te-group mineral. Neu. Jb. Mi11era/., Abh.; M!z. H„ 8. 344- 350. 

Hibbard. M. J„ 1994: Petrographic classiťication of crystal morpholo
gy. J. Geol., 102, 571-581 

Monte!, J. M., 1993: A model for monazite/melt equilibrium and appli
cation to the generation of granitic magrnas. Chem. Geol. (Amsler
da111), I IO. 127--146. 

Monte!, J M„ Foret, S., Veschambre, M., Nicollet, C. & Provost, A., 
1996: Electron microprobe dating oť monazite. Chem. Geol. 
(A111s1erdam) , 131. 37- 53. 

Kucha, H., 1980: Continuity in the monazite-huttonite series. Min. 
Mag. (London), 43, 1031- 1034. 

Parrish, R. R., 1990: U-Pb dating oť monazite and its application to 
geological problem. Canad. J. Eart/z Sci„ 27, /43/-1450. 

Petrík, I. & Broska, !., 1994: Petrology of two granite types frorn the 
Tríbeč Mountains, Western Carpathians: an example of 
allanite(+magnetite) ve rsus rnonazite dichotomy. Geol. J., 29. 
59-78, 

Petrík, 1., Broska, 1., Lipka, J. & Sirnai1, P., 1995: Granitoid allanite-(Ce): 
substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an 
example of !-type granitoids, Western Carpathian s, Slovakia). Geol. 
Carparh., 46, 2, 79-94. 

Overstreet , W. C., 1967· The geologic occurrence oť monazite. Geol. 
Sun•. profess. Pap. Washi11g1011, 530, 327. 

Za(ko, P. & Broska, !., 1996: Metamorfné podmienky vzniku bridlíc 
tríbečsko-zoborského kryštalinika. Mineraiia Siol'., 28, 281- 287. 



314 Mínera/ia Slovaca, W (1998) 

Accessory huttonite and two types of allanite in Tríbeč S-type granitoids 

S-type granitoids building the NW part of the crystalline 
basernent of the Tríbeč Mts. are characteristic by their 
LREE rnineral association dorninated by rnonazite. The 
detailed study of this rnineral revealed its thoriurn rich natu
re (up to 9 % ThO2). Besides Th-rnonazite, huttonite , a pure 
thoriurn end rnernber, was also identified. Jts cornposition 
is given in table I and shown in Fig. 1. Huttonite (sirnilar
ly as rnonazite) shows very interesting relations with ano-

ther LREE phase, allanite. We found two genetic types 
oť allanite: (1) a rnagrnatic one occurring included in rnona
zite and huttonite with higher FeO, MgO and TiO2 and lower 
Al 2O3 contents cornpared to the other type (2) which ťorrns 
epitaxia! overgrowths on huttonite. This type is extrernely 
Al-rich and FeO, MgO and TiO2 poor (Tab. !). 

The presence of huttonite rnay be expected in all S-type 
granitoids containing Th-rich rnonazites. 
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Natroalunit a natrojarosit zo Šace 

JIRÍ SEJKORA 1 a RUDOLF ĎUĎA2 

1Mineralogicko-petrologické oddelenie Národného múzea v Prahe 
2Východoslovenské múzeum Košice 

(Doruťené 2. 2. 1998) 

Natroalunite and natrojarosite from Šaca (Košice region, Slovakia) 

The arricle presents the results of mineralogical study oť natroalunite and natrojarosite, their X-ray 
powder difťractional data, calculated lattice parametres and infra-red spectra. The identification is 
completed with their chemical composition and correlation with the results of X-ray powder diťfraction 
analyses. 

Úvod 

Na SZ od časti Košíc Šaca sa vyskytujú súvrstvia ílu 
s polohami pieskovca a štrku patriace do sečovského (pa
nón) a kochanovského súvrstvia (vrchný sarmat). Medzi 
obliakmi štrku sa pomerne často nachádzajú aj obliaky 
rozličných metamorfovaných hornín , kremeňa a limonitu. 
Ojedinele sú v puklinách obliakov kremeňa a limonitom 
žlté až žltohnedé jemnokryštalické agregá ty vysokého 
lesku veľké až 0,3 mm. Ešte vzácnejšie v nich bývajú 
hniezda matnejšieho zelenobieleho minerálu jemnokryšta
lickej štruktúry, ktorý sa vzhľadom podobá variscitu. 
Obidva minerály sme študovali a výsledky predkladáme 
v tejto štúdii. Minerály sme identifikovali ako natrojaro
sit a natroalunit. Ich prvé vzorky na výskum poskytol 
P. Olejnik z mineralogického klubu pri Východosloven
skom múzeu v Košiciach. 

Výskyt natroalunitu a natrojarositu v prírode 

Natroalunit - Na Al 3[(0H6)/(S04) 2] sa najčastejšie vy
skytuje v gosanových partiách rudných ložísk. Tvorí 
romboédrické, vzácne tabu ľkovité kryštáliky, ale naj
častejšie je zrnitý až celistvý. Býva biely , sivý, žltý až 
hnedý. Tvrdosťou sa podobá kalcitu (3. stupeň). Zistil sa 
na viacerých lokalitách vo svete (napr. Marysval, Utah, 
Silverton v Colorade, USA; Bernard el al., J 992), na Slo
vensku (Valach, J 973) v asociácii s halloyzitom a mont
morillonitom v hydrotermálne premenených horninách 
v Kremnici. Vzácne sa zistil ako špinavobiela až žltá ma
sa s aluminitom v íle v oblasti Pustého pofa v zlato
banskom rudnom poli (Ďuďa a Kaličiak, 1979). 

Natrojarosit - Na Fe33+[(0HV(S04) 2 ] sa v prírode 
vyskytuje častejšie. Aj on tvorí tabufkovité a romboédrické 
kryštáliky skleného lesku. Jemnokryštalické agregáty sú 
matné. Natrojarosit má žltú až hnedastú ťarbu a tvrdosť 
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okolo 3. stupňa. V prírode vzniká vetraním Fe sulfidov. 
Identifikoval sa na mnohých svetových ložiskách (napr. 
Modum v Nórsku, Buxton v Južnej Dakote, USA, Chu
quicamata v Chile, Valachov v Čechách a inde; Bernard et 
al., 1992). Zo Slovenska ho opísal už Ul ric h (1934 ), a to 
z haldy antracitu v Tŕni v rozloženom pyrite, sírovožlté 
práškovité agregáty v asociácii so sadrovcom z Banskej 
Štiavnice, z Mn ložiska v Kišovciach a v asociácii so sad
rovcom a limonitom aj zo šachty Anna v Kremnici. Nov
šie ho zo štôlne Ferdinand v Kre mnici opísal Kúšik 
(1969). V ložisku Smolník bol natrojarosit rozšírený 
v asociácii s copiapitom a sadrovcom (Černý, 1956). 

Fyzikálno-chemické vlastnosti študovaných minerálov 

Obidva minerály sa identifikoval i rtg. práškovou di
frakčnou analýzou, infračervenou spektroskopiou a orien
tačnou chemickou analýzou pomocou EDAXu. 

Metodika: Prášková difrakčná analýza sa vykonala na 
difraktometri HZG 4/T uR, Cu Kcx žiarenie, krok skanova
nia 0,05 °/5 s, merané v rozmedzí 4-65°, 20, presná po
loha difrakčných maxím zhotovená pomocou profilovej 
funkcie Pearson VII, program ZD-Gedit (Ondruš a Kova
nie, v tlači). Mriežkové parametre boli spresnené progra
mom Burnham ( 1962). 

Infračervené spektrá študovaných vzoriek sa získali na 
FTIR spektrometri Nicolet 740. Zmeralo sa absorpčné 
spektrum v KBr tabl ete (obidve fázy), ako aj difúzne 
reflexné spektrum čistej skúmanej látky (iba natrojarosit) 
a prepočítalo sa na jednotky Kubelku - Munka, formálne 
zodpovedajúce absorbancii. 

Rtg. práškové difrakčné úd:ije natroalunitu zo Šace vefm i 
dobre korešpondujú (tab. 1) s údajmi z literatúry (Parker, 
1962; karta PDF 41-1467). Jeho kryštálová štruktúra, 
publikovaná v práci Okadu et al. ( I 982), sa použila na 
výpočet teoretického difrakčného záznamu (program Lazy 
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Tab. 1 
Difrakčné línie natroalunitu z lokality Šaca 

Difraction lines of natroalunite from Šaca locality 

h k dohs III" dťalľ 

1 o 5,698 7 5,691 
o o 3 5,575 6 5,569 
o 1 2 4,909 50 4,901 
1 1 o 3,497 19 3,495 
o 2 1 2,977 73 2,978 
1 1 3 2,960 100 2,960 
o 1 5 2,925 14 2,925 
o o 6 2,784 13 2,785 
o 2 4 2,452 6 2,451 
2 o 5 2,241 2 2,243 
1 o 7 2,220 42 2,220 
1 2 2 2,205 4 2,207 
3 o 3 1,8974 33 1,8970 
o 2 7 1,8746 7 1,8741 
o o 9 1,8565 8 1,8564 
2 2 o 1,7474 23 1,7473 

Pulverix; Yvon et al., 1977). Ale výpočet relatívnej in
tenzity interpolárnych dištancií poskytol úplne odlišné 
hodnoty, ako sa zistili pri natroalunite zo Šace a z ďalších 
lokalít, pri hodnotení študovaného záznamu sa nedali 
použiť a preto sa na jeho indexovanie aplikovali údaje 
z karty 4 l-1467 (PDF). Vypočítané mriežkové parametre 
natroalunitu zo Šace (tab. 2) sme vyniesli do diagramu 
ale (obr. 1) spolu s ďalšími publikovanými údajmi o alu
nite, natroalunite, jarosite a natrojarosite. Z obr. 1 je zre
teľná veľmi dobrá zhoda medzi parametrami základnej 
bunky natroalunitu zo Šace a ostatnými prírodnými 
aj syntetickými natroalunitmi. 

Rtg. práškové difrakčné údaje natrojarositu (tab. 3) ko
rešpondujú s publikovanými údajmi (Archipenko et al., 
1987; Okada et al., 1987). Morfológiu študovaných kryš
tálov natrojarositu dokumentuje obr. 2-5. Pretože kryš
tálová štruktúra tohto minerálu sa doteraz v dostupnej li
teratúre nepublikovala, na indexovanie hodnôt sme použi
li teoretické údaje vypočítané programom Lazy Pulverix 
(Yvon et al., 1977) pri použití kryštálovej štruktúry jaro
situ (Menchetti a Sabelli, 1976) a mriežkového parametra 
a= 7,280 a c = 16,620 Á. Do diagramu ale (obr. 1) sme 
vyniesli aj mriežkové parametre natrojarositu zo Šace 
(tab.4). 

Chemické zloženie obidvoch minerálov sa sledovalo 
pomocou EDAXu. V natroalunite sa ako hlavná zložka 
zistil Al, S, O, Si a Na, málo Fe a K. Obsah Al, S, O 

a 
C 

v 

Tab. 2 
Parametre základnej bunky natroalunitu z lokality Šaca 

(trigonálnej priestorovej grupy R3m, v 10· 1 nm) 
Parameters of basic cell of natroalunite from locality Šaca 

(for trigonal space group R3m, in IO· ' nm) 

Šaca * 1 *2 *3 

6,989( J) 6,982( 1) 6,998 6,983 
16,707(4) 16.737(5) 16,71 16.699 

706,8(2) 706.6 708 ,7 705,2 

* 1 - natroalunit , karta 41-1467 (PDF) , *2 - natroalunit synt. (Parker, 
1962), "3 - natroalunit, Sierra Almogrega. Španielsko (Moss, 1958) 

Na 
7,4 

7,2 

7,0 Al ® ·.:. 

6,8 C 

16,5 16,7 16,9 17,1 17,J 17,5 

Obr. 1. a/c diagram (a, c ... parametre základnej bunky v nm 10· 1). 

• - natroalunit, Šaca, ■ - natrojarosit, Šaca, • - natroalunit (Par
ker, 1962; Moss. 1958; Okada et al., 1982). ■ - natrojarosit (Archi 
penko et al„ 1987; Okada et al. . 1987), O - alunit (Hendrickson, 
1935; Pabst, 1947; Brophy et al., 1962; Menchetti a Sabelli, 1976; 
Wang et al., 1965), O - jarosit (Hendricks. 1935; Brophy et al., 1962; 
Brophy a Sheridan, 1965; Menchetti a Sabelli, 1976; Kato a Miura, 
1977; Archipenko et al„ 1987), ♦ - hydroniojarosit (Brophy a She
ridan . 1965; Archipenko et a l. , 1987), • - prechodné členy v rade 
alunit - natroalunit - jarosit, jarosit - hydroniojarosit (Parker. 1962; 
Brophy et al., 1962; Brophy a Sheridan, 1965; Archipenko et al., 
1987) 

Fig, 1. ale diagram (a , c ... parameters of the basic celi in nm JO·' ). 
• - natroalunite, Šaca, ■ - natrojarosite , Šaca, • - natroalunite 
(Parker, 1962; Moss. 19 58: Okada el al., 1982), ■ - natrojarosite 
(Archipenko et al., 1987: Okada et al., 1987), O - al unite (Hendrick
son, 1935; Pabst, 1947: Brophy et al., 1962; Menchetti a Sabelli, 1976; 
Wang et al., 1965). O - jarosite (Hendricks, 1935; Brophy et al„ 
1962; Brophy and Sheridan, 1965; Menchetti and Sabelli , 1976; Karo 
and Miura, 1977; Archipenko et al., 1987), ♦ - hydroniojarosite 
(Brophy and Sheridan, 1965; Archipenko et al., 1987), • - transitional 
members in the row alunite - natroalunite - jarosite. jarosite - hyd
roniojarosite (Parker, 1962; Brophy et al., 1962; Brophy and Shericlan, 
1965; Archipenko et al„ 1987). 

a Na zodpovedá teoretickému zloženiu natroalunitu -
- NaAl3 [(OH)6/(SO4)i]. Vysoký obsah Si spôsobujú 
jemné heterogénne zrniečka kremeňa, ktorého podiel sa 
zistil vo vzorke pri ,tg. práškovej difrakcii. Malý obsah 
Fe v natroalunite svedčí o istom izomorfnom podiele na
trojarositu a obsah K o podiele alunitovej zložky. 

Prítomnosť fázy zodpovedajúcej minamiitu - (Na, Ca, 
K/2 [(OHV(SO.J)2] (Fleischer a Mandarino, 1995) v štu
dovanom rnineráli je vylúčená, pretože sa superštruktúrne 
difrakcie (najmä 10031 pri 11, 16 Á) v difrakčnom zázname 
študovanej fázy nezistil i (Ossaka et al. , 1982; Li et al., 
1992). 

Natrojarosit zo Šace ako podstatnú zložku obsahuje Fe, S, 
O a Na, vedľajšiu Al a veľmi malý obsah K, Si a Ca. Zastú
penie hlavných prvkov veľmi dobre zodpovedá teoretické
mu zloženiu natrojarositu - NaFel+ [(OHV(SO4)2], ob
sah Al izomorfnej natroalunitovej a obsah K jarositovej 
zložke. Veľmi malý obsah Si a Ca má heterogénny 
pôvod. Zistený podiel izomorťných p,írnesí K, Fe a Al 
pri študovaných vzorkách z lokality Šaca neprekvapuje, 
pretože izomorfia medzi členmi skupiny alunitu a jarositu 
sa doteraz podrobne preštudovala v rade alunit - natro-
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Tab. 3 
Difrakčné líni e natrojarositu z lokality Šaca 

Difracti on lines of natrojarosite from loca lity Šaca 

k 

o 
o 
1 
1 
o 
2 
1 
1 

o 
1 
o 
2 
2 

2 
o 
o 
o 
_1 

1 
2 
2 
o 
2 
2 
2 
I 
I 
1 
_1 

o 

2 
4 
1 
3 
2 
2 
2 

I 

3 
2 
o 
4 
1 
3 
-3 
2 
5 
6 
4 
- 1 

I 

-2 
2 
5 
7 

.l 
J 
-5 
5 
7 
9 
u 

,1 

3 
9 
9 

-4 
4 
1 
-8 
8 
2 
5 
-5 
-6 
6 
10 

5,903 
5.544 
5,025 
3,634 
3.470 
3,098 
3,043 

2,953 
2,938 
2.770 
2.5 12 
2.J57 

2.289 

2.22 l 
1.%4_1 

I. 898'i 
1.8462 
1.8 194 
1.7288 

1,6465 

1.6120 

1,5675 

1,5484 

1,5 192 

1,469 1 

T ab . 4 

1/lo 

21 
73 
72 
11 
53 
79 
88 

42 
33 

100 
47 

9 

J'.'. 

9 1 
44 

1 _1 

40 
47 
40 
32 

29 

34 

31 

35 

54 

5,894 
5,541 
5,022 
3,639 
3,469 
3,096 
3.042 
3,042 
2,947 
2.940 
2.770 
2.511 
2.-158 
2.-158 
2.290 
2.290 
2.287 
"1 ,..,.,, 

1.%45 
1.9645 
1. 9 36" 
l.916'i 
1.8965 
1.8469 
1,8 1% 
1.7287 
1.7287 
1,6469 
1,6469 
1,61 14 
1,6114 
1,5688 
1,5659 
1,5659 
l,5482 
1.5473 
l ,5473 
1.5209 
I .S209 
1,4702 

Parametre zákl adnej bunky na trojaros itu z lo kality Šaca 
(tri gonálnej pri estorovej grn py R3m, v J0· 1 nm ) 

Paramete rs oť the bas ic celi to natrojarosite fro m local ity Šaca 
(ľor trigo na l space gro up R3m, in 1 o· 1 nm) 

a 
C 

v 

Šaca 

7,278( 1) 
16.622(4) 

762,5(2) 

* I 

7,329(2) 
16,703(4) 

776,9 

*2 

7,335(2) 
16 ,643(4) 

775,4 

7,3346(4) 
16.747(5) 

780,2 

*4 

7J40 
16.720 

780, 1 

· 1 - na1ro1aro, 11 J0-120-1 (Okacla e1 al. 1987). · 2 - ,yrneuck) pnpra
vený 11arro1aros11 s 8.1 molár o/r narro1arosi1u a 17 molár 'lí hyclro11101a
rosi1u 1Arch1penko el al„ 1987), · _, - syrne 11,ký natro1aros11 ( 16-425). 
·' 4 - narr0Jaros 11. Carbon Co„ Montana ( Mnchell a G1annmi. 1958) 

Obr. 2-5. Ve ľmi dobre vyvinuli' 1ngon:ílne k.ryš1ály na1ro1 a ros 11u ► 
, lokali1 y Šaca Elektrónový ,kanovac í mikro,kop Te,la BS _140 

Fig. 2-5. Yery wt'll developed rngonal crys(als of na1ro1aros11e From 
1he locality ŠaC:J SC AN m1crop robe Te,la BS J40 
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Obr. 6. Infračervené absorpčné spektrum natroalunitu z lokality Šaca. 

Fig. 6. Infrared absorption spectra of natroalunitc from the locality Šaca. 

a lunit (Parker, 1962), alunit - jarosit (Brophy et al. , 
1962) a jarosit - natrojarosit - hydroniojarosit (Brophy 
a Sheridan, 1965; Archipenko et al., 1987). 

Infračervené spektrá natrojarositu potvrdzujú dobrú zho
d u vibračných pásov. Jeho kryštálovú štruktúru a systém 
vodíkových väzieb nenarušil ani tlakový postih skúmanej 
vzorky, ani výnimočné reakcie pri príprave KBr tablety. 
Určitý rozdiel - najmä v intenzite a charaktere pásov - od
ráža rozdielnu techniku zhotovovania študovaných 
spektier. 

Tab. 5 
Infračervené vibračné spektrá natroalunitu z lokality Šaca 

lnfrared vibration spectra of natroalunite from locality Šaca 

Šaca * 1 Interpretácia vibračných pásov 

3489 sh 3485 v(OH) 
3456 VS 

1636 o HOH (adsorbovaná voda')) 

1218 ms 

1099 VS 1086 v_1 (S04 ) 2· 

1070 

1023 lllS 1030 v, (S04)2 

695 w sh v (OH) (+librácia) 
673 ms 

630 632 v4 (S0.)2 
601 lllS 605 

531 w sh v (OH ) (+ librácia) 
516 111 505 

435 m 475 V2 (S04ľ -

Nicolet 740, analytička M. t\ovotná. * 1 - alunit (hmner, 1974). Cha
rakter vibračných pásov: relatívna intenzita: vs - veľmi silná, s - sil
ná, m - stredná, mw - stredná až nízka, w - nízka. Charakter pásov: 
sh - ramienko. 

----

Ďalej uvádzame hodn oty vlnočtov maxím pásov spek
tier merané v KB r tabl e te a od lišné hod noty DRIFT 
spektra natrojarositu v zátvorkách. Uvádzaná symetria sulfá
tového ión u v mineráloch alun itovo-j aros itovej skupiny 

Tab. 6 
Infračervené vibračné spektrá natrojarosiru z lokality Šaca 
lnľrared vibration specrra of natrojarosite ťrom locality Šaca 

Šaca 

DRIFT 

3398 s sh 
3354 VS 

2118 vw 
2049 w 

1993 w 

1640 vw 

1189 
1092 
1071 rn sh 

1027 s 
IO 11 s 

812 w 

680 rn sh 
630 m 

:i87 w 
:Í 15 lll 

498 m 

* 1 

KBr tableta 

3408 
3358 VS 

sh 3585 
3360 

1632 w 1650 

1174 m sh 1187 
1098 VS 1107 
1073 lll sh 

1029 
1012 

803 w 

683 m 
630 s 

590 w sh 
516 

480 

1034 
1013 

670 
630 

512 

480 

In te rpretácia 
vibračných pásov 

v (OH) 

kombinačné a vyššie 
harmonické vibrácie 

o HOH (absorbovaná 
H20 ?) 

v (O H) ( + librácia) 

v (O H)(+ librácia) 

Nicolet 740. anal ytička M. Novotná. * 1 - natrojarosit (Archipenko et 
al„ 1987). Charakter vibračných pásov· relatívna intenzita: vs - veľmi 
silná, s - silná, m - stredná. mw - stredná až nízka. w - nízka. 
Charakter pásov: sh ~ ramienko. 
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0hr. 7. Infračerven é absorpčné spektrum natrojarositu z lokality Šaca. 

Fig. 7. lnfrared absorption spectra of natrojarosite from locality Šaca. 

je C.iv, ich prípadné zníženie sa pre prítomnosť nieko
ľkých neekvivalentných (SO-1)2- skupín v štruktúre týchto 
minerálov iba na základe štúdia infračerveného spektra ne
dá preukázať (Adlera Kerr, 1965). 

Získané absorpčné spektrum natroalunitu zo Šace 
(obr. 6) v základných črtách (tab. 5) zodpovedá spektru 
alunitu , ktoré publikoval Farmer ( 1974). V oblasti 2800 
až 3800 cm-1 sa prejavuje výrazný pás s maximom pri 
3456 cnr 1, patriaci valenčným vibráciám skupiny O-H. 
Prítomnosť zreteľného ramienka pri 3489 cm-1 svedčí 

o existencii najmenej dvoch neekvivalentných O-H sku
pín v kryštálovej štruktúre tohto minerálu. Nevýrazný 
pás s maximom pri 1636 cm-1 (deformačná vibrácia 
v molekule H2O) je pravdepodobne výsledkom prítom
nosti istého obsahu absorbovanej vody v študovanej vzor
ke . Vibráciám sulfátových iónov v štruktúre natroalunitu 
zodpovedajú pásy s maximom 1099 cm -1 (v_i(SO4) 2-, 

1023 cm-1 (v 1(SO4)2-, 630 a 601 cm-1 (viSO4f a 435 cm 1 

(viSOJ2-. Zistené absorpčné pásy s maximom pri 673 
(ramienko 695). 531 a 516 cm- 1 sú prejavom skupiny 
(OH). resp. valenčných vibrácií a libračných mód. 

Pre vibračné spektrá natrojarositu sú typické prejavy 
pásov patriacich vibráciám sulfátového iónu a (OH) sku
pín (obr. 7). Zmerané spektrá veľmi dobre korešpondujú 
s údajmi o synteticky pripravenom natrojarosite Archi-

penka et al. ( 1987; tab. 6). Valenčné vibrácie (OH) sa zre
teľne prejavujú najmä veľmi výraznými pásmi v oblasti 
spektra 3000 až 3600 cnr 1, maximom pri 3358 (3354) cm- 1 

a menej výrazným ramienkom pri 3400 (3398) cm- 1, kto
ré odráža existenciu niekoľkých nie celkom ekvivalent
ných (OH) skupín v štruktúre natrojarositu. Nevýrazné 
pásy s maximom pri 1632 ( 1640) cm-1 pravdepodobne 
patria absorbovanej vode. Zistený pás 1 174 ( 1 189), l 098 
( 1092) a 1073 (1071) cm- 1 možno priradi ť antisymetrickej 
valenčnej vibrácii v3(SO4 )2-. zreteľ n e rozštiepený pás 
s maxi mom pri 1029 ( 1027) a l O 12 ( 1 O I J) cm-1 symetrickej 
valenčnej vibrácii v1(SO4f , 683 (680) a 630 (630) cm -1 

deformačnej vibrácii viSO4 )2- a pásy s maximom pri 
480 (498) cm-1 deformačnej vibráci i v2(SO4)2-. Bl ižšie 
neurčeným vibráciám (a libráciám) (OH) skupín pravde
podobne patria pásy s maximom 803 (812), 590 (587) 
a 516 (515) cm-1• Pásy zistené iba v DRIFT spektre 
v oblasti 1950 až 2200 cm-1 sú pravdepodobne prejavom 
kombinačných a vyšš ích harmonickýc h vibrác ií (OH) 
skupín a sulfátového iónu. 

Záver 

Detailná identifikácia natroalunitu a natrojarositu rozši
ruje topomineralogické poznanie Slovenska. 
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Natroalunite and natrojarosite from Šaca (Košice region, Slovakia) 

The contribution is the review of present investigation of 
natroalunite and natrojarosite on the Slovak territory and 
completes the review with thc new data from further Slovak 
locality. 

Natroalunite and natrojarosite are present in the grave! 
environment of Sečovce (Pannonian) and Kochanovce (Upper 
Sarmatian) Formations. Both minerals create fine-crystalline 
aggregares in joints of the quartz pebbles together with 
limonite. The morphology of the natrojarosite crystals is in 
Figs. 2---5 and their magnitude does not exceed 0.3 mm. 
Natrojarosite is yellowish to brownish, natroalunite qreenish 
to greenwhite. The luster of both minerals difťers - natro
jarosite has vitreous and natroalunite greasy luster. 

Both minerals were studied using X- ray powder 
diffraction. There were calculated their lattice parameters 

and orientationally ľound their chemical composition using 
EDAX analyses. The natroalunite data are in Tabs. 1, 2 and 
5. The natrojarosite is characterized in Tabs. 3. 4 and 6. 
Their infrared spectra (Tabs. 5 and 6, Figs. 6 and 7), created 
on spectrometre Nicolet 740 were analyzed in more details 
and correspond with data ťrom literature. Simi lar results 
were reached by authors also with calculation of lattice 
parameters from X-ray powder diťfractograms. Parameters 
a/c were plotted in diagram (Fig. 1) and compared with data 
from olher natural and synthetic natroalunites and 
natrojarosites. The good accordance is distinct. Both 
minerals are the boundary members of the alunite
natroalunite and jarosite-natrojarosite raw. We found the 
minima! content of hydroniojarosite component in the 
structure of natrojarosite. 
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Chaos, fraktaly a geológia - teória a aplikácie 

IGOR PETRÍK 

Geologický ústav SA V, Dúbravská 9, 842 24 Bratislava 

( Dorn(ené 8. 5. 1998) 

Chaos, fractals and geology - theory and applications 

lt was during sixties of the 20th century when dynamic systems with unpredictable behaviour - chaotic 
systems - have been identified successively in the fields of physics. mathematics, biology and geo
sciences. They are characterized by exponential sensitivity to initial conditions. Examples are weather, 
turbulent fluid flow, stress accumulation in the crust and seismicity, or oscillation zoning in crystals. 
A characteristic feature of the chaotic systems is fractal (=fractional) topological climension (D). Many 
natural objects show fractal geometry, e.g. plants, clouds, coastline, country geomorphology, erosional 
network, fault systems, ore bodies, crystal druses, dendrites, sedimenatry sequences , cataclasites. The 
natural phenomena can be approximated either by simple geometrical objects (e.g. Koch curve, Cantor 
dust), proper differential equations (deterministic chaos), or may show a characteristic statistical distri
bution which is identified empirically. The fractal analysis of a natural object enables the object to be to 
characterized by a single number - the fractal dimension - and thereby a correlation between analo
gical objects, their di stinction and classification. The found fractal properties may have more funda
mental significance indicating the dynamic behaviour of a system, or its sel f-organized criticality. 

Key words: determinism, chaos, fractal, fractal dimension application, geosciences. criticality 

Úvod 

V roku 1991 vyšiel v časopise Geologica Carpathica člá
nok G. Lucida, E. Caponettiho a R. Triola: Fraktalita ako 
pracovný nástroj pre petrológiu, ktorým sa do karpatskej 
geologickej literatúry prvýkrát dostal termín ťraktal. Hoci 
od zrodu tohto termínu a ťraktálnej koncepcie uplynulo už 
viac ako 15 rokov - v roku 1997 sa dokonca v Starej 
Lesnej konalo 3. medzinárodné sympózium o ťraktaloch 
a dynamických systémoch v geovedách (organizátorom bol 
Ústav geotechniky SA V v Košiciach) - fraktál na koncep
cia ešte do všeobecného povedomia geológov neprenikla. 

Táto naša súhrnná práca obsahuje úvod do problemati
ky „chaosu", elementárnu teóriu potrebnú na pochopenie 
ťraktálnej geometrie, charakteristiku najznámejších preja
vov „chaosu", ale najmä diskusiu o aplikácii ťraktálnej 
koncepcie v geovedách. Hoci aplikácie nie sú - a v čase 
obrovskej expanzie ťraktálnej koncepcie do geovied ani 
nemôžu byť - vyčerpávajúce , dotýkajú sa širokého 
spektra geovied, a preto veríme, že si nájdu adresátov. 

Determinizmus a chaos 

Zásadné objavy, ktoré prinieslo 20. stor. (teória relati
vity, kvantová mechanika a teória chaosu), postupne vy
vrátili piliere tradičných prírodných vied, na ktorých stála 
fyzika 17. až 19. stor. - newtonovskú predstavu o abso
lútnom čase a priestore, klasickú mechaniku a determinis
tické chápanie javov a procesov (Gleick, 1987). Nás naj
viac zaujíma posledný z nich . 
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Determinizmus (učenie o príčinnej podmienenosti ja
vov) je známy od antiky, ale rozvinul sa najmä po vý
znamných astronomických objavoch v 17. stor. (Galilei, 
Descartes, Kepler) a po tom , ako I. Newton v roku 1687 
vysvetlil zákonitosti pohybu nebeských telies pomocou 
gravitačnej teórie. Zrazu bolo možno veľmi presne vypo
čítať napr. pohyby komét, predpovedať ich príchod, určiť 
dráhu iných nebeských telies. Stanovisko determinizmu 
najzreteľnejšie sformuloval francúzsky matematik a as
tronóm P. S . Laplace, ktorý veril, že ak raz bude zná
mych dosť matematických vzťahov a vstupných dát, bude 
sa dať predvídať budúcnosť tak ako príchod kométy. Napí
sal: ,,Koordináty všetkých častí vesmíru v danom časo
vom momente jednoznačne určujú stav vesmíru v kto
romkoľvek minulom a budúcom momente." (1795). 
Z deterministického prístupu jednoznačne vyplýva predpo
klad, že kým veľká odchýlka vo vstupných dátach spôso
buje vo výsledku veľkú chybu, malá iba malú chybu. 

V prvej polovici 20. stor. boli deterministické predstavy 
vžité vo všetkých odvetviach fyziky. V jednom z nich -
- v meteorológii - sa zdalo, že prvé počítače odstránia 
prekážky postupného predlžovania predpovedí na čoraz 
dlhšie obdobie, ba sa dokonca uvažovalo o vydávaní „ro
čeniek počasia". Jedným z prvých fyzikov, ktorý narazil 
na dynamické systémy so zvláštnymi vlastnosťami, bol 
Američan E. Lorenz. Keď v roku 1960 modeloval počasie 
pomocou zjednodušeného systému dvanástich deferenciál
nych rovníc, náhle zistil, že sa jeho systém správa nezvy
čajne - veľmi malá odchýlka vo vstupných parametroch 
spôsobuje zásadné zmeny v ich časovom vývoji. Pred-
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poveď variácií parametrov sa úplne znehodnotila po zmene 
vstupného údaja už na piatom desatinnom mieste. Keďže 
v prírode - osobitne v meteorológii - sú vstupné para
metre nevyhnutne premenlivé, systém vlastne ukázal, že 
dlhodobé predpovede počasia sú v zásade nemožné. Loren
zov systém, v ktorom má minimálna zmena vstupných 
podmienok za následok zmeny prvého rádu, je chaotický 
Autor ho spopularizoval prirovnaním, ktoré nazval efek
tom motýlích krídiel a ktoré hovorí. že „mávnutie kríd
lom motýľa v Brazílii môže vyvolať hurikán v Texase." 

Chaos je nepredvídateľné správanie, ktoré vzniká ako 
dôsledok veľkej citlivosti systému na počiatočné podmien
ky. Chaos možno pokladať za jeden z prejavov objektívnej 
reality a v prírode, spoločnosti, ako aj v každodennom 
živote má veľa podôb. V tomto súhrne si priblížime 
niektoré z nich. 

Logistická rovnica 

Chaotické správanie je typické najmä pre živú príro
du. Fyzik a ekológ R. May sa v 70. rokoch v Princeto
ne pokúšal matematicky predpovedať variabilitu populá
cií rastlinných a živočíšnych druhov. Používal na to 
jednoduchú tzv. logistickú rovnicu (May, 1976) 

(1) 

kde X je populácia (parametrizovaná 0-1 ), A faktor 
rastu a N obdobie rozvoja populácie (rok). Predpokladá 
sa, že nasledujúca populácia je jednoznačne daná pred
chádzajúcou populáciou. Parameter A je premenlivý 
a zahŕňa všetky faktory ovplyvňujúce populáciu. Ak by 
v rovnici chýbal člen ( 1-X), značila by lineárny rast 
(alebo pokles) populácií, čo je v prírode nerealistický 
predpoklad. V skutočnosti člen (]-X) funguje v systéme 
ako spätná väzba, pretože čím je väčšie X, tým menšie 
je (1-X). Ak sa do rovnice opakovane vkladá predchá
dzajúci výpočet(= nasledujúca populácia vyrastá z pred
chádzaj úcej), teda matematicky povedané, ak sa iteruje, 
už po niekoľkých iteráciách pri malej hodnote A ( 1-3) 
sa X skutočne ustáli, a tak nastane rovnováha. May ex
perimentoval s rovnicou pri rozličnej hodnote A a zis
til, že s rastom A sa situác ia komplikuje (obr. 1) . Ak 
sa pri A= 2,9 rovnováha ustálila pri 0,655 (t. j. popu
lácia bola stabilná pri 65,5 % maximálne možného 
m nožstva), pri hodnotách nad 3 sa opakovali dva stabil
né cykly - každým rokom sa striedali dve popu lácie. 
Pri hodnote A = 3,45 nastala ďalšia bifurkácia, vzn ikl i 
štyri rovnovážne cykly, pri A = 3,54 sa už s triedalo 
osem rovnovážnych hodnôt, systé m sa akoby „zahrie
val ". Konečne pri A > 3,569 nastal chaos, rovnica za
č al a produkovať nepredvídateľné hodnoty, ktoré nikdy 
nedosiahli rovnovážny stav. May ukázal, že ak sa aj do 
jednoduchej deterministickej rovnice opakovane vkla
dajú predchádzajúce výsledky, je schopná generovať ná
hod né, nepredvídateľné výsledky , čiže vzn iká de termi
nistiek)' chaos ( obr. 1 ). 

Podrobné štúdium oblasti chaosu na obr. 1 ukazuje, 
že v ňom sú osobitné oblast i stability - podobné ro v-

-rovnovážna oblasť 

oblasti stability 
v chaose 

0'---------------------~ 
z.s 

0hr. 1. Grafické riešenie vývoja populácií počítaného pomocou logi s
ti ckej rovnice ( 1 ). Pri malých hodnotách A sa rovnováha ustáli pri 
X ~ 0,6 (t. j. 60 % maximálnej možnej populácie). S postupným rastom 
A nastávajú opakované bifurkácie, až sa napokon opakuje osem 
rovnovážnych ročných cyklov (rovnovážna oblasť). Pri A > 3,57 sa 
rovnováha neustáli a rovnica produkuje chaos: populácie sa menia 
každý rok nepredvídateľn e, bez vzťahu k predchádzajúcemu roku. 
S ďalším rastom A sa znovu objavia obmedzené oblasti stability, ktoré 
sú vnútorne podobné rovnovážnej oblasti. 

Fig. l. A population evolution generated by the logis ti c equation ( 1 ). 
Using srna!! val ues of A (1-3) produces a fixed (equilibrium) value 
of X ~ 0.6 (i.e. 60% of maximum population). With increasing A repe
ated biťurcations occur until 8. 16, 32 cycles (years) form one equilib
rium cycle (eq uilibrium area). At A> 3.57 equilibrium does not settle 
and the equation produces chaos: the populations change unpred ictab
ly every year with no relation to previou s year. W ith further increase 
of A res tricted areas of equil ibrium appear again which are self-simi 
lar upon enlargement. 

novážnemu stavu pri prvých bifurkác iách, ktoré ho pri 
zväčšení presne kopírujú. Diagram má v skutočnosti 
nekonečnú hÍbk u a je si vnútorne podobný ( self-simi
lar). Vnútorná podobnosť je jednou z charakteristických 
vlastností chaotických systémov. 

Zvláštne atraktory 

Logistická rov nica je iba jedným z mnohých matema
tických vzťahov produkujúcic h chaos. Nepredvídateľné 
výsledky, ktoré generuje Lorenzov systém di ferenc iálnych 
rovníc , sa dajú znázorn i ť gra fi cky . Napr. zjed nodušený 
systém troch rovníc, ktorý neskôr Lorenz ( 1963) odvodil pre 
konvekc iu kvapalín [dx/dt = I0(y-x); dy/dt = xz + 28x - y; 
dz/dt = xy - 8/3 z], možno riešiť pre t. Ak premen né x, y, 
z funguj ú ako priestorové koordináty, vzniká trojrozmer
ný útvar, ktorý sa neskôr stal symbolom determ inistické
ho chaosu. Chaotické správanie rovnice sa prejavuje nikdy 
neopakovaným obiehan ím traj ektórie okolo dvoch centier 
,,atrakcie", ktoré akoby j u stále pri ťahovali , ale ni kdy ne
pritiahnu , s nepredvíd a teľným preklá paním traj ektórie 
v priestore od jedného atraktora k druhé mu. Tak vzn iká 
neskutočný motýľovitý útvar - čudný atraktor (srrange 
artractor; obr. 2). Svoj imi vlastnosťami ničím neza
ostáva za „regiónom chaos u'' logistickej rovnice. Z faktu, 
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že sa rovnica nikdy nezacyklí, čiže trajektória sa nikdy ne
pretne sama so sebou a zároveň nikdy neopustí svoj re
gión, vychodí, že vytvára nekonečne jemnú štruktúru , 
ktorá je vnútorne podobná, teda fraktálna. 

Fraktálna geometria prírody 

Systémami s vnútornou podobnosťou sa podrobne zao
beral francúzsky matematik B. B. Mandelbrot, ďalší zob
javiteľov chaosu. Pracoval vo veľmi rôznorodých oblas
tiach - v ekonómii, elektronike i v geometrii a (podob
ne ako Lorenz) všade prichádzal do styku so systémami, 
ktoré napriek tomu, že sa správali nepredvídateľne, predsa 
len prejavovali určitú vnútornú usporiadanosť. Pri štúdiu 
vývoja cien bavlny od roku 1900 zistil, že ich neovládajú 
(v ekonómii tradične rozoznávané) dve kategórie zmien, 
teda „veľké" príčiny, ako sú vojny, krízy a pod„ ani malé 
náhodné zmeny, ktoré ekonómovia pokladali za „šum". 
V skutočnosti má vývoj cien osobitné štatistické rozdele
nie, v ktorom je pomer veľkých zmien k malým rovnaký 
nezávisle od ich absolútnej veľkosti. Taký istý jav neskôr 
zistil pri štúdiu porúch pri prenose elektronického signálu 
v informačnej technike. Poruc hy sa prenášali v zhlukoch, 

z(t) 

,///,.,.-----

./// 
1, I ,11 

~ ľ/ ;/ 
x(t) 

Obr. 2. Grafický symbol chaosu - čudný atraktor. Trajektória počí
taná zo systému troch diferenciálnych rovníc (na ob r. je projekcia na 
rovinu x-z) obieha okolo dvoch imaginárnych bodov, atraktorov, ktoré 
nikdy nedosiahne ani neopustí, a preklápa sa nepredvídateľným spôso
bom od jedného atraktora k druhému. Pretože sa sama so sebou 
nikde nepretína. vytvára nekonečne zloži tú štruktúru s fraktálnymi 
v lastnosťami. 

Fíg, 2. A graphical symbol oť chaos: a strange attractor. The trajecto
ry calculated by a sys tem of three differential equations (the Figure 
shows a projection on the x-z plane) orbits around two imaginary 
points (attractors) which it never reaches and never leaves, oscillating 
unpredictably between them. Because the trajectrory never intersects 
itself, it forms infinitely complicmed structure with fractal properties. 

ktoré sa pri podrobnejšom štúdiu rozpadli na úseky bez 
porúch, a menších zhl ukov, menšie zhluky sa opäť skla
dali z úsekov bez porúch a ešte menších zhlukov. Pomer 
úsekov bez porúch k úsekom s poruchami bol bez ohľadu 
na ich absolútnu veľkosť rovnaký. 

Neskôr sa Mandelbrot ( 1967) dostal k staršej práci anglic
kého matematika L. Richardsona o dÍžke pobrežia Veľkej 
Británie, v ktorej autor tvrdil, že závisí od dÍžky meradla 
(kroku). Mandelbrot dotiahol myšlien ku do konca a doká
zal, že dÍžka pobrežia je v skutočnosti nekonečná a uvá
dzať ju má zmysel, iba ak sa uvedie, akým meradlom 
(meracím krokom) sa získala. DÍžku kroku neuvádza ani 
Encyclopedia Britannica, dÍžka pobrežia (3760 km) je teda 
bezvýznamná. Na logaritmickom diagrame (obr. 3) má 
korelácia získaných hodnôt dÍžky od meracieho kroku li
neárny priebeh a záporný sklon so špecifickou hodnotou. 
Mandelbrot dokázal, že sklon priamky jednoznačne defi
nuje stupeň členitosti pobrežia a interpretoval ho ako ne
celočíseln)' ropologický ( = euklidovský) rozmer D. Neskôr 
tento rozmer nazval fraktálny (= zlomkovitý), čím si za
bezpeči l celosvetovú slávu (D sa niekedy volá aj Haus
dorťfov-Besikovichov rozmer). DÍžka pobrežia (P) je 
k dÍžke meradla (r) vo vzťahu (Turcotte, 1992a) 

(2) 

kde C je konštanta proporcionality. V prípade pobrežia 
Veľkej Británie je D = 1,25 a C = 4700. Z rovnice (2) sa 
ľahko vypočíta , že napr. pri meracom kroku I m vychádza 
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Obr. 3. Vzťah dÍžky pobrežia Veľkej Británie k dÍžke meradla (kro
ku) podľa Mandelbrota ( 1967) Sklon priamky O = 1,25 je zároveň 
fraktálnym rozmerom vyjadrujúcim stupeň členitosti pobrežia. Geo
metrickým analógom pr írodných fraktálny ch obrysov je Koc ho va 
kri vka s O= 1,262. 

Fíg, 3. The length of the coastline of Britain plotted against the length 
of measuring stick (alier Mandelbrot, 1967). The slope of line D = 1.25 
represents a fractal dimension which reflects a degree of roughness 
of the coastline. A geometrical analogue of natural fractal curves is 
the Koch curve with O= 1.262. 
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N= S0 

D = log N /log S 

N=64 
S=4 
64= 43 

Obr. 4. Odvodenie fraktálneho rozmeru pomocou jednoduchých eu
klidovských útvarov (priamka D = 1. štvorec D = 2, kocka D = 3) . 

Fig. 4. Deriving the fractal dimension on simple geometrical forms: the 
exponent gives the dimension (l ine D = 1, square D = 2, cube D = 3). 

dÍžka pobreži a 26 430 km , kým pri kroku l dm až 
47 OOO km. Pri spomenutom údaji z encyklopédie možno 
vypoč ítať dÍžku meracieho kroku 2,44 km. 

Topologický rozmer bodu j e O, čiary l, plochy 2 a ob
jemu 3. Fraktálny rozmer majú teda objekty, ktoré ne
možno aproximovať jednoduchými euklidovskými útvar
mi. Príroda je plná takýchto fraktálnych objektov. Sú ni
mi oblaky, stromy, rastliny , koraly, ľudský mozog, reliéf 
kraji ny , dendrity, riečne sys témy a iné. Fraktálne sú však 
aj socioeko nomické vzťahy, napríklad vzťah veľkos ti ľud

ských sídiel alebo obchodných firiem k ich počtu (Ijiri 
a Simon, 1977) . F raktálna môže byť dokonca aj hudba. 
Základnou vlas tnos ťou fraktálnych objektov je ich vnú
torná podobnosť ( self-similarity) a nezávislosť od veľkosti, 
škály (scale invariance). Fraktálny rozmer si odvodíme na 
jednoduchších geometrických útvaroch. 
Označme škálu ako S, počet vnútorne podobných jedno

tiek N a fraktálny rozmer D (obr. 4). Potom pri j ednoroz
mernom útvare, ako je priamka rozdelená na štyri čas ti, bude 

Kantorovo mračno 

D = log2/log3=0,6309 

Kochova krivka 

D = log4/log3=1,2618 

Sierpinského trojuholník 

D=log3/log~ 1,5849 

1111engerova špongia 

D=log20/log3=2, 7268 

Obr. S. Odvodenie fraktálnych rozmerov niektorých teoretických 
geometrických útvarov podľa rovnice (4) . 

Fig. S. Finding the fractal dimensions of some theoretical geometrical 
obj ects accord ing to the equat ion (4). 

Dvojrozmerný útvar (štvorec) pri rovnakej škále bude mať 
16 vnú torne podobných dielov 

S = 4, N = l 6, 16 = 41 

Trojrozmerná kocka sa bude sk l ad ať zo 64 vn útorne po
dobných dielov 

S = 4, N = 64, 64 = 43 

Všeobecne teda 

N= s0 

D = log N/log S 
(3) 
(4) 

Geometrické útvary s pozoruhodnými v lastnosťam i , 

ktoré sa euklidovskou geometrio u nedaj ú opísať, objavili 
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matematici už dávno. Napr. Kochova krivka ( obr. 5) 
vznikne, ak sa priamka rozdelí na tri časti a stred sa na
hradí strieškou s dÍžkou strany rovnajúcou sa jednému 
úseku. Každý takto vzniknutý úsek sa opäť rozdelí na tri 
časti, nahradí strieškou a opakuje sa to donekonečna. 
V takom prípade je S = 3 a N = 4. Podľa rovnice (4) je 
D = log 4/log 3 = 1,26186. Kochova krivka má neceločí
selný, fraktál ny rozmer okolo 1,262, a je viac ako priam
kou, ale menej ako plochou . 

Kantorovo mračno je priamka, ktorá sa rozdelí na tri 
časti, stredná časť sa vyberie, zvyšné dve sa opäť rozdelia 
na tri časti, stredná vyberie atď. Pretože S = 3, N = 2, 
ťraktálny rozmer D = log 2/log 3 = 0,631, je Kantorovo 
mračno menej ako priamka a viac ako bod. Je jednodu
chou geometrickou analógiou ťraktálneho rozdelenia šu
mu pri prenose informácií, ktoré pozoroval Mandelbrot. 

Sierpinského trojuholník vznikne, ak sa rovnostranný 
trojuholník rozdelí na štyri vnútorne podobné trojuholní
ky (S = 2, N = 3) a stredný sa vyberie. To sa opakuje 
s každým takto vzniknutým trojuholníkom do nekonečna. 
Fraktálny rozmer je D = log 3/log 2 = 1,58496. Sierpin
ského trojuholník má vyšší ťraktálny rozmer ako Kocho
va krivka a je bližší ploche ako priamke. 

Príkladom o rád vyššieho fraktál neho útvaru je Menge
rova špongia, ktorá vznikne, ak kocku šiestimi rezmi 
rozdelíme na 27 menších kociek a centrálnu vyberieme. 
To isté možno opakovať so všetkými takto vzniknutými 
kockami donekonečna (S = 3, N = 20). Fraktálny rozmer 
bude D = log 20/log 3 = 2,7268. Mengerova špongia je 
menej ako objem a viac ako plocha. 

Všeobecne je ťraktálny objekt (fraktál na množina) defi
novaný ako (Turcotte, 1992a) 

(5) 

kde N 0 je počet objektov s charakteristickým lineárnym 
rozmerom r0 , C konštanta proporcionality a D ťraktálny 
rozmer. 

Prírodné útvary (napr. dÍžka pobrežia) majú - na roz
diel od teoretických geometrických útvarov - ťraktálny 
rozmer len v istom veľkostnom rozmedzí (málokedy viac 
ako dva rády). Ich meranie je štatistickej povahy a fraktál
ny rozmer sa získa ako sklon priamky fito vaním metódou 
najmenších štvorcov. 

Geológia je mimoriad ne bohatá na fraktálne útvary 
s vlastnosťami vnútornej podobnosti a nezávislosti od škály. 
Najlepšie to dokumentuje fakt, že sa pri fotodokumentácii 
nevyhnutne musí používať nejaká mierka. Okrem vlast
ností objektov (ako je napr. tvar ohraničenia kremenných 
zŕn v metamorfovaných horninách) sú to najmä štatistic
ké vlastnosti množín objektov (rozdelenie početností), 
ktoré poskytujú najväčšie možnosti na korelácie. Nimi sa 
podrobnejšie zaoberáme v závere tohto prehľadu. 

Fraktaly 

Popri čudných atraktoch sa najpopulárnejším prejavom 
a grafickým symbolom chaosu stali vnútorne podobné 
množiny generované na základe jednoduchých rovníc ite-

ratívnym spôsobom na väčších alebo menších počíta
čoch, tzv. fraktaly. Ich najznámejším zástupcom je Man
delbrotova množina, jeden z najkrajších a najúžasnejších 
matematických útvarov. Pôvodne ho roku 1979 objavil 
a preskúmal Mandelbrot, keď študoval Juliovu množinu, 
ale potom sa stal predmetom pozornosti matematikov 
i nadšených amatérov. (Aj fraktaly boli známe už dávnej
šie. G. Julia svoju množinu objavi l cez prvú svetovú 
vojnu, ale bez počítačov nik netušil, aké sú v skutočnosti 
zložité.) Je to nekonečný svet nikdy sa neopakujúcich, 
a predsa stále podobných, znepokojujúcich, akoby niečo 
pripomínajúcich útvarov. Pod fa matematickej definície je 
Mandelbrotova množina m nožinou všetkých komplex
ných čísel c, ktoré pri iteráciách z ➔ z2 + c nejdú do ne
konečna (počínajúc od z= 0) . Počíta sa v komplexnej ro
vine (reálna vs . imaginárna os) testovaním všetkých pixe
lov obrazovky (= komplexných čísel) podľa uvedenej rov
nice, pričom sa body, ktoré nie sú čas ťou množiny, sfar
bia podľa počtu iterácií, ktorými sa testovali. Tak vzniká 
základný kardioid, ktorého „zväčšovaním", t. j. výpočtom 
jeho menších častí, sa odhaľuje stále zložitejšia vnútorná 
štruktúra ťraktalu, v ktorej sa opakuj ú motívy „morských 
koníkov", špirál, pupeňov, rozličných nepomenovateľ
ných ornamentov a stále znovu aj variácie základného 
kardioidu ( obr. 6 ). 

Sú stovky rozličných rovníc, ktoré v zásade rovnako 
generujú virtuálny grafický svet. Nečudo, že sa ťraktaly 
stali regulárnou súčasťou počítačovej grafiky. Na základe 
ťraktálnyc h vlastností prírodných objektov možno pomo
cou špeciálneho softvéru (raytracing) generovať virtuálne 
prírodné útvary, ktoré sú nerozoznateľné od skutočných . 
Sú to napr. oblaky, ktoré sú v závislosti od svojho frak
tálneho rozmeru viac alebo menej členité, ,,baculaté" al e
bo ro ztrhané. Na obr. 7 je virtuálny oblak generovaný 
s dvomi rozdielnymi ťraktálnymi rozmenni. Fraktálny je 
aj členitý horský reliéf. Virtuálne veľhory sú na obr. SA. 
Nerozlíšiteľné od skutočných sú dokonca ce lé planéty 
s ťraktálnymi konti nentmi alebo mesačným i morami 
( obr. SB; autorom je Musgrave, l 997). 

Fraktálnu podstatu rastlin ných útvarov odha ľuj e tzv . 
Lindenmayerov (L) systém, podľa ktorého možno vytvá
rať realistické rastlinné útvary jednoduchými príkazmi, 
napr. typu nahraď X pomocou XYX, ktoré sa rekurzívne 
opakujú (obr. 9). 

Fakt, že veľmi zložité útvary môžu vznikať pomocou 
jednoduchých príkazov, je podstatou genetickej info1má
cie, ktorá je sama osebe relatívne jednoduchá, a predsa 
produkuje celú zložitos ť živej prírody. ,,Generovanie" ži
vých organizmov pod ľa „rovníc" DNA vysvetľuje, prečo 
majú fraktaly také „biofonnné" tvary - vznikajú na rov
nakom princípe. 

Skôr ako sa začneme venovať aplikáciám chaosu v geo
logických vedách, spomenieme bezprostredné praktické 
využitie fraktálnej koncepcie v praxi. Virtuálny svet, 
ako je na obr. 7 a 8, sa hneď začal využívať vo filmo
vom priemysle, kde sa stal nenahraditeľným najmä pri 
produkcii sci-fi filmov. M. Barnsley , matematik, ktorý 
vytvoril vlastný sys.tém generovani a fraktalov (tzv. ite
rated function systém, IFS), pochopi l, čo pre prenos in-
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Obr. 6. Mandelbrotova množina. Nekonečne zložitý fraktálny útvar, ktorý pri zväčšovaní poskytuje vnútorne podobné útvary. Čísla značia zväč
šenie oproti základnému kardioidu. 

Fig. 6. The Mandelbrot set: an infinitely complex fractal object showing self-similar features upon magnification. The numbers refer to the magni
fication of basic cardioid. 

Obr. 7. Virtuálny oblak generovaný na základe fraktálneho princípu s dvomi hodnotami fraktálneho rozmeru D. 

Fig. 7. A virtual cloud generated on fractal principles: the two values of fractal dimension D cause the di fferent ruggedness of the clo ud. 

formácií znamená nahradenie kompletnej informácie jej 
„rovnicou". V roku 1988 patentoval fraktálnu kompresiu 
digitálnych obrázkov (s príponou FIF) založenú na tom, 
že väčšina prírodných scén je informačne redundantná 
( aťfine redundancy ). 

Fraktaly, chaos a geologické vedy 

Geofyzika 

Pokiaľ ide o chaos v geovedách, prvé miesto zaujíma 
geofyzika. C. H. Scholtz bol jedným z prvých geoved-

cov aplikujúcich fraktál nu koncepciu na geologické otáz
ky (Scholtz, 1982). V geofyzike bol už dávno známy 
Gutenbergov ~ Richterov vzťah medzi veľkosťou zemetra
sení a ich početnosťou (Gutenberg a Richter, 1954; 
Turcotte, 1992a) 

log N = -bm + a (6) 

kde N je počet zemetrasení väčších ako m v istej oblasti a v ča
sovom intervale, a, b sú konštanty. Tento vzťah je fraktálny, aj 
keď v čase jeho objavenia sa tak ešte nevolal. Rozmer seizmi
city je fraktálny, pričom D = 2b (Aki, 1981, in Turcotte, 1. c.). 
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0hr. 8. Virtuálne prírodné objekty - veľhory s fraktálnym reliéfom a Mesiac s fraktálnymi morami. 
Fig. 8. Yirtual natural objects: (A) Mountains with fractal relief and (B) the Moon with fractal mare. 
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Obr. 9. Rastlinný motív generovaný na základe Lindenmayerovej logiky (L-systém). Opakovaným nahrádzaním stále menších úsekov podľa jed
noduchého pravidla vzniká fraktálny „prírodný" útvar (rastlina). 

Fig. 9. A plant generated using Lindenmayer grammar (L-system). By recursive applying the simple substitution rules to an initial form a fractal 
"natural" object (plant) originates. 

Fraktálny rozmer zemetrasení môže byť vyjadrením 
fraktálneho rozdelenia zlomov, z ktorých každý má cha
rakteristické zemetrasenie (1. c.). Huang a Turcotte 
( 1990) išli ďalej a na interpretáciu zemetrasení použili 
metódy deterministického chaosu (deterministické rovni
ce, ktoré produkujú chaotické správanie). Model dvoch 
posuvných blokov spojených pružinami a kontinuálne 
ťahaných po podložke ďalšou pružinou je analógom 
dvoch blokov v zemskej kôre, ktoré sú v interakcii. Di
ferenciálne rovnice opisujúce správanie sa blokov autori 

úspešne aplikovali na zemetrasenia v Japonsku v rokoch 
684-J 964. Súčasný pohyb obidvoch blokov v dvojblo
kovom modeli zodpovedá zemetraseniu, ktoré vzniká 
ruptúrou v celom reze, a pohyb jedného bloku zemetra
seniu v jednom segmente. Pretože vývoj systému je 
chaotický, zemetrasenie je predpovedateľné iba v štatis
tickom zmysle. 

V geológii sú veľmi významné interaktívne systémy 
produkujúce chaotické správanie s fraktálnou štatistikou. 
Volajú sa aj sarnoorganizované systémy blízko kritického 
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bodu (self-organized criticality; Turcotte, 1. c.). Príkla
dom je ustavične dosýpaná kopa piesku, ktorá by podľa 
klasickej mechaniky mala dosiahnuť istú teoretickú výš
ku danú priľnavosťou piesku, pričom by sa nadbytočné 
zrná mali kontinuálne kotúľať dolu svahom kopy. 
V skutočnosti kopa teoretickú výšku nedosiahne nikdy, zr
ná sa spúšťajú diskontinuálne v podobe malých zosuvov, 
lavín, ktorých vzťah veľkosť vs. početnosť je fraktál ny. 
Samoorganizované systémy sa dajú modelovať pomocou 
tzv. celulárnych automatov (jednoduchých štatistických 
modelov), a tak možno vypočítať ich fraktálne rozmery. 
Správanie sa kopy piesku je analógom rastu napätia 
v aktívnej tektonickej zóne, pričom pridávanie piesku 
zodpovedá rastu stresu medzi dvoma platňami a spúšťanie 
zosuvov zasa uvoľňovaniu napätia zemetraseniami. Frak
tálna štatistika pri samoorganizovaní kopy piesku je ana
lógom Gutenbergovho - Richterovho vzťahu. Samo
organizované systémy sú pravdepodobne významné 
pri tvorbe reliéfu (fraktálne krajiny), tvorbe riečnej siete, 
erózii a pod. (1. c.). 

Tektonika 

O fraktálnej štatistike zlomov už bola reč v súvislosti 
s Gutenbergovou - Richterovou rovnicou. Fraktálna 
analýza zlomov zaznamenala skutočnú explóziu. Zistilo 
sa, že zlomy v rozdielnych tektonických a litologických 
doménach majú rozdielne fraktálne charakteristiky vzťahu 
dÍžka vs. posun (Cowie a Scholtz, 1992). Ak má zlomo
vý systém jeden fraktál ny rozmer, potom možno extrapo
láciou sklonu k menším rozmerom odhadnúť podiel ma
lých, inak nemerateľných zlomov na celkovej deformácii 
(Carter a Winter, 1995). Ale systém môže mať „multi
ťraktálne" vlastnosti a vtedy extrapolácia nie je možná 
(Marrett a Allmendinger, 1992). Fraktálne rozmery distri
búcií zlomov sa pohybujú medzi D = 0,37-1,7. Pri 
mladých aktívnych zlomoch v prostredí kontinentálneho 
riftu získal Carter a Winter (1. c.) D = 0,66-0,79 v roz
sahu až 5 rádov veľkosti posunu. 

Ak sa pri nejakom zlomovom systéme preukáže vnú
torná podobnosť a nezávislosť od škály v rozsahu od 
mm po km, bez precenenia možno potvrd i ť intuitívny 
pocit mnohých petrografov, že pohľad na mikrotrhlinky 
vo výbruse je zároveň pohľadom na zlomové systémy 
v pohorí. 

Opis zlomových systémov zreteľne fraktálnej povahy, 
aj keď sa takto neinterpretovali, možno nájsť aj v našej li
teratúre (Grecula, 1985). Napr. tektonické stromy (1. c., 
obr. 2 a 5) sú si vnú torne podobné a dá sa odvodiť ich 
ťraktálny rozmer D = log4/log 3 = 1,262. 

Geometrické usporiadanie tektonických pukl ín a ich 
výplne, metamorfných žíl (šírka, dÍžka, medzery) v lineár
nych rezoch študoval Manning ( 1994). Zistil fraktál ne 
usporiadanie s D medzi 0,25-0,81. Čím väčšia je husto
ta puklín, tým je vyšší fraktálny rozmer. Fraktálny prí
stup umožňuje presne charakterizovať fluidný tok počas 
metamorfizmu - medzi pervazívnym mikroskopickým 
tokom pri progresívnom metamorfizme a lokalizovaným, 
kanálovým (channeled) tokom počas retrográdneho meta-

morfizmu. Navyše charakter distribúcie puklín priamo 
ovplyvňuje stupeň reakcie fluid s okolím (1. c.). 

Clark et al. ( I 995) interpretovali ex tenzné pukliny 
v usporiadaní en echelon (akrečný komplex Kodiak) po
mocou mechanizmu, podľa ktorého rástli rýchlosťou pro
porcionálnou mocnosti, čo sa prejavilo ich fraktálnym 
rozdelením (mocnosť vs. početnosť). 

S tektonikou súvisí ďalšia veľká oblasť, v ktorej sa frak
tálna štatistika extenzívne využíva, a to fragmentácia, drve
nie a katakláza. Tektonické brekcie, kataklazity a tektonic
ký íl sú všadeprítomnou súčasťou krehkej tektoniky. Ob
rovský rozsah veľkostných tried fragmentov (až 5 rádov) 
predurčuje produkty drvenia na veľkostnú analýzu. Klasic
ká práca o drvenom uhlí je z roku 1936 (Bennett, 1936, in 
Turcotte, 1992a), novšie analýzy sú o drvenom granite 
(nukleárna explózia v Nevade) a o umelých vysokorých
lostných impaktoch v bazalte (Schoutens, 1979; Fujawara 
et al., 1977, in 1. c.; Turcotte, 1986). Vo všetkých prípa
doch bol fraktálny rozmer D ~ 2,5. Sammis et al. (1986) 
navrhli jednoduchý model fragmentácie pomocou fraktálnej 
kocky. Kocka sa troma rezmi rozdelí na osem častí, kocky 
vzniknuvšie na protiľahlých rohoch sa ponechávajú celé, 
ostatné sa opäť rozdelia na osem častí, dve protiľahlé sa ne
chajú atď. ( obr. I OA). V takejto fraktál nej kocke nikdy nie 
sú dva rovnaké bloky v susedstve, čo je vyjadrením hypo
tézy, že sa pri zdrobňovaní rozlomí vždy jeden z blokov, 
ktoré sú približne rovnako veľké (1. c.). Fraktálny rozmer 
modelu fragmentácie kocky je D = log 6/log 2 = 2,585, čo 
je v dobrej zhode s meranými údajmi. Fraktálnu povahu 
kataklazitov dobre ilustruje jeden z ťraktalov (s názvom 
Magnet2m), ktorého časť je na obr. 1 OB. 

Fraktálnu analýzu úlomkov využil Shimamoto a Naga
hama ( 1992) ako argument v prospech magmatického, 
nie ultramylonitického pôvodu pseudotachylytu. Na zá
klade fraktálneho rozmeru D = 1,5 zistili , že podiel veľmi 
malých fragmentov je malý (niekoľko%) a matrix, ktoré
ho je 70 %, musí byť magmatického pôvodu. 

Nagahama (1994) navrhol fraktálne kritérium na defino
vanie duktilných a krehkých porúch. Zistil, že medzi 

pevnosťou lomu KC a frak tálnym rozmerom D je logli
neárny vzťah 

log Kc =a+ bD (7) 

kde a a b sú konštanty, a odvodil, ak b < O, bude lom 
duktiln ý, ak b > O, bude lom krehký. 

Petrológia a mineralógia 

Minerálne tvary sú často výbornou ukážkou fraktálnej 
geometrie. Okrem charakteristických dendritických tvarov 
na puklinách a v dutinách možno ťraktálne mi nerálne tva
ry často pozorovať aj v mikroskope. J. H. Kruh! a M . 
Nega (1996) študovali sutúry kremeňa vznikajúce v defor
movaných horninách. T aký kremeň má veľmi zložité 
prstovite sa prenikajúce hranice (strain-induced boundary 
migration). Kruh! a Nega merali dÍžku sutúr krokovou 
(polygónovou) metódou s dÍžkou kroku od l mm po 15 µm 
a zistili, že sú fraktálne s rozmerom D = 1,05 až 1,3. 
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Obr. 10, A - Model fragmentácie (Sammis et al., 1986). Kocka sa 
rozdelí na osem kociek, pričom dve novovzniknuté protiľahlé kocky sa 
ponechajú, ostatné sa znovu rozdelia na osem kociek atď. Fraktálny 
rozmer D = 2,585 zodpovedá mnohým prírodným kataklazitom. 
B - Fraktálny charakter mikrobrekcií vo výbruse imituje jeden 
z množstva fraktálov s názvom Magnet2m. 

Fig. 10, A - Model of fragmentation (Sammis et al. 1986), the cube 
is divided into 8 cubes, two opposing cubes are left, others are again 
divided into 8 cubes, etc. The fractal dimension D = 2.585 corres
ponds well to many natural cataclasites. B - The fractal nature of ca
taclasites in thin section is evident by the comparison to one of a num
ber of fractals (Magnet2m). 

Pritom D inverzne koreluje s teplotou metamorfózy: kle
sá s rastúcou teplotou (od 350 po 700 °C). Sutúry kreme
ňa sú priamo korelovateľné so známou Kochovou kriv
kou (D = 1,262) a jej variantmi (1. c.). 

Fraktálnu analýzu obrysov troch rezov cez intersticiálne 
zrná K živca vykonal Petford et al. ( 1993). Získali frak
tálny rozmer D = 1,21 až l ,3 a rozlíšili textúrny a štruk
túrny komponent s rozdielnym D. Pretože sú to inter
sticiálne formy K živca, ktoré majú potenciálne fraktálnu 
geometriu, možno ju očakávať najmä v tonalitických 
typoch I, naopak v granite typu S, kde tvorí K živec 
výrastlice, ťraktálnu geometriu nahrádza „euklidovská". 

Pravdepodobne dôležitejšie ako ťraktálne tvary minerá
lov sú minerálne vlastnosti, ktoré majú fraktálnu štatisti
ku, pretože sú častejšie, a tak môžu byť výsledkom dyna
mického správania sa systému. 

V už citovanej práci použil Lucido et al. (1991) fyzi
kálnu metódu SANS (small angle neutron scattering) pri 
štúdiu vulkanických a plutonických hornín. V blízkosti 
kritického bodu sa magma spinodálne rozpadá na dve ne
miešateľné fázy, pričom kvapôčky oddefovanej fázy majú 
fraktálny povrch. Je to výsledok „unikátneho a iteratívne
ho mechanizmu" ovládajúceho správanie sa magmy pri 
chladnu tí. 

Halden a Hawthorn ( 1993) skúmali oscilačnú zonálnosť 
zirkónu a korelovali ju so sivosťou zón. Zistili fraktálny 
vzťah medzi týmito vlastnosťami s D = 1,66 a interpreto
vali zirkón ako dynamický systém s tzv. antiperstistent
ným správaním, v ktorom po fáze inkorporovania prvku 
vyvolávajúceho svetlú luminiscenciu tendenciu nasleduje 
fáza s tendenciou odmietnuť ho. 

Pri štúdiu kinetiky kryštalizácie pseudotachylytu z Vyso
kých Tatier (Petrík, 1997) sme zistili, že distribúcia dÍžky 
hematitu, ktorý tvorí až 20 % horniny, je v logaritmickom 
vyjadrení lineárna, t. j. fraktálna s D = 2,403 (prepočítané 
na objem). Jedna z možných interpretácií je v rýchlosti ras
tu kryštálu proporcionál nej s jeho veľkosťou. Pozorované 
rozdelenie vznikne, ak rýchlosť rastu hematitu vzrastie pri 
kryštalizácii 1000-násobne, z 10 9 na 10-6 cm.s-1• 

Ložisková geológia 

Fraktálnu koncepciu možno v ložiskovej geológii vyu
žiť pri distribúcii úžitkových nerastov v zemskej kôre, 
raste mineralizovaných žíl, pri precipitácii kovov počas 
seizmicity a pod. Mnoho z poznatkov dotýkajúcich sa 
vzniku a vývoja zlomových systémov je priamo apliko
vateľných na rudné žily viažuce sa na pukli nové systémy, 
seizmickú propagáciu žíl. 

Bazai et al. ( 1997) analyzovali pásikované železné rudy 
z Koly, ktoré majú hierarchickú štruktúru: makrovrstvy 
(samy vytvorené zo striedania sa mikrovrstiev) tvoria ryt
my, tie sú zoskupené v skupinách rytmov až po rudné 
horizonty. V jednorozmernom reze je D 1 = 0,59-0,87. 
Podobne ako vrstvy sa správajú aj vrásy : veľké sú kom
plikované menšími, tie ešte menšími atď. Vrásy sú 
fraktálne a majú D = 1,05-1,26. Distribúcia minerálu 
v hornine sa dá aproximovať Kantorovým mračnom 
(D = 0,631), príp. Kochovým povrchom (D ~ 2,2). Podľa 
týchto autorov (1. c.) sú páskované železné formácie 
samoorganizované sy stémy skôr „tektonochemického" 
ako sedimentárneho pôvodu. 

Jegorov (1997) na rezoch kirovogorodského ložiska pá
sikovaných železných rúd (magnetitu) dokumentoval vnú
torne podobný tvar v 2D rezoch s fraktálnym rozmerom 
D = 1,5-1,52 a v 3D rekonštrukcii s D = 2, 14. 

Kvalita chromitovej rudy je silne (nepriamo) závislá 
od stupňa kataklastickej deformácie. Keďže kataklazity 
majú fraktálnu distribúciu (D = 2,6), Blenkinsop a Fer
nandes (1997) navrhli fraktálnu analýzu na charakteristi
ku kvality rúd. 
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Au mineralizácia v západnom Írsku sa viaže na tenzné 
dilatačné pukliny s fraktálnym vzťahom medzi dÍžkou 
a hrúbkou (Wilkinson a Johnston , 1996). Au precipitovalo 
na priesečníkoch tenzných žíl so šikmou priečnou tenz
nou žilou v dôsledku poklesu tlaku počas seizmickej pro
pagácie žíl. Kritický stupeň zaznamenáva zmena vo frak
tálnom rozmere (1. c.). 

Porozita a permeabilita sú nielen kritickými paramet
rami kolektorských hornín, ale aj nástrojom pri bazéno
vej analýze. Permeabilita sa zvyčajne počíta z porozity 
pomocou Cozenyho-Carmanovej rovnice, ktorá však 
v pôvodnej podobe nedáva uspokojivé výsledky. Pape et 
al. ( 1997) navrhli fraktálny „holubníkový model" pre po
rózne sedimentárne horniny s D = 2.36 a použili D do 
výpočtu efektívneho hydraulického pórového priemeru 
s vynikajúcou koreláciou. Pórový systém je tiež kritická 
vlastnosť pôdy. Ah! a Niemayer ( 1989 ; in Niemayer 
a Eins, 1997) použili na modelovanie to hto systému 
Mengerovu špongiu. 

Litológia 

Vznik vrstiev sa tradične vysvetľuje pôsobením exter
ných faktorov, ktoré vnucujú sedimentu jeho litologickú 
podobu. Ide napr. o sekvenčný prísun materiálu do panvy 
alebo o klimatické zmeny. Ale mnohé sedimentárne pási
kované horniny v diagenéze podliehajú samoorganizáci i 
ako výsledku komplexnej interakcie medzi chemickými 
reakciami , zrením, rekryštalizáciou a pod. Dietrich a Ja
kob (1996) zistili , že recen tná pásikovaná Fe-Mn ruda sa 
v priebehu niekoľkých desiatok rokov „samoorganizova
la", pričom výsledné zvrstvenie úplne prekrylo pôvodné, 
externe ovplyvnené. 

Ak maj ú samoorganizované sedimentárne systémy 
fraktálne vlas tnos ti, možnosti pri fraktá lnej analýze li
tos tratigrafických profilov a sekvenčnej stratigrafii ste
ri lných séri í, ako sú flyšové a fly šoidné súvrstv ia (napr. 
lunzské vrstvy), sú veľké . Je predpoklad, že štatistický 
vzťah mocnosť vrs tvy vs. početnos ť je fraktáln y. V ta
kom prípade je fraktál ny rozmer D charakteristickým pa
rametrom lokali ty , profi lu, sekvencie, turbiditného prú
du, jeho di stál nej alebo proximálnej čas ti a pod. Určenie 
D môže slúžiť ako jednoznačný parameter na rozlíšenie 
inak nerozlíšiteľných sérií, ale zároveň môže by ť prej a
vom dynamického samoorganizovaného sys tému. 

Záver 

V geológii sú bežné dy namické neli neárne systémy , 
ktoré majú chaotické správanie a ťraktálne vlas tnosti. Tie
to vlastnosti sa daj ú pomerne ľahko zmerať štatisticky. 
Interpretujú sa vhodnou sústavou deterministických rov
níc (deterministický chaos) al ebo empiricky (fraktálna šta
ti stika). Kritické samoorgani zované systémy sú precho
dom medzi týmito dvoma krajnosťami (Turcotte, 1992a). 

Prakticky každý geologický objekt alebo jav, ktorý má 
nej akú vlas tnosť merateľn ú v rozsahu aspoň dvoch rádov, 

je potenciálnym objektom vhodným na fraktálnu analýzu. 
Ak má fraktálne vlastnosti, získaný fraktálny rozmer D 
hovorí o členitosti alebo štatistickej „hustote" výskytu 
príslušnej vlastnosti. D má potom empirický charakter 
a jednoznačne charakterizuje celý systém, pre ktorý bolo 
vypočítané, a tak jedno číslo umožňuje rozlíšiť, korelovať 
objekty a systémy, ktoré by sa inak nedali exaktne cha
rakterizovať ani porovnávať. 

Zistené fraktálne vlastnosti sú však prejavom dynamic
kých vlastností systému často ovládaného spätnou 
väzbou a sú priamou genetickou informáciou. 

Ďalšia literatúra 

Vynikajúcich prác dotýkajúcich sa rozlič ných stránok 
chaosu a fraktál nej koncepcie je veľmi veľa . Okrem cito
vaných v texte treba ako pre geológov zákl adnú uviesť 
publikáciu Turcotta (] 992b) a rad výborných učebníc ve
novaných fraktalom a prísluš nej matematike (Peitgen 
a Saupe. 1988; Feder, 1988; Barns ley, 1993) popri už 
klasickej Kráse fraktalov (Richter a Pei tgen, 1988) . Frak
talom v pedológii sa venuje aj zborn ík (Baveye et al., 
1998) . Návody na programovanie možno nájsť v populár
nej práci Dewdneyho ( 1985) a v novšom diele Pritcharda 
a Pritcharda (1996), čudné atraktory, bifurkácie a mnoho 
iného uvádza Sparrow ( l 983 ). 

Podákovanie . Mnoho príkladov v tejto práci sme prevzali z vynikaj ú
cej publikácie J. Gleicka ( 1996) o hi stórii chaosu. Bez informácií z de
siatok internetových stránok by táto práca nebola možná. Obr. 1, 2, 
5, 6. 9 a I OB sa generoval i pomocou programu Fractint (http://span
ky.triumf.ca). Tam je aj rad ďalších informácií a odkazov na frak taly . 
Virtuálne objekty (obr. 7, 8) sú zo stránky prof. K. Musgravea 
(http://www.seas.gwu.edu/fac ul ty /musgra ve). Od vodenie fraktál neho 
rozmeru a matematická stránka fraktalov sa popul ari zuje napr. na 
stránke M. A. Connorsovej (h ttp://www.math.umass .edu/~mconnors). 
Obidvom ďakujem za súhlas s publikovaním. čas( tejto práce vznikla 
v rámci grantu GA 1082/96 a GA 4078/97. 
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Chaos, fractals and geology - theory and applications 

The fundamental discoveries of the 17th century (Galileo, 
Descartes, Kepler) invigorated deterministic understanding 
of the world. P. S. Laplace believed that the whole universe 
once will be predictable in the same way as the position, and 
arrival of celestial bodies can be calculated according to New
ton's and Kepler's laws. The universal acceptance of the cau
sa! determinism of phenomena common in the first half of 
the 20th century lead e.g. meteorologists in their endeavour 
to model and predict the weather. However, in 1960 E. Lo
renz discovered that his simplified weather model is great ly 
sensitive to initial conditions . This sensit ivity meant that 
long-term weather forecast is in principle impossible becau
se the initial conditions in meteorology are always variab le. 
Such systems are called chaotic systems. The chaos may be 
viewed as a way the objective reality behaves. It shows many 
faces. Some of them are discussed in this paper. 

The route ťrom stabi lity to chaos is best explained by the 
exploration of the so called logistic equation ( 1 ). This equa
tion was used by ecologists (R. May) to predict the organis m 
population variation. Because it invol ves a feed-back (the 
term X-1 ) its iteration causes that X setlles to an equilibrium 
value after several cycles (years). With increasing value of A 
(growth factor) the equilibrium values split and the cycles be
came two, four, eight year, etc. At A> 3.569 equilibrium ne
ver settles and chaos occurs (Fig. 1 ). The chaos region howe
ver contains the areas of stability which when enlarged show 

similarity to the entire region. This property is called seif-si
rnilarity and is characteristic of the chaotic systems. Another 
graphical presentation, the chaotic trajecory of a system of 
differential equations, a strange attractor, became the visu al i
sation of chaos. Jts trajectory never intersects itself and ne
ver forms a periodic orbít thus forming an infinitely compli
cated self-similar structure (Fig. 2). 

The self-similarty and scale-invariance in nature was stu
died by B. Mandelbrot in sixties. ln his clasical work (1967) 
on the length of British coastline he showed that it dependes 
on the measuring stick (Fíg. 3, eq. 2) , with power low rela
tionshi p between the lengths of the coast and the stick. The 
power (exponent), wh ich retlects tlie ruggedness of the ob
ject, he called thefractal dimension referring to the fraction of 
the topological (Eucl idean) dimension. T he fractal dimen
sions characterize not on ly majority of natural objects but also 
many socio-economic phenomena. Long known are simple 
geometrical forms that show fractal properties, e.g. Koch cur
ve, Sierpinski triangle, Menger sponge, etc. The deriving of 
the fractal dimension is shown in Fíg. 4 (eq. 4), and fractal di
mensions of various geometri ca! objects are given in Fíg. 5. 

Besides strange attractors various fractal sets (or simply 
fractals) became the symbol of chaos. The Mandelbrot set is 
the most popular among them. This set (matematically the 
set of all complex c such that iterating z --, y2 + c does not 
go to infinity) is one of most beautiful and exciting mathe-
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matica! objects which, since its discovery by Mandelbrot in 
1979, has been explored by both many mathematicians and 
enthusiastic amateurs (Fig . 6). However, the fractal princíp
les enabled to generate many virtual analogues of natural 
objects, e.g. clouds (Fig. 7), trees , plants, shells, earth 
surface - mountains , seeshores, even the Moon, planets and 
galaxies (Fig. 8). Simple rules applied to initial string (Lin
denmayer grammar) can generate realistic fractal plants (Fig. 
9) indicating the fractal essence of living matter which also 
follows the simple rules of DNA. 

Geology, namely geophysics, rapidly became part of the 
science of chaos. The Gutenberg - Richter relation between 
magnitude an frequency of earthquakes (eq. 6) has been 
known earlier than fractal concept (1954). The seismicity di
mension is fractal (O = 2b) which may reflect the fractal di
stribution of faults. Huang and Turcotte (1990) interpreted an 
earthquake by the methods of deterministic chaos using the 
slider blocks model, an analogy of two interacting segments 
of a fault. Turcotte (1992a) stressed the importance of self-or
ganized criticality for seismics, stress and strain evolution, 
erosional systems, etc. 

Tectonics directly relates to the stress and strain evolution. 
The fault systems were shown to have fractal properties (Co
wie and Scholtz, 1995; Carter and Winter, 1995). The explo
sion of fractal analysis enabled to compare, identify and 
classi fy faults in vari ou s geological settings. The fractal 
approach may distinguish between pervasive and channeled 
fluid flow in fractures and veins (Manning, 1994). Fractal di
stribution of extensional veins was explained by the size 
proportional growth rate of the vein-thickness (Clark et al., 
1995). Cataclasites, classical field of fractal analysis (Ben
net, 1936; Schoutens, 1979 in Turcotte, 1992a) were succes
fully modelled by the fractal model of fragmentation (Sam
mis et al., 1986). The fractal cube (Fig. 1 O) has the dimension 
D = 2.585 which correlates well with the frequency-size di
stribution of natural cataclasites (O= 2.5) . Nagahama (1994) 
suggested a fractal criterion for ductile and brittle fractures. 

In petrology and mineralogy magma droplets, crystal sha
pes, crystal size distribution and interna! zoning patterns 
were subjected to fractal analysis. Lucido et al. (1991) intro
duced the fractal concept into the Carpathian literature in 
a study of spinodally decomposing magma dropl ets showing 
a fractal surface. Holden and Hawthorn (1993) obtained 
a self-affine fractal by correlation of the oscillation zoning 
in zircon with its gray level and interpreted the zircon as 
a dynamic system. Petford et al. (1993) identified the fractal 
dimension of interstitial K-feldspar in S-type granitoids. Si
milarly Kruh! and Nega (1996) showed that serrate quartz 
boundaries in metamorphic rocks are fractal and their D cor
relates inversely with temperature. Petrík (1997) interpreted 
the fractal distribution of hematite size in a pseudotachylite 
tentatively in terms of size-dependent growth rate . 

The application of fractal concept in economic geology i s 
enormous: the fractal distribution of veins and hierarchie 
structures of iron ore bands (Basai et al., 1997) were approxi
mated by the Cantor set (O = 0.63). lf the ore distribution is 
fractal, a proportion of ore in disseminated form may be esti
mated. Yegorov (1997) documented a self-similar shape of 
a banded iron formation in 20 sections. Pape et al. (1997) 
used the fractal distribut.ion of pores in sediments to calculate 
the permeability of rocks . The pore system was modeled as 
the Menger sponge . 

Lithology is a potential field for fractal analysis. If a fractal 
relationship is found between the size (width) and frequency 
of strata a possibility of identification, classification and 
correlation of localities, profiles, sequences and sedimentary 
environment~ arises. Sedimentary systems were shown to be 
dynamic and self-organized by Dietrich and Jacob ( 1996). 

Virtually every geological object with a property covering 
at least two orders of magnitude is a potential subject of the 
fractal analysis. The obtained fractal dimension is empirical 
and characterizes either the ruggedness, or the fractal "densi
ty" of the property. The fractal properties commonly indica
te dynamic systems and provide a genetic information . 
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Úlohy geologických vied pri udržiavaní 
zdravého životného prostredia 

Všeobecne prevláda náhľad, že sa geológ zaoberá najmä otázkami 
spätými s ťažbou surovín, ale geologické vedy majú v skutočnosti kľú
čovú úlohu pri riešení problémov životného prostredia. Aby si geoló
gia túto povinnosť plnila, musí sa zúčastňovať aj pri odhaľovaní pova
hy, veľkosti a rýchlosti predantropogénnych aj antropogénnych zmien. 
Geológovia môžu priamo pomôcť pri riešení problémov mestského 
p rostredia, 

mov, lebo iba tak bude možno udržať zdravé životné prostredie pre 
súčasné aj budúce generácie. 

p obrežných 
oblastí, podpovr
chovej zóny 
a atmosféry, a to 
z užitkovaním 
j e stvujúcich 
poznatkov i no
vých prístupov. 
Práve geológo
via sa v ostat
no m storočí 

výrazne zúčast
ňovali na ťažbe 
nerastných suro
vín. Mnohé 
z poznatkov 
bude možno 
využiť pri 
usk ladňovaní 

materiálov do 

Komplex vzťahov medzi fyzikálnymi, chemickými a biologickými 
procesmi na mi kro-, makro- alebo na globálnej úrovni vyžaduje 
uprednostňovať hol istický prístup, teda štúdium celých systémov 
pred štúdiom ich jedného prvku. Antropogénna činnosť je väčšinou 

Geologické služ.by v Európe zápasia s diverzifikáciou svojej doterajšej dlhodobej 61111osti, ktorá bola bezprostred
ne spätá najmä s vyhľadávan(m nerastných surov(n Keďže tradió1á symbióza geológie s ban(crvom je veľmi hlboko 
zakorenená aj vo vedom( politikov, s útlmom ban(ctva priamo spájajú ako nevyhnu111ý aj útlm geológie. a tak sa 
po<:et pracovn(kov európskych ge ologických služieb veľmi zredukoval. V niektmých kraj inách zašli menej ilifomw
vaní politici tak ďaleko, že nastolili otázku, 6 je geológia - a teda aj geologické služby, geologické rewrmé ústa
vy - pre národné hospodárstvo vôbec potrebná. 

Zužovať poslanie geológie a geológov iba na vyhľadávanie a prieskum neras111ých surov(n je rovnako nesprávne 
ako predstava, že geológia patr( medzi odvetvia, ktoré živomé prostredie zne6sľujú a devastujú. Prfc:ina sa vid( 
v tom, že geológia poskytuje podklady na ťažbu surov(n, na inžinierske a vodárenske stavby a pod., ktoré do pr(ro
dy, a rým aj do ce lého živomého prosrredia výrazne zasahujú. 

Zabúda sa na fakr , ie aj u nás okolo 70 o/o priemyselnej výroby ovplyviíujú nerasmé suroviny a že ani v budúc
nosti sa ľudstvo bez nich nezaob(de, tak ako sa nezaobíde bez výstavby ďa/š(ch sídlisk, priemyselnjich objektov, 
autostrád. priehrad a pod. Na po{iatku každej z rakýchto čiwwst( stoj( vidy geológia jej úloha bude ešte rásť. 

A práve o poslaní geológie v životnom prosrred( je aj tento (/círwk. 
Pre európske geologické služby pripravila Brirská geolog ická služba (auror P. Cook) rozsiahlejšiu štúdiu o vzťa

hu geológie a životného prosrredia a minulý rok ju prezentovala na konferencii FOREGS v Nottin ghame. Predkla
dáme výťah z nej nie iba ako náčrt úloh geológie v oblasti živomého prostredia, ale aj ako materiál na obhajobu 
geológie pred tými, kror( o nej a o sledovanej problematike majú skreslené alebo nedostatočné informácie. 

bežný fyzikálny , 
chemický a/alebo 
biologický pro
ces , ktorý v po
r o v na n í 
s prírodnými pro
cesmi pôsobiaci
mi v tom isto m 
čase môže mať 
určité odlišné 
črty, najmä po
kiaľ ide o ic h 
rýchlosť alebo 
mieru. Okrem 
toho sú látky, 
napríklad isté 
chemikálie , ba 
dokonca genetic
ky modifikované 
biologické mate
riály, ktoré sú 

podzemia inteligentnejšie a šetrnejšie, a to či už pôjde o vodu oboha
cujúcu prirodzený kolektor, jadrový, toxický odpad alebo o prebytoč
ný C02. Bude treba zmeniť aj zameranie niektorých vedeckých 
poznatkov o Zemi tak, aby sa mohol lepšie spoznať proces vzniku 
zem ín, erózia, povrchové procesy a vývoj krajiny. Univerzity, 
výskumné inštitúcie a geologické služby sa musia viac zaujímať 
o otázky späté s povrchovou a podpovrchovou vrstvou. Napokon geo
lóg musí byť aktívny pri hľadaní dialógu s odborníkmi z ostatných dis
ci plín včítane plánovačov, environmentalistov, soc iológov, ekonó-

úplne alebo v značnej miere výsledkom ľudskej činnosti. Preto nie je 
nerozumné chápať antropogénnu činnosť ako samostatný proces 
s charakteristickými zvl áštnosťami a dôsledkami. Interakcia štyroch 
druhov procesov ~ fyzikálnych, chemických, biologických a antro
pogénnych ~ definuje nielen ich typ, ale aj dlhé pôsobenie ich 
dôsledkov. Pri vysvetľovaní interakcie medzi spomenutými procesmi 
majú rozhodujúcu úlohu práve geologické vedy, pretože tieto proce
s'y vplývajú na zemskú hmotu a sama hmota je výsledkom tých 
istých interakcií a procesov. V niektorých prípadoch je vplyv antro-
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Obr. 1. časová obnoviteľnosť zdrojov v porovnaní s dižkou ľudského života 
a trvania vlády. 
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Obr. 2. Životnosť kontaminantov v prírodnom prostredí. 

pogénnej činnosti bezvýznamný, a to alebo preto, lebo je táto činnosť 
porovnateľná s prírodnými procesmi, alebo preto, že je v porovnaní 
s nimi zanedbateľná. Niekedy je však vplyv antropogénnej činnosti 
taký závažný, že môže nastoliť aj otázku udržateľnosti prírodného 
procesu, ekosystému alebo života vôbec. 

Udržateľnosť prírodného procesu - otázka definície 

V súčasnosti sa termín a pojem udržateľnosť v zmysle Svetovej 
komisie pre životné prostredie a rozvoj chápe ako stav, keď si ľud
stvo uspokojuje ,, ... svoje súčasné potreby bez ohrozenia schopnosti 
budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby ... " (Bruntlancl, 
1987) Veľmi zjednodušene povedané: musíme postupovať tak, aby 
sme neoklamali naše pravnúčatá. Na druhej strane úsilie presne 
definovať termín uclržateľnosť vyvolalo rad diskusií, najmä ako 
možno rozhodnúť, čo je pre budúce generácie najlepšie, či je lepšie 
nechať surovinové zdroje pre budúce generácie nedotknuté, alebo 
ich radšej využívať, či vytvárať isté bohatstvo a využívať ho na roz
voj infraštruktúry, z ktorej zas budú mať osoh budúce generácie. 

Aj koncept udržateľnosti je do istej miery defektný lebo sa jeho 
časový rozmer ucláva iba zmienkou o budúcich generáciách. Ak sa 
vezme do úvahy obnoviteľnosť zdrojov, možno argumentovať, že sa 
za dostatočne dlhý čas všetky obnovia, a preto je ich využívanie -

- aspoň teoreticky - udržateľné (obr. 1). Avšak používať uclrža
teľnosť v rámci geologického času nie je celkom správne, a tak by 
sa nepochybne mala chápať v dimenziách ľudského času, t. j. v trva
ní niekoľkých desiatok až tisíc rokov. 

Ak sa na uclržateľnosť pozeráme z takéhoto časového hľadiska, 
stáva sa súčasná generácia oveľa zodpovednejšou za svoje činy. 
Pozrime sa na termín znečistenie v takomto časovom rámci (obr. 2). 
Ak ho porovnáme s dÍžkou veku človeka, vnášame clo prírodného 
prostredia širokú škálu polu tantov, ktorých životnosť v priemere 
prekračuje túto c!Ížku, resp. priemerný čas zodpovednosti vlácly za 
tento problém. Preto ak predpokladáme, že prostredie, do ktorého 
ukladáme polutanty, má len obmedzenú únosnosť, je pravdepodob
né, že mnohé druhy oclpaclu neukladáme udržateľným spôsobom. 

Sú clva globálne trendy, ktoré - ak nebudeme šikovnejší - situá
ciu v budúcnosti zhoršia. Prvým je neúprosný rast svetovej populá
cie. Počet obyvateľov Zeme je okolo šiestich miliárd a neustáli sa 
zhruba do roku 2100, keď to bucle asi 10 miliárd. Väčšina zo štyroch 
miliárd ľuclí, ktorí sa narodia v najbližších 100 rokoch, bucle z rozvo
jových krajín. Druhý trend, ktorý bucle mať vážny vplyv na uclržate
ľnosť životného prostredia, spočíva v rastúcich nárokoch ľuclí, ktorí 
chcú stále viac potravy s vyššou kvalitou, lepšie vzclelanie, zdravie, 
lepšie cesty, viac materiálneho bohatstva, či už ide o autá, chladnič
ky, televízory atď. ,,Čistým ziskom" z toho bucle pravdepodobne ešte 
väčší rozsah využívania zdrojov a výraznejšia degradácia životného 
prostredia. Ak sa to stane, potom popri radosti ľuclí zo zlepšenia 
životného štýlu a kvality života nastúpi aj „čistá" clegraclácia životné
ho prostredia. 

Niektoré zložky životného prostredia si všimneme osobitne. Pred 
viac ako 2000 rokmi poznal i Gréci štyri základné prvky - zem, 
vzduch, oheň a voclu, ktoré v mnohých p1ípadoch možno stále hodnotiť 
ako stavebné bloky systému alebo ako nevyhnutnú podmienku rozkvetu 
života na Zemi. Ale budeme o nich radšej uvažovať ako o vode, potrave, 
vzduchu, životnom priestore, energii a surovinách. To sú zložky nevy
hnutné na udržanie životného prostredia, a tak práve tie chceme stručne 
zhodnotiť z pohľadu geologických viecl, preskúmať a načrtnúť možný 
trend a spôsoby, ktorými by ich geologické vedy mohli ovplyvniť. 

Voda 

Voda je najdôležitejším a najrozšírenejší m zemským zdrojom. 
A však pitná voda - vhodná na bežné používanie a potreby ľudí -
predstavuje iba 2,5 % jej svetovej zásoby (Gleick, 1993) a viac ako clve 
tretiny z nej obsahujú ľadovce a trvalá snehová pokrývka. Zvyšok -
asi 30 % - tvo1í podzemná vocla a menej ako 1 % povrchová vocla 
(jazerá, rieky, močiare, pôdna vlhkosť). Inými slovami, viac ako 95 % 
využiteľnej zásoby pitnej vocly tvorí podzemná voda a menej ako 5 % 
povrchová vocla využívaná ako primárny zdroj pre ľudské potreby. 

Hoci kľúčová je dostupnosť vocly, dôležitá je aj jej ochrana. Rezo
lúcia z konferencie OSN roku 1977 v Mar ciel Plata v tejto súvislosti 
konštatuje, že ,, ... všetci ľucl ia majú právo na pitnú vodu v takom 
množstve a kvalite, aby boli uspokojené ich základné životné potre
by ... " Dôležitosť tohto vyhlásen ia umocňuje pohľad na vplyv dostup
nosti pitnej vocly na detskú úmnnosť (obr. 3). Jednoznačne platí, že 
čím je obmedzenejší prístup k neškodnej pitnej vocle, tým viac detí 
umiera clo piateho roka života (Engelman a LeRoy, 1993). Poclľa 
Gleicka (] 993) sa po súčasnom zlepšení vďaka rozličným iniciatívam 
OSN bude situácia postupne zhoršovať a roku 2000 nebude mať viac 
ako dve mlel. ľuclí prístup k neškodnej pitnej vocle a takmer trom mlel. 
ľuclí budú chýbať vyhovujúce hygienické zariadenia. V štúdii Popula
tion Action lnternational (Engelman a LeRoy, 1993) sa podobne 
uvádza, že napr. v Indii nastane roku 2020 aj p1i najnižšom potenciál
nom stupni pôrodnosti ( 1, 56 dieťaťa na I ženu do roku 2025) 
významná k.ríza v pitnej vode (menej ako 1500 m3 na osobu a rok. 
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Obr. 3. Korelácia medzi kvalitou vody a detskou úmrtno sťou (Engelman 
a LeRoy, 1993). (SAE' - Spojené arabské emiráty). 
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Obr. 4. Odhad ročnej spotreby vody vo svete (Postal. 1992). 

Obr. 5. Schema11cké znázornenie umelého doplňanta kolektora. 

Pri predpokladanom minimálnom raste populácie sa situácia zlepší 
roku 2070. Pri stredne rýchlom raste počtu oby vateľov :sa stav 
nezlepší a pri vysokom vznikne v Indii nedostatok vody do roku 
2050 ( < 1 OOO m' vody na osobu a rok), pretože v tom roku počet jej 
obyvateľov prekročí jednu mld. Okrem toho treba pripomenúť, že 
znečistená voda je jednou z najčastejších ciest šírenia infekčných 
chorôb a že takmer polovicu obyvateľov Zeme sužujú choroby, 
ktoré majú pôvod vo vode. 

Z uvedeného vychodí potreba stratégie na vyrovnanie sa s dostup
nosťou vody a nevyhnutnosť pamätať na to, že stratégia môže byť glo
bálna, ale opatrenia musia byť lokálne. Je to veľmi zložitá otázka, na 
ktorú tu nemožno zodpovedne a vyčerpávajúco odpovedať, ale odhad 

Postela (1992) dáva východiskový bod a graficky ilustruje (obr. 4), že 
hlavným spotrebovateľom vody je poľnohospodárstvo. Zvýšenie efek
tívnosti spotreby vody v poľnohospodárstve o IO % by umožnilo zvý
šiť množstvo vody pre mestá alebo domácnosti o 75 %. Neplatí to, pri
rodzene, vtedy, keď sa voda v poľnohospodárstve využíva ďaleko od 
miest. Ako sme už uviedli, v mnohých častiach sveta je podzemná 
voda najlacnejším, naji stejším a najčistejším zemským zdrojom, ale 
v rade oblastí už nadmieru vyčerpaným. Významnú úlohu v citlivej
šom prístupe k exploatácii podzemnej vody majú najmä geológovia. 

Príkladom, ako by sa nastolený problém dal riešiť v rozvinutej aj 
rozvojovej časti sveta, je umelé obohacovanie kolektora (AAR). Ide 
o to, že v suchom období roka sa hladina podzemnej vody význam
ne znižuje, v daždivom zvyšuje, ale nejde vždy o úplné obnovenie 
pôvodného stavu, a tak nastáva progresívny pokles hladiny pod
zemnej vody. Geológovi a sa musia výrazne orientovať na postupy 
vysvetľujúce priebeh dopíňania kolektorov a poklesu hladiny. 

Istá pozornosť sa venovala uskutočniteľnému a ekonomicky efek
tívnemu obohacovaniu kolektorov čerpaním časti zvýšeného povr
chového odtoku v daždivom období a jeho vháňaním do kolektora, 
čo zrýchľuje jeho napf11anie. Obr. 5 znázorňuje čerpanie nadbytoč
nej vody, jej úpravu na minimalizáciu možnej biologickej degradá
cie kolektora, vháňani e vody do podzemného kolektora, najmä 
s nízkym pomerom pri etočnosti k zásobe. Výsledkom býva zvýše
nie hladiny podzemnej vody a jej zásoby v kolektore. Metóda sa 
v obmedzenom rozsahu úspešne použila v USA (napr. v Kalifornii), 
experimentálne sa skúša vo Veľkej Británii , ale inžinieri ju upred
nostňujú zriedka. Napríklad v krajine , ako je India, kde po zreteľne 
ohraničenom monzúnovom období nasleduje dlhé obdobie sucha, je 
pravdepodobnosť vyu žitia tejto metódy dosť vysoká. Ale sú aj 
potenciálne hrozby dotýkajúce sa biologickej a chemickej aktivity 
v obohatenom kolektore, a preto sa metóda musí používať opatrne. 

Doteraz sa geológovi a a sčasti aj hydrogeológovia zaoberali hlav
ne tým. ako účinnejšie zí skavať vodu zo zeme. no teraz sa treba viac 
zaoberal 1ým. ako dostať vodu spať do zeme na dlhodobejšiu dodáv
ku čistej vody. Vlády štátov a vodár,ke spoločnos1i sa musia dozve
dieľ nielen 10. že podzemná voda je najlacnejším a najspoľahlivejším 
zdrojom veľmi kvalitnej vody v mnohých častiach sveta. ale aj 10. že 
najváčšia časľ využi1eľnej zásoby pitnej vody nie je v doleraL neza
plavovaných údoliach . ale v pov rchových sedimentoch a horninách. 
Pri vysve1ľovaní rýchlo ľaktov čaká kľúčová úloha práve geológov. 

Potrava 

Bežnou reakciou vačSi ny geológov v súvi:,losti s obstarávaním potra
vín pre rasrúcu populáciu je. že jt' 10 úloha niekoho iného. Lenže na 
zabezpečenie potravy je nevyhnucná pôda. voda na zavlažovanie a zvy
čajne aj isté minerálne látky (fosfáty. K, S). Preto má geológia pri pre
konávaní mnohých ťažkosti súvisiacich s potravou. ktoré ovplyvňujú 
veľkú časľ Afriky. Azie a Južnej Ameriky. dominamné postavenie. 

Na dôleži1osľ 1ej10 úl ohy upozornil u2 Jonathan Swift. keď pove
dal: ..... ktokoľvek by mohol vypes1ovaľ dva klasy obilia alt'bo dve 
s1eblá trávy na mies1e. kde predtým vyrástlo len jedno. a urobil by 
tým ľudstvu a svojej krajine vačšiu službu ne2 :spoločné ,na2enie 
politikov ... " Swift podčiarkol význam úlohy v budúcnosti zdôrazne
ním potreby vypestovať dva razy viac plodín iba na istých miestach, 
nie kdekoľvek, lebo orná pôda tvorí len 13 % zemského povrchu 
(obr. 6), lenže človek nemôže ďalej pokračovať v premene lesov a púští 
na pôdu vhodnú na pestovanie plodín. Čiastočnou odpoveďou na potre
bu zabezpečiť výživu pre rastúcu populáciu bolo zväčšenie plochy 
zavlažovanej pôdy, ako aj tzv. zelená revolúcia a vývoj nových odrôd 
ryže a iných obilnín. To si na druhej strane vyžiadalo intenzívnejšie 
používanie umelých hnojív. Napríklad spotreba fosforečných hnojív 
vzrástla za ostatných 50 rokov o :'iO %. Významný pokles v posled-



1,9 % súše Zeme 
sa zavlažuje stále lúky a pasienky 26 % 

13,36 mld. ha) 

celková rozloha: 13 mld. ha 

lesy a zalesnené územia 30 % 
13,89 mld. ha) 

Obr. 6. Využívanie zemského povrchu lsúšel na poľnohospodárske úče ly 
!podla Engelmanaa LeRoya. 1995). 
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Obr. 7. Rezervné zásoby obilia vo svete (Goodling. 1996). 

Tab. 1 
Globálne rozšírenie za5olenia antropogénneho pôvodu (Ghassemi et al., 1995) 

zasolené obrábané podiel 
územie územie zasolenej 

(mil. ha) spolu (mil. ha) úrodnej pôdy 

Afrika 14,8 185 18 % 
Ázia 52,7 451 12 % 
Južná Afrika 2,1 142 1,5 % 
Južná a Stredná Amerika 2,3 274 0,9% 
Európa 3,8 140 2,7 % 
Australoázia 0,9 49 1,8 % 

Spolu 76,6 1241 6,2% 

Tab. 2 
Antropogénna degradácia pôdy (Ghassemi et al., 1995) 

typ 
degradácie 

pôda degradovaná 
od roku 1950 (mil. haľ 

vodná erózia 
veterná erózia 
chemické zvetrávanie 
fyzikálny rozpad 
spolu 

pôda spolu 
% úplne degradovanej pôdy 

1093,7 
548,3 
239,1 

83,3 
1964,4 

13 077 mil. ha 
15 % 

*zahľňa silnú, strednú a slabú eróziu 

% 
degradovaného územia 

55,7 
29,9 
12,2 
4,2 

100.0 

ných piatich rokoch pravdepodobne súvisí so zn ižovaním nákladov 
na hnojivá v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu . 

Napriek uvedenému svetová zásoba obilia poklesla a sú indície, že 
produkcia obilia nebude dlhší čas rásť (obr. 7), ba môže ešte viac kles
núť. Príčinou môže byť výraznejšie zasolenie (salinizácia) pôdy ako 
dôsledok nevhodného zavlažovania vo veľkom meradle, odlesňovanie 
a nahrádzanie stromov plytko sa zakoreňujúcimi rastlinami alebo vyu
žívanie odlesnenej pôdy na pastviny, čo tiež spôsobuje salinizáciu 
pôdy. Zasolenie spôsobované prenikaním slanej morskej vody do 
nadmieru exploatovaných kolektorov v pobrežných regiónoch alebo 
odstraňovanie mangrovníkových močiarov je typické pre pobrežné 
oblasti. Ghassemi et al. (1995) odhadujú, že zasole rúm je postihnutých 
asi 6 % obrábanej pôdy Zeme (tab. 1 ). Zasolenie je významnou. ale 
nie jedinou príčinou degradácie pôdy a straty jej produkčnej schop
nosti. K celkovej antropogénne indukovanej degradácii pôdy. ktorá 
dosahuje 15 % plochy obrábane,i pôdy (tab. 2), treba ešte pripočítať 
eróziu pôdy spôsobenú vodou alebo vetrom. ako aj chemickým zvet
rávaním alebo mechanickým rozpadom. 

Preto pri neopatrnom posrupe môžu pokusy o zvýšenie mno2stva 
pestovaných plodín dokonca viesť k vačšej erózii pôdy a v konečnom 
dô,ledku k zníženiu. nie rastu ich produkcie. Napríklad v Cíne. kde 
sa veľkosť erózie pohybuje od 0.1 do 2 1 pôdy na 1 ha za rok. sa môže 
na obľábaných poliach zvýšil'. až na 200 t na I ha za rok. Na Pobreží 
slonoviny je veľkosť erózie pôdy bez vegetácie až I OOO-krát vyššia 
než pôdy , prirodzenou vegetáciou. Dokonca aj v takom miernom 
podnebí. aké má Ve ľká Británia. je rast erózie obrábanej pôdy nápad
ný. Veľkú degradáciu pôdy spravidla vyvoláva nie jeden. ale niekoľ
ko nepiiaznivých súčasne pôsobiacich procesov, napr. väčšia salini
zácia podporuje chemickú degradáciu , ničenie súvi,lého prirodLené
ho vegetač ného pokryvu uľahčuje veternú aj vodnú eróziu. 

Geo logické vedy majú pomáhať pri zvyšovaní výnosu plodín 
v jestvujúcich poľnoho,podár,kych oblastiach vývojom metód 
minimalizujúcich degradáci u pôdy. Inovované poľnohospodárske 
postupy sú tu zjavne život ne dôležité a môžu viac závisi eť od 
finančných alebo iných podnetov, ako od vedy. Ale geológ napriek 
tomu musí spolupracovať s biológmi, chemikmi, inžiniermi a s ďal
šími odborníkmi, aby lepš ie chápal citlivé a komplexné geosysté
my , ktoré pôda reprezentuje; pomáhať pritom môže aj mineralógia, 
geochémia, geotechnika, sedimentológia atď . Súč asný aj minulý 
(predantropogénny) rozsah erózie treba zdokumentovať a i v tom sa 
predpokladá významná účasť geológie. 

Uvedené môže stimulovať aj zmeny v hierarchii geologických 
disciplín vo výučbe . Súčasn í geológovia totiž vedia oveľa viac 
o zemskom jadre a plášti ako o zeminách a reliéfe. Geologické 
katedry väčšiny univerzít venujú pri výučbe viac času subdukčným 
zónam ako pokryvným útvarom a zvetráv aniu. Ak majú byť 
v tomto smere geologické vedy významným prínosom, potom 
musi a mať zeminy, povrchové procesy a vývoj reli éfu vôbec, najmä 
v učebných plánoch univerzít významnejšie postaveni e. 

Vzduch 

Rovnako ako v prípade potravy reaguje väčšina geológov na otázky 
späté s kvalitou vzduchu, skleníkového efektll alebo freónov tak, že sú 
predmetom pozornosti chemi kov zaoberajúcich sa atmosférou a jej 
modelovarúm. Geológovia sa skôr venujú takým otázkam, ako je využí
vanie fosílnych palív vyvolávajúcich skleníkový efekt a pod. Jedným 
z dôležitých prínosov je geologický záznam slúžiaci na objasňovanie 
prirodzenej variability zloženia atmosféry, no pre väčšin u ľudí 
v mestách nie je najnaliehavejším problémom dneška skleníkový efekt, 
lež práve kvalita vzduchu. Geológia tu môže pomôcť len nepriamo, a to 
poskytnutím alternatívnych fosílnych zdrojov energie, p1ičom sa ako 
najdôležitejší ukazuje skvapalnený zemný plyn ako palivo do motora-



Energia vzn1ka1úca 
horením fosílneho paliva 

CO, získaný a stlačený 
do potrubia 
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more 

Obr. 8. Schematické zobrazenie hlbinného podzemné

ho úloi1,kJ CO _,. 

CO, sa rozpustí vo vode kolektora 
a reaguJe 5 báz1ckým1 alummos1hkátm1. 
pnčom vzmká kalcit Casť CO? ostáva 
voľná v kolektore. 

CO, vyplna póry v pieskovci 
pôvodne vyplnené vodou. 

vých voz idi el. Okrem zisťovania nových zdrojov zemného plynu 

alebo vývoja radikálne novej Iechnológie je dôležitá aj vý~ka daní 

a stanovisko vlád rozličných štálov k využívaniu 10h10 zdroja. 

V mestských aglomeráciách má geológia a sčasti aj geochémia 

významnú povinnosť pri dokumentácii problému. Napríklad práca 

Britskej geologickej služby 1BGSl a lmperia l Col lege v Londýne 

ukázala, i.e sa Pb nekoncemruje pozdiž cies1. ale v okolí križova

ti ek. kde autá zastavujú. ale ich motory produkujú výfukové plyny. 

Stále viac krajín 1rvá na používaní bezolovna1ých palív. resp. kata

lyzá1orov. ale aj IO môže spôsoboval ľažkosti. V spomenu1ej práci 

sa predpokladá. že sa v obla,ti Londýna začínajú vo vačšej miere 

vyskytovať jemné častice Pt, klOrá ;kadí ľud,kému zdraviu . 
Najväčším prísľubom na zlepšenie životného prostredia miest sú 

elektromolOry. S nimi je spätý rast emisií z elektrární, avšak tie sa 

dajú čistiť oveľa ľahšie a lacnejšie ako emisie z motorových vozi

diel. Ale masový nástup elektromobilov - pokiaľ by išlo o pohon

né jednotky založené na bežných batériách - by zas viedo l 

k významnému rastu požiadaviek na Pb. S takýmito batériami by 

boli starosti po ich životnosti, lebo sa nedajú úplne recyklovať. 

Sú aj iné spôsoby na zmierňovan i e niektorých problémov. Napr. 

cestné tunely v mestských aglomeráciách môžu poslúžiť na filtráciu 

a č i stenie výfukových plynov spôsobom, ktorý nie je možný pri jed

notlivých motorových vozidlách. V yužívanie podzemných priestorov 

má aj ďalšie prednosti a veríme, že rozumnejšie využívanie podzemia 

v podobe tunelov bude jedným z hlavných tém geologických vied 

v budúcnosti. Viac ako futuristicky nateraz vyzerá úsilie BGS a jej 

partnerov overiť možnosť hlbinného podzemného úložiska C02 ako 

odpadu z elektrární spaľujúcich tuhé fosílne palivo. Súčasný výskum 

ukazuje, že technicky možno ukladať C02 tak, ako to ilustruje obr. 8. 

C02 sa rozpustí vo formačnej vode alebo nahradí vodu v póroch. Zvy

čajne bude reagovať s aluminosi l ikátmi, pričom sa vyzráža kalcit, 

ktorý pôsobí ako tesnenie pre ďal ší voľný C02 v kolektorskej hornine. 
Holloway et al. (1996) ukázali, že by v dohľadnej budúcnosti mohol 

byť všetok C02 z elektrární spaľujúcich fosílne palivo v západnej 

Európe takto uložený v horninách dna Severného mora. Problémom 

sú však náklady, najmä na odseparovanie C02 od ostatných komíno

vých plynov, čo by sa pri súčasnej technológii mohlo odraziť vo zvý

šení ceny elektrickej energie až o 40 %. Nap1iek IOmu sa tento spôsob 

onedlho využije pri ukladaní C02 extrahovaného zo zemného plynu 

(teda nie C02 z komínových plynov) na ložisku Sleipner West (Nór

sko) jeho vháfianím do horninového kolektora (tzv. formácia Utsira). 

Práve nórsky daňový systém, osobitne daň súvisiaca so skleníkovým 

efektom, umožňuje celý proces realizovať pri veľmi krátkej návratnos-

Ii investícií. Opísaný postup môže byľ predzvesťou budúcej stra1égie 

a zároveň potvrdením. že sa geologické vedy môžu stat pri po,ky1ova

ní isrých riešení veľmi dôleži1ým účastníkom. 

2ivotný priestor 

Popri základnom probléme Zeme. akým je už spomenurý ras1 popu

lácie. ,patý s úlohou zai s1iľ dostalOk potravy a vody. je aj problém 

uby1ovania ľudí. zahľň aj úci aj problemaliku primeraného životného 

prieslOru a živo1ného pros1red1a. Najdramatickejší je rasl populácie 

v mestách. najma veľkomestách 1, počlOm obyvateľov nad 10 mil.l. 

Odhaduje sa, že do roku 2000 bude 23 veľkomi est, najväčšie Mexico 

(Ciudad de México) s vyše 25 mil. obyvateľov. Viac ako polovica 

veľkomiest bude v rozvojových kraj inách. Urbanizačný rast prináša 

rad problémov dotýkajúcich sa zdrojov surovín a stavebných materiá

lov, zmien hladiny podzemnej vody, zneči sťovan i e, odpadu a nadmer

ného využívania pobrežnej zóny (obr. 9). Inými slovami, veľkomestá 

produkujú väčšinu dnešných celosvetových problémov a aktuálne 

nastoľujú otázku udržateľnosti životného prostredia človeka. 
Rast miest nemožno oddeliť od problémov pobrežnej zóny (Cook, 

1995), pretože práve v nej sa mestá rozvíjajú najväčšmi ( 17 z 23 
veľkomiest leží v pobrežnej zóne). K celkovým problémom treba ešte 

prirátať zvyšovanie hladi ny morí, čo často nesúvisí s globálnym otep

ľovaním, ale s klesaním a stláčaním územia v areáli veľkomiest. Zvý

šenie hladiny mora priemerne o I m by post ihlo viac ako 200 mil. ľudí 

Tab. 3 
Rozšírenie nevy užívanej pôdy v Anglicku 

(UK Depa11ment of che Environment, 1993) 

typ 

uhoľné haldy 
haldy z dobývania kovov 
haldy z dobývania ostatných nerastov 
povrchové dobývky a lomy 
pôda zabratá na vojenské účely 
pôda zabratá železnicami 
poklesávajúca pôda v dôsledku podrúbania 
pôda zabratá na priemyselné úče l y 

ostatn á nevyužívaná pôda 

spolu 

plošný rozsah 
ha ce lkový podiel v % 

4 109 
3003 
2079 
5807 
3275 
5615 
674 
9749 
5289 

39 600 

10 
8 
5 
15 
8 
14 
2 

25 
13 

100 
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VPLYVY MIESTNEJ KLÍMY 

<z toho viac než 70 mil. v Bangladé~i a rovnaký počet v Cíne) a p1iprn
vilo by napr. Bangladé~ o 17.5 % jeho rozlohy tTurner et al.. 1995). 

Zi votný priestor ovplyvňuje aj činnosť z minulo,t1. Napríklad 
v Anglicku je 40 OOO ha nevyužívanej pôdy Uednu štvrtinu z nej 
tvoria obla,ti nevyužívané v dôsledku minulej priemyselnej činnos
ti). Ďalej sú to banské haldy. povrchové dobývky thlini,ká. ~trko
viská. pieskovne) a lomy. resp. územia klesajúce v dôsledku podrú
bania (tab. 3). Všetky nevyužívané územia nie sú zdokumentované. 

Na úplné pochopenie problémov miest a prípravu qratégie ich rieše
nia treba urobiť geologický. geofyzikálny a geochemický prie,kum 
mestských i priľahlých území. Geologické vedy sa nateraz na riešení 
tejto úlohy zúčastňujú iba skromne a navyše ptístup k ťaž i vým problé
mom nie je jednotný. Bude nevyhnutná lepšia komunikácia. koordiná
cia a spojenie geológie nielen s ostatnými prirodnými, ale aj so spolo
čenskými vedami. Geológovia sa musia vyrovnať s tým, že sa v budúc
nosti iba málo z nich bude venovať výskumu v ptíjemnom prirodnom 
prostredí a že väčšina bude riešiť úlohy v mestských regiónoch. Bude 
to vyžadovať lepšie chápanie zmien prvkov geosystému miest, ich vzá
jomnej interakcie či celých mestských ekosystémov, novú stratégiu 1ia
denia, zlepšenie techniky ukladania odpadu a spoľahlivejšie metódy 
hodnotenia nebezpečenstiev a rizík. Na to bude nevyhnutný nielen 
novátorský výskum, ale aj systematický zber spoľahlivých geologic
kých a environmentálnych údajov. Holistický prístup k mestským 
oblastiam poskytne fundovaný základ pre nové investície, na vnútro
mestskú regeneráciu a zlepšenie kvality života v mestách. 

Energia 

Energia je pre ľudstvo takmer taká dôležitá ako potrava a voda. 
Ako rastie počet obyvateľov Zeme a ich potreby, neúprosne rastie 
aj spotreba energie (obr. 10). Kým isté odvetvia, napr. telekomuni
kácie, berú ohľad na životné prostredie, internet rast spotreby ener
gie dokonca spomaľuje, ,,urýchľovače" jej spotreby, ako je rast 
populácie a jej životných potrieb, svetových trhov a dopravy, sú sil
nejšie. V ostatnom čase sa hlavným zdrojom energie po dreve 
a vode stalo uhlie, resp. dnes ropa a plyn v značnej miere aj jadrová 
energia. Je prirodzené, že ľahká dostupnosť lacnej energie vyvoláva 
j ej zvýšenú spotrebu (napr. v „ropnej kríze v 70. rokoch), zvýšenie 
jej cien zas znižovanie spotreby. Ale rovnako ako pri inom tovare 
je pre ostatné storočie prevažujúcim trendom pokles ceny energie. 

V súlade s požiadavkou je dnes hlavnou úlohou geologických 
vied hľadanie nových zdrojov fosílnych palív. Nemožno pochybo
vať o tom, že fosílne palivá budú mať pri pokrývaní celosvetových 
energetických potrieb aj v budúcom storočí - a v súv islosti s tým 

0hr. 9. Vplyv me,ta na životné prostredie. 

kyslý dážď 

aI geologické vedy - kľú čové posIaveni e. Ú loha geológie sa 
L konvenčného prieskumu ro py a 1emného pl)nu presunula do 
oblasti zlepšovania primárnej. sekundárnej a terciárnľj výťažnosti 
týchto ,urovín. To možno dosiahnuť lepším poznaním kolekIorov. 
Ldokonaleným monitoringom procesov prebiehajúcich v kolektore 
pri čerpaní a zlepšením riadenia ťažby ropného kolektora vôbec. 
Metódy. ako je napríklad apl ikovaná seizmická anizotropia. budú 
v budúcnosti mimoriadne významné. Je prirodzené. že bude dôleži
té aj ďalšie zdokonalovanie dobývacích metód. Nápadným javom 
súčasno,ti je rastúci záujem o zemný plyn. ako čistejšie palivo. 
Plynné uhľovodíky sC1 enOľmným potenciálnym Ldrojom C - 10 ' ' 
až 10'" Gt. Význam jadrovej energie bude ďal ej rásť. V súvblosti 
s tým bude úlohou geologických vied navrhn úť bezpečné ukladanie 
jadrového odpadu, a pri jeho hlbinnom ukladaní určiť najvhodnejšiu 
stratégiu. Z toho opäť vidno, že sa geológ bude zúčastňovať aj na 
racionálnom ukladaní materiálu do podzemia, nie iba na jeho ťažbe. 

Je otázka, či sa uvedené geologické problémy stanú irelevantný
mi, keď budú fosílne palivá nahradené obnoviteľnými zdrojmi ener
gie. Niektoré z nich, napr. geotermálna energia (alebo teplo 
suchých hornín) , obsahujú dôležitý geologický prvok. a tak stále 
zostávajú geologické problémy, ktoré bude treba prekonať. Vodná 
energia, energia prílivu a veterná energia môžu zaiste pomôcť pri 
poskytovaní energie, ale ich mechanický č i vizuálny negatívny 
vplyv nie je vždy vítaný. Biopalivá môžu byť prínosom, ale ako 
sme už uviedli, rozloha ornej pôdy je obmedzená a každý pokus 
o ďalšie zvýšenie úrody na energetické účely môže zvýšiť vyčerpa
nosť pôdy a jej degradáciu. Drevo naďalej zostáva hlavným zdro
jom energie pre dve milardy ľudí, ale jeho nekontrolovaná ťa žba 
vedúca až k odlesňovaniu je pravdepodobne hlavnou príčinou vzni
ku púští, salinizácie a pobrežnej erózie v Afri ke a Ázii. 

Do budúcnosti je azda najperspektívnejšou slnečná (solárna) energia. 
V oblastiach so slnečnou klímou je čas návratnosti prosttiedkov na jej 
výrobu 1-2 roky a ptiememá životnosť solárneho panelu môže byľ až 25 
rokov (tab. 4). Zároveň vznikajú úspo1y na delekttickom vedení najmä na 
vidieku. Významný je geologický aspekt, ktrný sa dotýka každého podstat
nejšieho smerovania k fotoelekt1ickým (FE) článkom vyrobeným z Si, 
tclutidu Cd alebo selenidu In a Cu. Ide teda o zdroje nerastov. Naptíklad na 
výrobu energie pokrývajúcej bežnú celosvetovú spotrebu ( 1 O TW) pomo
cou (FE) článkov z tenkej fólie telu1idu Cd by sa spotrebovala celá svetová 
zásoba Cd, množstvo Te niekolkonásobne prekračujúce jeho celosvetovú 
zásobu a väčšina svetovej zásoby Mo (tab. 5). Naptiek tomu, že ide len 
o náč11 a je nepravdepodobné, že by sa mohlo prejsť na zužitkúvanie solár
nej energie v takom veľkom rozsahu, treba vyzdvi hnúť fakt, že pri akom
koľvek zdroji energie v budúcnosti bude geológia hrať dôležitú rolu. 



Tab. 4 
čas návratnosti energie a pomer energie solárneho sys tému (kremíkové 
fotoelektrické články - silicon photovoltaic cells). Údaje sú z najväčšieho 
solárneho FE systému vo Veľkej B1itánii na Univerzite v Northumberlande, 

Newcastle upon Tyne (Hynes et al., 1995) 

výkon systému za rok 
(kWh(e)'' 

čas návratnosti 
energie** 

pomer energie**);: 

30 OOO 
35 OOO 
40 OOO 

4,7 roka 
4.0 roka 
3.5 roka 

5,3 
6,2 
7. 1 

*Výkon systému kolí še v závi slos ti od počtu s lnečných hodín **Čas 
návratnosti energie je čas potrebný na výrobu množstva energie spotrebova
ného na výrobu systému. *** Pomer energie vyjadruje podiel energie vyro
benej systémom počas j eho životnosti odhadnutej na 25 rokov a energie 
potrebnej na jeho výrobu a inštaláciu. 

Tab. 5 
Požiadavky na množstvo nerastrých surovín na hromadnú výrobu solárnych modu-
lov (tenký film FE článku z telwidu Cd) potrebných na uspokojenie celosvetových 

poaieb energie 1 O TW (podľa Hynesa et al., 1994, a BGS Mineral Statistics) 

materiál svetová svetové množstvo množstvo 
produkcia zásoby nerastov na nerastov na 
roku 1994 nerastov pokrytie výroby na pokrytie 
(kt) (k t) 10 MW energie svetovej potreby 

za rok (t) 1 O TW energie 
za rok (kt) 

cín 183 8000 0.1 100 
síra 1800 1400 0,04 40 
kadmium 19 540 0,6 600 
telúr 0.155 22 0,5 500 
meď 11 100 310 0,001 1 
molybdén 104 5500 1,3 1300 
kremenný 
piesok 121 400 veľmi rozsiahle 1500 l 500 OOO 

Nerastné suroviny 

Ocl čias, keď človek prvýraz použil pazúrik na založenie ohňa, íl na 
výrobu nádob na vodu alebo soľ na konzervovanie potravy, patri a 
nerastné suroviny medzi dôležité prvky životného prostredia. Napriek 

ľ 
... 
"§ ... = ... .., 
-= 
E g .,. 

1750 

para 

telekomunikácie 

1 

in!erne!' .,, 

mikroproceso~ 1
/: ...... 

1 

environmenlálne 
problémy! .f' 

satelitl -~"' 

WW1 *'"" WWI 1 -.; 
1 životná úroveň, 

svetové trhy 
-ui1~1~~,-..~ 

-~u'.I_'hl~ie __ --:T----:7,r.7v:vzdušná rast 
populácie parná elektrareň doprava 

lokomotíva medzinárodný 
spaľovací motor 

1800 1850 1900 1950 2000 

? 

Obr. 10. Schematické zobrazenie spotreby energie, modifikátorov 
(nad krivkou) a stimulátorov (pod krivkou) za posledných 250 rokov. 

čiastočnej náhrade plastmi pokračuje rast ich využívania a p1ieskumné 
spoločnosti zamestnávajú významný počet geológov. Ak ľudia budú 
chcieť využívať nerastné suroviny v takej miere ako dnešný p1iemerný 
Američan (obr. 11), potom ich prieskum aj spotreba - najmä nemel
ných surovín - sa ešte zintenzívnia (obr. 12). Využívanie p1iemysel
ných nerastov za 50 rokov vzrástlo o 500 % a rudných surovín o 300 %. 
Značnú časť z toho predstavujú stavebné suroviny, čo je odrazom rastu 
populácie na Zemi, ako aj životných potrieb obyvateľstva. Dobre to 
dokumentuje i zvýšenie svetovej produkcie cementu v posledných 50 
rokoch (obr. 13). Kým prieskum nerastných surovín ako tradičná úloha 
geológov rýchlo napreduje (s výdavkami približne 3,5 miliárd USD 
roku 1996; obr. 14), cieľ prieskumu sa môže z roka na rok meniť podľa 
druhu hľadanej suroviny alebo geografickej oblasti jej výskytu. 
V rokoch 1994---1996 (obr. 15) sa podstatne rozšíril p1ieskum nerast
ných surovín v južnej Amerike, kým v Severnej Ame1ike sa zmenilo 
iba málo. A však z hľad iska udržania životného prostredia _je dôležité 
vedieť, že sa znač ná časť financií investovaná clo prieskumu použila na 
hľadanie diamantov šperkovej kvality a Au, čiže nerastov pomáhajúcich 
skrášľovať život podstatnej časti obyvateľov Zeme. Kovy, ako je Cu 
a Pb, majú v súčasnosti hlavnú úlohu a ťažia sa dokonca vo zvýšenej 
miere na udržanie súčasného životného štanclarclu. Dnes sa už uznáva, 
že sa „Rímsky klub" vo svojich pesimistických preclpovecliach týkajú
cich nerastných surovín mýlil a že nie je nijaký dôkaz o svetovom nedo
statku akýchkoľvek nerastov, hoci lokálne môžu chýbať, najmä keď kra
jina trpí nedostatkom cudzej meny a nemôže nerastné suroviny nakupo
vať na voľnom trhu. 

O tom, že zatiaľ nie j e nedostatok nijakých nerastných surovín, 
možno diskutovať. Nové technológie umožňujú ťažiť rudy s nízkym 
obsahom kovu, a tak napokon nastane stav, keď ich ceny vzrastú 
a bude sa investovať vyššia alebo neúnosne vysoká časť hrubého 
domáceho produktu clo získavania nerastov z chudobných rúd. A le 
cena kovov v tomto storočí (obr. 16) takéto obavy nepotvrdzuje. 
V skutočnosti j e opač ný trend, t. j. n az načujúci veľmi výrazný 
pokles cenového indexu kovov. 

Po skončení „studenej vojny·' termín strategické nerasty vlastne 
stratil obsah, pretože dnes možno na svetovom trhu kúpiť čokoľvek . 
Ak v súčasnosti toto tvrdenie platí, vo vzdialenejšej budúcnosti nemu
sí, pretože stav po „studenej vojne" sa vyznačuje nestabilitou, a je 
mnoho dôležitých svetových surovín s obmedzenou geografickou 
distribúciou (t. j. takých, ktorých väčšina produkcie pochádza ocl šty
roch alebo aj menej výrobcov; obr. 17). Patrí medzi ne Mn, Co, fosfá
ty, Cr, W a V. V budúcnosti to môže byť clôvocl na znepokojenie. 

V rozvinutých kraji nách nie je v súčasnosti politická nestab ili
ta, ktorá by mohla vyvolať surovinovú krízu, ale socioekonomic
ké problémy ložísk nerastných surovín áno. Obsah termínu záso
ba nerastných surovín a prognózne zdroj e je dobre známy. Keď 
sa prognózne zdroje ( ťažiteľné alebo netažiteľné pri súčasnej 
cene) overia geologickým prieskumom a stupeň ich ekonomickej 
Ľažiteľnosti sa zvýši, presunú sa v rámc i klasifikácie clo kategórie 
zásoby. Ak ceny suroviny pokl esnú , prejdú clo kategórie neeko
nomickej (neb ilančnej) zásoby. Túto fi lozofiu zhŕňa McKelvyho 

palivá spolu 
7650 kg 

kovy spolu 
604 kg 

priemyselné nerasty spolu 
9653 kg 

ne rasty spolu 17 817, 1 kg 

Obr. 11. Spoo-eba nera~tných surovín na osobu v USA v roku 1989 (Skinner. 1989). 
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Obr. 12. Porovnanie rastu využívania kovových, energetických a priemy
selných nerastov (index roku 1900je 100); (Evans, 1993). 
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Obr. 13. Trend výroby cementu vo svete za posledných 50 rokov (BGS 
Mineral Statistics Group). 

Zvyšok sveta 
258,5 mil. S 
17,3 %) 
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latinská Amerika 
963,2 mil.$ 
127,3 %) 

Obr. 14. Výdavky na ťažbu nerastov vo svete vo vybratých oblastiach roku 
1995 (Goodling, 1996). 

schéma (obr. 18). Na zobrazenie situácie bolo nevyhnutné použiť 
kocku (obr.19) a na nej pomocou trojosovej charakteristiky defi
novať dostupnosť. Dostupnosť môže obmedzovať legislatíva štátu 
alebo krajiny, politická nestabilita , obavy o životné prostredie 
alebo aj problémy s domorodými obyvateľmi. Inými slovami: 
ložisko môže byť bilančné a geologicky overené, ale jeho surovi
na sa môže dostať do kategórie nevyužiteľnej zásoby, pretože 
bude nedostupné nie z ekonomických, ale z politických príčin. 
Uvedený problém môže viac ako ostatné obmedzovať prístup 
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Obr. 15. Výdavky na ťažbu neras tov vo vybratých oblastiach v rokoch 
1994-1996 (Goodling, 1995 a 1996). 
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Obr. 16. Ceny kovov vo svete v rokoch 1900-1988 (World Bank, 1988). 
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Obr. 17. Nerasty s geograficky obmedzenou produkciou (pri ktorých viac 
ako dve tretiny sve tovej produ kcie pochádza najviac zo štyroch krajín, 
(BGS, 1995) 

k nerastným surovinam v budúcnosti . a preto ho treba lepšie 
poznať v rámci filozofi e prieskumu a dobývania. Na druhej stra
ne to bude od geológov vy žadovať efektívnej ši u komunikáciu 
s inými odborníkmi, a to vrátane plánovačo v , environmentalis
tov , antropológov, ale aj so širšou komunitou, keď sa výs ledky 
prieskumu budú týkať baní. Ak sa to nedodrží, môže sa v budúc
nosti nedostatok nerastných surovín prejaviť. 
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Obr. 18. McKelvyho schéma vysvetrujúca koncept termínu zásoba a zdroje 
nerastných surovín. 
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Obr. 19. Dostupnosť (využiteľnosť) zásob a zdrojov nerastných surovín 
v závislosti od ekonomických a geologických ukazovaterov. 

Záver 

Hoci sa na začiatku tohto príspevku akcentovala nevyhnutnos ť 
holistického prístupu k životnému prostrediu v celosvetovom meradle, 
hlavné zložky tohto prostredia sme doteraz charakterizovali jednotlivo 
a ich vzájomnú interakciu sme si všímali iba okrajovo, a preto sa ich 
pokúsime spojiť. Ako sa už uviedlo, udržateľnosť životného prostredia 
vyžaduje aplikáciu dlhodobého pohľadu na celý systém - t. j. bez 
pomoci kryštáľovej gule. Náročnosť tohto kroku ilustrujeme na príkla
de dlhodobého holistického prístupu k otázke energie. 

Vplyv používania fosílnych palív na atmosféru (zvýšenie množ
stva C02 , obsahu jemných častíc, ako aj acidi ťikácia) je dobre 
známy, ale je to aj kritický prvok umožňujúci výrobu potravín pre 
celosvetovú populáciu (intenzívnym hospodárením: doprava poľno
hospodárskych produktov, pohon vodných čerpadiel, zúrodňovanie 
a odlesňovanie pôdy) a zabezpečovanie pitnej vody pre domácnosti. 
Znížila sa tiež závislosť časti sveta od dreva ako paliva, a tak jeho 
ťažba poklesla, ako aj erózia pôdy a pobrežných oblastí ako dôsle
dok práve nadmerného výrubu lesov. Možno namietať, že sa ener
gia nemusí získavať z fosílnych palív, kecľ je rozhodujúcim zdrojom 
energie solárna energia. Už srne uviedli, že ak by sa zvolila táto 
možnosť získavania energie (v súčasnosti to tak nie je), malo by to 
vážny negatívny vplyv na ťažbu nerastných surovín, ktoré nie sú 

úplne recyklovateľné. Recyklácia je dôležitá najmä pri nerastoch, 
pretože recyklované suroviny ich celkovú zásobu v skutočnosti 
zvyšujú (na obr. 19 predstavujú tenkú doštičku). V tejto súvislosti 
je dôležité, aby sa všetky továrenské výrobky, či už je to betón, 
zliatina, súčasti automobilov. navrhovali so zreteľom na schopnosť 
ich recyklácie, a recyklácia by sa mala realizovať s čo najmenšou 
stratou suroviny a pri minimálnej spotrebe energie. Tam, kele nevy
hnutne vzniká odpad, by mal byť veľmi malý. Táto filozofia sa začí
na akceptovať a geológovia musia byť pripravení hrať v nej dôležitú 
Cilohu, a to aj s ohľadom na možné nové špecializácie. 

V širšom meradle musia geologické vedy určiť globálne zmeny, 
ložiská nerastných surovín, migračné cesty a nádrže a z hľadiska času 
musia mať na zreteli desaťročia až tisícročia, ako aj mikro-, makro- až 
globálnu mierku a pri každej mierke oddeľovať prírodné, antropogén
ne i predantropogénne procesy. Geologické vedy môžu poskytnúť aj 
oclpovecľ na rad otázok dotýkajúcich sa ochrany životného prostredia. 
Hoci je mnoho vážnych problémov ovplyvňujúcich rozumné využí
vanie surovinových zdrojov na Zemi, je aj veľa dôvodov veriť, že sa 
vyriešia, a to v nemalej miere práve zásluhou geológov. Pri hľadaní 
vhodných riešení treba mať na pamäti najmä nasledujúce fakty: 

1. Je nevyhnutné plánovať globálny rast, ale pracovať na lokál
nom minimalizovaní dôsledkov. 

2. Ochrana životného prostredia závisí ocl komplexu vzájomne 
pôsobiacich faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť a využívanie 
vody, vzduchu, pôdy, krajiny, energie a nerastov. Geológia je kľú
čom k pochopeniu týchto vzťahov, a preto sa bude ocl nej vyžadovať 
kvalitnejšia dokumentácia, prieskum a mapovanie. monitoring, 
modelovanie a pochopenie systému ako celku. 

3. Pre väčšinu ľudí ni e je najdôležitejšia ochrana životného prostre
dia, dostupnosť kovov alebo ropy, ale dostatok pitnej vody, kvalitnej 
pôdy, vhodných stavebných materiálov a bezpečné miesto na život. 
To sa musí rešpektovať už pri štúdiu geológie. Pedagógovia musia byť 
pripravení na istý odklon od tradičného prístupu, najmä klásť väčší 
dôraz na geológiu pokryvných útvarov, miest a na hydrogeológiu. 

4. lnterdisciplinárnosť a tímová práca sú podstatnými znakmi 
budúcnosti geologických vied. To sa už prejavuje najmä znižova
ním vlastného vedeckého výskumu v niektorých veľkých ťažobných 
spoločnostiach, využívaním vedeckých poznatkov zvonka, rastom 
dôvery k externej expertíze. 

5. Úzky, krátkodobý a trhom regulovaný prístup skrýva v sebe 
mnoho problémov súvisiacich so zachovaním životného prostredia. 
Široký, dlhodobý a trhom regulovaný prístup môže poskytnúť odpo
vede, ale musia sa rešpektovať také princípy, ako sú intra/intergene
račné práva, poplatky za znečisťovanie, náležitá evidencia prírod
ných surovinových zdrojov, primeraný ohlas vo verejnosti a práva 
domorodých obyvateľov. Geológovia musia byť pripravení na prí
padnú zmenu, komunikovať a otvorene hovoriť o týchto problémoch. 

6. Kým politika je krátkodobý, zásoba nerastných surovín 
a životné prostredie sú cllhoclobé problémy. Preto je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby veľké inštitúcie, a najmä národné geologické služby 
v spolupráci s univerzitami a akadémiami vied boli schopné vyko
návať cllhoclobé strategické geologické mapovanie, prieskum, moni
toring, tvorbu databáz a špecifický geologický výskum a vývoj. 

7. Dôležitou výzvou pre geologické vedy v budúcnosti pravdepo
dobne budú úlohy vo vnútromestských areáloch, najmä v spojitosti 
so skládkami odpadu, nízkonákladovými veľkolomami, nadmerne 
využívanou poľnohos p odárskou pôdou, znečistenými riekami 
a pobrežnými močiarmi, a teda nie v prekrásnych horských oblas
tiach, ktoré mnohých ku geológii priťahujú. 

Z anglického 01igi11álu P. 7: Cook, /997: Tlie role oj the earth sciences in 
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Geológia v učebných osnovách prírodopisu a biológie 
základných a stredných škôl 

Realizáciou j edného·-z odporúčaní prednášky o geovednom vzdelávaní 
v základných a stredných školách (Turanová et al.. 1997) na zjazde Sloven
skej geologickej spo ločnosti je príprava opä tovného zavedenia pedagogickej 
kombinácie geológia- matematika a geológia- chémi a v rámci odboru uč i 

teľstva všeobecnovzdelávac ích predmetov na Prírodovedeckej fakulte Uni
verzity Komenského v školskom roku 1999/2000. V s ú čas nos ti sa po schvá
lení týchto kombinác ií vedec kou radou fakulty pripravujú ich študijné 
plány, ktoré sa musia odv íj ať od platných učebnýc h osnov. Preto j e dôlež ité. 
aby si odborná geologická ve rejn osť uvedomila, čo j e c i e ľom a obsahom 
inovovaných učebných osnov, tým viac, že sa zároveň s novými u čebn ý mi 
osnovami pripravuje aj nová u čeb ni ca prírodopisu pre 8. ročník ZŠ . 

Cieľom tohto príspevku j e podrobnej šie informovať odbornú geologickú 
verejnosť o cieli a obsahu inovovaných učebných osnov prírodopisu vo 8. 
ročníku ZŠ. o zmenách vo vyučovacom predmete biológia v kvarte osem
ročných gymnázií a vo vol ite ľnom nepovinnom predmete geológia v štvor
ročných gymnáziách, t. j. v tých vyučovac ích predmetoch, v rámci ktorých 
sa poznatky geologických vied v ZŠ a Sš tak mer vý luč ne uč i a. 

Geológia v učebných plánoch základných a stredných škôl 

V s ú čas n ost i sa základné poznatky geologických vied vyuč ujú v ZŠ vo 8. 
ročníku v predmete prírodopis, v osemročných gymnáziách v predmete bio
lógia vo 4. ročníku v rozsahu 2 týždenných hod ín (spolu 66 hodín. z toho 5 
hodín praktických cvičení). Vo š tvo rročných gymnáziách sa od roku 1984 
geolog ické vedy vyučujú ako samostatný. ale iba ako voliteľný predmet 
geológia, a to v 1., 2„ 3. alebo 4. ročníku v rozsahu 2 týždenných hodín, pri
čom celý predmet môže byť koncipovaný na jeden alebo dva roky Hoci 
j eho obsahová náp lň je podľa učebných osnov bohatá, na gymnáziách sa 
prakticky nevyučuje. 

Na stredných odborných školách a učilištiach so zameraním na geo lógiu, 
baníctvo, geodéziu. dopravu a stavebníctvo sa vy uč ujú pred mety. ktorých 
obsahom je geológia. mineralógia, petrológia. hydrogeo lógia, ťa1.ba nerast
ných surovín, ale aj banské meranie a mapovanie, hlbinné vŕtanie a diaľko
vý prieskum Zeme. Na väčšine ďal š íc h odborných škôl a učilíš ť so zamera
ním na chémiu , elektrotechniku, po ľno hospodárs tvo, potravinárstvo, poly
grafiu , obchod, ale aj knihárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, energet iku, odev
níctvo a zdravotníctvo atď. je predmet ekológia a výnimočne prírodoveda. 

Geologické u č i vo konkretizujú učebné osnovy a rozpracúvajú ho podľa 
predmetov v ročníkoch na tematické celky a časti. Vyjadrujú cieľ. obsah 
a rozsah vedomostí. zručností, spôsobilos tí a návykov, ktoré majú žiaci zís
kať. Napriek tomu. že s účasné učebné osnovy prírodopisu pre 8.· ročník boli 
schválené a učebné osnovy biológie inovované roku 1997. odborná geolo
gická verejnosť volá po ich modernizácii a po zavedení viac poznatkov 
z hydrogeológie, inžinierskej a modernej ložiskovej geológie zameranej na 
využ itie netradi čných nerastných surovín. 

Ďalej sa venujeme teraz platným učebn ým os novám prírodopisu pre 8. 
roč ník ZŠ, bi ológie pre 4. ročník osemročných gymnázií, ako aj voliteľného 
pred metu geológia na gymnáziách. 

Učebné osnovy prírodopisu pre 8. ročn{k základnej školy 

Podľa poslednej úpravy školských osnov z roku 1997, rešpektujúcej pre
dÍženi e povinnej školskej dochádzky o I rok . sú do učiva prírodopisu zara
dené temati cké ce lky o stavbe Zeme, o vývoji a stavebných jednotkách 
zemskej kôry - mineráloch a horninách. geologických procesoch, vývoji 
organ izmov na Zemi. geologickej stavbe a prí rode Slovenska, o poznávaní. 
význame a ochrane neživej prírody (Uhereková, 1997). Záväzné je splnenie 
c i e ľov tematických ce lkov. ale podľa rozhodn utia učiteľov a regionálnych 
možností sa môže men iť poradie tematických cel kov. tém, okruhov uč i va 
a praktických cv i čení. počet hodín na opakovan ie, precv i čovani e a upevľí o
vanie uč iva tak. aby sa stanovené ciele dos iahli čo najefektívnej šie. 

Zmeny v nových učebnýc h osnovách vyplynuli z orientác ie na environ
mentálnu a ekolog ickú problematiku, regionálny prístup a č innostnú zložku 

vyučovania v nadväznosti na koncepciu v 9. ročníku. Preto sa č i astoč n e 

zmenila štruktúra niektorých te matických celkov a v dôs ledku redukcie, 
presunu alebo náh rady tém sčasti aj obsah niektorých tém. 

V nových u čeb nýc h osnovách sa znížil poče t temati ckýc h ce lkov z 8 na 
7. Oproti predchádzajúcim os novám sa rozšíril obsah temati ckého ce lku 
Geologická stavba Slovenska o prírod u Slovenska. Temati cký ce lok o úži t
kovej geológii sa v reduk ovan ej podobe vč l e nil do tematického cel ku 
Poznávanie. význam a ochrana neživej prírody. Te111ati cký ce lok Zem -
- životné prostredie č l oveka sa presunul do 9. ročníka. 

Cieľ a obsah tematických celkov 

/. Neživá príroda (poťer hodín I ) 
Cieľom i obsahom temati ckého ce lku je poz nať a zdokumen tovať záv is

l osť organizmov a človeka od neživej prírody a ich vzájomnú interakciu 
a vý znam. 

2. Zem a jej sravba (poťer hodín 5) 

Súčasťou tematického ce lku, ktorého cieľom je poznať postavenie Ze me 
v s lnečnej sústave a j ej stavbu. j ednotlivé sféry ze mského telesa. vysve tliť 

vznik pevnín a oceánov, pohyb pevnín, vznik a zánik ze mskej kôry, sú 
nas ledujúce časti: s lnečná sústava a postavenie Ze111e, teórie o vzniku zem
ského telesa, vonkaj šie a vnútorné sféry. príčiny vzniku a význam organi z
mov, životné podmienky organi zmov v súv islos ti s postavením Ze me 
v s lnečnej sústave, stavba ze mského telesa, význam j ednotlivýc h geosfér 
pre život na Zem i. zemská kóra pevnín a dna oceánov, vznik pevnín a oceá
nov, pohyb pevnín a j eho príčiny, vznik a zánik zemskej kôry. 

3. Min erály. horniny - srmeb11é jed11orky zemskej kôry (poťer lwdľ11 8) 
C i e ľom je charakterizovať a rozlíš iť minerál a horn inu, poz n a ť princíp 

vzniku minerálov. rast, tvar a usporiadanie kryštálov, poznať princíp vnútor
nej stavby minerálov. uvies ť fyz ikálne a chem ické v lastnosti minerálov 
a hornín. ich význa111 a vy užit ie a zdôrazn iť význa111 ich ochrany. 

4. Geologické procesy /poťer hodľn 24) 
C i eľom je poznať základné zdroje energie Ze me, rozlíšiť vnútorné a von

kajšie geologické procesy. v ich rámci op ísať magmatickú činnosť, poz n ať 

vlastnosti a význam magmy, roz líš iť vyvreté, usadené a premenené horn iny, 
poznať ich vzni k, v lastnosti a význam, vysve tli ť sopečnú činnosť a jej spri e
vodné javy, u v i es ť príč in y ze 111etrasenia, spri evod né javy a ich následky, 
poznať príčiny a druhy porú ch zemskej kôry, princíp horotvornej č inn osti. 

vysvet l iť príčiny pre111eny hornín a horninotvorný cykl us. poznať vonkajšie 
geologické procesy a ich vplyv na pretváranie zemské ho povrchu, uvi esť 
príklady dôsledkov zemskej príťažlivosti , č inn osti vody, vetra a ľadovca , 

vysvetl iť vznik a význam podzemných vôd a pôdy pre život organizmov, 
zdôvodniť a zdôrazniť ich ochranu. 

5. Vfvoj :.e111skej k1Jry a organizmov na Ze111i (f!oľet hodín 7) 
C i eľom je poznať princíp zi s ťovania veku hornín a Ze111e. objas niť 

význam ska111enelín a usadenín pri určova ní veku Ze me. charakterizovať 
hlavné obdobia geologického vývoja Zeme, ze 111skej kôry a organizmov 
v jedn otl ivých geologickýc h érach. 

6. Geologická stavba a vfvoj prírody Slovenska /počet hodín 7) 
Cieľom je poznať hlavné geologické oblasti Európy a postavenie Sloven

ska, charakte ri zovať geologické jednotky a hlavné geologické procesy Slo
venska. poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov Slovenska 
v geologických érach, charakterizo vať živú a neživú prírodu a ich vzťahy, 
poznať chránené územia, prírodné pamiatky širšieho regiónu školy, bydl iska. 

7. Pornávanie, ni:110111 a ochrana 11eiil'ej 11rírody /rwľer hodín 2) 
Cieľom je oboznám iť sa s praktický111 využit ím geologických poznatkov 

pri ochrane a tvorbe životného prostredia. odôvodniť význam ťažby. ochrany 
nerastných surovín a potrebu rozumne s nimi hospodáriť. poznať ochranu 
neživej prírody (chránené územia, minerály, skameneliny). významné chrá
nené územia a pamiatky Slovenska. 

Prakrické cľi{e11ia (1wc'e1 lwc/(11 5) 
Učebné osnovy prírodopisu pre 8. ročník obsahuj ú aj praktické cvičenia, 

ktoré sú zamerané na rozlišovanie minerálov. horn ín a zlož iek hornín v škol-



skej zbierke, okolí školy alebo bydli ska prostredníctvom obrazov, atlasov 
alebo kľúčov, z i s ťovanie ich fyzikálnych a chemických vlastností, poznávanie 
a rozlišovanie vyvretých, sedimentárnych, premenených hornín a nerastných 
surovín. zi sťovanie prítomnosti uhlič itanov v horninách a pôde alebo stanove
nie pôdnej reakcie (pH) pôdy v okolí školy, zi sťovanie geologických a prirod
ných pomerov okolia školy (dokumentovať a znázorniť ich prostredníctvom 
jednoduchého dokumentačného materiálu na nástenkách, paneloch, plagátoch 
a pod.) alebo určiť minerál y a horniny, prip. skameneliny v okolí školy 

Učebné osnovy biológie pre 4. ročmk osemročných gymnázií 

Učebné osnovy osemročných gymnázií (Uhereková a Ušáková, 1997) 
obsahujú prakticky rovnaké tematické celky zo základov geológie. poznáva
nia neživej prírody, sl neč nej sústavy, Zeme a jej stavby, o stavebných j ed
notkách zemskej kôry - mineráloch a horninách, geologických procesoch 
na Zemi, dejinách Ze me a prírode Slovenska s rovnakými výchovno-vzdelá
vac ími cieľmi a rovnakým obsahom ako predchádzajúce učebné osnovy, ale 
trochu nižšiu hodinovú dotáciu na úkor ďalších dvoch tematických ce lkov 
o podstate a základných prejavoch života, životnom prostredí organizmov 
a základoch ekológie. Tematický celok Podstata a základné prejavy života 
(počet hodín 7) a Organizmy a prostredie - základy ekológie (počet hodín 
10) na základných školách tvoria základ prírodopisu v 9. ročníku . 

Učebné osnovy geológie pre gymnáziá 

Cieľom vyučovania geológie na gymnáziách je spros tredkovať žiakom 
integrované poznatky a zručnosti komplexu geo logických vied o zložení, 
stavbe a vývoji anorganickej zložky prírody, najmä zemskej kôry. a pripra
viť ich na vysokoškolské štúdium geologických vied, resp. na štúdium tech
nických odborov, v ktorých je geológia súčas ťou vedomostného základu. 

Obsahom učiva sú poznatky zo všeobecnej geológie, paleontológie, his
tori ckej geológi e, planetárnej geológie, reg ionálnej geológie, hydrogeológie 
a ložiskovej geológie a z ochrany a tvorby životného prostredia. Osnovy 
predpokladajú, že školy majú základné mineralogické a petrografické zbier
ky a že sa čas ť vyučovania u s kutoční formou vychádzok. 

V jednoročnom kurze geológie (v celkovom rozsahu 66 hodín, z čoho je 
22 hodín praktických cvičení) sú rovnaké tematické celky ako v učebných 
osnovách pre ZŠ, ale s dôrazom na praktickú výučbu. vychádzky a exkurzie. 

Pri dvojročnom kurze geológie sa v prvom roku výučby sedem z uvede-

ných tematických celkov jednoročného kurzu takmer doslovne opakuje, ale 
pri podstatne väčšej hodinovej dotácii. V učebných osnovách 2. ročníka sú 
zvyšné tri tematické ce lky a navyše temati cké celky o hydrogeológ ii, metó
dach vyhľadáva nia a priesk umu ložísk nerastných surovín (počet hodín 5). 
Učebné osnovy sú koncipované tak. že žiak nemusí abso l vovať 2. ročník 
kurzu , ale bez abso lvovania 1. ročníka nemôže vstúpiť do 2. ročníka. 

Nová učebnica prírodopisu pre 8. ročmk základných škôl 

Už v školskom roku 1998/1999 by mali žiaci 8. ročníka ZŠ používať 
novú učebni cu prírodopi su (Aubrecht, Bi zubová, Pivko, Uhereková, v tlač i), 

ktorá by mala vzbudiť ich záujem o abiotickú prírodu. Učebnica uprednost
ňuj e č innostnú stránku v ý u čby . zvýra zňuje regionálny prístup a prin áša 
množstvo informácií o Slovensku. Uč i vo j e d idakticky tran sformované tak, 
aby pôsobilo maximálne motivačne. používa nové termíny, orientuje sa na 
ochranu neživej prí rody, a najmä berie do ohľadu zmeny inovovaných učeb
ných osnov (Bizubová, ústna informácia) . V každom prípade by táto učeb
nica mala byť odrazovým môsti kom pri zostavovaní učebn ých plánov budú
cich uč iteľov geológie. 

Záver 

Napriek ve ľmi labilnému postaven iu v učebných pl ánoch všeobecnovzde
lávacích škôl geológia nesporne patrí medzi vyučovacie predmety, ktoré sa 
nevyhnutne musia významne zúčastňovať na vzde lávacom a výchovnom 
pôsobení školy. 

Najhorším zásahom, k torého dôsledky pôsobia dodnes, boli zmeny 
v učebných plánoch roku 1984. pri ktorých sa povinné vyučovanie geológie 
na stredn ých školách zrušilo. Bezprostredným negatívn ym dôsledkom je 
ne dostatočná príprava študentov z geológie, z toho prameniaci nezáujem 
o ňu zo strany študentov. ale aj učit e ľov , pretože sa zároveň prerušila prípra
va uč iteľov schopných vyučovať tento predmet kvalifikovane. 

Je aktuálnou povinnos ťo u Prírodovedeckej fakulty UK priprav i ť takých 
učiteľov geológie, ktorí j ej vrátia zodpovedajúce mies to medzi vyučovacími 
predmetmi a vzbudia záujem žiakov o jej uni verzitné štúdium. Pomocníkom 
by im mala byť aj nová učebnica prírodopisu. 

Uctia Turano vá 

Seminár elektrónovej mikroskopie (Ostrava 11. februára 1998 ) 

Holandská firma Philips a jej pobočka v čes kej republike za spoluú čast i 
centrálneho anal yt ického laboratória VŠB - Technická univerzita v Ostra
ve usporiadali 11 . februára 199 8 seminár elektrónovej mikroskopie. 

Do spomenutého laboratória kúpili elektrónový mikroskop Philips XL30 
s radom prídavn ých zariadení, a preto sa v tomto duchu niesol aj program 
seminára . Tvoril a ho prednáška odborníkov fy Philips (H. K rU sernan n, 
A . Zemek) Stíľasné rasrrovacie elektrónové mikroskopy Philip s a Nové 
smery v rasrrovacej elektrrfrwvej mikroskopii (Philips ESEM), ale aj prak
tické predvedenie elektrónového mikroskopu Philips XL30 s príslušenstvom 
v laboratóriu, diskusia s používateľmi, ako aj demonštrácia prídavných za
riadení tohto mikroskopu. 

Philips XL30 je v súčas no s ti najpopulárnejší skanovací mikroskop fy 
Philips a je vhodný na široký okruh aplikácií, na zobrazovanie aj analýzy, 
čo ho predurčuje na použitie vo výskume, ale aj na rutinné operácie pri roz
manitej kontrolnej činnosti a monitoring výrobných procesov. Takýto typ 
elektrónového mikroskopu je na Slovensku v prevádzke napr v Kriminalis
tickoexpertíznom ústave Policajného zboru SR. 

Operác ie na elektrónovom mikros kope XL 30 sa vykonávajú prostredníc 
tvom počítača, všetky ap l ikač né programy sú kompatibilné so systémom 
Windows95, a tak sa pri výstupe z mikroskopu uplatííujú aj najnovš ie verzie 
softvéru. ako je MS Word, Excel, Corel a pod., a to či už ide o grafický 
režim, textové editory alebo o štat is tiku a s i eťové prepojenie. 

Program se minára i ukážka prístrojovej techniky a príslušného softvéru 
sa obsahovo prispôsobili najmä pracovníkom zapodievajúcim sa elektróno
vou mikroskopiou, čo sa prejavilo aj na zložení účastníkov seminára, ale bol 
určený aj záujemcom o poznanie vývoja najnovších systémov v elektróno
vej mikroskopii fy Philips a napokon aj záujemcom o tvorbu rozličných ver
zií softvéru v oblasti elektrónovej mikroskopie. 

V súv islosti s demonš trácio u vzori ek v elek trónovom mikros kope 
a s aplikác iou jeho prídavných zariadení (detek tor na sekundárne elektróny, 
spätne odrazené elektróny. EDX detektor, počítačom riadený pohyb vzorky 
a jej rotácia i v náklone) sa osobi tne zmi eí\ujem o zar iadení na detekci u 
difrakcie spätne odrazený ch elek trónov, pretože je to unikátna výbava 
elektrónového mikroskopu - ojedinelá v čes kej republike a doteraz chý-



bajúca na Slovensku. Lebo aj keď je technika zobrazovania difrakcie spätne 
odrazených elektrónov (electron backscattered patterns - EBSP) z tenkých 
aj z hrubých vzoriek známa už niekoll<o desaťročí, komplexné zariadenie 
vrátane softvéru na hodnotenie sa stávajú súčasťou štandardnej výbavy ska
novacieho elektrónového mikroskopu až teraz. Špeciálny program na gene
rovanie EBSP z individuálnych zŕn menších ako 1 µma jeho hodnotenie na 
získanie informácií o orientácii kryštálikov výrazne urahčuje všetky s tým 
späté operácie. 

EBSP sa skladá zo symetricky usporiadaných pruhov (tzv. línie kikuči), 
ktoré sa generujú s trochu vyššou svetelnou intenzitou, ako má pozadie na 
monitore, pričom sa kontrast dá zväčšiť potlačením intenzity pozadia. Geo
metria usporiadania línií kikuči v EBSP predstavuje informác ie o kryštálo
vej symetrii. orientácii kryštálu a o deformácii kryštálovej fázy. 

Hodnotenie projekcie línií kikuči priamo z obrazovky je vermi zložitý 
analytický postup, ale súčasný softvér, založený na vytýčení niekol"kých 
hlavných línií priamo na obrazovke (myšou), urahčuje i zrýchruje indexova
nie, ako aj ďalšie analyticko-hodnotiace postupy pri analýze mikrotextúr 
a štruktúrnej orientácie kryštálov vo vzorke. 

Optimalizáciou geometrie komory vzorky v elektrónovom mikroskope sa 
EBSP môže simultánne kombinovať s d"alšími analytickými metódami -
- ng. analýzou a so zobrazením spätne odrazených elektrónov (BEI). 

Ako zaujímavosť uvádzam, že na internete možno generovanie línií kiku
či a ich zobrazenie po udaní kryštálovej symetrie a roviny jej rezu prezerať 
„ on line" na adrese 

htl p://cimewww.epfl.ch/ 
a v rámci adresy 

http://www.peo.philips.com 
sa dá dostať k množstvu užitočných informácií, posielať otázky, návrhy aj 
komentáre dotýkajúce sa produktov fy Philips. 

Počas seminára bolo možno zís kať prospekčný materiál o ďalších elektró
nových mikroskopoch a o zariadeniach, ktoré k nim vyrába a dodáva fa Phi
lips, ako aj programy na generovanie a spracúvanie informácií z elektróno
vej mikroskopie. 

Seminár napokon poslúžil aj ako vhodná prí l ežitosť na nadviazanie 
nesmierne užitočných osobných kontaktov. užšej spolupráce a na neformál
nu výmenu skúseností. 

1. Srankoviľ 

Čo nového v Európskej federácii geológov? 
Európska federácia geológov (EFG) je celoeurópska organizácia združuj Cica 

profesionálnych geológov Európy prostredníctvom ich národných organizácií. 
O našich ambíciách vstúpiť do nej sme už písali (Mineralia Slovaca, 2, 27, 1997, 
Geovestnik, s. 7-8) a naše úsilie bolo korunované úspešným vstupom do tejto 
organizácie na zasadnutí výkonného výboru EFG v Štokholme v júni 1997 

Ako vidieť z priloženej mapky (prevzatej z materiálu EFG), členmi alebo 
pozorovatel"mi EFG sú prakticky už všetky európske krajiny. Keďže na Slo
vensku (ale aj v iných krajinách) sú geológovia organizovaní v samostat
ných odborných asociáciách, ako celok nás v EFG reprezentuje Únia geolo
gických asociácií Slovenska (ÚGAS). 

EFG spolupracuje aj s organizáciou geológov z USA a záujem o spolu
prácu je aj z Kanady. Jedným z cierov EFG je v spolupráci s Európskou 
úniou sa zúčastňovať na tvorbe pravidiel geologického trhu práce, a preto je 
členstvo v EFG aktuálne aj pre slovenských geológov. 

EFG organizuje raz alebo dva razy v roku zasadnutie svojho výkonného 
výboru. Ostatné bolo 5. až 7. júna 1998 v Kolíne nad Rýnom a zorganizo
val a ho nemecká spoločnosť pre geológiu (BDG), ktorá má centrálu 
v Bone, vzdialenom iba 17 km od Kolína. Zasadnutie bolo vo veikej záhra
de konferenčného centra Marianburg poisťovacej spoločnosti GerÍing, na 
ktorej služby je napojená BDG, a za slovenskú stranu sa na ňom zúčastnil 
náš delegát v EFG R. Ondrášik a prezident ÚGAS V. Gajdoš. 

Na zasadnutí sa okrem iného prerokúvala správa o zasadnutí výkonného 
výboru v Paríži v decembri 1997, správa prezidenta, správy podpredsedov. sprá
va tajomníka a pokladníka, publikačná činnosť, stretnutie pracovných skupín, 
správy z pracovných skupín (ložisková, environmentálna, výchova a vzdelanie, 
inžinierska geológia, geointernet a vývoj odboru), stretnutie komisie geológov 
Európskeho spoločenstva, rozpočet na rok 1999, titul európsky geológ, činnosť 
sekretariátu EFG v Paríži, nasledujúce zasadnutia, činnosf EFG v rokoch 
1998/1999 a rozličnosti. Súčasťou akcie bol aj spoločenský večierok v kongre
sovom centre a spoločná večera v neďalekej pi vovarskej záhradnej reštaurácii. 

Medzi zaujímavejšie výsledky rokovania patrí prijatie Rakúska za člena 
a Turecka za pozorovatera EFG, takže v EFG sú už zastúpené všetky členské 
krajiny Európskej únie s výnimkou Nórska. Z pridružených krajín Európskej 
únie medzi členské krajiny patrí Maďarsko, Porsko a Slovensko. Na zasadnu
tí sa zúčastnili zástupcovia všetkých členských krajín okrem Grécka. 

Zástupcovia Slovenska sa okrem aktívnej účasti na zasadnutí výboru 
zapojili aj do práce skupín - geointernetovej (V Gajdoš) a životného 
prostred ia (R. Ondrášik). 

Hodnotila sa aj príprava 7 a 8. čísla časopisu European Geologist. Slo
venská strana doň neposkytla príspevok ani inzerát. V budúcnosti bude 
treba otázku príspevkov vyriešiť a urobiť aj nábor na inzerovanie. 

Medzi najzložitejšie problémy - ako vždy - patril rozpočet. Írska dele
gácia dokonca žiadala príspevky radikálne zvýšiť, ale väčšina krajín bola 
proti. V tejto súvislosti sa vypracoval tento prehrad výšky národného člen
ského a HDP podra krajín: 

Krajina Roč né národné členské HDP 
(prepočítané na francúzske franky) (US dolárov) 

Rakúsko 200 
Belgicko a Luxembursko 165 26 6]0 
Dánsko 450 33 370 
Fínsko 1200 22 354 
Francúzsko 450 23 910 
Nemecko 120 21 400 
Grécko 4830 
Maďarsko 60 4470 
Írsko 2300 18 620 
Taliansko ]20 21 380 
Holandsko 360 25 :no 
Poľsko 90 3.'i70 
Portugalsko 100 11 l70 
Slovensko 25 3278 
Španielsko 728 14 400 
Švédsko 1700 26 520 
Vel"ká Británia 900 22 300 
USA 660 
Švajčiarsko 1000 
Turecko 200 

Ako vidno. Slovensko platí najnižšie členské, Írsko najvyššie. ale jeho 
geologická spoločnosť má štatút komory 

Zasadnutie prijalo list podporujúci zachovanie jedinej geologickej katedry 
v Írsku (na univerzite v Dubline), ktorá má bohaté trodície a ktorú chcú zrušiť. 
Zároveň sa prijala výzva vláclam a verejnosti, motivovaná najmä nedávnymi 
tragickými udalosťami v baniach v Španielsku a povodniami v strednom Ta
liansku, aby rešpektovali výzvy odborníkov na racionálne využívanie krajiny. 
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Zasadnutie výkonného výboru roku 1999 bude v Krakove alebo v Buda
pešti (zástupcovia týchto krajín sa mali do mesiaca dohodnúť) , roku 2000 
pri príležitosti 1. medzinárodnej profesijnej konferencie geológov v španie l
sku a roku 2001 na Slovensku. V prípade podpory z fondov Európskeho 
s poloče n s tva pre nevládne neziskové organizácie sa uvažuje aj o dalšom 
zasadnutí výkonného výboru v decembri 1998 v Bruseli. 

Prerokovali sa aj formy pomoci nezamestnaným geológom. Jele najmä 
o inzerciu prostredníctvom internetu a sprostredkovatefské kancelárie . 
Holandský delegát pri tejto príležitosti informoval, že sa u nich takáto 
pomoc poskytuje osobnými kontaktmi členov, ale v nijakom prípade nejde 
o finančnú podporu (peniaze bez práce vraj kazia charakter). 

V závere zasadnutie prijalo vyhlásenie k nedávnym katastrofám v Špa
nielsku a Taliansku a poskytlo ho európskej tlači. Jeho cierom bolo dôrazne 
pripomenúť, že geologickým výskumom možno predchád zať nešťastiam 

a škodám spôsobovaným geologickými faktormi, chrániť majetok a životy 

Text vyhlásenia: 

Výbor Európskej federácie geológov (EFG), ktorá repre zentuje geológov 
18 krajín, zasadal v Kolíne v Nemecku a vydal nasledujúce vyhlásenie 
motivované nedávnymi nešťastiami. 

Banské nešiastie v Alnazcol/are 
Výbor EFG je zhrozený nedávnou pohromou spôsobenou banskou čin

nos ťou v Huelvc, v Španielsku. EFG verí , že to bola výnimočná udalos ť, 
pretože ak sa moderné banské metódy používajú po dôkladnom pochopení 
príslušných geologických faktorov, hrozbu nešťastia znižujú na najmenšiu 
mieru. Správne a dôkladné využitie odborných vedomostí potvrdzuje, že 

nerastné suroviny, ktoré spoločnosť potrebuje, sa môžu dobývať a upravovať 
v súlade s ochranou životného prostredia. 

Moderné baníctvo sa pokúša minimaLizovať negatívny vplyv na životné prost
redie rýchlymi nápravnými opatrenian1i , avšak dedičstvo minulej banskej činnosti 
môže mať aj vermi nepriaznivý vplyv, ktorý môže zahŕňať geologické ohrozenia, 
ako je pokles povrchu územia, zrútenie su-opu plytkých banských diel a banských 
šácht a zemetrasenia. Navyše sa môžu znečistiť podzemné vody, ako je to pri 
výtoku kyslej vody zo zatopených opustených banských diel. Odharovať a hodno
tiť uvedené problémy, ako aj nápravné opatrenia sú hlavnou náplňou EFG. 

Nedávne geologické neš(asria v Taliansku 
EFG analyzovalo aj nešťas tia , ktoré postih l i Talian sko v posledných 

rokoch. Niektoré sú dôsledkom intenzívnych daždov, avšak hlavnou príči
nou prúdov bahna v údolí Samo v Kampánii (5. mája 1998), ktoré spôsobili 
smrt 250 rudí bolo, že starý, ale účinný systém povrchového odvodnenia (zo 
17. storoč ia) znefunkčnili úpravy terénu a že bolo zastavané geologicky rizi
kové územie. Zohfadnením geológie pri územnom plánovaní by sa s veľkou 
pravdepodobnosťo u bolo tomuto nešťastiu predišlo. 

Federácia apeluje na verejnú mienku, aby sa zvýšilo povedomie dôležitosti 
geologických podmienok pre bezpečnosť inžinierskych stavieb. Procesy. akými sú 
zosuny a porušovanie základov, sa môžu predpovedať, ba na základe poznania 
miestnych geologických podmienok sa im dá aj predchádzať. Vo všeobecnosti nie 
je dosť geologických štúdií pre verejné a súkromné stavby v Európe. To vyúsťuje 
do porušovania základovej pôdy, ako aj stability územia, čo sa môže zmeniť na 
ekonomické katastrofy, stratu majetku a životov. Malá pôvodná investícia vo 
výške 1-3 % z rozpočtu celého projektu stačí na riadnu geologickú analýzu 
a zabezpečenie inžinierskej stavby. EFG odporúča prijať európske verejné naria
denie zahľňajúce nevyhnutnosť geologických štúdií pre inžinierske projekty. 

Rudo(f Ondrášik a Vojrech Gajdoš 



Významné životné jubileum doc. RNDr. Miroslava Hrašnu, CSc. 

V sep1embn 10h10 roku v plnom pracovnom 
na,aden, význdmné životne Jubileum oslavuje 
popredny , lovensky mžrn1er,ky geológ a peda
góg doc. RND1 M,rmlav Hrašna. CSc. Jub1-
lam sa narodil 29 sep1e111bra 19.18 v Suchej 
nad Parnou. zakJadnú a strednú ,kolu absolvo
val v Trna1 e a tam roku l 956 aI zmaruroval. 
V rokoch 1956 az 1961 šmdoval na Prírodo1 e
deckej fakulte UK v Bratislave inžiniersku 
geológiu a hydrogeológiu. Po skončení univer
zitného štúdia pracoval v oddelení inžinierskej 
geológie Geologického prieskumu (Geotest) 
v Brne a v rokoch l 969 až l 972 ako vedúci 
oddelenia inžinierskej geológie v Geologickom 
ústave D. Štúra v Bratislave. Roku 1972 sa sral 

vedeckým pracovníkom Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave, kde pracuje - od roku 1993 ako vedúci katedry - doteraz. 

Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti získal M. Hrašna na Prírodovedec
kej fakulte UK. Roku 1972 tam obhájil rigoróznu prácu (RNDr.), roku 1976 kan
didátsku dizertačnú prácu (CSc.) a roku 1991 habi litačnú prácu. V rokoch 
1971 - 1972 absolvoval kurz Základy fom1ulácie, analýzy a programovania na 
číslicových počítačoch, organizovaný SVTS v Brati slave, a v rokoch 
l 978-1980 postgraduálne štúdium v odbore teoretická a jazyková príprava 
(angličtina) československých expenov na Právnickej fakulte UK v Bratis lave. 

Počas pôsobenia v Brne sa doc. M. Hrašna zaoberal prieskumom súvisiacim 
s výstavbou rozličných typov vodohospodárskych, priemysel ných a komunikač
ných stavieb a v rokoch 1965 až 1969 ako zodpovedný riešiteľ najmä priesku
mom pre vodné dielo Dalešice. V GÚDŠ bol zodpovedným ,iešiteľom výskum
nej úlohy zameranej na inžinierskogeologické mapovanie v mierke l : 25 OOO. 
Na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK bol zodpovedným 
riešiteľom dvoch úloh štátneho plánu zák ladného výskumu, dvoch úloh štátneho 
plánu technického rozvoja a viacerých úloh orientovaných na prax. V rokoch 
1992-1993 viedol grantový projekt ln žinierskogeologická optimalizácia si1110-
va11ia ekologickv rizikov_vch stavieb a v rokoch 1994-1995 bol vedúcim grantu 
Švajčiarskeho národného fondu na pomoc krajinám strednej a východnej Európy 
zameraného na situovanie skládok odpad u. V súčasnosti vedie grantový projekt 
Seizmotektonická aktivita Západnvch Karpát. 

Prevažná časť vedeckovýskumnej činnosti jubilanta je zameraná na inžiniersko
geologické mapovanie. rajonizáci-u a klasifikác iu zložiek geologického prostredia 
na rozmanité účely. Jeho hlavným prinosom je rozvinutie metodiky inžiniersko
geologického rajónovania do vedeckej školy, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje pri 
zostavovaní inžinierskogeologických máp a umožňuje ich priame spracúvanie na 
počítačoch. Tejto problematike sa začal systematicky venovať už v G UDš ako 
zodpovedný riešiteľ úl ohy Regionálnv inž.inierskogeo/ogick_v v_vsk11111 a mapovanie. 
Výsledkom bola Inžinierskogeo logická mapa Záhorskej nížiny v mierk e 
1 : 50 OOO, ktorá vyšla tlačou, a rigorózna práca V_vvojov_v varia111 základnej in!ini
erskogeologickej mapy - list Malacky, obsahujúca návrh novej metodiky inži
nierskogeologickej rajonizácie, ktorú neskôr s proí. Matulom rozpracoval do uce
leného metodického systému na zostavovanie máp typologickej inžinierskogeolo
gickej rajonizácie. Táto problematika bola tiež obsahom kandidátskej dizertačnej 
práce jubilanta /n finierskogeologická rajonizácia (na príklade Záhorskej níf.iny) a jej 
súčasťou je aj metodika tvorby máp inžinierskogeologickej rajonizácie počítačom, 
pre ktorú s Ing. Shánelcom z Terplánu Praha vypracoval softvér. Podľa tejto metodi
ky, prevzatej do celoštátnych smerníc na zostavovanie inžinierskogeologických máp, 
sa od 70. rokov zostavujú na Slovensku i v Čechách mapy strednýc h mierok 
a v rokoch 1984 až 1988 bola takto zostavená i Prehľadná infinierskogeologická 
mapa Slovenska v mierke l : 200 OOO, doplnená monografiou Vvužitie a ochrana 
geologického prostredia Slovenska (Matula, Hrašna a Ondrášik, 1989). 

M. Hrašna v práci Mapy komplexnej inžinierskogeologickej rajonizácie územia 
(publikovanej v roku 1988 v časopise Mineralii Slovaca) rozšíril mewdiku typolo
gickej rajonizácie na všetky zložky geologického prostredia a súborné spracovanie 
problematiky predložil v habilitačnej práci ln!inierskogeologické hodnmenie 
a rajônovanie územia. Táto metodika sa v súčasnosti využíva pri tvorbe máp vhod
nosti územia na rozličné účely hospodárskeho využitia, ako aj optimalizačných 
máp. V spolupráci s odborníkmi z praxe ju aplikoval i na mapy vhodnosti územia 
na ukladanie odpadu, ktoré pre celé územie Slovenska vznikli v rokoch 1990 až 
1991 (v mierke 1 : 200 OOO) a v rokoch 1992 až l 994 (v mierke 1 . 50 OOO). 

V rokoch I97b az 1980 bol docent M. Hrašna zodpovedným neš1teľom é1asrkove1 
u!Oh) SPZV /,1;1n1Pnka geo/og,a kra111111ého a ;1vN11ého pro<1red1a. zamerane1 na 
kJa.-,1ftkác1u geodynam,ckých a hyctrogeo log1ckých Javov. a v rokoch 1981 at 1988 
dvoch takýchto úloh SPTR onentovaných na výstavbu Jadrovoenergeuckých zanade
n, v ráme, hla,ne1 úlohy lni1111er<k„gpr,/11g,rkl' 1·vsku111 pre mergeu<"ku ľ\'1t01 •b11. 

Výsmpom úloh boli v rokoch 1982- 1985 - s GUDš. SA V a VUGK - spracova
né geolog1Cko-,e1zmo1ékrorncké <.1 úd1e 1adrove elektrárne na uzem, Slovenska. 

Zo ,pomen,nych vy,lumnych uloh sa na V)Žlddanie praxe zostavili métod1cké 
príručky, jedna zameraná na výstavbu jadrovoenergetických zariadení (Hrašna, 
Matula a Marys, 1985), druhá na inžinierskogeologické mapovanie (Hrašna, 
Matula a Jadroň. l 985), Smernica na z.oslavovanie inžinierskogeologick);ch máp 
(SGÚ, 1989) a Smernica na zostavovanie máp vhodnosti ,ízemia na ukladanie 
odpadov (MŽP, 1993). Jedným z významných výsledkov bolo aj uplatnenie 
metodiky inžinierskogeologickej optimalizácie pri výbere stavenísk náročných 
inžinierskych diel, v kiorej jubi lant aplikoval na hodnotenie inžinierskogeologic
kých podmienok výstavby kvantitatívne metódy rozhodovacej analýzy. V rokoch 
1993- 1994 M. Hrašna na požiadanie MŽP SR zostavil Mapu inžinierskogeolo
gickej seizmickej mikrorajonizác ie ú zemia Bratislavv v mierke 1 25 OOO 
a v roku 1996 Seizmotektonickú mapu SR, krnrú prevzala STN 73 0036 Seianic

ké zaťaženie stavebnvch konštrukcií. 
Z úloh riešených ·v rámci výskumu i pre prax publikoval doc. M. Hrašna 112 

vedeckých a odborných prác, z toho 23 v zahran ičí. Ako autor a spoluautor vypraco
val 28 správ o vyriešených vedeckovýskumných úlohách a zostavil 19 inžiniersko
geologických máp rozličného druhu a mierky. Je aj zostavovateľom a spoluautorom 
Geologického tenninologického slovníka - Inžinierska geológia (GÚDŠ, 1992). 
Jeho práce sa citovali 7 J-krát, z toho I2-krát v zahraničí. Výsledky výskumu pre
zentoval i na viacerých domácich a zahraničných konferenciách. kongresoch a sym
póziách. Bol členom aj predsedom viacerých organizačných výborov domácich 
a medzinárodných konferencií a na troch konferenciách predniesol hlavný referát. 
Ako predseda organizačného výboru viedol v roku 1993 rokovanie 7. medzinárod
nej konferencie o zosuvoch, ktorú usporiadala Prírodovedecká fakulta UK a na kto
rej sa zúčastnili poprední odborníci z Európy, USA, Kanady i Japonska. 

Doc. M. Hrašna je členom Slovenskej geologickej spoloč n osti, Medzinárodnej 
asociácie inžinierskej geológie, predsedom slovenskej komisie pri KBGA pre 
environmentálnu geológiu, členom Slovenskej geologickej rady a komisie Akre
ditač nej rady pre oblasť geológie. Popri vedeckej a odbornej činnosti sa ako pred
seda Slovenskej asociácie inžinierskych geológov a člen rady Únie geologických 
asociácií Slovenska venuje aj profesijným otázkam odboru. 

Vo výučbe jubilant zužitkúva výsledky výskumu a environmentálny prístup 
k inžinierskej geológii. Zameriava sa najmä na regionáln u inžini ersku geológiu, 
racionálne využívanie a ochranu geologického prostredia a metódy hodnotenia 
vplyvov na geologické a životné prostredie. Roku 1995 pod jeho vedením vzni
kol učebný plán novej študijnej špec ializácie environmentálna geológia, ktorej j e 
od roku 1996 odborn ým garantom. Je predsedom komisie štátn ych záverečných 
skúšok z inžin ierskej geológie a environmentálnej geológie a garantom dokto
randského štúdia z inžinierskej geológie 

Pri významnom životnom jubileu želajú doc. RNDr. Miroslavovi Hrašnovi, CSc., 
kolegovia z katedry inžinierskej geológie, ako aj celá obec inžin ierskych geológov 
pevné zdravie, spokojnos( a šťast i e v osobnom živote i ďalšie rvo1ivé úspechy v práci. 

Zoznam publikovaných prác 

Práce monografického charakteru 

R. Ondrášik 

Hrašna, M. & Vlčko, J., 1985: Vysvetlivky k inžinierskogeologickej mape Záhor
skej nížiny 1 50 OOO. CÚDŠ a VEDA, Bratislava, / 04. 

Hrašna, M., Mawla, M. & Jadroň , D., 1985: lnžinierskogeologické mapovanie. 
/CHP Žilina, 90. 

Hrašna, M., Matula, M. & Marys, M., 1985: Metodika inžinierskogeologického 
prieskumu a hodnotenia stavenísk JEZ. ICHP Žilina, 52. 

Matula, M., Hrašna, M. & Ondrášik, R., l 989: Využitie a ochrana geologického 
prostredia SSR. Vysvetlivky k prehľadnej inžini erskogeolog ickej mape Slo
venska 1 : 200 OOO. SCÚ, CÚDŠ a PFUK Bratislava, 46 s., 12 máp. 

Hrašna, M., Malgot, J., Ma1ys, M., Modlitba, 1. & Wagner, P., l 992: Geologický 
terminologický slovník. Inžinierska geológia. SCS a CÚDŠ Bratislava, 126. 



Vedecké práce publikované v domácich časopisoch a zborníkoch 

Hrašna, M., 1969: Štatistické spracovanie plôch deliteľnost i. Geol. Prieskum, 6, 
177-178. 

Hrašna, M., 1974: Klasifikácia zemín s obsahom psefi tov. Geol. Prieskum, 8, 
246-247. 

Hrašna, M. & Vlčko, J.. 1976: Ukážka spracovania inžinierskogeologických máp 
na čís licových počítačoch. Geol. Práce, Spr., 65, 207-2 /9. 

Hrašna, M. Šikula, V., 1977: Využitie leteckýc h snímok pri inžinierskogeologic
kom mapovaní Záhorskej nížiny. Mineralia Slov., 5, 399-404. 

Matula, M. & Hrašna, M., 1976: Typologická rajonizácia v inžinierskej geológii. 
AC!a geol. geogr. Univ. Comen., Geol., 29, 5-28. 

Hrašna, M„ 1979: Hodnotenie zložiek geologicko-geografického prostredia pri 
inžinierskogeologickom mapovaní. Mineralia Slov., /, 63-78. 

Hrašna, M., 1979: Využit ie výpočtovej techniky v inžinierskogeologick om 
mapovaní. In: Zbor. ln žinierskogeologické šr,ídium horninového prostredia. 
Veda, Bratislava, 327-333. 

Matula, M. & Hrašna, M., 1979: lnžinierskogeologické mapovanie a typologická 
rajonizácia. In: Zbor. lnžinierskogeolologické štúdium horninového prostredia 
o geodynarnick_vch procesov. Veda, Bratislava, 261-277. 

Hrašna, M . & Shánélec, V., 1979: Zostavenie mapy inžinierskogeologického 
rajónovania pomocou počítača. Mineralia Slov., 1 /, 229-238. 

Hrašna, M. & V l čko, J., 1979: lnžinierskogeologická mapa ako model geologic
kýc h faktorov životného prostredia. Acta F. R. N. Univ. Comen . Formatio 
et Protectio Naturae, V, 149- 163. 

Ondrášik, R. & Hrašna, M., 1979: Geodynamické javy a urbanizácia. Acta poly
techn. (Praha), Práce ČVUT, /, 71-7. 

Hrašna, M., ! 981: Vplyv vody na inžinierskogeologické prostredie a na inžinierske 
diela. Acta F. R. N. Univ. Comen. Forma/io et Protectio Naturae Vl, 41-54. 

Otepka, J. , Hrašna, M. & Hošek, š., 1981: lnžinierskogeologický prieskum pre jadrovo
energetické zariadenia. In: Zbor. IV. celoštátnej geologickej konferencie. Zväwk 7, 
sekcia 09, lnžinier.,ka geolúgia. SGÚ a Dom teclmikv čSVTS, Bratislava, 127-139. 

Hrašna. M., 1981: Problémy inžinierskogeologickej klasifikácie zemín. Acta 
geol. geogr. U11iv. Co111e11. , Geol., 36, 49-68. 

Hrašna, M., 1981: Kvantitatívne klasifikác ie hydrogeologických, geomorfo logic
kých a geodynamických javov na inžinierskogeologických mapách. /11: Zbor. 
lnfotierskogeologické problém.v homi11ového a kraji1111ého prostredia v i11ves
tiô1ej v_vsravbe. Štrbské Pleso. Dom technikv SVTS Košice, 216- 228. 

Hrašna, M., 1981: Postavenie, predmet a ťlenenie geomechaniky. In: Zbor. 
9. celoštátnej konferencie Zakladanie stavieb, Bmo-1981 . Dom technikv SVTS 
Brno, 126-128. · 

Hrašna, M. & Pavlech, J., 198 1: Zmeny vlhkosti a konzistencie súdržných zerrún vply
vom zrážok a kolisan.ia hladiny podzemnej vody. Mi11eralia Slov., 2, /53- 162. 

Hrašna, M. & Matu la. M., 1982: lnži nierskogeologické hodnotenie krajinného 
prostredia. Mineralia Slov., 14, 183- 192. 

Hrašna, M., 1983: Životné prostred ie, vedy o zemi a inžinierska geológia. Acta 
F. R. N. Univ. Come11. Forma/io et Protec. Nat. Vili, 37---43. 

Hrašna. M„ 1984: Ulohy inžinierskej gelógie pri výstavbe jadrovo-energetických 
za riadení z hľadiska životného prostredia. Acta F. R. N. Univ. Comen. Forma
tio el Protec. Nat. X, 1-8. 

Hrašna, M., 1984: Predmet a postavenie inžinierskej geológie. In: Zbor. i11 ži11ier
skogeologického svrnp1ízia. IGHP Žilina, 7-16. 

Hrašna, M., Letko, V. & Vlčko, J. , 1984: lnžinierskogeologické modely pre územ
noplánovaciu dokumentác iu. Acta pol_vtechn., Práce ČVUT Praha, 4, 79-83. 

Hrašna, M., 1985: lnžinie rskogeologické hodnotenie a výber stavenísk j adrovo
energetických zariadení. /11: Zbor. Inžinierska geológia a energetická vvstav-
ba. Dom tech11iky ČSVTS, Brno, /34-141. . 

Hrašna, M. , 1985 : Regi onálny inžinierskogeologický výskum a racionálne využí
vani e prostredia. Mineralia S/rll'., 17, 345-355. 

Hrašna, M., 1985: Úlohy a etapovosť geologického prieskumu pre jadrovo
energetické zariadenia. Geol. Prieskum, IO, 281-283. 

Hrašna, M. & _V l čko, J., 1986: lnžinierskogeologické hodnotenie a prognózova
nie geosystemov pre účely urbanizácie. Acta F. R. N. Univ. Comen. Formario 
et Protectio Naturae, XIII, 113-119. 

Hrašna, M. & Vlčko, J. , 1986: lnžinierskogeo log ická rajonizácia pre sídelno
reg1onálnu aglomeráciu Košice - Prešov. Mineralia Slov., 18, 253-258. 

Hraš_na, M.,_ 1987: lr1ž~ni_erskogeologické podmienky výstavby jadrovo-energetic
keho zanadema Juzne Slovensko - Mužľa. Mineralia S/m•., 19, 69-80. 

Hrašna, _M. & V lčko J., 1987: Engineering Geological Models for Land-Use 
Plannrng Documents. Acta geol . geogr. U11iv. Come11 ., Geol., 42, /37- 148. 

Hrašna, M., H_yánková, A. & Letko, V„ 1987: lnžinierskogeologická klasifikácia 
a charaktenstika poloskalných hornín. Mínera/ia Slov., 19, 553- 559. 

Hrašna, M., 1988: Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania úze
mia. Mi11 eralia Slov., 20, 21-32. 

Hrašna, M., 1988: Systémový pristup v inžinierskogeo logickom rajónovaní úze
mia. In: Zbor. w semi11ára Syst . prístupv v i11ži11ierskogeologickom v/<kume. 
ČSVTS a PFUK Bratislava, 33-38. 

Otepka, J. , Hrašna, M. & Matej ček, A., 1988: l nžinierskogeologický prieskum 
a rajonizácie pre výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení. Mineralia 
Slov„ 20, 87-96. 

Hrašna, M. & Matula, M., 1989: l nžinierskogeolog ický prieskum a hodnotenie 
stavenísk jadrovoenergetických zariadení. Západ. Karpaty, Sér. H_vdrogeol. 
inf. Geol„ 7, 37-54. 

Letko, V., Hrašna, M. & Hyánková, A., 1989: Vplyv skúšobných vzoriek na zis
ťovanie pevnosti poloskalných hornín. Inžinierske stavby, 8, 409-412. 

Hrašna, M„ 1990: Geological structures of the Western Carpathians su itab le for 
siting Nuclear Power Plants. Acta geol. geogr. Univ. Comen., Geol., 45, 
242-253. 

Hrašna, M. , Hyánková, A. & Letko, V„ 1990: Engineering geological characte
ristic of the Western Carpathians semisolid rocks . Acta geol. geogr. U11iv. 
Comen. Geol., 45, 277-280. 

Hrašna, M. , 1990: Jnži nierskogeolog ické rajónovanie a va lorizácia územia. 
in: Zbor. ENVIGEO. Dom teclutik_v SVTS Brno, 18- 22. 

Hrašna, M., 1990: Problémy stab il ity a deformácie podložia plánovanej JE Kece
rovce. !11: Zbor. Geotec!tnické problémy energetickej v_vstavby . . Štrbské Pleso. 
Dom technik.v SVTS Košice, /9- 22. 

Hrašna, M., Mod litba, 1. & Vojtaško, !., 1990: Regionálny inžinierskogeologický 
výskum a prieskum. Abstrakty z V. slovemkej geologickej konferencie. SGÚ 
Bratislava, 195-196. 

Hrašna, M ., 1991: Regionálny inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie úze
mia na výstavbu jadrovoenergetických zariadení. In: Zbor. Metodické inovácie 
v infinierskej geológii. Pľíbra111, Dom techniky SVTS Brno, 62-73. 

Hrašna. M., 1991 · Prehľad n á inžinierskogeologická mapa Slovenska 1 : 200 OOO. 
Mineralia Slov., 23, 85-88. 

Hrašna, M. , 1991: Geologické prostredie a sk ládky odpadu - možnosti bezpro
blémovej koexistencie. In: Zbor abstraktov konferencie Geolúgové proti 
lokálnímu a globálnemu niľe11í Dvo111ího prostredí. MŽP ČR a ČGÚ Praha. 

Hrašna, M., l 991: lnžini erskogeologické mapy pre výber lo kalít na skládky 
odpadu. /11: Zbor. refátol' z /9. konferencie Z.Okladanie stavieb - Brno /991. 
Dom tech11ik_v SVTS Brno, 71-75. 

Hrašna, M., 1991: Možnosti využitia menej kvalitných miestnych materiálov pre 
výstavbu zemných konštrukcií. Acta F. R. N. Univ. Co111e11. Formatio et Pro
tectio Naturae. XV, 163-173. 

Hrašna, M., 1991: lnžinierskogeologické mapy pre územné plánovanie a urbani
záciu. !11: Zbor. Inžinierska geológ ia - v_vskum a prax. KIG PFUK, SAIG 
a SGS, Bratislava, 122-130. 

Hrašna, M„ 1992: Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu. Abstrakt zo 
seminára. Mineralia Slov., 24, 277-278. 

Hrašna, M. , 1992: Vhodnosť územia na situovanie ekologicky rizikových stavieb. 
!11: Zbor. pi'ednášek z workshop,, Geolôgové proti niľe11í žil'{>tnílw prostredí. 
MŽP ČR a čGú Praha, 46-49. 

Hrašna, M., Kováčiková. M. & Vojtaško, 1., 1992: Mapy vhodnosti územia na 
ukladanie odpad u v mierke 1 : 50 OOO a ich využitie pri výbere lokalít skládok 
odpad u. Mineralia Slov„ 24, 433-440. 

Hrašna. M., 1993: Mapy vhodnost i územia Slovenska na uk ladanie odpadu. 
Mineralia Slov. - Geovesmik, 25, 5, 2--0. 

Hrašna, M. & M atys, M., 1993: Engineering geological evaluation of waste dis
posal si tes. Proc. Geotechnica/ and H_vdrogeolog ical Aspects of Waste Dispo
sal, Stará Les11á. Geofimd, 20-26. 

Letko, V. & Hrašna, M„ 1993: Geobariers against contamination frorn waste dis
posal sites. Pmc. Geotechnica/ and Hvdrogeological Aspects of Waste Dispo
sal, Stará Lesná. Geofo11d, 6/-69. 

Hrašna, M., 1994: Quantitative eva luation of engineering geological conditions 
ťor the site selection of a nuclear power plant in northern Slowakia. Acta geol. 
U11iv. Co111e11., 50, 5-9. 

Hrašna. M. , 1994: Súčasné trendy a úlohy inži ni erskej geológie na Slovensku. 
In. Zbor. Wsledkv, pro/Jlémv a perspek1ívv inžinierskej geológ ie v Sloľenskej 
republike. SAIG, Bratislava, 177-182. 

Hrašna, M. , 1995: Mapa významných geologických faktorov . /11: Geofakton• 
životné/to prostredia regúínu Malá Fatra a ľasti priľa!tNc!t kotlín.· GÚDS 
Bratislava, 59-62. 

Hrašna, M. & Liberdová, 1., 1995: lnžinierskogeologická seizmická rajonizácia 
územ ia Bratislavy. In: Zbor /. geotech11ickej konferencie SF STU a Don, 
technikv Bratislava, 71 - 76. 

Hrašna, M. & Páleník, M „ 1995: Geologické faktory Malej Fatry a priľahlých 



častí Turčianskej, Žilinskej a Rajeckej kotliny. In: Zbor. 1. geoteclmickej kon
ferencie SF STU a DT Bratislava, 15-20. 

Ondrášik, R., Andor, L., Hrašna, M: & Malgot, J., 1995: Postavenie úlohy a per
spektívy inžinierskej geológie na Slovensku. Mineralia Slov. - Geovestnľk, 
2 7, 6, I 8-20. 

Hrašna, M. & Liščák, P., 1995: Geodynamic Development of Pokoradzská tabuľa 
Plateau. Slovak Geol. Magazín, 3, 229-234. 

Hrašna, M., Ondrášik, O. & Andor, L., 1995: Engineering geology in land-use planning 
and environmental protection in Slovakia. Slovak Geol. Magazín, 3, 175-177. 

Hrašna, M. & Vlčko, J. , 1995: Vývoj inžinierskogeologického mapovania na Slo
vensku a súčasné trendy jeho rozvoja. Mineralia Slov., 27, 6, 419-424. 

Hrašna, M., 1966: Rajonizácia seizmickej intenzity na území Brati.slavy. Minera
lia Slov„ 28, 3, 219-224. 

Hrašna, M. , 1966: Rajonizácia seizmických hazardov na území Bratislavy. Mi ne
ra/ia Slov., 28, 3, 225-227. 

Hrašna, M., 1966: Land suitability maps for waste disposal siting. Acta geol. 
Univ. Come11., 51, 27-30. 

Hrašna, M. & Demian, M., 1966: Svahové deformácie na území Blžskej a Poko
radzskej tabule. In: Zbor. Výskum, prieskum a sanácia zosuvn_Ých území na Slo
vensku. MŽP SR, OÚŽP Prievidza, GS SR a SAIG. Nitrianske Rudno, 59- 64. 

Hrašna, M., 1997: Seizmotektonická mapa Slovenska. Mineralia Slov., 29, 6, 
12-15. 

Hrašna, M., 1997: The new map of seismic zonation of Slovak Republic. Acta 
geol. Univ. Comen., 52, 55- 58. 

Holzer, R., Ondrášik, R., Hrašna, M. & lglárová, Ľ., 1997: Vplyv vývojových 
trendov inžinierskej geológie na činnosť odbornej skupiny SGS. Mínera/ia 
Slov. - Geovestnľk, 12-IJ. 

Vedecké práce publikované v zahraničných časopisoch a zborníkoch 

Hrašna, M., 1982: Engineering Geological Conditions of the Danube Lowland. 
Mémiikgeol<igiai Szemle, Budapest, 43-58. 

Matula, M., Hrašna, M., Hyánková, A. & Ondrášik, R., 1982: Engineering Geo
logical studies in Mountainos Regions of Czechoslovakia. Prac. 4th Congr. of 
IAEG, Vo!.!., New Delhi, 321- 333. 

Hrašna, M., 1984: Changes of Moisture and Consistency Due to Precipitations 
and Water Table Fluctuations. Proc.27th Geol. Congr. Vo!. VIII. Nauka, 
Moskva, 57-58. 

Matula, M., Letko, V., Hrašna. M., Vlčko, .1., 1984: Engineering Geological Date 
for Regional Planning in Czechoslovakia. Proc. 27th Geol. Congr. Vo/. V!!l. 
Nauka, Moskva, 57-58. 

Golodkovskaja, G. A., Matula, M. , V lčko, J. & Hrašna, M., 1985: Inžcnernogeo
logičeskije problemy prognozirovanija izmenenij geologičeskoj sredy pri re
gionalnych isledovanijach. Vest. Mosk. U11iv., Ser. Geol., 4, 6, 67- 76. 

Matula, M., Hrašna, M. & Vlčko. J., 1986: Engineering geological maps for landuse 
planning documents. Proc. 5th Int. Congress IAEG, Buenos Aires, 1821- 1827. 

Hrašna, M., 1993: Evaluation of geoenvironment suitability for waste disposal 
si ting. Prac. of the S_vmposium lntematio11al: Geolog_v and Confi11eme11t 
ofToxic Wastes, Montpellier, France. Balkema, Rotterdam 81-85. 

Hrašna, M., Holzer, R. & Letko, V., 1993: Gravitational deformations of the 
Pokoradzská Tabuľa Plateau. In: Landslides - 7th ICFL Confere11ce, Brati
slava. Ba/kema, Rotterdam, 237- 242. 

Hrašna, M. & Szabo, š., 1993: Mapy vhodnosti územia na situovanie ekologicky 
rizikových stavieb. /11: Zbor. Geolôgové proti 11ičení životní/10 prostľedí. MŽP 
ČR a ČGÚ Praha. 147-153. 

Letko, V. & Hrašna, M., 1993: Jemnozrnné zeminy-geobariéry znečistenia pod
zemných vôd. !11: Zbor. ko11f Geológové proti 11iče11í životního prostľedí. MŽP 
ČR a ČGÚ Praha. 82-86. 

Letko, V., Hrašna, M. & Holzer, R., 1993: Waste clisposal problem in Slovak ia: 
inventory, !and suitability maps and soil materials as geobarriers. In: Entsor
gung gefärlicher Abfälle. Wien - Seibersdorf, 71-76. 

Hrašna, M. & Adamcová, R., 1994: Evaluation of !and suitabiltty for waste dis
posal in Slovakia. Symp. Geological Engi11eeri11g and Geoenvironment Pro
tection. Cmzstantw, Romania, 167-173. 

Hrašna, M. & Szabo, š., 1994: Land suitability for ecologically hazardous deve
lopments location. Proc. 7th. !111. Cong. IAEG, Lisboa, Portugal. Balkema, 
Rotterdam, 1239-1243. 

Hrašna, M. & Šefara, J., 1994: Tektonická a inžinierskogeologická analýza seiz
mických pomerov na území Brati slavy. In: Zbor. ref konf lnžen_ýrská seismo
logie. Ostrava, 74-83. 

Hrašna, M. & Vlčko , .J. , 1994: Developments in engineering geological mapping 
in Slovakia. Proc. 7th. Int. Congr. !AEG, Lisboa, Portugal. Balkema, Rotter
dam, 1231-1238. 

Letko, V. & Hrašna, M., 1994: Contribution of enginering geology to waste 
management in Slovakia. Proc. Geological Engineering a11d Geoenvironme,11 
Proteczion. Constanza, Romania, 162-166. 

Letko. V. & Hrašna, M., 1994: Finegrand soils of Slovakia as geobarriers for 
waste repositories. Prac. 7th. Int. Cong. IAEG, Lisboa, Porwgal. Balkema, 
Rotterdam, 2513- 2516. 

Hrašna, M. & Letko, V., 1995: The present state of the waste disposal subsoil 
evaluation in Slovakia. Prac. XV. Congr. of the CBGA, Athens. Geological 
Soc. ofGreece, 1025-1030. 

Hrašna, M. , 1997: Monitorovanie geofaktorov životného prostredia SR. Geotech
nické s_v,npózium. Ústav geotechniky fakulty stavební VUT v Brné a Geotech
nickä společnost čSS!, 25-28. 

Hrašna, M., l 997: Seizmotektonická rajonizácia územia Slovenska. In: Zbor. ref 
konf Výsledkv nov_vch studií v seismologii a inžen_ýrské geofvzice, 2 díl. ÚGN 
A VČR, Ostrava, 204- 208. 

Hrašna, M. & Klukanová, A., l 997: Engineering geological mapping for urban 
and regional development. Prac. Int. Symp. Engineering Geology and the 
Enviro11me1111t (Athens, Greece). Ba!kema, Rotterdam, 1257- 1263. 

Hrašna, M. & Ondrášik, R., 1997: Geology in land-use planning and environ
mental protection in Slovakia. European Geologist, Journal of the European 
Federation ofGeologists, 9-11. 

Publikované odborné práce a geologické mapy 

Bužková, H., Hrašna. M. & Pelikán, J., 1973: Pokyny k vyplňování záznamo
vých listu geologické dokumentace. Metodická pľíručka. SVTS - Společnost 

hornická, Stavební geologie Praha, Geofond Praha, 60. 
Hrašna, M. & Vlčko, J., 1985: lnžinierskogeologická mapa Záhorskej nížiny 

1 : 50 OOO. GÚDŠ a KIG FFUK Bratislava. 
Hrašna, M., 1988: lnžinierskogeologická mapa SSR 1 : 200 OOO list Bratislava. 

SGÚ, GÚDŠ a KIG PFUK Bratislava. 
Hrašna, M. & Matula, M., l 989: Smernica na zostavovanie inžinierskogeologic

kých máp. SGÚ Bratislava a čGú Praha, 56. 
Hrašna, M., Ondrášik, R. & Hyánková, A., 1989: lnžinierskogeologická mapa 

SSR l : 200 OOO, list Nitra. SGÚ, GÚDŠ a KIG PFUK Bratislava. 
Hrašna, M. , 1990: Mapa svahových porúch Blžskej a Pokoradzskej tabule 1 : 1 O OOO, 

list 37-33-06 a 37-33-11. SGÚ, IGHP Žilina a KIG PFUK Bratislava. 
Hrašna, M., 199 l: Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov 1 : 200 OOO, list 

Trnava. SGÚ a IGHP Žilina. 
Hrašna, M., Kováčiková, M. & Vojtaško, J., 1992: Smernica na zostavovanie 

máp vhodnosti územia pre skládk y odpadov v mierke I : 50 OOO. SG Ú Brati
slava, 19. 

Hrašna, M. & Adamcová, R., 1993: lVlapy vhodnosti územia pre skládky odpa
dov 1 · 50 OOO. listy Senica, Trnava, Piešťany. Hlohovec, Galanta, Senec. MŽP 
SR a Geofond Bratislava. 

Hrašna, M., 1994: Inžinierskogeologická seizmická mik roraj oni zácia územia 
Bratislavy 1 : 25 OOO. MŽP SR, Geofond a K!G PRJF UK, Bratislava. 

Hrašna, M., 1996: Environmentálna geológia. Spravodajca SA!G, 14, 12-IJ. 
Hrašna, M., 1997: Seizmotektonická mapa Slovenska 1 : l OOO OOO. In: STN 73 

0036 Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií. Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR, 62-63 a prílohá A2. 

Hrašna. M. & Matys, M., 1996: STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavebných 
konštrukcií. Spravodajca SAIG, 14, 13- 14. 

Hrašna, M., l 997: Mapa inžinierskogeologického rajó novania región u Vysoké 
Tatry l : 50 OOO. GS SR a KIG PRIF UK Bratislava. 



Rady autorom 

Každý autor sa usiluje, aby jeho článok bol nielen obsahovo, ale aj graficky 
na vysokej úrovni. Vaše ilustrácie budú kvalitné, ak presne dodržíte naše inšt
rukcie. 

Už pri príprave obrázka treba zvážiť, či sa umiestni na jeden stfpec alebo na 
dva stfpce, resp. na celú tlačenú stranu. Vhodne upravený obrázok (veľkosť pís
men, hrúbka čiar) možno reprodukovať aj v pomere 1: 1 alebo odporúčame uro
biť kresby (perovky) väčšie, ako sa predpokladá ich veľkosť po vytlačení. 

Perovky majú byi zhotovené sýtym čiernym tušom. Pri obrázkoch urobených na 
počítači treba redakcii poslať originálne obrázky (nie xeroxové kópie) vytlačené 
na pauzovacom papieri - tlač laserovou tlačianfou v kamerál11ej podobe pri 
vysokom roz/íše11í (mi11. 300 DPI). Pri zostavovaní obrázkov redakcia odporúča 
pracovať s programami vo vektorovom zobrazení (napr. Corel Draw - TIFF). 
Neodporúčame používať veľmi tenké čiary (tzv. vlasovej hrúbky) ani na obrysy, 
ani vo výplni. 

úmerne k predpokladanému zmenšeniu treba zvoliť hrúbku čiar, veľkosi 
písma. čísiel. hustotu šrafovania a pod. Text možno napísať väčším aj menším 
písomom (nie verzálkami - veľkými písmenami), a to podľa toho, čo sa má zvý
razniť. Optimálna veľkosť písma v časopise po zmenšení je pri veľkých písme
nách a číslach 2 mm a pri malých písmenách 1,6 mm. 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originál obrázkov s jedným odtlačkom 
musia byť vyhotovené podľa inštrukcií pre autorov časopisu Mineralia 
Slovaca. V opačnom prípade redakcia článok vráti autorovi pred jeho zasla
ním recenzentovi. 

2. Ak je možnosť. pošlite text článku na diskete 3,5", spracovaný 
v editore T602 (WinText602. Ami Pro, MS Word, WordPerfect; PC) alebo 
MS Word, QuarkXPress (Mac) v norme Kamenických alebo Latin2. S dis
ketou zašlite aj jeden výtlačok textu na papieri. 

3. Rozsah článku je najviac 20 rukopisných strán včítane literatúry, obrázkov 
a vysvetliviek. Uverejnenie rozsiahlejších článkov musí schváliť redakčná 
rada a ich zaradenie do tlače bude zdfhavejšie. 

4. Články sa uverejňujú v slovenčine, češtine , angličtine , resp. ruštine. 
Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé) je obyčajne anglické (ak je člá
nok v angličtine, potom resumé je v slovenčine). 

S. Súčasne s článkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásenie. Obsahuje meno 
autora (autorov), akademický titul, rodné číslo , trvalé bydlisko. 

Text 

1. Úprava textu včítane zoznamu literatúry prispôsobte súčasnej úprave člán
kov v časopise. 

2. Text sa má písai s dvojitou linkovou medzerou (riadkovačom 2), na strane 
má byť 30 riadkov, šírka riadku je asi 60 znakov. 

l Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samostatný list. Obsahuje hlavné 
výsledky práce (neopakovai to, čo je už vyjadrené nadpisom). nemá obsa
hovať citácie a jeho rozsah nemá byi väčší ako 200 slov. (Abstraktu treba 
venovať náležitú pozornosť. lebo slúži na zostavovanie anotácií.) 

4. Text má obsahovať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného problému, resp. 
metodiku práce, zistené údaje, diskusiu a záver. 

5. Zreteľne treba odlíšii východiskové údaje od interpretácií. 
6. Neopakovai údaje z tabuliek a obrázkov, iba ich komentovai 

a odvolai sa na príslušnú tabuľku , resp. obrázok. 
7. Text treba člen ii nadpismi. Hlavné nadpisy písai do stredu, vedľajšie na ľavý 

okraj strany. Volii najviac tri druhy hierarchických nadpisov. Ich dôležitosi 
autor vyznačí ceruzkou na ľavom okraji strany: 1 - hierarchicky najvyšší, 
2 - nižší, 3 - najnižší nadpis. 

8. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke, napr. (Dubčák, 1987; Hrubý 
et al., 1988) pred formou ... podľa Dubčáka (1987). Ani v jednom prípade 
sa neuvádzajú krstné mená. 

9. Umiestnenie obrázkov a tabul iek sa označí ceruzkou na favom okraji ruko
pisu, resp. stípcového obiahu. 

10. Grécke písmená použité v texte treba identifikovai na favom okraji slovom 
(napr. sigma). 

11. Pri písaní starostlivo odlišujte pomlčku od spojovníka. 
12. Symboly, matematické značky, názvy skamenelín, slová a pod., ktoré treba 

vysádzať kurzívou , autor v rukopise podčiarkne vlnovkou. 
13. K článku treba pripojii kľúčové slová. 
14. Abstrakt, resumé, vysvetlivky k obrázkom a názvy tabuliek predloží autor 

redakcii aj v angličtine. 

Ilustrácie 

1. Musia byť vysokej kvality. Majú dokumentovať a objasňovai text. Originál 
(pred zmenšením) môže mať rozmer najviac 340 x 210 mm. Maximálny 
rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 170 x 230 mm. Skladacie ilustrá
cie treba úplne vylúčii. 
V prípade ilustrácií vytvorených na počítači prosíme o ich zaslanie na dis
kete 3.5" vo formáte Core!Draw (PC). Adobe Illustrator (PC, Mac) alebo 
Aldus FreeHand (Mac). 

2. Ilustrácie pripravovai s vedomím , že sa budú zmenšovať (zvyčajne 

o SO %) na šírku stfpca (81 mm) alebo strany ( 170 mm). Podľa toho pripra
vovai ich veľkosi a formou, resp. ich zoskupenie. 

3. Voliť takú veľkosi písma a čísel , aby najmenšie písmená po zmenšení boli 
veľké aspoň 1,2 mm. Úmerne zmenšeniu voliť aj hrúbku čiar. 

4. Obrázky popisovať šablónou, nie voľnou rukou. 
S. Všetky ilustrácie včítane fotografií musia obsahovať grafickú (metrickú) 

mierku. 
6. Zoskupené obrázky, napr. fotografie. diagramy. musia byi pripravené (nale

pené) ako jeden obrázok a jeho časti treba označiť písmenami (a, b, c atď.). 
Takto zoskupené obrázky sa citujú ako jeden obrázok. Zoskupené fotogra
fie treba starostlivo upraviť a nalepiť na biely kriedový papier. 

7. Fotografie musia byi ostré, čiernobiele, kontrastné a vyhotovené na lesklom 
papieri. Je vhodné, aby sa zmenšovali minimálne o 50 %. 

8. Na všetkých obrázkoch sa na okraji (na fotografiách na zadnej strane) ceruz
kou uvedie číslo obrázku a meno autora. Na fotografiách sa šípkou doplní 
aj orientácia obrázku. 

9. Na mapách a profiloch volii jednotné vysvetlivky. ktoré sa uvedú pri prvom 
obrázku. 

10. Názvy obrázkov a vysvetlivky sa píšu strojom na osobitný list. 
11. Všetky ilustrácie sa musia citovai v texte. 
12. ]lustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre ich už 

nemožno opravovai a dopfňai. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané. ale náklady na ich tlač hradí autor. 

Tabuľky 

l. Tabuľky sa píšu na osobitný list. Ich rozsah a vnútornú úpravu treba voliť 
tak, aby sa tabuľka umiestnila do stlpca alebo na šírku strany. Rozsiahlejšie 
tabuľky sa neprijímajú. 

2. Údaje zoraďujte do tabuľky iba vtedy. ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text sa píše strojom na osobi tný list 

(úpravu nadpisov pozri v časopise). 
4. Vertikálne čiary v tabuľkách nepoužívať. 
5. Tabuľky sa číslujú priebežne a uverejňujú sa v číselnom poradí. 

Literatúra 

1. V zozname literatúry sa v abecednom poriadku uvádza iba literatúra citova
ná v danom článku. Citácia označená „v tlači'' sa môže uviesť v zozname, 
len ak je z citovaného článku aspoň stípcová korektúra. Citácie s doplnkom 
„v prípade", ,,zadané do tlače" sú neplnohodnotné a nemajú sa používať ani 
v texte. Citácia „osobná informácia" sa cituje iba v texte (Zajac, os. infor
mácia, 1988). 

2. Používať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Kniha 
Gazda. L. & Cech, M., 1988: Paleozoikum medzevského príkrovu. Alfa 
Bratislava, 1 SS. 
časopis 
Vrba, P„ 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. Mineralia Slov„ 
21 , 135 - 142. 
Zborník 
Návesný, D., 1987: Vysokodraselné ryolity In: Romanov, V. (red.): 
Stratiformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. spol., Košice , 203 - 21S. 
Manuskript 
Radvanský, F., Slivka, B., Viktor, J. & Srnka. T., 1985: Žilné ložiská jedfo
veckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy SGR-geofyzika. 
Manuskript-archív GP Spišská Nová Ves, 28. 

3. Pri článku viac ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý autor s dodat
kom et al., ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci. 

4. Ak sa v článku (knihe) cituje názov , údaje a pod. iného autora, ktorý nie je 
spoluautorom publikácie. potom sa v texte cituje vo forme (Gerda in Kubka, 
1975), ale v zozname literatúry sa uvádza iba Kubka, J., 197S. 
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