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OBÁLKA: Pohľad z vrchola kóty Pálenica (1115 m n. m.) smerom na juh ponad dolinu rieky Hnilec. V pozadí sprava 
(od západu) sú kopce Peklisko (1070 m n. m.) a Surovec (1205 m n. m.) budované spodnopaleozoickými zelenými očkatý-
mi metapelitmi (gelnická skupina - smolnícke súvrstvie) . Detail: V prakovských očkatých metapelitoch (prakovské vrstvy) • 
dominujú porfyroblasty z koexistujúcej dvojice K živec a albit, a tiež novotvarový dynamicky rekryštalizovaný kremeň . 
Problematikou sa zaoberá článok M. Radvanca et al. na str. 1-44. Foto: Z. Németh 
COVER: View from the Pálenica altitude point (1 115 ma. s. 1.) southward above the valley of the Hnilec river. In the background 
trom the right (west) are located the hills Peklisko (1070 m a. s. 1.) and Surovec (1205 m a. s. 1.) being built by the Lower 
Paleozoic green eyed metapelites (Gelnica Gro up - Smolník Formation). Detail : The Prakovce eyed metapelites 
(Prakovce Beds) are composed dominantly of porphyroblasts of coexisting pair K feldspar and albite, as well as newly formed 
dynamically recrystallized quartz. This topic is presented by M. Radvanec et al. on pp. 1- 44. Photo: Z. Németh 
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P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu s prímesou 
psamitického kremeňa vo variskej metamorfóze gemerika 

MARTIN RADVANEC 1, PATRIK KONEČNÝ3, ZOLTÁN NÉMETH2 a PAVOL GRECULA2 

1Štátny geologický ústav D. Štúra, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
2Štátny geologický ústav O. Štúra, Jesenského 8, 040 01 Košice 

3Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

P-T-t path and local anatectic melting of the Lower Paleozoic metapelite with the admixture 
of psammitic quartz in Variscan metamorphism in Gemericum 

The study presents the results ot the petrological investigation ot the Lower Paleozoic metamorphic 
rock traditionally designated as porphyroid or eyed metapelite trom the type localities Guľapalag, 
Majerská dolina valley, Dlhá dolina valley, Betliar, Grexa, Hrelíkov potok valley, Rožňava-Turecká 
and Bystrý potok valley in the tectonic unit Gemericum. AII samples represent the metamorphic rock 
ot biotite zone - Bt metapelite, in pre-metamorphic phase being deposited at the boundary zone between 
the formations ot graphite (Betliar Fm.) and chlorite schists (Smolník Fm.). 

In the P-T peak ot biotite zone we found the evidences ot the local anatectic melting. Simultaneously 
it is the P-T field of origin of minimum granitic melt trom pelitic protolith containing boron (tourmaline). 
K-feldspar, quartz and albite had in these P-T conditions the mutual arrangement and textural signs ot 
granite (micrographic overgrowths ot K-feldspar with quartz and the presence ot myrmekite and micro
pertite). These signs ot melting are local in Bt-metapelite and in thin section do not overreach 2 cm2. 

The biotite zone had the prograde and retrograde paths and reached the temperature 620-640 °C. lt is ot 
low-pressure character with the pressure peak 3 kbar and according to Th-U-Pb monazite and urani
nite dating, the P-T-t path covers the tíme range trom 320-31 O Ma to 230 Ma. The P-T metamorphic 
peak was in the period 270-262 Ma and uninterrupted cooling of Bt metapelite occurred at the end 
of Variscan orogenic cycle M1 to period 216 Ma. The Alpine metamorphic process M2 was sporadically 
registered by the new monazite with the age 107 Ma. 

The metamorphic events correspond with deformation phases in Gemericum. The oldest defor
mation phase VD being found in our researcl1, includes the pressure metamorphic peak (275 Ma) and 
subsequent temperature metamorphic peak (262 Ma). The microstructures related to temperature 
metamorphic peak (262 Ma) demonstrate the north-vergent kinematics during termination of the Upper 
Paleozoic Variscan evolution V D 1. The Variscan post-collision Upper Paleozoic unroofing V D2 
included the retrograde metamorpl1ism M1 dated in three uninterrupted phases 246, 230 and 216 Ma 
(uppermost Permian to Upper Triassic) . The micro-crenulation cleavage indicates for VD2 the south
vergent unroofing. The evidences ot the deformation phase VD2 were found for the first time. Younger 
- Alpine evolution is represented by the pilase AD 1 (141-114 Ma), representing the Alpine collision, 
imbrication and north-vergent overthrusting of the Gemeric basement nappe over Veporicum. The end 
of compression phase AD 1, or beginning of unroofing in the A D2 phase is indicated by the age 107 Ma. 
This tectonic setting was finally overprinted by the conjugate system of shear zanes trending NE- SW 
and NW- SE belonging to deformation phase A D3. 

Key words: Bt metapelite, P-T-t path, regional metamorphism, anatectic melting, tectono-deformation 
evolution, Gemericum, Western Carpathians 

Predmetom štúdie je petrologický výskum, datovanie, 
P-T-t dráha a smer pohybu metamorfitu staršieho paleo
zoika gemerika na typovej lokalite Guľapalag , Majerská 
dolina, Dlhá dolina, Betliar, Grexa, Hrelíkov potok, Rožňava
-Turecká, a Bystrý potok. Tento metamorfit sa tradične 
označuje ako porfyroid alebo „očkatý" metapelit. 

Metamorfné procesy v gemeriku - prehľad výskumu 

Tektonickú jednotku gemerikum budujú metamorfované vulkanicko
sedimentárne sekvencie silúru a devónu a ich obal budujú diskordantne 
uložené karbónske a permské formácie (Grecula et al. , 1995). Vznik 

1 

staropaleozoických sekvencií kontroloval riftogénny bazén v centre 
riftovej zóny s oceánskou kôrou (ofiolity) a kontinentálna kôra s bazal 
tovo(andezitovo)-ryolitovým vulkanizmom v okrajových častiach 
vývoja riftu (Grecula, 1982; Grecula a Radvanec, 2005). 

Spodnú časť litostratigrafického vývoja staršieho paleozoika 
(betliarske súvrstvie) tvoria detritické sedimenty obsahujúce sivé 
a čierne laminované metapelity a metapsamity a vo vrchnej časti 
čierne (grafitické) bridlice s lyditmi a karbonátmi (holecké vrstvy). 
Pre strednú časť (smolnícke súvrstvie) sú charakteristické rozličné 
typy zelenkavých metapelitov (chloritické, sericitické) a lokálne vývoje 
lavicovitých až masívnych metapsamitov. Vrchnú časť (hnilecké 
súvrstvie) tvoria vulkanické horniny, a to v severnej, rakoveckej časti 
bazaltový (diabázový) vývoj a v južnejšej kyslý vulkanizmus. Tholei
itické bazalty majú chemizmus vulkanizmu typu MORB a ryolitové 

• 
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sekvencie reprezentujú pasívne okraje kontinentu (Grecula, 1982, 
1995). 

Metamorfóza hornín staršieho paleozoika sa všeobecne pokla
dala za nízku. Podľa charakteru východiskových hornín sa stanovili 
minerálne asociácie nepresahujúce hranicu fácie zelených bridlíc 
(Máška a Zoubek, 1961; Fusán et al., 1953, 1955; Kamenický, 1967, 
1976; Kamenický a Krist, 1969; Varga, 1973, a i.) . Na metamorfnej 
mape karpatsko-balkánskej oblasti je Spišsko-gemerské rudohorie 
v oblasti fácie zelených bridlíc (Kamenický a Krist, 1969). Vek meta
morfózy staršieho paleozoika gemerika v gelnickej „sérii" sa chápal 
ako neskorokaledónsky (spišská fáza; napr. Máška a Zoubek, 1961 ; 
Fusán et al. , 1955; Snopko, 1962, 1967, 1974) a jeho rakoveckej 
,,série" ako variský s veľmi intenzívnym alpínskym prepracovaním. 

Pre regionálnu metamorfózu sedimentov staršieho paleozoika 
sú charakteristické pelitické variety s kremeňom, sericitom, chlori
tom a karbonátom (Faryad, 1991 a). Rutil je častejší v horninách 
s organickou hmotou. V psamitickejších typoch býva aj albit, a to najmä 
v typoch obsahujúcich klasty živcov. Z čiernych bridlíc bol opísaný 
allanit a z jz. časti gemerika chloritoid (Korikovskij et al. , 1992). 
Karbonatické horniny (kalcit, dolomit, siderit a magnezit) obsahujú 
kremeň , chlorit, muskovit a lokálne s magnezitom aj mastenec. 
V karbonatických horninách bohatých na Mn (pri Čučme a Hankovej) 
sa vyvinul rodonit, pyroxmangit a spessartínový granát. P-T pod
mienky metamorfózy prevažnej časti sedimentov gemerika dosiahli 
teplotu 300-380 °C resp. 400-460 °Ca tlak okolo 300 MPa (Faryad, 
1991a). 

V kyslých až intermediárnych vulkanitoch staršieho paleozoika 
gemerika je najrozšírenejším metamorfným minerálom kremeň , 
chlorit, albit, niekedy aj mikroklín a kalcit. Prejavy regionálnej meta
morfózy sú najvýraznejšie v pyroklastických varietách, v ktorých 
lokálne vznikol biotit (Korikovskij et al. , 1991 ). Iný typ vulkanitov 
po metamorfóze obsahuje granát, grunerit, kremeň, hematit, magnetit 
a biotit. Faryad (1991 b) všetky tieto minerály považuje za indikáciu 
metamorfózy v chloritovej zóne fácie zelených bridlíc a teplotu jej 
vzniku odhaduje na 320-380 °C a tlak na 300 MPa. Biotit vznikol pri 
teplote 330 °C a grunerit sa objavuje na začiatku biotitovej zóny. 
Horniny s gruneritom, granátom, kremeňom, hematitom, magnetitom 
a biotitom nemajú jasnú genézu (Faryad, 1991 b). 

Na výskyt metamorfitov vyššieho stupňa premeny upozornil 
Rozlozsnik ( 1912) a od Zlatej Idky opísal rulu. Horniny amfibolitovej 
fácie z územia Dobšinej podrobne opísal Rozložník (1965) a na ta
mojšie amfibolity upozornil Kamenický (1950). Príkladom uplatnenia 
podmienok cummingtonitovej zóny amfibolitovej fácie metamorfózy 
je rulovo-amfibolitový komplex na severnom okraji gemerika (Dia
niška a Grecula, 1979; Radvanec, 1992). Podobné metamoriity amfi
bolitovej tácie sa ojedinele (Rudník) zistili na J gemerika (Faryad, 
1990). Rulovo-amtibolitovému komplexu na S gemerika venovali 
veľkú pozornosť petrografi (Dianiška a Grecula, 1979; Hovorka et al. , 
1979, 1984; Bajanik a Hovorka, 1981 ; Hovorka a Spišiak, 1981; 
Spišiak a Hovorka, 1985; Faryad, 1986; Radvanec et al. , 2004), lebo 
hodnotenie a opis metamorfózy v tomto komplexe je kľúčom k opisu 
P-T podmienok regionálnej metamorfózy predvariských kornplexov 
gemerika. V poslednom období sa zistilo, že metamorfóza rulovo
-amfibolitového komplexu vyvolala lokálne tavenie so vznikom bio
titového granitu (Radvanec, 1994b). Vek 371 ± 4 mil. rokov v tomto 
biotitovom granite sme odvodili zo Sr-Rb izochróny piatich mine
rálov - amfibolu, K živca 1, K živca 2, muskovitu, plagioklasu a biotitu 
(Kráľ a Radvanec, nepublikované údaje). Rulovo-amfibolitový 
komplex reprezentuje najstaršiu metamorfnú udalosť MO, ktorá v ge
meriku prebiehala vo vrchnom devóne. Metamorióza MO dosahovala 
podmienky cummingtonitovej zóny amfibolitovej tácie s geotektonic
kým pozadím jej vzniku v podmienkach metamorfózy oceánskeho 
dna (630-650 °C pri nízkom tlaku ; Radvanec et al. , 2004 ; Grecula 
a Radvanec, 2005). 

V ostatnom čase sa zvýrazňuje úloha variskej metamorfózy M1. 
Rozšírenie produktov tejto nízkotlakovej (P = 2-4 kbar) metamorfózy 
je v gemeriku dominantné. Metamorfity M 1 sa klasifikujú v chloritovej 
(T > 300 °C) , chloritovo-biotitovej (T = 300-500 °C) a v biotitovej 
zóne (T = 530-650 °C) . Biotitová zóna (Bt zóna) je ekvivalentom 
amfibolitovej f.ácie (Radvanec et al. , 2004; Grecula a Radvanec, 
2005). Zistilo sa, že Bt zóna a metamorióza v amfibolitovej fácii nie 
sú vyvinuté iba lokálne, ale sú oveľa rozšírenejšie. Bt zóna v pelitickom 

a peliticko-psamitickom protolite spôsobila anatektické tavenie 
a vznik granitu typu S. Poznanie vzniku anatektického granitu prehÍ
bili geochronologické a geochemické údaje (Kovach et al. , 1979; 
Cambel et al. , 1977 a 1989; Kantor a Rybár, 1979; Kovách et al. , 
1986; Finger a Broska, 1999; Poller et al. , 2002; Finger et al., 2003; 
Kohút a Stein, 2005). Podľa geologických kritérií sa hlavné variské 
orogénnometamorfné a magmatické udalosti a vznik granitu typu S 
datujú do vrchného karbónu až najvrchnejšieho permu, kým rovnaké 
udalosti z alpínskych etáp sú v gemeriku evidentne vrchnojursko
-kriedové (Kantor, 1957; Bojko et al. , 1974; Cambel et al., 1977; 
Semenenko et al., 1977a, b; Cambel et al. , 1979). Kamenický a Kame
nický (1954) rohovce a bridlice okolia granitových telies gemerika 
geneticky interpretovali ako produkt kontaktnej metamorfózy. Tento 
komplex vyššie metamorfovaných hornín a granitu sa po svojom 
vzniku tektonicky rozmiestnil vo forme príkrovov (Grecula, 1973). 

Okrem vzniku anatektickej granitovej taveniny v prográdnej vetve 
variskej metamorfózy M 1 nastal systematický úbytok Fe, Mn, Cu, 
Ba, B, Ni, Sn, Ag, Sb, Ca a iných prvkov z postupne metamorfova
ného protolitu od spodnej hranice fácie zelených bridlíc až do amfibo
litovej fácie (Radvanec, 1988). Tak vznikla fluidná fáza obsahujúca 
metamorfózou rnobilizované prvky C02, S, H20 a i., difúziou ich 
prenášala a pri poklese teploty na cca 400 °C z fluidnej fázy kryštali
zovali najprv Mn karbonáty a neskôr pri chladnutí Fe karbonáty , 

a sulfidy. Ubytok Fe, Mn, Cu, Ba, B, Ca a iných prvkov (Ni, Sn, Ag. 
Sb) pri dehydratačných metamoriných reakciách silikátového systému 
CaNKFMASCHTO dokazuje, že metamorfované vulkanickosed i
mentárne sekvencie silúru a devónu s metasedimentmi karbónu boli 
zdrojom fluíd , ktoré v gemeriku boli zdrojom sideritovej a sulfidickej 
mineralizácie. Tieto stručne uvedené výsledky podrobne rozviedol 
Radvanec (1988, 1992, 1994a, b}, Radvanec et al. (2004) a Žák et al. 
(2005). 

Alpínska metarnorfóza M2 má v gemeriku deštrukčný charakter 
s intenzívnym vývojom na strižných plochách bridličnatosti (Rozložník, 
1963, 1965; Grecula, 1973). Jej minerálna asociácia (prevažne 
chlorit a fengit) lokálne deštruuje v tektonických segmentoch zacho 
vané asociácie amfibolitovej fácie rnetamorfózy MO, produkty regio
nálnej variskej metamorfózy M 1 a jej P-T podmienky nepresiahli 
okolo strižných zón a krel1kých zlomov fáciu zelených bridlíc. Alpín
ska metamorfóza v oblasti mimo strižných zón nemala na staršiu, 
variskú minerálnu asociáciu M 1 nijaký vplyv (Radvanec, 1992, 
1994a). 

Prevažný objem l1ornín gemerika rekryštalizoval vo fácii zele
ných bridlíc. Stupeň rekryštalizácie rovnakých typov hornín sa dal pri 
mapovaní dobre odlíšiť a podľa terénneho určenia stupňa rekryšta
lizácie hornín (R-1 až R-4, pričom stupeň R-4 označuje typ anatek
ticky granitizovanej horniny) sme vytvorili mapu zón metamorfnej 
rekryštalizácie, a to najprv východnej časti (Grecula, 1982) a neskôr 
aj celého Spišsko-gemerského rudohoria (d'alej iba SGR; Grecula 
a Kucharič, 1992), ktorá je pestrým obrazom metamorfného vývoja 
SGR, odlišným od máp metamorfnej zonálnosti Kamenického 
a Krista (1969) i Vargu (1973). Na základe paralelne prebiehajúceho 
podrobného mikroskopického a petrologického výskumu srne podľa 
indexových minerálov prisúdili stupňorn rekryštalizácie (R- 1 až 
R-4) metamorfné zóny a fácie, a to pre R-1 a R-2 fáciu zelených 
bridlíc, pre stupeň R-3 a R-4 amfibolitovú fáciu (cummingtonitová 
a/alebo biotitová zóna) a vytvorili sme metamorfnú mapu gemerika 
v mierke 1 : 50 OOO (Radvanec in Kobulský et al., 2001 ). Výsledky 
petrologického výskumu očkatých metapelitov, ktoré v tejto štúdii 
prezentujeme, zohľadňuje aj geologická mapa SGR (Grecula et al. , 
2006). 

Problematika „očkatých" metapelitov a/alebo „porfyroidov" 
staršieho paleozoika gemerika sa dotýka hlavne smolníckeho a bet-
1 iarskeho súvrstvia a je sporným bodom nielen v litostratigrafii 
staršieho paleozoika, ale aj pri označovaní hornín s očkatou textúrou. 
ktoré sa všeobecne považovali za poriyroidy, ako člena ryolitovej 
vulkanickej sekvencie. Na mapách západnej časti SGR viacerých 
autorov, ale aj na mape celého SGR (Bajaník et al. , 1983) sa zelen
kavé fylity nevyčleňovali a boli zahrnuté do fylitického komplexu, ktorý 
obsahoval všetky druhy fylitu. Aj pri pohľade na spomenutú geolo
gickú mapu SGR je zrejmé, že západná časť SGR je až nápadne 
chudobná na zelenkavé fylity a naopak v nej výrazne prevládajú por
fyroidy. Tie ako nadložný člen smolníckeho súvrstvia sú však veľmi 
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časté v západnej časti gemerika v bezprostrednom nadloží betliar
skeho súvrstvia ( súvrstvie čiernych fylitov) , teda bez prítomnosti 
smolníckeho súvrstvia (čiže súvrstvia zelených fylitov) . Takýto 
superpozičný sled nie je v súlade s litostratigrafickou schémou Greculu 
(1982). Ked'že ani súvrstvie čiernych fylitov v tejto oblasti nie je 
v klasickom vývoji (aj ono je intenzívnejšie metamorfované), zdá sa, 
akoby sa tam všetky litotypy staršieho paleozoika navzájom striedali 
bez známok superpozície. Potvrdzuje to rad prác a autorov, a to od 
vyčlenenia drnavskej a úhornianskej série (Kuthan, 1950) až po geo
logickú mapu SGR Bajaníka et al. (1983). To je zároveň príčina, pre
čo autori litostratigrafického členenia staršieho paleozoika SGR 
(Snopko, 1967; Snopková a Snopko, 1979; Bajaník et al. , 1983, a i.) 
nepripisujú superpozícii súvrstvia čiernych bridlíc, ba ani komplexom 
„zelenkavých" bridlíc väčší význam. V ich č lenení sa všetky tieto 
litotypy, vrátane porfyroidov, viac ráz opakujú vo všetkých vrstvách 
alebo súvrstviach. Príčinou je fakt, že sa nevzala do úvahy intenzita 
metamorfózy pôvodných hornín, resp. že v tom čase v gemeriku 
okrem fácie zelených bridlíc výskyt vyššiemetamorfovaných hornín 
nepredpokladal, a preto sa všetko, čo bolo textúrne očkaté a rozlične 
intenzívne stlačené , označovalo ako porfyroid, a to bez ohľadu na to, 
či hornina vznikla z pelitu. psamitu alebo z vulkanickej horniny. Por
fyroid sa tradične pokladal za metamagmatickú horninu (Kamenický, 
1954, 1956 a i.), a preto sa aj všetky porfyroidy na geologickej mape 
Bajaníka et al. (1983) zarad'ujú medzi metamagmatické alebo mag
matické horniny a takéto ich chápanie sa premietlo aj do už uvede
ných litostratigrafických schém. Z toho vychodí, že nebol ani dôvod, 
aby autori máp „zelenkavé" fylity v západnej časti SGR vyčleňovali 
ako samostatný litostratigrafický súbor a aby ho zaradili do super
pozičného sledu staršieho paleozoika. 

Komplexným geologicko-geotyzikálnym a geochemickým výsku
mom celého SGR sme postupne zisťovali , že sa súbor „zelenkavých" 
bridlíc alebo fylitov so stúpajúcou metamorfózou prejavuje nielen 
zvýšenou rekryštalizáciou, ale aj blastézou živca a kremeňa, ako aj 
sľudy. Najprv sa objavujú malé výrastlice a b lasty kremeňa, ale 
so stúpajúcou metamorfózou rastú novotvary a porfyroblasty živca, 
kremeňa a nastáva štruktúrna prestavba horniny. Takýto rekryštali
začný proces postihuje všetky druhy hornín staršieho paleozoika, 
ale blastéza je nápadná najmä v „zelenkavých" metapelitoch a me
tapsamitoch , ako aj v laminovaných sivých či čiernych metapelitoch, 
metasiltovcoch a v kyslých metapyroklastikách. Blastézou vznikli 
rozličné variety očkatých hornín od fyl itov až po rulu. Ked'že značná 
časť hornín SGR je intenzívne zbrid l ičnatená , z očkatých hornín 
vznikli zbridl ičnatené očkaté metapelity textúrne zodpovedajúce 
porfyroidom (porfyroidy v súčasnosti vnímame ako textúrny termín 
označujúci horniny s očkatou a usmernenou textúrou). 

Kontaktná metamorfóza 

Ako sme už uviedli , metamorfóze paleozoických sedimentov 
a kyslých až intermediárnych vulkanitov sa pri riešení celej meta
morfózy gemerika venovala veľká pozornosť a výsledkom bol pokus 
odlíšiť minerálne asociácie vzniknuvšie pri regionálnej metamorfóze 
od naloženej minerálnej asociácie v procese kontaktnej metamorfózy, 
ktorú spôsobila intrúzia gemerických granitov (Faryad a Peterec, 
1987; Dianiška, Fabián a Hodermarský in Grecula a Kucharský 
et al. , 1982; Faryad a Dianiška, 1992; Faryad a Hodermarský in Grecula 
a Kucharič et al. , 1985; Faryad, 1991c). 

Poznatky o kontaktnej metamorfóze granitu ukazujú, že kontaktné 
aureoly sú bez existencie migmatitovej zóny a kontakty granitov 
a kontaktné dvory sú tektonizované. Granitové telesá sú tektonicky 
presunuté na horniny (fylity) svojho okolia, takže na väčšine miest 
východu granitu na povrch nemožno priamo sledovať kontaktný dvor 
s prechodom do granitu. Aureola s typickým výskytom kontaktného 
rohovca sa zistila sporadicky v hlbších častiach okolo granitového 
batolitu vo vrte GS-2 (Grecula, 1982). Publikované údaje -0Ar/39Ar 
(Vozárová et al. , 2000) zo širšieho okolia hnilecko-súľovského telesa 
granitu sa interpretovali ako jurský vplyv magmatizmu v horninách 
kontaktnej metamorfózy okolo hnileckého granitovél10 telesa, hoci 
sprievodné Ar spektrá rovnako indikujú aj starší vek (261 ,3 + 
13,0-363,2 + 70,5 Ma) . Tieto staršie záznamy veku sa prepracovali 
v postjurskej nízkostupňovej metamorfnej udalosti (Kohút a Stein, 

2005) . Minerálnu asociáciu chlorit + epidot ± albit, aktinolit, kalcit 
a kremeň (Vozárová et al. , 2000) je lepšie interpretovať ako alpínske 
tektonicko-termálne prepracovanie, ako ju v širšom okolí hnileckého 
granitu pokladať za produkt kontaktnej metamorfózy (Kohút a Stein, 
2005) . Kremenno-fengitová bridlica na priamom kontakte tol1to telesa 
neobsahuje indexové minerály kontaktnej metamorfózy, ako je anda
lusit, wollastonit alebo aktinolit, a preto Kohút a Stein (1. c.) prítomnosť 
kontaktnej metamorfózy okolo hn ilecko-súľovského telesa vylúčili. 
V kremenno-fengitovej bridlici z bezprostredného okolia hnileckého 
granitu došlo v procese anatexie k miešaniu magmatického a meta
morfogénneho fluida v období 262-264 mil. rokov (spodný perm, 
Kohút a Stein, 2005; Jiang et al. , 2007). 

Granity gemerika 

Základné petrografické poznatky o gemerických granitových 
telesách priniesla Ončáková (1954) , Kamenický a Kamenický 
(1955) , Gubač ( 1977), Kamenický a Dianiška (in Malachovský 
(1983). Charakteristická je zonálna stavba granitových telies - na 
povrchu je leukokratný muskovitický až muskoviticko-turmalinický 
granit, hlbšie biotiticko-muskovitický a napokon biotitický granit. 
Casté sú porfyrické fácie granitu až granitového porfýru. Známe 
telesá granitu sa odlišujú zastúpením spomenutých typov a intenzitou 
postmagmatických premien (1. c.) . Patria medzi ne albiticko-mikro
klínové a albitické metasomatity, ako aj greizeny so Sn mineralizáciou 
(Drnzík , 1982; Grecula et al. , 1995). Rad autorov okrem vysoko
termálnej mineralizácie s granitom spájal žilné hydrotermálne zrud
nenie a jeho vek odvodzoval od veku granitu. Predtým ako Kantor 
( 1957) určil vek betliarskeho granitu na 98 mil. rokov, sa vek zrudnenia 
väčšinou považoval za variský. Novšie geochronologické údaje 
(Kovách et al. , 1979, 1986; Kantor a Rybár, 1979) potvrdzujú variský 
(vrchnokarbónsko-vrchnopermský) vek granitu s možnou vrchno
jursko-kriedovou rejuvenizáciou (145 + 6 mil. rokov z vrtu na Pod
súľovej Kovách et al. , 1979; 94 mil. rokov z mikroklínu zo žily v Čučme 
Bagdasarjan, 1977; 70 mil. rokov z popročského granitu Bojko et al. , 
197 4) . Rozličný zistený vek granitu nie je iba výsledkom použitia 
dvoch rozdielnych metód (Kovách et al. , 1979, aplikoval Rb-Sr, 
ostatní K-Ar metódu) , ale aj odlišného veku generovania a chladnutia 
granitoidnej taveniny vo variskom orogéne. Na rozličný vek granitu 
mala vplyv intenzita mylonitizácie, ako aj metamorfné prepracovanie 
granitu a „vymazanie" variského veku sľúd v alpínskom orogéne. 

Podľa chemickej klasifikácie patria gemerické granity medzi 
alkalické granity. Larsenov diferenciačný index (24,2- 29,6) síce po
ukazuje na pokročilé štádium diferenciácie, ale jeho rozpätie nie je 
veľké . Naproti tomu priebeh normalizovaných kriviek vzácnych 
zemín, výrazná záporná Eu anomália (Matula et al. in Malachovský, 
1993) a vysoký obsah B, alkálií, Li, Rb, F, Sn, W, Mo, Be, Cs a i. 
indikuje nízke štádium diferenciácie granitovej magmy. Granit má 
vysoký obsah Si02 (73- 78 °ío hmot. %} a výrazne peraluminózny 
charakter (Shandov index A/CNK = 1,2-1 ,6} s nízkou koncentráciou Sr, 
Ba, Zr a V (Tau son et al., 1977; Petrík a Kohút, 1997; Broska a Uher, 
2001 ). Gemerické granity sú anatektické typu S s vysokým iniciál
nym pomerom 1s, 0,7119-0,7144 (Kovách et al. , 1979; Kovách et al. , 
1986). Negatívna hodnota ENd(iJ = -4,6 a zvýšená 8180 (sMov) = 1 O %o, 
834S(CDTJ = 4,48 %o indikujú, že granit vznikol pretavením kontinentál
nych metasedimentov s obsahom K živca a svetlej sľudy (Cambel 
et al. , 1989; Kohút et al. , 1999; Kohút et al. , 2001) . Značná časť 
gemerských granitov patrí medzi neintruzívne a metatektické granity, 
ktoré sú konečným produktom variskej metamorfózy (Grecula, 
1982; Grecula et al. , 1989). Variská regionálna prográdna metamor
fóza prebiehala vo vysokom teplotnor11 gradiente, ktorý postupne 
dosahoval 40-60 °C, čo podmienili hlavne postkolízne extenzné tek
tonické udalosti v orogéne. Podľa rádior11etrického datovania meta
morfitov, granitu (Kovách et al. , 1981 : Kantor a Rybár, 1979), ako aj 
rúd a faciálnej analýzy sa variský orogén od spodného karbónu po 
vrchný perm vyznačoval kompresiou, hrubnutím kontinentálnej kôry 
a postkolíznym odstrešovaním. Podľa charakteru produktov meta
morfnej postupnosti usudzujeme, že metamorfóza kulminovala uvoľ
nením kompresného napätia, ktoré v prográdnej metamorfóze spre
vádzalo uvoľňovanie fluíd. Po poklese tlaku v teplotnom vrchole 
metamorfózy sa anatekticky tavil prevažne pelitický protolit (Radvanec 
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et al., 2004). Variské udalosti sa začali kolíziou, pričom kornpresný 
režim vystriedala dlhodobá extenzia, a preto metamorfóza a parciálne 
tavenie riadila nielen kompresia so sprievodnou násunovou tektoni
kou, ale hlavne extenzná tektonická fáza. Tavenie prebiehalo s roz
ličnym _stupňom diferenciácie granitoidnej taveniny, a preto sa popri 
granitoch - okrem hnileckého typu, ktorý je „najzrelšírn" granitom 
gemerika s čiastočnou diferenciáciou a intruzívnou fázou, ostatná časť 
granitov gemerika charakterizuje ako metatektity. 

V gemeriku sú typické metasedimenty s nedokonalou minerálnou 
prestavbou a s rozličným stupňom rekryštalizácie čiže minerálnej 
prestavby - od chloritovej zóny až po biotitovú (Radvanec in Kobulský 
et al. , 2001 ). Neintruzívny granit reprezentuje teplotné rozmedzie, pri 
ktorom sa začína metapelit taviť. Ak pelitický protolit obsahuje 
zvýšené množstvo B a F (0,5- 2 hmat. %; Kobulský et al „ 2001 ), ako 
aj dostatok vody, teplota jeho tavenia sa teoreticky môže znížiť až do 
spodnej časti amfibolitovej fácie na hranicu 520- 550 °C resp. na hra
nicu fácie zelených bridlíc a amfibolitovej fácie (napr. Pichavant, 
1987; Manning a Pichavant, 1984; Korikovskij et al. , 1991 ). Podľa 
súčasných poznatkov je tavenie takél10 protolitu pri teplote 520-550 °C 
málo pravdepodobné. White et al. (2003) odvodil i P-T podmienky 
tavenia metapelitu s obsahom B na hranici 620 °c pri tlaku 2,5-3 
kbar. Metamorfné podmienky regionálnej metamorfózy gemerika vo 
variskom orogéne boli na tejto P-T hranici tavenia a protolit gemerických 
granitov bol bohatý na turmalín (zdroj B) a svetlú sľudu (Radvanec, 
1988; Cambel et al., 1989; Kohút et al. , 1999; Kohút et al. , 2001 ). 

Postup a metódy štúdia metapelitu s prímesou 
psamitického kremeňa 

Vzorky „očkatého" metapelitu resp . porfyroidu sme 
odobrali pri geologickom mapovaní tejto v gemeriku 
významne rozšírenej horniny. Makroskopicky dobre rozo
znateľné „očká" v pelitickom matrixe metapelitu tvorí prímes 
klastického kremeňa do veľkosti očiek 5 mm. V matrixe 
sú očká rozmiestnené náhodne a lokálne tvoria 20 % 
objemu horniny. Súbor vyše 500 výbrusov „očkatého" 
metapelitu sme zhodnotili petrograficky. Po petrografie
kej analýze sme petrologicky porovnávali rozličné lokality 
s rovnako metamorfovaným „očkatým" pelitom . .,Očkatý" 

pelit sa na nich metamorfoval v biotitovej zóne (d'alej 
v texte Bt metapelit, tab. 1) regionálnej metamorfózy 
(v zmysle Radvanca, 1992, 1994a, a Radvanca et al. , 
2004). Vo vrchole biotitovej zóny dosiahla teplota 
620-650 °C a z hľadiska tejto klasifikácie je biotitová zóna 
nízkotlaková. Jej P-T vrcholom v gemeriku je oblasť s evi
denciou lokálneho anatektického tavenia metapelitu a zá
roveň je to P-T oblasť vzniku minimovej granitovej taveniny. 
V týchto P-T podmienkach má minerálna asociácia K živec, 
kremeň a albit po metamorfóze Bt metapelitu in situ 
vzájomné usporiadenie a textúrne znaky granitu. Vo vý
brusoch je textúrnou evidenciou natavenia mikrografické 
prerastanie K živca kremeňom a prítomnosť myrmekitu 
a mikropertitu. Textúrne znaky natavenia sú lokálne a vo 
výbruse neprekračujú 2 cm2. Tieto znaky sme zistili na loka
lite Guľapalag , Majerská dolina, Bystrý potok, Rožňava
-Turecká, Hrelíkov potok a Dlhá dolina. Typovým profilom 
postupnej premeny Bt metapelitu do textúrnych znakov 
tavenia je Guľapalag. Tam sme porovnali petrologické 
charakteristiky metamorfózy a lokálneho tavenia v hÍbko
vom protolite približne 1100 m (pri porovnaní vzdialenosti 
povrchu , odkryvu, a dna vrtu RS-1 ). Z odkryvov sme odo
brali orientované vzorky a petrologicky a mikroštruktúrne 
sme ich študovali v dvoch kolmých rezoch. 

Skúmané lokality sme vybrali tak, aby sme splnili „lito
stratigrafickú" podmienku porovnania rovnakého, predmeta
morfného protolitu . Všetky vzorky reprezentujú metapelit 
biotitovej zóny (Bt metapelit) , ktorý v predmetamorfnom 

' 
štádiu patri l do oblasti sedimentácie na rozhraní grafitic-
kých (betliarske súvrstvie) a zelených bridlíc (smoln ícke 
súvrstvie; Grecula, 1982; Grecula et al. , 1995). 

Minerálne asociácie metapelitu so znakmi tavenia sme 
porovnávali s chemickým zložením minerálov a s minerál
nymi asociáciami v betliarskom granite. Blízky priestorový 
vzťah betliarskeho granitu a metapelitu na lokalite Guľa
palag resp. výskyt metapelitu v blízkosti betliarskeho granitu 
sú vhodnými lokalitami na štúdium prográdnej metamorfózy, 
ktorá v P-T podmienkach svojho vrcholu spôsobila tavenie 
metapelitu a vznik granitovej taveniny in situ alebo pre
chodnej zóny „anatexie" do granitu. Guľapal ag a Betliar sú 
dobrým príkladom na štúdium postupného vzniku minerál
nych asociácií v Bt metapelite a v granite. Zo vzoriek Bt 
metapelitu sme urobili leštené výbrusy a v nich sme sledo
vali a porovnávali chemické zloženie rovnakých minerálov 
na rôznych lokalitách (tab. 1 až 12). Petrologické charak
teristiky, teplotu a tlak kryšta lizácie minerálov Bt meta
pelitu sme odvodili od chemického zloženia minerálov 
a od postupnosti kryšta lizácie jednotlivých minerálnych 
asociácií v závislosti od priebehu výmenných metamorf
ných reakcií. Th-U-Pb datovanie rôznych generácií mona
zitu a uraninitu na typovej lokalite Guľapalag umožnilo 
petrologicko-časové porovnanie ich vzniku a konštrukciu 
P-T-t dráhy metamorfózy Bt metapelitu. 

Podmienky merania na elektrónovom mikroanalyzátore 

Minerálne asociácie a ich chemické zloženie sme študo
vali riadkovacím elektrónovým mikroskopom s energiovo
-d isperzným rtg. analytickým systémom Kevex v stre
disku mikroanalýzy ČGÚ v Prahe, na mikroanalyzátore 
v Kjóte a mikroanalyzátorom Cameca SX-100 vybavenom 
troma spektrometrami a EDS systémom Kevex delta IV - , -
v SGUDS v Bratislave. Prvky sme kalibrovali pomocou 
týchto prírodných a syntetických štandardov: Ca - wolla
stonit, Mn - rodonit, Na - albit, K - ortoklas, Cr - chromit, 
Ti - Ti02, Al - Al20 3, Fe - l1ematit, Mg - MgO a F - BaF2. 

Minerály sa merali pri nasledujúcich podmienkach: 
urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 1 O nA, ked' sa 
analyzovali karbonáty, alebo 20 nA pri analýze silikátov. 
Priemer elektrónového lúča sme menili podľa typu a veľ
kosti minerálov. Vzorky sľudy sme merali rozšíreným 
lúčom 7-10 µm, karbonáty 10-15 µma ostatné minerály 
lúčom 2-5 µm. čas merania sme volili s ohľadom na žia
danú presnosť merania príslušného prvku od 1 O do 35 s. 
Detekčný limit pre jednotlivé prvky je menší ako 0,05 
hmat. % s chybou 1 cr. 

Plošnú distribúciu obsahu prvkov (rtg. mapa) sme zis
ťovali pri takýchto podmienkach : urýchľovacie napätie 15 kV, 
vzorkový prúd 200 nA, priemer elektrónového lúča 2 ~tm. 
čas merania sa pri jednotlivých prvkoch v závislosti od 
ich predpokladanej koncentrácie pohyboval od 40 do 120 s. 
Prvky s vyššou koncentráciou sme merali kratšie. Výstupné 
rtg . mapy založené na meraní intenzity sa pomocou 
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kalibračných analýz monazitov prepočítali na kvantitatívne 
mapy, čiže farebná škála reprezentuje hmotnostné 
percento príslušného prvku (obr. 21 ). 

Datovanie monazitu a uraninitu 

Monazit a uraninit sme datovali presnou chemickou 
v , v 

analýzou na mikroanalyzátore Cameca SX-100 v SGUDS 
v Bratislave . Prístroj sme kalibrovali pomocou syntetic
kých a prírodných štandardov: Th-Th 0 2 , U-U02 , Pb-PbS, 
P-apatit, AI-Al20 3 , Si-wollastonit, Y-YP04 a REE-REEP04. 

Monazit a uraninit sme merali pri urýchľovacom napätí 15 
kV so vzorkovým prúdom 130 nA, s priemerom elektróno
vého lúča 2-4 µm a s rozdielnym meracím časom pri roz
ličných prvkoch. Pb sme merali 130, U 75, Th a Y 45 s, 
ostatné prvky 35 s. Pulzy sme na hmotnostné percentá 
prvkov prepočítali pomocou PAP korekcie. 1 nterferencie 
medzi Th-U-Pb-Y-REE prvkami sme korigovali experimen
tálne zistenými korekčnými faktormi. Po korekcii na inter
ferencie sme získali presné kvantitatívne analýzy monazitov 
a uraninitov. 

Vek monazitu je priamo závislý od kvality kvantitatív
nych WD analýz . Pri zisťovaní jeho veku je rozhodujúca 
presnosť merania obsahu Pb. Faktorom ovplyvňujúcim 
presnosť obsahu Pb je stabilita elektrónového lúča, šum 
na detektore, typ detektora (xenónový alebo plynový) 
a presné nájdenie pozície pozadia. Pri analýze sa treba 
vyhnúť absorpčným hranám pri použití plynu P11 v prieto
kovom detektore. Výber miesta na analýzu je určujúci 
v prípade, ak má na presnosť stanovenia Pb významný 
vplyv povrch a naklonenie analyzovanej vzorky. Pri níz
kom obsahu Pb je na detektore nízky počet pulzov, preto 
treba získať čo najvyšší počet pulzov. Možno to dosiah
nuť zvýšením prúdu elektrónového lúča alebo predÍžením 
meracieho času. Pri získavaní čo najväčšieho počtu pulzov 
Pb sme hľadali vhodný kompromis medzi devastáciou 
povrchu vzorky, stabilitou vzorkového prúdu , počtom 
pulzov, meracím časom a urýchľovacím napätím. Stano
venie presného obsahu Pb v uraninite nie je analytickým 
problémom, lebo uraninit obsahuje významné množstvo 
Pb, zvyčajne vyše 1 % hmot. 

Do výpočtu veku monazitu a uraninitu vstupuje obsah 
Pb, U a Th , pričom obsah Pb závisí od polčasu rozpadu U 
a Th. Sú tri metódy výpočtu veku: podľa Suzukiho (1991 , 
1994a, b) , Montela et al. (1996) a Nagya et al. (2002). Vý
počet podľa Nagya et al. (2002) je aplikovateľný do 400 
mil. rokov a starší vek sa prepočítava podľa postupov 
Suzukiho a Montela. Všetky prepočty v intervale 
100-500 mil. rokov sú identické. Vek monazitu a uraninitu 
sme v našich vzorkách (RS-15, RS-21 a RS-32) vypočítali 
podľa prepočtu Montela et al. (1996). 

Vek monazitu a uraninitu sa nedá určiť z jedného mera
ného bodu na jednom zrne , lebo takto stanovený vek 
z jednej hodnoty je zaťažený veľkou chybou merania. To je 
hlavný dôvod , prečo sa na zistenie veku využívajú štatis
tické metódy. Tie rozptyl veku minimalizujú. Použili sme 
vážený a aritmetický priemer vychádzajúci z histogramu 
rozdelenia meraní veku . Veky sme v histograme rozdelili 
do tried po 5 mil. rokov. štandardnú odchýlku 1 cr sme 

vypočítali z rozsahu histogramu v prípade, ak histogram 
nameraných hodnôt spÍňal charakteristiky Gaussovho 
rozdelenia. Po splnení týchto podmienok sme hodnotili 
vek monazitu alebo uraninitu váženým alebo aritmetic
kým priemerom so smerodajnou alebo štandardnou od
chýlkou 2 cr. Na posúdenie, či sú vo vzorke polygenetické 
monazity alebo uraninity, sme okrem mapovania zŕn 
pomocou intenzity v X-ray a ich štúdia v odrazených 
elektrónoch využívali triedenie údajov početností vekov 
v histograme. Jedna generácia vekov monazitu alebo 
uraninitu sa v histograme zobrazí v Gaussovom rozde lení 
početnosti vekov. V prípade iného rozdelenia sú v histo
grame dva mody alebo viac. Lokálny modus sme interpre
tovali ako jednu samostatnú metamorfnú udalosť v evolúcii 
horniny. (Doplňujúce informácie a detaily metodiky datovania 
monazitov zhrnul Konečný et al. , 2004.) 

Mikroštruktúrna analýza 

Kinematiku deformačnorekryštalizačných procesov 
a priestorovú orientáciu elipsoidu konečnej deformácie sme 
študovali na piatich orientovaných vzorkách z typových 
odkryvov Bt metapelitu na lokalite Guľapalag a v Majerskej 
doline. Z každej sa vyrobili dva na seba kolmé výbrusy, 
pričom v ideálnom prípade jeden z nich - kinematicky 
výpovedný - korešpondoval s rovinou XZ deformačného 
elipsoidu, t. j . bol zhotovený kolmo na foliáciu a paralelne 
s lineáciou, druhý v kolmej rovine YZ. Výbrusy sme štu
dovali v odrazených elektrónoch a v nich sme kvantitatívne 
analyzovali chemické zloženie všetkých minerálov. 

Význam mikroštruktúrnej analýzy dvoch kolmých vý
brusov je v tom, že makroskopicky (1) lineácia nie je vždy 
spoľahlivo odlíšiteľná alebo (2) zistených je niekoľko lineá
cií, alebo (3) lineácia na foliačnej ploche nie je viditeľná 
vôbec, aj ked' hornina vykazuje duktilné pretvorenie . 
V takom prípade dva kolmé výbrusy umožňujú rekonštruovať 
zmysel tektonického transportu, ak sa duktilná deformácia 
spája s takýmto transportom. Pri tomto postupe nemožno 
prehliadnuť nijakú kinematickú aktivitu v dvojici kolmýcl1 
výbrusov, čo by sa mohlo stať pri náhodne vedenom reze 
paralelnom s rovinou YZ a kolmom na foliáciu. Cieľom mikro
štruktúrnej analýzy je určiť zmysel tektonického trans
portu v smere indikovanom osou X deformačnél10 elipsoidu 
(lineácia, osi a-vrás) , pričom u rčujúce sú údaje z asymet
rických štruktúr - cr-porfyroklastov , 8-po rfyroklastov 
a porfyroblastov, šikmá fo liácia a pod . V monominerál
nych doménach je už i točné študovať kryštalooptickú 
prednostnú orientáciu minerálov (napr. orientáciu c-osí 
kremeňa). Zistený zmysel tektonického transportu vyjad
ruje smer relatívneho posunu časti horninového stípca 
nad vrchnou časťou výbrusu pri jeho reálnej priestorovej 

' orientácii voči horninovému stlpcu na spodnej strane 
výbrusu (napr. vrch na S). 

Charakteristika študovaných odkryvov 

Guľapalag. Odkryv Bt metapelitu GY1 (6 x 4 m, 800 m 
n. m., 70 m na Z nad traverznou cestou 250 m na ZSZ 
od rekreačného zariadenia Mladý baník-Guľapalag ) 
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Por. č. Pôvodné označenie 

1 K-104 
2 K-106 
3 K-27 -4 SA-3 -5 SA-12 
6 24/6 

7 '29(7 

8 35/17 

9 SA-58 

10 SA-42 

11 SA-55 

12 SA-120 

13 RV-1a 

14 G/16 

15 G,26 
16 G/30 
17 G/32 
18 G/35 
19 G/38 
a) B-12 
21 B-15 
22 8-22 
23 8-49 
24 8-37 
25 8-2 
26 8-3 
27 B-5 
28 B-7 
29 8-8 
~ B-10 
31 RS-4 

32 RS-13 

33 RS-15 

34 RS-21 

35 RS-32 

GY-1a 

37 GY-1b 

38 GY-2b 

39 GY-2cb 

40 GY-3b 

41 GY-4a 
42 G-72/125, 1 
43 G-72/139,3 
44 G-72/139,8 
45 00-5/1 
46 00-5/10 
47 00-4/11 
48 00-4/21 
49 00-12/5 
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Tab. 1 
Lokality Bt metapelitu a granitu 

Localíties of Bt metapelíte and granite 

Lokalita Príkrov Makroskopický opis 

Bystrý potok humelský metapelít s prevahou Otz 
Bystrý potok humelský metapelit s prevahou Otz 
Bystrý potok humelský metapelit s prevahou Qtz 
Grexa humelský metapelit s prevahou Otz 
Grexa humelský metapelit s prevahou Otz 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
24. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
29. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
35. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
35. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
35. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
35. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelít s prevahou Qtz 
35. horizont 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Qtz 
prekop pod Rákoš 
Rožňava-Turecká jedľovecký metapelit s prevahou Otz 
odkryv pri ceste až granit 
Hrelíkov potok prakovský metapelit s prevahou Otz 
Hrelíkov potok prakovský metapelit s prevahou Qtz 
Hrelíkov potok prakovský metapelit s prevahou Otz 
Hrelíkov potok prakovský metapelit s prevahou Otz 
Hrelíkov potok prakovský metapelit s prevahou Qtz 
Betliar humelský metapelit s epidotom 
Betliar l1umelský metapelit s epidotom 
Betliar humelský metapelit s epidotom 
Betliar humelský metapelit s epidotom 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Betliar humelský granit 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
Vrt RS-1 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
Vrt RS-1 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
Vrt RS-1 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
Vrt RS-1 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
Vrt RS-1 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
odkryv 
Guľapalag humelský metapelít s epidotom 
odkryv 
Guľapalag humelský rnetapelít s epidotom 
odkryv 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
odkryv 
Guľapalag humelský metapelit s epidotom 
odkryv 
Majerská dolina humelský metapelit s epidotom 
Majerská dolina humelský metapelit s epidotom 
Majerská dolina hurnelský metapelit s epidotom 
Majerská dolina humelský metapelit s epidbtom 
Dlhá dolina prakovský metapelit s epidotom 
Dlhá dolina prakovský metapelit s epidotom 
Dlhá dolina prakovský metapelit s epidotorn 
Dlhá dolina prakovský metapelit s epidotom 
Dlhá dolina prakovský metapelit s epidotom 

Poznámka 

mikropertit 
pertit-myrmekit 

myrmekit, mikropertit 

mikropertit 

myrmekit 

pertit, myrmekit +G rt 

myrmekit, mikropertit 

prerastanie Kfs + Qtz 

pertit 
myrmekit, mikropertit 
myrmekit 
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je charakteristický celoobjemovým duktilným pretvorením 
s foliáciou 350/38° a lineáciou 59/12°. Odkryvmi prestu
puje rad kremenných žíl na 70 % konformných s foliáciou. 
Táto duktilná stavba je rozblokovaná mladšími krehkými 
štruktúrami spojených a križujúcich sa zlomov (čistý 
strih). 

Z orientovanej vzorky GY1 (324/20°) sa vyrobili dva 
približne na seba kolmé výbrusy - GY1 A (v smere lineácie 
SV-JZ, rovina rezu XZ) a GY1 B (generálne v smere sklonu 
foliácie , kolmý výbrus na GY1 A, rez v rovine YZ). 

Minerál Značka 

Biotit Bt 
Fengit Png 
Albit Ab 
Chlorit Chi 
Krerneň Qtz 
K živec Kfs 
Kalcit Cal 
Titanit Sph 
Rutil Rtl 
llmenit llm 
Turmalín Tur 
Apatit Ap 
Grafit? G 
Magnetit Mag 
Hematit Ht 
Xenotím Xen 
Allanit AII 
Monazit Mon 
Uraninit Urn 

Tab. 2 

Odkryv St metapelitu GY2 (4 x 2 m, 820 mn. m., 200 m 
na S od chaty Mladý baník-Guľapalag). Foliácia je sklonená 

Minerálne zloženie Bt metapelitu s prevahou kremeňa a granitu 
Mineral composition of Bt metapelite with prevalence of quartz and composition ot granite 

Bystrý potok Grexa Rožňava Hrelíkov potok 
metapelit Otz metapelit Otz metapelit Otz metapelit Otz granit 

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

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

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

-----
-----

-----
-----

• ••••• • •• ••••• • • • •• ■ .................... 
••• ••• •• •• •••• •••••• • •••••• •• • ••••••• ••• 

Pokračovanie tab. 2. Minerálne zloženie Bt metapelitu s epidotom a granitu 
Continuation ot Table 2. Mineral composition ot Bt metapelite with epidote and composition ot granite 

Minerál Značka Betliar Guľapalag Majerská dolina Dlhá dolina 
metapelit granit metapelit granit metapelit metapelit granit 

Biotit Bt ---- ---- ---- ----............ . ........... 
Fengit Png ---- --- ---- --- ---- ---- ---

Albit Ab ---- --- ---- --- ---- ---- ---

Chlorit Cl1I ---- --- ---- --- ---- ---- ---

Kremeň Qtz ---- --- ---- --- ---- ---- ---

K živec Kfs ---- --- ---- --- ---- ---- ---
Kalcit Cal ---- ---- --- -
Titanit Sph ---- ---- ----
Rutil Rtl --- ---- --- ---- ---

llmenit llm ---- +Mn-- ----

Turmalín Tur ---- --- ---- -- - ---- ---- ---

Apatit Ap ---- --- ---- ---- ----

Grafit? G ----

Andezín Pl ----
Xenotím Xen ----

Granát Grt ---- ---
Epidot Ep ---- ---- ---- ----
Zoisit Zo ----................ 
Aktinolit Act ----
Pyrit Py ---- ----
Monazit Mon ---- ---- --- ---- ---

Allanit AII ----
Zirkón Zr --- ---- --- ---

Galenit Gn •••• • •••••••••• ■ 

Chalkopyrit Gn ................ 
Arzenopyrit Apy ................ 
Mn siderit MnSd ................ 
Bastnäsit Bst •• ■ • ■ ••••• • ••••• 

Uraninit Urn ................ . ........... 

• 
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na S 6/67°. Výbrusy sa vyrobili zo vzorky G Y2 - GY2A 
(v rovine YZ, generálny priebeh VSV-ZJZ) a G Y2B (kolmo 
na predchádzajúci výbrus v kinematicky výpovednej rovine 
XZ v smere ZSZ-VJV). 

Bralnatý odkryv Bt metapelitov G Y3 (10 x 8 m) v Rož
ňavskej doline pri odbočke na horáreň Grexa sa vyznačuje 
výraznou monoklinálnou dukti lnou foliáciou so sklonom 
generálne na JJV. Z orientovanej vzorky GY3 168/30° 
(spodnej strany) sme urobili dva výbrusy - GY3A (v smere 
sklonu generálne na J) a GY3B (v smere hlavnej priamky 
kolmo na GY3A). 

Majerská dolina. Charakteristickým znakom sústavy 
odkryvov v Majerskej doline je duktilná deformácia, vý
razné asymetrické mezoštruktúry a rotované porfyro
blasty. Duktil ná foliácia je 162/22° s lineáciou 114/12°. 
Zo vzorky GY 4 162/18° boli vyrobené dva kolmé výbrusy 
-GY4A v smere lineácie (114/12°, rovina XZ) a GY48 (pri
bližne kolmo na GY 4A = približne rovina YZ). Zo vzorky 

G Y 4A z toho istého odkryvu sa z foliačnej plochy 
so sklonom 170/20° zhotovi li dva kolmé výbrusy GY 4AA 
(v smere spádovej priamky, t. j . generálne v smere S-J) 
a GY 4AB (kolmo na predchádzajúci výbrus, smer hlavnej 
priamky, generálna orientácia V-Z). 

Vzorku G Y5 (91 /12°) sme odobrali z odkryvu Bt meta
pelitu v Majerskej doline. Mala výrazné kremenné žily 
hrubé vyše 1 O cm generálne konformné s foliáciou. 
Ked'že makroskopicky sme orientáciu lineácie nezistili, 
urobili sme dva na seba kolmé výbrusy - GY5A a GY5B 
(prvý orientovaný v smere spádovej priamky príslušnej 
plochy, t. j. so sklonom generálne na V a druhý v smere 
hlavnej priamky danej plochy so sklonom na S) . 

Pri mikroštruktúrnej analýze každý z dvojice oriento
vaných výbrusov reprezentoval rovinu XZ alebo YZ. 
V ojedinelých prípadoch s nevýraznými lineáciami boli 
výbrusy mierne rotované voči hlavným plochám defor
mačného elipsoidu, ale napriek tomu sa v každom dal 

◄ Obr. 1. Vzťah klastov kremeňa psamitickej zrnitosti k metapelitickému matrixu v Bt metapelite s epidotom. Otz - kremeň, Bt - biotit, Ep - epidot, 
Act - aktinolit, Ab - albit, Png - fengit, Chi - chlorit, Kfs - K živec, Tnt - titanit, biotitová zóna regionálnej metan1orfózy M1 . a - otváranie trhlín 
v klaste kremeňa spôsobil pravostranný strih v štádiu V02. Vzorka GY1 A. b - kryštalizácia neoblastov mozaikového kremeňa (bodkovaná oblasť) 
a biotitu počas prográdnej metamorfózy je paralelná s osou predÍženia X. V trhlinách klastov kremeňa sú neoblasty kremeňa a biotit dobre vidi
teľné v rovine YZ. Vzorka GY18. c - zmena rotácie cr-klastu kremeňa z orientácie proti smeru hodinových ručíčíek v štádiu VO, do smeru hodi
nových ručičiek V02. Tieto dve plastické deformačné štádiá sú späté s tvorbou dvoch generácií asymetrických štruktúr. Aktinolit rástol do trhlín 
klastu kremeňa v tlakovom tieni stáršieho deforrnačného štádia VO, s kinematikou vrch na SV. Vzorka GY1A. d - 0-porfyroklast sa skladá 
z pôvodného klastu kremeňa - bodkovaná oblasť, a z chvostov s kinematikou štádia VO 1 vrch na SZ. Chvosty vznikli v tlakovorn tieni a tvoria ich 
neoblasty drobnozrnitého kremeňa, biotitu a albitu. Chvosty dorastali v prográdnej metamorfóze M1 blízko teplotného vrcholu Bt zóny po mier
nom uvoľnení tlaku, čo dokazuje vznik minerálnej asociácie biotit, albit a krerneň , ktorá charakterizuje teplotný vrchol Bt zóny. Vzorka G Y 4A. 
e - Vznik deformačných lamiel v klaste kremeňa rovnako ako jeho frakturovanie a mierny vzájomný posun segmentov sú produktom napäťo
vého poľa deformačného štádia V02. Zistil sa aj prepis pôvodných foliačných plôch zo štádia VO 1 do nového systému v štádiu V02. Veľkosť 
klastu kremeňa v strede obrázka je 5 mm. Prekrížené nikely. Vzorka GY1 A. f - Severovergentnú rotáciu kremenného klastu v štádiu VO, doku
mentujú asymetrické chvosty s novotvarmi kremeňa, s albitom a biotitom. Mladšia generácia foliačných plôch s fengitom reprezentuje nasledu
júci juhovergentný stril1 počas VD2. Klast kremeňa je veľký 1 mm. Prekrížené nikely. Vzorka GY 4A. g - Záznarn dvoch míkroštruktúrnych pre
pisov v n1atrixe Bt rnetapelitu . Kinematickú aktivitu VO, reprezentujú relikty vrásy so zmyslom strihu na SSZ. V mladšom prepise VD2 pri ľavo
strannom sunutí reologicky tvrdších častí matrixu v l1ornej a v ľavej dolnej časti obrázka (ohraničené sústavou bielych bodiek) sa mení mikro
štruktúra pôvodného matrixu s generovanín1 nových foliačných plôch a vznikajú S-C stavby markrované orientáciou fengitu. Skutočný sklon jjv. 
strany obrázka voči ssz. je cca 60° proti smeru hodinových ručičíek . Šírka záberu je 3,5 n11n. Prekrížené níkoly. Vzorka GY2B. h - Pokročilé 
štádium mylonítizácie Bt metapelitu v retrográdnej vetve metamorfózy v štádiu VD2. Mikrokinematické indikátory - segmentácia kremenných 
klastov a transport segmentov v plastickom matrixe (horná stredná časť obrázka), resp. vytváranie cl1vostov porfyroklastov z agregátu drob
ných dynamicky rekryštalizovaných zŕn kremeňa a svetlej sľudy , vykazujú pre štádium V02 tektonický transport vrch na J (odstrešovanie). 
Skoršiu severovergentnú kinematiku v prográdnej metamorfóze štádia V0 1 dokumentuje rotovaný porfyroklast v ľavej l1ornej častí obrázka. 
Jeho chvosty tvorí agregát neoblastov krerneňa, biotitu a albitu. Šírka záberu 8 mm. Prekrížené nikely. Vzorka GY3A. 

Fíg. 1. Relation of quartz clasts of psammític graín-síze to metapelitic matrix in Bt metapelite wíth epidote. Otz - quartz, Bt - biotite, Ep - epidote, 
Act - actinolite, Ab - albite, Png - phengite, Chi - chlorite, Kfs - K-feldspar, Tnt - títanite, biotite zone ot regional metamorphism M1 . a -opening 
of fractures in the quartz clast due to dextral shearing in the V02 phase. Sample GY1 A. b - crystallízation of neoblasts ot mosaíc quartz (dotted 
area) and biotite during prograde metamorphísm ís parallel with elongation axís X. In the fractures in the quartz clasts the neoblasts ot quartz 
and biotíte are well visible in the plane YZ. Sample GY1 B. c - change of the counter-clockwise rotation of quartz cr-porphyroclast in the phase 
VO 1 to clockwise rota ti on in the phase VD2. Th ese two plastic deformation phases formed two generatíons of assymetric structures. Actinol ite· 
crystallized in fractures ot quartz clast during the cider deformatíon phase vo, with the kinematics top-to-the-NE. Sample GY1 A. d - 0 -porphy
roclast is formed frorn the tormer quartz clast - dotted area and trom the tails - pressure shadows wít11 the V0 1 kinematics top-to-the-NW. 
Tails consist from neoblasts of fine-grained quartz, biotite and albite. The tails growth occurred in the M1 prograde metamorphism close to the 
temperature peak of Bt-zone after slight pressure decrease, which is confirmed by the origin of mineral assemblage biotite, albite and quartz. 
This assemblage demonstrates the temperature peak of Bt zone. Sample GY 4A. e - Origín of deformatíon lamellae in the quartz clast, its fractu
ring and moderate mutual off set of segments are product ot the pressure field of the deformatíon phase V02. Tlie overprinting of former VO 1 fo
liation planes into new system VD2 was also observed. The quartz clast maximum diameter is 5 mm. Crossed polarized light. Sample GY1 A. 
f - North-vergent rotation of quartz clast in the phase V0 1 is proved by asyrnrnetríc tails with newly formed quartz, albíte and bíotite. Younger 
generation of foliation planes wíth phengite represents the younger south-vergent shearing during VD2. The quartz clast diameter is 1 mm. Cros
sed polarized líght. Sample GY 4A. g - Record of tv110 microstructural developments in the matrix of Bt metapelite. The V0 1 kínematic actívity is 
represented by folds with the sense of shearing top-to-the-NNW. In the younger overprint V02 both - the new foliation phanes as well as the S-C 
setting highlighted by the phengite orientation oríginated during sínistral otfset ot rheologícally harder parts of the matrix in upper and left lower 
sídes of the pícture (bordered by courves trom whíte dots). The real inclínatíon of SSE side of the pícture in comparison with NNW síde is 
ca 60° counter-clockwise. Width of view 3.5 mm. Crossed polarized light. Sample GY2B. h - Advanced phase of mylonítization of Bt metapelite 
in the V02 retrograde metamorphism. Microkinematic indicators - segmentation of quartz clasts and transport of segments in plastic matrix 
(upper míddle part of the fígure). resp. formíng ot taíls of porphyroclasts from fíne-grained dynamically recrystallízed grains of quartz and white 
mica - demonstrate for the phase VD2 the tectonic transport top-to-the-S (unroofing). The earlier north-vergent kinematics in prograde meta
morphic path of VO 1 phase in confirmed by rotated porphyroclast in the left upper síde of the pícture. T ails of this porphyroclast are formed by 
aggregate of quartz, biotite and albite neoblasts. Wídth ot view 8 mm. Crossed polarized light Sample GY3A. 

• 
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za pomoci kinematických mikroindikátorov dešifrovať smer 
tektonickél10 transportu, a tak z danej dvojice rekonštruovať 
generálny zmysel strihu. 

Minerálne zloženie metapelitu s prímesou 
psamitického kremeňa 

Metamorfit, ktorý sme skúmal i, má medzi horninami 
staršieho paleozoika gemerika významné zastúpenie. 
Tradične sa označoval termínom „porfyroid" alebo „očkatá 
rula" (Grecula, 1982). Očká v pelitickom matrixe tvoria lito
klasty undulózneho kremeňa veľké do 5 mm a zaberajúce 
10-20 % objemu horniny (obr. 1 ) . Klasty kremeňa majú 
zrnitosť psamitu a počas celej metamorfózy boli jej pasívnou 
zložkou. Ostatné komponenty mm rozmerov vznik li pre
menou pel itickej časti protol itu a v metamorfite reprezen
tujú metamorfogénne agregáty a porfyroblasty, ktoré nie sú 
pôvodnou klastogénnou zložkou protolitu. Sú to porfyro
blasty koexistujúcej dvoj ice K živec a albit, v ktorej K živec 
dominuje. Porfyroblasty tvorí zmes K živca a albitu (mikro
pertit) s dominantným K živcom a novotvarový, mozaikový 
kremeň (obr. 2a, 3b, 3d a 5a) . Protolit sa skladal z dvoch 
zrnitostných kategórií - pelitickej a psamitickej - a pelitický 
matrix aj po metamorfóze zaberá 50-60 % objemu horniny. 
Horninu tvorí biotit, seladonitický muskovit (d'alej v texte 
fengit), muskovit, kremeň , chlorit, alb it, K živec, epidot, 
ilmenit, rutil a sporadicky granát a aktinol it (obr. 1, 2 a 6) . 
Ked'že v skúmanom metamorfite prevláda pelitická 
základná hmota s indexovým minerálom Bt zóny biotitom 
a okrem kremenných klastov sa iný psamitický komponent 
protolitu nezist i l, skúmaný metamorfit v d'alšom texte 
skrátene označujeme Bt metapelit. 

Petrograficky sme odlíšili dve skupiny Bt metapelitu 
s prímesou klastického (očkatého) kremeňa. Sú rozdie lne 
výskytom skupiny epidotu a množstvom neoblastov jemno
zrnitého, mozaikového kremeňa v pelitickom matrixe. Tieto 
skupiny sa od seba od lišujú aj nerovnakým chemickým 
zložením biotitu, ako aj rozdielnym chemickým zložením 

. . 

. ( 4 ' 

$"-11. ) ·, ' _,,..~-~ "~-: 
•·\. ("-. ., , .. ., .. , '., ... ., ,,. ~.-,;; 
,~:;' -..: ...... 

• >'\ ~- . - . 
•.~•.:~,;. .. {" ; , .. 

' ~-
·.·,.:•·• ·~-·~-' 

' .,. . 
,, . '--! ..'.:~ . ' . .. " "\, . ' 

< . • 
•• .. , . ' 

-~' • 
•, . 

~ .. . 
.,,. Phg,. , 

8
, · ~:;-, . -. t· . . .., . 

rovnakých porovnávaných minerálov. V skupine vzoriek 
z Bet liara, Guľapa l agu. Majerskej doliny a Dlhej doliny 
sme zist ili skupinu zoisitu - epidotu, ktorá sa v druhej 
skupine lokalít nevyskytuje. Na lokalite Bystrý potok, 
Grexa, Rožňava-Turecká a Hrelíkov potok druhú skupinu 
reprezentuje a charakterizuje vysoký podiel neoblastov 
mozaikového kremeňa (50 °/o objem.) bez epidotu v pel i
tickom matrixe metapelitu. Výskyt skupiny epidotu v jednej 
skupine lokalít a neoblastov dominantného kremeňa 
v druhej bol dôvodom na to, aby sme prvú skupinu nazvali 
Bt metapelit s epidotom (Ep) a druhú Bt metapelit s prevahou 
kremeňa (Qtz). 

Z hľadiska vývoja názorov, mineralogicko-petrogra
fického štúdia a určenia P-T podmienok regionál.nej meta
morfózy gemerika mal významný podiel Bt metapelit 
s prevahou kremeňa z Bystrého potoka. Grecula et al. 
(1985) podľa makroskopickej charakterist iky túto horninu 
nazvali alaskit. Na nejasný a skôr pôvodne (predmeta
morfný) sed imentárny charakter tejto horniny upozorn il 
Kamenický ( 1987) , ked' zistil , že má granoblastickú 
štruktúru typickú pre metamorfné horniny. Podľa Kame
nického (1. c.) na metamorfný pôvod poukazuje minerálne 
zloženie kremeň - šachovnicový albit zatláčajúci orto
klas. Z vedľajších komponentov je v tomto metamorfite 
zastúpený albit a biotit vo forme hniezd alebo kumu lo
blastov (1. c.). 

Porovnávané skupiny Bt metapelitu s klastmi kre
meňa majú rovnaký štruktúrno-textúrny vývoj a obidve sa 
v zmysle Greculu (1982) vyskytujú vo všetkých skúma
ných variských príkrovoch gemerika. Preto usudzujeme, 
že vznikli z protolitu závislého od laterálnych zmien pri jeho 
sedimentácii na rozhraní betliarskeho (grafitické fy lity) 
a smolníckeho súvrstvia (chloritické „zelené" fylity, tab. 1 ). 
Presné minerálne z loženie Bt metapelitu s klastmi kre
meňa na opisovaných lokal itácl1 je v tab. 2 , výsledky 
chemickej analýzy zistených minerálov v tab . 3 až 11 
a výsledky Th-U-Pb datovania monazitu a uraninitu na lokalite 
Guľapalag v tab. 12. 

Obr. 2. a - Porfyroblast epidotu (Ep) a porfyroblasty 
K živca (Kfs) s albitom (Ab) v chloritovo-biotitovom 
(Chi, Bt) pelitickom matrixe s aktinolitom (Act) a so spo
radicky sa vyskytujúcim andezínom (Ads). b - Staršiu 
asociáciu epidot - aktinolit lemuje mladšia asociácia 
K živec - albit - kremeň. c - Matrix metapelitu tvorí biotit, 
kremeň (Qtz) , epidot a fengit (Png). d - Porfyroblast bio
titu s fengitom v minerálnej asociácii K živec - albit -
kren,eň . Biotit uzatvára rnonazit (Mnz). Lokalita Guľapalag . 
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Fig. 2. a - Porphyroblast of epidote (Ep) and porphyro
blasts of K-feldspar (Kfs) with albite (Ab) in cl,lorite-biotite 
(Chi, Bt) pelitic matrix with actinolite (Act) and sporadically 
occurring andesine (Ads). b - The older assemblage 
epidote - actinolite is rimmed by the younger assemblage 
K-feldspar - albite - quartz. c - Matrix of metapelite is 
formed by biotite, quartz (Otz) , epidote and phengite 
(Png). d - Biotite porphyroblast with phengite in mineral 
assemblage K-feldspar - albite - quartz. Biotite covers 
rnonazite (Mnz). Locality Guľapalag. 
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Obr. 3. a - Relikt plagioklasu (Pl, albit-1) v mikropertite 
K živca (Kfs) s albitom (Ab}. V mikropertite výrazne 
prevláda K živec nad albitom. b - Rez porfyroblastu 
K živca s albitom kolmo na os c. Matrix tvorí albit a zhluky 
biotitu (Bt}, fengitu, fengitu bohatého na Fe (Png) a spo
radicky siderit (Sd). c - Uzavreniny kalcitu (Cal), apatitu 
(Ap} a kremeňa (Otz) v mikropertite, v ktorom prevláda 
K živec nad albitom. d - Najstarší fengit ms92cel8 je 
v trhlinách vyplnený Mn sideritom (MnSd) a lemuje ho 
n1ladší tengit ms 74 pyr 14cel 12 s vysokým obsahom Fe 
( cel 12). Naj mladší K živec s fen gitom ms82pyr 10cel8 tvorí 
vonkajší lem. okolo zonálneho agregátu svetlej sľudy. 
ms - muskovit, pyr - pyrofylit, cel - seladonit. Lokalita 
Guľapalag. 

Fíg. 3. a - Plagioclase relict (Pl, albite-1) in micropertite 
ot K-teldspar (Kfs) with albite (Ab). In micropertite 
K-teldspar distinctly prevails above albite. b - Cross
-section through K-feldspar with albite perpendicularly to 
c axis. Matrix is formed by albite and clusters ot biotite 
(Bt) , phengite, Fe rich phengite (Png) and sporadical 
siderite (Sd). c - Enclosures ot calcite (Cal), apatite ···· 
(Ap) and quartz (Otz) in micropertite where K-feldspar 
prevails above albite. d - Oldest phengite mswcel8 is in 
fractures infilled with Mn-siderite (MnSd) and rimmed 
by younger phengite ms 14pyr 14cel 12 having high Fe 
(cel 12) content. The youngest K-feldspar with phengite 
msg,pyr 10cel8 forms tl1e outer rim around the zonal aggre
gate of the white mica. ms - muscovite, pyr - pyrophyllite. 
cel - celadonite. Locality Guľapalag. 

Biotit 

V regionálnej metamorfóze variského orogénu gemerika 
je biotit indexovým minerálom biotitovej zóny (Grecula 
et al. , 1995; Radvanec et al., 2004). Identifikovali sme ho 
vo všetkých vzorkách Bt metapelitu s prevahou kremeňa 
a vo všetkých vzorkách Bt metapelitu s epidotom. Spolu 
s fengitom. chloritom, albitom, kremeňom, epidotom, aktino
litom a K živcom tvorí matrix horniny (obr. 1, 2 a 6b). Zistili 
sme ho v trh linách klastického kremeňa, porfyroblastu albitu 
a v turmalíne (obr. 1 b, 3b a 7a). Biotit v asociácii s albitom 
a neoblastmi kremeňa kryštalizoval v tlakovom tieni klastov 
kremeňa, čo indikuje teplotný vrchol metamortózy biotitovej 
zóny po uvoľnení t laku (obr. 1 d) . Porfyroblasty K živca 
biotit neobsahujú a to jasne indikuje, že biotit kryštalizoval 
pred K živcom a patrí do staršej minerálnej asociácie 
metamorfitu ako K živec (obr. 2, 3, 4 a 5). 

Biotit v klasifikačnom diagrame Mg/(Mg + Fe2•) a A1v1 

tvorí ideálne pole, ktoré indikuje jeho súčasnú kryštalizá
ciu s fengitom a Ca amfibolom (Guidotti in Bailey, 1988). 
V biotite obidvoch porovnávaných skupín Bt metapelitov 
prevláda obsah Fe nad Mg. Afinita k annitu prevláda v Bt 

Obr. 4. Mikrografické prerastanie K živca (Kfs) 
kremeňom (Qtz). Ab - albit. Lokalita Guľapalag. Vrt 
RS-1/585-694 rn, vzorka RS-21 . 

Fig. 4. Micrographic overgrowth of K-feldspar (Kfs) 
and quartz (Qtz) . Ab - albite. Locality Guľapalag. Dril! 
RS-1 /585-694 m, sample RS-21. 

metapelite s prevahou kremeňa. V rámci poľa Bt metapelitu 
s epidotom prevláda afinita k mo lekule Fe5Al 1 (obr. 8) . 
Biotit z oblasti mikrografického prerastania K živca a kre
meňa má vysoký obsah molekuly Fe5Al 1, ktorá je zhodná 
s biotitom z betliarskeho a hni leckého granitu (obr. 8). 

Vzťah Mg/Mg + Fe a Ti v biotite Bt metapelitu s prevahou 
kremeňa, Bt metapelitu s epidotom a granitu rozdeľuje 
biotit do troch skupín (obr. 9). V nízkotlakovo až stredno
tlakovo metamorfovanom pelite s organickou prímesou, 
ilmenitom a ruti lom je v štruktúre biotitu pomer Mg/Mg + Fe 
a vzťah k Ti substitúcii priamo závislý od tep loty a využíva 
sa ako geotermometer (Henry et al. , 2005). Skupina bio
titu s vyšším obsahom Ti charakterizuje vzorky Bt meta
pel itu s prevahou kremeňa. V tejto skupine biotit kryštali
zoval pri teplote od 550 do 650 °C. Druhou skupinou je 
biotit z Bt metapelitu s epidotom, ktorý kryštalizoval pri 
tep lote do 550 °C. Tretia skupina biotitu je mimo poľa 
Bt metapel itu a reprezentuje ju betliarsky a hnilecký granit 
spolu s biotitom z oblasti mikrografického prerastania 
K živca a kremeňa , t. j . z oblastí, v ktorej sme vo vzorke 
zistili znaky tavenia Bt metapeli tu (Guľapalag a Bystrý 
potok, obr. 9). 
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Obr. 7. Zonálny turmalín (Tur) v asociácii s biotitom • :,,,,. · "" : 
(Bt) , kremeňom (Qtz) , chloritom (Chi) a K živcom. '.JJv·· : · · ~~ -~ 
a - V prográdnej metamorfóze Mi v trhlinách paralelných ·-.:'::.•~~~ , fflt,,: .. 

Obr. 5. Agregát zonálneho granátu (Grt) a vzťah K živca, 
albitu (Ab) , kremeňa (Qtz) , biotitu (Bt), fengitu (Png) 
a granátu v matrixe Bt metapelitu s epidotom. a - Mladší 
porfyroblast K živca s albitom zatláča starší granát 
a chemicky rovnaký K živec vypÍňa trhliny v granáte. 
b - Uzavrenina granátu sps23alm33grs45 v porfyrobla~te 
mikropertitu K živca a albitu - detail a. K živec vyplňa 
trhliny v granáte. c - Zonálny granát sps00alm23grs 11 

(stred - core) - sps26alm20grs54 (okraj - rírr1), sps -
spessartín, alm - almandín, grs - grosulár. d - Granát 
v asociácii s biotitom, kremeňom a fengitom. Lokalita 
Guľapalag. Vrt RS-i/520 m. Vzorka RS-15. 

Fig. 5. Aggregate of zonal garnet (Grt) and relation of 
K-feldspar, albite (Ab) , quartz (Otz), biotite (Bt) , phengite 
(Png) and garnet in matrix of Bt metapelite with epidote. 
a - Younger porphyroblast of K-feldspar with albite repla
ces the older garnet and the chernically corresponding 
K-feldspar infills the fractures in the garnet. b - Enclosure 
of garnet sps23alm:ngrs45 in porphyroblast of K-feldspar 
and albite micropertite - detail a. K-feldspar fil ls the frac
tures in garnet. c - Zonal garnet sps65alm23grs11 (core) -
sps26alma:>grs54 (rim), sps - spessartine, alm - almandine, 
grs - grossular. d - Garnet in assemblage with biotite, 
quartz and phengite. Locality Guľapalag. Drill RS-1/520 m. 
Sample RS-15. 

Obr. 6. Oxidy a kalcit v matrixe metapelitu. a - Asociá
cia rutil (Rtl), Mn ilmenit (Mnl lm), zirkón (Zr) , albit 
(Ab), kremeň (Qtz). b - Relikt kalcitu (Cal) v agregáte 
rutilu a Mn ilmenitu sú uzavreté vo fengite (Png), biotite 
(Bt) a v kremeni. 

Fíg. 6. Oxides and calcite in metapelite matrix. a - asso
ciation rutile (Rtl) , Mn-ilmenite (Mnl lrn), zircon (Zr) , 
albite (Ab), quartz (Qtz). b- Relict ot calcite (Cal) in rutile 
and Mn-ilmenite aggregate are enclosed in phengite 
(Png), biotite (Bt) and quartz. Locality Guľapalag . 

• 

s osou c kryštalizoval biotit. Biotit vyplnil lokálne trhliny, 
ktoré vznikli antitetickým strihom počas duktilného 
deformačnokryštal izačného režimu v štádiu VD, s kine
matikou vrch na SSZ (syntetické strihy). Mladšie trhliny 
s novotvarovým kremeňom a ch loritom v turmalíne 
vznikli antitetickým strihom pri odstrešovaní smerom 
na JJV v štádiu VD2 v retrográdnej metamorfóze M 1. 
b - Starší a svetlý Fe> Mg turmalín Srl76Foi ,3Drv35 
prerastá a na styku s K živcom lemuje tmavý Fe-Mg 
turmalín Srl52Foi,1Drv38. Rovnaký Fe-Mg turmalín tvorí 
inklúzie v K živci a je v asociácii s kremeňom. Srl -
skoryl, Foi - foitit, Drv - dravit, Zr - zirkón, Ap - apatit. 

. •, ' ~:. .. · .• ..... , , ..... "· ·· ·. . .. . ' . 

Lokalita Guľapalag . 

Fig. 7. Zonal tourmaline (Tur) in association with biotite (Bt), quartz (Otz), chlorite 
(Chi) and K-feldspar. a - In prograde path of metamorphism M1 in the biotite crystallized 
in fractures parallel with the c axis. Biotite infilled the local microfractures, origina
ting by antithetic shear during the ductile deformation-crystallization regime with 
kinematics top-to-the SSE. The younger microfractures in tourmaline originated in 

retrograde metamorphism M1 and are infilled with chlorite and quartz. These younger microfractures with newly formed quartz and chlorite in 
tourmaline originated by antithetic shear during the unroofing top-to-the-SSE in the phase VD2 of retrograde metamorphism. b - Older and light 
Fe > Mg tourmaline Srl76Foi,3Drv35 overgrows and at the contact with K-feldspar rims the dark Fe-Mg tourmaline Srl52Foi1, Drv38. The same 
Fe-Mg tourmaline forrns the inclusions in K-feldspar and is in associati.on with quartz. Srl - scoryle, Foi - foitite, Drv - dravite, Zr - zircon, 
Ap - apatite. Locality Guľapalag. 

Plagioklas 

V obidvoch porovnávaných skupinách Bt metapelitu 
má plagioklas rôzne formy výskytu. Najstarší albit-1 veľký 
do 2 mm tvorí porfyroblast zriedka. Oveľa častejšie je 
vo forme hypidiomorfných zŕn spolu s k remeňom, biotitom 

a muskovitom fengitom alebo ho zat l áča mladší albit-2 
a K živec (obr. 3a). Podľa klasifikácie živcových porfyro
blastov tvorí mladší albit-2 spolu s K živcom vlákninový, 
výp letový a tyčinkovitý mikropertit (Deer et al., 1992). 
V mikropertite výrazne prevláda K živec nad albitom-2 
(obr. 3a, 3c, Sa a Sb). Výskyt štruktúry mikrografického 

• 
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Obr. 8. Chemická klasifikácia biotitu v diagrame Mg/Mg+ Fe versus 
A1 v1 v Bt metapelite, v betliarskorn a hnileckom granite. Biotit tvorí 
ideálne pole, ktoré indikuje jeho súčasnú kryštalizáciu s fengitom 
a Ca amfibolom. Afinita k annitu prevláda v Bt metapelite s kremeňom 
a v rámci poľa Bt metapelitu s epidotom prevláda afinita k molekule 
Fe5Al 1. Vo vzorkách so znakmi tavenia metapelitu a vo vzorkách 
granitu má biotit výraznú afinitu k molekule Fe5AI 1. Analýzy hnileckého 
hybridného granitu sú z práce Jianga et al. (2007). 
Fig. 8. Cl1emical classification of biotite in diagram Mg/Mg + Fe 
versus Al\11 in Bt metapelite, Betliar and Hnilec granite. Biotite forms 
the ideal field, which indicates its simultaneous crystallization with 
phengite and Ca-amphibole. The afinity to annite prevails in Bt meta
pelite with quartz and in the field of Bt metapelite with epidote there 
prevails the afinity to molecule Fe5Al 1. In samples with the marks 
of metapelite melting and in granite samples the biotite has a distinct 
affinity to molecule Fe5AI 1. The analyses of Hnilec hybridic granite 
are taken from the work by Jiang et al. (2007). 

prerastania K živca a kremeňa s mikropertitom považujeme 
za znak lokálneho tavenia metapelitu v podmienkach 
biotitovej zóny regionálnej metamorfózy (obr. 4). 

V Bt metapelite s prevahou Qtz sme zmenu hodnôt 
Xan v závislost i od postupnosti kryšta lizácie rozličných 
generácií albitu nezistili. Najstarší albit-1 (Xan = 0-0,03) 
tvorí ojedinele slabo zonálne porfyroblasty. Mladší albit-2 
(Xan = 0-0,03) je v pelitickom matrixe s K živcom a kre
meňom vo forme izolovaných hypidiomorfných zŕn súčasťou 
matrixu spolu s kremeňom, biotitom a fengitom alebo je 
súčasťou mikropertitu (albit-2 + K živec) , resp. sme ho 
zisti li v blízkosti mikrografického prerastania K živca 
a kremeňa. Najm ladší albit-3 kryštal izoval v krátkych 
žilkách spolu s Qtz. Histogram rozde lenia hodnôt Xan je 
rovnaký vo vzorkách bez znakov tavenia ako vo vzor
kách , v ktorých sme zisti li znaky tavenia metapelitu, t. j. 
mikrografické prerastanie K živca a kremeňa. To indikuje, 
že lokálne tavenie Bt metapelitu nemalo vplyv na distribúciu 
obsahu Na a Ca v rôznych generáciách živca ani na celkovú 

· diferenciáciu Na a Ca v hornine (obr. 1 O). 
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Obr. 9. Chemická l<lasifikácia biotitu v diagrame Mg/Mg+ Fe versus 
Ti v Bt metapelite a v betliarskom a hnileckom granite. Znaky tavenia 
metapelitu a granitu sú v poli muskovitového granitu alebo v jeho 
blízkosti. Vzťah Mg/Mg + Fe a Ti je priamo závislý od t~ploty a vy
užíva sa ako geotermometer (Henry et al. , 2005). Ciarkovane 
sú znázornené izogrády 50 °C. Biotit z Bt metapelitu s prevahou 
kremeňa kryštalizoval pri vyššej teplote ako biotit z Bt metapelitu 
s epidotom. Analýzy hnileckého l1ybridného granitu a greizenu 
sú z práce Jianga et al. (2007). 
Fig. 9. Cl1emical classification of biotite in diagram Mg/Mg + Fe 
versus Ti in Bt metapelite and in Betliar and Hnilec granites. The 
marks of metapelite melting and granite are in the field of muscovite 
granite or in its closeness. The relation Mg/Mg + Fe and Ti is directly 
related on ternperature and it is used like geotermometer (Henry 
et al. , 2005). Dashed line depicts the isotherms 50 °C. Biotite trom 
Bt metapelite with prevalence of quartz crystallized at higher tempe
rature in comparison with biotite from Bt metapelite with epidote. 
The analyses of Hnilec hybridic granite and greisen are taken trom 
the work by Jiang et al. (2007). 
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Obr. 1 O. Rozdelenie hodnôt Xan v plagioklase Bt metapelitu s prevahou 
kremeňa. Albit sa vysl<ytuje na všetkých skúmaných lokalitách a podľa 
Xan sa nám jeho dve generácie nepodarilo rozlíšiť. Albit rovnakého 
chemického zloženia je v oblasti metapelitu s mikrografickým 
prerastaním K živca a kremeňa. 
Fig. 1 O. Divisio(l of Xan values in plagioclase of Bt metapelite with 
prevalence of quartz. Albite is present in all localities. Using the Xan 
values there is not possible to distinguish its two generations. Albite 
of the same chemical composition is depicted in the area of metapelite 
with the micrographic overgrowths of K-feldspar and quartz. 
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Obr. 11. Rozdelenie hodnôt Xan v plagioklase Bt metapelitu s epidotom. 
Albit sa vyskytuje na všetkých opisovaných lokalitách a podľa Xan 
sa nám jeho dve generácie nepodarilo rozlíšiť . Albit rovnakého 
chemickél10 zloženia je v oblasti metapelitu s mikrogratickým 
prerastaním K živca a kremeňa. Lokálne sa vyskytujúci andezín patrí 
do mladšej minerálnej asociácie a vyskytuje sa s albitom-2, epidotom, 
aktinolitom a K živcom. 
Fig. 11 . Oivision of values Xan in plagioclase ot Bt metapelite with 
epidote. In all localities albite is present and according to values Xan 
we cannot distinguish its two generations. Albite ot the same chemical 
composition is in the area ot metapelite with micrographic overgrowth 
of K-feldspar and quartz. Tl1e locally occurring andesine belongs 
to younger mínera! association and occurs together witl1 albite-2, 
epidote, actinolite and K-feldspar. 

V Bt metapelite s epidotom sme v najstaršej forme porfyro
blastu albitu-1 zistili zmenu Xan od stredu porfyroblastu po 
jeho okraj (Xan stred = 0,09-0, 1 O, Xan okraj = 0,01-0,07). Okraj 
porfyroblastu má hodnoty blízke čistému albitu a sú rovnaké 

■ Betl iar-granit Or 
mikrografické prerastanie Qtz+Kfs: 
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a Guľapalag 
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Obr. 12. Chemická klasifikácia K živca v trojuholníkovom diagrame 
ortoklas (Or) - albit (Ab) - andezín (An). 

Fig. 12. Chemical classification of K-feldspar in triangle diagrar11 
orthoclase (Or)-albite (Ab) -andesine (An). 

ako Xan albitu-2 v matrixe. V bezprostrednej blízkosti s epi
dotom a matrixom sme na okraji albitového porfyroblastu 
okrem dominantného albitu-2 sporadicky zisťovali andezín 
(Xan = 0,34-0,37, obr. 2a) . Prítomnosť andezínu v zmesi 
s albitom-2 indikuje rast teploty pri kryštalizácii okraja porfyro
blastu. V matrixe kryštalizoval albit-2 (Xan = 0-0,02) spolu 
s K živcom, kremeňom , biotitom, epidotom a fengitom. Albit-2 
je súčasťou mikropertitu a zistili sme ho blízko mikrochemic
kého prerastania K živca kremeňom. Histogram rozdelenia 
hodnôt Xan je rovnaký vo vzorkách bez znakov tavenia 

Tab. 3 

Zóna 
Hornina 
Lokalita Bystrý p. 

Minerál St 
Miesto matrix 

Si02 34,41 
Ti0 2 2,60 
Al20 3 15,23 
FeO 29,56 
MnO 0,12 
MgO · 411 

' 
CaO 0,03 
Na20 O, 12 
K20 9,55 
Spolu 95,73 

0= 
n (priemer) = 6 

Si 5,532 
Al1v 2,469 
AIVI 0,418 
Ti 0,315 
Fe2 ' 3,975 
Mn 0,017 
Mg 0,985 
Ca 0,006 
Na 0,037 
K 1,959 
Spolu 15,713 

Btzóna 

Priemerné analýzy biotitu z Bt metapelitu a granitu 
Average analyses ot biotite trom metapelite and granite 

Bt zóna 
111etapelit s prevahou Otz metapelit s Ep 

Turecká Grexa Hrelíkov p. Betliar Guľapalag 

St St St St St St St Bt 
matrix r11atrix matrix matrix matrix matrix matrix matrix 

36,72 37,33 35,70 38,66 34,38 37,67 36,75 35,04 
2,55 1,77 3,38 1,96 1,92 0,92 1,25 0,80 

14,97 15,69 14,05 15,62 17,26 15,36 17,59 16,46 
23,85 19,50 26,18 19,26 28,09 21 ,78 20,34 30,38 
O, 13 0,06 0,19 0,04 0,36 0,38 0,13 0,48 
8, 11 11,41 7,09 10,21 4,15 9,70 10,52 3,79 

0,12 0,04 0,19 
0,06 0,20 0,19 0,07 0,25 

9,55 9,98 9,54 8,60 9,47 9,80 9,61 8,67 
95,88 95,74 96,19 94,67 95,86 95,87 96,19 95,87 

7 6 14 3 2 5 3 6 

5,691 5,672 5,607 5,864 5,465 5,781 5,561 5,603 
2,310 2,329 2,394 2,137 2,536 2,220 2,440 2,398 
0,424 0,482 0,207 0,657 0,698 0,559 0,697 0,703 
0,298 0,203 0,400 0,224 0,230 0,106 0,143 0,097 
3,091 2,478 3,439 2,444 3,734 2,795 2,574 4,062 
0,018 0,009 0,026 0,006 0,049 0,049 0,017 0,066 
1,874 2,584 1,660 2,308 0,984 2,219 2,373 0,904 

0,020 0,007 0,031 
0,019 0,061 0,059 0,022 0,078 

1,888 1,935 1,912 1,664 1,921 1,918 1,855 1,768 
15,594 15,692 15,664 15,385 15,683 15,700 15,660 15,679 

Btzóna 
granit 

Majer. d. Dlhá d. Betliar 

St St St 
matrix matrix matrix 

36,94 35,09 34,29 
1,09 0,89 2,35 

16,79 16,44 17,05 
20,77 26,88 28,54 
0,23 0,36 0,51 
9,91 6, 13 2,93 

0,12 
0,12 0,01 0,10 
9,82 9,59 9,60 

95,67 95,51 95,37 

22 
8 6 4 

5,647 5,864 5,501 
2,354 2,137 2,500 
0,672 0,657 0,725 
0,126 0,224 0,284 
2,656 2,444 3,829 
0,031 0,006 0,070 
2,258 2,308 0.701 

0,020 0.001 
0,037 0,061 0,032 
1,916 1,664 1,965 

15,697 15,385 15.608 
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Bt metapelitu ako na plochách vo výbruse, kde sme znaky 
tavenia zistili (mikropertit a mikrografické prerastanie K živca 
a kremeňa). To indikuje, že lokálne tavenie Bt metapelitu 
s epidotom nemalo vplyv na distribúciu obsahu Na a Ca 
v metamorfite rovnako, ako sme to zistili v Bt metapelite 
s prevahou Qtz ( obr. 11). 

Draselný živec (K živec) 

V Bt metapelite s prevahou kremeňa a v Bt metapelite 
s epidotom kryštalizoval K živec veľký do 3-4 mm súčasne 
s albitom-2 (obr. 2a, 3 a 5b). Rovnakú asociáciu sme zis
tili aj v častiach metapelitu so znakmi tavenia (mikropertit 
a mikrografické prerastanie K živca kremeňom) a štruk
túrou sú najbližšie ku granitu (obr. 4). Rovnaký mikropertit 
s prevládajúcim K živcom ako v Bt metapelite sme lokálne 
identifikovali aj v betliarskom granite. Súčasná kryšta
lizácia dvoch nemiešateľných roztokov s obsahom Na 
a K (mikropertit) prebehla v Na a K živcoch granitu bez 
väzby obsahu Ca (An0) rovnako ako v mikropertite Bt meta
pelitu (obr. 12). Súvisí to s rovnakým pelitickým protoli
tom granitu a Bt metapelitu, ktorý neobsahoval významné 
množstvo Ca. 

K živec je v poli ortoklasu bez albitovej zložky (ab = 
0,012-0,04). Neobsahuje Ca a má nízky obsah Na, čo na 
všetkých skúmaných lokalitách indikuje jednu generáciu 
K živca a rovnaký, metamorfogénny pôvod (obr. 12). 

V matrixe je K živec (Or97_ 100Abo-3) v asociácii s fengitom, 
novotvarovým kremeňom , epidotom a biotitom (obr. 1 ba 2d). 

K živec z hľadiska postupnosti kryštalizácie patrí do 
najmladšej skupiny minerálov Bt metapelitu, ktorá kryšta
lizovala po epidote a aktinolite (obr. 2b) . Je mladší ako 
granát, biotit, fengit a Mn siderit a tiež mladší ako porfyro
blasty albitu-1 resp. hypidiomorfné albity-2 (obr. 2a, 3a, 
3d a 5). 

Porfyroblasty K ž ivca s albitom-2 (mikropertitom) 
vznikli na začiatku retrográdnej metamorfózy v orientova
nom napäťovom pol i s orientáciou extenznej zložky na J. 
Tak vznikala prednostná tvarová orientácia porfyroblastu 
K živca, lebo porfyroblast bol v orientovanom napäťovom 
poli reologicky „mäkkou" fázou. V d'alšom vývoji tejto meta
morfózy sa reologicky aktívnymi (,,mäkkými") stávali iné 
minerály z matrixu základnej hmoty Bt metapelitu a to 
spôsobilo rotáciu vtedy už reologicky „tvrdých" porfyroblas
tov K živca. Významným argumentom v prospech takejto 
interpretácie je absencia akýchkoľvek krehkých fraktúr 
alebo drobných trhlín v porfyroblaste K živca s albitom-2 
(obr. 2, 3, 4, 5 a 7). 

Rotáciu porfyroblastov K živca v Bt metapelite skorší 
autori pokladali za dôkaz existencie starých porfyroklastov 
K živca vulkanického pôvodu z predmetamorfného, pre
važne ryolitového protolitu, a preto sa Bt metapelity často 
označovali ako porfyroidy. Na skúmaných lokalitách sme 
klasty K živca z predmetamorfného štádia nezistili. Takéto 

Tab. 4 

Zóna 
Hornina 
Lokalita 

Minerál Ab1 
Miesto stred 

Priemerné analýzy albitu a andezínu v Bt metapelite a granite 
Average analyses of albite and andesine in Bt metapelite and granite 

Btzóna Btzóna 
metapelit s prevahou Otz metapelit s epidotom 

všetky lokality všetky lokality 

Ab1 Ab2 Ab3 Ab1 Ab1 Ab2 Pl2 
okraj matrix žilka stred okraj matrix 

Forma porfyroblast porfyroblast 

Si02 69,93 68,74 68,78 68,29 66,99 69,45 69,47 59,63 
Ti02 0,22 
Al20 3 19,80 19,41 19,52 19,82 20,91 20,08 19,88 25,81 
FeO 0,10 0,81 0,05 0,21 0.11 
MnO 
CaO 0,21 0,14 0,04 1,85 0,50 0.28 7,45 
Na20 1 O, 15 11 ,61 11 ,88 12,08 9,03 10,20 10,37 7,68 
K20 0,05 0,10 0,05 0,08 0,07 
Spolu 100,24 99,90 100,22 100, 19 99,69 100,55 100,29 100,75 

0= 
n (priemer) = 6 6 35 5 10 10 23 2 

Si 3,023 3,000 2,996 2,980 2,937 2,999 3,009 2,643 
Ti 0,007 
Al 1,009 1,000 1,002 1,020 1,080 1,022 1,015 1,347 
Fe2+ 0,004 0,030 0,002 0,008 0,004 
Mn 
Ca 0,010 0,010 0,002 0,087 0,023 0,013 0,354 
Na 0,853 0,990 1,006 1,020 0,770 0,856 0,873 0,660 
K 0,003 0,006 0,003 0,004 0,004 
Spolu 4,902 5,000 5,006 5,020 4,910 4,912 4,922 5,012 

ét> 0,986 0,993 0,998 1,000 0,892 0,970 0,980 0,648 
éí1 0,011 0,007 0,002 0,101 0,026 0,015 0,348 
kfs 0,003 0,007 0,003 0,005 0.004 

Btzóna 
granit 

Betliar a Dlhá dolina 

Ab1 Ab2 Ab2 
stred okraj matrix 
relikt lem 

66,98 67,77 68,18 

20,28 19,68 19,72 

1,01 0,42 0,24 
11 ,46 11 ,81 11 ,77 

99,73 99,68 99,91 

8 
7 7 13 

2,940 2,970 2,980 

1,050 1,020 1,020 

0,050 0,020 0,010 
0,980 1,010 1,000 

5,020 5,020 5,010 

0,954 0,981 0,989 
0,046 0,019 0,011 
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Tab.S 
Priemerné analýzy K živca v Bt metapelite a v granite 

Average analyses ot K-feldspar in Bt metapelite and in granite 

Zóna Btzóna Btzóna Btzóna 
Hornina metapelit s Otz metapelit s Ep granit 
Lokalita Bystr. p. Hrel. p. Betliar Guľap. Dlhá d. Betliar 

Minerál Kfs Kfs Kfs Kfs Kfs Kfs1 Kfs2 
Miesto matrix matrix matrix matrix matrix matrix matrix 

Si02 64,45 65,05 65,12 64,94 64,61 64,91 64,41 
Ti02 0,05 0,26 0,09 
Al203 17,93 18,46 18,31 18,27 18,28 18,45 18,28 
FeO o, 11 0,10 
MnO 0,04 0,05 0,10 
MgO 0,09 
CaO 0,01 0,01 0,05 0,03 0,10 0,06 
Na20 0,22 O, 13 O, 18 0,31 0,21 0,51 
K20 16,78 16,48 16,46 17,02 16,94 16,49 16,20 
Spolu 99,53 100,54 100,22 100,78 100,07 99,95 99,20 

o · 8 
n (priemer) =2 9 2 16 7 4 3 

Si 3,002 2,993 3,004 2,993 2,995 3,000 3,000 
Ti 0,002 0,009 - 0,003 -
Al 0,984 1,001 0,996 0,992 0,999 1,010 1,000 
Fe2+ 0,004 0,004 -
Mn 0,001 0,002 0,004 -
Mg 0,006 -
Ca 0,002 0,001 
Na 0,020 0,011 0,016 0,028 0,019 - 0,050 
K 0,997 0,967 0,969 1 ,OOO 1,002 0,970 0,900 
Spolu 5,011 4,986 4,991 5,022 5,016 4,980 5,010 

éb 0,020 0,012 0,016 0,027 0,019 - 0,046 
a, 0,002 0,001 0,005 0,003 
kts 0,980 0,988 0,984 0,971 0,980 0,995 0,951 

Spess 

' stred 

T> • 

~O okraj 

Alm Gros 

Obr. 13. Klasifikácia analýz zonálneho granátu z Bt metapelitu 
s epidotom v trojuholníkovom diagrame Spess - Alm - Gros. Stred 
granátu vznikol v chloritovej zóne a okraj dorastal v P-T podmien-
kach vyššieteplotnej biotitovej zóny. Lokalita Guľapalag , vrt RS-1 /520 m, 
vzorka RS-15. Spess - spessartín, Alm - almandín, Gros - grosulár. 

Fig. 13. Classification of analyses of zonal garnet trom Bt metapelite 
with epidote in triangle diagram Spess-Alm-Gros. The core ot the 
garnet originated in chlorite zone and rim growths in P-T conditions 
ot higher-temperature biotite zone. Locality Guľapalag, drill RS-1/520 
m, sample RS-15. Spess - spessartine, Alm - almandine, Gros -
grossular. 

klasty by museli obsahovať drobné trhliny alebo pukliny 
a tie by bol pri prográdnej metamorfóze vyplnil biotit, fengit, 
epidot, granát, Mn siderit alebo turmalín, t. j. metamorfo
génne minerálne asociácie z prográdnej alebo retrográdnej 
metamorfózy Bt metapelitu. Porfyroblasty K živca spora
dicky obsahujú inklúzie koexistujúceho turmalínu a kre
meňa (obr. 7b) alebo uzatvárajú starší granát (obr. 5a, b). 
Z našich zistení vychodí, že K živec tvorí porfyroblasty, 
je vždy v koexistencii s albitom-2, pričom tvorí mikropertit, 
myrmekit a/alebo spôsobuje mikrografické prerastanie 
K živca novokryštalizujúcim kremeňom. Porfyroblasty 
K živca kryštalizovali v najmladšej minerálnej asociácii 
Bt metapelitu, a preto „vulkanickoklastický" pôvod K živca 
v predmetamorfnom protolite Bt metapelitov vylučujeme . 

Štúdium pôvodu K živca v Bt metapelite sťažuje to, že sa 
skoro vždy skúma protomylonit, v ktorom výrast lice 
K živca primárne rotujú ešte v plastickom stave (obr. 2a, 
3b a 5a, b) . Existencia izolovaných a rotovaných porfyro
blastov K živca v matrixe metamorfitu bola hlavným argu
mentom, pre ktorý sa Bt metapelit označoval termínom 
porfyroid. 

Granát 

Ojedinelé (idiomorfné) zrná granátu veľké do 3 mm 
sme zistili v Bt metapelite s epidotom. Tvoria agregáty 
a obsahujú inklúzie Mn ilmenitu a ruti lu. V trh linách granátu 
kryštalizoval K živec, chlorit a kremeň (obr. 5). Po ploš
nom rtg. mapovaní granátu sme zistili jel10 výraznú zonál
nosť (obr. 13). Obsah Mno, ktorý je v strede granátu 
25 ,9-29 ,89 hmot. % , na vonkajšom okraji zrna klesá 

. na 9, 78-11,82 %. Obsah CaO naopak silno stúpa 
od stredu granátu (3,8-6,9 %) po okraj (15 , 1-19,89 %). 

Zóna 
Hornina 
Lokalita 

Minerál 
Miesto 

Si02 
Ti02 
Al20 3 
FeO 
Mno 
MgO 
CaO 
Spolu 

0= 

Tab. 6 
Reprezentatívne analýzy granátu 

Representative analyses of garnet 

Chl-Bt zóna 
metapelit s epidotom 

Guľapalag 

Grt Grt Grt 
okraj okraj stred 

37,83 37,97 36,89 
0,04 0,03 

20,85 20,91 20,58 
12,23 14,95 10,24 
11 ,03 11 ,06 28,31 
0,03 0,04 0,07 

17,70 15,37 3,71 
99,71 100,38 99,79 

n (priemer)= 4 5 5 

Si 2,997 3,007 3,019 
Ti 0,002 0,002 
Al 1,945 1,950 1,984 
Fe2+ 0,810 1,003 0,701 
Mn 0,740 0,742 1,962 
Mg 0,004 0,005 0,008 
Ca 1,502 1,304 0,326 
Spolu 8,000 8,000 8,000 

Grt 
stred 

36,68 

20,65 
10,38 
25,68 
0,07 
6,84 

100,30 

12 
6 

2,968 

1,968 
0,702 
1,700 

0,593 
8,000 
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Približne rovnaký je obsah FeO, a to v strede granátu 
od 9,57 do 10,50 % a na jeho okraji od 9,37 do 15,3 %. 
V trojuholníkovom diagrame je veľkou zmenou v zonál
nom granáte zmena spessartínovej molekuly 
(Spess57_66Alm21 _23Gros,,_,9) v strede granátu na grosu
lárovú (Gros42_54Alm21_33Spess21 _26) na okraji (obr. 13). 
Inklúzie granátu (Gros45Alm33Spess23) v K živci sú rov
naké, ako má okraj zonálneho granátu. To indikuje, 
že okraj granátu a jeho inklúzie v K živci kryštalizovali 
pri oveľa vyššej tep lote ako stred granátu (obr. 5b). Vy
plýva to zo zistenia Banna et al. (1986), podľa ktorých 
zmena obsahu Mn od stredu zrna granátu v prospech Fe 
a Ca na jeho okraji indikuje zvýšenie teploty pri prográdnej 
metamorfóze. 

Fengit 

Fengit je vedno s biotitom a kremeňom podstatnou 
súčasťou pelitického matrixu Bt metapelitu s prevahou 
kremeňa a Bt metapelitu s epidotom (obr. 1, 2c, d a 3b, d). 
Klasifikovali sme ho v rámci troch koncových členov m s 
(muskovit: K2(AI, Fe3+)6Si60 22(0H)4) - cel (seladonit: 
K2(AI, Fe3·+) 2 (Mg, Fe2+)2Si80 22(0H)4) - pri (pyrofylit: 
A14Si80 22(0H)4). V jeho chemickom vzorci sme ekvivalent 
obsahu Fe20 3 vypočítali z bilancie FeO a atómového po
meru katiónov, ked' je ekvivalent Fe3+ odvodený zo sub
stitúcie A1v1 a bilancie Fe2+ + Mg (Radvanec et al., 1994c). 
Fengit má na všetkých lokalitách vysoký obsah Fe a Mg 
(obr. 14). 

■ Betliar-granit 
mikrografické prerastanie Qtz+Kfs: 
ll Gul'apalag 

1.0 ms 
Bt-Qtz•Ep metapelit 
'f' Betliar 
'f' Dlhá dolina 
'f' Majerská dolina 

■ 4) Gurapalag 

► Bt-Qtz metapelít 
Grexa 
Hrelfkov potok 
Rožňava-Turecká 
Bystrý potok 

pri cel 
o.s (___-l/_ _ __)(__ _ _:,,_ _ ____;.(__ _ _;, o.s 

Obr. 14. Klasifikácia priemerných analýz fengitu bohatého na Fe 
a Mg v trojuholníkovom diagrame ms (muskovit) - pri (pyrofylit) - cel 
(seladonit). Tri generácie fengitu na každej lokalite majú rovnaký 
rozptyl priemerných hodnôt. 
Fig. 14. Classification of the mean analyses ot Fe-Mg rich phengite 
in triangle diagram ms (muscovite)•prl (pyrophyllite)-cel (celadonite). 
·Three phengite generations in each locality have the same spread 
of the mean values. 

V Bt metapelite s prevahou kremeňa a v Bt metapelite 
s epidotom sme v každej vzorke zistili tri chemicky odlišné 
fengity. Najstarší (fengit-1) tvorí inklúzie v albite-1 a v matrixe 
metapelitu kryštalizoval spolu s albitom-1 , chloritom a bio
titom. Mladší (fengit-2) sme našli len v matrixe a najmladší 

Tab. 7 

Zóna 
Hornina 
Lokalita 

Minerál Png1 
Miesto v Pl 

Si02 49,51 
Ti02 0,66 
Al20 3 27,67 
FeO 4,26 
MnO 
MgO 2,52 
CaO 
Na20 0,13 
K20 10,72 
Spolu 95,47 

0= 
n (priemer) = 3 

Si 6,674 
Al'v 1,327 
AIVI 3,070 
Ti 0,067 
Fe2+ 0,481 
Mn 0,001 
Mg 0,507 
Ca 
Na 0,035 
K 1,844 
Spolu 14,006 

Priemerné analýzy fengitu z Bt metapelitu a granitu 
Average analyses of phengite from Bt metapelite and granite 

Btzóna Btzóna 
metapelit s prevahou Otz metapelit s Ep 

všetky lokality všetky lokality 

Png1 Png2 Png3 Png1 Png1 Png2 Png3 
matrix matrix matrix v Pl matrix matrix matrix 

48,60 46,77 49,08 49,02 49,08 49,03 49,08 
0,06 0,25 0,63 0,05 O, 17 0,21 0,63 

28,73 31 ,94 25,59 28,54 27,96 32,09 25,59 
4,69 4, 17 5,17 3,91 4,15 0,50 5,17 
0,05 0,01 0,08 0,01 
1,58 0,83 2,81 1,91 2,30 2,02 2,81 
0,06 0,02 0,02 0,01 0,02 
0,28 0,15 0,16 0,22 O, 13 0,26 0,16 

11 , 13 10,72 10,88 10,98 10,94 11,02 10,88 
95,18 94,83 94,35 94,73 94,74 95,13 94,35 

27 5 2 22 15 6 

6,607 6,348 6,750 6,658 6,671 6,505 6,750 
1,394 1,653 1,251 1,343 1,330 1,496 1,251 
3,209 3,458 2,897 3,226 3,150 3,524 2,897 
0,007 0,026 0,066 0,006 0,018 0,021 0,066 
0,534 0,474 ·0,595 0,445 0,473 0,056 0,595 
0,006 0,002 0,010 0,001 0,002 
0,321 0,168 0,576 0,387 0,465 0,401 0,576 
0,010 0,003 0,003 0,002 0,067 0,003 
0,075 0,040 0,043 0,059 0,034 0,043 
1,929 1,857 1,909 1,903 1,898 1,866 1,909 

14,092 14,024 14,092 14,040 14,042 13,936 14,092 

Btzóna 
granit 
Betliar 

Png1 Png2 Png2 Png3 
v Pl stred matrix lern 

46,80 45,99 46, 11 46,29 
0,08 0,10 0,31 0,14 

30,12 34,77 32,09 28,33 
4,58 2,51 2,94 8,76 
0,09 0,05 0,10 0,14 
1,26 0,80 1,69 1,28 

O, 10 0,05 
0,12 0,94 0,61 0,23 

10,55 10,34 10,48 9,91 
93,60 95,50 94,43 95,13 

22 
12 11 7 21 

6,452 6,154 6,268 6,421 
1,549 1848 

' 
1,733 1,589 

3,354 3,636 3,408 3,037 
0,009 0,011 0,032 0,015 
0,528 0,281 0,335 1,015 
0,011 0,006 0,012 0,017 
0,259 0,160 0,343 0,265 

0,015 0,008 
0,033 0,245 0,162 0,062 
1,856 1,765 1,818 1,752 

14,052 14,106 14,126 14,181 
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(fengit-3) sporadicky kryštalizoval v krátkych žilkách 
s kremeňom a chloritom . Podľa miesta výskytu fengitu-3 
v ži lkách predpokladáme, že vznikol v mladšej a časovo 
oddelenej metamorfnej udalosti M2. V rámci chemickej 
klasifikácie ms-prl-cel majú tri generácie fengitu rovnaký 
rozptyl hodnôt v obidvoch typoch Bt metapelitu (obr. 14). 
Fengit-1 a fengit-2 majú rozsah Si od 3,08 do 3,33 (prie
mer 3, 12) , čo podľa fengitového geotermometra indikuje 
podmienky jeho vzniku v nízkotlakovej metamorfóze. 
Tento záver sme odvodi li z revidovaných dát Massonna 
(1991) a zmeny Si komponentu (Si isopleths) v závislosti 
od t laku vo fengite , ktorý kryšta lizoval v koexistencii 
s K živcom , flogopitom a kremeňom (pôvodné revidované 
dáta Massonna a Schreyera, 1987, a Rótzelera et al., 
1999). Relatívne vyšší tlak bol počas kryštalizácie fengitu-3 
pri Si komponente od 3,21 do 3,38. 

Tri generácie fengitu z betliarskeho granitu majú po
dobný Si komponent (od 3,08 do 3,23) a rovnaký substi
tučný vzťah ms-prl-cel molekúl ako fengity z Bt metapelitu 
s epidotom (obr. 14). Vo výrastlic iach albitu-1 tvorí naj
starší fengit-1 (Al20 3 = 30, 12 % hmat. , Si = 3,23) inklúzie 
ve ľké do 20 ~1m. Tento typ albitu (Xanstred = 0,05) tvorí 
väčšinou idiomorfné až hypidiomorfné zrná, na ktorý do
rastal lem mladšieho albitu-2 (Xan0 k,ai = 0,02). Podľa pozí
cie v granite je to relikt albitu najskôr z predmetamorfného 
resp. predtaveninového štádia granitu a len v tomto type 
albitu-1 sú bohaté inklúzie fengitu-1. Mladší lem albitu-2 
inklúzie fengitu-1 neobsahuje. Spolu s albitom-2 (Xan = 0,01) 
a K živcom v matrixe granitu kryštalizovali v ločky fengitu-2, 
ktorých stredy majú vyšší obsah Al20 3 (34,77 %, Si= 3,08) 
ako okraje (Al20 3 = 28,33 °/o, Si = 3,21 ). V matrixe granitu 
sú nezonálne relikty fengitu-2 (Al20 3 = 32,09 %, Si = 3, 13), 
ktorý sa zachoval rovnako ako časť albitu- 1 najskôr 
z predtaveninového štádia granitu. 

n Bt-Qtz-Ep metapelit 
Dlhá dolina n Bt-Qtz metapelit 

Obsah Al 20 3 vo fengite dobre dokumentuje zmenu 
teploty metamorfózy pelitu a obsah Al20 3 zároveň zmenu 
teploty prográdnej a retrográdnej metamorfózy, ked' pri 
metamorfóze v pelite kryštalizovali rozl ičné generácie 
fengitu. Zisti lo sa, že obsah Al20 3 v muskovite fengite pri 
raste teploty metamorfózy stúpa, kým obsah Fe, Mg a Mn 
klesá (Radvanec a Banno , 1991; Radvanec et al. , 
1994c). Skúmané lokality Bt metapelitu s prevahou kre
meňa a Bt metapelitu s epidotom sme zoradili podľa stú
pajúceho obsahu Al20 3 vo feng ite (obr. 15) a to umožnilo 
porovnať relatívnu teplotu kryštalizácie fengitu v prográdnej 
metamorfóze v rámci Bt zóny regionálnej metamorfózy 
(Radvanec et al. , 1994c). Najvyššiu teplotu kryštalizácie 
zaznamenal fengit z Bt metapelitu s prevahou kremeňa 
na lokalite Rožňava-Turecká s najvyšším priemerným 
obsahom Al20 3. V Bt metapelite s epidotom pri najvyššej 
teplote kryšta lizoval fengit v oblasti Betliara a rovnako 
najvyššiu teplotu zaznamenal aj fengit z betliarskeho gra
nitu. Betliarsky granit je na vrchole teplotného trendu 
Bt metapelitu s epidotom. Zoradenie lokalít Bt metapelitu 
podľa obsahu Al20 3 vo fengite je nezávislou informáciou 
o postupnom gradovaní teploty metamorfózy v rovnakom 
protolite a tá je na skúmaných lokalitách v dobrej zhode 
s exaktnou teplotou vzniku biotitu, ktorú sme odvodil i 
od biotitového Ti geotermometra (obr. 9). 

Vzťahy dvoch generácií albitu a troch fengitu v betliar
skom granite indikujú, že tavenie a kryštalizácia z granitovej 
taveniny prebiehali na hranici stability fengitu (muskovitu) 
a albitu. Protolit granitu obsahoval turmalín, a preto sme 
hranicu tavenia muskovitu a albitu odvodi li podľa Whita 
et al. (2003) v oblasti 620-650 °C a tlaku 2,5-3 kbar. Tri 
.generácie fengitu s rozsahom Si 3,08-3 ,23 indikujú kryšta-
lizáciu aspoň jednej generácie v subso lidovom štádiu 
v koexistencii s K živcom a biotitom a to umožňuje odhadnúť 

Bystrý potok 

o o LnJ._ _________________ _____ 

Obr. 15. Rozdelenie obsahu Al20 3 v Bt metapelite geme
rika. Obsal, Al20 3 v Bt metapelite s prevahou kremeňa 
a v Bt metapelite s epidotom je na lokalitách zoradený 
podľa stúpajúcej hodnoty Al20 3 (Radvanec et al. , 
1994c), t. j. podľa stúpajúcej teploty kryštalizácie fengitu 
v rámci prográdnej metamorfózy St zóny regionálnej 
metamorfózy M1 - sivá prerušovaná šípka (T>). Naj
vyššiu teplotu kyštalizácie zaznamenal fengit v Bt meta
pelite s prevahou kremeňa na lokalite Rožňava-Turecká. 
V Bt metapelite s epidotom kryštalizoval pri najvyššej 
teplote fengit v oblasti Betliara. Fengit z betliarskeho 
granitu je na konci prográdneho trendu, má najvyšší 
obsah Al20 3 a kryštalizoval pri najvyššej teplote. 
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-~ Png1 prográdny Iii v albite-1 
~ Png1 prográdny D matrix s Bt+Kfs+Chl .§- Png2 prográdny ■ myrmekit Ab+Qtz 

~ Png3 retrográdny □ trhliny s Chl+Qtz 

-~ Png1 Iii v albite-1 
,§' Png1 • relikt D matrix 
~ Png2 • subsolidus ■ matrix-stred vločiek 

Png3 • solidus □ matrix--0kraj vločlek 

Fig. 15. Division of Al20 3 content in Bt metapelite of 
Gemericum. Contents of Al20 3 in Bt metapelite with the 
prevalence of quartz and in Bt metapelite with epidote 
are in individual localities arranged beneath each other 
according to increasing value of Al20 3 (Radvanec et al. , 
1994c) that means according to increasing temperature 
of the phengite crystallization in tl,e frame of prograde 
metamorphism of Bt zone of regional metamorphism 
M1 - grey segmented arrow (T>). The highest crystal 
lization temperature was registered by the phengite in 
Bt metapelite with the prevalence of quartz in the area 
Rožňava-Turecká . In the Bt metapelite with epidote the 
phengite trom the Betliar crystallized at highest tempe
rature. The phengite from the Betliar granite is located 
at the end of prograde trend, it has the highest Al20 3 
content and crystallized at the hightest temperature. 
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Obr. 16. Chemická klasifikácia aktinolitu z Bt metapelitu s epidotom 
na lokalite Guľapalag podľa Leaka et al. ( 1997). 
Fig. 16. Chemical classification ot actinolite trom Bt metapelite with 
epidote in locality Guľapalag according to Leake et al. (1997). 

Tab. S 
Priemerná analýza aktinolitu z lokality Guľapalag 

The mean analysis ot actinolite trom the Guľapalag locality 

Zóna Btzóna 
Hornina metapelit s Ep 
Lokalita Guľapalag 

Minerál aktinolit 

Si02 54,07 Si 7,921 
Ti02 

AIIV 0,079 
Al20 3 2,06 AIVI 0,272 
FeO 14,60 Fe2+ 1,769 
MnO 0,42 Mn 0,052 
MgO 13,65 Mg 2,948 
CaO 12,63 Ca 1,960 
Na20 0,35 Na 0,098 
K20 0,24 K 0,044 
Spolu 98,69 Spolu 15,143 

0= 23 
n (priemer) = 3 

P-T podmienky kryštalizácie fengitu . T lak pri odhadovanej 
teplote 400-500 °c subsolidového - solidového -štádia 
neprekročil 3 kbar (Massonne, 1991 ). Fengit-3 patrí medzi 
najmladšie minerály granitu. Tvorí okraj vločiek fengitu-1 
alebo sporadicky kryštalizoval s kremeňom v krátkych 
žilkách. Z porovnania obsahu Al20 3 (27,5-30 %) a miesta 
kryštalizácie vychodí, že fengit-3 vznikol pri najnižšej 
teplote počas chladnutia granitu alebo v mladšej časovo 
oddelenej alpínskej metamorfóze M2 (obr. 15). Vznik betliar
skeho granitu typu S sa datuje ako spodnopermský až 
vrchnopermský (Finger a Broska, 1999 ; Poller et al. , 
2002; Finger et al. , 2003), v alpínskom orogéne bol súčasťou 
metamorfných procesov M2, a preto možno uvažovať, 

že fengit-3 vzniko l pri alpínskej metamorfóze. Exaktné 
údaje o čase jeho vzniku v betliarskom granite chýbajú , 
a le záznam alpínskej metamorfózy M2 v ňom je. V období 
98 mil. rokov alpínska metamorfóza pôvodný izotopový 
pomer K a Ar v K ·živci vymazala (Kantor, 1957), preto je 
pravdepodobné, že fengit-3 vzniko l v alpínskom orogéne. 

Aktinolit 

Vo vzorkách z odkryvov na lokalite Guľapalag sme 
v Bt metapelite s epidotom zistili aktinolit v asociáci i 
s biotitom, kremeňom , chloritom a epidotom (obr. 1c a 2a, 
b). Aktinolit s neoblastmi kremeňa kryštalizoval v tlako
vom tieni klastov kremeňa, čo spolu s biotitom a albitom 
indikuje tep lotný vrchol metamorfózy biotitovej zóny po 
uvoľnen í tlaku (obr. 1c). Porfyroblast zmesi aktinolitu 
a epidotu často obaľuje mladší K živec a albit (obr. 2b). 

Po prepočte chemickej analýzy na 23 O má vzorec 
aktinolitu Na(M4) hodnotu od 0,04 do O, 1 O a to indikuje, 
že glaukofánová substitúcia v ňom je nízka (Leake et al., 
1997; obr. 16). Takéto Ca amfiboly vznikajú pri nízkom 
tlaku (2-3 kbar) a majú Na(M4) pod 0,25 (Brown, 1977; 
Goodge, 1989). Z hľadiska klasifikácie regionálnej meta
morfózy je výskyt Ca amfibolu s epidotom indikátorom 
epidotovo-amfibolitovej fácie v rámci biotitovej zóny regio
nálnej metamorfózy gemerika. 

Chlorit 

Chlorit sme zistili vo všetkých vzorkách Bt metapelitu 
s prevahou kremeňa a rovnako vo všetkých jeho vzorkách 
s epidotom. Vyskytuje sa v matrixe s kremeňom , bioti
tom , fengitom a albitom (obr. 1 a, 2a a 7a). V betliarskom 
granite je chlorit v asociácii s rutilom, albitom-2, K živcom 
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Obr. 17. Chemická klasifikácia chloritu v Bt metapelite s epidotom, 
s prevahou kremeňa a v betliarskom granite. 
Fig. 17. Chemical classification ot chlorite in Bt metapelite with epidote, 
in Bt metapelite with the prevalence ot quartz and in the Betliar granite. 
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Tab. 9 
Priemerné analýzy chloritu z Bt metapelitu a granitu 

Average analyses of chlorite from Bt metapelite and granite 

Zóna Btzóna 
Hornina metapelit s prevahou Otz ; 

Lokalita Rožňava-Turecká Grexa Hrel. p. Betliar 

Minerál Chi Chi Chi Chi Chi 
Miesto matrix matrix matrix matrix matrix 

Si02 23,31 24,13 27,28 25,54 28,88 
Ti02 0,19 0,93 0,31 
Al20 3 20,98 21 ,50 18,63 19,60 22,19 
FeO 35,57 29,59 28,64 29,82 10,00 
MnO 0,20 0,98 0,24 0,31 0,21 
MgO 7,34 10,90 10,62 11 ,50 25,78 
CaO 0,05 0,10 0,02 
Na20 0,18 0,08 
K20 0,05 0,70 
Spolu 87,69 87,10 87,32 86,77 87,47 

0= 
n (priemer) = 7 28 1 5 7 

Si 5,225 5,275 5,894 5,584 5,596 
Al1v 2,776 2,726 2,107 2,417 2,'1D5 
AIVI 2,768 2,814 2,638 2,635 2,663 
Ti 0,032 0,152 0,046 
Fe2+ 5,175 5,453 1,621 4,659 7,458 
Mn 0,038 0,182 0,044 0,058 0,035 
Mg 2,451 3,552 3,420 3,748 7,445 
Ca 0,012 0,024 0,005 
Na 0,076 0,031 
K 0,014 0,193 
Spolu 19,983 19,959 19,723 19,895 19,847 

a fengitom-2. Chlorit lokálne kryštalizoval v trhlinách granátu. 
Podľa chemickej klasifikácie sme zistili pyknochlorit , 

Tab. 10 
Priemerné analýzy skupiny epidotu v Bt metapelite s epidotom 

Mean analyses of the epidote group of Bt metapelite with epidote 

Zóna Btzóna 
Hornina metapelit s Ep 
Lokalita Všetky lokality 

Minerál Czo Ep Ep 
Miesto matrix matrix matrix 

Si02 39,57 38,87 37,81 
Ti02 O, 13 
Al20 3 30,19 25,63 22,51 
Fe20 3 4,50 10,70 14,67 
Mno 0,30 0,04 0,02 
MgO 0,08 
CaO 23,09 23,36 23,03 
Spolu 97,65 98,68 98, 17 

0 = 2S 
n (priemer) = 3 7 2 

Si 6,385 6,457 6,486 
AIVI 5,742 0,017 
Ti 5,018 4,551 
Fe3+ 0546 

' 
1,337 1,894 

Mn 0,041 0,006 0,003 
Mg 0,020 
Ca 3,990 4,160 4,230 
Spolu 16,704 16,998 17,181 

Btzóna Btzóna 
metapelit s Ep granit 

Guľapalag Majer. d. Dlhá d. Betliar 

Chi Chi Chi Chi Chi Chi 
matrix matrix matrix matrix matrix matrix 

25,'1D 23,69 24,61 25,38 24,94 23,02 
0,03 0,15 0,16 0,48 0,04 

21 ,04 19,52 21,79 18,56 18,55 19,25 
26,07 38,80 29,34 33,72 38,90 38,82 
0,29 1,25 0,46 1,22 0,28 1,41 

14,01 3,98 11 ,45 8,58 345 ) 3,79 
0,04 

0,26 o, 11 
0,05 0,03 0,03 

86,93 87,68 87,65 87,62 86,60 86,47 

28 
4 6 5 4 1 9 

5,427 5,445 5,321 5,649 5,756 5,391 
2,574 2,556 2,689 2,352 2,245 2,610 
2,725 2,733 2,854 2,515 2,802 2,704 
0,006 0,026 5,296 0,028 0,085 0,008 
0,084 6,275 7,510 7,603 
0,052 0,244 3,685 0,230 0,056 0,280 
4,464 1,364 2,845 1,187 1,323 
0,010 

0,117 0,051 
0,014 0,009 0,009 

19,931 19,952 19,929 19,894 19,641 19,979 

. ripidolit a brunsvigit (obr. 17). Podľa petrografickej cha
rakteristiky a vzťahu minerálov v hornine re latívne starší 
je chlorit s vyšším obsahom MgO a mladší s vyšším obsa
hom FeO. Najvyšší obsah FeO má chlorit z betliarskeho 
granitu a chlorit z oblasti Bt metapelitu so znakmi lokálneho 
tavenia. V týchto vzorkách s mikrografickým prerastaním 
K živca s kremeňom a v betliarskom granite sme zistili 
daphinit (obr. 17). 

Skupina epidotu 

Epidot sme v Bt metapelite s epidotom zistili spolu 
s aktinolitom. V matrixe má epidotová skupina hypidiomortné 
až alotriomorfné obmedzenie zŕn a zh lukov a je v ňom 
v asociácii s biotitom, fengitom , kremeňom a chloritom 
(obr. 1 b, ca 2a, b) . Zrná epidotovej skupiny sú homogénne 

n 
5 

o tLillIJE38-...,_---111._lllll±l_l:tffi_ 

0.1 0.2 
Zoisit 1 Klinozoisit Epidot 

Bt-Qtz-Ep metapelit 
O Guľapalag 
■ Betliar 
♦ Dlhá dolina 
+ Majerská dolina 

o.3 Ps 

Obr. 18. Chemická klasifikácia skupiny epidotu v Bt metapelite 
s epidotom. Ps= Fe3+/(AI + Fe3+) (Nakajima et al. , 1977). 
Fíg. 18. Chemical classification of the epidote group in Bt metapelite 
with epidote. Ps = Fe3• /(Al + Fe3+) (Nakajima et al. , 1977). 
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a premenlivosť hodnôt Ps = Fe3+/(AI + Fe3+) (Nakajima 
et al., 1977) sme v nich nezistili. Na lokalite Guľapalag . 

sme našli zoisit (Ps = 0 ,01-0,05), klinozoisit (Ps = 0,07) 
a epidot (Ps = O, 17-0,22) a na ostatných prevláda epidot 
nad klinozoisitom (obr. 18). 

Turmalín 

V Bt metapelite s prevahou kremeňa, s epidotom a v bet
liarskom granite sme turmalín zisti li vo forme agregátov 
a hypidiomorfných zŕn alebo je lokálne uzavretý aj vo forme 
inklúzií v magnetite (Rožňava-Turecká). Turmalín sa 
najčastejšie vyskytuje v matrixe s biotitom, chloritom, 
albitom, feng itom a K živcom. Turmalín v Bt metapelite 
s epidotom kryštalizoval pred biotitom, chloritom a kre
meňom, ktoré vypÍňajú jeho trh liny, resp. ho ako matrix 
zat l áčajú. časť biotitu a kremeňa tvorí v turmalíne uzavre
niny a je s ním v koexistencii (obr. 7a). Mladší K živec 
zatláča turmalín alebo turmalín tvorí v K živci inklúzie 
(obr. 7b) . Turmalín kryštalizoval s biotitom a novotvarovým 
kremeňom v prográdnej vetve metamorfózy, čo v duktil
nom režime antitetických strihov indikuje vznik biotitu 
v mikrofraktúrach paralelných s osou c turmalínu. Pri zmene 
P-T podmienok v retrográdnej metamorfóze M 1 prebiehala 
krehká frakturácia turmalínu v režime generujúcich sa 

·-o 
C: 
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~ 
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z --ca ·-(.) 
C: 
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Obr. 19. Chemické zloženie priemerných analýz turmalínu v diagrame 
Mg/(Mg + Fe) versus X-vakancia/(Na + X-vakancia) . 
Fíg. 19. Chemical composition of the mean analyses of tourmaline 
in diagram Mg/(Mg + Fe) versus X-vacancy/(Na + X-vacancy) . 

, 

syntetických strihov a ich vyplňanie chloritom a novotva-
rovým kremeňom (obr. 7a). Turmalín kryštalizoval v dlhom 

období najprv s kinematikou strihu vrch na SSZ v štádiu 

Tab. 11 

Zóna 
Hornina 
Lokalita Grexa 

Minerál Tur 
Miesto matrix 

Si02 36,22 
Ti02 0,14 
Al20 3 29,76 
FeO 11, 13 
MnO 0,01 
MgO 5,61 
CaO 1,31 
Na20 1,93 
K20 0,01 
B20 3 10,37 
H20 3,58 
Spolu 100,07 

0= 
n (priemer) = 2 

Si 6,068 
Ti 0,018 
Al 5,876 
Fe2+ 1,559 
Mn 0,001 
Mg 1,401 
Ca 0,240 
Na 0,630 
K 
OH· 4004 1 

Spolu 15,794 

Priemerné analýzy turmalínu z Bt metapelitu a granitu 
Average analyses of tourmaline trom the Bt metapelite and granite 

Btzóna Btzóna 
metapelit s prevahou Qtz metapelit s epidotom 

Rož.-Turecká Hrel. potok Betliar Guľap. Majer. d. 

Tur Tur Tur Tur , Tur Tur 
matrix vMag matrix matrix matrix matrix 

36,15 36,50 37,44 35,59 36,02 36,69 
0,25 O, 11 1,37 0,30 0,46 

31 ,61 31 ,53 30,08 33,57 28,17 32,44 
8,74 3,44 9,29 15,13 10,75 8,97 
0,04 O, 16 0,08 0,04 
6,46 11,42 6,78 0,08 7,06 5,22 
0,09 0,21 0,16 2,46 0,80 
2,45 2,49 2,74 1,03 1,33 1,27 
0,04 0,06 0,02 

10,50 10,74 10,71 10,24 10,34 10,56 
3,62 3,70 3,69 3,53 3,56 3,64 

99,95 100,14 102,48 99,25 100,01 100, 10 

5 6 3 2 3 2 

5,963 5,905 6,075 6,04D 6,055 6,039 
0,031 0,013 0,167 0,036 0,057 
6,149 5,916 5,753 6,715 5,581 6,293 
1,210 0,465 1,261 2,147 1,511 1,235 
0,006 0,022 0,012 0,006 
1,594 2,754 1,640 0,020 1,769 1,281 
0,020 0,040 0,030 0,440 0,140 
0,790 0,780 0,860 0,340 0,430 0,410 
0,010 0,010 
4,000 3,997 3,997 4,000 3,996 4,000 

15,610 15,970 15,818 15,274 15,824 15,462 

Bt zóna 
granit 

Dlhád. Betliar 

Tur Tur 
matrix matrix 

34,71 34,90 
0,15 0,19 

34,13 33,85 
14,81 14,26 
0,19 0,13 
0,75 0,62 
0,14 0,25 
2,08 1,90 
0,01 0,05 

10,35 10,29 
3,57 355 

' 100,89 99,99 

28 
4 21 

5,829 5,895 
0,019 0,024 
6,585 6,634 
2,080 2,014 
0,027 0,019 
0,188 0,156 
0,030 0,050 
0,680 0,620 

0,010 
4,003 4,003 

15,614 15,527 

• 
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VD1 a neskôr v kinematickom režime odstrešovania vrch 
na JJV v štádiu VD2. Na začiatku tohto duktilného režimu 
kryštalizoval Fe > Mg turmalín (Srl76Foi,3Drv35) a na konci 
Mg-Fe turmalín (Srl52Foi, 1Drv38), ktorý je re latívne mladší 
ako Fe> Mg turmalín (obr. 7). 

Turmalín podľa chemickej klasifikácie Al, Mg, Fe a Ca 
patrí do skupiny dravit, Al dravit a skoryl (podľa Henryho 
a Guidottiho, 1985, tab. 11 ). Skoryl s vysokým obsahom 
foititovej molekuly sme zistili v betliarskom granite resp. vo 
vzorkách Bt metapelitu s príznakmi tavenia (mikropertit 
a mikrografické prerastanie K živca kremeňom) . Tento Fe 
turmalín má rovnaké chemické zloženie ako turmalín v hni
leckom granite (obr. 19). V matrixe Bt metapelitu je turmalín 
z radu skoryl - dravit a na lokalite Rožňava-Turecká tvorí 
dravit inklúzie v magnetite. Podľa chemickej klas ifikácie 
pôvodu turmalín patrí do poľa granitových hornín chudob
ných Li, do poľa metapelitov, metapsamitov a kremenno
-turmalínových hornín chudobných na Ca, do poľa metapelitov 
a metapsamitov, čiastočne aj do poľa kremenno-turmalíno
vých hornín bohatých na Fe3+ resp. Ca silikátových hornín 
a metapelitov. Lokálne sa turmalín zarad'uje do poľa meta
pelitov a metapsamitov s minerálmi nasýtenými Al (Henri 
a Guidotti , 1985). Podľa tejto chemickej analýzy sa inklúzie 
dravitu v magnetite z metapelitu na 35. horizonte na lokalite 
Rožňava-Turecká zarad'ujú do poľa turmalínu z metakarbo
nátov. Tento dravit patrí v Bt metapelite s prevahou kremeňa 
medzi najmladšie minerály. 

Klasifikácia turmalínu dobre opisuje protolit a jeho na
sledujúcu kryštalizáciu v regionálnej metamorfóze pelitu , 
v ktorej nastáva lokálne tavenie v jej teplotnom maxime. 
Pri prográdnej metamorfóze metapelitu v Bt zóne gemerika 
kryštalizoval Fe > Mg turmalín a v jej P-T vrchole s prí
znakmi lokálneho tavenia Fe turmalín. Na začiatku retro
grádnej metamorfózy kryštalizoval Fe-Mg turmalín a v retro
grádnej metamorfóze Mg > Fe turmalín. Vysoký obsah Ti 
v Bt metapelite s prevahou kremeňa sme miestami nachá
dzali v turmalíne z Hrelíkovho potoka. V turmalíne z bet
liarskeho granitu a z Bt metapelitu so znakmi tavenia sme 
zistili zonálnosť jednotlivých zŕn, ked' na ich okraj i rastie 
obsah Ti. 

Kremeň 

Bt metapelit má fól iovaný pelitický matrix s klastmi 
kremeňa veľkými do 5 mm a prebiehala v ňom dukti lná 
deformácia mimo poľa reologickej aktivity klastov kremeňa. 
Kremenné klasty sa pri nej správali pasívne, čo potvrdzuje 
zachovanie nedeformovaných pôvodných klastov kremeňa 
a sporadicky aj kremenných klastov bez deformačných 
lamiel. Bežný je výskyt krehkých frakturácií kremenných 
klastov, pričom klasty pre ich veľký reologický kontrast 
pasívne plávali v duktilne kryštalizujúcom a deformujú
com sa matrixe. Nízky stupeň deformácie kremenných 
klastov sa prejavuje nevýraznou zonálnou undulozitou 
a zistili sme aj neundulózne klasty. Generovanie defor
mačných lamiel , ktoré reprezentuje začiatok dynamickej 
rekryštalizácie kremeňa, sme nachádzali len lokálne. 
V kremenných klastoch sa sporadicky vyskytovali lineárne 
roje drobných inklúzií v rovine XZ. 

Pukliny v kremenných klastoch pri metamorfnej defor
mácii vypÍňala drobnozrnitá zmes neoblastov kremeňa 
(veľkých 5-50 ~tm) s biotitom (obr. 1 b). V prípade krehkej 
segmentácie klastov sme zistili , že v rezoch v rovine XZ 
boli jednotlivé časti klastu izolované, posunuté a od seba 
vzdialené (obr. 1 e, f, h). Použitím sadrovcovej doštičky 
sn1e zistili , že prednostná mriežková orientácia (LPO) 
takto posunutých častí pôvodne toho istého klastu zo
stala počas metamorfózy často nezmenená a s rovnakými 
interferenčným i farbami . Tým , že kremenné klasty boli 
v biotitovej zóne reologicky tvrdou (hard) fázou a ich ob
klopujúci matrix mäkkou (soft), vo výbrusoch sme zistili 
ich rotáciu a tvorbu 0 porfyroklastov (obr. 1 d, f, h) a tie sú 
spoľahlivými kinematickými indikátormi zmyslu tektonic
kého transportu Bt metapelitu. 

Na lokalite Guľapalag sme vo výbruse GY1 A konštato
vali zmenu tektonického transportu Bt metapelitu zo smeru 
plastického toku vrch na SV na mladší prepis kinematiky 
a smer transportu s orientáciou vrch na JZ (obr. 1 c, e). 
Táto zmena kinematiky najprv v smere vrch na SV spôso
bila frakturáciu a rotáciu časti kremenných k lastov, 
pričom vznikli 0 porfyroklasty kremeňa . Po uvoľnení tlal<u 
v teplotnom vrchole Bt zóny v ich „chvostoch" kryštal izovala 
asociácia aktinolitu spolu s drobnozrnitým kremeňom 
(obr. 1 c, e). Po zmene kinematiky v mladšej orientácii na 
JZ v matrixe dorastali drobnozrnné agregáty dynamicky 
rekryštalizovaného kremeňa v asociácii s fengitom 
a chloritom (obr. 1 c, e). Vo výbruse GY1 B iš lo o rez kolmý 
na lineáciu (rovina YZ), a preto sme v ňom našli iba lokálne 
prejavy koncentrickej stavby v novovykryštalizovaných 
jemnozrnných kremenných agregátoch , ktoré vyplnili 
drobné ruptúry vo vnútri kremenných klastov (obr. 1 b). 
Viditeľnú rotáciu klastov a tvorbu asymetrických štruktúr 
sme v reze YZ nezistili. 

V Bt metapelite GY3A na lokalite Grexa (obr. 1 h) , ktorý 
sa vyznačuje výraznejším metamorfnodeformačným pre
pisom v plastickom režime ako vzorka GY1 A, sme v rovine 
XZ pomocou tvarovej prednostnej orientácie deformova
ných klastov kremeňa (SPO) zist ili posun fragmentov 
frakturovaných kremenných klastov a dorastanie chvostov 
neoblastmi drobnozrnitého kremeňa v 0 porfyroblastoch 
dominantne v smere vrch na J. Starší prepis smeru vrch 
na S s biotitom, albitom, kremeňom a aktinolitom je rovnaký 
ako vo vzorke GY1 A a zachoval sa iba lokálne. Ked'že 
vzorka GY3 je tektonitom metapelitu s najsi lnejším defor
mačným postihom v rámci série študovaných orientova
ných výbrusov, kinematické indikátory zmyslu strihu vrch 
na J v nej prevládali. Vo výbruse GY38 (rez konvergujúci 
k rovine YZ) sme zistili nevýrazný smer tektonického 
transportu na Z (top-to-tl1e-W). Ked' sa vezme do ohľadu 
kinematika zistená v obidvoch na seba kolmých výbrusoch 
a to , že kinematicky výpovedný je rez XZ (GY3A) , potom 
sa generálny zmysel tektonického transportu nadložia 
výbrusu voči podložiu definuje ako transport smerom 
na JJZ. 

Na lokalite Majerská dolina sme v kinematicky výpoved
nom výbruse GY 4A pomocou rotovaných porfyroklastov 
kremeňa a asymetrie agregátov dynamicky rekryšta lizova
ných drobných kremeňových neoblastov obklopujúcich 
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klasty kremeňa preukázali hlavný tektonický transport 
vrch na JV. Tento smer uzavrel hlavnú plastickú tektonicko
metamorfnú deformáciu. Vo výbruse sú dobre viditeľné 
ojedinelé staršie plastické deformácie vo forme <J porfyro
klastov, ktoré majú v „chvoste" asociáciu albit + biotit + 
kremeň , ktorá kryštalizovala v tlakovom tieni a preukazuje 
primárnu kinematiku vrch na SZ (obr. 1 d, f). Táto asociácia 
je staršia a predchádzala mladšiemu prepisu s kinemati
kou vrch na JV, pri ktorom kryštalizoval feng it, chlorit 
a kremeň (obr. 1 d, f) . Vzorka GY4 tak indikuje zmenu 
kinematického režimu Bt zóny zo smeru SZ na JV podobne 
ako na lokalite Guľapalag (GY-1A, obr. 1a, ca e). Asociácia 
kryštalizovala po uvoľnení tlaku pred teplotným vrcholom 
Bt zóny, pretože v tlakovom tieni kinematiky na SZ sme 
zistili dorastanie touto minerálnou asociáciou , ktorá klasi 
fikuje teplotný vrchol Bt zóny (obr. 1 d). Mladšia asociácia 
fengit + chlorit + kremeň kryštalizovala v retrográdnej 
metamorfóze, lebo v tomto mladšom smere s kinematikou 
na JV sme kryštalizáciu albitu a biotitu okolo porfyroklastov 
kremeňa nezistili (obr. d, f) . Na kinematicky málo výpo
vednom výbruse GY 48, ktorý je v rovine YZ, sme zistil i 
nevýrazný pohyb v retrográdnej metamorfóze (fengit + 
chlorit + kremeň) v smere vrch na JZ. Ked' sa vezme do 
úvahy zistenie na obidvoch výbrusoch , s podstatnou in
formáciou na výbruse G Y 4A, potom najmladší duktilný 
deformačný prejav v Bt metapelite spôsobil pohyb v smere 
vrch na JJV. 

Na lokalite Majerská dolina sme vo výbruse GY 4AB 
(rovina XZ) mikroštruktúrnou analýzou zistili dynamickú 
rekryštalizác iu pôvodných kremenných klastov až do ich 
úplného pretvorenia, t. j. vytiahnutia a budinovania vo forme 
kremenných agregátov veľkých 15-75 ~im. Sadrovcovou 
doštičkou sme stanovili , že tieto agregáty novotvarov 
kremeňa majú vysoký stupeň kryštalooptickej prednost
nej orientácie (LPO). Prevažujúci smer tektonického 
transportu sme určili pomocou vzájomného posunu častí 
frakturovaných kremenných klastov a a porfyroklastov, 
ktoré indikujú smer plastickej deformácie vrch na ZJZ. 

Vo výbruse GYSB, ktorý je orientovaný v smere S-J 
(rovina XZ), sme na tejto lokalite pomocou <J porfyroklastov 
kremeňa, lokálneho vývoja S-C stavieb a mikrokrenulačnej 
kliváže zistili mikroštruktúrny prepis v smere vrch na J. 

Pri sumarizácii zmyslu tektonického transportu 
v šiestich vzorkách Bt metapelitu s epidotom z lokality 
Guľapalag , Grexa a Majerská dolina sme pomocou asy
metrických štruktúr asociovaných s kremennými klastmi 
preukázali nerovnaký stupeň kinematickej aktivity od 
takmer nijakej až po miernu s prevažujúcim najmladším 
duktílným strihom generálne vrch na J. Prográdna meta
morfóza M 1, ktorej produktom je súčasné minerálne zlo
ženie pelitického matrixu, prebiehala pri generálnej orien
tácii napäťovej zložky na S v dvoch štádiách (obr. 27). 
Prvé (štádium kompresie) indikuje súčasný rast tlaku 
a teploty a druhé (štádium orientácie) na S konštantný 
tlak resp. jeho mierny pokles s d'alším rastom teploty pred 
teplotným vrcholom metamorfózy. Pre druhé štádium 
je charakteristická kryštalizácia asociácie aktinolit + biotit 
+ albit v tlakovom tieni rotovaných <J porfyroklastov 
kremeňa . V teplotnom vrchole metamorfózy sa lokálne 

anatekticky tavil Bt metapelit. Po prográdnej metamorfóze 
so smerom tektonického transportu na S nasledoval 
prepis horniny s dominantnou juhovergentnou kinemati
kou v retrográdnej metamorfóze s prestavbou mikro
foliačných plôch. a so vznikom novotvarov feng itu, ch loritu 
a kremeňa na konci retrográdnej metamorfózy v mladšom 
období. 

Ostatné minerály 

Medzi ostatné minerály Bt metapelitu patrí Mn ilmenit, 
rutil , zirkón, monazit, uraninit, kalcit, Mn siderit a siderit. 
Relikty kalcitu sme našli v porfyroblaste K živca s albitom 
a v agregáte Mn ilmenitu s rutilom a zirkónom (obr. 3c a 6). 
Mn siderit (MnC03 = 18,4- 23, 1 % mol.) sme identifikovali 
v trhlinách muskovitu (ms92cel8), ktorý zatláča mladší 
K živec a albit (obr. 3d) . Siderit (MnC03 = 2 %) sme našli 
v matrixe s biotitom a Fe fengitom (obr. 3b). Klasifikácia 
karbonátov je na obr. 20. 

MnC03 
Rodochrozit 

Kalcit 
CaC03 

7 

Bt-Qtz-Ep metapelit 
O Guľapalag 

MgC03 = 2-7 % mol. 

FeC03 
Siderit 

Obr. 20. Klasifikácia karbonátov z Bt metapelitu s epidotom v troj
uholníkovom diagrame CaC03 - MnC03 - FeC03. 

Fig. 20. Classification of carbonates trom Bt metapelite with epidote 
in triangle diagram CaC03 - MnC03 - FeC03. 

Minerálne asociácie Bt metapelitu 

Bt metapelit s prevahou kremeňa má takúto postup
nosť kryštalizácie minerálnych asociácií (M 1) : 

1. Ab1 + Otz + Png1 + Chl1 +Ap+ llm + Rtl + Mt + Mnz + 
Urn 

2a. Ab2 + Qtz + Png2 + Bt + llm + Rtl + AII +Tur+ C 
2b. Ab2 + Otz + Kfs + tavenina 
3. Otz + Ab2 + Kfs + Chl2 + Sph + Cal + Py + Ht 

Minerálne asociácie v Bt metapelite s epidotom majú 
takúto postupnosť kryštalizácie (M 1) : 

• 
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Obr. 21. Distribúcia kvantitatívneho obsahu Ce, La, U, Pb, Sm, Th a Y (ppm) v zonálnom monazite a kompozícia v odrazených elektrónoch. 

Fig. 21. Distribution of quantitative contents of Ce, La, U, Pb, Sm, Th, Y (ppm) in zonal monazite and composition in back-scattered electrons. 

l 
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1 . Ab1 + Otz + Png1 + Grtstred + Chl1 + Zo + Act + Ap + 
Mnllm + Rtl + Xen + Mnz + Urn + Cal + Sd + MnSd 

2a . Ab2 + Otz + Png2 + Bt + Grtokrai + llm + Ep + Ads + Rtl + 
C + AII +Tur+ Mnz + Urn + Tho + Bst + Zr 

2b . Ab2 + Otz + Kfs + Mnz + Urn + tavenina 
3 . Qtz + Ab2 + Kfs + Chl2 + Sph + Py + Mnz + Urn 

Tri minerálne asociácie v Bt metapelite s prevahou 
kremeňa a v Bt metapelite s epidotom kryštalizovali v jednom 
procese postupne, a to v prográdnej (asociácia 1 a 2) 
a potom v retrográdnej (asociácia 3) reg ionálnej metamor
fóze M 1. V prvej a druhej minerálnej asociácii prevažuje 
kremeň a v obidvoch dominuje granoblastické usporia
danie minerálov. Objemovo sú prvé dve asociácie hlav
nou zložkou horniny. Mladšia minerálna asociácia 2b 
zatláča asociáciu 1 a 2a a v štruktúre obidvoch typov 
Bt metapelitu je charakteristická porfyroblastickou až 
všesmernou kryšta lizáciou K živca, albitu a kremeňa. 
Minerálnu asociáciu 2b sme zároveň zistili v podobe mikro
grafického prerastania Kfs + Otz a mikropertitu albit-2 
s dominantným K živcom. To sú textúrne znaky kryšta
lizácie z taveniny. Textúrne prejavy lokálneho tavenia 
Bt metapelitu vznik li v teplotnom vrchole a na začiatku 
retrográdnej metamorfózy. V obidvoch typoch Bt metapelitu 
kryštalizovala tretia minerálna asociácia v retrográdnej 
vetve metamorfózy. Zatláča staršie minerálne asociácie 
štádia 1 a 2. Chemické zloženie albitu je rovnaké , ako 
má albit-2 v štádiu 2a a 2b, a preto sme albit v štádiu 3 
osobitne nevyčlenili . 

Minerálne asociácie v betliarskom granite 

V betliarskom granite sme odlíšili nasledujúce minerálne 
. ' . 

asoc1ac1e : 
1. Ab1 + Otz + Png1 +Ap+ Rtl + Mon + Zr 
2 . Ab2 + Otz + Png2 + Kfs1 + Bt 
3 . Kfs2 + Qtz + Png3 +Chi+ Cal + Tur stred+ Tur okraj 

Betliarsky granit je "fengitový" typu S s prevahou 
všesmernej štruktúry. Uvedené asociácie kryštal izovali 
postupne v jednom procese. Prvá, s prevládajúcim 
albitom-1 a fengitom-1 (Al20 3 = 27,5-32 hmot. 0/o relikt 
v albite-1 , Al20 3 = 31 ,6- 33,4 % relikt v matrixe, obr. 15), 
reprezentuje relikt metapelitu z predtaveninového štádia 
granitu, druhá, dominantná, má všetky štruktúrne znaky 
kryštal izácie z granitovej taveniny. V granite sme rovnako 
ako v Bt metapelite často nachádzali mikrografické pre
rastan ie K živca kremeňom , štruktúru myrmekitu (Otz + 
Pl2) a mikropertitu (Pl2 + Kfs). Granoblastický charakter 
horniny z „metamorfného štádia" (asociácia 1) sme v gra
nite pozorovali len lokálne. Príkladom zmeny granoblas
tickej štruktúry na magmatickú v štruktúre granitu je 
magmatická korózia hypidiomorfne obmedzeného reliktu 
albitu-1, na ktorý v dvoch samostatných lemoch dorastal 
mladší albit-2 v zmesi s K živcom a fengitom-2 (Al20 3 = 
33 ,5-36,5 %) . V najmladšom vonkajšom leme je albit-2 
v zmesi s K živcom a fengitom-2 spolu so vzácne sa vy
skytujúcim biotitom. Pôvodný metapelit s granoblastickou 
štruktúrou sa v magmatickom štádiu zmenil na horninu 
so všesmernou štruktúrou, v ktorej prevláda kryštalizácia 

druhej minerálnej asociácie. Tretia minerálna asociácia 
kryštalizovala v stave subsolida až solida granitu. Fengit-3 
z tohto štádia má nízky obsah Al 20 3 (27, 7-30 %) a je 
v asociácii s chloritom , čo indikuje , že kryštal izoval 
počas chladnutia granitu pri nízkej teplote. Podľa obsahu 
Al20 3 vo fengite-3 bola tep lota chladnutia granitu porov
nateľná s teplotou prográdnej metamorfózy Bt metapelitu, 
ked' v predtaveninovom metapelite kryštalizoval fengit-1 
(Al20 3 = 27,5-32 %) spolu s albitom-1 (obr. 15). Relikt 
fengitu-1 sa dobre zachoval v albite-1 . P-T podmienky 
tavenia a nasledujúcej kryštalizácie minerálnych asociá
cií z granitovej magmy boli v betl iarskom granite identické 
ako P-T podmienky vo vrchole metamorfózy Bt metapelitu 
(obr. 27) . 

Th-U-Pb datovanie monazitu a uraninitu v Bt metapelite 
s epidotom na lokalite Guľapalag 

V rozličnej hÍbke vrtu RS-1 (vzorka RS-15/520 m, 
RS-21 /585-694 m a RS-32/1012 m) sme na lokalite Guľa
palag v Bt metapelite s epidotom datovali monazit a ura
nin it. V celej ploche výbrusu sme pomocou BS_E obrazu 
vyhľadali a analyzovali všetky zrná monazitu a uraninitu 
väčšie ako 5 µm. Z jedného zrna sme urobili jednu analýzu 
a v prípade zonálneho zrna sme analyzovali každú zónu 
raz. Tak sme získali 64 analýz a štatistickú istotu v po
četnosti a reprezentatívnosti všetkých analyzovateľných 
zŕn monazitu a uraninitu vo výbrusoch '(tab. 12). štatistická 
významnosť chemických analýz odvodená od početnosti 
všetkých analyzovaných zŕn väčších ako 5 ~1m v náhod
ných rezoch (výbrusoch) dovo ľuje porovnať intenzitu rôz
nych vekových skupín kryštalizácie monazitu a uraninitu . 
Z takejto analýzy možno s istotou odvodiť, ktorý časový 
úsek v zistenom metamorfnom procese mal na vzniku 
Bt metapelitu s epidotom najväčší podiel. 

Prevažne alotriomorfné monazity vo vzorkách Bt meta
pelitu s epidotom sú veľké od 5 do 150 µm. Monazity veľké 
nad 50 pm sú zonálne a voči interakcii s fluidnou fázou, 
ktorá spôsobila ich rozpad , nestabilné . Tieto rel ikty 
monazitu obsahujú inklúzie toritu (obr. 22d) a niektoré 
akumulácie toritu a pyritu (obr. 22a) . Chemicky zonálne 
monazity väčšie ako 50 ~1m bývajú často uzavreté v biotite 
a po ich rozpade zostali početné reliktné červíkovité 
útvary, kým zvyškovú časť pôvodného zrna tvoria reakčné 
produkty s apatitom a epidotom (obr. 21 a 22b). Rtg. ma
povaním kvantitatívneho obsahu Ce, La, U, Pb, Sm, Th 
a Y sme v chemicky zonálnom monazite zistili významnú 
premenlivosť s postupným rastom obsahu prvkov od stre
du po okraj zrna monazitu. Distribúcia obsahu Ce, Sm a Y 
jasne oddeľuje ob l asť pôvodného jadra, najskôr reliktu 
klastického monazitu , na ktorý dorastal okraj nového 
monazitu s vyšším obsahom Sm_, Th, U, Y, Ce, Pb a La. 
V reliktnom jadre sú početné inklúzie toritu, kým na okraji 
zrna torit chýba (obr. 21 a 22d) . Okrem zonálnych a alo
triomorfne obmedzených monazitov sme v Bt metapelite 
s epidotom našli homogénne a hypidiomorfné až idiomorfné 
monazity. Tieto nové a mladšie monazity sú v intersticiálnych 
priestoroch pelitického matrixu bez reakčných korón a sú 
veľké do 30 ~1m (obr. 22c) . 
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Uraninity majú prevažne idiomorfné až hypidiomorfné 
obmedzenie. Podľa rôzneho náklonu rezu na os c sa 
uraninit často vyskytuje v štvorcových resp. štvoruholní
kových tvaroch. Analyzované zrná uraninitu sú chemicky 
homogénne. 

Výpočet veku monazitu a uraninitu Th-U-Pb datovaním 
je zaťažený najväčšou chybou a má najvyššiu štandardnú 
odchýlku vtedy, ked' sa vezme do úvahy kombinácia 
chýb merania obsahu Th, U a Pb, ktoré vstupujú do výpočtu 
veku. Po zohľadnení chýb merania je priemerná odchýlka 
veku monazitu medzi 15-20 mil. rokov. Uraninity majú 
pôvodne vysoký obsah U a ten v závislosti od veku pro
dukuje priamoúmerne ekvivalentne vysoký obsah rádio
génneho Pb, ktorý je vysoko nad detekčným limitom, 
a tak sa adekvátne zníži aj chyba merania. Preto je 
odchýlka veku uraninitu v rozsahu od 1,5 do 2 mil. rokov 
a jeho vzorky tak poskytujú veľmi presný vek. Opakované 
merania monazitu a uraninitu potvrdili vynikajúcu reprodu
kovateľnosť analýz s malým rozptylom veku. 

V histograme je vek monazitu od 279 do 205 mil. rokov 
a uraninit má podobný rozsah od 273 po 228 mil. rokov 
(obr. 23). V dvoch vzorkách (RS-21 a RS-32) sme našli 
monazity s priemerným vekom ~107 mil. rokov (5 analýz = 
5 zŕn) a v strede zonálneho monazitu sme vo vzorke RS-15 
určili vek 323 a 310 mil. rokov (obr. 22d). 

Rovnaký rozsah veku monazitu a uraninitu umožnil 
zlúčiť všetky veky do spoločného histogramu (obr. 24). 
Existencia viacerých modov v spoločnom histograme indi
kuje spojitú a opakovanú kryštal izáciu monazitu a uraninitu 
v intervale od 279 do 205 mil. rokov. Existencia rozličných 
tvarov monazitov potvrdzuje predpoklad o ich opakovanej 
kryštalizácii (obr. 21 a 22) . Zonálne monazity väčšie ako 
50 µm sú staršie a v strede zŕn obsahujú relikty s inklúziami 
toritu. Podľa ·datovania je vek týchto reliktných domén 
323 a 31 O mil. rokov. Na reliktné jadrá dorastal v mladšom 
období - od 278 do 260 mil. rokov - okraj a kryštalizácia 
monazitu sa skončila vonkajším okrajom v období 244 mil. 

rokov (obr. 22d) . V pelitickom matrixe (biotit, svetlá sľuda 
a kremeň) majú mladšie monazity od hranice 240 mil. rokov 
často prizmatické a hypidiomorfné obmedzenie a sú bez 
reakčných korón (obr. 22c). 

V spoločnom hi.stograme veku uraninitu a monazitu 
sme podľa lokálnych modov triedili široký rozsah 
205-279 mil. rokov do čiastkových tried (obr. 24) . 
Výsledkom sú nasledujúce vekové triedy: 

1. 270 až 280 mil. rokov, priemer 275 mil. rokov (urani
nitovo-monazitová izochróna) M 1 

2. 255 až 270 mil. rokov, priemer 262 mil. rokov (urani
nitovo-monazitová izochróna) M 1 

3. 240 až 255 mil. rokov, priemer 246 mil. rokov (urani
nitovo-monazitová izochróna) M 1 

4. 225 až 240 mil. rokov, priemer 230 mil. rokov (urani
nitovo-monazitová izochróna) M 1 

5. 200 až 225 mil. rokov, priemer 216 mil. rokov (mona
zitová izochróna) M 1 

6. 90 až 130 mil. rokov, priemer 107 mil. rokov (mona
zitová izochróna) M2 

Početnosť veku v triede 1 až 6 je zároveň početnosťou 
výskytu z ŕ n monazitu a uran initu v ploche výbrusov. 
V histograme početnosť veku významne prevláda v triede 1 
až 4 nad početnosťou v triede 5 a 6 (obr. 24). Z toho vychodí, 
že metamorfný proces M 1 bol pri formovaní Bt metapelitu 
s epidotom dominantný a mladší metamorfný proces M2 
(trieda 6) nemal na jeho vznik podstatný vplyv. Intenzitu 
podielu mladšej metamorfózy M2 k staršej M 1 možno šta
tisticky vyjadriť pomerom veku uraninitu a monazitu 1 : 12 
v prospech metamorfózy M 1 . 

Potvrdením opodstatnenosti rozdelenia veku do šies
ticl1 tried je nezávislý výpočet štyroch monazitovo-urani
nitových izochrón v triede 1 až 4 a dvoch samostatných 
monazitových izochrón v triede 5 a 6 (obr. 25 a 26). Ka
existujúca dvojica monazit - uraninit opakovane kryšta li
zovala v štyroch postupných a časovo neprerušených 
udalostiach metamorfného procesu M 1. Štyri samostatné 

Obr. 22. Tvary monazitu rozličného veku v Bt metapelite 
s epidotom na lokalite Guľapalag. Ma - milióny rokov. 
Tho - torit, Mnz - monazit, Ep - epidot. Bt - biotit. a, b, 
c - vrt RS-1 /585- 694 m, vzorka RS-21 . d - zonálne 
zrno monazitu (podrobne na obr. 21) zaznamenalo 
interval postupnej kryštalizácie od stredu po okraj. 
Stred monazitu (323-31 O mil. rokov) je najskôr reliktom 
zo sedimentárneho protolitu pelitu. Dva okraje repre
zentujú prográdnu a retrográdnu metamorfózu M 1 
(stredný karbón - protolit, spodný perrn až hranica 
vrchného permu - spodný trias - metamorfóza M1 ). 
Vrt RS -1 /520 m vzorka RS-1 5. Odrazené elektróny. 
Fig. 22. Shapes ot monazite of various age in Bt rneta
pelite with epidote in locality Guľapalag. Ma - millions 
ot years. Tho - thorite, Mnz - monazite, Ep - epidote, 
Bt - biotite. a, b, c - dri II RS-1 /585-694 m, sample RS-21. 
d - Zonal monazite grain (details on Fig. 21) registered 
interval of gradual crystallization trom the core to rim. 
The core of monazite 323- 31 O mil. years is a relict 
most probable trom the sedimentary protolith ot pelite. 
Two margins represent the prograde and retrograde 
metamorphism M 1 (the period ot middle Carboniferous -
protolit11, Lower Permian to boundary of Upper Permian 
with Lower Triassic - metamorphism M1 ). Dril! 
RS-1 /520 m. Sample RS-15. Back-scattered electrons. 

• 
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monazitovo-uraninitové izochróny presne datujú priebeh 
prográdnej a retrográdnej metamorfózy M 1 od spodného 
permu (275 mil. rokov) do stredného triasu (230 mil. rokov) . 
Samostatná a mladšia monazitová izochróna 5 (216 mil. 
rokov) indikuje neprerušené chladnutie horniny do vrch
ného triasu. V tom období kryštalizovala piata generácia 
monazitu bez koexistencie s uraninitom (obr. 26) . Piata 
generácia reprezentuje koniec retrográdnej metamorfózy 
M 1 v P-T podmienkach fácie zelených bridlíc. 

časovo oddelený a mladší metamoriný proces M2 za
znamenala samostatná monazitová izochróna 6. Výskyt 
monazitov s priemerným vekom 107 mil. rokov na nej sme 

, 

zistili len v Bt metapelite s epidotom v hlbke od 585-694 m 
(vzorka RS-21) a 1012 m (vzorka RS-32/1012 m), ale 
v ostatných vzorkách z plytších úrovní vrtu RS-1 sme tento 
typ monazitu nezistili. Z toho usudzujeme, že šiesta gene
rácia monazitu kryštalizovala lokálne a v prográdnej meta
morfóze metamoriného procesu M2. Obdobie kryštalizácie 
tohto monazitu bolo limitované kompresným štádiom alpínsko
-kriedového orogénu. Nízky počet (5) zŕn monazitu jasne 
ukazuje, že alpínsko-kriedová rekryštalizácia nemala na 
Bt metapelit s epidotom, ktorý vznikol v staršom variskom 
orogéne pri regionálnej metamorfóze M 1, zásadný vplyv. 
Metamoriná udalosť M2 neovplyvnila stabilitu minerálnych 
asociácií z procesu M 1 a podľa toho predpokladáme, 
že prebiehala maximálne vo fácii zelených bridlíc. 

Podľa rozdelenia veku v histograme (obr. 24) sa dá 
s určitosťou usudzovať, že v perme až triase v Bt metapelite 
s epidotom bez prerušenia kryštalizovali rozličné tvary 
a generácie monazitu a uraninitu v jednej spojitej metamorfnej 
udalosti M 1. Prvých päť najstarších tried procesu M 1 za
hŕňa celé obdobie permu a triasu. Z toho vychodí, že proces 
M 1 v chloritovej až biotitovej zóne produkoval počas dlhého 
obdobia 54 mil. rokov dostatok tepla pre súčasnú kryšta
lizáciu monazitu a uraninitu. K tomuto intervalu treba pripo
čítať obdobie chladnutia 20 mil. rokov, ktoré v retrográdnej 
metamorfóze M 1 produkovalo samostatnú 5. generáciu mona
zitu bez uraninitu. Z toho je zrejmé, že proces M 1 prebiehal 
bez prerušenia okolo 74 mil. rokov. Takýto typ metamorf
ného procesu je spätý s vysokým geotermálnym gradientom, 
je nízkotlakový a v orogénnej udalosti sa spája s extenz
ným tektonickým režimom . Modelovým príkladom takejto 
metamorfózy je metamorfóza typu ostrovných oblúkov 
(island a res; Spear, 1995). Je to typ nízkotlakovej a vysoko
teplotnej metamorfózy, ktorá má v gemeriku dobré geotek
tonické pozadie, pretože pre perm je v gemeriku charakte
r is tický anatektický granitový magmatizmus (Kovách 
et al., 1979; Cambel et al. , 1977, 1989; Kantor a Rybár, 
1979; Kovách et al. , 1986; Finger a Broska, 1999; Poller 
et al. , 2002; Finger et al., 2003 ; Kohút a Stein, 2005) s ekvi
valentným ryolitovým vulkanizmom na povrchu (Grecula 
et al ., 2006). 

Podľa metamorfných reakcií a indexových minerálov 
sa metapelit na lokalite Guľapalag začal anatekticky taviť 
v období od 270 do 280 mil. rokov (1. trieda). Podľa dato
vania v tomto období vývoja gemerika vznikol hrubozrnitý 
granit typu Delava, Surovecký jarok, Betliar a Peklisko 
(Kovách et al., 1986; Finger a Broska, 1999; Finger et al. , 
2003 ; Poller et al., 2002). Hybridný granit hnileckého 
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Fig. 23. Histograms of division of monazite and uraninite ages. 
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Obr. 24. Spoločný histogram rozdelenia veku monazitu a uraninítu 
s rozdelením tried vo variskom rnetamorfnom procese M1 a v alpín
skom M2. 
Fig. 24. Common histogram ot division ot ages of monazite and ura
ninite with separation of individual groups in Varíscan metamorphic 
process M1 and Alpíne metamorphíc process M2. 
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a zlatoidčianskeho typu s intenzívnym odplynením a s lo
kálnou diferenciáciou granitovej magmy vznikol v období 
od 255 do 270 mil. rokov, čiže patrí do druhej triedy veku , 
ktorý sme zistili v Bt metapelite s epidotom (Kovách 
et al. , 1986; Cambel et al., 1989; Poller et al. , 2002 ; Kohút 
a Stein, 2005). Z hľadiska P-T dráhy metamorfózy M 1 je 
to obdobie začiatku retrográdnej metamorfózy a zároveň 
začiatku pohybu granitovej magmy po zlomoch . V sedi
mentoch permu sa na povrchu v tomto období zazname
nali prvé andezitovo-ryolitové vulkanity (Grecu la et al. , 
2006). Tretie obdobie (255 až 240 mil. rokov) je významné 
ryolitovým vulkanizmom a skončilo sa vo vrchnom perme. 
V granitoch gemerika je tretie obdobie (255 až 240 mil. rokov) 
obdobím začiatku chladnutia granitovej magmy, ktoré 
datovaním bielej sľudy a biotitu zistil Kantor (1959), Kantor 
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a Rybár (1979) a Bagdasaryan (1977) a celohorninovým 
Rb-Sr datovaním granitu aj Kovách et al. (1979). štvrté 
obdobie (od 225 až 240 mil. rokov) je obdobím postup
ného a pomalého chladnutia granitovej taveniny so skon
čením kryštalizácie K živca v retrográdnej metamorfóze 
Bt metapelitu s epidotom. Piate obdobie (od 200 do 225 
mil. rokov) je obdobím vychladnutia Bt metapelitu s epidotom 
v teplotnom intervale fácie zelených bridlíc pod 500 °C. 
Toto obdobie, ked' bol Bt metapelit s epidotom nepretržite 
v plastickom stave, v granitoch gemerika zaznamenala 
Rb-Sr celohorninová a biotitová izochróna (Kovách et al. , 
1986; Cambel et al. , 1989) . Z uvedených postupných 
a spojitých udalostí v perme až triase vychodí, že P-T 
podmienky metamorfózy M 1 sú v zhode s anatektickým 
granitovým tavením a rovnako v časovej zhode s retro-
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Obr. 25. Pb-Th* monazitovo-uraninito
vé izochróny prográdnej (1 ), vrchola 
(2) a začiatok retrográdnej (3) variskej 
metamorfózy M 1. Th* = Th. 3, 1 SU (Th, 
U - obsah Tl1 a U). Body 323 a 310 mil. 
rokov reprezentujú relikty klastov mona
zitu z predmetarnorfného štádia pelitu. 
Tieto relikty tvoria stredy zonálnych 
porfyroblastov monazitov v Bt metapelite 
s epidotom. 
Fig. 25. Pb-Th„ monazite-uraninite iso
chrones of prograde path (1 ), peak (2) 
and the begining of the retrograde path 
(3) of Variscan metamorphism M1. 
Th*= Tl1.3.15U (Th, U - content of thorium 
and uraniurn). Points 323 mil. years 
and 31 O mil. years represent the relicts 
of monazite clasts trom the pre-meta
rnorphic phase of pelite. Tl1ese relicts 
form the cores of the zonal porphyro
blasts of monazites in Bt-metapelite 
with epidote. 
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Obr. 26. Pb-Th" monazitovo-uraninito
vá izochróna retrográdnej n1etamorfózy 
M1(4) a monazitová izochróna chlad
nutia (5) na konci retrográdnej variskej 
metamorfózy M1 . Monazitová izochró
na (6) reprezentuje alpínsku metamor
fózu M2. Th* = Th.3, 1 SU (Th, U - ob
sah Th a U) . 
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Fig. 26. Pb-Th* monazite-uraninite iso
chrone of the retrograde metamor
phism M1 (4) and monazite isochrone 
of cooling (5) at the end of retrograde 
Variscan metamorphism M1. Monazite 
isochrone (6) represents the Alpine 
metamorphism M2. Th* = Th.3.1 SU 
(Th, U - content of thorium and uranium). 



• 

M. Aadvanec et al.: P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu s prímesou psamitického kremeňa ... 29 

grádnou metamorfózou a s postupným chladnutím grani
tovej taveniny. Nízkotlakové a vysokoteplotné P-T dráhy 
sú všeobecne charakteristické pre extenznú fázu varis
kého orogénu, ktorá je v gemeriku časovo posunutá do 
permu a triasu. Kompresná udal osť variského orogénu 
v gemeriku prebiehala vo vrchnom karbóne (Grecula 
a Radvanec, 2005) . Vek starého reliktného jadra monazitu 
323 a 31 O mil. rokov ( obr. 22d) reprezentuje túto kompresnú 
časť variského orogénu a analyzovaný monazit v Bt meta
pelite s epidotom je najskôr reliktom z protolitu vrchno
karbónskych sedimentov, ktoré sa pri permsko-triasovej 
extenzii metamorfovali a anatekticky tavili. 

Šiesta veková skupina monazitu od 122 do _100 mil. rokov 
reprezentuje časovo oddelenú alpínsku, strednokriedovú 
metamorfnú udalosť M2, ktorá v Bt metapelite s epidotom 
spôsobila vznik malého množstva najmladšej generácie mona
zitu. V betliarskom granite metamorfóza M2 tohto obdobia 
vymazala pôvodný izotopový pomer K a Ar v K živci (Kantor, 
1957). Bagdasaryan (1977) na iných miestach gemerika zistil 
94 mil. rokov starý mikroklín v žile pri Čučme a vek 70 mil. rokov 
v popročskom granite Bojko et al. (1974). 

P-T-t podmienky vzniku Bt metapelitu a vzn ik granitu 

P-T podmienky vzniku indexových minerálov (biot itu , 
aktinolitu a K živca) Bt zóny a metamorfogénnych minerál
nych asociácií v Bt metapelite s prevahou kremeňa a s epi
dotom sme odvodili z výmenných reakcií. V modeloch 
výmenných reakcií sme menili podiel molárneho zlomku 
X(C0 2) v závislosti od tlaku a teploty podľa programu 
Geocalc (B_erman, 1987). Výmenné reakcie sme zostavili 
pri týchto vstupných podm ienkach: 

1. Prvkovú asociáciu Si, Fe, Mg, Ca, Na, Al , K, O, Ti, 
H a C sme odvodili od chemického zloženia minerálov 
(tab. 2 až 9). 

2. Minerálnu asociáciu zistenú v Bt metapelite sme vo 
výpočte stotožnili s týmito koncovými členmi: almandín 
(v reakciách sme ho označili Grt), kalcit (Cal), siderit 
(Sd), klinozoisit (Czo) , zoisit (Zo), muskovit (Png) , ilmenit 
(llm) , a-kremeň (aQtz) , ruti l (Rtl) , albit (Ab) , annit (Ann), 
grosulár (Gr) , pyknochlorit (Chi), K-živec (Kfs). 

3 . Zloženie fluidnej fázy metamorfózy C02 : H20 sme 
odhadli v pomere 0,4 : 0,6, ktorý sme odvodili od pomeru 
C02 a H20 vo fluidných inklúziách (Radvancová in Grecula 
et al. , 1995) . 

Guľapalag je typovou lokalitou Bt metapelitu s epidotom, 
na ktorej sme datovali postupnosť kryštalizácie minerál
nych asociácií. Zistili sme tam všetky metamorfogénne 
minerálne asociácie a indexové minerály Bt zóny, štruk
túrne príznaky anatektického tavenia a okrem indexo
vých minerálov Bt zóny aj rel ikty Chi zóny. Pre Guľapalag 
je charakteristický sporadický výskyt výrazne zonálneho 
granátu . Jeho stred kryštalizoval v Chi zóne metamorfózy 
a v metapelite vznikol z reakcie Mn chloritu s kremeňom. 
Spessartínový (Mn) stred granátu vznikol pri teplote okolo 
400 °C podľa modelovej reakcie 1 (Deer et al. , 1997). 
Vznik almandínovo-grosulárového Fe-Ca-okraja Mn granátu 
a uzavren iny Fe-Ca granátu v K živci charakterizujú 
teplotné podmienky vyššieteplotnej Bt zóny a odvodi li 

sme ich od priebehu výmenných reakcií 2, 2a a 2b (Deer 
et al. , 1997), ktoré dobre vysvetľujú dorastanie Mn stredu 
granátu Fe-Ca granátom na okraji pri raste teploty meta
morfózy (obr. 27). Reakcia 2a a 2b majú podľa vypočíta
ných P-T charakteristík v závislosti od zmeny X(C02) dve 
samostatné štádiá. V nižšieteplotnom intervale (od 360° 
do 420 °C) mohol stred zonálneho granátu kryštalizovať 
v celom rozsahu X(C02) od O do 1 bez obmedzenia, aj ked' 
s podmienkou mierneho rastu teploty pri zvýšení X(C02) 
vo fluidnej fáze. To je v súlade so zistením, že na začiatku 
prográdnej regionálnej variskej metamorfózy M 1 sa z meta
pelitu s organickou substanciou (betliarske vrstvy) uvoľ
ňovalo väčšie množstvo C02 do fluidnej fázy ako na jej 
konci (Radvanec et al. , 2004). Podľa modelovej reakcie 
2a a 2b druhé vyššieteplotné štádium dorastania okraja 
granátu (T = 470-550 °C) prebiehalo pri X(C02) v rozsahu 
od O, 1 do 0,4 vo fluidnej fáze, čo je v súlade s uvoľnením 
malého množstva C02 z protolitu pri vyššej teplote meta
morfózy. Po tejto analýze sme dorastanie okraja almandí
novo-grosulárovým granátom odvodi li v intervale od 500 
do 550 °c a tlakovom od 2,5 do 3 kbar (obr. 27). Výrazná 
zmena v z ložení granátu (Mn - stred a Fe-Ca - okraj) 
na lokalite zaznamenala celý rozsah teploty prográdnej 
metamorfózy Bt metapelitu s epidotom od chloritovej 
po biotitovú zónu . Výrazná zonálnosť granátu a absencia 
samostatných zŕn Mn granátu v metapelite, ako aj spora
dický výskyt granátu boli hlavnou príčinou , prečo sme 
nevyčlenili samostatnú Grt zónu metamorfózy. 

MnChl + 4Si02 = Grtspess + 8H20 (1) 
P = 1-3 Kb, T = 370-410 °C (stred) 

FeChl + 4Si02 = GrtAlm + 8H20 (2) 
P = 1-3 Kb, T = 520-540 °C (okraj) 

2Czo + 3a0tz + 911m + 4C02 = 3GrtA1m + 4Cal + 9Rtl + H20 (2a) 
P = 2,5-4 Kb, T = 370-510 °C (okraj) 

2Czo + 12a0tz + 911m + 5Cal = 3GrtAhn + 9Sph + 5C02 + H20 
P = 0,5-3,5 Kb, T = 450-600 °C (okraj) (2b) 

Vznik biotitu, indexového minerálu Bt zóny, opisujeme 
v obidvoch typoch Bt metapelitu modelovou reakciou 3 

3Png(Ms) +Chi= 3Bt + 7a0tz + 4Al 2Fe.1Si.1 + 4H20 (3) 
(zložka v Png, Ms, Chi a Bt) 

Modelová reakcia 3 dobre opisuje vznik asociácie 
ch lorit + biotit až samostatného biotitu v pelitickom protolite. 
Miyashiro a Shido (1985) ňou opísali vznik biotitu v bioti
tovej zóne a aj Wang et al. (1986) pomocou nej definovali 
biotitovú izográdu nízkotlakovej metamorfózy. Pattison 
(1987) konštatuje, že reakcia 3 prebiehala v oblasti Dalra
dianu aj pred Bt izográdou. Tieto zistenia súhlasia 
s naším štúdiom, ked' reakcia 3 prebiehala v rámci reakcií 
subsystému A - C - FM od chloritovo-biotitovej zóny až 
po biotitovú (Radvanec, 1992, 1994a; Radvanec et al., 
2004). V týchto zónach prebiehali d'alšie reakc ie, ktoré 
v Bt metapelite viedli k vzniku Ca amfibolu, biotitu, skt:Jpiny 

' 
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Tab. 12 
Datovanie monazitu a uraninitu spolu s obsahom Th, Pb, U, Y a s príslušnými odchýlkami ( 1 cr) v hmat. '3/o 

Dating of monazites and uraninites together with contents of Th, Pb, U, Y and corresponding variations (1 cr) in wt. % 

Vzorka Th u Pb y Th 1 cr U 1 cr Pb 1 0 Vek Odchýlka od veku 

RS-15 mnz 7,9066 0,4025 0,0945 2,6555 0,0297 0,0087 0,0052 230 13,6 
RS-15 mnz 6,9561 0,3278 0,0867 2,8107 0,0280 0,0086 0,0052 243 15,6 
RS-15 mnz 6,9208 O, 1231 0,0733 0,4024 0,0279 0,0081 0,0050 225 16,6 
RS-15 mnz 5,0985 0,0366 0,0651 O, 1443 0,0242 0,0078 0,0050 279 23,2 
RS-15 mnz 6,4076 0,0394 0,0666 0,2745 0,0270 0,0080 0,0050 228 18,5 
RS-15 mnz 6,4446 0,2710 0,0817 2,5363 0,0270 0,0084 0,0050 250 16,7 
RS-15 mnz 6,7826 0,2378 0,0857 2,7621 0,0278 0,0084 0,0051 254 16,5 
RS-15 mnz 6,9899 0,2127 0,0892 2,7477 0,0282 0,0084 0,0051 260 16,3 
RS-15 mnz 7,4170 0,2971 0,0971 2,5067 0,0290 0,0085 0,0052 260 15,0 
RS-15 mnz 6,8566 0,2829 0,0800 2,0009 0,0280 0,0085 0,0051 231 16,0 
RS-15 mnz 6,0510 0,1168 0,0686 3,0882 0,0264 0,0081 0,0051 239 19,0 
RS-15 rnnz 7,1234 0,3207 0,0877 2,7489 0,0286 0,0086 0,0052 241 15,4 
RS-15 mnz 6,1460 0,1455 0,0708 2,9618 0,0266 0,0082 0,0051 240 18,6 
RS-1 5 mnz 5,8991 0,1293 0,0723 3,3859 0,0262 0,0081 0,0051 256 19,6 
RS-15 mnz relikt 4,7186 0,0199 0,0663 0,1661 0,0234 0,0078 0,0050 310 25,5 
RS-15 mnz 7,2139 0,3008 0,1016 2,9839 0,0330 0,0097 0,0058 278 17,5 
RS-15 mnz 7,2461 0,2896 0,0889 3,0003 0,0331 0,0097 0,0059 244 17,4 
RS-15 mnz 7,2875 0,2824 0,0976 2,9581 0,0329 0,0097 0,0058 267 17,4 
RS-15 mnz relikt 5,2977 0,0273 0,0778 O, 1296 0,0283 0,0089 0,0057 323 25,9 
RS-15 mnz 5,2439 0,0101 0,0642 O, 1168 0,0280 0,0088 0,0056 272 25,9 
RS-15 mnz 5,3166 0,0354 0,0582 O, 1015 0,0280 0,0088 0,0056 240 24,7 
RS-15 mnz 5,6685 0,0286 0,0692 O, 1208 0,0288 0,0088 0,0056 269 23,5 
RS-15 mnz 6,7210 0,2824 0,0911 2,8023 0,0312 0,0094 0,0057 267 18, 1 
RS-15 u 1,0935 69,0922 2,2616 0,2225 0,0135 0,0982 0,0090 228 1,2 
RS-15 u 1,9404 73,0575 2,5698 0,1959 0,0162 0,1030 0,0095 244 1,2 

RS-21 mnz 6, 1093 0,1415 0,0770 2,6542 0,0261 0,0080 0,0050 263 18,6 
RS-21 mnz 11 ,5730 0,9931 O, 1706 2,5573 0,0358 0,0101 0,0053 259 8,9 
RS-21 mnz 5,6479 0,1584 0,0625 2,8713 0,0254 0,0081 0,0051 228 19,8 
RS-21 mnz 6,1314 O, 1321 0,0691 2,8114 0,0266 0,0082 0,0051 236 18,9 
RS-21 mnz 5,8536 0,1239 0,0657 2,5816 0,0261 0,0081 0,0051 236 19,7 
RS-21 mnz 5,2372 0,1366 0,0705 2,6581 0,0247 0,0080 0,0049 278 21 ,3 
RS-21 mnz 6,1045 0,5471 0,0820 2,6178 0,0263 0,0090 0,0051 234 15,6 
RS-21 mnz 12,6334 1, 1251 0,1782 2,4405 0,0373 0,0104 0,0054 246 8, 1 
RS-21 mnz 9,1323 1,4420 0,1477 2,2784 0,0317 0,0109 0,0053 241 9,4 
RS-21 mnz 5,8744 0,1249 0,0573 3,0657 0,0257 0,0081 0,0051 205 19,4 
RS-21 mnz 5,8081 0,1719 0,0726 2,8816 0,0256 0,0081 0,0050 256 19,2 
RS-21 mnz 6,3297 0,1524 0,0661 3,0585 0,0266 0,0081 0,0050 218 17,8 
RS-21 mnz 5,7418 0,2214 0,0651 2,6907 0,0254 0,0082 0,0050 226 18,7 
RS-21 mnz 8,6538 0,8395 O, 1137 3,3861 0,0309 0,0097 0,0052 225 11 , 1 
RS-21 mnz 8, 1614 0,9821 O, 1102 3,8198 0,0301 0,0100 0,0052 219 11 ,2 
RS-21 mnz 8,6324 1,0378 O, 1175 3,7595 0,0309 0,0101 0,0053 221 10,7 
RS-21 rnnz mladý 4,6241 0,0300 0,0217 0,7076 0,0231 0,0078 0,0048 104 23,9 
RS-21 mnz mladý 4,2566 0,0138 0,0202 0,5552 0,0223 0,0078 0,0048 105 26, 1 
RS-21 u 3,5612 76,6393 2,9593 0,2754 0,0198 0,1069 0,0101 266 1,3 
RS-21 u 4,3551 76,8158 3,0527 0,3185 0,0212 0,1069 0,0102 273 1,3 
RS-21 u 4,3509 73,8677 2,9261 0,2958 0,0209 0,1030 0,0098 272 1,3 
RS-21 u 7,1804 71,4052 2,7400 0,2109 0,0298 0,1037 0,0111 260 1,4 
RS-21 u 6,4847 72,6243 2,7733 0,2315 0,0286 0,1052 0,011 1 260 1,4 
RS-21 u 6,7124 71,4097 2,7282 0,1988 0,0256 0,1005 0,0097 260 1,3 
RS-21 u 4,2668 74,4501 2,9382 0, 1774 0,0240 0,1075 0,011 4 271 1,4 

RS-32 mnz 6,5506 0,1443 0,0678 2,0772 0,0270 0,0081 0,0050 217 17,2 
RS-32 mnz 11 ,9420 0,5078 0,1574 1,4144 0,0362 0,0091 0,0053 260 9,6 
RS-32 mnz 14,0934 0,8221 O, 1692 1,9961 0,0395 0,0099 0,0054 227 7,9 
RS-32 mnz mladý 5,3591 0,0468 0,0252 0,8555 0,0246 0,0078 0,0049 103 20,7 
RS-32 mnz mladý 4,8996 0,0214 0,0221 0,4847 0,0237 0,0078 0,0048 100 22,5 
RS-32 mnz mladý 5,7140 0,0252 0,0314 0,31 10 0,0253 0,0078 0,0048 122 19,4 
RS-32 u 7,6336 71 ,8034 2,6657 0,3421. 0,0306 0,1042 0,0109 251 1,4 
RS-32 u 7,0711 72,6262 2,6253 0,3407 0,0297 0,1052 0,0109 246 1,3 
RS-32 u 7,0719 72,2638 2,6247 0,2936 0,0296 O, 1047 0,0109 247 1,4 
RS-32 u 7,2395 72,0053 2,6307 0,3257 0,0299 0,1044 0,0109 248 1,4 
RS-32 u 7,5533 71,9090 2,6299 0,2790 0,0305 0,1043 0,0109 248 1,4 
RS-32 u 7,8357 71,3172 2,6357 0,2602 0,0310 0,1036 0,0109 250 1,4 
RS-32 u 8,2987 70,9027 2,6357 0,2346 0,0319 0,1031 0,0109 251 1,4 
RS-32 u 8,0984 70,3103 2,5077 0,3132 0,0315 0,1024 0,0107 241 1,3 

Vek a odchýlka od veku je v mil. rokov. mnz - monazit a u - uraninit 
The age and variation trom the age is in mil. years. mnz - monazite and u - uraninite 
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epidotu, albitu a K živca (obr. 27) . Významnou kvalitatívnou 
zmenou v Bt metapelite chloritovej, ch loritovo-biotitovej 
až biotitovej zóny bol okrem zonálneho granátu vznik Ca 
amfibolu ( aktinolitu) a biotitu, ktoré kryštalizovali pri reakci i 
4 až 8. Reakcie prebiehali pri nízkom tlaku od hranice fácie 
zelených bridlíc do amfibolitovej fácie a teplotný vrchol 
Bt zóny je ekvivalentom amfibol itovej fácie . 

Chi+ Cal + Qtz + Ab (Pl)= Ca-Amp + Zo-Czo-Ep (4) 
P = 1-4 Kb, T = 400-470 °C 

Chi + Kfs = Otz + Bt + Png + H20 (5) 
P = 1-4 Kb, T = 450-480 °C 

Cal + Chi + Png + Qtz = Czo + Bt + H20 + C02 (6) 
P = 0,5-4 Kb, T = 420-540 °C 

2Cal + 15Png + 93Kfs = 1 OCzo + 42aQtz + 15Bt+ 4H 20 + 
2C02 (7) 
P = 0,5-4 Kb, T = 480-560 °C 

163Ca-Amp + 25Png = Chi + 25Bt+ 77a0tz + 16Czo + 4H20 (8) 
P = 0,5-4 Kb, T = 530- 590 °C 

Ms+ Ab + Qtz = Kfs + Al20 3-fáza + Fluid 
P = 0,5-3 Kb, T = 570-620 °c 

(9) 

Reakcia 1-8 prebieha pri tlaku 3,5 kbar a v závislosti 
od zmeny X(C02) je optimálny teplotný interval 400-580 
°C (obr. 27) . 

Modelová reakcia 4 dobre opisuje vznik aktinolitu a epi
dotu na hranici stability chloritu (Deer et al., 1997). Kryšta
lizácia aktinolitu a skupiny epidotu spolu s almandínovo
-grosulárovým okrajom granátu + feng it-2 + albit-2 + biotit 
a lokálne andezínu je mimo poľa stability chloritu (reakcia 4). 
Táto minerálna asociácia charakterizuje najvyššie teplotné 
prepracovanie metapelitu, vznik biotitu v teplotnom vrchole 
metamorfózy, Bt zónu ako celok a zároveň premenu pod
mienok fácie zelených bridlíc na amfibolitovú v súlade 
s Miyashirom (1958), Hartom a Grahamom (1975), Holandom 
a Richardsonom (1979) , Radvancom (1992, 1994a) a s i. 
Uvedená minerálna asociácia kryštalizovala podľa reakcie 
4 až 8 pri teplote 500- 580 °c a reakcia, pri ktorej vznikla 
rovnováha Ca amfibol + Png =Chi+ Bt + Otz +Zo+ H20 , je 
v Bt metapelite s epidotom najvyššieteplotnou premenou 
bez znakov tavenia (obr. 27). 

Počas postupnej prográdnej vetvy metamorfózy v Chi 
zóne, Chl-Bt zóne a v Bt zóne metapelitu bol metamorfný 
systém otvorený pre fluidnú fázu H20 a C02. Táto fáza 
bola významnou súčasťou metamorfnej reakc ie 1 až 9 
a okrem nej bol pre ich priebeh významný aj podiel karbo
nátovej zložky (kalcitu) a obsah B (turmalínu) v pel iticko
-psamitickom protolite. Karbonát (kalcit) vstupuje do vý
menných reakcií z protol itu a zároveň je (Mn siderit, siderit 
a kalcit) aj produktom metamorfných reakcií, čo je charak
teristické pre oblasť postupného prechodu fácie zelených 
bridlíc do amfibolitovej fácie (Bt zóna) v systéme otvorenom 
pre fluidnú fázu (Spear, 1995). 

Reakcie, ktoré viedli k vzniku Mn granátu, Fe-Ca granátu 
(Guľapalag) , biotitu (annit) , albitu, fengitu , aktinolitu, sku
piny epidotu, andezínu a K živca, sú v teplotnom intervale 
kryštalizácie od 400 do 620-650 °C pri tlaku 0,5-3,5 kbar 
na hranici stability fengitu . Z priebehu P-T podmienok 
metamorfných reakcií (1-9) rezultuje, že lokálne tavenie 
metapelitu nasýteného vodou a obsahujúceho B (turmalín) 
± karbonát prebiehalo na konci prográdnej metamorfózy 
a v P-T podmienkach jej vrcholu. Nasledujúci vznik ana
tektickej taveniny granitového zloženia vo vrchole meta
morfózy a na začiatku retrográdnej metamorfózy sme 
odvodili na hranici tavenia metapelitu blízko 620-650 °C 
(White et al. , 2003) a v priesečníku s reakciou muskovit 
+ albit + kremeň = K živec + Al20 3-fáza + fluidum (reakcia 9 
na obr. 27) . V retrográdnej metamorfóze táto reakcia (9) 
prebiehala významne, na úkor fengitu produkovala veľké 
množstvo K živca a indikuje chladnutie metapelitu po jeho 
lokálnom anatektickom natavení. Odvodili sme to z kryš
talizačnej pozície K živca v metapelite, ked' K živec 
zatláča starší granát (obr. 5a, b) , obaľuje muskovit s Mn 
sideritom (obr. 3d) alebo skôr vykryštalizovanú zmes akti
nolitu a epidotu (obr. 2b). Na všetkých skúmaných lokali
tách patrí K živec do najmladšej minerálnej asociácie 
Bt metapelitu. Vypočítané P-T podmienky Bt zóny v meta
pel ite, ktorý má znaky vzn iku minimovej anatektickej 
granitovej taveniny (mikrografické prerastanie K živca 
kremeňom , myrmekit, mikropertit) potvrdili predpoklad 
Greculu (1982) , že gemerické granity typu S vznikli nedo
konalým pretavením protolitu (pelit - psamit) . Na typovej 
lokalite Bt metapelitu s epidotom sme Th-U-Pb datovaním 
monazitu a uraninitu zistili časový priebeh prográdnej a retro
grádnej variskej metamorfózy M 1 (obr. 27) . Z analýzy 
postupnosti vzniku rozličných generácií monazitu a uranitu 
v koreláci i s postupnosťou kryštalizácie minerálnych aso
ciácií 1, 2a, 2b a 3 a s priebehom výmenných reakcií 1 až 
9 sme odvodili časovú postupnosť kryštalizácie indexo
vých minerálov Bt metapelitu a z nej vznikla P-T-t dráha 
variskej metamorfnej udalosti M 1 ( obr. 27). Pri prográdnej 
metamorfóze od 323-31 O mil. rokov do obdobia 275 mil. 
rokov v pelitickom matrixe postupne kryštalizoval Mn 
granát (stred) , chlorit, epidot, biotit, fengit , Fe-Ca granát 
(okraj) a aktinol it. Neskôr (od 275 do 262 mil. rokov) po 
miernom uvoľnení tlaku v tlakovom tieni klastov kremeňa 
dorastala asociácia albit + biotit + aktinolit + mozaikový 
kremeň . Teplota metamorfózy v tom období vzrástla 
na 620-650 °C, lokálne sa tavi l Bt metapelit, lebo teplota 
metamorfózy prekročila hranicu stability fengitu , vzn ikli 
prvé mikropert ity K živca a albitu-2 a lokálne štruktúry 
mikrografického prerastania K živca a kremeňa. Vznik 
podstatnej časti porfyroblastov K živca s albitom-2 
(mikropertit) na hranici reakcie 9 datujeme v retrográdnej 
metamorfóze v období od 262 do 230 mil. rokov. 

Na lokal ite Guľapalag sa v intervale 275-230 mil. rokov 
reologické vlastnosti kryštalizujúcich fáz Bt metapelitu 
postupne menili. Pomocou kinematických indikátorov 
sme najprv zistili režim dosúvania Bt metapelitu smerom 
na S v období okolo 270 mil. rokov, ktoré skonči lo kompresný 
deformačný režim Bt metapelitu (obr. 27). Teplotný vrchol 
metamorfózy sa datuje na 262 mil. rokov, reprezentuje 
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koniec prográdnej metamorfózy a zároveň je začiatkom 
mierneho juhovergentného odstrešovania, ktoré sa za
znamenalo až do stredného triasu (230 mil. rokov) . Po vr
chole metamorfózy a v priebehu retrográdnej metamorfó
zy (odstrešovania) sa menil reologický charakter horniny 
z duktilného cez krehkoduktilný až na krehký. Zmeny 
reológie a pohybu Bt metapelitu výpovedne zaznamenali 
klasty kremeňa v pelitickom matrixe (obr. 1) a turrnalín 
(obr. 7) . 

Bt metapelit v tektonickodeformačnom vývoji gemerika 

Mikroštruktúrnemu výskumu Bt metapelitu vo výbrusoch 
orientovaných vzoriek predchádzala terénna štruktúrna 
analýza v odkryvoch, pri ktorej sme v skúmanej oblasti 
študovali postupnosť a časovú nadväznosť vzniku mezo
štruktúr a zároveň sme hodnotili reologický stav konkrét
neho deformačného prepisu (krehký, krehkoduktilný, 
duktilný) . Týmto mikrotektonickým výskumom orientova
ných vzoriek sme doplnili vzájomné časové súvislosti 
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medzi zistenými minerálnymi asociáciami a deformačnými 
štádiami , ktoré pred naším výskumom na skúmanom 
území zisti l Németh (2002, 2005). 

Variská tektogenéza 

Naše datovanie Bt metapelitu potvrdilo dominantnú 
variskú metamorfózu M 1 počas štádia VO. Začiatok pro
grádnej metamorfózy dokumentuje vek 323-31 O mil. rokov 
s tlakovým vrcholom 275 mil. rokov. Toto kompresno
kolízne štádium variskej tektogenézy označujeme VD 1. 

Nasledujúci časový interval 275-262 mil. rokov, ked' rástla 
teplota pri konštantnom, prípadne v závere pri klesajúcom 
tlaku, reprezentuje koniec štádia VD 1 . Mikrokinematické 
indikátory (obr. 1, 7) a tvorba asymetrických štruktúr 
v podobe 0 porfyroklastov kremeňa potvrdili v intervale 
275-262 mil. rokov (teplotný vrchol metamorfózy) severo
vergentnú kinematiku s minerálnou asociáciou vrcholu 
P-T biotitovej zóny (biotit + albit + aktinolit + kremeň). 
Retrográdnu metamorfózu M 1 sme datovali v troch 
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Obr. 27. Priebeh stabilných výmenných reakcií vedúcich k vzniku minerálnych asociácií Bt metapelitu s prevahou kremeňa a Bt metapelitu 
s epidotom v P-T-t dráhe variskej karbónskej až permsko-triasovej metamorfózy M1 . Dorastanie asociácie biotit (Bt) + aktinolit (Act) + albit 
(Ab) + kremeň (Qtz) v tlakovom tieni klastov kremeňa umožnil mierny pokles tlaku v prográdnej metamorfóze. Mikrografické prerastanie 
K živca (Kfs) kremeňom je spolu s mikropertitom K živca a albitu (Ab) znakom antektického tavenia Bt metapelitu a retrográdnej metamorfózy 
na hranici stability muskovitu a K živca. Hranica solidus + B a hranica tavenia metapelitu je podľa Whita et al. (2003), krivka mokrého tavenia 
metapelitu podľa Thompsona (1982) a čiarkovaná krivka solida podľa Pichavanta et al. (1987). 

Fig. 27. Course of stable exchange reactions, causing the origin of the mineral assemblages of Bt metapelite with the prevalence of quartz and 
Bt metapelite with epidote in P-T-t path of Variscan Carboniferous to Permian-Triassic metamorphism M1 . The later growth of assemblage 
biotite (Bt) + actinolite (Act) + albite (Ab) + quartz (Qtz) in the pressure shadovvs of quartz clasts was allowed by the slight pressure decrease 
in the prograde metamorphic path. The micrographic overgrowths of K-feldspar (Kfs) + quartz together with the micropertite of K-feldspar and 
albite (Ab) indicate the anatectic melting of Bt-metapelite and mark the retrograde metamorphism at the stability boundary of muscovite and 
K-feldspar. The boundary solidus + B and boundary of metapelite melting is according to Wl1ite et al. (2003). The courve of the wet melting 
of metapelite - Thompson (1982). Dotted courve of solidus - Pichavant et al. (1987). 

• 
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postupných neprerušených štádiách - 246, 230 a 216 
mil. rokov (najvrchnejší perm až vrchný trias). Tvorba 
mikrokrenulačnej kliváže a orientácia novogenerovaného 
fengitu dokumentujú juhovergentnosť VD2 odstrešovania. 
Kinematický režim plastickej deformácie sa zo severo
vergentného na juhovergentný zmenil v teplotnom vrchole 
v období okolo 262 mil. rokov. Pri juhovergentnom odstre
šovaní v období od 262 do 230 mil. rokov najprv kryštali
zovala minerálna asociácia K živec + kremeň (mikrogra
fické prerastanie) a albit+ K živec (mikropertit) a na konci 
odstrešovania v matrixe asociácia fengit + chlorit + kremeň, 
čo indikuje konečné pasívne chladnutie vo fácii zelených 
bridlíc. Toto štádium chladnutia už na minerálne asociácie 
z prográdnej a retrográdnej metamorfózy M 1 nemalo 
vplyv. 

Na základe kore lácie tektonickej evolúcie územia so 
získanými geochronologickými dátami možno variské 
deformačné štádium VO rozdeliť na časť VD1 (323-262 
mil. rokov}, s variskou kolíziou a zároveň s prográdnou 
vetvou metamorfózy M 1, a na časť VD2 (262-216 mil. rokov) , 
s variským postkolíznym odstrešovaním. V období 275-262 
mil. rokov vznikla podstatná časť granitu s magmatogén
nymi prejavmi v podobe hlavných fáz permského vulka
nizmu a podstatná časť rudných žíl gemerika. Z pohľadu 
metamorfného vývoja orogénu je tento interval koncom 
štádia VD1, čo potvrdzujú výsledky mikroštruktúrneho 
výskumu v tlakovom tieni <J porfyroklastov s asociáciou 
biotit +albit+ aktinolit + kremeň , t. j. vrchol Bt zóny a prejavy 
lokálneho anatektického tavenia v podobe mikrografic
kého prerastania K živca a kremeňa a vznik K živcovo
-albitového mikropertitu. 

Vo východnej stykovej zóne gemerika a veporika za
čiatok variskej kolízie VD1 dokladá Ar/Ar vek 329,9 mil. 
rokov svetlej sľudy mylonitu (Margecany). Podobný vek 
(314, 1 mil. rokov) sa zistil v klastickej sľude z pieskovca 
stefanského veku v hámorskom súvrství (Dobšiná; obidva 
údaje sú od Dallmeyera et al., 2005). 

Dôležitým výsledkom petrologického a mikroštruktúr
neho výskumu spolu s datovaním prográdnej a retrográdnej 
metamorfózy Bt metapelitu je zistenie prejavov odstrešo
vania VD2 vo variskom orogéne v rozsahu veku od 262 
do 216 mil. rokov. 

Z pohľadu členenia orogénu v zmysle Wilsonovho 
cyklu možno diskutovať o tom, či postkolízna extenzia 
VD2 časovo nespadá do ranoalpínskeho obdobia. Permsko
-triasové odstrešovanie VD2 bolo späté so začiatkom tvorby 
nového „extenzného" bazéna. Bol to spojitý a časovo 
neprerušený proces, ktorý nasledoval bezprostredne po 
štádiu VD1. Túto spojitosť a bezprostredný nástup štádia 
VD2 po štádiu VD1 potvrdzuje spojitý proces prográdnej 
a retrográdnej metamorfózy a P-T-t dráha metamorfózy 
vývoja variského orogénu (M 1 ). Prográdnu vetvu meta
morfózy M 1 nemožno zaradiť do variského a jej retrográdnu 
vetvu do alpínskeho orogénneho cyklu (pozri predchá
dzajúce kapitoly). Výskumom param.etrov kinematiky 
extenzného odstrešovania VD2 sme zistili chýbajúce 
štruktúrne evidencie o extenzii a o nasledujúcom otvorení 
pretiahnutého bazéna, ktorý na J gemerika vznikol 
v permsko-triasovom období. 

Alpínska tektogenéza 

Hlavná severovergentná kompresná imbrikácia spodno
paleozoických sekvencií gemerika sa spája so severover
gentným dosúvaním príkrovu gemerika v alpínskom orogéne 
na juhoveporické sekvencie v štádiu AD1 (cf. Plašienka, 
1993; Plašienka et al. , 1997; Németh, 2005). Pri dosúvaní 
príkrovu gemerika na veporikum sa nízkoteplotná defor
mácia paleozoických hornín s výskytom pôvodných mine
rálnych asociácií z variskej metamorfózy M 1 spája s tvor
bou na J sklonenej kliváže v krehkom a krehkoduktilnom 
režime. Kompresné deformačné štádium A D1 alpínskeho 
orogénu dokumentujú štyri K-Ar veky v rozsahu 141-114 
mil. rokov (muskovit - AD1 kliváž) z centrálnej a západnej 
časti gemerického klivážového oblúka (Gemer Cleavage 
Fan), ktoré zistil Schulmann et al. (2005) . Iné veky mine
rálov sa nezistili , a to najskôr preto, že metamorfóza kom
presného štádia AD1 nedosiahla P-T podmienky staršej 
M 1 metamorfózy, a tak nové minerálne asociácie v tomto 
štádiu vznikali len lokálne. 

Dôkazy o bezprostredne nasledujúcom odstrešovaní 
v alpínskom orogéne v štádiu AD2 v gemerických horninách 
zistil Dallmeyer et al. (1996, 2005). Na báze príkrovu geme
rika v „zasendvičovaných" metakvarcitoch hámorského 
súvrstvia (kameňolom pri Koceľovciach na J od Markušky) 
sa stanovil vek štádia A D2 105,8 ± 0,3 mil. rokov. Rovnaký 
vek má sporadicky datovaný monazit (okolo 107 mil. rokov) 
v hlbších častiach vrtu RS-1 v Bt metapelite, ktorý sme 
skúmali (obr. 24) . Tento monazit zaznamenal vek meta
morfnej rekryštalizácie a deformácie Bt metapelitu, ktorá 
prebiehala na báze gemerického príkrovu pravdepodobne 
pri zmene kompresnonásunovej kinematiky z AD1 na kine
matiku extenzného odstrešovania v stádiu AD2. Skúmané 
jadro vrtu RS-1 nebolo orientované, preto sa k zmyslu 
pohybu v období okolo 107 mil. rokov nemôžeme presne 
vyjadriť, ale s istotou vieme, že spätná kinematika (AD2) 

v tomto období bola spätá so vznikom monazitu v časovo 
oddelenom tektonickometamorfnom procese M2, ktorý 
je mladší ako metamorfóza M 1 gemerika. 

Doteraz získané vekové údaje o štádiu AD2, ako aj kine
matické indikátory a datované minerálne asociácie z kryš
talinika veporika a jeho obalu dokladajú alpínsku postkolíznu 
metamorfózu M2 a začiatok odstrešovania AD 2 v období 
115-101 mil. rokov. Hlavné intenzívne odstrešovanie A D2 
v stykovej zóne veporika s gemerikom prebiehalo v interva
le 88-82 mil. rokov (Maluski et al. , 1993; Dallmeyer et al. , 
1993, 1996, 2005; Kováčik et al. , 1996; Schulmann et al. , 
2005) a sprevádzal ho výstup tepla. Teplo sa šírilo od meta
morfného dómu veporika (metamorphic core complex) 
do tektonického nadložia, t. j. gemerika. 

Evidenciu o uplatnení sa vrchnokriedového (88-82 
mil. rokov) deformačného štádia AD2, ktoré reprezentuje 
intenzívne postkolízne odstrešovanie gemerických sekvencií 
z veporika, sme v regióne, ktorý sme študovali , nezistili. 
Vysvetľujeme to tým, že skúmané lokality Bt metapelitu 
boli pred P-T vrcholom metamorfózy M2 a na začiatku od
strešovania A D2 vo vrchnej kriede (88-82 mil. rokov ; 
geochronologicky zaregistrovaný začiatok procesu 115 
mil. rokov) vzdialené od horúcej línie, ktorej osová časť 
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Obr. 28. Kinematika variského orogénu zaznamenaná v Bt metapelite na lokalite Guľapalag, Majerská dolina a Grexa. Sukcesiu mezoskopických 
štruktúr počas deformačných štádií VD 1-2 a ich priestorovú orientáciu sprehľadňuje vrchná časť obrázka (a) a jeho spodná časť (b) dokumentuje 
doteraz známu alpínsku tektogenézu počas vývojových štádií AD,_3. Vekové údaje zohľadňujú naše výsledky z datovania monazitu a uraninitu 
rovnako ako dáta iných doteraz citovaných autorov. Litologická náplň vyčlenených komplexov: 1 - spodnopaleozoické horniny gemerika, 
2 - karbónske horniny gemerika a v stykovej zóne gemerika s veporikom, 3 - permské horniny gemerika, 4 - vrchnopaleozoické a triasové 
horniny meliatika. 5 - mezozoické horniny silicika, 6 - paleogén. 

Fíg. 28. Kinematics ot Variscan orogen was registered in Bt metapelite in localities Guľapalag , Majers}<á dolina and Grexa. Succession ot meso
scopic structures during the deformation phases VD 1_2 and their spatial orientation is manifested in the upper part of the figure (a). The lower 
part ot the figure (b) documents the until known Alpine tectogenesis during evolution phases AD 1-3. This part ot the figure manitests the spatial 
position ot the secondary foliation in outcrops in localities Majerská dolina, Guľapalag and Grexa, where oriented samples GY1 -5 were taken. 
The age determinations are proved by our results trom monazite and uraninite dating as well as data trom furtl1er authors (cited in the text). Lithology: 
1 - Lower Paleozoic rocks of Gemericum, 2 - Carboniferous rocks ot Gemericum and in the contact zone ot Gemericum and VeporicurTI, 
3 - Permian rocks ot Gemericum. 4 - Upper Paleozoic and Triassic rocks ot Meliaticum, 5 - Mesozoic rocks of Silicicum, 6 - Paleogene. 
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bola v zóne ko líziou najviac zhrubnutej kontinentá lnej 
kôry v južnom veporiku. V tom čase bol Bt metapelit meta
morfne pas ívnou súčasťou vrchných častí alpínskych 
prešmykov a sporadicky rekryštalizoval len pri prehriatí 
v severovergentnom násune gemerika na veporikum 
v štádiu AD1 . To v gemeriku indikuje vek 120 + 9 mil. rokov 
(Hurai. et al. , 2006) , ako aj štyri veky v rozsahu 141-11 4 
mil. rokov z muskovitu a lpínskej kliváže (Schu lmann 
et al., 2005) resp. analogický násun príkrovov vrchného 
austroalpinika Východných Álp (Dallmeyer et al. , 1996). 
Koniec kompresného štádia A D1 v gemeriku alebo začia
tok odstrešenia v štádiu AD2 v histograme indikuje vek 
107 mil. rokov ( obr. 24) , ktorý dobre koreluje s vekom 
105,8 + 0 ,3 mil. , čo je mikroštruktúrne potvrdený vek 
začiatku odstrešovania gemerického príkrovu v štád iu 
AD2 (Dallmeyer et al. , 2005). 

Alpínsku metamorfózu M2 a odstrešovanie v štádiu 
A D2 v horizonte Bt metapelitu z centrálnej a jz. časti 
gemerika, ktorý sme skúmali , nesprevádzala významnejšia 
tvorba nových minerálnych asociácií, ktoré by prepisoval i 
vekový záznam staršej, variskej metamorfózy MI v celom 
objeme horniny. Tento horizont bol v štádiu AD2 a AD3 

v hornej, pre metamorfózu „pasívnej" časti horninového 
stípca fácie zelených bridlíc, t. j . v blízkopovrchovej úrovni. 
Ak by sa aj prejavy odstrešovania AD2 zachovali, boli by 
lokalizované do úzkych strižných zón. 

Pri tektonickej analýze širšieho regiónu, ako aj pri mezo
štruktúrnej analýze na odkryvoch sme zistili, že v centrálnej 
a jz. časti gemerika sú litologické pruhy spolu s minerali
zovanými štruktúrami natočené do smeru VSV- ZJZ. Je to 
výsledok pohybu a deformácie gemerika v transgemerickej 
strižnej zóne na alpínskych ľavostranných strihoch štádia 
AD3 (cf. Grecula et al. , 1990; Németh, 2002) . Povrchno
kriedový vek deformačného štádia AD3 , ktoré je v gemeriku 
reprezentované párovým systémom strižných zón priebehu 
SV-JZ až VSV-ZJZ a SZ-JV s krehkým a krehkoduktil
ným povrchovým deformačným prepisom, sa odvodil na 
základe prepisu štruktúr AD2 štruktúrami AD3. Na základe 
U-Pb-Th datovania monazitu sa tomuto defo rmačnému 

štádiu prisudzuje vek 76 + 12 mil. rokov (Hurai et al. , 
2006), ktorý zodpovedá transpresnému tektonickému 
režimu pri vzniku transgemerickej strižnej zóny (sensu 
Grecula et al. , 1990; Lexa et al. , 2003) a s. 1. vznik celého 
párového systému strižných zón v gemeriku smeru 
SV-JZ a SZ-JV v najmladšom štádiu AD3 (cf. Németh , 
2002) . Ojedinelosť priamej geochronologickej evidencie 
štádia A D3 vysvet ľujeme sprievodnou nízkostupňovou 
metamorfózou na spodnej hranici fácie zelených bridlíc 
v lokálnom priestore, ktorý vymedzila tektonika medzi plo
chami krehkého strihu. Je to metamorfóza, ktorú v blízko
povrchových úrovn iach zemskej kôry charakterizuje 
vznik kliváže v krehkom defo rmačnom režime. 

Model vývoja variskej metamorfózy M1 v gemeriku 
nad južnou horúcou „granitovou" líniou v perme 

až triase a diskusia 

Podľa doterajších údajov z datovania, štruktúrneho 
a geologického výskumu gemerika v období od spodného 

po vrchný perm a trias prevládala extenzia súvisiaca 
s nízkotlakovou variskou metamorfózou M 1 spodnopaleo
zoických a karbónskych, prevažne sedimentárnych hornín. 
V kinematike orogénu od vrchného karbónu (vestfál - stefan) 
do spodného permu (275 až 262 mil. rokov) prográdna 
metamorfóza MI medzi 400-620 °C postupne od chlorito
vej cez chloritovo-biotitovú po biotitovú zónu vrcholila na 
izoterme 620-650 °C v spodnom perme (262 mil. rokov) . 
P-T podmienky biotitovej zóny metamorfózy MI viedli 
k anatektickému taveniu spodnopaleozoických a karbón
skych sekvencií (obr. 27). Od datovania gran itov sme 
odvodili hlavné obdobie ich vzniku medzi 275 až 255 mil. 
rokov. V tomto období vznik la podstatná časť gran itu 
typu S v dvoch samostatných líniách. Na S gemerika je to 
granit hnileckého, delavského a súľovského a na J bet
liarskeho , humelského , popročského , guľapalagského 
a zlatoidčianskeho typu. Tieto dve línie granitu smeru V-Z 
vznikli anatektickým tavením na „horúcej línii" (vysvetlenie 
d'alej) s gradientom odhadovaným na 50 °C/km (obr. 29) . 
Potrebnú hrúbku hornín na anatektické granitové tavenie 
v biotitovej zóne vo vrchnom karbóne (vestfál - stefan) 
až spodnom perme (275 mil. rokov) spôsobila konvergencia 
a kolízia v orogénnom štádiu VD 1. 

Extenzné štádium variského orogénu sa začalo na konci 
štádia VD 1 v spodnom perme v období 275 mil. rokov 
miernym poklesom tlaku a rastom teploty metamorfózy. 
Tieto P-T podmienky trvali do obdobia okolo 262 mil. rokov, 
ked' sa štádium VD1 skončilo (obr. 27, 28). Hlavná extenzná 
aktivita pokračovala v štádiu VD2 po 262 mil. rokov, t. j . 
vo vrchnom perme až spodnom triase. 

V úseku medzi 275 a 262 mi l. rokov sa štádium VD 1 

skončilo v teplotnom vrchole prográdnej metamorfózy 
M 1. Mierny pokles tlaku a rast teploty na konci tejto meta
morfózy v spodnom perme (275- 262 mil. rokov) v závere 
štádia V0 1 vysvetľujeme zdvihom hornín nad izotermou 
620-650 °C. Na nej sa tavil Bt metapelit a vznikol vý
znamný objem granitovej taveniny, ktorá spôsobila zdvih 
nadložných hornín na generujúcej sa horúcej línii. Mikro
kinematické indikátory preukázali, že záver štádia VD 1 

(275-262 mil. rokov) pri 550 až 620 °C mal vergenciu 
o rientovanú na S (obr. 1, 7 a 28a) . Vyklenutie a vznik 
elevácie sprevádzala zvýšená erózia a uloženie zlepen
cov na báze permu. V severogemerickej zóne v knolskom 
súvrství krompašskej skupiny sedimentoval polymiktný 
zlepenec a v rožňavskom súvrství gočaltovskej skupiny 
v juhogemerickej zóne prevažne oligomiktné zlepencové 
fácie. 

Extenzné štádium v perme pokračoval o hlavným oro
génnym gravitačným kolapsom v štádiu VD2 s dominantným 
odstrešovaním hornín smerom na J v období po 262 mil. 
rokov, t. j. vo vrchnom perme až spodnom triase. Pri tomto 
extenznom kolapse vzniklo nové reologické rozvrstvenie 
kôry, pretože natavené sed imenty vytvoril i reolog icky 
,,mäkký" horizont. Pohyb taveniny na ňom sa v blízko
povrchových úrovniach prejavil vznikom krehkých zlomov 
v dôsledku extenzného pnutia v osovej časti. S tým súvisel 
vznik rudných žíl a t iež povrchový vulkanizmus, ktorého 
prejavy sú známe z petrovohorského súvrstvia krompaš
skej skupiny, ako aj v gočaltovskej skupine a v jej južnom 

• 



36 

j 

[km] 

5 

10 

15 

Mínera/ia S/ovaca, 39 (2007) 

bazén 
spodný-stredný perm 

., .. 
Sr/ Sr = O. 7139-0. 7154 

Krásnohorské Podhradie-barit 

•'srt86sr = 0.708 _ .. •··· \ sideritovo-sulfidické 

... ----·--···· .... l žily 
perm =- \ /,,•' 

-O' 
o .,.. 
II>• =o C -• -.. -c. .,.. 

C 

. 
. 

Sb žily +Cu-Sb-Ag su/foso/i 
+Au +siderit +ankerít 

staršie 
paleozoikum 

s 

Obr. 29. Schematický rez južnou horú
cou líniou v spodnom až strednom perme 
gemerika a P-T pozícia sideritovo-sulfi
dických žíl a antimonitových žíl strati
formnej šošovky nižnoslanského sideritu 
a rodochrozitu pri Čučme. V kolrnon1 reze 
s,neru S-J „horúcou líniou" je relatívna 
vzdialenosť ,nedzi šošovkami odvodená 
z priemetu na ideálnu priamku smeru 
S-J. Pozícia sideritového nižnoslanského 
ložiska, rodochrozitu pri Čučme a sideri
tovo-sultidických a antimonitových žíl 
gemerikaje odvodená od P-T podmienok 
zóny vzniku fluida bohatého na Mn + Fe 
+ C02 + S a od P-T podmienok Mn-Fe 
nahrádzania v prográdnej metarnorfóze 
Mi (Grecula et al. , 1995; Radvanec et al., 
2004). Vznik Mn + Fe + C02 + S fluida 
na rozhraní an1fibolitovej tácie (biotitová 
zóna) a fácie zelených bridlíc (chloritová 
zóna) umožnila zmena teplotného gradientu 
zo 40 na 50 °C/km nad „horúcou líniou", 
ked' vyklenutie izotermy 620-650 °C bolo 
výsledkorn pôsobenia tepla z natavenej 
subdukujúcej platne v konvergentnej 
mladopaleozoickej udalosti (Grecula 
a Radvanec, 2005). Podľa Th-U-Pb dato
vania monazitu a uraninitu sa v extenz
nom režime v spodnom perme (okolo 
275 mil. rokov) na tefto izoterme anatek
ticky tavili spodnopaleozoické a karbón
ske sedimenty. V období 275 rnil. rokov 
na izotenne 400 °C v Bt metapelite kryš
talizoval spessartínový stred granátu 
(MnGrt) a na izoterme 450 °C stred akti
nolitového (Act) - epidotového (Ep) porfy
roblastu. V období okolo 262 mil. rokov 
anatektické tavenie rnetapelitového prato-, 

litu vrcholilo a pri rovnakom tlaku a hlbke 
sa pod vplyvom tepla izográda 500 °C 
posunula do oblasti pôvodnej izotermy 
400 °C. Na okraji Mn granátu v tom 
období kryštalizoval almandínovo-gro
sulárový granát (Fe Grt) a na izoterme 
550 °C K živcovo-albitový okraj porty

roblastu s biotitom (Kfs + Ab + Bt). Vyklenutie späté s anatektickým tavením v oblasti krehkej deformácie viedlo k otvoreniu zlomov, do ktorých 
pri pretlaku fluidnej fázy migrovalo fluidum bol,até na Mn + Fe+ C02 + S. Z neho v rozličných P-T podmienkach najhlbšie kryštalizoval rodo 
chrozit, Mn siderit (MnSd), bližšie k povrchu Sb žily+ Cu-Sb-Ag sulfosoli + Au + siderit - ankerit a najbližšie sideritovo-sulfidické žily. Pod žilami 
na lokalite Rožňava-Turecká (35. banský horizont) v zóne „koreňového" systému sideritovo-sultidických žíl kryštalizoval Mn siderit spolu s bastnäsitom 
na okraji a v trhlinách allanitu (Radvanec et al., 2004). Na lokalite Guľapalag kryštalizoval Mn siderit v matrixe Bt metapelitu spolu s muskovitom 
fengitom. Pomer 87Sr/00Sr v barite a iniciálny pomer v granite sú podľa Radvanca et al. (1990 a 2004) a Kovácha et al. (1986). Sivá farba - obdobie 
275 mil. rokov, čierna - 260-255 mil. rokov, bodkočiarkovaná krivka oblasť mikrográfického prerastania K živca a kremeňa. . 
Fig. 29. Schematic cross-section through the southem hot line in Gemericum in the Lower to Middle Permian and P-T position ot siderite-sulphide veins, 
antimonite veins, stratiform siderite lens Nižná Slaná and rodochrozite at Čučma. In the perpendicular cut coursing N-S through the hot line tne relative 
distances between lenses are derived trom the projection on idea! line trending north-south. The position ot above listed occurrences is derived trom the 
P-T conditions of t11e zone of origin Mn + Fe + C02 + S rich fluid and trom P-T conditions ot Mn-Fe-replacement in the prograde metamorphism M1 
(Grecula et al., 1995; Radvanec et al., 2004). Tl,e origin ot Mn+ Fe+ C02 + S fluid at the boundary of amphibolite facies (biotite zone) and the green-schist 
facies (chlorite zone) was allowed by the change ot the temperature gradient trom 40 °Ci1<m to SO °C/km above hot line, when bulging of 620-650 °C iso
grade was caused by the heat trom the subducted plate in the convergent Upper Paleozoic event (Grecula and Radvanec, 2005). According to Th-U-Pb 
dating ot monazite and uraninite in the Lower Permian (around 275 mil. years) during extE;insion regime on this isograde occurred the anatectic melting ot 
Lower Paleozoic and Carboníterous sediments. In period 275 mil. years on 400 °C izograde the spessartine core of gamet (MnGrt) crystallized in Bt meta
pelite and on 450 °C isograde the core ot actinolite (Act) - epidote (Ep) porphyroblast. In the period around 262 mil. years the anatectic melting ot the meta
pelite protolith culminated and at the same pressure and depth the influence ot heat caused the shift of 500 °C ísograde into the area ot tormer 400 °C iso
grade. In this time the almandine-grossular (Fe Grt) crystallized at the margin of Mn garnet and on 550 °C isotherm the K-teldspar-albite rim ot the porphy
roblast crystallized together with biotite (Kts + Ab + Bt). The bulging related to anatectic melting has in the area ot brittle deformation as a consequence the 
faulting in pure-shear regime, into which at the overpressure of the fluid phase the Mn + Fe + C02 + S rich fluid has n,igrated. From this fluid at different 
depths the tollowíng minerals crystallized in various P-T conditions: in the deepest level the rodochrozite, Mn-siderite (MnSd) and towards the surface the 
Sb veins + Cu-Sb-Ag sulphosalts + Au + siderite-ankerite and in nearest position to surface the siderite-sulphidic veins. Beneath the veins Rožňava
-Turecká (35th mining level), in the root zone ot the siderite-sulphidic vein system the Mn-siderite together with bastnäsite crystallized at the rim and in 
fractures of allanite (Radvanec et al., 2004). In the Guľapalag area the Mn siderite crystallized in the matrix ot Bt rnetapelite together with phengite-muscovite. 
The 87Sr/00Sr ratio in barite and the initiaJ ratio in granite are according to Radvanec et al. (1990 and 2004) and Kovách et al. (1986). Grey colour- period 
275 mil. years, black colour - períod 260-255 mil. years. Dotted-dashed line represents the area ot micrographic overgrowing of K-feldspar and quartz. 
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laterálnom pokračovaní v bučinskom súvrství (cf. Novotný 
a Mihá!', 1987; Vozárová a Vozár, 1988; Németh, 1994, 
1996, in Dallmeyer et al. , 2005). 

Extenzia v severogemerickej zóne permu v hutian
skom vulkanickom komplexe petrovohorského súvrstvia 
v oblasti Novoveskej Huty produkovala striedanie minera
lizovaných (U-Mo) polôh dacitu/andezitu a brekcie. Vek 
tejto U mineralizácie je 240 ± 40 mil. rokov (Archangeľskij 

a Daniel in Novotný a Miháľ , 1987). Záver vulkanickej 
fázy permu predstavujú ryolitové extrúzie malého rozsahu. 
Posledné vulkanické fázy v grúnskom vulkanickosedi
mentárnom komplexe s ryo litmi a albitizovanými ryolitmi 
sprevádzala sulfidická (pyrit, chalkopyrit) a U-Mo minera
lizácia (200 + 30 Ma) hlavne v nadložných pyroklastikách 
a vulkanoklastikách. 

Extenzná zložka napätia v objeme chladnejších hor
nín nad eleváciou z natavených hornín smerovala priečne 
na horúcu líniu a postupne od zóny duktilnej deformácie 
cez duktilnokrehkú a v najvrchnejších častiach kôry sa 
prejavila vznikom krehkých fraktúr (extenzné zlomy cha
rakteru čistého strihu) . Toto šírenie objemovej extenzie 

-
sa podľa datovania Bt metapelitu s epidotom na lokalite 
Guľapalag skonči lo v retrográdnej metamorfóze M 1 (230 
mil. rokov) , pričom neprerušené chladnutie metamorfitov 
a granitu pokračovalo a skončilo sa vo vrchnom triase 
(216 mil. rokov) . Kryštalizácia metamorfogénnych minerálov 
v tomto širokom časovom úseku (275 až 216 mil. rokov) 
bola postupná. Z toho vychodí, že variský orogén v jeho 
extenznom štádiu reprezentuje nielen nízkotlaková a vyššie
teplotná metamorfóza M 1 s tvorbou granitovej taveniny 
v jej P-T vrchole, ale aj postupné chladnutie do obdobia 
216 mil. rokov. To je hlavný argument, prečo sa variský 
orogén skončil v gemerickom fundamente až vo vrchnom 
triase (216 mil. tokov) a prekrýval sa s kontinentálnym 
riftingom ako začiatkom nového alpínskeho orogénneho 
cyklu (Putiš a Grecula in Plašienka et al., 1997). -Sírenie objemovej extenzie variského orogénu zospodu 
nahor záviselo od hrúbky dosunutého alochtónneho telesa 
nad "zasendvičované" sedimenty, v našom prípade nad 
spodnopaleozoické horniny gemerika, a ich predmetamorfnej 
hrúbky, litológie, hrúbky a charakteru bázy kontinentálnej 
kôry (sokla) . 

Kinematiku procesov pri gravitačnom kolapse podrobne 
rozpracoval rad prác (napr. Vanderhaeghe a Teyssier, 
2001; Coney a Harms, 1984; Dewey, 1988). Časť autorov 
uvádza, že prechod od kolízneho zhrubnutia kontinentál
nej kôry k extenznému ko lapsu bol iniciovaný rastom po
tenciálnej energie kôrovej taveniny ako výsledku odstrá
nenia plášťového sokla pod zhrubnutou kontinentálnou 
kôrou a s tým súvis iacim výstupom tepla z astenosféry 
(England a Thompson, 1986; England a Houseman, 1988; 
Molnar et al. , 1993) . Parciálne tavenie kôrových hornín 
je dobre doložené pri intervale 20-30 Ma, ked' teplota pre
kročila experimentálne určené hodnoty (----650 °C pri metape
litoch; Vielzeuf a Holloway, 1988; Patina Douce a Johnston, 
1991; Gardien et al., 1995 ; a ~800 °C pri amfibolitoch; 
Rushmer, 1991 ). Na typovej lokalite južnej „horúcej línie" 
gemerika Betliar - Guľapalag sa podľa metamorfogénnej 
minerálnej asociácie extenzný režim začal zmenou gradientu 

zo 40 °C/km na 50 °C/km. Dodané teplo zo zóny tavenia 
subdukujúcej platne v konvergentnej mladopaleozoickej 
udalosti spôsobilo v období okolo 275 mil. rokov zmenu 
v gradiente a začiatok teplotnej elevácie prográdnej 
metamorfózy M1 (Grecula a Radvanec, 2005). Teplote na 
izoterme 400 °C pripisujeme vznik spessartínového stre
du granátu. Na izoterme 450 °C v tomto období vzniklo! 
stred porfyroblastu, aktinolit s epidotom, na izoterme 
620-650 °c sa tavil metapelit a vznik la anatektická grani
tová tavenina (Finger a Broska, 1999; Finger et al., 2003). 
Podľa datovania granitu (Poller et al. , 2002 ; Finger 
a Broska, 1999; Finger et al. , 2003) a našich údajov ana
tektické tavenie vrcholilo v období 260-255 mil. rokov na 
gradiente 50 °C/km a izoterme 620-650 °C. Pod vplyvom 
dodaného tepla sa v tom období (okolo 262 mil. rokov) nad 
granitovou taveninou pri rovnakom tlaku zmenila izoterma 
400 °c na 500 °C (obr. 29) a to viedlo k dorastaniu a vzniku 
almandínovo-grosulárového okraja granátu (obr. 5) a na izo
terme 550 °C kryštalizoval K živcovo-albitový okraj epidotovo
·aktinolitového porfyroblastu a biotit (obr. 2b) . Na izoterme 
600-620 °C je pre obdobie 262 mil. rokov charakteristické 
mikrografické prerastanie K živca a kremeňa (obr. 4). 

Obdobie od spodného permu (275 mil. rokov) do vrchného 
(246 mil. rokov) je v južnej horúcej línii gemerika vrcholom 
variskej metamorfózy M 1 (obr. 27) a produkovalo nielen 
uvedené minerálne asociácie a granit, ale aj fluidum bohaté 
na Fe, Mn, Cu, Ba, B ± Ni, Sn, Ag, Sb a C02 + S v chloritovo
·biotitovej a chloritovej zóne prográdnej metamorfózy M 1, 
t. j. v oblasti s prevahou krehkej deformácie nad zónou 
anatektického tavenia metapel itu (obr. 29) . Vznik Mn 
sideritu v trhlinách muskovitu (obr. 3b) a sideritu (obr. 2b) 
v matrixe Bt metapelitu s epidotom v teplotnom gradiente 
50 °C/km indikuje oblasť generovania tohto fluida medzi 
izotermou 500 a 400 °c. Pod žilami lokality Rožňava
-Turecká (35. banský horizont) v zóne "koreňového" systému 
sideritovo-sulfidických žíl Mn siderit kryštalizoval spolu 
s bastnäsitom na okraji a v trhlinách allanitu (Radvanec 
et al. , 2004). 

V zóne okolo 400 °c najskôr kryštalizovali Mn karbonáty 
a kryštalizácia Fe karbonátov so sulfidmi z rovnakého fluida 
prevláda v chladnejšej oblasti krehkej deformácie pod 
300 °C. So vznikom a migráciou fluida bohatého na Fe, 
Mn, Cu, Ba, C02, S a iných hore uvedených prvkov do 
dovrchných tektonických štruktúr súvisí genéza sideritovo
·sulfidických žíl a stratiformnej sideritovej žily nižnoslan
ského a Mn karbonátovej mineralizácie čučmianskeho 
typu (Radvanec, 1988; G recula et al. , 1995 ; Radvanec 
et al. , 2004). Extenzné štruktúry mali nad „horúcou líniou" 
(zónou anatexie) priebeh smeru V-Z, podobne ako kolízno
extenzné procesy. S nimi korešpondujúci priebeh má aj 
1200 rudných žíl v gemeriku (Grecula et al., 1995; Radvanec 
et al. , 2004) . V závislosti od postupnosti otvárania krehkých 
extenzných zlomov nad „horúcou líniou" v chloritovej 
zóne metamorfózy (zóna krehkej deformácie) sa zlomy 
pri pretlaku fluida postupne fluidom vyplnili a z neho kryš
talizovala minerálna asociácia sideritovo-sulfidickej mine
ralizácie gemerika (Radvanec et al. , 2004). Zlomy nad 
„horúcou líniou" sa kontinentálne otvárali od vrchného 
karbónu , spodného permu po vrchný perm. Posledné -
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najmladšie - v spodnej časti fraktúr vyplnil siderit - ankerit -
kremeň a ich vrchnú časť siderit a barit. Príkladom takto 
vyplnenej štruktúry sú sideritovo-baritové žily na J geme
rika pri Krásnohorskom Podhradí a na S žila Draždiak a i. 
(Radvanec et al. , 2004; Žák et al. , 2005). Ked'že fluidum 
bohaté na Fe, Mn, Cu, Ba a i. + C02 + S postupovalo 
a kryštalizovalo pri pretlaku fluidnej fázy zospodu nahor 
až do výlevu v nespevnených sedimentoch (,,baritová 
čiapka"), posledné extenzné zlomy z vyklenutia nad 
„horúcou líniou" vyplnil siderit a barit na začiatku tvorby 
plytkých bazénov permu ( obr. 29). Úzku časovú spätosť 
tvorby fluida bohatého na Fe, Mn, Cu, Ba a i. s obsahom 
C02 + S v chloritovej a v chloritovo-biotitovej zóne 
a vznik granitovej taveniny v biotitovej zóne z metapeli
tického protolitu potvrdzuje izotopový iniciálny (1) pomer 
87S r/86 O, 7144 v betliarskom granite a skoro identický rozsah 
87Sr/86 0,7139-0,7154 v barite vrchnej časti sideritových 
žíl pri Krásnohorskom Podhradí (Kov ách et al. , 1986; 
Radvanec et al. , 1990). Prevažne sideritom vyplnené 
extenzné tektonické štruktúry majú premenlivú hrúbku od 

, 

0,2 do 40 ms priemerom do 2 m. Hlbkový dosah segmentov 
žíl je do 1 OOO m a ich dÍžka dosahuje prvé stovky metrov, 
lokálne aj kilometre (Grecula et al. , 1995). 

Záver 

Petrologickým výskumom spodnopaleozoického 
očkatého metapelitu, tradične označovaného ako porfyroid, 
z lokality Guľapalag , Majerská dolina, Dlhá dolina, Betliar, 
Grexa, Rožňava-Turecká, Hrelíkov potok a Bystrý potok 
sa zistilo , že ide o metamorfit biotitovej zóny s litostrati
grafickým zaradením protolitu metamorfitu na rozhranie 
súvrství grafitických (betliarske súvrstvie) a chloritic
kých bridlíc (smolnícke súvrstvie). Makroskopicky rozo
znateľné oválne klasty kremeňa veľké do 5 mm v pelitic
kom matrixe reprezentujú pôvodný detritický komponent 
a pri metamorfóze boli jej pasívnou zložkou. Ostatné 
komponenty horniny mm rozmerov reprezentujú porfyro
blasty koexistujúcej dvojice K živec a albit (mikropertit) 
s dominujúcim K živcom a novotvarový dynamicky rekryš
talizovaný kremeň. Pelitická základná hmota horniny aj 
po vzniku porfyroblastov predstavuje 50-60 % objemu 
horniny a tvorí ju biotit, muskovit fengit, kremeň, chlorit, 
albit, K živec, epidot, ilmenit, ruti l a sporadicky granát 
a aktinolit. Ked'že v metamorfite prevláda pelitická 
základná hmota s indexovým minerálom Bt zóny a okrem 
pôvodných kremeňových klastov sa iný psamitický kom
ponent protolitu nezistil , metamorfit označujeme ako 
Bt metapelit. 

Vo vrchole Bt zóny sme zistili evidencie lokálneho 
anatektického tavenia. K živec, kremeň a albit majú 
v týchto P-T podmienkach vzájomné usporiadanie a tex
túrne znaky granitu (mikrografické prerastanie K živca 
kremeňom, prítomnosť myrmekitu a mikropertitu). Biotitová 
zóna má prográdnu a retrográdnu vetvu s teplotným 
vrcholom 620-650 °Ca s tlakovým 3 kbar. 

Th-U-Pb datovaním monazitu a uraninitu v rozsahu 
320-31 o po 216 mil. rokov sme jednotlivým metamorfno
kinematickým udalostiam variskej tektogenézy priradili 

reálny vek. Tlakový vrchol vari s kej metamorfózy M 1 bol 
datovaný na 275 a teplotný na 262 mil. rokov. Po tomto 
období k_ontinuálne chladol Bt metapelit s posledným geo
chronologickým záznamom 216 mil. rokov. Alpínsky meta
morfný proces M2 sporadicky zaznamenala nová generácia 
monazitu s vekom 107 mil. rokov. 

Nové výsledky umožnili rozčleniť najstaršie variské 
štádium VD na kompresnokolíznu časť VD 1 (323-275 mil. 
rokov) s tlakovým vrcholom metamorfózy 275 mil. rokov 
a extenznoodstrešovaciu VD2 (262-216 mil. rokov). 
V intervale 275-262 mil. rokov, čiže medzi tlakovým 
a teplotným vrcholom metamorfózy M 1 rástla teplota za 
konštantného a v závere intervalu za mierne klesajúceho 
tlaku. M ikrokinematické indikátory a tvorba asymetrických 
štruktúr v prípade 0 porfyroklastov kremeňa potvrdili pre 
interval 275-262 mil. rokov vergenciu smerom na S a koniec 
štádia VD 1 pri mierne zníženom tlaku a raste teploty až 
do anatektického tavenia Bt metapelitu. Retrográdnu meta
morfózu M 1 sme datovali v troch postupných nepreruše
ných štádiách od 262 do 216 mil. rokov (perm až vrchný 
trias) . Tvorba mikrokrenulačnej kliváže v plastickom 
deformačnom režime a orientácia fengitu + chloritu + 
kremeňa vykazujú juhovergentnosť tejto fázy intenzívneho 
odstrešovania VD2. V intervale 230 a 216 mil. rokov z mine
rálnych asociácií vznikal iba monazit, čo indikuje pasívne 
chladnutie vo fácii zelených bridlíc, ktoré na minerálne 
asociácie z prográdnej a retrográdnej metamorfózy M 1 
nemalo vplyv. 

Časť VD1 (323-262 mil. rokov) je s variskou kolíziou 
a zároveň prográdnou vetvou metamorfózy M 1 a jej finál
nou stabilizáciou na konci kompresného štádia v období 
od 275 do 262 mil . rokov s tvorbou granitu na izoterme 
620-650 °C, vulkanizmom a vznikom rudných žíl v spodnom 
až vrchnom perme. Pre túto finálnu stabilizáciu je charak
teristická minerálna asociácia vrcholu Bt zóny (biotit + albit 
+ aktinolit + kremeň) s lokálnym anatektickým tavením 
s minerálnou asociáciou K živec + kremeň a albit + K živec 
v extenznom režime variského orogénu. 

Pre časť VD2 (od 262 do 216 mil. rokov) je charakte
ristické a dominantné intenzívne variské postkolízne od
strešovanie, ktoré hlavne vo vrchnom perme až vrchnom 
triase vykazuje neprerušovanú juhovergentnú kinematiku 
v retrográdnej vetve metamorfózy M 1. 

Prvé zistenie kinematiky extenzného odstrešenia 
VD2 doplnilo chýbajúce štruktúrne evidencie o variskej 
postkolíznej extenzii a o nasledujúcom otvorení pretiah
nutého permsko-triasového bazéna na J gemerika. 

Prejavy alpínskej tektonometamorfózy zaznamenali 
vek monazitu okolo 107 mil. rokov v hlbších častiach vrtu 
RS-1 v Bt metapelite. Monazit zaznamenal vek metamorf
nej rekryštalizácie a tektonizáciu Bt metapelitu na báze 
gemerického príkrovu pravdepodobne pri zmene alpínskej 
kompresnonásunovej kinematiky A D1 na extenzno
odstrešovaciu kinematiku v štádiu AD2. Alpínska meta
morfóza M2 a odstrešovanie v štádiu AD2 horizont študo
vaného Bt metapelitu z centrálnej a jz. časti gemerika 
tvorbou nových minerálnych asociácií prepisujúcich 
vekový záznam staršej variskej metamorfózy M 1 v celom 
objeme horniny neovplyvnili. 
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P-T-t path and local anatectic melting ot the Lower Paleozoic metapelite with 
the admixture ot psammitic quartz in Variscan metamorphism in Gemericum 

The study presents the results ot the petrological investigation of 
the Lower Paleozoic metamorphic rock trom the type localities Guľa
palag, Majerská dolina valley, Dlhá dolina valley, Betliar, Grexa, 
Hrelíkov potok valley, Rožňava-Turecká and Bystrý potok valley. 
This rock type is common in Gemericum and traditionally is desig
nated as porphyroid or "eyed" metapelite (Grecula, 1982). Formerly 
it was supposed as a magmatic rock (Kuthan, 1950; Kamenický, 
1954, 1956; Bajaník et al., 1983 a. o.). The selection ot localities 
aimed to tultil the "lithostratigraphic" request to compare tl1e same 
pre-metamorphic protolith. AII samples represent the biotite facies 
metamorphic rock, in pre-metamorphic phase belonging into the 
sedimentation area at the boundary ot formations ot graphite schists 
(Betliar Formation) and chlorite schists (Smolník Formation, Grecula, 
1982; Grecula et al. , 1995). We have studied and compared the 
chemical composition ot the same minerals in various localities 
trom polished thin sections, being prepared from the field samples 
and the dril! core (T abs. 1 to 12). 

Macroscopically well distinguishable "eyes" in pelitic matrix of 
the metapelite are formed by the admixture of clastic quartz ranging 
up to 5 mm (Fig. 1 ). With random distribution in the matrix they lo
cally form 20 % ot the rock volume. The quartz clasts having the 
psammite grain-size were the passive component of the rock during 
tlie whole metamorphic process. Further components of the rock 
ot mm dimensions originated by the metamorphism of the pelitic part 
of the protolith. In metamorphic rock they represent the metamorpho
genic aggregates and porphyroblasts, not being the primary clastogenic 
component of the protolith. The porphyroblasts of K-feldspar formed 
by mixing of K-feldspar and albite (micropertite) with dominant 
K-telspar and newly-formed mosaic quartz (Figs. 2a. 3b, 3d and Sa). 
Protolith was composed from two grain-size categories - pelitic and 
psammitic and also after metamorphism the pelitic matrix formed 
50-60 % of the rock volume. The matrix of metapelite consists from 
biotite, phengite - muscovite, quartz, chlorite, albite, K-teldspar, 
epidote, ilmenite, rutile and sporadic garnet and actinolite (Figs. 1, 2 
and 6). Because the index mineral ot Bt-zone - the biotite prevailed 

in the pelitic matrix of investigated metamorphic rock and besides 
the quartz clasts no other psammitic components ot the protolith 
were found, the investigated metamorphite was designated as the St 
metapelite. 

We have distinguished two groups ot Bt metapelite with admix
ture of psammitic clastic (eyed) quartz, which mutually differ by the 
occurrence of the epidote group and number of neoblasts of fine-grained 
mosaic quartz in pelitic matrix. These two groups also differ by the 
different chemical composition of biotite as well as differing chemical 
composition of the same compared minerals (Figs. 8 to 20). In the 
group of samples Betliar, Guľapalag, Majerská dolina valley and Dlhá 
dolina valley we found the occurrence of minerals ot the zoisite
-epidote group, not being present in the second group of localities. 
In the localities Bystrý potok, Grexa, Rožňava-Turecká and Hrelíkov 
potok this second group is represented and characterized by the pre
sence of high ratio of neoblasts of mosaic quartz (50 vol. %) in pelitic 
matrix ot metapelite without the presence ot epidote. Because the 
occurrence of epidote group in one group of localities and the occur
rence ot neoblasts ot dominant quartz in the second group we named 
the first group the St metapelite with epidote (Ep) and the second 
group the St metapel ite with the prevalence of quartz (Qtz) 
(Tabs. 1 and 2). 

Various localities with tlie correspondingly metamorphosed St 
metapelite in tlie biotite zone (Tab. 1) ot the reg ion al metamorphism 
according to Radvanec ( 1992, 1994a) and Radvanec et al. (2004) 
were petrologically compared. The biotite zone in Gemericum rea
ched the temperature 620-650 °C and the low pressure conditions. 
In the P-T peak of the biotite zone the evidences of the local anatectic 
melting were found and similarly it is the P-T zone of origin of the 
minimum granite melt from the pelitic protolith. In these P-T condi
tions the mineral association K-feldspar. quartz and albite after the 
metapelite metamorphism in situ has the mutual arrangement and 
the structural signs of granite. In thin sections the textural evidence 
ot this melting is represented by the micrographic intergrowths ot 
K-feldspar and quartz and the presence of myrmekite and microperthite 
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(Fíg. 4). The textural signs of melting are of local extent and in thin 
section does not overreach 2 cm2. These signs were found in localities 
Guľapalag, Majerská dolina valley, Bystrý potok valley, Rožňava
-Turecká, Hrelíkov potok valley and Dlhá dolina valley (Tab. 2). The 
typical profile of the gradual change of Bt metapelite into the textural 
signs of melting was tound in the Guľapalag area (Figs. 1 to 7). Com
paring the distance from the surtace (outcrop) and the dril! RS-1 
bottom, we found the petrological characteristics ot metamorphism 
and local melting in the depth approximately 1100 m. The oriented 
samples were taken trom the outcrops, being petrologically and micro
structurally studied in two mutually perpendicular thin sections. 

The mineral associations of Bt metapelite with the signs of melting 
were compared with the chemical composition of minerals and 
mineral associations of the Betliar granite. The close spatial relation 
of the Betliar granite and metapelite in the locality Guľapalag, resp. 
the occurrence ot metapelite in the closeness ot the Betliar granite, 
are tlie suitable localities tor the study of prograde metamorphism, 
which in P-T conditions of its peak caused the melting of metapelite 
and origin of granite melt in situ or caused the origin of the transitional 
zone of "anatectic melting" towards the granite. The localities Guľa
palag and Betliar are a good example for the study of gradual origin 
ot mineral associations in Bt metapelite and in granite. The petrological 
characteristics, temperature and pressure of crystallization of indivi
dual minerals of Bt metapelite, we derived trom the chemical 
composition ot minerals and trom the sequence ot crystallization 
ot indivídua! mínera! associations in relation to the course ot exchange 
metamorpliic reactions (Fig. 27). 

Mineral assemblages ot Bt metapelite 

The tollowing sequence of crystallization of mínera! assemblages 
was found in Bt metapelite with the prevalence of quartz: 

1. Ab1 + Otz + Png1 + Chl1 + Ap+ llm + Rt1 + Mt + Mnz + Um 
2a. Ab2 + Otz + Png2 + Bt + llm + Rtl + AII + Tur+ C 
2b. Ab2 + Qtz + Kts (micrographic overgrowth Kts + Qtz, 

micropertite Ab + Kts + Qtz) + melt 
3. Qtz + Ab2 + Kfs + Chl2 + Sph + Cal + Py + Ht 

Mínera! assemblages in Bt metapelite with epidote have tollowing 
crystallization sequence: 

1. Ab1 + Otz + Png1 + Grtcore + Chl1 + Zo + Act + Ap + 
Mnllm + Rtl + Xen + Mnz + Urn + Cal + Sd + MnSd 

2a. Ab2 + Qtz + Png2 + Bt + Grtrirn + llm + Ep + Ads + Rtl 
+ C + AII + Tur + Mnz + Urn + Tho + Bst + Zr 

2b. Ab2 + Qtz + Kts (micrographic overgrowth Kfs + Otz, 
micropertite Ab + Kts + Qtz) + Mnz + Urn + melt 

3. Otz + Ab2 + Kfs + Chl2 + Sph + Py + Mnz + Urn 

Three mínera! assemblages in Bt metapelite with the prevalence 
ot quartz and in Bt metapelite with epidote crystallized in one process 
gradually, in prograde (assemblage 1 and 2a) and consequently 
in retrograde (assemblage 2a and 3) regional metamorphism M1 . 
Quartz is prevailing in first and second mineral assemblage and in 
both assemblages the granoblastic mineral arrangement is domina
ting. Modally both first mineral assemblages (1 and 2) are the main 
component ot the rock. The younger mineral assemblage 2b repla
ces the assemblage 1 and 2b and in structure ot both Bt metapelite 
types it is characteristic with porphyroblastic to omnidirectional 
crystallization ot K-feldspar, albite and quartz. At the same time we 
tound the mínera! assemblage 2b in the form ot micrographic over
growth Kts + Qtz and in the form ot micropertite albite-2 with domi
nant K-feldspar. These microstructures represent crystallization 
trom the melt. The microstructural demonstrations of local melting 
ot Bt metapelite originated at P-T peak and at the beginning ot retro
grade metamorphism. In both metapelite types third mineral assem
blage crystallized in retrograde metamorphic path and not by the 
mineral assemblage, crystallizing in the state of subsolidus to solidus, 
because anatectic melting ot Bt metapelite occurred only locally 
in some mm2 resp. cm2. 

Mineral assemblages in Betliar granite 

In Betliar granite we have distinguished three mineral assemblages: 

1. Ab1 + Qtz + Png1 + Ap + Rtl + Mon + Zr 
2. Ab2 + Otz + Png2 + Kts1 + 8t 
3. Kfs2 + Otz + Png3 +Chi + Cal + Turcore + Turrini 

The Betliar granite represents the phengite S-type granite with 
prevailing omnidirectional rock structure. Three above stated míne
ra! assemblages crystallized gradually in the same process. First 
mineral assemblage with prevailing albite-1 and phengite-1 (Al20 3 
27.5- 32 wt. % relict in albite-1 , Al20 3 31.6-33.4 % relict in matrix, 
Fíg. 9) , represents relict ot metapelite with the pre-melting granite 
phase. The second dominant mineral assemblage in granite has all 
structural signs of crystallization trom granite melt. In granite, simi
larly like in Bt metapelite we tound often micrographic overgrowths 
of K-teldspar with quartz, as well as microstructures of myrmekite 
(Qtz + Pl2) and micropertite (Pl2 + Kfs). The granoblastic rock 
character trom "metamorphic phase" (assemblage 1) was in granite 
found only locally. The example of the change of granoblastic structure 
tor magmatic is represented by magmatic corrosion ot hypidiomor
phic relict ot albite-1 , growing in two individual ríms on younger 
albite-2 in mixture with K-feldspar and phengite-2 together with 
rarely occurring biotite. The tormer metapelite (granoblastic structure) 
in magmatic phase changed to omnidirectional structure with domi
nating crystallization of second mineral assemblage. Third mineral 
assemblage crystallized in the state of granite subsolidus to solidus. 
Phengite-3 trom this phase has low content ot Al20 3 27.7-30 % and 
is in assemblage with chlorite which indicate its crystallization 
during granite cooling at low temperature. According to Al20 3 content 
in phengite-3 was the temperature ot granite cooling comparable with 
the temperature of prograde metamorphism of Bt metapelite, when in 
pre-melt metapelite the phengite-1 (Al20 3 27.5-32 %) together with 
albite-1 (Fig. 9) have crystallized. The relict ot phengite-1 well 
preserved in albite-1 . The P-T conditions ot melting and following 
crystallization ot mineral assemblages trom granite magma were 
in the Betliar granite identical as P-T conditions in the Bt metapelite 
metamorphic peak (Fíg. 27). 

Th-U-Pb dating of monazite and uraninite in Bt metapelite 
with epidote in locality Guľapalag 

In the Guľapalag type locality the dating of various monazite and 
uraninite generations (Tab. 12) has allowed the petrological-time 
comparison ot the origin ot these minerals as well as construction 
ot P-T-t metamorphic path ot Bt metapelite (Fíg. 27). In the Bt meta
pelite with epidote samples the monazite and uraninite samples 
were dated trom various depth levels of the dril! RS-1 (samples 
RS-15/520 m, RS-21/585-694 ma RS-32/1012 m). 

The histogram demonstrates the monazite age in the range from 
279 to 205 Ma and uraninite has the similar range from 273 to 228 
Ma (Fíg. 23). Rarely in two samples (RS-21 a RS-32) we have found 
monazites with the average age ~107 Ma (5 analyses) and in the 
middle of zonal monazite in the sample RS-15 we have found the age 
232 and 31 O Ma (Fig. 22d). 

The same age range ot the monazite and uraninite allowed the 
integration of all ages into the common histogram (Fig. 24). The 
existence of more moduses in the same histogram indicates tlie con
tinuous and repeated crystallization ot monazite and uraninite in the 
time interval trom 279 to 205 Ma. The existence of various monazite 
shapes contirms the assumption of their repeated crystallization 
(Figs. 21 and 22). Zonal monazites above 50 ~tm are older and in the 
core ot grains the relicts with thorite inclusions were found. The age 
ot these relict domains is according to dating 323 and 31 O Ma. These 
relict cores were in younger tíme interval 278-260 Ma rimmed and 
monazite crystallization terminated by outer rím in the period 244 Ma 
(Fíg. 22d). In the pelitic matrix (biotite, white mica and quartz) trom 
the boundary 240 Ma the younger monazites have often prismatic 
and hypidiomorphic shapes and are without reaciion coronas (Fig. 22c). 

In the common histogram ot uraninite and monazite ages we have 
separated the wide range 205-279 Ma into partia! time classes (Fíg. 24): 
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1. 270 to 280 Ma, average 275 Ma 
2. 255 to 270 Ma, average 262 Ma 
3. 240 to 255 Ma, average 246 Ma 
4. 225 to 240 Ma, average 230 Ma 
(1.-4. Uraninite-monazite isochrone M1) 
5. 200 to 225 Ma, average 216 Ma (monazite isochrone) M1 
6. 90 to 130 Ma, average 107 Ma (monazite isochrone) M2 
The metamorphic process M1 was dominant for tormation ot Bt 

metapelite with epidote and younger metamorphic process M2 
(class 6) remained without influence on origin of Bt metapelite vvith 
epidote. The ratio of younger metamorphism M2 to older metamor
phism M 1 can be statistically expressed by the ratio 1 : 12 ot uraninite 
and monazite ages in favour tor the metamorphism M1. The coexis
ting pair monazite - uraninite crystallized repeatedly in tour gradual 
and timely uninterrupted events of metamorphic process M1 (Figs. 
25 and 26). Four particular monazite-uraninite isochrones accurately 
date the course of prograde and retrograde metamorphism M1 from 
the Lower Permian (275 Ma) to Middle Triassic (230 Ma). The separate 
and younger monazite isochrone 5 (216 Ma) indicates the uninterrup
ted cooling ot the rock up to the Upper Triassic. Fifth monazite gene
ration crystallized in this period without coexistence with uraninite 
(Fig. 26). Fifth monazite generation represents the end of retrograde 
metamorphism M1 , not overreaching P-T conditions ot greenschist 
facies. 

The timely separated and younger metamorphic process M2 
was recorded by separate monazite isochrone 6. The monazite 
occurrence with average age 107 Ma in this isochrone was found only 
in Bt metapelite with epidote in the depth 585-694 m (sample RS-21) 
and 1012 m (sample RS-32/1012 m). This monazite type was not found 
in the next samples from the shallower levels of the drill RS-1. There
fore we deduce that sixth monazite generation crystallized only locally 
and in prograde metamorphism of the process M2. 

P-T-t conditions ot Bt metapelite and granite origin 

In the type locality of Bt metapelite with epidote, using the Th-U-Pb 
dating of monazite and uraninite, we have found the time course of 
prograde and retrograde Variscan metamorphism M1 (Fig. 27). The 
time succession of crystallization ot index minerals ot Bt metapelite 
was derived trom analysis of the sequence of origin of various mona
zite and uraninite generation in correlation with the crystallization ot 
mineral assemblages 1, 2a, 2b and 3 and vvith the course of exchange 
reactions 1-9. From this correlation the P-T-t path of Variscan meta
morphic even M1 has reconstructed (Fig. 27). During the prograde 
metarnorphism around 275 Ma gradually crystallized Mn garnet (core) 
together with epidote, biotite and actinolite. Later - around 262 Ma 
in continual process the Fe-Ca garnet (rim). This time the local melting 
of Bt metapelite occurred as well as the micrographic overgrowing 
ot K-feldspar and quartz and locally to origin ot micropertite of K-feld
spar and albite-2. The origin of constituent part of porphyroblasts of K-feld
spar with albite-2 (micropertite) at the boundary of reaction 9 is dated 
in the retrograde metamorphism in period trom 262 to 230 Ma. 

Model of development of Variscan metamorphism M1 
in Gemericum above southern hot "granite" 

line in Permian and Triassic 

According to results trom dating, structural and geological investi
gation in Gemericum, in the period trom Lower to Upper Permian 
and Triassic the extension was dominating, causing the low-pressure 

Variscan metamorphism M1 in Lower Paleozoic and Carboniferous, 
prevailingly sedimentary rocks. In kinematics of tl1e late-orogenic 
gravitational collapse in Lower Permian 275- 262 Ma the prograde 
metamorphism M 1 between 400-620 °C gradually from chlorite 
through chlorite-biotite to biotite zone culminated at 620-650 °C 
isograde in the Upper Permian 246 Ma. In period 275-255 Ma the 
prograde metamorphism in biotite zone caused anatectic melting 
ot Lower Paleozoic and Carboniferous sequences. The S-type granite 
generated in two particular lines (Fig. 28). 

Bt metapelite in tectono-deformation evolution 
of Gemericum 

Bt metapelite trom localities Guľapalag, Grexa, Majerská dolina, 
Betliar, Dlhá dolina, Hrelíkov potok and Bystrý potok represents the 
typical metamorphite of the Lower Paleozoic sediment trom central 
and south-western part of Gemericum. The microstructural investi
gation of Bt metapelite in thin sections from oriented samples was 
preceded by the field structural analysis in outcrops focussed on 
determination of succession and time relations of outcrop-scale 
structures, as well as the rheological state of particular deformation 
overprint was evaluated (brittle, brittle-ductile, ductile). Microstructu
ral research confirmed and supplemented the time relations among 
mineral assemblages and deformation phases being found earlier 
by Németh (2002, 2005). 

Tl,e oldest - Variscan deformation phase VD was divided by our 
investigation into Variscan Upper Paleozoic collision-obduction 
evolution VD, and Variscan post-collisional unroofing VD2. The evi
dences for V02 process were found for the first time. 

Research of Bt metapelite confirmed the dominant Variscan tectono
-metamorphism M1 during the phase VO. The beginning of the pro
grade metamorphic path is documented by the ages 323-310 Ma 
with the pressure peak 275 Ma. This compression-collision phase ot 
Variscan tectogenesis is designated VD1. The following time interval 
275-262 Ma with increasing temperature but constant or moderately 
lowered pressure at the end of time period represents the termination 
of the V0 1 phase. The granite with vivid volcanism and essential part 
ot ore veins in Gemericum originated during the interval 275- 262 Ma. 
Microkinematic indicators (Figs. 1, 7) and forming of asymmetric 
structures - quartz cr porphyroclasts confirmed for the time interval 
275-262 Ma (temperature metamorphic peak) the north-vergent 
kinematics with the mineral assemblage of the P-T peak of biotite 
zone (biotite + albite + actinolite + quartz). The retrograde metamor
phism M1 was dated in three uninterrupted phases 246, 230 and 216 
Ma (uppermost Permian to Upper Triassic). The micro-crenulation 
cleavage indicates tor deformation phase V02 the south-vergent 
unroofing. The change ot kinematic regime of plastic detormation 
trom north-vergent to south-vergent has occurred in temperature 
peak in the tíme interval around 262 Ma. During the south-vergent 
V02 unroofing in 262- 216 Ma the mineral assemblages K-feldspar + 
quartz (micrographic overgrowths) and albite + K-feldspar (micro
pertite) firstly crystallized and at its termination the assemblage 
phengite + chlorite + quartz crystallized in its matrix, which indicates 
the final passive cooling in the greenschist facies. 

Younger - Alpine evolution is represented by the phase A 0 1, 

representing the Alpine collision, imbrication and north-vergent 
overthrusting of Gemeric nappe on Veporicurn. The phase A D2 
represents the south-vergent Alpine post-collisional unroofing. 
The youngest phase AD3 represents the origin ot conjugate system 
ot shear zones of the course NE-SW and NW- SE (Fíg. 28). 
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Numerické modelovanie symplektitov 
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Numerical modeling of the symplectites 

The paper provides a review on methodical approaches at numerical modeling of the symplecti
tic textures ("symplectites") with temporarily stable mineral phases due to a rapid change of P-T-X 
conditions. Own numerical model is based on application of Fick's Laws, but mainly Cahn-Hilliard 
Equation. The output is demonstrated by a numerical model ot symplectite evolution, well simulating 
natural torms ot the symplectites. 

Key words: numerical model, symplectite 

úvod 

Ak sa hornina, ktorú tvoria minerály stabilné pri vysokom 
tlaku resp. teplote, exhumovala do iných teplotno
-tlakových podmienok, jej pôvodné minerály sa transfor
mujú na iné minerály, stabilnejšie v daných podmienkach, 
čo vyjadruje ich usporiadanie v nových mikroštruktúrach 
(Putnis, 1992). Z takýchto mikroštruktúr sme na štúdium 
vybrali symplektity. 

Symplektity sú vzájomné prerasty väčšinou jemno
zrnných a drobnozrnných dvoch (obr. 1 ), zriedkavejšie 
troch (obr. 2) a výnimočne aj viacerých minerálov - fáz 
(Goergen, 2004). Podľa pôvodnej def inície by symplektit 
mal obsahovať len dve fázy (Svoboda, 1983), ale v súčas
nosti je známe aj prerastanie troch fáz. Napr. bazaltové 
meteority z Marsu obsahujú symplektity nielen s dvoma 
(fayalitický olivín a polymorfné modifikácie Si02) , ale aj 
s troma fázami (hedenbergitový pyroxén , fayalitický 
olivín a polymorfné modifikácie Si0 2) (Aramovich et al., 
2002). Polymorfná modifikácia Si02 (aj ked' sa neuvádza 
ktorá) sa v týchto príkladoch považuje za minerálnu fázu 
rovnocennú s olivínom či pyroxénom. Tri minerálne fázy 
(pyroxén, plagioklas, amfibol) prerastajúce sa v symplek
tite zisti l Waters (2002, obr. 2). Aj ked' na obr. 2 vidno tri 
minerály v štruktúre symplektitu, nemožno s určitosťou 
tvrdiť, že amfibol vznikol súčasne s klinopyroxénom(2) 
a plagioklasom. 

Symplektity vznikajú , ak je hornina v nerovnovážnom 
stave a nemôžu sa nukleovať stabilné fázové produkty. 
Ich vývoj sa zastaví, ak je teplota na difúzne rozpúšťanie 
reaktantov príliš nízka. Symplektity nechápeme ako 

45 

charakteristiku istej úzkej skupiny hornín resp. geodynamic
kého prostredia, ale ako typ mikroštruktúry, ktorý možno 
nájsť vo veľmi širokom spektre hornín. 

V príspevku sa venujeme simulácii vzniku symplektitov 
pomocou matematického modelovania. Matematický model 
je sústava funkcií opisujúcich vzťahy medzi rozličnými 
premennými (napr. ako je koncentračný gradient, gradient 
chemického potenciálu a pod., pozri d'alej). 

Dôležitou súčasťou modelovania je kontro la výstupu 
(skúška správnosti) získaného modelu . Odpoved' na 
otázku, či je matematický (numerický) model, ktorý sme 
vytvorili , správny resp . č i správne simu luje minerálny 
systém symplektitu, je ťažšia , ako sa na prvý pohľad 
zdá. V ideálnom prípade sa v laboratóriu merajú parametre 
minerálneho (fázového) systému (napr. chemizmus fáz 
daných P-T-X podmienok) a potom sa aplikujú na model. 
Ak je model správny, vypočítané hodnoty/parametre prí
rodných a simulovaných fázových systémov sú aspoň 
príbuzné, ak nie zhodné. Najčastejšie sa do modelu vkladajú 
len údaje, ktoré sa dajú merať (v našom prípade napr. 
chemizmus zložiek minerálneho systému) resp. aj vypočítať 
(napr. aktivita zložiek minerálneho systému pri daných 
P-T-X podmienkach) a zvyšok (napr. gradient koncentrácie, 
gradient chemického potenciálu) sa dopočíta náhodnými 
dátami vypočítanými na základe vzťahov v samotnom 
numerickom systéme (modeli). 

Aj ked' je numerický model vzniku symplektitov vše
obecný, vzťahujeme ho na základné fyzikálnochemické prí
rodné procesy ovplyvňujúce podmienky vzniku a vývoja 
symplektitov. Zároveň sa ním neuprednostňuje nijaká skupina 
hornín resp. geodynamický režim (HP, UHP, UHT a pod.). 
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Obr. 1. Symplektity klinopyroxénu a plagioklasu na príklade , 
eklogitu z rakúskych Alp (oblasť Polinika, masív Kreuzeck) . 
Na obrázku vľavo (pri rovnobežných nikeloch) má klino
pyroxén vyšší reliéf, na obrázku vpravo (pri skrížených 
nikeloch) je plagioklas tmavý. Mierka: 1 diel = 1 O µ m. 
Fig. 1. Symplectites of clinopyroxene and plagioclase in an 
eclogite trom the Austrian Eastern Alps (Polinik Peak area, 
Kreuzeck Massif). Clinopyroxene displays a higher relief 
in cornparison with plagioclase (left-side picture at parallel 
nicols). At crossed nicols plagioclase is dark. Scale bar 
unit: 10 µm. 

oxen 

Plagioclase 

Obr. 2. Symplektity pyroxénu, plagioklasu a amfibolu 
v nórskych eklogitoch (Waters, 2002). 
Fíg. 2. Symplectites ot pyroxene, plagioclase and amphibole 
in a Norwegian eclogite (Waters, 2002). 

Cieľom príspevku je aplikácia Cahnovej-Hi ll iardovej 
rovn ice na numerické modelovanie tvorby a vývoja sym
plektitov (Krome! a Putiš, 2006) . (Dôvody jej výberu ako 
základu navrhnutého metodického prístupu vysvetlíme 
d'alej.) 

Symplektity a ich klasifikácia 

Symplektity sú podobným fenoménom ako exolúcie, 
ale na rozdiel od nich vznikajú pri zmene teploty alebo tlaku 
alebo aj teploty, aj tlaku tým, že pôvodný minerál je v nových 
P-T-X podmienkach nestabi lný. Pri zmenách P-T-X pod
mienok môžu do pôvodnej horn iny vnikať fluidá a/alebo 
môže vzniknúť malé množstvo reziduálnej taveniny (Kuhl 
a Schmid , 2006), a tak sa symplektity vyskytujú nielen 
v terestrických vysokostupňových teranoch (Goergen 
a Whitney, 2004) , ale aj v meteoritoch (Aramovich et al. , 
2002) . Sederholm (in Svoboda, 1983) označil symplektitové 
zrasty mir.-.3rálov za synantetické. Symplektity netvorí 
stála skupina minerálov. Vyplýva to aj z nasledujúcich 
príkladov ich typického výskytu : 

- eklogity (Čína, Východné Alpy, Nórsko , Kola a i.) , 
horniny pôvodne zložené hlavne z granátu a omfacitu ; 
symplektity tvorí pyroxén s premenlivým obsahom jadei
tovej zložky prerastajúci sa s plagioklasom (Yang , 2001 ; 
Putiš et al. , 2002a, b; Kaulina et al. , 2006) alebo pyroxén, 

. amfibol a plagioklas (Waters, 2002) nahrádzajúci pôvodný 
nestabilný omfacit 

- olivínovo-chrómspinelové kumuláty (lil loiská intrúzia, 
východné Írsko); symplektity tvorí klinopyroxén a magnetit 
v olivíne (Ashworth a Chambers, 2000) 

- trokto lity (Belhelvie, sv. Škótsko) ; symplektity tvorí 
amfibol (hornblend) a spinel v olivíne (Ashworth a Chambers, 
2000) 

- plášťové xenol ity z kimberlitov (Rusko); symplektity 
tvorí ilmenit a klinopyroxén (Litasov et al. , 2003) 

Už z uvedených príkladov je zrejmá značná rôznorodosť 
chemických reakcií pri vzn iku symplektitov. 

Modelovanie a súčasné modely symplektitov 

Na modelovania vlastností symplektitov možno použiť 
tieto skupiny metód: 

- chemické - modelovanie reakcií vzniku symplektitov 
- klasické - termodynamické modelovanie P-T-X pod-

mienok ich vzniku a evolúcie (Waters, 2002) 
- experimentálne - používanie anorganických alebo 

organických zlúčenín na simuláciu správania mixingu 
minerálnych fáz , experimenty typu thin fi/1ns (Milke et al. , 
2003) 

- numerické - počítačové (matematické) modely na 
kombináciu všetkých spomenutých metód alebo na tvor
bu kompletne numerického modelu (Kuhl a Schmid , 
2006) . 

Dnešné modely majú reprodukovať geometriu a vznik 
ako oddelené a samostatné procesy alebo vznik a vý
s lednú geometriu ako jeden ucelený proces. Veľa modelov 
sa navzájom prelína a väčšina používa rozdielne matema
tické a fyzikálnochemické postupy. 

• 
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Pokusov vytvoriť realistický model vzniku symplektitov 
bolo v minulosti viac, napr. na exsolúciu a oxidáciu podľa 
Goergena a Whitneyho (2004). Z celkového počtu možností 
možno vyčleniť dva hlavné procesy- koncentračný gradient 
a gradient chemického potenciálu. 

Model vzniku a vývoja symplektitov 
založený na koncentračnom gradiente 

Model je založený na Fickových zákonoch. 
Prvý Fickov zákon stanovuje, že difúzny tok (J) zlož

ky s koncentráciou (C) cez membránu resp. na ploche 
membrány je proporcionálny rozdielu koncentrácii difun
dujúcej látky (Steward, 1998) 

J = -OVC (rovnica 1) 
kde J - difúzny tok, D - difúzny koeficient, C - kon

centrácia, v' - nabla (vyjadrenie del operátora). Zákon je 
použiteľný v ustálenej difúzii, ked' sa koncentračný gradient 
s časom nemení (Jin= J0u1) (Atkins a de Paula, 2001 ). 

Druhý Fickov zákon stanovuje, že rýchlosť zmeny 
koncentrácie na membráne je proporcionálna rých losti 
zmeny koncentrácie v danom bode (Steward, 1998). 

ac 
v'.(OVC) =

a t 
(rovnica 2) 

kde D - difúzny koeficient, C - koncentrácia, t - čas , 

v' - nabla (vyjadrenie del operátora). Zákon je použiteľný 
v neustálenom alebo kontinuálne sa meniacom stave difúzie, 
ked' sa koncentrácia cez difúzny objem s časom mení 
(Atkins a de Paula, 2001). 

Hlavný problém s Fickovými rovnicami difúzie je v tom, 
že generujú uniformné koncentračné profily (Kuhl a Schmid, 
2006), ktoré pravdepodobne nie sú reálne v prírodných 
podmienkach. 

Model vzniku a vývoja symplektitov založený 
na gradiente chemického potenciálu 

Na druhej strane sa ukazuje, že gradient chemického 
potenciálu rieši problémy spojené s Fickovou rovnicou 
difúzie a javí sa ako presnejší model vzhľadom na prírodné 
podmienky. Floryho-Hugginsova termodynamika miešania 
(rovnica 3) definuje fázové separácie v chemickom potenciáli 
ako protiklad k Fickovým zákonom. 

v'Gm = R7In1ln4>1 + n21nef>2 + n1ef>u12] (rovnica 3) 
kde R - plynová konštanta, T - teplota, n - počet 

mólov, </J - objemový pomer, x- Floryho-Hugginsov para
meter. 

Adaptácia Landauovej-Ginzburgovej funkcie na pridanie 
gradientnej energie vyúsťuje do Cahnovej-Hilliardovej rovnice 
štvrtého rádu (Kuhl a Schmid, 2006) (rovnica 4) 

d tc = 'v. (M. [o2c '-}'Convc - K. v'(v'. ('vc))]) (rovnica 4) 
kde d - difúzny koeficient, c - koncentrácia, M - mobilita, 

'-1-' con - konfiguračná energia, k - koeficient gradientnej 
energie, V - nabla (vyjadrenie del operátora) . 

Simulácia prírodných podmienok vzniku a vývoja 
symplektitov numerickým modelovaním 

Aplikáciou rovnice 3 a 4 sme vytvorili numerický model 
v programe Octave (GNUPlot). Pre komplikovanosť rovnice 4 
a množstvo možných aplikovateľných premenných 
pokladáme súčasný model za predbežný. Pracuje tak, 
že vypočítané údaje vkladá do rovnice v časovom odstupe 
0,001 O s s krokom 1 O s. Hodnotenie sa urobilo vizuálne 
porovnaním získaných výstupov z programu s mikro
štruktúrami reálnych vzoriek. Grafický výstup je na obr. 3. 

Ako je zrejmé, ide o simuláciu, presnejšie o numerickú 
simuláciu prírodných podmienok v zmysle fungovania 
procesov pri tvorbe symplektitov. Model vychádza z bodu 
t = o s, ked' je systém v nerovnováhe. S progradujúcim 
časom sa podm ienky systému stabilizujú , až sa ustália 
na konci rastu symplektitov. Pozoruhodné je, že sa týmto 
modelovaním skutočne vytvorili dve priestorovo sa kom
binujúce fázy (dva „pseudominerály") vidite ľné podľa 

odtieňov sivej farby (svetlejšia a tmavšia fáza) , ako je to 
pri väčšine symplektitov. 

Diskusia 

Cahnova-H illiardova rovnica ako základ numerického 
modelovania poskytuje dostatočný pohľad na vznik sym
plektitov a je blízka reálnym, t. j. prírodným podmienkam. 

Pre komplikovanosť a nedostatočnú prebádanosť 
samotného mixingu fáz, exsolúcie a pod . bude pravde
podobne treba adaptovať Ostwaldovo zrenie (Kuhl 
a Schmid , 2006) a/alebo fraktálny výpočet , ale samotné 
začlenenie fraktálov vyžaduje d'alšie štúdium a možno 
aj iné, zložitejšie aplikácie (napr. teóriu chaosu?) . Tieto 
aplikácie sa budú nad'alej študovať a prehodnocovať 
s potenciálnym neskorším začlenením do celkového modelu. 

Pri d'alších krokoch modelovania rastu symplektitov 
využijeme aj iné merateľné alebo vypočítateľné premenné 
a parametre metamorfného alebo magmatického procesu, 
ako je napr. tlak, teplota, aktivita zložiek jednotlivých fáz 
vrátane fluidnej fázy. Modelom by sa tak odlíšila napr. 
rýchlosť exhumácie a zdvihu eklogitov. 

Ta kto zostavený výsledný numerický model poskytne 
výsledky nielen na modelovan ie symplektitov, ale aj 
iných mikroštruktúr hornín podobného charakteru, ako sú 
napr. myrmekity, písmenkový granit a i. Modelová funkcia 
je využiteľná aj na modelovanie vizuálne podobných 
štruktúr materiálov, s ktorými sa pracuje v iných vedných 
disciplínach, napr. v metalurgii (Blomker et al. , 2004) alebo 
v elektrochémii (Doge!, 2004). 

Záver 

Počítačovým numerickým modelovaním sa nám podarilo 
simu l ovať prírodný proces vzniku a vývoja symplektitov. 
Výpočet a grafická vizualizácia pri súčasnom navrhnutom 
algo ritme spracovaním · v prog rame Octave - GNU Plot 
(Krome! , 2006) trvá zhruba 2 min . 

Pokiaľ ide o vlastný model ako výsledok simulácie, 
možno konštatovať, že sme napokon dosiahli taký stupeň 

• 
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Obr. 3. Priebeh 20 a 30 rastu symplektitov, časový odstup 0,0010 s. a - počiatočný stav čast = O s, b - začiatok rastu t = 10,0010 s, c - t = 
20,0020 s, d - t = 30,0030 s, e - konečný stav rastu symplektitov, t = 40,0040 s. 

Fíg. 3. 20 and 30 growth ot symplectites in tíme intervals ot O.OOi O s. a - beginning state at t = O s, b - initial growth at t = i 0.001 O s, c - t = 
20.0020 s, d - t = 30.0030 s, e - final stage ot growth ot symplectites at t = 40.0040 s. 
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vedenia programu, ktorý vytvoril tvary, aké sme požadovali 
a očakávali. Simulácia procesu bola teda úspešná. 

Z analýzy výsl edkov a z ich porovnania s reálnymi 
vzorkami vyplýva, že apl ikovaná metóda má reálny 
výsledok, aj ked' ešte vyžaduje dopracovanie a optimali
záciu . Výsledné numerické modely sú vizuálne podobné 
reálnym prírodným mikroštruktúram typu symplektitov. 

Pod'akovanie. Dr. Martinovi Radvancovi d'akujeme za konštruktívnu 
recenziu a návrhy, ktoré nám pomohli skvalitniť pôvodný rukopis. 
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-20-016-104 (M. P.). 
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Numerical modeling of the symplectites 

When a rock, formed of minerals stable at high P-T 
conditions, is exhumed, these particular minerals tend to 
break down to temporarily stable minerals, respecting 
new P-T conditions. The newly-formed minerals often form 
typical textures where they are mutually intergrowing to 
a symplectite. We can use a lat of methods to model many 
aspects of symplectitic textu res (symplectites) : c lassical 
method - thermodynamic modeling P, T , X conditions of 
creation and evolution , experimental method - either 
using inorganic, or organic compounds to simulate beha
viour of mixing process, thin films experiments (Milke et 
al., 2003), chemical method - reactions to find out, what 
is really going on , numerical method - computational 
models either to combine all of already mentioned methods 
or make completely everything trom the beginning (Kuhl 

and Schmid , 2006) . From these entire approaches one 
can separate two main driven processes : concentration 
gradient and chemical potential gradient. 

The first approach is based on Fick 's Laws. Fick 's 
First Law states that the flux of a con1ponent of concen
tration across a membrane of unit area, in a predefined 
plane , is proportional to the concentration di fferential 
across that plane (Steward , 1995). Fick 's Second Law 
states that the rate of change of concentration in a vo lume 
element of a membrane, within the diffusional field , is pro
portional to the rate ot change ot concentration gradient 
at that point in the field (Steward, 1. c.). Fick 's Second 
Law is used in non-steady or continual ly changing diffusion 
state, i. e ., when the concentration within the diffusion 
volume changes with respect to time (Atkins, 2001) . 
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Chemical potential gradient on the other side tends to 
solve problems connected with Fickian diffusion equation 
and appears to be more accurate model compared to the na
ture. Flory-Huggins thermodynamic ot mixing defines phase 
separation driven by gradients in the chemical potential as 
oppose to Fick's Laws concentration gradients. Adaptation 
of Landau-Ginzburg function to add gradient energy leads 
to the Cahn-Hilliard fourth order diffusion equation (Kuhl 
and Schmid, 2006). The Cahn-Hilliard theory is basically 
extension ot free energy to non-uniform systems which have 
concentration gradient within them (Shimizu and Takei, 2005). 

Our approach was to test and lately combine as 
much as possible methods and factors to get closer 

• 

realistic view ot symplectites creation and evolution . 
The first modeling was done by using thermobarometry 
to get P, T conditions of symplectite evolution. We used 
THERIAK-DOMINO software by de Capitani (de Capitani 
and Brown, 1987) and Holland and Powell internally 
consistent thermodynamic data set (Holland and Powell, 
1998). Then we took different way to strictly model 
evolution by using concentration gradient and chemical 
potential gradient. We looked on evolution ot micro
structure complexity of phase separation as on the factors 
which are responsible for geometry. We used Gnuplot 
and Octave in combination with some C++ and Python 

. 
programm,ng . 

• 
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Sedimentológia a transportná dynamika spodnool igocénnych 
hrubovrstvových vývojov z Oravy (centrálne Západné Karpaty) 

DUŠAN STAREK1, JOZEF JABLONSKÝ2, RÓBERT MARSCHALK0 1 a JÁN SOTÁK3 

1Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; e-mail: dusan.starek@savba.sk 
2Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

1Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 
3Geologický ústav SAV, Severná 5, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: sotak@savbb.sk 

Sedimentology and transport dynamics of Lower Oligocene thick bedded trends 
trom the Orava region (Centra! Western Carpathians) 

The studied thick beds ("megabeds") trom the Orava region occur in western part of the Central
-Carpathian Paleogene Basin. They are notable for their great thickness (4--13 m), broad lateral extent, 
similar lithology (predominantly sandstones and siltstones) and interna! structures. Two types of mega
beds were classified here: megaturbidites (M) and complex beds (ZV). The study of lithology and 
interna! structure of Orava megabeds suggest deposition from subaquatic gravitation flows. 

Key words: megabeds, megaturbidites, Central Carpathians, Early Oligocene 
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Uvod 

študované hrubovrstvové vývoje (,,megavrstvy") 
v oblasti Oravy sa zachovali na profi loch z paleogénnych 
sedimentov podtatranskej skupiny (Gross, Kôhler a Samuel 
1984). Tieto sedimenty plošne aj objemovo zaberajú pre
važnú časť južnej a jv. Oravy a sú západnou súčasťou 
centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (obr. 1 ). Najlepšie 
odkryté a zachované profily so sledovanými vrstvami 
(obr. 1) vystupujú pri Dolnom Kubíne na lokalite Veľký 
Bysterec (v záreze Gäce ľskej cesty pod lyžiarskym 
vlekom) a na severnom konci Prosieckej doliny (v oblasti 
planiny „Pod Svoradom", cca 600 m na SV od vrchu 
Kubín, 1 OOO m n. m.) a cca 1 OOO m na JZ od vrchu Sekanica 
(945 m n. m.). Menej odkryté, no spoľahlivo identifikova
teľné výskyty sú v Dolnom Kubíne v záreze hlavnej cesty 
na Ružomberok, ako aj v záreze cesty na Záskalie a za 
Kňažou smerom na Oravský Podzámok. Ďalšie výskyty 
sú v oblasti Pucova (v zárezoch poľnej cesty nad typo
vou lokalitou pucovského zlepenca) , v Zázrivej (oblasť 
Čremoša) a tiež v zárezoch potoka Kvačianka na Hutách 
a jej prítoku blízko samoty Jóbova ráztoka. Megavrstvy 
vystupujú v spodnej časti ílovcovej litofácie - hutianskeho 
súvrstvia, ktoré sa stratigraficky zarad'ujú do spodného 
až stredného priabónu (napr. Gross et al., 1993; Samuel 
a Fusán, 1992). Novší stratigrafický výskum na tomto 
území posúva stratigrafické zaradenie až do spodného 
oligocénu (rupel ; Grigorievič in Starek, 2001 ; Soták et al., 
2005 ; Gedl, 2004) , čo je v súlade s poznatkami z iných 
častí centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (Soták 
et al. , 1996; Soták, 1998; Olszewska a Wieczorek, 1998; 
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Gedl, 2000 ; Soták et al. , 2001 ). Zjednocujúcim znakom 
sledovaných vrstiev na všetkých študovaných lokalitách 
je vo všeobecnosti ich veľká hrúbka, značný laterálny 
dosah a plošná stálosť, podobná litológia a ich typická 
vnútorná štruktúra vo vývoji mnohonásobnej paralelnej 
laminácie. 

. 

Litologickosedimentologická charakteristika 

Z litologického hľadiska sú študované vrstvy v rozho
dujúcej miere z pieskovca a prachovca rozličnej zrnitosti. 
Všeobecne možno konštatovať , že bázu vrstiev tvorí zle
penec až hrubozrnný pieskovec, pričom sa smerom 
k stropu vrstvy zrnitostná frakcia zjemňuje , a to cez 
strednozrnnú až po veľmi jemnozrnnú s plynulým precho
dom do prachovca až ílovca. Jedným z najdôležitejších 
znakov megavrstiev je, že sú nápadne hrubšie ako ostatné 
vrstvy súvrstvia. Celková hrúbka sa často zisťuje ťažko , 
lebo vrchné ohraničenie opisovaných vrstiev nie je ostré 
a prachovcové vrstvy plynulo prechádzajú do ílovcových. 
V takom prípade vrchnú hranicu poväčšine kladieme na 
bázu pieskovca d'alšej vrstvy. Najväčšia hrúbka vrstiev 
tvorených takýmito pieskovcovo-ílovcovými dvojicami 
dosahovala na lokalite Pod Svoradom 13 a na lokalite 
Veľký Bysterec cca 6 až 1 O m. 

V študovanej oblasti na Orave sa dali rozlíšiť dva 
základné typy hrubovrstvového vývoja, a to „megatur
bidity" (M) a zložené vrstvy (ZV). Typy sa delia na viac 
intervalov (M 1-M 1 1, ZVA_0 ) odlišujúcich sa granulomet
r iou , primárnymi a/alebo sekundárnymi štruktúrami 
(obr. 2 , 3). 

• 
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Megaturbidity (typ M) 

N 

Obr. 1. Schematická geologická mapa študovanej oblasti (spracovaná podľa Bieleho et al. , 1996, 
a Grossa et al., 1993). 1 - lokalizácia megavrstiev (A - Zázrivá - Čremoš, B, C, D - výskyty v oblasti 
Dolného Kubína, E - Kňažia, F - Pucov, G - Svorad, H - Jóbova ráztoka, 1 - Huty), 2 - nečlenené 
mezozoikum centrálnych Karpát, 3 - nečlenené mezozoikum bradlového pásma, 4 - nečlenená krieda 
a paleogén Vonkajších Západných Karpát, 5 - kryštalinikum Západných Tatier, 6- borovské súvrstvie 
paleogénu centrálnych Karpát, 7 - l1utianske súvrstvie paleogénu centrálnych Karpát, 8 - zuberecké 
súvrstvie paleogénu centrálnych Karpát, 9 - bielopotocké súvrstvie paleogénu centrálnych Karpát, 
10 -geologické rozhrania, zlomy a príkrovové línie. 

Vrstvy, ktoré označujeme 
ako megaturbidity (obr. 2) , sú 
charakteristické nahor sa zjem
ňujúcou granulometriou od zlepen
ca cez pieskovec a prachovec až 
po pelity. Každá megaturbiditová 
vrstva má známky neprerušenej 
depozície počas jednej udalosti. 
Megaturbidity tvoria izolované 
vrstvy (napr. oblasť Svoradu, 
Jóbovej ráztoky) alebo sú súčas
ťou zložených vrstiev (ZV6 ) , 

napr. v oblasti Dolného Kubína, 
kde sú dominantnou (najvýraz
nejšou) súčasťou všetkých 
predmetných megavrstvových 
záznamov. V rámci študova
ných megaturbiditov bolo mož
no na základe zrnitosti , sedi
mentárnych textúr a štruktúr 
rozlíšiť jedenásť nasledujúcich 
základných intervalov (M 1-M 11 ; 

obr. 2). Fíg. 1. Schematic geological map of the studied area (modified after Biely et al. , 1996; Gross et al. , 
1993). 1 - localization of megabeds (A - Zázrivá - Čremoš, 8 , C, D - localites near Dolný Kubín 
area, E - Kňažia, F - Pucov, G - Svorad, H - Jóbova ráztoka, 1 - Huty), 2 - Mesozoic of the lnner 
Carpathians (undivided), 3 - Mesozoic of the Klippen Belt (undivided), 4 - Cretaceous and Paleogene 
of the Outer Carpathians (undivided), 5 - magmatic rocks (Tatricum basement) , 6 - Borové Formation 
of the CCPB (Centra! Carpathians Paleogene Basin), 7 - Huty Formation of the CCPB, 8 - Zuberec 
Formation of the CCPB, 9 - Biely Potok Formation of the CCPB, 1 O - geological boundaries, faults 
and overthrust lines. 

M1 je bazálny gradačný 
interval - hrubý od niekoľkých 
do 25 cm. Tvorí ho netriedený 
alebo len slabo triedený zlepenec 
vypÍňajúci plytké laterálne vy
klinujúce kanály malej mierky. 
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Zlepenec sa skladá z ostrohran
ných klastov a fragmentov podložných hornín (hlavne 
mezozoických komplexov a detritických hornín borov
ského súvrstvia). 

M2 je homogénny alebo normálne gradovaný hrubo
zrnný interval často vystupujúci v pozícii laterálneho 
ekvivalentu M1 . Tvorí ho hrubozrnný až veľmi hrubozrnný 
obliakový pieskovec. Interval neprekračuje hrúbku 
40 cm, je často vyvinutý ma báze megaturbiditov (Záskalie, 
Kňažia, Veľký Bysterec a pod.) a zvyčaj~e tam tvorí rovné 
spodné plochy vrstiev so sporadickým výskytom prúdových 
a vlečných stôp. 

M3 . Smerom do nadložia sa granulometria výrazne 
zjemňuje a gradačný interval prechádza do hrubozrnného 
obliakového pieskovca s inverzne gradovanou internou 
štruktúrou, ktorá indikuje depozíciu trakčného koberca 
(interval S2 v zmysle Loweho , 1982). Vo vrchnej časti 
tohto intervalu začína výrazne rásť podiel siliciklastic
kých úlomkov na úkor karbonátov. 

M4 je interval so strednozrnným až jemnozrnným 
lam inovaným pieskovcom. Najvýraznejšou vnútornou 
štruktúrou pieskovcových častí megaturbiditov je vývoj 

Obr. 2. Schematické profily megavrstiev. A, C - megaturbidity z oblasti 
Dolného Kubína, B - megaturbidity z oblasti Svoradu, Hút, Jóbovej 
ráztoky. 
Fig. 2. Schematic logs of megabeds. A, C - megaturbidites trom 
Dolný Kubín localities, B - megaturbidite trom Svorad, Huty, Jóbova 
ráztoka localities. 
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mnohonásobnej paralelnej laminácie (obr. 4a, b) , ktorá sa 
objavuje už na báze vrstvy (napr. Kňažia, Záskalie), ale 
častejšie vo vrchnej časti intervalu M1-M 3 (napr. Svorad, 
Pucov, Jóbova ráztoka). Laminovaný• pieskovec plynulo 
prechádza do nadložného · 1aminovaného prachovca a peli
tov. Interval tvorí nahor sa zjemňujúca a stenčujúca séria 
tenkých pieskovcových !amín usporiadaných do zväzkov 
("pásov") v hrúbke od 7 cm (v spodnej časti intervalu) 
do 2 cm (vo vrchnej časti). Laminy sú rovné a ploché, malej 
hrúbky, nemeniacej sa v dÍžke odkryvu. Ich vrstvové plochy 
sú amalgamované a niekedy ťažko rozlíšiteľné. Najmä 
v jemnozrnných častiach intervalu sa veľmi ťažko zisťuje 
veľkosť zrna nad bázou !amín a pod ňou. Rozhrania !amín 
lokálne zvýrazňuje koncentrácia pyritu a niekedy aj 
zvýšená akumulácia ťažkých minerálov, hlavne zirkónu. 
Na základe granulometrickej analýzy možno interval M4 

zaradiť do strednozrnného až veľmi jemnozrnného pies
kovca (<l> 1-<j> 4). Pieskovcové zrná sú slabo triedené, 
angulárne a majú nepravidelný tvar. 

Pieskovcové laminity sú z petrografického hľadiska 
litická droba s 20-percentným až 35-percentným podie
lom karbonátovej základnej hmoty. V závislosti od inter
valu odberu vzorky sa v rámci vrstvy laminitu mení nielen 
granulometrické ale aj petrografické zloženie. Laminit 
v tesnom nadloží zlepenca (z lepenec tvoria takmer vý
lučne nestabilné úlomky, najmä karbonáty) vykazuje 
76-percentné zastúpenie karbonátov a 4,5-percentné 
zastúpenie siliciklastických úlomkov, kým vzorka odo
bratá o 50 cm vyššie má až 47,8 % siliciklastík a len 21 % 
karbonátov. Podobne smerom od bázy do vyšších častí 
vrstvy mierne rastie percentuálne zastúpenie základnej 
hmoty a klesá množstvo organogénnych schránok (laminit 
v tesnom nadloží zlepenca obsahuje až 37 % redepono
vaných schránok foraminifer). 

M5 je jemnozrnný laminovaný pieskovec s vertikálnymi 
štruktúrami po úniku vody. V stredných a vrchných 
častiach · niektorých megavrstiev pri Dolnom Kubíne 
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ZV A..a.c,o - základné časti 
zložených vrstiev 

M1-M,, - intervaly 
megaturbiditov 

zve je analógom . 
M typu - megaturbiditov 
(ZVa= M) 

F 

Obr. 3. Schematické profily megavrstiev. D, E - zložené me_gavrstvy 
z oblasti Dolného Kubína, F - zložené megavrstvy z oblasti Cremoša 
(Zázrivá). 

Fig. 3. Schematic logs ot megabeds. D, E - complex megabeds trom 
Dolný Kubín localities, F - complex megabed trom Čremoš (Zázrivá). 

vystupujú 20-150 cm hrubé intervaly laminovaného pieskov
ca (takmer identické s intervalom M4) s množstvom sub
vertikálnych až vertikálnych stôp typu pípe - lineárnych 
kanálikov po úniku vody porušujúcich priebeh laminácie . 

Obr. 4. A - Interval mnohonásobnej paralelnej laminácie (M4) (Veľký Bysterec). V strednej časti sa vyvinul cca 40 cm hrubý interval „sinusoidálnej 
laminácie" resp. ,,čerinovej laminácie vo fáze" (M6) . B - mnohonásobná paralelná !aminácia (Svorad). 

Fig. 4. A - Multiple interval ot a parallel lamination (M4) (Veľký Bysterec). In the middle part developed ca 40 cm thick interval "sinusoida! lamination" 
or "ripple laminae in phase", respectively (M6) . B - multiple parallel lamination (Svorad). 
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Obr. 5. Pieskovcový interval s „čerinovoposuvnou šikmou lamináciou" 
( M7). Lokalita Veľký Bysterec (Dolný Kubín) . 
Fíg. 5. The sandstone interval "ripple·drift cross lamination" (M 7) . 

Veľký Bysterec locality (Dolný Kubín) . 

Tieto kanáliky sú nepravidelne rozmiestnené alebo pred
nostne usporiadané v pieskovcových vrstvách vo vrchnej 
časti megavrstiev. 

.. ,.. 
~ "' ... .._, -~ ~ ...,,,, ... 

J „ ..,_.., ' ' 

~~~ ~"' 
'i' ~-~~ w..,...~, ,,._ .,~ '.•· 

• 
' . •' 

~- '· . , ·. .,,. ... . ,- . ' ~ 

,_,,_ - r ~.l,,l !.\· -• 

Obr. 6. Prachovec s výraznými miskovitými textúrami (M9). 

Fíg. 6. Dish-structured division ot siltstone (M9). 

' 

M6 je pieskovec s „čerinovou lamináciou vo fáze". 
Tento interval je v študovaných megaturbiditoch relatívne 
častý a mohol sa vyvinúť ako plynulý prechod z paralelnej 
laminácie (M 4). V nadloží môže opäť prechádzať do lami
novaného pieskovca (pozri obr . 4a) alebo prachovca. 
Čerinovú lamináciu vo fáze tvorí dvojrozmerná vertikálne 
sa šplhajúca dnová forma vzniknuvšia v podmienkach, 
ked' tok udržiava tvary telies sedimentov a transportujúci 
materiál v depozičnej fáze, ale nespôsobuje ich migráciu, 
ale iba vertikálny (kolmý) rast. Iným označením pre po
dobné sedimentárne štruktúry je „sínusoidálna !aminácia" 
(Jopling a Walker, 1968) alebo „kompletná čerinová 
!aminácia" (Hunter, 1977). 

M7 je pieskovec s „čerinovo posuvnou šikmou laminá
ciou" (Jopling a Walker, 1968). Táto štruktúra je v študo
vaných megaturbiditoch relatívne zriedkavá a pozorovala sa 
len na lokalite Veľký Bysterec a Čremoš, kde je prechod
ne vyvinutá ako interval (hrubý niekoľko dm až 1,2 m) 
v rámci paralelnej laminácie (M4) alebo v jej tesnom podloží. 
Pre tento druh šplhavých čerín je charakteristický vysoký 
uhol šplhania a kompletné zachovanie dnových foriem 
(obr. 5). Vlnovo posuvná šikmá !aminácia má na rozdiel 
od sínusoidálnej laminácie význam ako paleotransportný 
indikátor. 

M8 hrubozrnný až jemnozrnný laminovaný prachovec. 
Tento prachovcový interval sa vyvinul v rámci megaturbi
ditov ako plynulý prechod medzi pieskovcovými a ílovco
vými polohami. Laminácia v prachovci je rovnaká ako 
v pieskovci (interval M4). Vo vyšších častiach vrstvy 
hrúbka lamín postupne klesá a zrnitosť sa zjemňuje , 
čo odráža postupný pokles kompetencie toku . Takýto vý
voj je typický pre megaturbiditné záznamy na viacerých 
lokalitách (napr. Svorad , Huty, Jóbova ráztoka, Pucov). 
Vo vrchnej prachovcovej časti možno zriedka pozorovať 
10-20 cm hrubé intervaly s rastúcim obsahom ílu a s ne
pravidelnou lamináciou (M8A) - Spodné aj vrchné ohraniče
nie týchto intervalov je pomerne ostré a zvýšený obsah 
ílovitej zložky môže byť príčinou ich výraznejšieho zvet
rávania ako zvetrávania prachovcových lamín , ktoré ich 
obklopujú . 

M9 hrubozrnný až jemnozrnný prachovec s miskovitými 
textúrami. Prachovcové intervaly megaturbiditov v okolí 
Dolného Kubína (napr. Veľký Bysterec) majú často rozličnú 
vnútornú štruktúru . Okrem intervalu jemnej paralelnej 
laminácie je tam aj interval s plochými až výrazne kon
kávnymi miskovitými textúrami (obr. 6) . Niektoré časti 
tohto intervalu prejavujú pomerne slabú deformáciu pri
márnych lamín, ale iné sú intenzívne porušené a pre
miešané unikajúcimi pórovými fluidami. Miskovité textúry 
vznikajú pri rýchlom ukladaní sedimentárneho nákladu 
zo suspenzie. Interval má premenlivú hrúbku od 30 cm 
do 3 m a je prednostne vyvinutý vo vrchnej časti prachov
cových megavrstiev. 

M10 - bezštruktúrny kalovec. Kalovcové časti (<i> > 8,0) 
sú poväčšine bezštruktúrne , hoci niektoré môžu mať 
zvýšený obsah prachu . Túto sedimentárnu časť mega
turbiditov možno charakterizovať Boumovým (1962) 
Te turbiditným intervalom alebo intervalom T 6 a T 7 v zmysle 
Stowa a Shanmugana (1980; gradovaný a negradovaný 
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Obr. 7. Hydroplasticky deformovaný pieskovec (M 11 ). 

Fig. 7. Hydroplastic deformed sandstone (M 11 ). 

turbiditný kalovec). Zle odkrytý terén na viacerých profiloch 
často znemožňuje sledovať a ·určiť celkovú hrúbku inter
valu. Maximálna hrúbka•·kalovca, ktorá sa dala pozorovať 
na lokalitách v oblasti Svoradu, Pucova, Hút a Jóbovej 
ráztoky, bola cca 2 až 4 m. 

M11 - hydroplasticky deformovaný pieskovec. Mega
turbidity v oblasti Dolného Kubína často majú plasticky 
deformované intervaly hrubé okolo 5 až 50 cm. Majú roz
ličný stupeň deformácie, a to od mierne zvlnenej laminá
cie cez vý_razne konkávne štruktúry s ostrými hrebeňmi 
až po úplné porušenie a mixovanie pôvodných štruktúr 
v dôsledku prehýbania, plastického pretláčania a zabaľo
vania laminovaných zväzkov ( obr. 7). Deformované inter
valy M 11 majú často obmedzený laterálny dosah (nie
koľko m až desiatky m) a v nadloží aj podloží sú ohraničené 
nedeformovanými zväzkami lamín. Tieto úseky sú často 
v spodných častiach vrstiev a zrejme vznikajú tečením 
nekonsolidovaného sedimentu ako výsledok nadložného 
zaťaženia. Tečenie pravdepodobne prednostne vzniká 
v zónach „oslabenia" so zvýšenou saturáciou (nasýtením) 
vody. 

Zložené vrstvy (ZV) 

Zložené vrstvy (obr. 3) obsahujú heterolitické časti, 
ktoré tvorí hrubozrnná zle triedená bezštruktúrna brekcia 
(ZVA), ekvivalent megaturbiditového typu (ZV8 = M) , 
deformovaná prachovcovo-ílovcová zmes (ZVc) a bez
štruktúrny kalovec, lokálne s premenlivým obsahom 
prachu (ZV 0). 

ZVA - hrubozrnná sedimentárna brekcia (obr. 8). Táto 
jednotka sa vyvinula na báze niektorých zložených 
megavrstiev (Veľký Bysterec, Čremoš) a dosahuje hrúbku 
od 11 O do 180 cm. Tvorí ju hrubozrnná zle vytriedená 
sedimentárna brekcia s veľkým podielom karbonátových 
hornín, detritických súčastí borovského súvrstvia (numu
lity lokálne tvoria až 9, 1 % z celkového objemu klastov) 
a s nepravidelne rozmiestnenými „intraklastmi" tmavého 
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Obr. 8. A - Hrubozrnná zle vytriedená sedimentárna brekcia (ZVA; 
Veľký Bysterec), B -detail. 

Fig. 8. A - Coarse grained, poorly sorted sedimentary breccia (ZVA; 
Veľký Bysterec), B - detail. 



56 Mínera/ia S!ovaca, 39 (2007) 

Obr. 9. A - deformovaná ílovcovo-prachovcová poloha (ZVc) s ne
pravidelne rozmiestnenými útržkami (,,intraklastmi") veľmi jemno
zrnného pieskovca až prachovca (Veľký Bysterec). B - deformovaná 
vnútorná štruktúra intraklastov s plastickým vtláčaním a stopami 
rotačného zabaľovania. . 
Fig. 9. A - deformed claystone-siltstones division (ZV c) with isola
ted irregulary distributed shreds of very fine grained sandstones and 
siltstones (Veľký Bysterec). B - deformed interna! structure ot the in
traclasts with plastic extruding and tracks ot rotary bundling. 

nevápnitého ílovca. Vnútorná štruktúra brekcie má domi
nantne charakter podpornej stavby ílovitopiesčitej základnej 
hmoty, zriedkavejšie aj podpornej stavby klastov. Klasty 
sú angulárne až subangulárne a maximálne veľké 11 cm. 

ZV8 . Petrografia, granulometria a interná štruktúra tejto 
časti je identická s megaturbiditným typom, a tak tento 
celok možno charakterizovať rovnakými intervalmi ako 
megaturbidity (M). 

ZVc - deformovaná prachovcovo-ílovcová zmes 
(q> 4,0 - q> 8,0). Táto časť je dobre dokumentovaná na loka
lite Veľký Bysterec, kde tvorí priame nadložie hrubého 
laminovaného pieskovca (ZV8). 6 m hrubú deformovanú 
polohu prachovcovo-ílovcovej zmesi na báze aj na vrchnej 
časti oddeľujú rovné plochy, ktoré predstavujú „fol iáciu" -
primárnu vrstvovitosť. Štúdium tohto zvrstvenia potvrdilo, 
že neoddeliteľnou súčasťou sú izolované nepravidelne 
rozmiestnené útržky veľmi jemnozrnného pieskovca až 
prachovca zoradené paralelne s vrstvovitosťou (obr. 9). 
Veľkosť týchto „intraklastov" sa pohybuje od niekoľkých 
až do 40 cm , majú zaoblený, elipsoidálny až špirálovitý 
tvar a deformovanú vnútornú štruktúru . Deformácia 
väčšiny intraklastov má charakter plastického vtláčania 
s evidentnými stopami rotačného zabaľovania (obr. 9). 
lntraklasty sú reliktom pôvodne deponovaných tenkých 
prachovcových a pieskovcových vrstiev, ktoré boli krátko 
po depozícii nasledujúcim porušením roztrhané (roztlačené) , 

zaoblené a „plávali" alebo sa prepadávali v jemnozrnnej 
zmesi kašovitej konzistencie. Zaujímavým postdepozičným 
znakom je koncentrácia pyritu v centrálnych častiach 
(pyritizačné jadrá) zaoblených útržkov. 

ZV0 - bezštruktúrny kalovec. V rámci zložených 
megavrstiev nie je interval M 10 vyvinutý ako súčasť 
jednotky ZV8 a jeho ekvivalentom je časť ZV0 . 

Transportná dynamika 

Štúdium litológie a vnútornej štruktúry megavrstiev na 
Orave poukazuje na vznik činnosťou subakvatických 
gravitačných tokov. Najspodnejšia časť niektorých zlo
žených vrstiev (ZVA) reprezentuje depozíciu z laminár
nych viskóznych súdržných úlomkotokov, ktoré sú cha
rakteristické hrubozrnnou zle triedenou neusporiadanou 
brekciou , prednostne s podpornou štruktúrou základnej 
hmoty. Pravdepodobne boli derivované svahovými 
zosuvmi. Stupeň skvapalnenia aktivovaného zosuvu bol 
rozličný . Kde bolo skvapalnenie len čiastočné , v „zamrz
nutom" úlomkovom prúde sa zachovali relikty primárneho 
zvrstvenia, ako aj textúry. Brekciu na viacerých mies
tach brázdia malé kanály (obr. 1 O) vznikajúce eróznou 
činnosťou nasledujúcich tokov, čo naznačuje, že formo-

v 

vanie tejto jednotky nebolo jednotné. Tažko určiť , či sa 
táto erózia vzťahuje na formovanie nadložnej jednotky 
ZV8 alebo na iné udalosti, ktoré mu predchádzali. 

Jednotka ZV8 alebo megaturbidity (M) sa formovali 
plynulo počas jednej udalosti alebo série udalostí vysky
tujúcich sa po sebe vo veľmi krátkom čase (pravde
podobne niekoľkých hodín). Generálne majú všetky štu
dované megaturbidity typický nahor sa zjemňujúci trend 
granulometrie, ktorý odráža postupný pokles kompetencie 
toku. Bazálne časti megaturbiditov sa tvoria v relatívne 
tenkých intervaloch M 1-M2, ktoré možno korelovať s inter
valmi R2 , R3 (v zmysle Loweho , 1982) a F5 (v zmysle 
Muttiho, 1992), deponovanými zo štrkových , koncentro
vaných tokov. Inverzná gradácia môže byť výsledkom 
depozičnej fázy trakčného koberca a normálna gradácia 
alebo masívne zvrstvenie odráža rých le vypadávanie 
z koncentrovanej suspenzie. Smerom do nadložia sa gra
nulometria rýchlo zjemňuje do hrubozrnného obliakového 
pieskovca s horizontálne usporiadanou inverzne grado
vanou internou štruktúrou (interval M3) , kde inverzná gradá
cia môže byť výsledkom vertikálnej selekcie (v trakčnom 
koberci) prostredníctvom disperzného napätia v bazálnej 
časti toku krátko pred zamrznutím (prúdový typ S2 

v zmysle Loweho, 1982). 
Základným štruktúrnym znakom intervalu M4 sú 

,.pásy" (hrubé 2-7 cm) zložené z (1-7) lamín inverzne gra
dovaných v bazálnej časti a bezštruktúrnych vo vrchnej 
časti (obr. 11 ). Planárny povrch inverzne gradačných 
!amín prezrádza náhly skok v režime toku a rýchle uloženie 
jemnozrnného materiálu. 

Inverzná gradácia v zrnotokoch sa spája so vzájom
nou kolíziou zŕn a môže byť len na svahoch, ktorých 
sklon je blízky uhlu vnútorného trenia voľne uloženého 
sedimentu (tzv. uhol prirodzenej sklonitosti sedimentu -
pri podvodnom piesku 18-28°; Lowe, 1976), kým disperzný 
tlak neklesne na nulu (Middleton a Hampton, 1973; Lowe, 

v 

1976, 1982). Castice sa triedia podľa veľkosti , väčšie 

zrná sa posúvajú k povrchu do pásma s nízkou rýchlo
sťou , tok „zamrzne" - kolabuje - a vznikne „trakčný kobe
rec". Model inverznej gradácie v podmienkach zotrvač
ných tokov pieskových zŕn sa dávnejšie dokumentoval 
aj v sledoch hlbokovodných turbiditných prúdov (napr. 
Kuenen a Migliorini, 1950; Bouma, 1962; Walker, 1964). 
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Preto mnoho autorov študujúcich turbidity z hlbokomor
ského prostredia (napr. Dzulynski a Sanders, 1962; 
Hiscott a Middleton, 1979, 1980; Lowe, 1982) prišlo 
s predstavou, ktorá predpokladá vznik lamín (gradovaných 
na báze a bezštruktúrnych vo vrchu) z hustých (vysoko
nasýtených) turbiditných prúdov. Každá lamina je analó
gom trakčného koberca udržiavaného bazálnym šmykom 
z nadložného turbiditného toku. Tento model ustáleného 
turbiditného toku riadil stabilný bazálny šmyk a ustálený 
dážd' suspenzných častíc. Cyklus „pohybujúcich sa 
lamín" kontrolovalo narastanie aj kolaps v trakčných 
kobercoch. Experimentálne sa preukázalo (Best a Bridge, 
1992), že tieto „beztvaré" povrchy planárnych vrstiev sú 
v skutočnosti „vrstvové vlny" (bedwaves) s malou ampli
túdou a s dlhou vlnovou dÍžkou. Vlny sú asymetrické v ro
vine xy s rozpätím O, 75 až 11 mm výšky a O, 7 až 1 m 
vlnovej dÍžky a s pohybovou rýchlosťou > 1 O mm/s. Podľa 
Hiscotta (1994) sú inverzne gradované bazálne časti 
v priemere hrubé približne len 1 O zŕn a väčšia časť inverzne 
gradovaných vrstiev je masívna (bezštruktúrna). V súlade 
s argumentáciou Hiscotta (1. c.) predpokladáme, že sa 
1-2 mm hrubé inverzne gradované bazálne časti jednotli
vých lamín v paralelne laminovaných pieskovcových 
intervaloch študovaných megavrstiev utvori li pri náhlom 
prívale a zametaní veľkými turbulentnými vírmi s plochým 
eróznym pohybom na báze každej inverznej časti v reži
me krátkotrvajúceho šmyku. Počas intervalu medzi lokál
nymi izolovanými nárazmi a zametaním vysoký spád hus
tej suspenzie (> 5 cm vertikálne narastanie za minútu -
Lowe, 1988; Arnott a Hand, 1989) utváral negradačné, 
bezštruktúrne časti piesčitých lamín s menším sklonom 
imbrikácie zŕn. Orientácie zŕn podľa dlhej osi (P - T) 
v našich meraniach dosiahli prednostne rovné lineárne 
dráhy 70-80° s monoklinálnou protiprúdovou 20° imbriká
ciou (pri 65 % meraných zŕn) a doleprúdovou 10-40° 
imbrikáciou (pri 35 % zŕn; obr. 12). Aj ked' vykonaný 
počet meraní nebol štatisticky významný, stavba zŕn 
(orientácia podľa dlhej osi, imbrikácia, odlučnostná lineácia) 
študovaná v laminovaných pieskovcových častiach 
megaturbiditov naznačuje, že prúdy boli turbu lentné 
aspoň v istej fáze trvania, ktorá sa v krátkych intervaloch 
opakovala veľakrát. 

Rozličné typy morfológie šplhavých dnových foriem 
(interval M6 a M7 - čerinová !aminácia vo fáze, čerinovo 
posuvná šikmá !aminácia alebo duny) odrážajú depozíciu 
z vysokokoncentrovaných tokov. Prechod paralelnej 
laminácie do šplhavých čerín alebo dún pravdepodobne 
spôsobil skôr pokles hraničnej rýchlosti vypadávania 
v akcelerujúcich prúdoch ako výsledok dočasného rastu 
strihovej rýchlosti ako následok poklesu koncentrácie 
prúdu. Interval M6 a M7 predstavujú „prechodnú" fázu, 
ked' prúdová sila d'alej opäť narastá , spodný prúdový 
režim sa mení na vrchný a postupne sa mení morfológia 
dún cez charakteristické humpback duny (Saunderson 
a Lockett, 1983) až do plochých foriem vrchného planár
neho zvrstvenia. Absenciu, ale aj viacnásobné opakovanie 
jednotlivých intervalov v rámci jednej vrstvy môžu spôso
bovať nerovnomerné pulzujúce toky s meniacou sa akce
leráciou . Ak kompetencia toku a rýchlosť vypadávania 
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Obr. 1 O. Brekcia (ZVA) zbrázdená malými kanálmi (Veľký Bysterec). 
Fíg. 1 O. Breccia (ZVA) furrowed by small scours (Veľký Bysterec). 

s postupujúcou depozíciou klesajú pomaly, nadložné, 
inverzne gradované intervaly sa budú postupne stenčovať 
a granulometricky zjemňovať. Hrubozrnné až jemnozrnné 
prachovcové laminity (M8) plynulo vyvinuté z pieskovca 
sa formujú pravdepodobne tým istým mechanizmom ako 
interval M4. Zriedkavé výskyty tenkých , nevýrazne lami
novaných intervalov s rastúcim obsahom ílu a s nepravi
delnou lamináciou (M8A) v rámci laminovaného prachovca 
môžu odrážať krátke prerušenie aktivity pulzujúcich 
tokov s nasledujúcim usadením jemných častíc z kalovej 
suspenzie. 

1 nterval M 10 resp. jednotku ZV0 v rámci zložených 
megavrstiev tvorí bezštruktúrny kalovec indikujúci zní
ženie kompetencie toku a záverečný proces depozície 
zo zriedenej kalovej suspenzie. častým charakteristickým 
znakom rýchlej depozície zo zrýchľujúcich skvapalne-
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Obr. 11. Detailný pohľad na paralelne laminovaný interval (M 4) 

s laminami usporiadanými do „pásov" (Veľký Bysterec). 
Fig. 11. The detailed view on parallel laminated interval (M4) 

with laminas ordered into "bands" (Veľký Bysterec). 

• 
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Obr. 12. Usporiadanie zŕn v pieskovcovom laminite (Dolný Kubín -
Veľký Bysterec). A - orientácia dlhých osí zŕn , B - imbrikácia zŕn 
vo vertikálnom reze vrstvou (orientovaný rez 73- 253°). 
Fig. 12. Fabric of grains in the laminated sandstone (Dolný Kubín -
Veľký Bysterec). A - long axis orientation ot particles, B - grain 
imbrication in vertical section ot bed (oriented section 73-253°). 

ných tokov je prítomnosť štruktúr po úniku vody (Lowe, 
1982; Lowe a Guy, 2000). V rámci študovaných mega
vrstiev sme identifikovali rozličné typy týchto štruktúr, · 
ako sú subvertikálne až vertikálne stopy reprezentujúce 
rúrkovité {pipe-/ike), lineárne kanáliky po úniku vody (M5) 

alebo ploché až výrazne konkávne miskovité štruktúry, 
miestami intenzívne porušené a premiešané unikajúcimi 
pórovými fluidami (M 9). Nespevnený a vodou nasýtený 
sediment je krátko po uložení náchylný na vznik plastic
kých deformácií rozličného stupňa , a to od mierne až 
stredne zvlnenej primárnej laminácie až po úplnú defor
máciu a mixovanie v dôsledku prehýbania, plastického 
pretláčania a zabaľovania laminovaných zväzkov (M 11 ) . 

Jednotka ZVc zložených vrstiev zahŕňa deformovanú 
prachovcovo-ílovcovú zmes s izolovanými nepravidelne 
rozmiestnenými plasticky deformovanými útržkami pra
chovca a veľmi jemnozrnného pieskovca s evidentnými 
stopami rotačného zabaľovania. Tieto štruktúry naznačujú , 

že pieskovcové, prachovcové a kalovcové sledy krátko 
. . 

po uložení prerušil a deformoval náhly pokles , ale ich 
pevnosť v šmyku sa redukovala podľa stavu spevnenia 
(litifikácie) . To sa dosiahlo redukciou kohézie (úpravou 
permeabi lity tesnením jemnejších zŕn), uhla vnútorného 
trenia alebo rastom pórového tlaku. Po opakovaných 
otrasoch vodou presýtený sediment mení tesnenie a pri 
raste t laku v pároch získava skoro tekuté správanie, 
pri ktorom sú všetky sedimentárne deformácie náhodné 
a nepredvídateľné. Ak je skvapalnenie úplné, pôvodné 
štruktúry nie sú schopné odolávať a vytvárajú masívne 
vrstvy kašovitej konzistencie. Ak je iba čiastočné , 

pôvodná !aminácia je zachovaná v zaoblených útržkoch, 

„plávajúcich" a "prepadávajúcich sa" v jemnozrnnej zmesi 
kašovitej konzistencie. Paralelne zoradenie útržkov 
(intraklastov) k vrstvovitosti naznačuje , že pohyb pred 
„zamrznutím" bol laminárny bez výrazného dodania alebo 
straty fluíd medzi zrnami. 

Záver 

Megavrstvy na Orave sú významným horizontom vo 
výplni západnej časti centrá lnokarpatskej paleogénnej 
panvy v spodnom oligocéne, odrážajú sedimentárny 
záznam veľkoobjemových gravitačných tokov a sú cha
rakteristické veľkou hrúbkou, značným laterálnym dosa
hom a plošnou stálosťou. Tvorí ich hlavne veľký objem 
jemnozrnného piesku a prachu uloženého koncentrovanými 
tokmi , ktoré bol i generované veľkými svahovými zosuvmi 
pozdÍž kontinentálneho okraja. Najspodnejšia časť niektorých 
megavrstiev (ZVA), ktorú tvorí hrubozrnná zle triedená 
neusporiadaná brekcia, reprezentuje depozíciu z laminár
nych viskóznych súdržných úlomkotokov, ktoré bezpro
stredne predchádzali megaturbiditovej depozícii. Tie boli 
pravdepodobne derivované svahovými zosuvmi relikt
ného šelfového systému, ktorý tvorili spevnené alebo len 
čiastočne spevnené sedimenty starších mezozoických 
a paleogénnych súvrství (veľké množstvo karbonátových 
hornín, numulitov, tmavého nevápnitého ílovca) . 

Sedimenty nadložnej jednotky ZV8 podobne ako 
samostatne vystupujúce megaturbidity (M pravdepodobne 
reprezentujú distálnejšie ekvivalenty zložených mega
vrstiev) odrážajú depozíciu z koncentrovaných tokov 
generovaných počas jednej udalosti alebo série udalostí 
vyskytujúcich sa po sebe počas ve ľmi krátkeho času 
(pravdepodobne niekoľkých hodín). Reprezentuje ich tenká 
bazálna hrubozrnná sedimentácia trakčného koberca 
alebo rých le gradačné vypadávanie zo suspenzie 
(M 1-M3) , stabi lné bazálne šmykové napätie (rast a kolaps 
v trakčnom koberci) a u~tálený dážd' suspenzných čas
tíc (M 4 , M5 a M8) , ,,prechodná" fáza meniacej sa rýchlosti 
toku (M6, M7) , postupné znižovanie kompetencie toku 
(nahor sa zjemňujúca granulometria) a záverečný proces 
depozície zo zriedenej kalovej suspenzie (M 10) . 

Toky sú výsledkom gravitačného pohybu dolu sva
hom, ktorý nastáva po iniciálnej fáze skvapalnenia sva
hového zosuvu . V závis losti od dostatočnej transportnej 
vzdialenosti a prúdovej energie sa môžu vzniknuté husté 
skvapalnené toky zrýchľovať, stávať sa redšími a rozvíjať 
sa na hustotne stratifikované . Inými slovami, pôvodne 
laminárne hyperkoncentrované toky (ako ich definoval 
Mulder a Alexander, 2001) alebo piesčité úlomkové toky 
v zmysle Shamungena et al. (1997) môžu vrcholiť (končiť 
sa) turbulentnými - turbiditnými prúdmi. 

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 6093 a APVV 011305. 
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Sedimentology and transport dynamics ot Lower Oligocene thick bedded 
trends trom the Orava region (Central Western Carpathians) 

The studied thick beds ("megabeds") from the Orava 
region occur in western part of the Central-Carpathian 
Paleogene Basin. They are notable for their great thickness 
( 4-13 m) , broad lateral extent, similar lithology and interna! 
structures. Two types of megabeds were classified here: 
complex beds (ZV) and megaturbidites (M). The complex 
beds contain hetero lithic units made ot the coarse 

grained , poorly sorted , disorganized carbonate breccia 
(ZVA); the megaturbidite equivalent unit (ZV 8 = M) ; the de
formed clayey siltstones mixture with isolated irregulary 
distributed shreds (ZVc) ; the completely structureless 
mud unit with local varied contents ot silt (ZV0). The mega
turbidites form the isolated beds, or they are compo
nent of complex beds (ZV8). They are divided into eleven 

• 
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divisions (M 1-M 11 ) based on grain size, lithology and sedi
mentary structures, which are organized into a type 
vertical sequence. The basa! division M 1 comprises a gra
dational interval ot medium- to fine grained carbonate 
breccias and conglomerates. Division M2 comprises 
of homogeneous or normally graded pebble- very coarse
to coarse-grained sandstones. M3 is a coarse grained , 
inversely graded pebbly sandstones. Division M4 is lami
nated, upwards-fining , medium- to very fine-grained 
sandstone. Ms is fine grained laminated sandstone with 
vertical water escape-structures. Division M6 comprises 
a sinusoida! lamination of sandstone and M7 is a sandstone 
of ripple-drift cross lamination. Division M8 exhibits an up
wards-fining organization of coarse- to fine grained parallel 
laminated siltstones. Division M9 comprises of dish-structu
red siltstone. M 10 represents structureless mudstones 
(graded and ungraded turbidite muds). Within the complex 
beds, division M10 is equivalent of ZV0 unit. M11 represents 
a hydroplastic deformed division due to water escaping, 

folding , plastic extruding and bundling of laminated sand
stone bands. 

The lowermost part (ZVA) of some megabeds repre
sents deposits of laminar, highly viscous, cohesive debris 
flows. The coarse grained, poorly sorted , disorganized 
breccia is thought to represent slope failure that immedia
tely preceded megaturbidite deposition. The settling 
of the overlaying unit ZV 8 , as well as individually placed 
megaturbidites (they represent probably the more distal 
equivalents of the composite megabeds) reflect deposition 
from concentrated flows with : thin basa! coarse grained 
sediments of traction carpet stage or rapid fall-out 
suspension stage (M 1-M3) ; steady basal shear stress 
(growth and collapse in the traction carpets) and a steady 
rain of suspended sediment (M 4, Ms, M8) ; "temporary" 
phases of variable flow velocity (M 6 , M7) ; successive 
decreasing of flow competence (fining- upward granulo
metry) and terminal processes of deposition trom dilute 
muddy suspension (M 10) . 
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Ťažké kovy z depónií odpadu po t'ažbe a úprave polymetalických rúd 
v prostredí neovulkanitov Štiavnických vrchov -

vplyv na rastliny a drobné cicavce 

IVAN KRIŽÁNl1 , PETER ANDRÁŠ1,2 a ANNA OANÁKOVÁ3 

1Geologický ústav SAV, Severná 5, 974 01 Banská Bystrica 
2Katedra ekológie a environmentálnej výchovy Univerzity Mateja Bela, 

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
3Štátna ochrana prírody, Lazovná 1 O, 97 4 01 Banská Bystrica 

Heavy metals from mining and recovery dump polymetallic waste ore material 
in surrounding of neovolcanic Štiavnické vrchy Mts. area (Centra! Slovakia): 

lmpact on plants and small mammals 

Tlie article presents comparison ot plant species composition in the area, which is not intluenced 
by mining activities with those from dumps and tailing impoundments ot various age and different 
waste material composition. Heavy metal contents in Tussi!ago farfara and Acetosel/a vu/garis 
are presented. The results ot 142 small mammals tissues biomonitoring trom mining dumps of various 
age from locality Lúky pod Tanádom (Banská Štiavnica, Centra! Slovak Neovolcanites) are discussed. 
The investigation was realized both in summer and in autumn to document the differences between 
the seasons. lt was focused on livers, kidneys and spleens of three dominant rodents: Apodemus 
flavicollis , Micotus arvalis and Clethrinomys glareolus. Contents of Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd and Bi 
were determined using atom absorption spectrometric tlame analyses. 

Key words: dumps, tailing impoundments, heavy metals, toxic elements, plants, small mammals, 
tissues 

úvod 

Príspevok nadväzuje na výsledky štúdia procesov 
a produktov zvetrávania technogénnych sedimentov háld 
v Štiavnických Baniach na lokalite Lúky pod Tanádom 
a na troch odkaliskách v okolí Banskej Štiavnice (Križáni 
a Andráš, 2006). 

~ 

Lokalita Stiavnické Bane-Lúky pod Tanádom je v cho-
tári Štiavnických Baní a reprezen!uje územie zreteľne 
zmenené historickou exploatáciou Au Ag polymetalických 
rúd od 14. do konca 19. stor. Etapy baníckej činnosti, 
ktorá sa skončila roku 1903, sú dobre zdokumentované 
(Meer, 1883; Sombathy, 1993). Likvidácia a sanácia, 
ktorých súčasťou bolo aj zalesňo·vanie najväčších háld 
(bbr. 1), trvali do roku 191 O. Odvtedy už územie nezaťažila 
nijaká priemyselná činnosť a funkcia obce sa zmenila 
zo sídelnoprodukčnej na sídelnorekreačnú. V extraviláne 
sa doteraz iba extenzívne obhospodarúva trvalý trávny 
porast na miernejších svahoch. Strmšie svahy Tanádu 
sú zalesnené a kroviny a dreviny už samonáletom vstu
pujú aj do priľahlých častí trvalého trávneho porastu , 
a preto sú v drobnokresbe reliéfu dobre rozlíšiteľné ploš
né, lineárne i.bodové štruktúrne prvky montánnej krajiny 
(obr. 2). Zvyškom geologickoprieskumných prác zo 60. 
až 80. rokov 20. stor. sú vrtné plošiny aj areál šachty 
Roveň, hÍbenej do roku 1992. Halda tejto šachty je naj-
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objemnejšia, a tak sa vníma ako dominantný technogénny 
prvok krajinného obrazu . 

Doterajšie poznatky 

Analýzy ukázali , že väčšina sledovaných prvkov je 
v substráte depónií mobilná (porovnaj Križáni a Andráš, 
2006) . Najmladšie haldy z konca 20. stor. v celom profile 
tvorí banská hlušina, na ktorej sa pôda iba začína tvoriť. 
Na stredovekých haldách sú v pôdnom profile rozozna
teľné dva (A a C) až tri (A, A/C a C) pôdne horizonty. Hori
zont Bv sa nevytvoril, iba na halde Babčo sú viditeľné ná
znaky hnednutia v horizonte A/C. Na najstarších haldách 
sa vyvíja pôda od antrozeme typickej (ANmb) po kambi
zem (KMm). Humusový horizont A je už hrubý od 6 do 15 
a horizont Bv, v ktorom prebieha hnednutie, od 1 O do 24 cm. 
Horizont C tvorí navetraná banská hlušina (obr. 3) . Obsah 
ťažkých kovov v pôde na starých aj stredovekých 
haldách (tab. 2 in Križáni a Andráš, 2006) niekoľkonásob
ne prekračuje obsah, ktorý pri pôde udáva viac autorov 
(cf. Beneš, 1993). 

Terénny a laboratórny výskum biodeštrukcie a bio
génnej tvorby minerálov vykonal tím laboratória Geologic-, 
kého ústavu SA V v Banskej Bystrici v spolupráci s Usta-
vom geotechniky SAV v Košiciach. Výsledky z vybra
ných depónií banskoúpravníckeho a hutníckeho odpadu 

• 
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Obr. 1. Štiavnické Bane-Lúky pod Tanádom, haldy zo 17.-19. stor.; 
halda Babčo (B), v pozadí zatrávnená halda šachty Kamenná a Wolf 
(W) . 

Fíg. 1. Štiavnické Bane-Lúky pod Tanádom, dumps trom 17th-19th 
centuries; dump Babčo (B), in the background grassy dump of the 
Kamenná and Wolt shafts (W). 

Obr. 2. Lokalita Štiavnické Bane-Lúky pod Tanádom, pásmo drob
ných háld zo 14.-17. stor. na východoch rudnej žily Terézia a Bieber. 
Fíg. 2. Štiavnické Bane-Lúky pod Tanádom, area ot small dumps 
trom 14th- 17th centuries on the outcrops of Terézia and Beber veins. 
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Obr. 3. Prekorenená časť pôdneho profilu na kremenno-ílovom 
substráte haldy odkrytá sondou S6. 
Fig. 3. Soil profile with rootes on quartz-clay substrate ot dump 
denuded by sounder S6. 

(Veverka, 2002 ; Kušnierová a Štyriaková, 1995), ako aj 
odpadu z energetiky (Štyriaková a Bálintová, 1995) 
potvrdili predpoklad, že skúmané depóniá nie sú prvkovo 
stabilné a že v nich prebiehajú alebo po istom čase budú 
prebiehať, aj biogénne procesy. Niektoré z nich , napr. 
halda šobovského lomu, už v súčasnosti fungujú ako 
geobiochemické reaktory (Križáni et al., 1994), lebo 
v nich metamorfovaná voda je ve ľmi agresívna a jej pH 
sa pohybuje od 1 do 2,6 . 

Je známe (Jachontova et al. , 1983), že baktérie ro
du Bacillus patria medzi najrozšírenejšie pôdne mikro
organizmy a v subaerickom prostredí sa na silikátových 
substrátoch rýchlo rozmnožujú , produkujú roz l ičné me
tabolity, najmä viaceré organické kyseliny - kyselinu 
octovú , maslovú , pyrohroznovú , mliečnu a mravčiu 
(Štyriaková, 2000) . Testovaním účinku baktérií rodu 
Bacillus na jemnozrnné produkty úpravy drahokovovej 
rudy z Hodruše v dynamickom režime s výmenou živ
ného media (Štyriaková a Kušnierová, 1995) sa zistilo, 
že z pôvodného obsahu do roztoku prešlo 30-39 % Si, 
9-25 % Al, 3-25 % Fe, 78-82 % Mn, 13-30 % Ag, 0-30 % 
Au, 35-75 % Pb, 43-76 % Zn a 32- 72 % Cu. Štúdiom 
biotransformačných účinkov vybraných druhov baktérií 
rodu Baci!lus na práškové vzorky kremeňa, živcov, fylitu 
a kaolínu s vyšším obsahom Fe sa zistilo (Kušnierová 
a Štyriaková, 1995), že už po týždňovej kultivácii bak
térií so vzorkami bola vo výluhu približne päťkrát vyššia 
koncentrácia Si a Al ako pri abiotickej kontrole. Extrak
cia Si a Al v anaeróbnych podmienkach bola účinnejšia 
zo živcov a fylitu . Kremeň s prímesou sericitu sa aktív
nejšie rozpúšťa l v aeróbnych podmienkach. Tieto efekty 
autorky (1. c.) pripisujú slizovým puzdrám obaľujúcim 
minerálne čast ice obsahujúce exopolysacharidy a tiež 
organickým kyselinám, ktoré sú produktom metabolizmu 
baktérií. Biodegradáciu kremeňa a alumosilikátov sprevádza 
vznik amorfných sekundárnych minerálov alofanického 
charakteru. 

Babčan a Ševc (1994) študovali správanie Pb v sys
témoch s organickými látkami. Experimenty ukázali, že 
niektoré organické látky silno ovplyvňujú rozpustnosť Pb 
a tým zrejme aj jeho pohyb v pôde. Na migráciu Pb naj
väčšmi vplývajú látky vyskytujúce sa v relatívne vysokej 
koncentrácií najmä v najvrchnejšom pôdnom horizonte . 
Sú to sacharidy (glukóza) , polysacharidy (celulóza 
a škrob) a kyselina octová. Tieto látky sú zdrojom aj pôdnych 
mikroorganizmov. Vznik organokomplexov Pb v interakcii 
s nimi umožňuje vstup Pb do koreňov a nadzemných častí 
rastlín . 

Významnú úlohu v pôdotvorbe plnia aj mikroskopické 
huby. Šimonovičová et al. (1996, 1997) z pôdneho pro
stredia pod šobovskou haldou identifikovala rod Absidia, 
Cunninghamella, Mucor, Rhizopus, Zygorhynchus, Ac
remo.níum, Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium, 
Scapulariopsís, Tríchorderma, Verticeflíum, Cladospo
rium, Curvularia , Stachybotrys a Chaetomium a z kys
lej metalosulfátovej vody generovanej šobovským lomom 
a jeho haldou Paelomyces, Verticillum a Cladosporium. 
V porovnaní s inými prvkami sa v mikroskopických 
hubách zistila pomerne vysoká koncentrácia Zn. 
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Objekty a metódy výskumu . 

Skúmal sa banskoštiavnický rudný revír. Ako lokalita 
(modelové územie) sa zvolilo mikropovodie severnej 

v v 

zdrojnice Stiavnice medzi intravilánom Stiavnických Baní 
a zalesnenou časťou južného svahu Tanádu ohraničené 
lokálnou rozvodnicou (cf. Križáni a Andráš, 2006). V území 
sa koncentrujú dobre odlíšiteľné zoskupenia morfoštruk
túrnych prvkov reliéfu vytvorených baníckou činnosťou 
od 14. do 20. stor. V modelovom území sa vymedzili 
študijné polygóny, stanovištia (termín je prevzatý z bota
nickej a zoologickej terminológie) obsahujúce antropické 
morfoštruktúrne prvky reliéfu z časovo definovaných 
etáp baníckej činnosti , akumulačnú oblasť splavenín 
z plochy modelového územia a plochu bez stôp po baníckej 
činnosti ako referenčnú. Mimo lokality Lúky pod Tanádom 
je iba jediné stanovište, a to odkalisko Lintich. Jednotlivé 
haldy, odkaliská, kumuláciu splavenín, pôdu, vodu, mikro
organizmy, rastliny, drobné živočíchy a sondy označujeme 
ako študijné objekty. 

Abiotické aj biotické zložky sa skúmali na štyroch 
stanovištiach vymedzených tak, aby reprezentovali: 

- baníckou činnosťou nedotknutú pôdu na nealterova
nom pyroxenicko-amfibolickom andezite v strmšom svahu 
Tanádu pokrytú trvalým trávnym porastom s prímesou 
krovín a stromov využívanú len na vypásanie (stanovište 1) 

- väčšiu haldu zo 17. a 18. (Babčo) a s ňou susediacu 
haldu šachty Roveň z konca 20. stor. (stanovište II) 

- pásmo drobných háld zo 14. až 17. stor. (stanovište 111) 
- terénnu depresiu vzniknuvšiu prehradením údolia 

haldou šachty Kamenná a Wolf 1-3 (stanovište IV) 
Fytocenologické zápisy aj odchyt drobných cicavcov 

sa robili na plochách vytýčených pri sondách vykopa
ných v záujmových objektoch vymedzených stanovíšť. 
Porovnávací fytocenologický výskum sa vykonal aj na 
odkalisku Suchý tajch, Lintich (obr. 7-9) a Sedem žien 
(obr. 4-6), ako aj na haldách staršej šachty Wolf a Žigmund, 
štôlne Michal a Novej šachty v okolí Banskej Štiavnice. 
Drobné cicavce sa doplnkovo odlovili aj z odkaliska Lintich 
(stanovište V) len v jesennom termíne. 

Pri štúdiu vegetačného krytu (Danáková, 2000) sa 
použila terminológia Marholda a Hindáka (1998) a na fyto
cenologický zápis kombinovaná stupnica (Braun-Blanquet, 
1964). Odporúčaná plocha 16 m2 na jednotlivé zápisy 
lúčnych spoločenstiev na najstarších haldičkách a na 
najmladšom odkalisku sa nemohla vždy dodržať . . . 

Drobné cicavce sa odchytávali v :letnqm a jesennom 
termíne (26.-28. júna 1995. a 3.-5. októbra 1995) malými 
sklápacími pascami s knôtom, na ktorý sa nanášala zmes 
jedlého oleja a orechov. Drobné cicavce odchytávali, dru
hovo a pohlavne určovali , ich vnútorné orgány odoberali , 
a na analýzu pripravovali M. Stanko a J. Fričová zo Zoo
logického ústavu SAV v Košiciach. Na analýzu tkaniva 
drobných cicavcov z jednotlivých stanovíšť sa pripravili 
združené vzorky, t. j. orgány z viacerých jedincov prísluš
ného druhu a pohlavia tak, aby mali hmotnosť najmenej 3 g. 

Obsah Fe, Mn, Cu , Zn, Pb, Cd a Bi v nadzemných 
častiach rastlín druhu Tussilago farfara a Acetosella 
vu/garis sa stanovoval spektrometricky na atómovom 

Obr. 4. Odkalisko Sedem žien, dominantný elevačný mortoštruktúr
ny prvok obrazu baníckej krajiny, stav z augusta 2002 (v piatom roku 
po skončení sanácie). 
Fig. 4. Sedem žien setting pit, an dominant elevation morphological
-structural element ot the mining country-side look, state in August 
2002 (in fifth year after realization ot the sanation works). 

Obr. 5. Začínajúci sa ústup rastlinného krytu v jz. časti pláne odka
liska Sedem žien, stav v júli 2003. 
Fíg. 5. Start of the vegetal cover backdown in SW part ot the Sedem 
žien setting pit wold, state in July 2003. 

, 

Obr. 6. Uhyn rastlinného krytu na svahu vzdušnej strany hrádze 
odkaliska Sedem žien zapríčinený kapilárnym transportom metastabil
ných vodnatých síranov generovaných biooxidáciou sulfidov do zóny 
zakorenenia rastlín. 
Fíg. 6. The vegetal cover extinction on slope ot the arial part ot the 
Sedem žien setting pit dam caused by capillar transport ot metastable 
hydrous sulphates (generated in consequence of sulphide minerals 
biooxidation) to root zone of plants. 

' 
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Obr. 7. Odkalisko Lintich, technogénny morfoštruktúrny prvok kra
jinného obrazu z augusta 1996; biely pás na vrchu spodnej tretiny 
snímky je vzdušný svah hrádze, diagonálne vľavo dole tmavšia halda 
hutníckej trosky z výkopu pre stavbu čističky odpadovej vody 
na Štiavnici. 

Fig. 7. Lintich setting pít - technogenous morphological-structural 
element ot the country-side look, state in August 1996; the white band 
on the top of the bottom third ot the snap is a aeral slope of the dam, 
in the diagonal direction to the left down (darker) is the dump of the 
metallurgical slag trom the cutting for building of the sewage tank 
at the Štiavnica creek. 

absorpčnom spektrofotometri PU 9000 Unicam/Philips 
v plameni vzduch/acetylén v laboratóriu Geologického 
ústavu v Banskej Bystrici (analyzovala E. Paulínyová) . 
Na obsah uvedených kovov sa po mineralizácii v tom istom 
laboratóriu analyzovali aj združené vzorky vnútorných 
orgánov (pečene, sleziny a obličiek) najhojnejšie zastúpe
ných druhov drobných cicavcov. V rastl innom pletive 
sa obsah Sb, As, Hg stanovoval aj hydridovým systémom 
v laboratóriu Ústavu geotechniky SAV v Košiciach. 

Výsledky 

Pre porast kontrolnej plochy s južnou expozíciou (sta
novište 1) je charakteristická druhová pestrosť (30-45 
druhov) a 100-percentná pokryvnosť. Dominantným dru-

Obr. 8. Vysušená a kôrou vodnatých síranov pokrytá časť lagúny 
odkaliska Lintich. 
Fig. 8. Drained and by hydrous sulphate crust covered part ot the 
Lintich setting pít. 

Obr. 9. Časť lagúny odkaliska Lintich zaplnená vodou z topiaceho sa 
snehu; v popredí skupina zakrpatených a deformovaných jedincov 
Sa/ix caprea (vŕba rakytová) . 
Fig. 9. Sector ot the Lintich setting pit lagoon ftooded by water from 
snow; in foreground cluster ot scrubby and deformed Sa/ix caprea 
individuals. 

horn porastu je Geranium sanguineum. Trávy sú zastú
pené druhmi Arrhenatherum elatius, Festuca robra , 
Poa pratensis, Phleum pratense a Bríza media. Kroviny 
sú zastúpené druhmi Rosa canina, Crataegus sp ., 
Corylus ave/lana a stromy sú zastúpené ihličnanmi . 
Porast sa vypása len sporadicky. 

Porast haldy šachty Roveň je druhovo chudobný 
a ostrovčekovitý. Pláň sa vegetáciou pred rozprestretím 
zeminy z Bátovskej vodnej nádrže osídľova l a nerovno
merne. Prvé rastliny obsadili plochy s jemným substrátom 
alebo plochy v malých depresiách reliéfu. Pionierske 
rastliny sa tiež zoskupili pozdÍž depresií reliéfu a na okra
joch blízko pôvodných krovín a stromov. Tento stav sa dá 
považovať za počiatočné štádium sukcesie s nízkou po
kryvnosťou , ktorá na pláni kolísala od 15, lokálne do 30 %. 
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Obr. 1 O. Početnosť rastlinných druhov (1) a štruktúra porastu (2 a 3) 
na vybraných haldách (študijné plochy 1, II a III v lokalite Lúky pod 
Tanádom, W - halda šachty Wolf, NS - halda Novej šachty). 
Fig. 1 O. Number of plant species (1) and the structure of vesture 
(2 and 3) on selected dumps (studied areas 1, II and III from Lúky pod 
Tanádom, W - dump ot the Wolf shaft, NS - dump of the Nová 
shaft). 
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Na svahoch s jz. až západnou expozíciou celková 
pokryvnosť neprekročila 20 % . Porast je najhustejší 
v okolí skládok stavebného odpadu, kde prevládajú rude
rálne (burinné) druhy, ako je Melilotus albus, Artemisia 
vulgaris a Urtica dioica. So stavebným odpadom sa do 
spoločenstva vnáša Ribes rubrum a Amoracia rusticana. 
V pionierskych porastoch na haldovom podklade sa sta
bil ne vyskytuje Tussilago farfara. Na „ rekultivačnej 
navážke".pláne haldy dominuje druh Persicaria maculosa, 
charakteristický pre svieže stanovištia brehov potokov 
a vodných nádrží, a preto z haldového stanovišťa rýchlo 
ustupuje a nal1rádza ho druh Oactylis g/omerata, Poa 
palustris a Alopecurus aequalis. 

Na halde Babčo (obr. 1) je trávovo-bylinný porast, 
ktorý sa v minulostí využíval ako extenzívna lúka. Na halde 
sa identifikovalo až 93 druhov rastlín so súhrnnou 
pokryvnosťou 80-90 %. Do bylinného porastu vstupujú 
kroviny, pionierske dreviny a na úpätí haldy sa zaznamenal 
výskyt chráneného druhu Lilium bulbiferum. 

Halda šachty Wolf (obr. 1) bola umelo zalesnená v rokoch 
1909-191 O. Porast v súčasnosti tvorí 44 druhov drevín, 
trávy a bylín s celkovou pokryvnosťou 60 %. Stromovú 
etáž reprezentuje vysadená kultúra Pinus nigra, krovinnú 
druh Pinus nigra, Corylus ave/lana a Quercus robur. 
Z tráv je najhojnejšia Festuca rubra a z bylín Hieracium 
murorum, Gali um aparine a Mercurialis perennis. 

Porast na skupine najstarších haldičiek (obr. 2) zreteľne 
odráža variabilitu substrátu a aj súčasné využívanie 
pôdy. Svahy týchto haldičiek majú východnú až jz. orien
táciu. Druhovo najchudobnejší je porast na substrátoch , 
ktorých hlavnou zložkou je žilný kremeň a illitický íl s kre
meňom a s prímesou sulfidov (obr. 3). Súhlasne so zastú
pením týchto zložiek porast tvorí 32, 47 až 59 druhov trávy 
a bylín s pokryvnosťou 50-95 %. 

Porast na rudných haldácl1 v okolí Banskej Štiavnice 
sa vyznačuje veľkou druhovou diverzitou, ktorú ovplyv
ňuje najmä vek haldy, zloženie pôdotvorného substrátu 
a spôsob využívania haldovej pôdy (obr. 1 O). Na najmlad
ších haldách sa zistilo najviac, až 144 rastlinných druhov. 
Základom porastu sú trváce rastliny (67,5-79,9 %), a to 
Tussilago farfara, Arrhenatherum elatius, Agrostis 
capillaris, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, 
Achillea millefolium, Leontodon hispidus ale na rozdiel 
od starších háld je tu vyšší podiel jednoročných až dvoj
ročných druhov (20, 1-23,9 °/o) a zastúpené sú ruderálne 
druhy - Sinapis arvensis, Oaucus carota, Melilotus 
albus, Atriplex prostrata subsp. latifolia a Tripleuro
spermum perforatum. Na halde šachty Roveň sa po prvom 
sledovanom vegetačnom období podmienky zmenili roz
prestretím substrátu dovezeného z dna vodnej nádrže 
Bátovce. Na prechodné obdobie (1 rok) sa druhové 
zloženie zmenilo. Prevládol vlhkomilný druh Persicaria 
maculosa, ale v nasledujúcom vegetačnom období pod
statne ustúpil (zo 75 iba na 5 %) . 

Pre veľkú rozlohu odkaliska Sedem žien (obr. 4-6) 
a spôsob jeho rekultivácie je aj na ňom rozdielny vegetačný 
kryt na svahoch a plošinách jednotlivých stupňov vzdušnej 
strany hrádze a na pláni. Dominantným druhom je 
Phleum phleoides, Hypericum perforatum, Aequisetum 

arvense, Trifolium sarosiense, A vene/la flexuosa, 
Poa pratensis, Festuca rubra, Tussilago farfara 
a Oaucus carota. Na odkalisku sa dovedna zaevidovalo 
36 druhov, z toho 5 druhov stromov (Robinia pseudoa
cacia, Sa/ix caprea, Pinus sylvestris, Betu/a pendula 
a Populus tremula). Ostatné druhy trávy a bylín tvoria 
prímes rozšírenú na odkalisku ostrovčekovite. Navezenú 
pôdu na vzdušnej strane hrádze prekrýva naviaty a spla
vený piesok. Vrchné etáže sú prevažne bez vegetač
ného krytu. Zachovali sa na nich iba ostrovčeky s veľmi 
nízkou pokryvnosťou a so zreteľnými znakmi ústupu 
v dôsledku acidifikácie prostredia (obr. 5) . Vodný výluh 
z naviateho piesku (pH < 3) je kyslejší, ako bola navezená 
zemina (pH ~5) . V spodných etážach s výskytom 
stromov, najmä na stabilizačnom prísype spodnej časti 
hrádze materiálom pochádzajúcim z haldy Novej šachty, 
je porast druhovo pestrejší a vyznačuje sa aj väčšou 
pokryvnosťou. 

Na pláni odkaliska sa už roku 2002 dali rozlíšiť malo
plošné holiny a striedajúce sa plochy s nízkym a vyšším 
trávovo-bylinným porastom (obr. 6). V nízkom poraste 
dominuje druh Phleum phleoides, Trifolium sarosiense, 
Tussilago farfara , Deschampsia cespitosa, Dactylis 
g/omerata a Lolium perenne a na plochách s vyšším 
porastom prevláda tráva Phleum phleoides, Deschampsia 
caspitosa, A vene/la flexuosa, Poa pratensis, Tanacetum 
vulgare, Festuca rubra, Oactylis glomerata a Hypericum 
perforatum. 

Na odkalisku Lintich (obr. 3) sa v rokoch 1977-1978 
pokusne vysadilo 12 druhov drevín. Z melioračných 
sa najlepšie ujala Alnus glutinosa, menej Alnus incana, 
Pinus nigra a Betu/a pendula. Bylinám a tráve sa najlepšie 
darí v bezprostrednej blízkosti vysadených drevín. Od 
stromového poschodia po bylinné druhová diverzita aj po
kryvnosť postupne klesajú. Druh Quercus rubra sa z po
rastu takmer stratil a preživšie jedince sú zakrpatené, nie 
vyššie ako 1,5 m. Plochy zavezené zeminou z aluviálnej 
nivy Štiavnice vyťaženej spod haldy hutníckej trosky 
a stavebným odpadom majú druhovo najpestrejší rastlinný 
kryt (69 druhov). Plocha lagún, občasne zatápaná zrážkovou 

Tab. 1 
Priemerná koncentrácia (mg-kg·1) vybraných ťažkýcl, kovov v sušine 
Tussílago farfara (Tf) a Acetosella vulgaris (A v) zo stanovišťa 

II, II I a V, z háld štôlne Michal a Novej šachty 
Average content (mg·kg·1) ot the selected heavy metals in dry tissues 
ot Tussílago farfara (Tf) and Acetosella vulgaris (Av) locality II, 

III and V, dumps ot Michal adit and Nová Šachta shaft 

Prvok Tussilago farfara Acetosella vulgaris 
Element 11 v št. Michal Nová šachta II 111 

Michal adit Nová shaft 

Fe 169,00 344,00 644,00 280,00 173,00 634,00 
Mn 32,50 125,00 57,00 75,00 325,00 1230,00 
Cu 13,00 15,00 11 ,00 20,00 5,00 22,00 
Zn 48,50 190,00 261 ,00 98,00 353,00 323,00 
Pb 13,50 24,00 37,00 21,00 6,00 47,70 
Cd 1,00 tr. 6,00 3,00 tr. 1,30 
As 0,41 0,44 0,43 0,45 0,49 0,45 
Hg 0,02 0,04 0,04 0,03 0,05 0,06 

• 
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Tab. 2 
Druhy a počet malých cicavcov zo stanovišťa 1-V 

Species and numbers of little mammals from localities 1-V 

Druh/Species 

Apodemus flavico/lis 
Clethrionomis glareolus 
Micotus arvalis 
Micotus (Pytimys) 
subterraneus 
Crocidura suaveo/ens 

Spolu/T otal 

23 
2'2 
1 

2 

II 

11 
1 

11 

1 

24 

Stanovištia/Local ities 
III IV V 

26 
1 
11 

1 
1 

40 

17 
2 
2 

21 

10 

10 

n 

77 
26 
35 

3 
2 

143 

% 

53,9 
18,2 
24,5 

2, 1 
1,4 

100,1 

1 - referenčná plocha v medzižilnom priestore, II - haldy zo 17. až 20. stor., III - pole haldičiek zo 14. až 17. stor., IV - bezodtoková depresia 
pod severným úpätím haldy Wolt, V - odkalisko Lintich 
1 - reterence site, 11 - dumps trom 17111 to 20th centuries, 111 - little dumps trom 14tti to 17th centuries, IV - outfailess water basin at the northern 
slope ot the Wolt dump, V - tailing Lintich 

vodou, je zasolená síranmi (obr. 8 a 9) a jej západný okraj 
lemuje monokultúra prasličky roľnej. Na východnom okraji 
vegetujú len izolované jedince zakrpatenej vŕby rakytovej 
(obr. 9). 

Odkalisko Suchý tajch obklopuje individuálna výstavba. 
Využíva sa ako pasienok pre hovädzí dobytok a zároveň 
ako futbalové ihrisko. Pôvodný sediment odpadu zo stupo
vých úpravní prekrýva približne 1 m hrubá vrstva zvetranej 
haldoviny. Rastlinný kryt je veľmi hustý, ale druhovo 

chudobný. Pokryvnosť je až 100 %. Dominantným druhom je 
Festuca rubra, Lolium perenne, Trífolíum pratense a Trí
folium repens. Subdominantné druhy sa vyskytujú pod
radne a zastupuje ich Poa pratensis, Leontodon autum
nalis, Euphrasia rostkoviana, Potentilla erecta, Achillea 
millefo/ium a Bel lis perennis. Odlišné a druhovo bohatšie 
spoločenstvo rastie na strmých brehoch Štiavnice pozdÍž 
južného okraja pláne odkaliska. Tvorí ho 21 druhov s po
kryvnosťou 15 % v stromovej etáži s prevládajúcou Sa/ix 

Tab. 3 

Druh 
Species 

AFLA 

MARV 

CGLA 

Spolu/T otal 

Počet analyzovaných vzoriek tkaniva malých cicavcov zo stanovišťa 1-V v letnom a jesennom súbore 
Numbers of analysed tissue samples trom little mammals trom localities 1-V in summer and autumn set 

Letný súbor/Summer set Jesenný súbor/Autumn set Tkanivo 
Tissue II III IV V II III IV V 

Pečeň 
Liver 

Obl ičky 
Kidneys 

Slezina 
Spleen 

Pečeň 
Liver 

Obličky 
Kidneys 

Slezina 
Spleen 

Pečeň 
Liver 

Obličky 
Kidneys 

Slezina 
Spleen 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

10 

3 3 3 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

8 8 8 

13 4 6 1 3 

4 2 2 1 

4 1 1 

2 3 3 1 3 

2 1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 5 

2 2 

2 1 

34 15 14 8 8 5 

14 

6 

4 

10 

4 

4 

5 

2 

1 

• 

1 

j 
1 

i 
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Tab. 4 
Priemerný obsah vybraných prvkov (mg-kg·1) v letnom súbore vzoriek tkaniva malých cicavcov zo stanovišťa 1- IV 

Average content ot selected elements (mg·kg·1) in little mammals tissues trom summer sample set trom localities 1-IV 

Prvok Stanovište AFLA 
Element Locality Pečeň Obličky Slezina Pečeň 

Liver Kidneys Spleen Liver 

1 639,0 2,0 1,0 . 
Fe II 53,0 i46,0 1,0 1248,0 

111 720,0 3028,0 1,0 1,0 
IV 458,0 i ,O 1,0 

1 9,5 1,0 0,1 
Mn II 6,7 O, 1 1,0 9,0 

111 17,3 26,0 3,0 3,0 
IV 11 ,3 1,0 1,0 

1 5,9 1,0 0,1 
Cu II 10,8 1,0 o, 1 11,0 

111 9,4 21,3 0,1 4,0 
IV 12,0 3,0 1,0 

1 25,5 2,0 21 ,0 
Zn II 26,0 15,0 21,0 21 ,0 

111 34,3 33,0 20,0 27,0 
IV 35,0 1,0 19,0 

1 15,0 0,1 O, 1 
Pb II 20,4 6,0 0,1 9,0 

111 40,0 30,0 O, 1 0,1 
IV 5,4 0,1 O, 1 

1 1,8 1,0 2,0 
Cd II 1,0 1,0 O, 1 1,0 

111 2,3 2,0 0,1 0,1 
IV 1,0 o, 1 0,1 

1 0,1 O, 1 o, 1 
Bi II O, 1 O, 1 O, 1 0,1 

111 O, 1 O, 1 0,1 0,1 
IV 0,1 o, 1 O, 1 

alba a 100 % v trávovo-bylinnej etáži, kde dominuje druh Fili
pendula ulmaria, Chamaenerion angustifolium a Urtica 
dioica. Porast brehov je ovplyvňovaný občasným vykášaním 
a prerezávaním drevín, aby sa zachovala prietočnosť koryta. 

Obsah ťažkých kovov vo vybraných druhoch bylín 
z haldových stanovíšť dokumentuje tab. 1. Vysoký obsah 
ťažkých kovov v pôde na depóniách banskoúpravníc
keho odpadu a ich potvrdená dostupnosť rastlinám 
podmieňuje aj vyšší obsah ťažkých kovov v sušine nad
zemných častí rastlín rastúcich na tejto pôde (tab. 1 a 6) . 
Pri druhu Acetosella vulgaris sa zo študovaných halda
vých stanovíšť stanovil zvýšený obsah Mn, Zn, Pb a Cd. 
V sušine listov druhu Tussilago farfara , ktorý sa pravi
delne vyskytuje na mladých haldách , obsah Zn, Pb a Cd 
prekračuje priemernú hodnotu pre rastliny (Vyhláška 
117/1987 Zb.). 

študovaný porast na haldách lokality Lúky pod Taná
dom inklinuje k asociácii Arrhenatheretum elatioris 
(Braun-Blaquet, 1991 ). Zaujímavé je, že sa podiel synan
tropných druhov v neskorších štádiách vývoja vegetácie 
nemení, ale rastie podiel lúčnych druhov z triedy Molinio 

MARV CGLA 
Obličky Slezina Pečeň Obličky Slezina 
Kidneys Spleen Liver Kidneys Spleen 

4,5 118,0 1,0 
163,0 22,0 

1,0 8,0 
1837,0 240,0 952,0 

13,0 0,1 11,0 
O, 1 0,1 
0,1 0,1 

47,0 o, 1 0,1 

12,0 4,0 O, 1 
20,0 4,0 O, 1 
2,0 O, 1 

14,0 3,0 1371,0 

34,0 24,0 30,0 
28,0 15,0 
17,0 24,0 

24,0 29,0 61 ,0 

4,0 7,0 3,0 
39,0 0,1 
O, 1 O, 1 

26,0 87,0 122,0 

1,5 1,0 O, 1 
2,0 O, 1 
0,1 O, 1 

1,0 2,0 5,0 

0,1 0,1 O, 1 
0,1 O, 1 
O, 1 0,1 

0,1 O, 1 O, 1 

Arhenatheretea (Tuxen , 1937). Vyplavovanie kovov 
uvoľnených z depónií banskoúpravníckeho odpadu vo 
forme koloidov, iónových roztokov a organokomplexov 
spôsobuje ich dostupnosť vegetácii. Pre záťaž pôdy 
ťažkými kovmi sa mení druhové spektrum rastlín, pričom 
zloženie aj pokryvnosť vegetačného krytu na haldovej 
aj baníckou činnosťou nedotknutej pôde sú veľmi rozdielne. 
Haldové stanovištia osídľujú predovšetkým konkurenčne 
slabé rastlinné druhy schopné prispôsobiť sa sťaženým 
podmienkam stanovíšť , ktoré sa im prispôsobujú aj záme
nou pohlavného rozmnožovania vegetatívnym. časté sú 
deformované tvary a zakrpatenosť. 

Z referenčnej plochy (1) a haldových stanovíšť (II-IV) 
lokality Lúky pod Tanádom aj z odkaliska Lintich (stano
vište V) sa ulovi lo 143 drobných cicavcov (ich druhové 
zastúpenie dokumentuje tab. 2) . Prevládajúcim druhom 
na ·všetkých stanovištiach je ryšavka žltohrdlá (Apode
mus flavicollis, 53,9 %, d'alej AFLA), hraboš po ľný (Mic
rotus arva/is, 24,5 % , d'alej MARV) a hrdziak hôrny 
( Clethrionomys glareolus, 18,2 %, d'alej CGLA). Druh 
Microtus (Pytymys) subterraneus (PSUB), ako aj jediný 

• 
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Tab.S 
Priemerný obsah vybraných prvkov (mg-kg·1) v jesennom súbore vzoriek tkaniva malých cicavcov zo stanovišťa 1-V 
Average content ot selected elements (mg-kg·1

) in little mammals tissues trom autumn sample set trom localities 1-V 

Prvok Stanovište AFLA 
Element Locality Pečeň Obl ičky Slezina Pečeň 

Liver Kidneys Spleen Liver 

1 302,0 80,0 559,0 
II 207,0 108,0 281 ,0 225,0 

Fe 111 165,0 195,0 377,0 228,0 
IV 203,0 101,0 672,0 297,0 
v 282,0 

1 7,3 2,6 4,0 
11 4,3 6,5 3,0 3,7 

Mn IIJ 2,0 6,0 18,0 7,0 
IV 4,4 5,0 21,0 12,0 
v 3,4 

1 10,3 13,0 O, 1 
II 8,2 18,0 O, 1 1,4 

Cu 111 9,0 O, 1 0,1 1,4 
IV 9,0 188,0 37,0 8,0 
v 7,4 

1 271 ,0 305,0 477,0 
11 389,0 123,0 39,0 155,0 

Zn 111 365,0 35,0 357,0 187,0 
IV 266,0 309,0 570,0 750,0 
v 177,0 

1 0,1 11, 1 O, 1 
II O, 1 O, 1 O, 1 0,1 

Pb 111 O, 1 0,1 O, 1 O, 1 
IV 0,1 27,0 o, 1 0,1 
v 0,1 

1 3,0 1,1 1,0 
II 2,7 O, 1 2,1 9,3 

Cd 111 O, 1 6,0 20,0 3,7 
IV 7,7 0,1 2,0 8,0 
v 4,3 

1 87,6 110,0 O, 1 
II 51 ,0 119,0 15,0 O, 1 

Bi 111 50,0 18,0 177,0 9,1 
IV 7,4 134,0 0,1 O, 1 
v 18,4 

reprezentant hmyzožravcov Crocidura suaveo/ens 
sú v populácii zastúpené podradne. 

Na analýzu sa pripravilo spo lu 84 vzoriek tkaniva 
pečene, obličiek a sleziny z populácie uvedených dru
hov, z toho 34 v letnom a 50 v jesennom súbore (tab. 3) . 
Priemerný obsah vybraných prvkov v letnom súbore tka
niva druhu AFLA, MARV a CGLA zo stanovišťa 1-IV 
sa uvádza v tab. 4 a z jesenného súboru zo stanovišťa 
1-V v tab. 5. 

Možnosť využívať vyššie živočíchy ako indikátory 
záťaže závisí od ich citlivosti k predpokladanému stresoru 
a od rozsahu ich reakcie v čase a priestore. Na monito
ring toxicity prostredia sú vhodnou modelovou skupinou 
drobné cicavce (Talmage a Walton, 1991 ). Veľmi častou 
metódou je porovnávanie koncentrácie polutantov v tkanive 

MARV CGLA 
Obličky Slezina Pečeň Obličky Slezina 
Kidneys Spleen Liver Kidneys Spleen 

334,0 118,0 241 ,0 
123,0 208,0 
124,0 1,0 

1,0 454,0 
75,0 216,0 

6,0 4,0 O, 1 
6,0 O, 1 
9,0 26,0 
O, 1 O, 1 
6,0 115,0 

8,0 9,0 6,0 
25,0 o, 1 
10,0 75,0 
O, 1 30,0 
4,0 41 ,0 

281 ,0 284,0 275,0 
641,0 248,0 
528,0 O, 1 
575,0 O, 1 

12,0 42,0 

0,1 O, 1 O, 1 
3,0 o, 1 

40,0 89,0 
O, 1 O, 1 
O, 1 229,0 

3,0 1,5 1,0 
2,0 1,0 
0,1 4,0 
6,0 36,0 
1,0 8,0 

5,5 73,0 45,0 
164,0 35,0 
203,0 44,0 
256,0 O, 1 
87,0 41 ,0 

rozličných telesných orgánov. Tieto živočíchy sú mimo
riadne vhodné na monitoring aj pre ich krátkovekosť (nie
koľko mesiacov až rok), ako aj preto, že ich životný areál 
je malý (najviac 1-2 hektáre) , a tak sa môže monitorovať 
konkrétne stanovište (obr. 11 ) . 

Diskusia 

Z výsledkov Forgáča et al. (1995) , Holuba a Banásovej 
(1985) a Banásovej et al. (1998) možno usudzovať, že sa 

v 

v oblasti Banskej Stiavnice vyvinuli dva typy rastlinného 
spoločenstva, a to prírodné a antropicky ovplyvnené, 
a že obidva sú poznačené vysokým obsahom ťažkých 
kovov. Napríklad obsah Pb je v pôde píng približne šesť
krát vyšší ako na študovaných haldách. Na sledovaných 
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pingových stanovištiach sa pri druhu Lotus corniculatus 
pozoroval nanistický vzrast a pri druhu Dianthus carthu
sianorum redukcia počtu kvetov v súkvetí. Nanistický 
vzrast sa zaregistroval aj na halde Novej šachty pri druhu 
Prunella vulgaris, Hyperícum perforatum, Plantago 
lanceolata, Leontodon hispidus a Dianthus carthusia
norum (Danáková, 2000). Danáková (1. c.) zaregistrovala 
spomalený rast sprevádzaný ch lorózou a kratšími inter
nódiami aj pri vysadených drevinách. 

Na haldách zo 17. až 19. stor. sa vyvinul trávovo
bylinný porast (napr. halda Babčo) alebo sú základom 
porastu vysadené stromy, najmä Pinus nigra a Pinus 
sylvestris (napr. halda šachty Wolf). Pre obidva typy po
rastu je charakteristická prevaha trváceho druhu Festuca 
rubra, Arrhenatherum elatius a Hieracíum murorum. 

Na najstarších haldách lokality Lúky pod Tanádom je 
súvislý kryt trvácich tráv a bylín s celkovou pokryvnosťou 
od 50 do 95 %. Machové poschodie je len veľmi slabé 
a väčšinou úplne chýba. Základ porastu najstarších 
haldičiek tvorí druh Acetosel/a vulgaris, Luzu/a campestris, 
Avenella fexuosa, Genista tínctoria a Arrl1enatherum 
ela tius. Na niektorých haldách (s ílovito-kremenným 
substrátom) dominuje Scleranthus polycarpos alebo 
Calamagrostis epigejos. V poraste je zastúpených 
32-52 druhov a prevažujú (83,4-90,6 %) trváce druhy. 

Analyzované druhy Tussilago farfara a Acetosella 
vu/garis indikujú antropicky zmenené prostredie už svojím 
výskytom (Holub a Banásová, 1985) . Na referenčnom 
stanovišti sa tieto vôbec nevyskytujú, a preto nie sú údaje, 
s ktorými by bolo možno porovnať obsah sledovaných 
prvkov v ich nadzemných častiach . Približné porovnávacie 
dáta uvádza Banásová et al. (1998) z pôdy na východoch 
rudnej žily Terézia a z jej nadložia. 

Všeobecne sa uvádza, že ťažké kovy rast rastlín 
spomaľujú až zastavujú, pôsobia selektívne na druhové 
zloženie porastu, poškodzujú listy a sterilitu kvetov (Zíka, 
1971 ; Kapusta a Múdry, 1974; Čiamporová et al. , 1995; 
Banásová et al. , 1998; Šomšák et al. , 2000). Z porovnania 
koncentrácie ťažkých kovov v rastlinách z obyčajnej pôdy 
a v rastlinách druhu Acetosella vulgaris zo starých háld 
a Tussilago farfara z najmladších háld je zrejmé, že rast
liny na študovaných haldách sú zreteľne kontaminované 
ťažkými kovmi, pričom pri druhu Acetose/la vulgaris 
je ich obsah oveľa vyšší ako pri druhu Tussilago farfara. 
Obidva druhy možno preto označiť ako tolerantné voči 
ťažkým kovom. Barker (1988) uvádza, že pôda s obsahom 
Zn, Pb, Cu a d'alších ťažkých kovov nie je vždy neúrodná 
a môže poskytovať útočisko špecializovanej flóre z druhov, 
pri ktorých sa vyvinul určitý stupeň rezistencie k ťažkým 
kovom. Rezistentné môžu byť alebo rastliny bežných 
druhov, ktoré sa adaptovali na toxické podmienky konta
minovanej pôdy, alebo tzv. metalofyty - rastliny rastúce 
len na pôde bohatej na kovy. Rastliny môžu odolávať 
toxickému efektu ťažkých kovov zabránením preniknutia 
toxického kovu do pletiva (exclusion mechanismus) 
alebo môžu premeniť anorganický kov vo vnútri bunky 
na menej škodlivú formu (tolerančný mechanismus). 
Využitie týchto poznatkov pri reku ltivácii baníckych 
neúžitkovpodmieňuje jej úspešnosť. 
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Obr. 11. Trojuholníkové diagramy pomernej koncentrácie vybraných 
prvkov v tkanive pečene P, obličiek O a sleziny druhu S Apodemus 
flavico/is zo stanovišťa 1-IV. 
Fíg. 11. Triangular plots of rate concentration of selected elements 
in tissues ot líver (P), kidneys (0) and spleen (S) ot Apodemus 
flavicolis species trom localities 1-IV. 

Zistené druhové spektrum a dominancia druhov ulove
ných hlodavcov (tab. 2) sú pre okolie Banskej Štiavnice 
typické (Što llmann a Dudich , 1988). Haldové biotopy 
sa odlišujú dominantnými druhmi drobných cicavcov v zá
vislosti od ich nárokov na vegetačný kryt . Na kontrolnej 
ploche so 100-percentným zapojením bylinnej a krovinnej 
vegetácie (30-45 druhov) dominuje druh AFLA a CGLA, 
na haldových stanovištiach MA RVa A FLA (tab. 2). V po
trave študovaných druhov prevláda rast linná zložka, 
pričom pri A FLA sú významným podielom potravy se
mená, kým pri hrabošoch a CGLA v potrave prevládajú 

Tab.6 
Kumulačné koeficienty (K = xP : xB) vypočítané z priemerného obsahu 
vybraných prvkov v pôde (xP) stanovišťa II, III a V a v sušine nadzemných 

častí vybraných bylín (xB) 
Cummulation coefficients (K = xP : xB) calculated from average contents 
of selected elements in soil (xP) from investigated localities II, III and V 

and in dry tissues ot above-ground parts ot selected plants (xB) 

Prvok Tuss i!ago farfara Acetosella vulgaris 
Element II V II 111 

Fe 173,6 91 ,6 169,5 40,1 
Mn 107,2 15,4 10,7 1,8 
Cu 12,2 30,8 31 ,8 16,2 
Zn 8, 1 18,8 1,1 2,3 
Pb 32,3 41 ,4 72,7 11 ,3 
Cd 4,0 4,7 
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Tab. 7 
Kumulačné koeficienty (K= xP: xT) vypočítané z priemerného obsahu vybraných prvkov v pôde (xP) stanovišťa 1-V a z priemerného obsahu 

v tkanive pečene (xT) malých cicavcov letného a jesenného súboru 
Cumulation coefficients (K= xP : xT) calculated trom average content ot selected elements in soil (xP) trom investigated localities 1-V 

and average content ot the same elements in liver tissues ot small mammals far summer and autumn sample sets 

K = xP : xT 
Prvok Stanovište Leto/S um mer Jeseň/Autumn 

.Element Locality AFLA MARV CGLA AFLA MARV CGLA 

1 63,8 0067,0 135,0 122,0 
II 533 23,5 142,0 130,0 

Fe 111 35,3 25 397,0 154,0 111 ,0 
IV 91 ,4 22,8 206,0 141 ,0 
v 112,0 

1 115,0 84,3 150,0 183,0 
II 520,0 387,0 310,0 942,0 

Mn 111 127,0 730,0 1095,0 313,0 
IV 272,0 65,3 698,0 256,0 
v 003,0 

1 3,1 1,5 1,8 2,3 
II 15,4 14,4 19,3 113,0 

Cu 111 37,4 87,8 9,0 251 ,0 
IV 3,8 3,2 5,0 5,6 
v 62,4 

1 3,1 2,3 0,3 0,3 
II 15,1 18,7 1,0 2,5 

Zn 111 21 ,4 27,2 2,0 3,9 
IV 10,5 15,3 1,4 0,5 
v 20,1 

1 5,7 21,3 853,0 853,0 
II 21 ,4 48,4 4360,0 4360,0 

111 13,5 5393,0 5393,0 5393,0 
IV 122,0 2,3 6580,0 6580,0 
v 16 640,0 

1 2,9 3,5 1,7 1,7 
II 4,0 4,0 1,5 0,4 

Cd 111 2,7 61,0 61 1,7 
IV 5,4 5,4 0,7 1,6 
v 8,9 

Tab. 8 
Kumulačné koeficienty (K= L : J) vypočítané z priemerného obsahu vybraných prvkov v letnom (L) a jesennom (J) súbore tkaniva druhu 

Apodemus flavicollis zo stanovišťa 1- IV 
Cumulation coefficients (K= L : J) calculated trom average content of selected elements in tissues ot Apodemus tla vicollis 

in summer (L) and autumn (J) sample sets trom localities 1-IV 

Tkanivo Stanovište K= L: J 
Tissue Locality Fe Mn Cu Zn Pb Cd Bi 

1 2,102 1,301 0,57 0,091 150,001 0,602 0,001 
Pečeň II 0,261 1,562 1,26 0,072 204,002 0,371 0,002 
Liver 111 4,363 8,652 1,04 0,942 400,011 23,003 0,002 

IV 2,261 2,572 1,32 0,132 54,002 0,132 0,014 . 

1 0,032 0,381 0,08 0,007 0,009 0,911 0,001 
Obličky II 1,352 0,015 0,06 0,122 60,002 10,004 0,001 
Kidneys 111 15,531 4,332 210,03 0,941 300,011 0,302 0,006 

IV 0,011 0,203 0,02 0,003 0,004 1,011 0,001 

1 0,002 0,025 1,01 0,042 1,002 2,011 1,021 
Slezina II 0,004 0,302 1,03 0,541 1,021 0,052 0,007 
Spleen 111 0,003 0,172 1,02 0,943 1,002 0,005 0,001 

IV 0,001 0,051 0,03 0,032 1,003 0,052 1,002 

• 
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vegetačné časti rastlín . Je známe (Banásová, 1988), 
že rozmnožovacie orgány rastlín (semená) majú značný 
stupeň rezistencie voči kontaminácii ťažkými kovmi a inými 
polutantmi. Tento fakt sa prejavil aj pri A FLA, ktorého 
potravou sú predovšetkým semená rastlín . Jej vnútorné 
orgány sa ukázali ako podstatne menej kontaminované 
ako sledované orgány MARVa CGLA. 

Ako vidno, druhové zloženie rastlinného krytu ovplyv
ňuje aj rozdielnu dominanciu druhov drobných cicavcov, 
ktoré stanovištia obývajú (tab. 2) . Obsah ťažkých kovov 
v tkanive skúmaných druhov je veľmi rozdielny (tab. 4 
a 5). Obsah sledovaných kovov v tkanive orgánov toho 
istého druhu sa odlišuje najmä podľa sezóny (leto - jeseň) 

i podľa orgánov (pečeň, obličky, slezina). Medzi stano
višťami môžu skúmané druhy drobných cicavcov migrovať 
a to môže kontamináciu ich orgánov sledovanými ťažkými 
kovmi čiastočne ovplyvniť. 

Na posudzovanie mobility sa hodia kumulačné koefi
cienty (Tal mage a Walton , 1991 ), ktoré bez ohľadu na 
absolútne analytické hodnoty jedným čís lom vyjadrujú 
pomer zastúpenia daného prvku v zložke prostredia 
(substrát k pôdnemu horizontu, obsah v pôde k obsahu 
vo vegetácii - tab. 6, obsah v pôde k obsahu v tkanive 
živočíchov - tab. 7 alebo medzi obsahom vybraných 
prvkov v tkanive orgánov z letného a jesenného súboru 
-tab. 8). 

Z obr. 11 vidieť , že medzi stanovišťom 1 (referenčnou 

plochou) a IV, reprezentujúcim sedimenty bezodtokovej 
depresie v dolnej časti študovaného mikropovodia, je 
zrejmá takmer úplná zhoda projekčných bodov pomer
ného zastúpenia sledovaných prvkov v tkanive pečene , 

(P), obličiek (O) a sleziny (S) najrozšírenejšieho druhu 
AFLA, kým stanovište II (pole mladších háld) sa od stano
višťa III (pole najstarších haldičiek) distribúciou projekč
ných bodov pomerného zastúpenia jednotlivých prvkov 
v tkanive zreteľne odlišuje. 

Zrejmým nedostatkom štúdia bioakumulácie je, že prí
tomnosť chemických látok v tkanive ešte toxický efekt 
nedokumentuje. Názory na účinok polutantov vo vyššej 
koncentrácii na fyziologické resp. genetické zmeny nie sú 
jednotné. V tomto ohľade má nesporne významnú úlohu 
aj expozičný čas vystavenia živočícha pôsobeniu stresorov. 
Ak sú preukazne kontaminované orgány krátko žijúcich 
organizmov, potom je veľmi pravdepodobné, že pri dlhšie 
žijúcich živočíchoch bude kontaminácia tkaniva úmerne 
narastať. 

, 

Udaje o toxických účinkoch Mn a Fe nie sú dostatočne 
spracované. Katión Fe3+ prevažuje len vo výrazne acid
nom prostredí (napr. v kyslej banskej vode - Šobov). 
V povrchových vodách Fe zvyčajne migruje vo forme 
[Fe(OH)]2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)3(aq) a Fe(OH)4· . Iónové roz
toky sa vzdušným a rozpusteným O oxidujú a potom hyd
rolyzujú . Hydrátovaný Fe20 3 sedimentuje a v anaerób
nych podmienkach sa redukuje na Fe2

+ za vzniku sekun
dárnych sulfidov. Ak v prostredí nie sú sulfány viažuce 
Fe do málo rozpustnej formy FeS , uvoľňuje sa Fe2+ do 
roztoku a kolobeh sa opakuje (Pitter, 1990). Takéto deje 
sa zaznamenali aj v sedimentoch skúmaných odkalísk, 
kde sa identifikoval výkvet hexahydridov Fe a Mn 

vykryštalizovaný z pórových roztokov na konci kapilárnych 
dráh, v oxidačnej zóne sedimentov odkalísk a pri vyústení 
drenážnej vody aj bxydhydroxidy Fe (Križáni a Andráš, 
2006). V anoxickom prostredí boli hojne zastúpené aj sekun
dárne sulfidy od amorfného melnikovitu cez mikrokryštalický 
markazit po framboidálny pyrit. 

Fe pôsobí toxicky najmä na machy ak jeho obsah pre
vyšuje 5 % (Zíka, 1971). 

Mn je pohyblivý v rozličnom oxidačnom stupni a jeho 
najstabilnejšou formou je Mn2+. V objektoch, ktoré sme štu
dovali, sú zdrojom Mn jednak uhličitany (manganokalcit, 
manganit a rodochrozit) a spomedzi kremičitanov najmä 
rodonit a pyroxény. V oxidačnom prostredí sa viaže na Fe, 
Mn oxyhydroxidy a v anoxickom precipitne ako uhličitan. 

V prírodnej, banských aj haldovej drenážnej vode sa 
z rozpustných foriem Cu vyskytuje jednoduchý hydráto
vaný ión Cu2+ , uhličitanové komplexy [CuC03 (aq)] 0 , 

[Cu(C03) 2] 2. a hydrokomplexy [CuOH], [Cu(OH) 2(aq)] 0, 

[Cu(OH)]3· a [Cu(OH)4 ] 2· . S amoniakom tvorí Cu amino
komplexy (Pitter, 1990). Cu je esenciálny prvok, ktorý ob
sahujú mnohé metaloenzýmy vplývajúce na krvotvorbu. 
Je základným prvkom pri syntéze hemoglobínu a oxida
tívnych enzýmov (Tal mage a Walton, 1991 ). Nedostatok 
Cu v organizme vyvoláva patologické zmeny, obmedzuje 
transport Fe iónov a tým aj napriek dostatku Fe v organizme 
spôsobuje anémiu. Nadbytok Cu v organizme je toxický 
a blokuje membránový proces. Nadmerne sa vylučuje 
močom, hromadí sa najmä v pečeni , ľadvinách , kostnej 
dreni, mozgu, rohovke a v srsti , kde môže byť príčinou 
degeneratívnych zmien. Intoxikácia môže poškodiť pečeň 
a obličky a spôsobiť smrť (Melicherčík a Melicherčíková, 

1997). 
So stúpajúcim obsahom Cu v prostredí sa zužuje 

početnosť rastlinných druhov a na pôde s extrémne vyso
kou koncentráciou Cu rastie len Melandrium dioicum, 
Viscaria alpina a Sa/ix herbaea (Zíka, 1971 ) . častým 
javom je trpasličí vzrast exemplárov rastúcich na haldách. 
Jedince bývajú často deformované, majú zmenšené roz
mery listov, zmenenú farbu kvetov, vznikajú krovité 
a plazivé formy namiesto normálnych stromových 
(Viktorov, 1995; Maljuga a Ajazjan, 1970; Divigneand, 1958; 
Nesvetajlova, 1961 , 1965 in Zíka, 1971 ). 

Zn 2+ vystupuje v roztokoch hlavne vo forme 
[Zn(OH) 2(aq)] 0 , [Zn(OH)3]· , [Zn(OH) 4] 2·, [Zn(C03) 2] 2·, 

[ZnHC03] +. Vo vode s veľkou koncentráciou síranov 
sa môže vyskytovať aj ako [ZnS04(aq) ]0 (Pitter, 1990) . 
Dlhodobý a nadmerný príjem Zn sa prejavuje toxicky. 
Okrem zníženej resorpcie fosfátov sa objavujú príznaky 
anémie a iné gastrointerstinálne príznaky (Melicherčík 
a Melicherčíková, 1997). 

Na haldách s vysokým obsahom Zn sú časté trpas
ličie formy pri druhoch Tussilago farfa ra a Polygonum 
aviculare (Jensch , 1894 in Zíka, 1971 ). Zakrpatenosť , 

chloróza, menšie listy alebo ihlice sú indikačnými vlast
nosťami drevín rastúcich na pôde s vysokým obsahom Zn 
a ťažkých kovov všeobecne (Pišek a Stočes , 1978). 

Medzi biodostupnými formami prevažuje Pb2+ v hydrá
tovanej zlúčenine [PbC03(aq)]0. V alkalickej oblasti sa vo 
väčšej koncentrácii môžu tvoriť aj komplexy [Pb(C03) 2J2·, 

• 



72 Mínera/ia Sfovaca, 39 (2007) 

[Pb(OH) 2(aq)] 0 a [PbOH]+ (Pitter, 1990). Pb je v pôde 
najčastejšie v pevnej fáze vo forme PbC03 a PbS04, 

pričom humínové látky spôsobujú jeho imobilizáciu 
(Beneš a Pabianová, 1984). Pb pôsobí hlavne na červené 
krvné farbivo a krvinky, ohrozuje nervový systém, sval
stvo a cievy a toxický účinok má aj na zažívací systém, 
obličky a žľazy s vnútornou sekréciou. Krvou sa trans
portuje hlavne na povrchu erytrocytov ako koloidný fos
forečnan. Uthe et al. (1979) zistili , že sa Pb kumuluje 
v pečeni a v obličkách živočíchov. 

Na pôde bohatej na Pb prevláda Agrostis vulgaris. 
Zaznamenala sa zmena farby listov pri krovinách (skalpelo
vité listy jasnočervenej až červenohnedej farby; Bandarev, 
1960 in Zíka, 1971 ). Vegetačný pokryv pôdy s obsahom 
Pb okolo 1 % chýba úplne (Vasiljeva a Uljanov, 1961 in Zíka, 
1971). 

Za vysoko toxické sa pokladajú Cd a Bi , ktoré majú 
tendenciu akumulovať sa v organizmoch a tam sa v plazme 
viažu na proteíny (Virčíková a Pálfy, 1997). Ukladajú sa 
hlavne v obličkách , slezine, pohlavných orgánoch 
a v pečeni. Na rozdiel od Bi, ktorý je geochemicky prí
buzný s Pb, je Cd príbuzné so Zn, no je oveľa mobilnejšie 
ako Zn , najmä v acidnom prostredí. V roztokoch sa Cd 
vyskytuje predovšetkým vo forme jednoduchého hydrá
tovaného iónu Cd2+ a anorganických komplexov [CdOH]+, 
[Cd(OH) 2( aq) ]0 , [Cd(OH)3J-, [CdC03 ( aq) ]0 , [Cd(C03)2] 2-, 

[CdS04] 0 (Pitter, 1990). Tak sa stáva biodostupným pre 
rastliny. Obsah Cd v organizme živočíchov rastie aj pri 
deficite Ca. Ukladá sa prevažne v kostiach , pečeni a ob
ličkách , najmenej vo svaloch a v mozgu (Kminiak, 1994). 
Podstatne vyšší obsah sa zistil pri dravých (karnivor
ných) druhoch z radu /nsectivora , čo Kminiak (1. c.) vy
svetľuje postavením týchto cicavcov v trofickom reťazci. 
Tento druh bol v našom súbore zastúpený len tromi jedin
cami (PSUB; tab . 8). Rozdiely v obsahu Cd v pečeni 
môžu súvisieť s rozdielmi v metabolizme alebo vo fyziolo
gických odchýlkach indivíduí (Kováčiková a Reichrtová, 
1986). Talmage a Walton (1991) konštatovali vplyv konta
minácie hlavných zložiek potravy na celkovú koncentrá
ciu Cd v tkanive hlodavcov druhu Microtus agrestis 
a Apodemus si/vaticus. Microtus agrestis konzumuje 
väčšinou byliny a trávu a hlavnou zložkou potravy Apo
demus silvaticus sú plody a semená s nižšou koncen
tráciou Cd ako byliny a tráva. Poltárska (2003) uvádza 
údaje o toxicite Cd v súvislosti s Pb a Hg. Ked' koncentrácia 
Cd v pečeni dosiahne prah, vylučuje sa močom viazané 
na glutatión (Cherian a Vostal, 1997), ale najmä stolicou. 
Pri vylučovaní Cd z organizmu má významnú úlohu žlč 
(Schenkel a Krehl, 1983). 

Závery 

Haldy a odkaliská teda fungujú ako výkonné biogeo
chemické reaktory, ktoré s časom menia kvalitatívne 
zloženie vlastného prostredia a vymývanými i z povrchu 
vyvievanými metastabilnými soľami zamorujú aj zložky 
svojho okolia - podzemnú i povrchovú vodu, pôdu aj biotu. 

Druhové spektrum rastlinstva na haldách odráža 
zloženie ich materiálu a vek. S rastúcim vekom haldových 

stanovíšť sa druhové zloženie vegetačného krytu so zlože
ním pôvodných rastlinných spoločenstiev zbližuje a na úkor 
úbytku jednoročných a dvojročných druhov pribúdajú trváce 
druhy. 

Nadzemné časti dvoch rastlinných druhov z haldo
vých stanovíšť sú rozdielne , ale vždy kontaminované 
vyšším obsahom ťažkých kovov, ako je publikovaný 
priemerný obsah objemových krmív. 

V druhovom zložení drobných cicavcov obývajúcich 
areály haldových stanovíšť prevládajú bylinožravce . 
Hmyzožravce zastupoval iba jeden jedinec. Medzi bylino
žravcami sú zastúpené druhy, ktorých hlavnou potravi
novou zložkou sú vegetačné orgány rastlín. Tkanivá 
živočíchov živiacich sa prevažne semenami vykázali 
nižšiu úroveň kontaminácie. Pri s ledovaných prvkoch 
sa preukázala rozdielna kontaminácia tkaniva vnútorných 
orgánov z letných a jesenných súborov študovaných 
hlodavcov v rámci jednotlivých stanovíšť aj medzi nimi. 
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Heavy metals from mining and recovery dump polymetall ic waste are material 
v 

in surrounding of neovolcanic Stiavnické vrchy Mts. area (Centra! Slovakia) : 
lmpact on plants and small mammals 

We recorded the following evolutionary vegetation 
stages on dumps and soils influenced by heavy metal 
pollution. On dump areas with fine-grained substrate origi
nate plant groups in mosaic position: Tussilago farfara, 
Agrostis tenuis and Artemisia vulgaris, Daucus carota 
and Tanacetum vulgare. On places where is more 
humus, we can find next species: A vene/la flexuosa, 
Nardus stricta , and mainly species trom the surroun
dings: Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, 
Phleum pratense and Festuca rubra. 

The oldest dumps trom 14th to 16th centuries, worked 
as meadows, are covered by grass , which consists of 
species sturdy against heavy metals: Acetose/la vu/garis, 
Luzu/a campestris, Arrhenatherum elatius, Avenella 
flexuosa, Leucanthemum vulgare, Dianthus carthu
sianorum. The soil in this stage has well developed two 
or three soil horizons. 

Dumps trom 18th and 19th centuries are predominantly 
planted by trees Pinus nigra, Pinus sylvestris and more 
rarely by Picea abies. On the youngest dumps subsists 

• 
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by autosowing Betu/a pendula, Alnus glutinosa, Sa/ix 
caprea and some other plants. Analyses of plant tissues 
show high concentrations of heavy metals, e. g. in acid 
soil (pH = 4) contain Acetosella vulgaris up to 3500 mg 
Al in kg of dry sample. 

Little mammals represent due their shortliving and limi
ted , max. ot 1-2 ha extent life-area an extraordinary 
convenient group for monitoring ot contamination in envi
ronment. We have studied 142 mammals of 5 species: 
Apodemus flavícollis (54.2 %), Mícrotus arvalís (23.9 %), 
Clethríonomys glareolus (18.3 %) and rare Pítímys 
subterraneus and Clethríonomys suaveolens. Con-

tents ot Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd , Bi (Ni) in tissues of kid
neys , livers and spleens ot mostly abundant species 
were determined. High contents of heavy metals were 
described in liver dry-tissues of Apodemus fla vícollis 
(mg· kg·1) : Fe 3028, Ni 337, Mn 26, Cu 26, Zn 45, Pb 60, 
Cd 4 ppm and in spleen dry tissues of Mícrotus arva/is: 
Fe 952, Ni 2498, Cu 1371 , Zn 295, Pb 122, Cd 5 ppm. 
Between heavy metal contents in plants and interna! 
organs of little mammals trom surface levels of dumps 
was found a trend of important positive correlation but 
it will be very convenient to verify these data on the larger 
set of samples. 

• 
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Environmental exposure to arsenic and associated health risk for residents 
in Horná Nitra region: A geochemical and medical research 
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Abstract 

Potential health risk trom arsenic was estimated through performance of complex geochemical 
and medical research in a highly anthropogenically contaminated Slovak region Horná Nitra (brown 
coal power plant running area). Two areas within this region were studied, defined as exposed (3 mu
nicipalities) and reference one (2 municipalities). Environmental exposure to arsenic was assessed 
by the groundwater, garden soil and locally grown vegetable (root species) samples collection and 
analyses. In addition to total content determination using standard analytical methods, also soil arse
nic speciation through 5-step sequential extraction was analysed. Interna! exposure of resident child 
population was studied by biological monitoring including analysis of arsenic in hair and urine. Arse
nic groundwater concentrations in local well/tap water were in both studied areas determined at low 
levels, below limit value for arsenic in drinking water (i. e. 0.01 mg 1-1) . Garden soils show signifícan
tly increased arsenic contents in exposed area (10.1 - 223 mg·kg-1) in comparison with the reference 
one (13.5--33.2 mg-kg-1). Speciation analysis has generally documented the arsenic bound dominantly 
to residual fraction (60-70 %) and significant amount ot arsenic bound to reducible traction (20-30 %). 
Arsenic rate bound to the first, water soluble traction was relatively low, reaching higher levels in garden 
soils from the exposed area (> 4 %) in comparison with samples trom the reference area (> 2 %). 
lncreased arsenic vegetable contents were found in both study areas, reaching/exceeding Slovak limit 
values (Ascrops i. e. 0.5 mg·kg-1, Aspotatoes i. e. 0.3 mg·kg-1

). Higher maximum value was documented 
tor samples trom exposed area (2.7 mg·kg-1) . Medium arsenic accumulation (Tf 0.01-1.0) was deter
mined through calculation of a bioaccumulation ratio (As content in plant/As content in soil) . Biological 
monitoring has documented higher arsenic levels mainly in hair but also in urine ot children trom 
exposed area. These are still below "normal" values not supposed to pese health risks tor resident 
population (e. g. Ast-iair i. e. 1 mg·kg-1

). 

Key words: arsenic, environmental exposure, biological monitoring, health risk 

lntroduction 

Contamination ot geological environment trom the aspect 
of potential health risks for resident population is nowadays 
the object of study within different scientific disciplines, 
among which geology and especially geochemistry has 
its firm position. 

Environmental exposure to arsenic, mainly through 
ingestion of contaminated drinking groundwater, repre
sents since proven toxic, carcinogenic as well as chronic 
effects of this element on human health, a serious problem 
in many regions in the world (Das et al., 1996, 2004; Smith 
et al., 2000; Anawar et al., 2002 ; Lin et al. , 2002; Cabre ra 
and Gómez, 2003; Agusa et al., 2006). 

In Slovakia, arsenic was identified as one of the most 
significant potentially toxic contaminants of geological 
compartments, found in increased concentration levels in 
groundwater and soils (> O.X mg-1·1, > XOO.O mg-kg·1

, respec
tively) in several Slovak regions (Rapant et al., 1996; Čurlík 
and Šefčík, 1999). Potential health risk was identified 
far ingestion of groundwater arsenic in Slovakia (Rapant 
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and Krčmová , 2007) , based on exposure modeling 
and quantitative risk estimates using US EPA approach 
of risk assessment (US EPA, 1989, 1999). Additionally, 
a pilot'geochemical and medical research, realized in a regio
nal scale (Rapant et al. , 2006) , in the area with significant 
arsenic geogenic contamination (Zlatá Idka) , has docu
mented positive relationsh ip between high arsenic 
content levels in geological environment, local food chain 
and biological materials (hair, urine) of resident population. 

In this paper, results of further geochemical and medi
cal study performed in highly anthropogenically contami
nated area with arsenic in Slovakia, the Horná Nitra region, 
are presented. In this area, the public attention was in the 
past focused on arsenic inhalation exposure of residents 
to arsenic emissions from local power-plant (> 200 
tonnes/year, according to Pesch et al. in Bencko et al., 
2003) burning arsenic rich brown coal (Nováky, the Prievidza 
district). Several researches have been realized, among 
them a systematic epidemio logical study performed 
in 1976-1996 (Bencko et al. , 2003), is probably the most 
relevant. In this study, a positive relationship between 

• 
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inhalation exposure rate and non-melanoma skin cancer 
incidence was documented. Nowadays, after the signifi
cant reduction of arsenic emissions trom the local power
-plant (< 10 tonnes/year, according to Pesch et al. , 
in Bencko et al., 2003) and subsequent minimization 
of arsenic inhalation exposure, the exposure of residents 
to arsenic via other environmental media (groundwater, 
soils) remains of potential concern and public attention. 

Presented work deals with analysis of potential health 
risk in association with arsenic environmental exposure 
via groundwater, soil and vegetable exposure pathway. 
Detail geochemical and medical research was performed 
to evaluate external (As in environmental samples) as well 
as interna! exposure (As in biological samples) of residents 
to arsenic in selected municipalities of studied region. 

Studied area 

The Horná Nitra region is situated in central part of 
Slovak Republic (Fig. 1 ). The arsenic contamination of 
this area is closely associated with working of local power 
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Fig. 1. Arsenic groundwater and soil 
distribution in Horná Nitra .reg ion with 
location of sampling sites. 

plant Nováky, burning dominantly locally mined brown coal, 
rich in arsenic bound to sulphides (Asaverage in main coal 
body~900 mg·kg·1, Vrana et al., 1991). 

The arsenic distribution and concentration levels in 
groundwater and soils in studied area were in the past signifi
cantly influenced by the disaster trom 1965, when a disrup
tion of an ash dump due to excessive rainfall and following 
spread of arsenic contamination along the alluvium ot the Nitra 
river occurred. The most affected was the southern part 
ot the region (see Fig. 1) where arsenic concentration levels 
exceed X.O mg-1·1 in groundwater and XOO mg-kg·1 in soils. 

Two parts of studied area have been chosen tor detail 
research, based on arsenic concentration data trom national 
databases (Rapant et al. , 1996; čurlík and Šefčík, 1999): 

- highly contaminated southern part, including 3 muni
cipalities (Zemianske Kostoľany, Čerenany, Oslany) , 

- relatively "clean" northern part, including 2 munici
palities (Nedožery-Brezany, Lazany). 

These areas were defined as exposed and the reference 
one, respectively. They were the object of geochemical and 
medical arsenic data collection, analysis and evaluation to es-

Review of sampling material, analytical methods and detection limits used for arsenic analysis in evaluated compounds 

Groundwater s·oils Vegetable 

No. of samples Exposed area 18 74 SG 
Reference area 6 22 18 

Sampling point/ local wells (22 samples), topsoil horizon root species ( carrot, potatoes, 
material tap water (2 samples) (0-15 cm) onion, parsley, beetroot) 
Analytical method HG-AAS RFS HG-AAS 
Detection limit 0.001 mg-1·1 1 mg-kg·1 0.1 mg-kg·1 

Note: HG-AAS - hydride generation atomic absorption spectrometry, RFS - X-ray fluorescence spectrometry 

• 
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timate potential health risk related to environmental exposure 
to arsenic for residents in highly contaminated, exposed area. 

Materials and methods 

Detail geochemical and medical research was performed 
to identity arsenic environmental and interna! exposure 
concentrations in defined two studied areas. 

Geochemical research was focused on the analys is 
ot arsenic concentration levels to which res ident inhabi
tants are exposed in their local environment. Total num
ber ot 24 groundwater samples, 96 garden soil samples 
and 111 locally grown vegetable samples were collected 
trom 58 residenťs gardens to analyse arsenic total contents. 
Details on sampling , analytical methods and detection 
limits are summarized in Tab. 1. 

30 soil samples, 24 ot them trom exposed and 6 trom 
reference areas, were further analysed for arsenic specia
tion through 5-step sequential extraction method . Arsenic 
extractable rates were determined in tollowing tractions: 

1. water soluble traction (distilled H20), 
2. exchangeable and carbonate fraction (CH3COOH), 
3. reducible fraction (NH20H· HCl), 
4. oxidizible traction (H20 2, CH3COONH 4) , 

5. residual traction (HN03 , HF, HCI04). 

Relative ease with which arsenic tends to be accumu
lated in locally grown vegetable was additionally assessed 
through determination ot bioaccumulation ratio. Transfer 
coefficients were calculated by comparison of arsenic 
contents in vegetable with arsenic total contents in garden 
soils (according to Alloway in Selinus et al. , 2005). 

Medical research was focused on analysis ot interna! 
exposure ot residents to arsenic. A biological monitoring 
was performed to determine arsenic concentration levels in 
bio logical materials, hair and urine, ot resident child popula
tion. Children within the range ot age 6-12 years were the 
object ot this study. These are supposed to have still no 
bad habits (e. g. smoking) and to be more strongly bound 
to local resident environment with low rate ot migration out 
ot their homes. Both boys and girls were involved in this 
research, resident in study area tor 5 years and more and 
living in houses with own vegetable garden and/or well. 

T otal number ot 135 hair samples and 130 urine samples 
trom the exposed area and 51 hair samples and 55 urine 
samples trom the reterence area were collected. Recom
mended sample amounts were 8-10 g of hair and 100 ml 
ot urine. Total arsenic contents were analysed using HG 
AAS method with detection limit equal to 0.039 mg-kg·1 for 
arsenic in hair and 0.0039 mg · kg· 1 tor arsenic in urine. 

Results 

Groundwater 

Arsenic groundwater contents in local wells are gene
rally low in both studied areas, determined at levels often 
below the detection limit ot used analytical method 
(< 0.001 mg- 1·1). This value was determined also in a case 
ot 2 tap water samples . Average arsenic contents in 

groundwater samples trom exposed area reach two-told 
higher levels corresponding to 0.0024 mg-1·1 in campari
son with groundwater samples trom the reterence area 
with arsenic average content 0.0013 mg-1· 1

• The highest 
concentration ot groundwater arsenic reaches 0.015 mg-1·1 

in a sample trom exposed municipalities (Zemianske 
Kostoľany). This sample was the only one of the total number 
of taken groundwater samples in which arsenic was present 
in concentration exceeding Slovak limit value established 
tor drinking water arsenic (i. e. 0.01 mg-1·1; Anon , 2004a) . 

Soils 

Results of arsenic soil content analysis are presented 
in Tab. 2 . Garden soils show signiticant differences bet
ween arsenic concentrations in exposed and reference 
areas ot the region, with average value corresponding to 
51.3 mg-kg·1 and 21.0 mg-kg·1 , respectively. High arsenic 
levels exceeding Slovak limit value indicating soil conta
mination (30 mg-kg·1

; Anon, 1994) were documented in 65 % 
ot soi l samples (48 trom 74 samples) trom contaminated 
area and only in one sample trom total number ot 22 samples 
trom reference area. The highest arsenic concentrations 
were determined in exposed municipality Zemianske 
Kostoľany at level 223.0 mg· kg·1

. 

Arsenic speciation analysis based on sequential extrac
tion has revealed general prevalence ot arsenic bound to 
the residual fraction and relatively small rate ot the first, water 
soluble fraction. Average arsenic contents in soil samples 
trom exposed area reach 2.4 mg-kg·1 in water soluble fraction 
and 31 .3 mg-kg·1 in residual fraction. Expressed in a form 
ot percentage rate (see Fig. 2) approximately 4.4 % corres
ponds to the tirst traction and 60 % to the residual fraction . 

Average arsenic contents in soil samples from the refe
rence area reach 0.5 mg-kg· 1 (2.4 %) and 15.1 mg·kg·1 (70 %) 
in first and residual fraction, respectively. In both areas, 
garden soils show significant rate ot reducible fraction at 
level ot 32.3 % and average arsenic content 18.0 mg-kg·1 

in samples trom exposed area and 19.7 % and average 
arsenic content 4.2 mg · kg·1 in reference sam ples. 

Tab.2 
Arsenic soil contents in exposed and reference areas 

Exposed area 

Reference area 

Limit value* 

Parameter 

No. of samples 
Average 
Median 

St. deviation 
Min - Max 

ni 

No. ot samples 
Average 
Median 

St. deviation 
Min - Max 

ni 

As content (mg-kg·1) 

74 
51.3 
37.9 
37.5 

10.1-223.0 
48 

2'2 
21 .0 
21 .1 
4.5 

13.5-33.2 
1 

Note: *Slovak limit value for arsenic indicating soil contamination 
(Anon, 1994), ni - number of samples exceeding Slovak limit value 
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Tab.3 
Arsenic contents in vegetable samples (mg·kg·1, wet mass) 

Exposed area 

Reference area 

Limit value" 

Species 

No. of samples 
Average 

Min- Max 
ni 

No. of samples 
Average 

Min- Max 
ni 

Carrot 

42 
0.5 

0.1-0.9 

10 
0.4 

0.2-0.5 

Potatoes 

33 
0.7 

0.1-2.7 
a) 

8 
0.9 

0.3-1.6 
8 

0.3 

Onion 

7 
0.9 

0.3-1.2 

o 

Beetroot 

6 
1.3 

0.5-2.5 

o 

Parsley 

5 
0.7 

0.4-1.1 

o 

Total 

93 
0.7 

0.1-2.7 
54 

18 
0.6 

0.2-1.6 
1i 

0.5 

Note: •1imit value established far As in vegetable/potatoes according to Slovak Food Code (Anon, 2004b), ni - number of samples with As 
concentration 2: Slovak limit value far As in vegetable/potatoes 

Vegetable 

Results of arsenic analysis in locally grown vegetable 
are presented in Tab. 3. Similar arsenic average concen
trations were found in both areas, equal to O. 7 mg-kg·1 

and 0.6 mg· kg· 1 (wet mass), respectively. In exposed 
area, higher maximum concentration levels reaching more 
than 2 mg-kg·1 were documented (range equal to 0.1-2. 7 
mg· kg·1, wet mass) in comparison with samples from the 
reference area (range equal to 0.2-1.6 mg-kg·1

, wet 
mass). Slovak limit value (Anon , 2004b) established 
generally far crops (> 0.5 mg-kg·1

, wet mass) was reached 
or/and exceeded approximately in 60 % of vegetable 
samples in both studied areas . Specific limit value far 
potatoes (0.3 mg· kg· 1

, wet mass) was reached or exceeded 
in 20 samples trom the total number of 33 samples trom 
exposed area and in all 8 samples trom the reference 
area. Various analysed vegetable species show difteren
ces in average arsenic content levels in following order: 
beetroot > onion > parsley ~ potatoes > carrot. 

Based on the evaluation of bioavailability via bioaccu
mulation ratio ( concentration in plant/concentration in soil) 
arsenic shows dominantly medium accumulation with 
transfer coefficients within the range ot 0.01-1.0 (accor
ding to Alloway in Selinus et al. , 2005) in more than 50 % 
of samples trom exposed area (49 from 93 samples) and 
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in all vegetable samples trom the reference area (18 sam
ples). The average transfer coefficients (Tf) reach 0.017 
and 0.029, respectively (see Tab. 4). The rest of samples 
shows slight accumulation of arsenic (Tf 0.001-0.01). 
In exposed area, higher maximum value (Tfmax 0.103) was 
documented in comparison with the reference one (Tfmax 
0.063). From the point of view of different analysed vege
table species potatoes were identified to reach the 
highest bioaccumulation ratios in both studied areas. 

Biological material (Hair and urine) 

The results ot arsenic hair and urine analysis for resi
dent child population are reviewed in Tab. 5. Arsenic con
tents reach in average 0.1682 mg· kg·1 in hair and 0.00320 
mg· kg·1 in urine of children from exposed area and 0.0876 
mg-kg·1 in hair and 0.00249 mg· kg· 1 in urine of children from 
the reference area. The highest arsenic contents were 
determined in biological samples of children trom exposed 
municipalities Zemianske Kostoľany (Ashair 0.9800 mg· kg·1) 

and Čereňany (Asurine 0.01270 mg· kg·1
). The differences 

between two studied areas can be observed mainly in a case 
of hair samples, far which in exposed area two-fold higher 
arsenic contents were determined than in the reference 
one. On the other hand, hair samples trom studied region 
show except for some samples trom the exposed area 

100 

100 

Fig. 2. Arsenic percentage rate in respective soil fractions. 
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Tab. 4 
Transfer coefficients for arsenic in locally grown vegetable 

Species Carrot Potatoes 

Exposed area Average 0.014 0.021 
Min - Max 0.001-0.044 0.001-0.103 

Reference area Average 0.020 0.039 
Min - Max 0.011-0.030 0.020-0.063 

significantly lower arsenic concentration levels in compa
rison with a "norma!" arsen ic hair concentration defined 
at the level 1 mg-kg·1 (according to Bencko et al. , 2003). 

Discussion 

Results ot groundwater analysis document low arse
n ic concentrations in local wells (dominantly < 0.001 
mg·kg·1) used in study area primarily for irrigation as well 

as tap water used far drinking purposes. Because of this 
tact, groundwater seems to have low signiticance as the 
environmental exposure media from the point of view of 
potential health risks far residents. 

Soil analysis has revealed significantly increased arsenic 
contents in exposed area which could potentially pase health 
risks far local population through oral or derma! exposure rou
te. The analysis of arsenic speciation documents the domi
nant prevalence of arsenic bound to the residual fraction. 
Despite of the relatively low rate of arsenic bound to the first, 
water soluble fraction (< 5 %) which is generally considered to 
be directly bioavailable, significant amount of arsenic (about 
20-30 %) could be additionally released at favourable natural 
conditions (pH/Eh alteration) from the reducible fraction 
(Fe/Mn oxides) and so become available for plants. Soil -
plant interactions are ot course much more complex, inclu
ding not only soil characteristics (pH, Eh, organic matter, 
cation exchange capacity etc.) but also characteristics 
ot specific plants (species, age, way of cultivation etc., 
A lloway, 1990). AII these aspects should be the object 
of further, more detailed and specitied studies. 

Additional evaluation ot arsenic bioavai lability through 
calculation of bioaccumulation ratio documents dominantly 
medium accumulation of this element for analysed locally 

Tab. 5 
Arsenic concentration levels in hair and urine of cl1ildren 

trom exposed and reference area (in mg·kg· 1) 

Exposed area Reference area 
Hair Urine Hair Urine 

No. ot samples 135 130 51 55 
Average 0.1682 0.00320 0.0872 0.00249 
Median 0.1200 0.00195 0.0760 0.00195 
St. deviation 0.1682 0.00246 0.0652 0.00130 
Min 0.0195 0.00195 0.0195 0.00195 
Max 0.9800 0.01270 0.3900 0.00700 
n < DL 13 91 7 46 

Note: n < DL - number of samples below detection limit of used ana
lytical method (DL far As in hair ~ 0.039 mg-kg·1, DL for As in urine 
~ 0.0039 mg-kg·1) 

Onion Beetroot Parsley Total 

0.013 0.025 0.009 0.01 7 
0.006--0.031 0.006--0.043 0.008--0.011 0.001-0.103 

0.029 
0.01 1-0.063 

grown vegetable samples. These show increased arsenic 
concentration levels in both parts of studied region, signifi
cantly exceeding Slovak limit values established in Food code 
(Anon, 2004b). The resu lts of arsenic vegetable analysis are 
ditficult far comparison with the results ot other relevant 
studies because these are often focused on the analysis of 
other contaminants or vegetable species. Arsen ic concen
tration levels in vegetable samples trom study region expre
ssed in dry mass are higher (at the level X.O mg·kg·1

) in com
parison with generally defined arsenic contents far vege

table grown on non contaminated soils (Ascarrot ~ 0.04--0.08 
mg-kg·1 , dry mass ; Aspotatoes ~ 0.03-0.2 mg· kg·1

, dry mass, 
Kabata-Pendias and Pendias, 1999). 

Higher maximum values determined far locally grown ve
getable from exposed area can be attributed to significant 
arsenic soil contamination in this area. On the other hand, 
the source of high arsenic vegetable levels determined in 
samples trom the reference area with significantly lower ar
senic soil contents should be the object ot turther studies fo
cused above all on soil - plant interaction analysis. Additio
nally, analysis of arsenic speciation in vegetable would con
tribute to the assessment ot vegetable ingestion pathway in 
terms of health risk estimation (As111 / A sv, inorganic/organic 
As) . From the point ot view ot different analysed vegetable 
species, potatoes are those characterized with the highest 
arsenic contents and transfer coefficients which, since they 
represent the most significant compound of residenťs food 
chain, cou ld pose threat to their health. 

Higher arsenic concentration levels in the biological mate
rial , hair and urine, ot resident child population in exposed 
area are supposed to reflect higher level ot arsenic contami
nation of local environment. On the other hand, based on 
comparison of obtained resu lts with relevant past studies, we 
can conclude that there is generally a significant decrease of 
arsenic contents in hair and urine of ch ildren trom exposed 
area trom the levels of X.O mg· kg· 1 in hair and O.OX mg-kg· 1 in 
urine (Bencko and Symon, 1977) to O.OX-0.X mg · kg· 1 and 
O.OOX mg-kg·1, respectively. The main reason is undoubtedly 
significant reduction of inhalation exposure of residents trom 
exposed area to arsenic emissions trom local coal power
-plant to minimum levels in the present. Presented resu lts 
of environmental and interna! exposure analysis reveal that 
other exposure routes like oral or derma! exposure to ground
water/soi l arsenic or ingestion of vegetable contaminated 
with arsenic are of lower significance. On the other hand, be
cause of persisting arsenic soil contamination and increased 
arsenic concentration levels in locally grown vegetable, envi
ronmental exposure to arsenic through these media could pa
se health risks for resident inhabitants. This fact is supported 
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also by documented higher interna! exposure of children trom 
contaminated, exposed area of studied region. 

Conclusions 

Based on analysis of arsenic environmental and inter
na! exposure of resident population of selected municipa
lities in the Horná Nitra region through realization of 
a complex geochemical and medical research, we can 
summarize fol lowing conclusions. 

Arsenic groundwater contents are generally low and 
except of one sample they are below the limit value estab
lished for this element in drinking water (0.01 mg-1·1

). 

Significantly increased arsenic concentrations were docu
mented for garden soils in exposed area reaching > 200 
mg-kg·1• Arsenic soil speciation analysis has revealed relati
vely low rate ot arsenic bound to water soluble fraction (< 5 %) 
but significant amount ot arsenic bound to reducible fraction 
(20-30 %) from which arsenic could be released at suitable 
natural conditions and so become available for plants. Garden 
soils trom exposed area show higher rate of arsenic bound to 
first water soluble fraction (> 4 %) and lower rate of arsenic bo
und to residual fraction (about 60 %) than soil samples trom 
the reference area (2.4 % and 70 %, respectively). 

High arsenic soil contamination in the exposed area is pro
bably reflected in high concentration levels of arsenic in local
ly grown vegetable with higher maximum values > 2 mg-kg·1 in 
comparison with the reference one. On the other hand, regard
less of the exposed or reference area, arsenic has been found 
in concentration levels reaching or/and exceeding Slovak limit 
values for crops/potatoes (~ 0.5/0.3 mg· kg·1 , wet mass) in 
about 60 % ot vegetable samples in both of them. · 

Based on calculation of bioaccumulation ratio, medium 
accumulation far arsenic was documented with transfer 
coefficients ranging trom 0.01 to 1.0. 

During the analysis of interna! exposure of resident 
child population the higher arsenic concentration levels 
were determined in biological samples (mainly hair) of chil
dren trom the exposed area. Generally, obtained results 
have revealed significant decrease of arsenic hair and 
urine contents within the period of more than 20 years to 
"norma!" level s not supposed to pose health risks (Ashair < 1 
mg-kg·1). The smoothing of the differences between two 
studied areas reflects significant reduction of arsenic 
inhalation exposure of residents in exposed area. 

Despite of this fact, the results of analysis of arsenic 
environmental concentrations as well as arsenic concentra
tions in human biological material (hair, urine) and documen
ted differences between exposed and reference areas indi
cate relevance of garden soils and locally grown vegetable 
as potential exposure routes for arsenic in local environ
ment, potentially posing health risks for resident popúlation. 
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Experimentálna hydrotermálna alterácia vulkanického skla 
v kyslom a zásaditom prostredí 
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Experímental hydrothermal alteration of volcaníc glass in acid and alkaline conditions 

Experimental alteration of volcanic glass by variable reaction solutions was carried out at 70 °C for 
25, 50 days and at 150 °C for 1 O and 20 days. The products were examined by X-ray powder diffraction 
(XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectrometer (EDS). Experi
mental alteration was performed using obsidian from Viničky and volcanoclastics from Lehôtka pod 
Brehmi as starting materials. XRD patterns of all volcanic glasses after low temperature experiments 
(70 °C) showed decrease ot diffraction peaks of original minerals. Slight dissolution of volcanic glass 
was documented by elliptical micrometer-sized etch pits on the surface ot volcanic glass grains. For 
the 150 °c experiments phillipsite, analcime and albite crystallized progressively. With advancing 
alteration the water content and Si/Al ratio of reaction products decreased. The early stages of altera
tion were influenced by chemical composition of starting volcanic glass. With advancing alteration the 
influence ot the ·composition of the reacting solution became predominant. Factors that influenced the 
type of products were: temperature, composition of starting material, composition of reacting solution, 
the amount of volcanic glass and solution, reacting tíme. 

Key words: albite, analcime, experimental alteration, phillipsite, volcanic glass 

úvod 

Vulkanické sklá sú na zemskom povrchu rozšírené 
najmä v pyroklastických prúdoch, v tufe, tufite a v rozlič
ných typoch vulkanických hornín. Tieto pyroklastické 
a vu lkanické horniny pri interakcii s vodou chemicky 
zvetrávajú (alterujú) na rad hydrátovaných silikátov. Alte
račný proces sa skladá z rozpúšťania východiskového 
materiálu pri interakcii s vodou a z precipitácie hydrátova
ných silikátov z roztoku obsahujúceho rozpustené prvky. 
Zvetrávanie a alterácia vulkanického skla patria medzi 
hlavné zdroje smektitov a zeolitov na zemskom povrchu. 
S ich unikátnou štruktúrou sa spájajú výnimočné chemické 
vlastnosti a predurčujú ich na komerčné využívanie 
v priemysle, environmentalistike, poľnohospodárstve , 

úložiskách rádioaktívneho odpadu a inde. 
Výskum vo svete je zameraný na výskyt týchto mine

rálov vo vulkanických horninách (Hay, 1986; Boles, 
1988; Fiore, 1993; Masuda et al., 1996; Christidis a Dunham, 
1997; Keeling et al. , 2000) a na ich vznik experimentálne 
alteráciou skla v hydrotermálnych podmienkach (Kawano 
a Tomita, 1992; de' Gennaro et al., 1993; Kawano et al. , 
1993; Tomita et al. , 1993; Yamada et al. , 1999; Derkowski, 
2003). Podľa spomenutých autorov rozličné ílové 
minerály vrátane smektitu môžu z vulkanického skla 
vznikať transformáciou termodynamicky metastabilných 
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fáz, priamou precipitáciou z vylúhovaného roztoku alebo 
z vylúhovanej vrstvy na povrchu skla. 

Na vysvetlenie podmienok vzniku zeolitov sa vykonal 
rad experimentov, v ktorých sa ako východiskový mate
riál použili prírodné alebo syntetické sklá, alumosilikátové 
gély, ílové a horninotvorné minerály v rozličných chemic
kých a teplotných podmienkach (Wirsching, 1981 ; Barrer, 
1982; Gottardi a Galli , 1985; Barth-Wirsching a Hóller, 
1989 ; Kawano a Tomita, 1992, 1997; Derkowski, 2003) , 
ale závery boli často mätúce, lebo laboratórne produkty 
citlivo reagovali aj na malé zmeny reakčných podmienok, 
ako je pomer vzorky k roztoku, chemizmus východisko
vého materiálu , chemické zloženie roztoku , reakčná 
teplota a čas. Preto je dôležité, aby experimenty prebie
hali vo veľmi variabilných reakčných podmienkach , 
čo poskytne komplexnejší pohľad na vznik reakčných 
produktov. 

Problematike vulkanického skla, jeho alterácii a vzniku 
zeolitov a ílových minerálov v prírodných podmienkach 
sa na Slovensku venovala značná pozornosť (Šamajová, 
1979; Kraus et al. , 1979; šamajová et al. , 1991 , 1992; 
Lajčáková a Šamajová, 1992; Šamajová, 1997), ale 
alterácia vulkanického skla z pohľadu experimentálnych 
hydrotermálnych syntéz sa detailne neskúmala. 

V príspevku opisujeme výsledky experimentálnej 
alterácie vulkanických skiel (sklovitých vulkanoklastík 

• 
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Tab. 1 
Experimentálne podmienky a reakčné produkty 
Experimental conditions and reaction products 

Vzorka Teplota (°C) 
v 

Cas (dni) Koncentrácia pH Roztok pomer sklo/roztok Produkt 

v 150 10 1M NaOH 5 ANA 
v 150 2) 1 M NaOH 5 ANA, AB 
v 150 10 1 M KOH 5 PHI 
v 150 2) 1 M KOH 5 PHI 
o 150 10 1 M NaOH 5 PHI 
o 150 2) 1 M NaOH 5 ANA, AB 
v 70 2) 1 M HCl 50 
v 70 2) 1 M - NaOH 50 
v 70 2) 4,5 ciest. voda 100 
v 70 2) 7,5 ciest. voda 100 
v 70 BJ 4,5 ciest. voda 100 
v 70 BJ 7,5 ciest. voda 100 
v 70 BJ 11,5 ciest. voda 100 

V - vulkanoklastiká z Lehôtky pod Brehmi, O...:.. obsidián z Vin ičiek, ANA - analcím, AB - albit, PHI - phillipsit 
V - volcanoclastics from Lehôtka pod Brehmi, O - obsidian trom Viničky, ANA - analcime, AB - albite, PHI - phillipsite 

a obsidiánu) v roztokoch hydroxidov a kyselín. Experimen
tálne podmienky sa usilujeme aplikovať na prírodné pomery 
s cieľom dosiahnuť reálne podmienky alebo sa priblížiť 
reálnym podmienkam vzniku zeolitových a smektitových 
ložísk v slovenských neovulkanitoch. 

Materiál a metódy 

Pri experimentoch sme použili sklovité ryolitové vul
kanoklastiká z Lehôtky pod Brehmi a obsidián z Viničiek. 
Vu lkanické sklo sa rozdrvilo , sitovalo a pulverizovalo 
v achátovej miske a takto získané práškové vzorky sme 
použili v experimentoch. 

Rtg. difrakčná analýza východiskového skla potvrdila 
prítomnosť albitu, biotitu, kremeňa a smektitu pri vulkano
klastikách z Lehôtky pod Brehmi (obr. 1 ). Niektoré z mi
nerálov sa pozorovali aj polarizačným mikroskopom. 
V obsidiáne z Viničiek sa vyskytovala iba amorfná sklovitá 
fáza bez minerálov (obr. 1). 
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Obr. 1. Rtg. orientovaný difrakčný záznam východiskového vulka
nického skla. 1 - obsidián z Viničiek, 2 - vulkanoklastiká z Lehôtky 
pod Brehmi, S - smektit, Bt - biotit, O - kremeň. 

Fig. 1. X-ray powder diffraction patterns of starting volcanic glass. 
V - volcanoclastics trom Lehôtka pod Brehmi, O - obsidian from 
Viničky, S - smectite, Bt - biotite, O - quartz. 

Hydrotermálne experimenty sa vykonávali pri teplote 
70 a 150 °c (reakčné podmienky zhŕňa tab. 1). Pri experi
mentoch pri 70 °C sme vulkanické sklo zmiešali s 1 molár
nym roztokom NaOH a HCl a s destilovanou vodou, ktorej 
pôvodné pH sa upravilo na 4,5, 7,5 a 11,5. Pomer výcho
diskového skla k reakčnému roztoku bol 50 a 100. Expe
rimenty sa robili v otvorených nádobách , do ktorých sa 
vždy po odparení reakčného roztoku dolievala destilovaná 
voda, čím sa počas experimentu vzorka cyklicky sušila 
a vlhčila. Experimenty prebiehali pri teplote 70 °c a trvali 
25 a 50 dní. Po experimente sme vzorky premývali desti
lovanou vodou, až kým vodivosť číreho roztoku neklesla 
pod 40 ~tS. 

V experimentoch pri 150 °C sme vulkanické sklo 
zmiešali s 1 M roztokom NaOH, KOH (pomer sklo/roztok= 5). 
Túto zmes sme dali do teflonových nádob umiestnených 
v autokláve. Experimenty trvali 1 O a 20 dní. Po experimente 
sme vzorky dialyzovali. 

Rtg. difrakčné záznamy sa robili na difraktometri 
Philips PW 171 O (Cu Ka. žiarenie, napätie 35 kV, prúd 20 mA, 
rýchlosť otáčania goniometra 0.02°/0.80 s). Reakčné pro
dukty pokovované zlatom sa pozorovali riadkovacím 
elektrónovým mikroskopom JEOL JXA-840A a LEO 1550. 
Energiodisperzná spektrometria (EDS) sa vykonávala 
na elektrónovom mikroskope LEO 1550 na vzorkách 
pokovovaných zlatom. Hodnoty pH sa namerali pH metrom 
Mettler Toledo 1120 s elektródou Mattler Toledo lnLab 
419 a vodivosť roztoku konduktometrom Mettler Toledo 
MC 126 s elektródou Mettler Toledo Conductivity Probe 
IP 67. 

Výsledky 

Experirnenty pri teplote 70 °C 

Reakčné podmienky experimentov pri 70 °c zhŕňa 

tab. 1. Po experimentoch nevznikli nijaké nové minerály. 
Pri použití destilovanej vody s upraveným pH na 4,5, 

7,5 a 11 ,5 sme po experimente v rtg. difrakčnom zázna-
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me sledovali výrazné zníženie intenzity reflexov biotitu, 
kremeňa a mierne zvýšenie intenzity reflexov albitu 
(obr. 2) . Po použití 1 M roztoku HCl zanikli reflexy biotitu 
aj kremeňa a vzrástla intenzita albitových reflexov 
(obr. 2). Po použití 1 M roztoku NaOH sa veľmi zvýšila 

• 
intenzita reflexov biotitu, kremeňa a albitu a pri 6 ,39 A 
vznikol nový reflex albitu (obr. 2). 

Po experimentoch sa vulkanické sklo sledovalo riad
kovacím elektrónovým mikroskopom. Zrná tohto skla 
skorodovali a na povrchu mali dutinky, ktoré mohli vznik
núť interakciou vulkanického skla s reakčným roztokom 
a nasledujúcim rozpúšťaním vulkanického skla (obr. 3). 
Kedže dutiny neboli na povrchu východiskového skla, 
je zrejmé, že vznikli počas experimentu. 

Experimenty pri teplo te 150 °C 

Reakčné podmienky a produkty experimentov pri 150 °C 
uvádza tab. 1. Rtg. difrakčnou analýzou a elektrónovou 
mikroskopiou sme ako reakčný produkt identifikovali 
phillipsit, analcím a albit. 

Phillipsit bol hlavným reakčným produktom pri použití 
1 M roztoku KOH s vulkanoklastikami z Lehôtky pod Brehmi 
po 1 O a 20 dňoch a jeho prítomnosť potvrdila rtg. difrakčná 
analýza. Okrem phillipsitu sa identifikovali reflexy biotitu 
a kremeňa. Phillipsit tvorí prizmatické kryštály dlhé pri
bližne 1 O µm (obr. 4a). Kryštály sa zhlukujú do agregátov, 
ktoré sú často usporiadané radiálne. Okrem priziem sú 
vo vzorke aj ihlicové kryštály, ktoré nezriedka pokrývajú 
prizmy phillipsitu (obr. 4a). EDS analýza potvrdila prítom
nosť Si, Al , O, K a Na v prizmatických kryštáloch phillipsitu 
(obr. 4b) aj v ihlicových kryštáloch . Na základe EDS a rtg. 
analýzy predpokladáme, že aj ihlice sú kryštálmi phillipsitu, 
možno mladšími, a to tie, ktoré nemali čas alebo materiál 
potrebný na dosiahnutie parametrov väčších prizmatických 
kryštálov. 

Phillipsit bol hlavným reakčným produktom aj pri po
užití 1 M roztoku NaOH s obsidiánom z Viničiek po 1 O 
dňoch. Identifikoval sa rtg. difrakčnou analýzou (obr. Sb) . 
Vystupuje v podobe radiálne usporiadaných agregátov 
zložených z prizmatických kryštálov dlhých približne 
1 O ~tm. Ojedinele sa vyskytujú aj menšie ihlicové kryštály. 

Rtg . záznamy phillipsitu, ktorý vznikol z obsidiánu 
z Viničiek z roztoku NaOH a z vulkanoklastík z Lehôtky 
pod Brehmi z roztoku KOH, sú v podstate identické. Roz
diel je iba v absencii reflexov biotitu a kremeňa v rtg. 
zázname produktov z Viničiek (obr. 5). Môže to súvisieť 
s chýbaním týchto minerálov vo východiskovom obsidiáne, 
kým v Lehôtke pod Brehmi boli už v pôvodných vulkano
klastikách. 

Analcím bol hlavným reakčným produktom pri použití 
1 M roztoku NaOH s vulkanoklastikami z Lehôtky pod 
Brehmi po 1 O dňoch. Potvrdila ho rtg. difrakčná analýza, 
SEM a EDS. Vystupuje v podobe guľovitých agregátov 
priemerne veľkých 50-100 µm . Jeho jednotlivé kubické 
kryštály dosahujú približne 1 O µm (obr. 4c). EDS analýza 
potvrdila, že kryštál analcímu je z Si, Al , O a Na (obr. 4d) . 
Okrem analcímu boli v rtg . zázname aj reflexy biotitu 
a kremeňa (obr. 5a). 
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Obr. 2. Rtg. difrakčné záznan1y vulkanického skla po experimen
toch pri teplote 70 °C s rôznym typom reakčného roztoku. Bt - biotit. 
Ab - albit, O - kremeň. 

Fíg. 2. X-ray powder diffraction patterns of the volcanic glass using 
various reaction solutions after experiments at 70 °C. V - volcano
clastics trom Lehôtka pod Brehmi, O - obsidian trom Vin ičky, 
Bt - biotite, Ab - albite, O - quartz. 

Analcím s albitom boli hlavnými reakčnými produktmi 
pri použití 1 M roztoku NaOH s obsidiánom z Viničiek 
a s vulkanoklastikami z Lehôtky pod Brehmi po 20 dňoch. 
Obidva minerály potvrdila aj rtg. difrakčná analýza (obr. 
Sb). Albit vystupuje v podobe monoklinických kryštálov 
veľkých až 50 µm , ktoré sú často navzájom prerastané 
(obr. 4e) . EDS analýza potvrdila prítomnosť Si, O, Al , Na 
a Ca v albitových kryštáloch (obr. 4f). Analcím tvorí guľo
vité agregáty skladajúce sa z jednotlivých kryštálov 
veľkých do 1 O ~tm. 

5µm 

Obr. 3. SEM fotografia vulkanického skla po experimente pri teplote 
70 °C so znakrni rozpúšťania na povrchu. 
Fig. 3. SEM micrograph of glass grain with etch pits produced by 
dissolution after experiment at 70 °C. 

' 
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Obr. 4. EDS a SEM fotografie reakčných produktov po experimentoch pri teplote 150 °C. a, b - phillipsit, c, d - analcím, 
e, f - albit. 

Fig. 4. SEM micrographs and EDS spectra of the reaction products after experiments at 150 °C. a, b - phillipsite, 
c, d - analcime, e, f - albite. 
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Obr. 5. Rtg. difrakčné záznamy produktov alterácie (a) - vulkanoklastík z Lehôtky pod Brehmi, (b) - obsidiánu z Viničiek pri teplote 
150 °C po 1 O a 20 dňoch. A - analcím, Ab - albit, Bt - biotit, P - phillipsit, O - kremeň. 

Fig. 5. X-ray powder diffraction patterns of reaction products ot (a) - volcanoclastics trom Lehôtka pod Brehmi, (b) - obsidian trom 
Viničky at 150 °C after 1 O and 20 days. A - analcime, Ab - albite, Bt - biotite, P - phillipsite, O - quartz. 

Diskusia 

Experimenty pri 70 °C prebiehali v otvorených nádo
bách, v ktorých sa vzorky cyklicky sušili a vlhčil i. Suše
nie a vlhčenie mali vyvolať drastickejšie zmeny, podporiť 
vznik autigénnych minerálov, ale napriek tomu sa nijaké 
autigénne minerály neidentifikovali. Po experimentoch sa 
v závislosti od použitého roztoku mierne menila len intenzita 
reflexov pôvodných minerálov v rtg. zázname. Po použití 
roztoku HCl intenzita reflexov klesla, ale po použití NaOH 
intenzita reflexov biotitu a albitu oproti východiskovému 
sklu naopak vzrástla. 

V riadkovacom elek~rónovom mikroskope bol povrch 
zŕn vulkanického skla po experimentoch značne skorodo
vaný, pokrytý dutinami s priemerom niekoľko µm (obr. 3). 
Dutiny sa nepozorovali pri východiskovom skle, a tak je 
zrejmé, že vznikli v priebehu experimentu. Dutiny na povr
chu skla súvisiace s rozpúšťaním vulkanického skla pozo
roval aj De La Fuente et al. (2000). Podobné skorodované 
zrná vznikli pri interakcii obsidiánu s destilovanou vodou 
pri 200 °c po 5 dňoch (Kawano et al., 1993). Výsledky vý
skumu naznačujú selektívne lúhovanie alkálií a postupne 
vznik vrstvy ochudobnenej o alkálie na povrchu obsidiánu 
(Doremus, 1975; Lanford et al., 1979; Houser et al., 1980; 
Smets a Lommen, 1982). Transmisná elektrónová mikro
skopia (TEM) potvrdila vznik veľmi tenkej vylúhovanej vrstvy 
hrubej (menej ako O, 1 µm) na povrchu obsidiánu vo všet
kých experimentoch pri interakcii obsidiánu s destilovanou 
vodou pri teplote 150-225 °C (Kawano et al. , 1993). 

Aj ked' sme pri našich experimentoch pri 70 °C nijaké 
autigénne minerály neidentifikovali, ide o dôležité iniciálne 
štádium alterácie, počas ktorého sa rozpúšťa vulkanické 
sklo. V priebehu alterácie sa pri rozpúšťaní vulkanického 
skla uvoľňujú alkalické kovy, tým sa zvyšuje pH 
(Wirsching, 1981; Kawano a Tomita, 1997) a alkal ické 
kovy sa koncentrujú, čo je predpoklad neskoršieho vzniku 
autigénnych minerálov. 

Výsledky našich experimentov pri teplote 150 °c 
demonštrujú postupný vznik phillipsitu, analcímu a albitu 

z vulkanického skla. Phillipsit bežne vzniká v laboratór
nych podmienkach z ryo litového skla v prítomnosti reakč
ných roztokov NaOH a KOH (Mariner a Surdam, 1970 ; 
Burriesci et al. , 1984; Barth-Wirsching a Hóller, 1989). 
Phill ipsit sa syntetizoval pri použití roztoku s obsahom Si, 
Al , Na a K vo vysoko alkalických podmienkach (Donahoe 
et al. , 1984), ako aj rovnakého roztoku už pri 80 °C (Donahoe 
a Liou, 1985). 

V našich experimentoch vznikol phillipsit po 1 O a 20 
dňoch alteráciou vulkanoklastík z Lehôtky pod Brehmi 
v roztoku KOH a po 1 O dňoch z obsidiánu z Viničiek v roz
toku Na OH. Aj ked' phillipsit vzniká pri interakcii skla 
s roztokom NaOH aj KOH, zdá sa, že v našich experimen
tálnych podmienkach vzniká prednostne v prostredí 
s vyšším obsahom K. V prospech toho svedčí jeho vznik 
z obsidiánu z Viničiek po 1 O dňoch v roztoku NaOH, ktorý 
má takmer dvojnásobný obsah K20 ako perlit z Lehôtky 
pod Brehmi (Šalát a Ončáková, 1964; lllášová et al., 
2004) . Kirov et al. (1979) syntetizovali phillipsit z perlitu 
v závislosti od pomeru K/Na v systéme. Phillipsit vznikol 
v prostredí s vysokou koncentráciou K. 

V iniciálnych štádiách alterácie ovplyvňuje vznik 
reakčných produktov ch.emické zloženie vulkanického 
skla a s pokročilejšou alteráciou sa stáva dominantným 
chemizmus reakčného roztoku . Môže to súvisieť so vzni
kom phillipsitu, ktorého všeobecný vzorec je (Na2 , K) 10 

(Al 10Si220 62)-20H 20 (Mumpton, 1977) v iniciálnych 
štádiách alterácie obsidiánu z Viničiek v roztoku 
NaOH, kým neskôr už dominujú Na minerály - analcím 
Na16(Al 16Si320 96)- 16H20 (M umpton , 1977) a albit 
NaAISi30 8 . Zaujímavý je aj postupný pokles obsahu vody 
v reakčných produktoch pri alterácii obsidiánu z Vin ičiek, 

a to od hydrátovaného phillipsitu cez analcím až po albit. 
Reakčné produkty cit livo reagujú aj na zmeny pH 

počas experimentu. Pri postupe Kawana a Tomitu (1997) 
pri zvyšovaní pH postupne vznikal smektit, phillipsit 
a rhodes it interakciou obsidiánu s roztokom NaOH 
a smektit , merlinoit a sanidín pri použití roztoku KOH. 
Pri zvyšovaní pH postupne kryštalizovali reakčné produkty 
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so stále vyšším pomerom Si/Al. Podobný trend , ale 
pri predlžovaní reakčného času potvrdzuje postupne 
vznikajúci phillipsit, analcím a albit v našich experimentoch. 

Aplikácia na prírodné pomery 

Vulkanoklastiká vo východoslovenskej panve po
stupne alterovali na klinoptilo lit, mordenit, analcím, adulár 
a kremeň (Šamajová, 1997). V štúdii opisujeme postupný 
vzn ik phi llipsitu , analcímu a albitu , ktorý viac pripomína 
priebeh alterácie tufu v terciérnych morských vulkano
klastikách v procese diagenézy v oblasti zeleného tufu 
v Japonsku. V tejto tufovej sekvencii sa identifikovali 
štyri zóny - zóna skla, klinoptilolitovo-mordenitová, anal
címová a albitová. Na základe výskumu vrtných jadier 
sa predpokladá, že zonálnosť ovp l yvňuje hlavne teplota 
(lijima, 1988). 

Vo všeobecnosti platí, že v plytšie uložených a mladších 
zeolitových ložiskách v morských sedimentoch dominuje 
klinoptilolit a phillipsit sa vyskytuje v menšej miere. Pripisuje 
sa to rozpúšťaniu phillipsitu a nasledujúcej precipitácii 
klinoptilolitu po dodaní biogénneho Si02 (Couture, 1977). 
Pri laboratórnych experimentoch sa naopak oveľa ľahšie 
syntetizuje phillipsit ako klinopt ilolit alebo mordenit. 
Z d'alších experimentov vyplýva, že niektoré druhy zeolitu 
vznikajú len z istého východiskového materiálu, kým iné 
sa neviažu striktne na typ východiskového materiálu. 
Wirsching (1981) do prvej skupiny zarad'uje epistilbit, 
levynit, skolecit, thomsonit, gismondín , ale aj klinoptilolit, 
mordenit a heulandit. Do druhej skupiny patrí analcím 
a phillipsit, ktorý bol syntetizovaný z ryolitového aj bazal
tového skla a oligoklasu (Wirsching, 1981). Hawkins et al. 
(1978) tiež zistili, že phillipsit rastie oveľa rýchlejšie ako 
klinoptilo lit a mordenit. Skorý rast phillipsitu sa aj v našich 
experimentoch dá vysvetliť tak, že počas reakcie vysoko
alkalického roztoku s ryolitovým sklom je pomer Al/Si 
v roztoku vyšší ako pomer Al/Si v skle, z ktorého sa tieto 
prvky uvoľn i li (Mariner a Surdam, 1970). Vyšší pomer 
Al/Si podporuje vznik phillipsitu . 

Kirov et al. (1979) syntetizovali analcím, mordenit, 
klinoptilolit, phi llipsit, kremeň , K živec a albit interakciou 
perlitu s 1 M a 0,2 M roztokom NaOH a KOH + NaOH 
pri teplote 100-260 °C a zistili teplotnú závislosť v distri
búcii syntetizovaných produktov. Analcím, kremeň a živce 
vznikli pri vyššej teplote, mordenit a klinoptilolit pri stred
nej a phillipsit dominoval pri nízkej . Vznik jednotlivých 
minerálov závisel od pomeru K/Na v systéme. Pri vyso
kom obsahu Na vznikol analcím a mordenit, kým K živec, 
klinoptilolit a phillipsit uprednostňujú vysokú koncen
tráciu K. 

Uvedené fakty môžu do istej miery vysvetliť absenciu 
klinoptilolitu a naopak prítomnosť phillipsitu v našich 
experimentoch. 

Záver 

Prvý raz sme na Slovensku dokumentovali vznik zeo
litov z vulkanického skla prostredníctvom laboratórnych 
experimentov v hydrotermálnych podmienkach. Naše vý-

• 

sledky sú v zhode s prácami zahraničných autorov (Kirov 
et al. , 1979; Wirsching, 1981; Kawano a Tomita, 1997; 
Derkowski, 2003) . 

Po experimentoch pri nižšej teplote (70 °C) s použitím 
málo agresívnych roztokov nevznikli nijaké nové minerály, 
ale pozorovalo sa rozpúšťanie vulkanického skla. 

Po vyššieteplotných experimentoch (150 °C) pri použití 
oveľa agresívnejších roztokov vznikli zeolity, a to phillipsit, 
analcím a sodný živec albit. 

Po porovnaní našich reakčných produktov s alterač
ným i produktmi v slovenských neovulkanitoch musíme 
konštatovať, že sa nám klinoptilolit a mordenit laboratórne 
syntetizovať nepodarilo. 

-Pod'akovanie. Dakujeme Medzinárodnému laserovému centru 
v Bratislave za zhotovenie SEM fotografií a EDS analýz. Práca vznikla 
za podpory projektu VEGA 1 /3072/06. 
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Experimental hydrothermal alteration of volcanic glass 
in acid and alkaline conditions 

Experimental alteration of volcanic glass in contact 
with NaOH, KOH, HCl solution and distilled water was car
ried out at 70 °c for 25, 50 days and at 150 °C, for 1 O and 
20 days. The products were examined by X-ray powder 
dittraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) 
and energy dispersive spectrometer (EDS). Experimental 
alteration was pertormed using an obsidian trom Viničky 
and volcanoclastics trom Lehôtka pod Brehmi as starting 
materials. lt was confirmed by XRD that starting volcano
clastics trom Lehôtka pod Brehmi contained biotite , 
albite, quartz and smectite. Some ot these minerals were 
also observed by microscopic observation. However 
noncrystalline glassy phase was dominated in obsidian 
trom Viničky. 

The experiments at 70 °C were carried out in opened 
bottles by wetting and drying ot volcanoclastics trom 
Lehôtka pod Brehmi in contact with NaOH, HCl solution 

and distilled water (solid/liquid ratio = 50, 100). After trans
piration of reaction solution the distilled water was added 
to volcanic glass periodically. Duration of experiments 
were 25 and 50 days. 

Experiments at 150 °C were conducted in teflon bottles 
containing the starting material and 1 M NaOH, KOH solution 
(solid/liquid ratio = 5). Each bottle was placed in an auto
clave and was maintained at 150 °C tor 1 O and 20 days. 

XRD patterns of volcanic glasses after low temperature 
experiments (70 °C) showed decrease ot ditfraction 
peaks of original minerals. Slight dissolution of volcanic 
glass was documented by elliptical micrometer-sized etch 
pits on the surface ot volcanic glass grains. 

For the 150 °C experiment with 1 M KOH solution, aggre
gates ot phillipsite appeared after 1 O and 20 days. For the 
150 °C experiment with 1 M NaOH solution, aggregates 
ot phillipsite appeared initially after 1 O days. Analcime 
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and albite were the most abundant reaction products 
using 1 M NaOH solution after 20 days. 

Formation of the products would occur as the following 
processes: dissolution of volcanic glass, increase in con
centration of elements in solution and finally precipitation 
of products trom the saturated solution. In NaOH solution 
the Si/Al ratio of the products increases in the following 
order: phillipsite, analcime, albite. These observations sug
gests that increasing of reacting tíme favors crystallization 
of products having a higher Si/Al ratio. With advancing 
alteration the H20 content of reaction products decreased. 

The early stages ot alteration were influenced by 
chemical composition of starting volcanic glass. With 

advancing alteration the influence of the composition 
of the reacting solution became predominant. Factors 
that influenced the type of products were: temperature, 
composition of starting material and reacting solution, 
solid/liquid ratio, reacting time. 

The results ot experimental alteration of volcanic 
glass at 150 °C are similar to diagenetic alterations of tuff 
in the Green Tuff region in Japan. The tuff layer was prog
ressively altered into clinoptilolite and mordenite, analcime 
and albite. We assume that the absence ot clinoptilolite 
and mordenite in our study is caused by the greater 
formation rate of phillipsite, due to low temperature and 
concentration of potassium during experiments. 
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5. výročný predvianočný seminár SGS sa uskutočn i l 14. 
decembra 2006. Celodenný seminár bol venovaný životným 
jubileám viacerých významných slovenských geológov -
RNDr. Gejzu Kupca, CSc., Ing. Eugena Kullmana, DrSc. , 
RNDr. Laurenca Snopka , CSc. , RNDr. Ondreja Franka, 
DrSc., RNDr. Pavla Greculu, DrSc., doc. RNDr. Petra Reich
waldera , CSc. , RNDr. Eduarda Jablonského. CSc., doc. 
RNDr. Jozefa Michalika, DrSc. , RNDr. Milana Poláka, CSc., 
a doc. RNDr. Milana Sýkoru, CSc. ,. 

Seminár tvorili štyri časti: 1. Mineralógia, petrológia, geo
chémia a vulkanológia, 2. Environmentálna a inžinierska geo
lógia, 3. Geologická stavba a tektonický vývoj Západných 
Karpát a 4. Sedimentológia, biostratigrafia a paleontológia. 

Predelom medzi druhou a treťou časťou bolo udelenie 
d'akovných listov SGS jubilantom a vyhlásenie súťaže o naj
lepšie geologické práce za roky 2005- 2006. V úvode popolud-

M. KOHÚT: Recyklovaný panafrický orogén - základ 
hercýnskeho kryštalinika Západných Karpát 

Západné Karpaty (d'alej ZK) sú priamym pokračovaním Východ
ných Álp a ich kryštalický fundament, podobne ako v iných oblastiach 
Európy, dominantne tvoria produkty hercýnskeho orogénu v súčas

nom eróznom zreze. Dostupné izotopické dáta (U/Pb, Rb/Sr a Ar/Ar) 
potvrdzujú tvorbu našich kryštalických hornín pri metamorfnomagma
ticl<ých udalostiach väčšinou pred 405-385 , 360-340, 310-300 

ňajšieho programu pred treťou časťou Dr. Vozár podal infor
máciu o 18. kongrese KBGA v Belehrade v roku 2006 a o prí
pravách 19. kongresu KBGA v Thessalonikách v roku 201 O. 

5. predvianočný seminár v závere roka 2006 tradične pre
zentoval množstvo novýcl1 poznatkov na poli geologických 
vied na Slovensku, ako aj vklad mladej generácie bádateľov 
do súčasnej úrovne poznania. Abstrakty zo štyridsiatich šies
tich prezentácií sme zoradi li tak ako odzneli na seminári. 

P redvianočný seminár sa svojím už piatym pokračovaním 
stal tradičným a prestížnym odborným podujatím Slovenskej 
geologickej spoločnosti. V roku 2007 je takáto komplexná 
prezentácia bádateľským výsledkom geologickej komun ity 
na Slovensku naplánovaná na 13. decembra 2007. 

O. Plašienka, Z. Németh, L. Šimon, Ľ. lg/árová a O. Magálová, 
organizátori 5. predvianočného seminára 

a 280-250 Ma. Vysokoteplotný a strednotlakový (HT/MP) metamor
fizmus spo lu s rozsiahlym granitickým magmatizmom zastreli pred
chádzajúce (pôvodné) záznamy rnetamorfných a magmatických udalostí 
predchodcov dnešného (hercýnskeho) kryštalinika ZK, a tak sčasti 

zamaskovali polyorogénny vývoj nášho kryštal inického fundamentu. 
V ostatnom čase sa v rámci alpsko-himalájskeho orogénneho pásma 
našli staršie horninové komplexy vo forme tektonických šupín, ale aj 
neresorbovaných, hercýnsky neovplyvnených blokov v rámci poly
metamorfných komplexov, ktoré poukazujú na predhercýnsky vývoj 

1 



..... ~ ... . . . ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

1....• ..... ·: ~ .. : .. :...·· ··.;..;·· ;;.;··;:'...;.;\·.;.;:·~;:. ___ ;: · ..... :·:·• .... : ..... ....... •.· ::=..·•..:..·:·:..:..)..:...;;:.:_, ~ ........ ..;.:........:.a...:...:...~.....:..:;;"'.·:..:..·· >:.:.c;>.\s::;t..:../t..:../1':..:..:/=2\/~1/27·/..:.., .·-•;;_2;. ..• ·:...:· ··:::::::_.;,: ·..:..---·.·:..:..: •• ,.;.:::::: •• ..:..•·:.(..:..::·:; ..... :-:, •• ..:...:: ••• :~.:~-.;..;; :;;_;:•. ·;;.;·· .....:c:.· ---~......._;;_··c....· ...:.,:::.; ....... ••'•,• ..... · · ; ;._:~:.·~-·-...:.''.. -'-~=:...-='-"-=~-............. ------

týchto oblastí. Niet pochýb o tom, že podobne by to malo byť aj 
u nás. Najstaršími horninami spoľah l ivo identifikovanými v ZK doteraz 
sú metatrondhemitické ortoruly z páskovaných amfibolitov veporika 
datované na 514 + 24 Ma (Putiš et al., 2001) a svetlé muránske orto· 
ruly datované na 470-450 Ma (Gaab et al. , 2003). V minulosti pre
zentované jednofrakciové (bodové) U-Pb datovania zirkónov zo 
,,sovietskych" laboratórií (prehľadne ich publ ikoval Cambel et al.. 
1990) podobne sporad icky indikovali staršie metamorfnomagmatické 
udalosti (700-500 Ma) v kryštaliniku ZK. Ojedinelé dáta však celkovo 
preukazujú, že vývoj kôry ZK sa nezačal „na zelenej lúke" iba v l1er
cýnskom orogéne, ale má základ v starších orogenetických procesoch. 

V ostatných desiatich rokoch vd'aka spolupráci s Ústavorn geo
chémie prekambria v Petrohrade a Ústavom Maxa Plancka v Mainzi 
vzrástol počet moderných izotopových údajov (Sm/Nd, Pb/Pb) pou· 
kazujúcich na formovanie kontinentálnej kôry a celkový vývoj kôry 
v ZK. Najviac ich pripadá na granitické horniny, ale postupne pribúda 
údajov aj z ostatných kryštalických hornín, ako sú amfibolity, ortoruly, 
pararuly, migmatity a gabrá. Kôrovo rezidenčné neodýmové modelo
vé veky T(orv1), Pb/Pb izochróny, ojedinelé vrchné intercepty z Pb/Pb 
datovania zirkónov, ako aj 207Pb/206Pb veky detritálnych zirkónov 
a jadier zirkónov pri SHRIMP datovaní kryštalických hornín ZK potvr
dzujú, že sa kôra ZK začala vyvíjať už v archaiku, no väčší rozvoj sa 
zaznamenal až v strednom proterozoiku a vývoj koreňov kôry sa skončil 
v panafrickom orogéne vo vrchnom proterozoiku až kambriu. 
S využívaním najmodernejších metód datovania hornín najmä dato
vaním zirkónov na iónových sondách (SIMS, SHRIMP), ale aj jednot
livých zŕn na TIMS v ostatnom období pribúdajú dáta poukazujúce na 
uplatnenie sa panafrických metamorfnomagmatických udalostí 
(680-460 Ma) vo vývoji horninových komplexov západokarpatského 
kryštalinika (napr. Gaab et al., 2005; Putiš et al. , 2006; Kohút et al. , 
v tlači). Jedným z najčastejších vekových záznamov tohto obdobia 
bol magmatizmus pred 500-490 Ma (495 + 4 Ma), ktorý sa prejavuje 
v jadrách zirkónov bežných metamorfovaných magmatických hornín 
(ortorúl), ale aj ako detritálny zirkón v metasedimentoch. 

Obdobný magmatizmus kont inentálneho ostrovného oblúka 
je charakteristický pre severný okraj Gondvvany, súvisí z rozpadom 
tohto kontinentu pri riftingu, otvorení Rheického oceána a tvorbe mik
rokontinentu Avalónia, Armorika, resp. pri formovaní hunického tera
nu. Identifikovanie zvyškov panafrického orogénu vo vývoji kryštalini
ka ZK posúva naše poznanie bli žšie k poznatkom o vývoji stabi lných 
oblastí európskych hercyníd. 

Pod'akovanie. Príspevok je súčasťou grantu APVT-20-0 16-1 04 
Pôvod a tektonometamorfný vývoj komplexov ZK. 

M. KOHÚT: Sr-Nd izotopická charakteristika ortorúl 
Západných Karpát 

Ortoruly sú dôležitým stavebným elementom nielen kryštalického 
fundamentu Západných Karpát (d'alej ZK) v autochtónnej pozícii 
v rámci hercýnsky nediferencovaného tatroveporika, ale budujú aj 
bázu fatrika (krížňanského príkrovu) v alochtónnej , príkrovovej pozí
cii. Vyskytujú sa vo väčšine jadrových pohorí (Považský Inovec, Tri
beč, Malá a Veľká Fatra, Západné a Nízke Tatry, Branisko), v Staro
horských vrchoch , na mnohých lokal itách veporskej časti Sloven
ského rudohoria, ale aj v kryštalických ostrovoch stredoslovenských 
neovulkanitov (Vyhne). Petrograficky sú horniny väčšinou zastúpené 
biotitickými a muskoviticko-biotitickými monzogranitmi až granodiorit
mi a geochemicky reprezentujú typické vysokodraselné magmatity 
vápenato-alkalickej série (s typickým znakom prevahy K20 nad 
Na20) subaluminózneho až výrazne peraluminózneho charakteru 
s ASI 0,9 ~ 1,5. Vyznačuj ú sa uniformnými, nevýrazne frakcionova-

nými záznamami REE s nápadne negatívnou Eu anomáliou, pričom 
celkovú distribúciu REE v študovaných ortorulách najpravdepodob
nejšie kontroluje monazit a apatit v hornine. Geochemickú charakte
ristiku týchto hornín podal Kol,út (2004). Hoci sa v tejto práci hodno
tia aj dostupné izotopické charakteristiky západokarpatských ortorúl, 
pre celkove malý počet údajov srne na analýzu Rb/Sr a Sm/Nd izoto
pických pomerov dali nové reprezentatívne vzorky. Z horninového 
materiálu autora sa vybralo 12 vzoriek , z toho 6 pásikovanej a 6 oka
tej ortoruly, hlavne z Nízkych Tatier, menej zo Starohorských vrchov 
a Veľkej Fatry. Izotopické analýzy sa vykonali v laboratóriách Českej 
geologickej služby v Prahe štandardnou metodikou. 

Získané izotopické hodnoty zo vzoriek študovanej ortoruly dobre 
, 

doplňajú dostupné izotopické charakteristiky ostatných magmatitov, 
hlavne granitoidov ZK, ako aj metamorfitov západokarpatského kryš
ta l in i k a. Namerané hodnoty 87Rb/86Sr(o) sú 1,5812 až 3,7931 
a 87Sr/86Srcoi O, 717 105 až O, 7 41248, pričom rekalkulované stronciové 
hodnoty na spodnokarbónsky vývoj fundamentu (na porovnanie 
s inými horninami ZK) pri 87Sr/86Sr(3so) sú O, 70896 ~ O, 72235 s epsi lo
novou hodnotou Es,r350i 69 ~ 259. Nové stronciové izotopické hodnoty 
študovaných ortorúl ZK sú v intenciách publikovaných hodnôt (Kohút. 
1. c.) a svedčia o kôrovom zdroji týchto pôvodných granitoidných 
magmatitov, aj ked' v časti vzoriek s nízkyrn 1Sr(350i nemožno vylúčiť 
uplatnenie báz ického spodnokôrového materiálu pri ich genéze. 
V systéme Sm/Nd srne výraznejšie rozdiely izotopických charakteristík 
nezaznamenali a namerané hodnoty 147Sm/ 144Nd(oJ sú O, 10542 ~ 
0.13887 a 143Nd/144Nd(oJ 0,512092 ~ 0.512190 s vypočítanými epsilo
novými hodnotami ENd(Ol -8, 7 4 až - 10,65. Rekalkulované hodnoty na 
spodnokarbónsky vývoj fundamentu varírujú pri ťNd c3soi - 5,03 až 
- 7,87, pričom vyššieiniciálne, zápornejšie hodnoty (E > -6) indikujú 
dominanciu vyzretého felzického kôrového zdrojového materiálu, čo 
dokumentuje aj neodýmový kôrový index NCI (0,85-1 ,00). Podobne 
zdanlivé kôrové rezidenčné veky tcoM2st) 1538-177 4 Ma vykazujú, že 
sa ich magmatický prekurzor generoval z ranoproterozoického až 
strednoproterozoického kôrového zdroja. Hodnoty NCI, ako aj kôrové 
rezidenčné veky [tcoM2s1il sú príbuzné karbónskym granitickým l,orni
nám ZK typu S + 1 (Kohút et al. , 1999; Palier et al . 2001) podobne 
ako aj väčšine hercýnskych granitoidných hornín strednej Európy 
(Liew a Hofmann, 1988), aj ked' karbónske granitické horniny majú 
nižšie epsilonové l1odnoty (ZNct<3soi < 5), indikujúce uplatnenie bázic
kého spodnokôrového materiálu pri ich genéze. 

Nové Sr-Nd izotopické dáta zo západokarpatských ortorúl 
dopÍi'lajú izotopickú charakteristiku hornín západokarpatského kryšta
linika. Z hľad iska hercýnskej orogenézy tieto horniny poukazujú na 
ich recyk lovaný charakter, lebo pôvodné magmatické (graniticl<é) 
prekurzory ortorúl sa tavili vo viacerých etapách od vrchného kam
bria až po vrchný si lúr. 

Pod'akovanie. Príspevok je súčasťou grantu APVT-20-016-104 
Pôvod a tektonometamorfný vývoj komplexov ZK. 

Š. MÉRES, M. JANÁK a P. IVAN: Omfacit - nový meta
morfný minerál v kryštalin iku Západných Karpát - a jeho 
petrogenetický význam 

Omfacit (Omp) je svetlozelený monoklinický klinopyroxén, kto
rého chern ické z loženie vyjadruje vzorec (Ca , Na)(Mg , Fe 2 +, 

Al)Si 20 6 . Omfacity sú členmi pevného roztoku radu jadeit 
(NaAISi20 6) a diopsid (CaMgSi20 6) . Názov omfacit sa používa, ak 
pyroxén obsahuje 20-80 mol. % jadeitu. Omfacit kryštali zuje v mono
klin ickej sústave s typickými prizmatickými zdvojčatnenými tvarmi. 
Zvyčajne je anhedrálny a jeho priestorová skupina (P2/n) sa odlišuje 
od augitu a jadeitu (C2/c) . Má veľmi dobrú pyroxénovú štiepateľnosť 
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(blízko 90°) , mernú hmotnosť 3,29- 3,39 a v Mohsovej stupnici 
tvrdosť 5-6. Je hlavným minerálom eklogitov. často sa vyskytuje aj 
v metamorfovaných l1orninách vo fácii modrých bridlíc, v 0iektorých 
ofiolitoch a v kôrových horninách metamorfovaných v ultravysoko
t lakových podmienkach (UHP) . Sprievodným minerálom omfacitu 
v eklogitoch býva granát, k remeň alebo coesit, rutil , kyanit, fengit 
a lawsonit. Glaukofán, lawsonit, titanit a epidot sa vyskytujú spolu 
s omfacitom v metamorfovaných horn inách vo fácii modrých bridlíc. 
Názov „nefrit" (jade) sa vzťahuje na horniny sk ladajúce sa iba 
z jadeitu a niekedy aj na horn iny, ktoré tvorí iba omfacit. Omfacit bol 
prvýkrát opísaný v roku 1915 v mOnchberskom metamorfnom kom
plexe (Bavorsko, Nemecko). Jeho názov pochádza z gréckeho slova 
omphax, ktoré vyjadruje narážku na typickú zelenú farbu nezrelých 
zrniek hrozna. 

Prvý omfacit sa v západokarpatskom kryštaliniku zistil v metaba
zitoch vystupujúcich vo veporickej časti nízkotatranského kryštalinika 
(Janák et al. , 2003). Ako diagnostický minerál eklogitovej fácie meta
morfózy sa identifikova l v podobe drobných inklúzií (10-15 pm) 
v granáte (Janák et al. , 2003) a potom aj vo forme veľkých pyroxénov 
(100 pm) v granátoch a v matrixe Grt + Cpx metabazitov (Janák 
et al. , 2007). Jeho zloženie je variabi lné vo vzorkách aj v zrnách 
a obsah jadeitu je od 25-40 mol. %. Rozpad primárneho omfacitu 
pri dekompresii viedol k vzniku omfacitových zón s menším obsahom 
jadeitu (20-30 mol. %) v primárnom omfacite. Táto retrográdna pre
mena je preukázateľná meraním na mikrosonde a na kompozičných 
mapách chemických prvkov (Ca, Na, Fe; Janák et a l. , 2007) . 
Na jadeit chudobnejší Cpx II vytvára v štádiách dekompresnej rekryšta
lizácie symplektitické prerasty s plagioklasom a amfibolom. Poslednú 
fázu dekompresnej rekryštalizácie omfacitu predstavujú symplektity 
sekundárneho diopsidu, plagioklasu a amfibolu. Korikovsky a Hovorka 
(200 1) považujú symplektity diopsidu, plagioklasu a amfibolu za pro
dukt progresívnej metamorfózy v podmienkach epidotovo-amfibolitovej 
až amfibolitovej fácie a podľa nich Grt + Cpx metabazity nikdy neboli 
metamorfované v eklog itovej fácii . Geotermobarometria eklogitovej 
paragenézy granát + omfacit + kremeň + fengit však poukazuje 
na maximálne podmienky pri tlaku 2,5 GPa a teplote 700 °C, čo zod
povedá eklogitovej metamorfóze (Janák et al. , 2007). Takáto meta
morfóza je prejavom subdukcie zemskej kôry v hÍbke okolo 80 km. 
Pri exhumácii sa eklogitová minerálna asociácia výrazne reel~vilibro
vala v podmienkach amfibolitovej až granulitovej fácie a zachovali sa 
z nej iba relikty. Relikty eklogitov vo veporickej zóne Nízkych Tatier 
vystupujú ako šošovky a menšie bloky v amfibolitoch a metagabrách 
(Ivan et al. , 1996; Méres et al., 1996; Hovorka a Méres, 1993; Hovorka 
et al., 1997; Janák et al. , 1997, 2003, 2007) . Analogické výskyty 
sú aj v tribečskom veporiku (Hovorka a Méres, 1990; Janák et al. , 
1997). V tatriku sa zistili podobné Grt + Cpx rnetabazity v Malej Fatre 
(Hovorka et al. , 1992; Janák a Lupták, 1997; Janák et al. , 1997), -v Dumbierskych Tatrách (Spišiak a Pitoňák, 1990; Janák et al., 1994, 
1995; Hovorka a Méres, 1993). v Západných Tatrách (Hovorka 
a Méres, 1993; Janák et al., 1995, 1996, 1997) a v Branisku (Méres 
et al. , 2000; Ivan et al. , 1996; Faryad et al., 2005) , v gemeriku v okolí 
Dobšinej (Ivan, 1994) . Podobná geologická pozícia, lito lógia 
a pos_tupnosť metamorfných premien vied la časť autorov (1. c.) 
k záveru, že Grt + Cpx metabazity aj v takýchto prípadoch predstavujú 
retrográdne eklog ity. 

Dlho sa akceptovala predstava o progresívnej variskej metamor
fóze západokarpatského kryštalinika v amfibolitovej fácii (Kamenický 
in Maheľ et al. , 1967; Krist et al. , 1992 ; Bezák. 1991). Amfibo lity 
a rula sa pokladali za najvyššie metamorfované horniny predvrchno
karbónskych komplexov tatroveporika. Zistenie reliktov vysokometa
morfovaných hornín (Grt + Cpx metabazity; Hovorka a Méres, 1989) 
podnietilo úvahy o vyšších PT podmienkach predalpínskej metamor
fózy v západokarpatskom kryštaliniku. Nález omfacitu potvrdil náhľad 

o prítomnosti reliktov eklogitovej metamorfózy v Západných Karpa
toch (Hovorka a Méres, 1989; Hovorka et al. , 1992, 1994, 1997: 
Janák et al. , 1997) a skonči l diskusiu s obhajcami opačných názorov 
(Bezák et al., 1993, 1997; Korikovsky et al. , 1987; Putiš et al. , 1997; 
Korikovsky a Hovorka, 2001 ; Vozárová a Faryad, 1997). Podľa pred
bežných geochronologicl<ých údajov z okolitých hornín eklogitov 
(Janák et al. , 2002; Gaab et al., 2006; Putiš et al. , 2001 , 2006) 
možno vek rnetamorfózy v eklogitovej fácii v severnom veporiku 
priradiť k variskému orogénu. 

Zistenie omfacitu dokazuje existenciu eklogitovej fácie metamor
fózy v severnom veporiku a má zásadný význam pre skutočnú reálnu 
rekonštrukciu tektonometamorfného vývoja predalpínskej orogenetickej 
evolúcie Západných Karpát. 

Š. MÉRES: Základné trendy v chemickom zložení staro
paleozoických metasedimentov tatrika a ich geotektonický 

, 
vyznam 

Predstava o jednotnom predmetamorfnom vývoji predvrchnokar
bónskych metasedimentov tatroveporika Západných Karpát 
sa akceptovala dlho (Zoubek, 1936; Máška a Zoubek, 1960, in Buday 
et al., 1960; Kamenický, 1967, in Maheľ et al. , 1967). Máška a Zoubek 
( 1936) komplex pelitických a pel iticko-psamitických sedimentov 
s lokálnymi prejavmi bázického vu lkanizmu označili za tatranskú 
sériu (jarabskú sériu v zmysle Kamenického, 1967, in Maheľ et al. , 
1967). V stratigrafickom nadloží vyčlenili kohútsku sériu (kokavskú 
v zmysle Karnenického, 1967), ktorá sa v predmetamorfnom období 
skladala najmä z ílových a ílovitopiesčitých sedimentov s podradným, 
ale typickým zastúpením bituminóznych bridlíc a s ojedinelým výskytom 
vápenca a lyditov. Odlišnú litologickú náplň kohútskej a tatranskej 
série vysvetľovali odlišnými podmienkami sedimentácie. Syngenetic
kým členom sedimentárneho súvrstvia boli iniciálne bázické vulkanity 
(diabázy, ich tuf a tufit, ako aj ultrabazity). 

Podľa nášho súčasného názoru možno metabazity tatrika rozde
liť na tri základné skupiny: (1) ich časť patrí do spodnokôrového 
kumulátového leptynitovo-amfibol itového komplexu, (2) časť možno 
zarad iť medzi vulkanickosedimentárne komplexy a (3) časť je relik
tom oceánskej kôry (Hovorka et al., 1992, 1994, 1997; Ivan et al., 
1994, 2001 ). S týmito metabazitmi v Západných Karpatoch vystupujú 
aj rôzne genetické typy svorov, ruly a ich diaftority a fylonity. Časť 
z nich je magmatogénneho (ortoruly) a časť sedimentogénneho 
pôvodu (metasedimenty, pararuly). Staropaleozoické metasedimenty 
tatrika (SpMST) majú variabilné chemické zloženie, čo je výsledok 
najmä odlišných podmienok zvetrávania v zdrojovej oblasti, v ktorej 
sa formoval protolit, roz ličných materských hornín, odlišných pod
mienok pri sedimentácii a rozličnej geotektonickej pozície sedimen
tačného/ých bazéna/ov. Geochémia hlavných a stopových prvkov 
i REE poukazuje na tri základné skupiny SpMST, ktoré majú celkom 
odlišné chemické zložen ie. 

Prvá geochemická skupina SpMST má relatívne malý rozptyl 
hodnôt Al 20 3 (12-18 hmot. %) a Si02 (55- 75 hmot. %) , nízky 
(50- 70) plagioklasový index alterácie (PIA = 100 x 
[(Al20 3-K20)/(Al20 3 + CaO* + Na20-K20)J; Fedo et al. , 1995), čo 
vytvára vu lkanický/magmatický trend, nízky ( < 65) paleozvetrávací 
index (CIA = 100 x (Al20 3/(Al20 3 + CaO* + Na20 + K20)]; Nesbitt 
a Young, 1982) , vysoké hodnoty Th/U (2-20) , hodnoty Th/Sc vs. 
Zr/Sc tvoria vulkan ický/magmatický trend. hodnoty Th/Yb vs. Ta/Yb 
zodpovedajúce zdrojovej oblasti na kontinentálnej kôre, malý rozptyl 
IREE, negatívne Eu/Eu*, hodnoty LaN/YbN zodpovedajúce magma
ticky diferencovaným materským horninám, diskriminácie na základe 
La-Th-Sc a Th-Sc-Zr/1 O sú podobné kontinent.álnemu ostrovnému 
oblúku. Geochemické charakteristiky tejto skupiny poukazujú na zdroj 
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protolitu (droba, litické arenity + organická hmota) na aktívnom konti
nentálnom okraji. Sedimentačným prostredím bol kontinentálny svah 
a sedimentácia prebiehala v oxidačných podmienkach. Pre skupinu 
je charakteristický iba sporadický výskyt bazaltov (typ E-MORB). 
Typickým reprezentantom je pezinská skupina v Malých Karpatoch 
(Ivan et al. , 2001; Méres, 2005; Ivan a Méres, 2006). 

Druhá geochemická skupina SpMST má veľký rozptyl hodnôt 
Al20 3 (5-28 hmot. %) a Si02 (45-90 hmot. %), široký hodnôt PIA 
(45-90), ktoré tvoria sedimentárny trend, široký C IA (50-80) a vysoké 
hodnoty Th/U (3-1 O) . Hodnoty Th/Sc vs. Zr/Sc vytvárajú trend typický 
pre recyklované sedimenty, hodnoty Th/Yb vs. Ta/Yb zodpovedajúce 
zdrojovej oblasti na kontinentálnej kôre, široký rozptyl a vysoké 
IREE, negatívne Eu/Eu*, hodnoty LaN/YbN zodpovedajúce magma
ticky diferencovaným materským horninám, diskriminácie na základe 
La-Th-Sc a Th-Sc-Zr/1 O sú podobné kontinentálnemu ostrovnému 
oblúku a pasívnemu kontinentálnemu okraju. Geochemické charakte
ristiky tejto skupiny poukazujú na zdroj protolitu (kremenný piesok 
a ílová bridlica) na pasívnom kontinentálnom okraji a na intenzívne 
chemické zvetrávanie v zdrojovej oblasti. Sedimenty sa transportovali 
do sedimentačného bazéna na pasívnom kontinentálnom svahu . 
Pre skupinu je charakteristické chýbanie bazaltov. Typickým repre
zentantom je spodná jednotka kryštalinika Tatier (Janák, 1988, 1992, 
1993). 

Tretia geochemická skupina SpMST má nízke hodnoty Al20 3 

(< 15 hmat. %), vysoké Si02 (60-95 hmot. %), variabilné a nízke PIA 
(< 50), variabi lné CIA, nízke Th/U (< 2), vysoký obsah U (až 20 ppm) 
a V (až 1200 ppm), variabilné a nízke hodnoty Th/Sc a relatívne 
stabilné Zr/Sc. Hodnoty Th/Yb vs. Ta/Yb poukazujú na oceánske 
prostredie sedimentácie, nízke hodnoty IREE a LaN/YbN, rozličný 
charakter Eu/Eu* (pozitívna, negatívna), negatívne Ce/Ce*, diskrimi
nácie na základe La-Th-Sc a Th-Sc-Zr/1 O prezrádzajú oceánske pro
stredie sedimentácie. Geochemické charakteristiky skupiny zarad'ujú 
zdrojovú oblasť protolitu (chemogénne/organogénne pelagické silicity, 
pelagický íl, halmyrolyticky alterované hyaloklastity a bazalty typu 
N-MORB + organická hmota) do prostredia stredooceánskych pod
morských chrbtov. Sedimentačným prostredím protolitu bolo oceánske 
dno a sedimentáciu sprevádzal riftový vu lkan izmus produkujúci 
bazalty typu N-MORB a hydrotermálna č innosť za vzniku stratiform
ných l1ydrotermálnych sulfidických polôl1 v sedimentoch. Sedimentácia 
prebiehala vo výrazne anoxickýcl1 podmienkach. Charakteristické 
pre skupinu je silné zastúpenie bazaltov typu N-MORB a jej typickým 
reprezentantom je pernecká skupina v Malých Karpatocl1 ( Ivan et al. , 
2001 ; Méres, 2005; Ivan a Méres, 2006). 

P. IVAN, R. DEMKO a M. SÝKORA: Vysokotlakovo metamor
fované dacitovo-ryolitové sklá s jadeitom - svetovo unikátne 
horniny z kriedových konglomerátov bradlového pásma 

Kriedové konglomeráty divokého flyšu klapskej a manínskej jed
notky bradlového pásma sa často označujú ako exotické, lebo obsa
hujú materiál, ktorý nie je známy z priľahlých jednotiek. Popri prevažu
júcich sedimentoch (karbonáty, klastické sedimenty, rohovce - cca 
70 %) je pomerne hojne zastúpený aj vulkanický a vulkanoklastický 
materiál (cca 20 %) metamorfovaný v podmienkach nízkeho tlaku 
a teploty (LP/L T). Ale v širšom okolí Považskej Bystrice (klapská jed
notka) a Hradnej (manínska jednotka) sa zistili aj klasty hornín meta
morfovaných pri vysokom tlaku a nízkej teplote (HP/L T) , t. j. v pod
mienkach fácie modrých bridlíc. Nepredstavujú viac ako 1 °Io materiálu 
konglomerátov. Podľa východiskového horninového typu (protolitu) 
možno medzi nimi rozlíšiť tri skupiny, a to metamorfované (1) vulkanity, 
(2) sedimenty a (3) amfibolity a ruly. V rámci skupiny HP/L T meta
morfovaných vulkanitov sa zistili dve podskupiny, a to (1) metabazalty 

a metadolerity typu BABB (bazalty zaoblúkových bazénov) a (2) 
metamorfované bazaltové andezity až ryolity s vápenato-alkalickými 
charakteristikami. Metamorfované dacity a ryolity druhej podskupiny 
sú naozaj svetovým unikátom. Ich výnimočnosť spočíva v kombinácii 
(1) typu metamorfózy (H P/L T), (2) dobrej zachovanosti primárnych 
štruktúr, (3) v osobitosti protol itu (prevažne perlitické vulkanické sklo) , 
(4) v petrogenetickej príslušnosti (vápenato-alkalická séria) a (5) 
v špecifikách chemického zloženia (typy s vysokým obsahom Zr). 

Makroskopicky sú to masívne všesmerné, niekedy usmernené 
horniny s charakteristickým sivomodrastým odtieňom . Ich dobre 
zachované štruktúry sú často rozpoznateľné už makroskopicky. Z mikro
skopického štúdia je zrejmé, že metadacity vznikli primárne z vulkanitov, 
ako aj z vulkanoklastík s vitritickou, perlitickou, vitrofyrickou, kryštalo
vitroklastickou alebo eutaxitickou štruktú rou. Výrastli ce tvori l živec, 
v menšej miere aj mafický minerál. Metamorfnou premenou vznikla 
asociácia albit, glaukofán, kremeň, chlorit + jadeit + lawsonit + svetlá 
sľuda a rudný minerál. Pôvodné fenokrysty boli nahradené agregátmi 
svetlej sľudy a chloritu alebo albitu. DlhostÍpčekovitý glaukofán tvorí 
pseudomorfózy po štruktúrnych prvkoch devitrifikovaného skla, najmä 
po dendritoch kryštalitov. V metaryolitoch sa zistila reliktná vitritická, 
perlitická, v menšej miere eutaxitická štruktúra. Zriedkavé výrastlice 
tvoril živec a malé výrastlice kremeňa sa vyskytovali len sporadicky. 
Sklovitý matrix bol nahradený agregátom kremeňa a alkalického živca 
s malými dendritickými kryštálmi oxidov Fe. Ihličkovité kryštály Na 
amfibolu sa koncentrujú spravid la na okrajoch centier devitrifikácie. 
Variety bohaté na jadeit albit neobsahujú. Jadeit tvorí pomerne veľké 
(do 0,25 mm), často radiálne usporiadané idiomorfné až hypidiomorfné 
jedince alebo agregáty i hličkovitých jedincov. 

Obsah menej pohyblivých hlavných prvkov v HP/L T metamorfo
vaných dacitoch a ryolitoch je v súlade s ich petrografickými charak
teristikami , ale pomer Na20/K20 je vyšší ako v porovnateľných 
typoch. Magmatická distribúcia immobilných stopových prvkov zosta
la zachovaná. Významným znakom, ktorý skúmané horniny odlišuje 
od ich bežných vápenato-alkalických analógov, je vysoký obsah Zr 
(376-669 ppm) . Z hľad iska distribúcie REE sú pomerne jednotnou 
skupinou so zhodným tvarom chondritovo normalizovaných kriviek , 
pre ktoré je charakteristické diferencované obohatenie LREE/HREE 
(La0 /Sm0 = 1,97-3,09, Tb11/Yb11 = 0,90-1,67) a negatívna Eu anomália 
(Eu/Eu* = 0,46-0, 7 4) . Frakcionácia Zr nevykazuje súvis losť s frakcio
náciou R EE ani Y, no dobre koreluje s obohatením o Nb. Horniny 
tol1to typu sa vyskytujú v prostredí kontinentálnej zaoblúkovej extenzie, 
kde po zastavení subdukcie alebo po jej odskoku smerom k oceánu 
vystúpila astenosféra a nastal postupný prechod k vnútroplatňovému 
vulkanizmu. Kryštalizovali z magmy chudobnej na fenokrysty a zrejme 
aj suchej a horúcej, čo pri frakcionácii umožnilo dosiahnuť pozorovaný 
obsah Zr. Tá bola pravdepodobne produktom frakčnej kryštalizácie 
bázickej magmy s charakteristikami ešte blízkymi bazaltom vulkanic
kých oblúkov. Prítomnosť ignimbritov naznačuje subaerálne pod
mienky erupcie. Predpokladaný vek skúmaných hornín je permský 
alebo triasový, ale nie je presne známy. Vek ich subdukčnej HP/L T 
metamorfózy sa určil ako vrchnojurský (155,4 + 0,6 Ma; Dal Piaz 
et al. , 1995), čo indikuje jej súvislosť s uzatváraním meliatskeho 
oceána a lokalizuje možný zdroj týchto hornín do oblasti Vnútorných 
Západných Karpát (Ivan et al. , 2006). 

, , 

M. KOVACI K: Petrogenetické a štruktúrne poznatky 
z kryštalinika centrálnej časti Považského Inovca 

Skúmané územie je vymedzené približne masívom Panskej 
v 

Javoriny (943) , z juhu a zo západu dolinou Zeleznica, z východu keno-
zoickými pokryvnými útvarmi. V minulosti bolo súčasťou mapovania 
Kamenického (1956), Putiša (1981 , 1992), Plašienku a Marka (1993). 
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Na základe terénneho a petrografického štúdia sa v metamorfovanom 
kryštaliniku opísali nové litologické typy, minerály a načrtla sa geologic
ká stavba (Kováčik et al., 2006). Ako najspodnejšie elementy sa javia 
svorovo-pararulové litotypy prenikané bázickým magmatizmom, ktorý 
má miestami aj plutonickú povahu (gabrodiority) . Magmatický pôvod 
indikujú aj svetlé plagioklasovo-kremenné ruly s biotitom (,.tonalitické 
ruly") asociujúce s amfibolitmi , čo evokuje predstavu o bimodálnom 
vulkanizme. Pyroklastický zdroj spätý s kyslým (tonaliticko-dacitovým) 
typom magmatizmu sa pravdepodobne premieta aj do vyšších horizon
tov metamorfného kryštalinika - hornín rulovo-migmatitovej povahy, 
ako aj jemnozrnnej biotitickej ruly. To podľa predbežnej geodynamickej 
predstavy zodpovedá magmatizmu v prostredí kontinentálneho (vulka
nického?) oblúka. Karbonátovú prímes v danom vulkanickosedimen
tárnom prostredí dokumentujú drobné nálezy vápenato-silikátových 
rohovcov (obsahujú grosulár a diopsid), čo najskôr vylučuje hlboko
komorskú genézu materskej horninovej asociácie. 

Jemnozrnné nižšie metamorfované ru ly (výskyt najmä pozdÍž 
V-Z úseku doliny Železnica) kladieme do nadložnej pozície voči 
majoritným rulovo-migmatitovým horninám. Zo štruktúrneho a meta
morfného hľadiska ich korelujeme s malokarpatským metamorfným 
plášťom, fylitmi typu Klinisko či s fylitovou zónou kohútskeho pásma, 
ktoré spoločne zarad'ujeme do tzv. mladého kryštalinika (Kováčik, 
2005). Nebránime sa an i úvahe, že relatívne najspodnejší štruktúrny 
súbor (,,staré jadro") - asociácia svetlých rulovo-svorových členov 
s amfibolitmi, rozšírených v hornej časti doliny Železnica, patrí do kryš
talinika seleckého bloku, čo by mohlo vyjadrovať kvázitektonické 
polokno vynárajúce sa spod hrádocko-zlatníckej línie. 

Prostredníctvom mylonitovej zóny širokej až niekoľko sto metrov 
- ,,hrádocko-zlatníckej línie" - sa stýkajú dva bloky kryštalinika, ktoré 
sú podľa kvantitatívneho zastúpenia litologických typov odlišné, 
avšak zároveň majú viac spoločných zväzujúcich znakov. Táto línia 
v skúmanom úseku pravdepodobne separuje kryštalický substrát 
odlišnej kvality: na severe prevažujú svory - pararuly klastického 
pôvodu, na juhu je zrejmá prevaha odolnejšieho magmatogénneho 
materiálu (amfibolity, tonalitické ruly, granitoidy). K integrujúcim znakom 
obidvoch častí fundamentu patrí aj výskyt naložených kontaktno-peri
plutonických minerálov. Ich tvorba najskôr súvisí s granitovými intrú
ziami, ktoré na viacerých miestach prechádzajú do pegmatitov, 
ako to možno vidieť najmä v skúmanej časti bojnianskeho bloku. 
Orientačné štruktúrne údaje (predovšetkým smery strmo sklonených 
foliačných rovín) naznačujú existenciu viacerých, sčasti možno 
súvisiacich deformačných štádií (01 až 0 4) s urči tou väzbou 
na metamorfné procesy (M1 až M4). 

Formovanie hrádocko-zlatníckej zóny možno z istého pohľadu 
interpretovať v zmysle s-c tektonitov - pohyb prebieha pozdÍž V-Z 
(s) rozhrania reologicky odlišných blokov kryštalinika, ale kontroluje 
ho deformácia (c) orientovaná smerom SV-JZ (SSV-JJZ), kto rú 
označujeme ako štádium 04. Tento základný smer bol pravdepodob
ne založený v západnej časti Považského Inovca, kde kopíruje strmé 
rozhranie seleckého a bojnianskeho bloku. Deformačný smer 04 
reprezentuje dominujúce alpínske tektonickometamorfné prepracova
nie, lebo štruktúrny plán smeru SV-JZ sa premieta i do deformačných 
smerov v obalových mladopaleozoických a mezozoických jednotkách 
seleckého bloku. Metamorfne sa fáza M4 prejavuje napr. tvorbou jemno
zrnnej svetlej sľudy v Al silikátoch, pumpellyitu v amfibolitoch, lokál
nym postkinematickým (Mg)-chloritom v mylonitickej hmote - a pod. 
Hrádocko-zlatnícka línia predstavuje „suchý" mylonit - ultramylonit, 
pričom prejavy obdobnej mylonitizácie badať v úzkych zónach kryšta
linika i mimo teritoriálneho rozsahu tejto línie. Sumarizácia štruktúr
nych a petrologických údajov naznačuje, že M4 prebiehala približne 
na hranici anchizóny a spodných zón fácie zelených bridlíc. 

Deformačné štádium 03 (metamorfná fáza M3) je menej zreteľné 
a má voči starším fázam regresívne účinky. M3 petrograficky vyjadrujú 

orientované novotvary sľudy pretínajúce kontaktné minerály, zatláčanie 
granátu jemnozrnným biotitom a vývoj aktinolitu v amfibolitoch. Pre
meny či rekryštalizácia tohto typu sa v posthercýnskych jednotkách 
nezistili. Rekryštalizáciu možno azda stotožňovať s tzv. hercýnskou 
diaftorézou, doloženou z obliakov v permských usadeninách (Kamenický 
in Maheľ et al. , 1967). 

D2 považujeme za zásadné štádium hercýnskeho vrásnenia, ked' 
sa zblížili rozličné litologické celky kryštalinika. Pravdepodobne n1ier
ne predchádzala základnej granitizácii územia, i ked' asi existuje 
príč.inná súvis losť vývoja D2 a intrúziami dvojsľudných až biotitových 
granitov. Popri migmatitizácii možno fázu M2 dobre demonštrovať 
novotvorenými kontaktnoperiplutonickými minerálmi, ktoré približuje 
sukcesná schéma staurolit ➔ cordierit ➔ andalusit ➔ sillimanit. Takto 
postihnuté horniny označujeme ako plodové bridlice - v nízkoteplotnej 
oblasti sa objavuje priečny biotit alebo zriedkavý chlorit a pri maximálnom 
prehriatí dosiahli fáciu sillimaniticko-andalusitových rohovcov. 

Relatívne najstarší štruktúrny smer D1 predstavuje sporadicky 
zachovaná subvertikálna metamorfná foliácia smeru SSV-JJZ (S- J) 
vyjadrená biotitom alebo amfibolom. Táto deformácia sa vyvíjala 
v metamorfných podmienkach vyšších zón fácie zelených bridlíc až 
amfibolitovej fácie , kým na mnohých miestach (hlavne v západnej 
časti pohoria) prakticky identický (,,prekopírovaný") smer vyjadruje 
alpínsku deformáciu. ,,Predgranitovú" regionálnu metamorfózu M1 
reprezentuje rozšírená minerálna asociácia biotit - plagioklas - kremeň -
granát - (muskovit). 

O. GREGOROVÁ, M. KOHÚT a F. HROUDA: Nové výsledky 
výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca 

Považský Inovec je miocénny megaantiklinálny hrast smeru 
SSV-JJZ vzniknutý pred 18-13 Ma (Danišík et al. , 2004) a je ohra
ničený okrajovými zlomami. Západnú stranu hrastu obmedzuje zlom 
považského zlomového systému smeru SSV-JJZ so sklonom na 
ZSZ a východnú zlom majcichovského zlomového systému so sklo
nom na VJV. V zmysle Maheľa (1986) pohorie tvoria tri bloky -
selecký, bojníansky a hlohovecký. S výnimkou hlohoveckého pod
statnú časť l1orninovél10 inventára tvorí kryštalinikum. Kým v sever
nej časti pohoria (v seleckom bloku) dominujú najmä metamorfované 
horniny, v strednej (v bojnianskom bloku) sú metamorfity a magmati
ty zastúpené viac-menej rovnako , na J (v hlohoveckom bloku) sa 
v malej miere vyskytujú iba magmatické horniny. Na geologickej 
stavbe pohoria sa zúčastňujú paleoalpínske, sčasti až mezoalpínske 
tektonické jednotky - tatrikum (infratatrikum), veporikum a hronikum, 
ktoré sa sformovali pri viacerých tektonických procesoch. Všeobecne 
sa za najdôležitejšiu pokladala predsenónska - mediteránna fáza, 
v ktorej sa sformovali základné makroštruktúry. Severnú časť budujú 
horniny infratatrického komplexu - najspodnejšej štruktúrnej jednotky 
Západných Karpát (sensu Putiš, 1992; Putiš et al. , 2006), ktorá pre
krýva jursko-kriedové sedimenty a vrchnokriedové flyšové súvrstvia. 
lnfratatrikum je alpínsky metamorfnodeformačne reaktivovaný svoro
vý komplex so sedimentárnym obalom. Na východnej časti sa zacho
vali zvyšky mezozoických sedimentárnych obalových jednotiek. 
V centrálnej časti sú na infratatrikum nasunuté kryštalinické komplexy 
tatrika z viacerých typov granitoidov, ortorúl , pararú l, amfibolitov 
a fylitických hornín. Hranicu medzi tatrikom a infratatrikom tvorí hrá
docko-zlatnícka línia. Na západnom okraji a miestami aj na jz. okraji 
pohoria sú zvyšky mezozoických súvrství krížňanského (fatrikum) 
a chočského (hronikum) príkrovu. 

Predmetom štúdia magnetickej stavby kryštalinika Považského 
Inovca je jeho viacfázový vývoj. Anizotropiu magnetickej susceptibility 
hornín ako prví zmapovali Hrouda a Hanák (1986). Spolu 
s ich výskumom súčasné výsledky pochádzajú zo 700 zmeraných 
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orientovaných vzoriek zo 61 lokalít bojnianskeho a seleckého bloku 
a na ich základe možno konštatovať , že planárna magnetická stavba 
skúmaných hornín prevláda nad lineárnou, čiže stupeň magnetickej 
foliácie je vyšší ako miera magnetickej lineácie. Je prirodzené, že sa 
najvyšší stupeň tejto anizotropie (do 1,3) nameral v bridličnatých 
metamorfovaných horninách - v svoroch, fylitoch a v niektorých 
typoch ruly. Stupeň magnetickej foliácie granitoidných hornín 
je pomerne nízky a neprekračuje hodnotu 1.08. 

Objemová susceptibilita varíruje nielen medzi typmi hornín, ale 
často aj v rámci skúmaných vzoriek na istej lokalite. Najnižšie (záporné) 
hodnoty bo li namerané v niektorých telesách diamagnetického 
vápenca a v leukogranitoch. Na opačnej strane nameraných hodnôt 
sú amfibolity, ktorých susceptibilita dosahuje K :s: 700 x 10·6 [S l]. 

Pre zložitý tektonický vývoj a stavbu Považského Inovca 
súčasné štúdium AMS hornín neposkytuje jednoduchý a jednotný 
obraz magnetickej lineácie ani magnetickej foliácie obidvoch blokov 
kryštalin ika. 

Stredný (bojniansky) blok tatrika je homogénnejší. V granitových 
telesách mierne prevláda planárna magnetická stavba s relatívne 
strmým sklonom na SSZ alebo SZ. Orientácia slabo vyvinutej magne
tickej lineácie nie je jednotná, ale mierne v nej prevláda smer SV-JZ. 
Táto magnetická stavba pravdepodobne odráža alpínsky presun sz. 
smerom za súčasného vrásnenia a skracovania v smere SV-JZ. 

Podobnosť v orientácii magnetickej a metamorfnej foliácie 
v horninách metamorfného komplexu (v svoroch, fylitoch a v rulách) 
je dôkazom synmetamorfnej magnetickej stavby týchto hornín. 

Severná časť Považského Inovca - spodnejší infratatrický kryš
talinický komplex - neumožňuje nijakú interpretáciu jej magnetickej 
stavby z g lobálnejšiel,o hľadiska, lebo magnetická štruktúra je varia
bi lná nielen v rámci rozdielnych geologických jednotiek, ale odlišuje 
sa aj podľa lokalít tej istej geologickej jednotky. Pri podrobnejšie 
a lokálnejšie zameranom štúdiu, pri ktorom sa berú do úvahy geolo
gické a geografické detaily, výsledky umožňujú načrtnúť aspoň takýto 
všeobecný záver platný pre celé infratatrikum: Pozorovaná magnetická 
stavba má podobne prevažne synmetamorfný pôvod a neskoršia 
alpínska orogenéza ju ovplyvnila iba čiastočne, a to v závislosti od 
lokálnych geologických a tektonických pomerov. 

Z terénneho mapovania a štúdia AMS hornín vyplýva zjavný 
záver, že magnetická stavba Považského Inovca odráža jeho kompli
kovaný tektonický vývoj, ktorý prebiehal v niekoľkých fázach - od 
variského metamorfného a magmatického základu magnetickej stav
by s nasledujúcim vynorením a vychladnutím cez paleoalpínsky 
a mezoalpínsky (vrchnokriedový) vývoj fatrického a hranického bazé
na, neskoršiu tvorbu a presun jednotlivých príkrovových štruktúr 
a neoalpínske - miocénne vyzdvihnutie do súčasnej hrastovej podoby. 

R. DEMKO a M . OLŠAVSKÝ: Problémy klas if ikác ie 
magmatických hornín nižnobocianskeho súvrstvia 

Charakteristickou súčasťou vrchnokarbónskeho nižnobocianskeho 
súvrstvia rozličných západokarpatských lokalít sú žilné telesá vulka
nických hornín. Ide o intruzívne produkty permského vulkanizmu, kto
rého maximálny rozsah sa eviduje vo vrchnom perme. Podľa klasifi
kácie TAS sú tieto subvulkanické horniny subalkalickými bazaltmi 
a bazaltickými andezitmi. Pre ich solidifikačný vývoj je charakteristická 
raná masívna kryštalizácia plagioklasu (tholeiitový trend), ktorá viedla 
k vzniku plagioklasového skeletu. Solidifikácia po dosiahnutí kotektika 
pokračovala kryštalizáciou Pl + Aug + 01 + llm. Neskôr sa v reakčnom 
bode resorboval olivín podľa reakcie 01 + tavenina ~ Pig + Aug + Pl. 
Po jeho rozpustení kryštalizácia kopírovala d'alšie kotektikum Pl + Aug, 
lokálne až po dosiahnutie saturácie Otz. Stavbu hornín charakteri
zuje kombinácia subofitickej a intersertálnej štruktúry (záverečné 

podchladenie magmy so vznikom skla). Len lokálne sa objavuje 
granofyrická štruktúra charakteristická asociáciou Pl + Otz (pokročilé 
štádium solidifikácie) . V subvulkanických te lesách sa miestami 
vyskytujú partie obsahujúce hnedý amfibol, ktorého zloženie varíruje 
medzi magneziohastingsitom až magneziohornblendom. Hnedý 
amfibol je výsledkom kontaminácie magmy infiltráciou H20 z okolitých 
sedimentov. Kontaminovaná magma spôsobuje alteráciu vykryštali
zovaných cpx na hnedý amfibol. Na súčasnom zložení subvulkanic
kých telies sa dominantne zúčastňujú saussuritizované plagioklasy, 
klinopyroxény augitového a sporadicky pigeonitového zloženia, 
skeletálny ilmenit a alterované vulkanické sklo (chloritizované). 

Tieto horniny sa pre ich charakteristický holokryštalický vzhľad 
chybne označujú ako diority - žilné dioritové porfyrity (Šťastný, 1927; 
Krist a Ďurovič, 1967; Vozár, 1967, 1973), gabrodioritové porfyrity 
(Vozár, 1976) alebo aj augitické/kremité/gabrové porfyrity (Tul is 
a Novotný, 1998). S obdobnými termínmi sa možno stretnúť pri opise 
týchto hornín v rade publikácií a vysvetliviek k regionálnym mapám 
v mierke 1 : 50 OOO. 

Zaužívané názvy hornín nevystihujú charakter hornín najmenej 
v dvoch smeroch: 

1) Obsahujú termín „porfyrity", ktorý evokuje prítomnosť porfyrickej 
textúry a intratelurických fenokrystov, ale horniny nijaké fenokrysty 
neobsahujú. Všetky horninotvorné minerály sú produktom kryštalizácie 
in situ, čiže kryštalizovali v dajkách a siloch po umiestnení do dia
geneticky spevnených sedimentov. 

2) Operujú s termínmi, ako je diorit alebo gabro a sú adekvátne 
na pomenovanie intruzívne l,olokryštalických hornín. Napriek častému 
vysokému stupňu solidifikácie subvulkanických telies kryštalizácia 
neprebehla do 100 °ío , pretože horniny obsahovali variabilný podiel 
skla (silné podchladenie v záverečných štádiách solidifikácie) . 

Pre neúplnosť kryštalizačného procesu (solidifikácia < 90-100 %) 
je presnejšie používať klasifikáciu efuzívnych a pre neprítomnosť 
porfyrických fáz správne petrografickú terminológiu afyrických hornín. 
Horniny subvulkanických telies nižnobocianskeho súvrstvia možno 
sumárne klasifikovať ako subofitické až intersertálne bazalty a bazal
tické andezity tholeiitovej diferenciačnej série. 

P. UHER, P. KONEČNÝ, M. KOHÚT, P. SIMAN 
a M. ONDREJKA: Spodnokarbónsky vek kryšta lizácie 
granitických hornín bratislavského masívu Malých Karpát -
nové výsledky EMPA U-Th-Pb datovania monazitu 

Granitické horniny bratislavského masívu Malých Karpát patria 
v tatriku Západných Karpát medzi typických predstaviteľov hercýnskej 
orogénnej suity typu S (Petrík et al., 2001; Broska a Uher, 2001 ). 
Predchádzajúce izotopové Rb-Sr celohorninové (Bagdasarjan et al. , 
1982) aj predbežné U-Th-Pb datovanie monazitu elektrónovou mikro
analýzou (Finger et al., 2003) ukázali na jeho spodnokarbónsky vek 
348 ~ 355 Ma, ale napriek tomu podrobné datovanie granitických 
hornín masívu, ktoré by potvrdilo a spresnilo doterajšie údaje, doteraz 
chýbalo. 

Na štúdium sme využili možnosť aplikovať U-Th-Pb datovanie 
monazitu elektrónovou mikroanalýzou (EMPA) na prístroji CAMECA 
SX-100 v ŠGÚDŠ v Bratislave (Konečný, 2005). Monazit-(Ce) patrí 
medzi typické akcesorické minerály granodioritov - granitov, granito
vých pegmatitov aj okolitých svorov - pararúl bratislavského masívu 
Malých Karpát. Monazit je v BSE kompozíciách nezonálny až slabo 
koncentrický a lokálne sektorovo zonálny. Chen1ické zloženie študova
ného rnonazitu poukazuje na uplatnenie sa huttonitovej ThSiREE.1 P.1 

a súčasne aj cheralitovej (brabantitovej) substitúcie CaThREE.2. 

Vypočítané U-Th-Pb veky deviatich vzoriek biotitických až dvoj
sľudových granodioritov a granitov, jednej vzorky pegmatitu a jednej 
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okolitých metapelitov (spolu 338 bodových datovaní) jednoznačne 
poukazujú na spodnokarbónsky vek kryštalizácie granitických hornín 
bratislavského masívu v relatívne úzkom intervale cca 350 ~ 360 Ma. 
Analogicky vyšiel vek granitového pegmatitu (352 + 5 Ma) a okolitých 
svorových pararúl (359 -1- 11 Ma). Pri prepočítaní všetkých vzoriek 
granitických hornín (bez metasedimentov) vychádza ich priemerný 
vek na 353 + 3 Ma (n = 277, MSWD = 0,81 ). Okrem pegmatitu sa vo 
všetkých skúmaných vzorkách systematicky zaznamenali aj staršie 
veky v intervale cca 400 ~ 460 Ma, ktoré možno interpretovať ako 
reliktné veky možného protolitu monazitu. 

Zistený vekový interval 350 ~ 360 Ma resp. vek 353 + 3 Ma, 
zodpovedajúci najspodnejšiemu karbónu (turnén) , preto možno 
považovať za pravdepodobný a hodnoverne doložený vek kryštalizá
cie a solidifikácie bratislavského granitového masívu Malých Karpát. 

, v , 

1. PETRIK, 1. BROSKA, M. KUBIS, P. MALACHOVSKY 
a 1. DIANIŠKA: Lítne granity gemerika: nové poznatky 

Výskum jediného známeho povrchového výskytu lítnych granitov 
na Slovensku Hnilec-Peklisko (Surovec) priniesol mnoho nových 
poznatkov. Na povrch tam vychádzajú granitoidy niekoľkých typov, 
hlavne (1) kataklázované strednozrnné muskovitické granity a (2) gra
nitové porfýry, ktoré sú uprostred fylitov. Je to druhý typ, ktorý obsahuje 
hlavne Li sľudy a bohatú mineralizáciu charakteristickú pre špeciali
zované cínonosné granity. často obsahuje aj žilky a hniezda jemnej 
koncentrácie muskovitu a kremeňa - greizeny. Výrastlice v základnom 
type tvorí hlavne idiomorfný K živec s albitovými jadrami a hypidiomorfný 
albit. DopÍňajú ich svetlé sľudy, hojný idiomortný topás a asociácia 
akcesórií. Základnú hmotu tvorí hlavne drobný kremeň , fengit a topás. 

Li sľudy sa identifikovali ako prechodné medzi Li fengitom až 
zinnwalditom ( do 1 O % FeO, 1 O % F) a dajú sa označiť ako k,yofy
lity. Známu rudnú asociáciu tvorí Nb rutil, kolubit tantalit, kasiterit, 
volframit a uraninit. Pomerne zriedkavý je apatit, často obohatený 
o Mn a Sr. Prakticky úplne chýba monazit. Detailný mineralogický 
výskum umožnil v granitoidoch identifikovať doteraz neznáme 
minerály, hlavne fosfáty. Je to predovšetkým pomerne hojný alotrio
morfný lacroixisit (natroamblygonit) , NaAl(P04)F, d'alej Sr fosfát, 
predbežne identifikovaný ako goyazit [Sr, Al3(P030H)(P04)(0H6) ], 

a Fe , Mn fosfát , predbežne identifikovaný ako arrojadit 
[KNa4CaMnFe 10Al(P04) 12(0H, F) 2] . Nezvyčajná je aj geochémia 
granitového porfýru. Zdá sa, že veľmi nízke koncentrácie REE 
ovláda tetradový efekt Li20 (do 0,234 %) dobre koreluje s F (do 1, 16 %). 
Vysoký obsah F spolu so si lne peraluminóznym charakterom tave
niny a s nízkym obsahom Ca sú pravdepodobne zodpovedné 
za hojnosť F minerálov, kryofylitu, topásu, lacroixistu aj exotických 
fosfátov. Li analóg lacroixistu amblygonit sa zati aľ nepodarilo 
s určitosťou identifikovať. 

Výskum bol financovaný z projektu APVT 13604. 
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L. SIMON: Všeobecná charakteristika novoopísaných 
pyroklastických hornín Úplazu, Zadná Poľana 

Pri mapovaní na jeseň 2006 som v svahu čerstvo vymletej poľnej 
, 

cesty v oblasti Uplazu na Zadnej Poľane, nachádzajúcej sa na mape 
v mierke 1 : 25 OOO na liste Drábsko 36-412, objavil pyroklastické 
horniny. Ide o komplex autochtónnych pyroklastík hrubých asi 50 m. 
Sukcesiu tvoria nepravidelne sa striedajúce vrstvy pyroklastík hrubé 
1 až 15 m. Matrix v nich je prevažne tufovo-pemzový a je podporný 
v stavbe vrstiev. Polohy obsahujú fragmenty reprezentujúce pyro
klastické andezity sivej farby prevažne angulárneho tvaru veľké 1 až 

45 cm, ale aj pemzové fragmenty veľké 2 až 5 cm. Podľa Šimona 
(2006) sa komplex pyroklastík Úplazu formoval v sarmate vo vrchnej 
stratovulkanickej stavbe formáciou Poľana. Pyroklastiká sú prejavom 
explozívnej vulkanickej aktivity typickej pre prechodnú vulkanickú 
zónu. V geologickej mape Poľany Dublana et al. (1997) sú v tomto 
území označené epiklastické vulkanické horniny abčinskej formácie . 

L. ŠIMON: Charakter a povrchové črty brekciácie lávového 
prúdu Medvedí brloh, Zadná Poľana 

Pri mapovaní na jeseň 2006 som objavil súvislý odkryv brekciovi
tého lávového prúdu pyroxenického andezitu patriaceho do efuzívnej 
aktivity formácie Poľana. Prúd sa nachádza v svahu na Zadnej Poľa
ne v priestore Bystrého, lokalizovaného na mape v mierke 1 : 25 OOO 
na liste Poľana 36-411 . Ide o sukcesiu brekciácií lávového prúdu 
hrubých asi 70 m. Sukcesiu tvoria nepravidelne sa striedajúce brek
ciovité jazyky hrubé od 1 O do 200 cm s ojedinelými prechodmi do 
hrubodoskovitej až blokovitej odlučnosti. Matrix v nich je lávový, 
hnedobordový až červenkastý s drvenou hmotou. Polohy obsahujú 
angulárne fragmenty reprezentujúce pyroxenické andezity sivej, 
hnedobordovej a červenohnedej farby . Podľa Šimona (2006) 
sa zbrekciovaný lávový prúd Medvedí brloh vyvinul v sarmate vo vrchnej 
stratovulkanickej stavbe formáciou Poľana . Prúd je prejavom efuzívnej 
aktivity typickej pre prechodnú vulkanickú zónu. V geologickej mape 
Poľany Dublana et al. (1997) je v tomto území označený hrubý lávový 
prúd veľkodetvianskej formácie. 

R. DEMKO a P. IVAN: Príspevok ku genéze terciérnych 
alkalických bazaltov Západných Karpát na základe 
modelovania distribúcie REE-HFSE 

Neogénny vulkanizmus Západných Karpát a severného Mad'ar
ska je známy výskytom alkalických bázických efuzívnych hornín 

zastúpených alkalickými bazaltmi , trachybazaltmi a basanitmi. 

V rámci geochemického štúdia sa spracoval i publikované analýzy 

Ivana a Hovorku (1993) , Dobosiho a Jennera (1999). 

Pre analyzované horniny je charakteristická uniformná distribúcia 

REE-HFSE vyznačujúca sa výrazným obohatením o LREE oproti 

HREE, pozitívnymi anomáliami Nb, Ta (antisubdukčný charakter) , 
negatívnymi anomáliami Zr, Hf a sprievodným ochudobnením 
o MREE voči distribúcii NMORB-018. Na vlastné spracovanie analy

tických údajov sa analýzy prepočítali na hodnoty MgO = 1 O hmat. % 
prirátaním adekvátneho množstva forsteritového olivínu do analýz 
(potlačenie efektu frakčnej kryštalizácie) . Potom sa dáta podrobili 
regresnej analýze (charakteristika distribúcie REE-HFSE) a inverznej 

DMI metóde (Oynamic Melting lnversion method), ktorá umožňuje 
porovnávať zloženie bázických efuzívnych hornín, materského peri

dotitu, stupeň tavenia alebo chromatografického prepracovania. Ako 

primárny protolit sa použil Grt lherzolit s amfibolom, lebo analyzované 
horniny sa vyznačujú vysokým La/Yb (marker prítomnosti granátu , 

v materskom peridotite) a často obsahujú porfyrický amfibol. 

Výsledný charakter distribúcie REE-HFSE (inverzný vývoj Nb, Ta 
voči anomáliám Zr, Hf) nemožno vysvetliť mineralogickou variabilitou 

materského peridotitu ani spôsobom jeho tavenia. Takáto distribúcia 

sa dá dosiahnuť iba v podmienkach chromatografickej separácie 
HFSE/REE pri reaktívnej perkolácii taveniny cez plášťové horniny. 

V rámci distribúcie neogénnych alkalických vulkanitov sú syste

matické regionálne variácie v kompozícii REE-HFSE. Po korekci i 



analýz na MgO = 1 O hmot. % rastie koncentrácia silne inkompatibil
ných prvkov (vyššia koncentrácia = nižšie % tavenia) smerom od 

Banskej Štiavnice cez Podrečany a Cerovú vrchovinu do Mad'arska. 
Rovnako narastá aj intenzita chromatografického prepracovania 
(separácia REEIHFSE). Pri Banskej Štiavnici a Podrečanoch je to 

1,2-2,6 %, pri vulkanitoch v Mad'arsku (Magyarbánya, Bárna) 6-9,2 %. 

Za príčinu vzniku alkalických bázických magiem pokladáme adia
baticko-dekompresné tavenie Grt lherzolitov s Amt spôsobené dyna

mickým pohybom v plášti ako výsledkom pohybu litosféry Západných 

Karpát po zlomovom systéme smeru SZ- JV. 

M. GREGOR a P. UHER: Prechodný typ opálov z vybraných 
lokalít stredoslovenských neovulkanitov 

Vybrané vzorky opálu zo stredoslovenských neovulkanitov 
(Badín, Nevoľné a Lehôtka pod Brehmi) boli analyzované pomocou 
rtg . difrakčnej práškovej analýzy na prístroji DRON-3 (Geologický 
ústav Prírodovedeckej fakulty UK) pri použití Co Ka žiarenia, Fe filtra, 

urýchľovacieho napätia 30 kV a prúdu 15 mA. I nfračervené absorpč

né spektrum opálov bolo zosnímané na FTIR spektrometri Magna 

750 (Ústav anorganickej chémie SAV) metódou KBr tabliet (v rozmedzí 
4000-400 cm·1) a DRIFT (12 000-4000 cm·1) . Rastrovacia elektró

nová mikroskopia (SEM) bola vyhotovená na prístroji JEOL JXA 

840A (Centrálne laboratóriá elektrónovooptických metód Prírodo
vedeckej fakulty UK) pri urýchľovacom napätí 1 O kV a prúde 5 nA 
sa vykonala na sledovanie morfológie povrchu vzoriek. Vzorky boli 
leptané studenou parou kyseliny fluorovodíkovej po dobu 5, 15, 30 

a 45 minút. 
Podľa výsledkov rtg. difrakčnej práškovej analýzy je opál-A (opál-AG 

a opál-AN) charakteristický širokým difrakčným maximom, ktorého 

stred je okolo 0,4 nm. Pre opál-CT je charakteristický difrakčný 
záznam s tromi dobre odlíšiteľnými difrakčnými maximami pri 0,43 

(tzv. tridymitové difrakčné maximum), 0,41 a 0,25 nm (tzv. cristobali

tové difrakčné maximum) . Možné zmeny pozorované pri rtg. difrakč
nej práškovej analýze odrážajú prechod opálu-A nevykazujúceho 

akékoľvek vnútorné usporiadanie na opál-CT, ktorého vnútorné 
usporiadanie zodpovedá cristobalitovej štruktúre s interkaláciami tri

dymitovej. Premenu opálu-A na opál-CT ovplyvňuje viac faktorov -
teplota, čas resp. minerálne inklúzie. Na základe rtg. difrakčnej práš

kovej analýzy opály z vybraných lokalít nemožno charakterizovať ako 
opál-A alebo opál-CT. Vo všetkých prípadoch sa identifikovali opály 
s tzv. prechodnými štruktúrami. Pri opáloch z Nevoľného (formácia 
kremnického štítu) sa identifikoval opál-AICT, ktorý je charakteristic
ký zužovaním pôvodne širokého maxima opálu-A, pričom ostatné di

frakčné maximá charakteristické pre opál-CT ešte nie sú pozorova

teľné . V prípade opálov z Badína (turovská formácia) a z Lehôtky 
pod Brehmi (jastrabská formácia) sa identifikoval opál-CTIA. Okrem 

difrakčného maxima 0,41 nm je pre difrakčný záznam opálu-CTIA 

charakteristické difrakčné maximum 0,25 nm. Rtg. difrakčnou analýzou 
a infračervenou spektroskopiou sa vo vzorkách z Nevoľného, Badína 

a Lehôtky pod Brehmi identifikovali vrstvovité silikáty s expandujú
cimi vrstvami. Na základe výsledkov z infračervenej spektroskopie 

ide o smektity nontronitového zloženia (Badín, Nevoľné) alebo mont
morilonitového (Lehôtka pod Brehmi. 

Infračervené spektrá prechodných typov opálov v porovnaní 

s infračervenými spektrami opálu-A a opálu-CT vykazujú značné 

rozdiely. Vibračné pásy Si-O s hodnotou 1105 cm·1 sú pri prechodných 
typoch opálov a opálu-CT takmer zhodné. Ďalší vibračný pás Si-O pri 
opáloch z Nevoľného a Badína s približnou hodnotou 795 cm·1 zod

povedá vibračnému pásu opálu-A a pri opáloch z Lehôtky pod Brehmi 
s 789 cm·1 opálu-CT. Vibračný pás s približnou hodnotou 470 cm·1 

vo všetkých prípadoch zodpovedá opálu-CT. Rastrovacia elektrónová 

mikroskopia potvrdila morfo logické rozdiely medzi prechodnými 

typmi opálov a opálom-A aj opálom-CT. Opál-A je zložený z guľovi
tých útvarov tzv. sfér rozličnej veľkosti a chaoticky usporiadaných. 

Opál-CT tvoria sférické agregáty tzv. lepisféry zložené z hexagonál
nych p l atničiek . Prechodný opál-AICT sa skladá z podobných sfér 
ako opál-A, ale v niektorých sférach sa pozorovali diery alebo jamky, 

prípadne kolaps sfér. Podľa Lynneho a Campbella (2001) ide o jasný 
dôkaz kolapsu opálu-A a formovanie opálu-AICT, ktorého prítomnosť 

potvrdila rtg. difrakčná prášková analýza: Opál-CTI A sa skladá z izo

lovaných platničiek a z počiatočných neusporiadaných lepisfér 
(Lynne a Campbell, 2001 ). 

Výskyt prechodných typov opálu súvisí so zmenou amorfného 
Si02 na formy Si0 2 s vyšším stupňom vnútorného usporiadania až 

po kryštalické modifikácie (opál-A ⇒ opál-CT ⇒ opál-C ⇒ kremeň) . 

Forma vystupovania Si02 je závislá od zmien vo vnútornom usporia

daní, ked' dochádza ku kolapsu pôvodnej štruktúry a vzniká nová 
(kolaps sfér opálu-A a vznik nedokonalých lepisfér opálu-CT). Cha
rakteristické zmeny sprevádzajúce vznik prechodných typov opálu 

boli dokumentované na vybraných lokalitách rtg. difrakčnou práško
vou analýzou, rastrovacou elektrónovou mikroskopiou a sčasti aj 
infračervenou spektroskopiou. Typy prechodného opálu a mechaniz

mus jeho vzniku je rovnaký ako u typov opálu z lokalít na Novom 
Zélande (Lynne a Campbell, 2001 ). Prechod opálu-A na opál-CT 
a vznik prechodných typov opálu (opál-AICT a opál-CTIA) môže byt' 
do značnej miery ovplyvnený prítomnosťou vrstvovitých silikátov 
s expandujúcimi vrstvami (Hinman, 1998). 

R. AUBRECHT, Ch. BREWER-CARÍAS, B. ŠMÍDA, M. AUDY, 
Ľ. . KOVÁČIK a M. GREGOR:· Opálové stromatolity v jaskyni 
Cueva Charles Brewer vo Venezuele - ich mineralogické 
a mikrobiologické zloženie 

Jaskyňa Cueva Charles Brewer, objavená v roku na stolovej 
hore Chimantá vo Venezuele , je v súčasnosti najväčšou známou jas
kyňou vymodelovanou v pieskovci. Podobne ako v iných jaskyniach 
v silikátových horninách jej výzdobu tvoria zvláštne opálové speleo
témy, ktoré sú však unikátne svojimi veľkými rozmermi. Speleotémami 

sú roz l ičné nátekové formy anorganického pôvodu, ale častejšie 

vztýčené formy vzniknuvšie mikrobiálnou akumuláciou. Pri speleolo

gickom prieskume sa rozlíšilo vyše desať rôznych tvarových foriem. 
Najčastejšie sú „ šampiňóny", ,.panáčiky", ,,čierne koraly" a zvláštne -

„pavuči nové stalaktity", ktoré vznikli inkrustáciou pavučiny visiacej 

zo stropu. 
Napriek roz ličným tvarom všeobecne ide o mikrobiality pomerne 

jednotnej základnej stavby. Ked'že majú laminovanú štruktúru, 

možno ich nazvať stromatolitmi. Najčastejšie sa skladajú z centrálneho 
tmavého kompaktného stromatolitu a z vonkajšej bielej vrstvy pripomí

najúcej kriedu. Pri niektorých speleotémach vidno aj striedanie 
týchto dvoch litologických typov. Výskum optickou a elektrónovou 

mikroskopiou ukázal, že centrálny kompaktný stromatolit je mierne 
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laminovaný a na jeho stavbe sa pravdepodobne zúčastňujú cyano
baktérie radu Oscillatoriales pripomínajúce rod Phormidium a Cyano

stylon (alebo Entophysalis) z radu Chroococcales. Vonkajšiu kriedo
vitú vrstvu tvoria biele peloidy usporiadané v laminách. Ich mikrobiál
ne komponenty sú zväčša zotreté a zachované iba v najvrchnejších, 
najmenej inkrustovaných vrstvičkách. Výskum ukázal, že najpravde

podobnejšie ide o cyanobaktérie z radu Nostocales, ktoré sa v jas
kyni zrejme prispôsobi li heterotrofnému spôsobu života. Nostoky 

dokonca zvyčajne žijú heterotrofne aj v iných podmienkach, napr. 
v lišajníkoch a vo vyšších rastlinách, a ich hlavným zdrojom výživy 
je fixácia N. 

Rtg. analýza ukázala, že speleotémy v absolútnej väčšine tvorí 
opál-A. Pri starších vztýčených speleotémach a prevažne aj v náte
kových formách už nastala č iastočná rekryštalizácia na opál-CT až 
mikrokremeň. Pri týchto speleotémach vidno progresívnu rekryšta
lizáciu smerom do starších častí stromatolitu. 

Pod'akovanie. Projekt bol finančne podporený z rezervy Ministerstva 
školstva SR. 

M. RADVANEC, P. KONEČNÝ, Z. NÉM ETH a P. GRECULA: 
Záznam variskej tektonodeformačnej evolúcie gemerika 
v spodnopaleozoickom metapelite 

Petrologickým výskumom spodnopaleozoického očkatého meta

pel itu, trad ične označovaného ako porfyroid, z lokality Guľapalag , 

Majerská dolina, Dlhá dolina, Betliar, Grexa, Rožňava-Turecká, Hrelí
kov potok a Bystrý potok sa zistilo, že ide o metamorfi t biotitovej 
zóny s litostratigrafickým zaradením protolitu metamorfitu na rozhra
nie súvrství grafitických (betl iarske súvrstvie) a chloritických bridlíc 

(smolnícke súvrstvie) . Makroskopicky rozoznateľné oválne klasty kre

meňa veľké do 5 mm v pelitickom spojive reprezentujú pôvodný detri
tický komponent a pri metamorfóze boli pasívnou zložkou. Ostatné 

súčasti horniny mm rozmerov reprezentujú porfyroblasty koexistujúcej 
dvojice K živec a albit (mikropertit) s dominujúcim K živcom a novo
tvarový dynamicky rekryštalizovaný kremeň. Pelitická základná 

hmota horniny aj po vzniku porfyroblastov predstavuje 50- 60 % objemu 
horniny a tvorí ju biotit, muskovit fengit, kremeň, chlorit, albit, K živec, 

epidot, ilmenit, rutil a sporadicky granát a aktinolit. Ked'že v meta
morfite prevláda pelitická základná hmota s indexovým minerálom 

St-zóny a okrem pôvodných kremeňových klastov sa iný psamitický 
komponent protolitu nezistil, metamorfit označujeme ako Bt-metapelit. 
V P-T vrchole Bt-zóny sme zistili evidencie lokálneho anatektického 

tavenia. K živec, kremeň a albit majú v týchto P-T podmienkach 

vzájomné usporiadanie a textúrne znaky granitu (mikrografické pre

rastanie K živca s kremeňom, prítomnosť myrmekitu a mikropertitu). 

Biotitová zóna má prográdnu a retrográdnu vetvu s teplotným vrcholom 
620-650 °Ca tlakovým 3 kbar. 

Th-U-Pb datovaním monazitu a uraninitu v rozsahu od 320-31 O 
po 216 mil. rokov sme metamorfno-kinematickým udalostiam variskej 

tektogenézy priradi li reálny vek. Tlakový vrchol variskej metamorfózy 
M1 sa datoval na 275 a teplotný na 262 mil. rokov. Po tomto období 

prebiehalo kontinuálne ch ladnutie Bt-metapel itu s posledným 
geochronologickým záznamom 216 mil. rokov. Alpínsky metamorfný 
proces M2 sporadicky zaznamenala nová generácia monazitu 
s vekom 107 mil. rokov. 

Nové výsledky umožnili rozčlen iť najstaršie nami zistené variské 
štádium VO na časť V0 1 (323- 262 mil. rokov) , s tlakovým vrcholom 

metamorfózy 275 mil. rokov, a časť VD2 (262- 216 mil. rokov) s tep
lotným vrcholom metamorfózy 262 mil. rokov. V intervale 275-262 
rnil. rokov, t. j. medzi tlakovým a teplotným vrcholom metamorfózy 

M, , rástla teplota za konštantného a v závere mierne klesajúceho 
tlaku. Retrográdnu metamorfózu M1 sme datovali v troch postupných 

neprerušených štádiáct1 od 262 do 216 mil. rokov (najvrchnejší perm 

až vrchný trias). Vytváran ie m ikrokrenulačnej kliváže v plastickom 

deformačnom režime a orientácia novogenerovanej fengitu + chloritu 
+ kremeňa vykazujú juhovergentnosť tejto fázy intenzívneho odstre

šovania VD2. V intervale 230 a 216 mil. rokov nevznikali nijaké mine
rálne asociácie okrem monazitu, čo indikuje pasívne chladnutie 
vo fácii zelených bridlíc, ktoré nemalo vplyv na minerálne asociácie 

z prográdnej a retrográdnej metamorfózy M 1. Na základe korelácie 
tektonickej evolúcie územia so získanými geochronologickými dátami 
možno variské deformačné štádium VO rozčleniť na dve časti. 

Jednou je vo, (323-262 mil. rokov) s variskou kolíziou a zároveň 

pF~grádnou vetvou metamorfózy M1 a jej finálnou stabilizáciou na 

konci kompresného štádia v období od 275 do 262 mil. rokov s tvor

bou granitu, vulkanizmom a vznikom rudných žíl v spodnom perme. 
Pre túto finálnu stabilizáciu je charakteristická minerálna asociácia 

vrcholu St-zóny (biotit + albit + aktinolit + kremeň) s lokálnym ana
tektickým tavením s minerálnou asociáciou K živec + kremeň a albit + 
K živec v severovergentnom extenznom režime variského orogénu. 

Časť VD2 v období od 262 do 216 mil. rokov je typická intenzívnym 
juhovergentným variským postkolíznym odstrešovaním vo vrchnom 
perme až vrchnom triase v retrográdnej vetve metamorfózy M 1. 

Prvé zistenie kinematiky extenzného odstrešenia VD2 doplni lo 
chýbajúce štruktúrne evidencie o extenzii a o nasledujúcom otvorení 
pretiahnutého permsko-triasového bazéna, ktorý sa generoval na J 

od varisky skolidovaného gemerika. 

Prejavy alpínskej tektonometamorfózy zaznamenali len sporadické 

veky monazitu okolo 107 mi l. rokov v hlbších častiach vrtu RS-1, 
v Bt-metapelite, ktorý ho skúmali. Tento monazit zaznamenal vek 

metamorfnej rekryštalizácie a tektonizáciu Bt-metapelitu na báze 
gemerického príkrovu pravdepodobne pri zmene alpínskej kompresno

násunovej kinematiky AD 1 na extenznoodstrešovaciu kinematiku 
v štádiu AD2. Alpínska metamorfóza M2 a odstrešovanie v štádiu AD2 

horizont Bt-metapelitu z centrálnej a jz. časti gemerika, ktorý sme 

študovali, výraznejšie nepostihli tvorbou nových minerálnych asociácií, 
ktoré by prepisovali vekový záznam staršej variskej metamorfózy M 1 
v celom objeme horniny. 

V. HURAI: Kvapalný dusík v barite z Rudnian a jeho 
význam pre poznanie genézy sideritových žíl gemerika 

Na genézu hydrotermálnych po lymetalických žíl gemerika sú 

v súčasnost i dva kontroverzné názory. Podľa Radvanca et al. (2004) 

rudonosné fluidá tvorí reziduálna, čiastočne odparená morská voda, 
ktorá prenikla do variského fundamentu gemerika pozdÍž permského 

y 

riftu a tam sa zmiešala s metamorfogénnymi fluidami. Zák et al. 

(2005) dokumentujú permský vek žily Draždiak v Rudňanoch precho
dom sideritovo-baritovej výplne do baritovo-sadrovcovej stratiformnej 
polohy v permských konglomerátoch a bridliciach a žilu interpretujú 
ako prívodný kanál podmorských hydrotermálnych výverov. Naproti 
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tomu Hurai et al. (2002) na základe kryštali začnej PT trajektórie, 
izotopového záznamu a zložen ia rudonosných fluíd permský vek 
sideritu v Rudňanoch vylúčili a navrhli model, podľa ktorého siderit 

vznikal pri stúpajúcej teplote a t laku pri jurskej subdukcii alebo krie

dovej kontinentálnej kolízii. 
Barit vo vrchných častiach žily Draždiak metasomaticky zatláča 

siderit, v ktorom vytvára unikátne, až 1 meter dlhé a 25 cm široké 

metakryštály. V polarizačnom mikroskope je homogénny a nejaví 

znaky tektonickej deformácie. Fluidné inklúzie sa našli v štyroch 
vzorkách zo 4. a 11. horizontu. Vodné inklúzie majú prevažne sekun

dárny charakter a pri izbovej teplote ich tvorí iba jedna kvapalná fáza. 
Primárne inklúzie sú oveľa zriedkavejšie. Okrem jednofázových 

primárnych inklúzií vodných roztokov, ktoré pri ochladzovaní mrznú 
a explodujú pod vplyvom rozťažnosti ľadu, sme zistili aj jednofázové 

inklúzie kondenzovaného plynu, v ktorých sa pri ochladzovaní odde
ľuje plynná fáza. Veľmi zriedkavé sú primárne inklúzie s roz ličným 

pomerom vodného roztoku a kondenzovanej plynnej fázy. 
Plynné inklúzie sa homogenizovali na kvapalinu (zmiznutím 

plynovej bubliny) medzi - 183 a -147°C, čo je typické pre čistý N2. 

Hustota vypočítaná zo stavovej rovnice N2 (Span et al. , 2000) zodpo

vedá hodnotám medzi 350 a 740 kg·m·3. Väčšina inklúzií prešla 
sekundárnou reekvilibráciou , ktorej výsledkom sú trhliny s rozličnou 
dÍžkou orientované pozdÍž kryštalografických smerov hostiteľského 

, 
minerálu. Intenzita reekvilibrácie, t. j. dlžka dekrepitačných trhlín , 
sa zvyšuje s veľkosťou inklúzií. Najmenšie a najhustejšie inklúzie 
(2-5 µm v priemere) sú bez dekrepitačných trhlín a vyzerajú nepo

rušené. Hustota inkludovaného N2 je nepriamo úmerná intenzite 
dekrepitácie, čo interpretujeme ako výsledok kontinuálnej dekompresie 

a absencie tektonického stlačenia v geologickom vývoji. 
Pri izbovej teplote dosahuje reliktný fluidný tlak v najhustejších 

inklúziách N2 až 2150-násobok atmosférického tlaku, čo vylučuje 
v 

kryštalizáciu blízko morského dna, ako to navrhol Zák et al. (2005), 

pretože vodný stÍpec by musel mať výšku 20 km. Na vysvetlen ie 

existencie kvapalného N2 v rudnianskom barite je vhodnejší litostatický 

fluidný režim podľa modelu, ktorý navrhol Hurai et al. (2002). 
Teplota kryštalizácie rudn ianskeho baritu odvodená z chemic

kého zloženia výluhov a empirického K/Na termometra (Verma 
a Santoyo, 1997) kolíše medzi 200- 260 °C a maximálne hodnoty 
sa kryjú s teplotou metamorfnej premeny permských sedimentov 
severného gemerika (Šucha a Eberl , 1992). Teplota kryštalizácie 

baritu je vyššia ako pri siderite (170-230 °C), čo potvrdzuje hypotézu 

o kryštalizácii sideritu v prográdnej vetve PT trajektórie alpínskej meta
morfózy. Tlak odvodený z hustoty N2 mohol dosahovať až 4 kbar pri 
260 °C, čo pri litostatickom režime zodpovedá hÍbke vzniku až 14 km. 

Túto hodnotu interpretujeme ako maximálnu hrúbku mezozoického 

M. JEZNÝ: Modelovanie tepelného toku v povrchových 
častiach skalného masívu 

Medzi dôležité fyzikálne parametre určujúce mnohé javy 

a vlastnosti našej planéty patrí jej teplota a tepelná energia. Na vznik 

akrečného klina a autochtónneho perme-triasového obalu nad kryšta

linikom severného gemerika. 
N2 je typická metamorfogénna plynná zložka, ktorá primárne 

pochádza z odumretého organického materiálu. V ranej diagenéze 
sa v anoxických podmienkach z proteínov uvoľňuje NH4 + a nahrádza 

K v kryštálovej štruktúre sľudy, ílových minerálov, živca a typických 
evaporitových minerálov, ako je sylvín a karnalit. V halitových ložis

kách s anhydritom sa našli plynné zmesi N2 a C02 , ktoré vznikli oxi

dáciou amoniaku a metánu. N2 s metánom a s malým množstvom 
C02 je naopak typický pre ložiská draselnej soli alebo halitové ložis

ká bez anhydritu . Pri metamorfóze sedimentov sa veľké množstvo N2 

začína uvoľňovať rozk ladom amóniovej skupiny sľúd od teploty 
550-600 °C v amfibolitovej fácii (Dubessy a Ramboz, 1987) 
a pokračuje až do eklogitovej fácie , pre ktorú je N2 typickou fluidnou 

zložkou (napr. Janák et al., 1996). Pôvod N2 v rudnianskom barite 
bude zrejmejší po identifikácii vedľajších plynných zložiek Ramanovou 
spektroskopiou a po preštudovaní podobných výskytov baritu v side
ritových žilách v južnom gemeriku. Pracovná hypotéza sa zatiaľ prikláňa 

k vzn iku N2 oxidáciou amoniaku pri metamorfóze organogénnych 

morských sedimentov. Tým istým procesom vysvetľujeme aj extrémny 
obsah Br vo výluhoch sideritu a baritu severného gemerika, ktorý je 

oveľa vyšší ako v reziduálnej morskej soľanke v rovnováhe s anhydritom 

(Hurai et al. , 2002). 

, 
P. CHUDIK a P. UHER: Vzácnoprvková Nb-Ta mineralizá-
cia v granitových pegmatitoch v Sopotnickej doline 
(Nízke Tatry) 

Vzácnoprvková Nb-Ta mineralizácia sa vyskytuje v dvoch ten
kých žilách relatívne slabo frakcionovaného granitového pegmatitu 
v hercýnskom biotitickom granodiorite až granite v Sopotnickej doline. 

Prašivský biotitický granodiorit až granit je stredne zrnitá hornina 

s porfyrickými výrastlicami K živca patriaca medzi neskorohercýnske 

intrúzie typu I alebo 1 > S. 
Pegmatity S2A aj S2B majú jednoduché zloženie (kremeň, K živec, 

plagioklas, biotit a muskov'it), sú pomerne slabo diferencované a podľa 
klasifikácie černého (1991) ich možno zaradiť do berylového typu resp. 
berylovo-columbitového subtypu s ojedinelou Nb-Ta mineralizáciou. 

Medzi hlavné primárne minerály patrí Nb-Ta rutil, ferocolumbit, 

ojedinele manganocolumbit a Ti ixiolit. V skupine sekundárnych Nb-Ta 

minerálov sa identifikovali minerály skupiny pyroch lóru (pyrochlór, 
mikrolit, betafit, uránpyrochlór, uránmikrolit, plumbomikrolit, stibiomikrolit, 
stibiobetafit, uránovo-antimónový mikrolit, uránovo-olovený mikrolit 

a antimónový mikrolit) , roméit, nióbovo-tantálový titanit a fersmit. 

a udržiavanie života na Zemi je mimoriadne dôležitý tepelný režim 

na povrchu a v atmosfére, ktorý závisí predovšetkým od slnečného 

žiarenia a atmosférickej cirkulácie. Množstvo slnečného žiarenia 
dopadajúce na isté miesto povrchu Zeme nie je konštantné, ale 

závisí od ob l ačnost i , mení sa periodicky ako výsledok rotácie 
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Zeme, ako aj jej ročného obehu okolo Slnka. Množstvo tepla prijaté 

povrchom Zeme ovplyvňuje aj zemepisná šírka príslušného miesta, 

pretože pri šikmom dopade (v oblasti pó lov) je tok pohlteného 

žiarenia menší ako pri kolmom (v oblastiach okolo rovníka). Tepelný 
tok , prirodzene, závisí aj od znečistenia atmosféry (Hvožďara 

a Prigancová, 1989). 
Teplota na povrchu Zeme je funkciou miesta a času a časové 

variácie teploty periodickou funkciou s roz ličným i periódami. Je najmä 

denné a ročné kolísanie teploty na povrchu Zeme. 

Priemerná teplota na celom povrchu Zeme je v ostatnom čase 
, 

okolo 15 °C. Udaje geológov potvrdzujú, že v geologickej minulosti 

sa teplota zemského povrchu asi podstatnejšie nemenila, a preto 

sa táto priemerná teplota pokladá za priemernú teplotu počas celej 

existencie Zeme (Ochaba, 1989). 
Z fyziky aj z dennej skúsenosti je známe, že sa teplo šíri z miesta 

s vyššou teplotou na miesto s nižšou teplotou. V zásade sa rozlišujú 
tri základné spôsoby prenosu tepla, a to vedením (kondukciou), prú
dením (konvekciou) a žiarením (radiáciou). Pri pevnej fáze, do ktorej 

patria aj horniny, je najdôležitejší prenos tepla vedením. 

Povrchovú časť skalného masívu ovplyvňuje denné aj sezónne 

kolísanie teploty spôsobované zmenami teploty ovzdušia, ochladzo

vaním vetrom a slnečným žiarením. Takéto cyklické kolísanie 

sa sčasti prenášalo dovnútra masívu v zmysle kondukcie v súlade 

s Fourierovými zákonmi. Aj keď teplota s hÍbkou rapídne klesá, stále 

môže významne vplývať na mechanické správanie horninového 

masívu, najmä vo vzťahu k jeho fyzickému oslabeniu, čo sa môže 

neskôr prejaviť ako významný problém, napr. pri riešení stability 

skalných stien. 
Na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK 

v súčasnosti prebieha výskum problematiky stability skalných masívov, 

pri ktorej majú dôležitú úlohu zmeny povrchovej teploty, najmä to, 

či ich možno pokladať ako jeden zo spúšťacích faktorov pri svahových 

pohyboch v skalných horninách. 

Základnými geotermickými údajmi potrebnými na zistenie vplyvu 

teploty na mechanické správanie horninového masívu je poznanie 

prirodzeného teplotného poľa a termofyzikálnych parametrov hornín, 

medzi ktoré patrí koeficient tepelnej vodivosti, koeficient teplotnej 
vodivosti, merné teplo a tepelná produkcia hornín. Takéto poznatky 

sú nevyhnutným podkladom na štúdium priestorového aj časového 

rozloženia teplotného poľa v horninovom masíve. Modelové riešenia 

na základe rovnice vedenia tepla s využitím termofyzikálnych vlast

ností hornín umožňujú vývoj teplotného poľa v priestore a čase pred

povedať jednoznačne. 

Tepelné vlastnosti hornín závisia od mnohých faktorov, najmä od 

štruktúry horniny, jej litologického a minerálneho zloženia, pórovitosti , 

vlhkosti, teploty a geostatického tlaku. 

Výskum zameraný na sledovanie tepelného toku v horninovom 

masíve a jeho možného vplyvu na kinematiku pohybu plazivého (kré

pového) charakteru sme vykonali na lokalite Spišský hrad, kde sa už 

od roku 1980 pravidelne monitorujú pomalé svahové pohyby. V roku 

2003 sa v južnej časti hradu, na tzv. Perúnovej skale, osadilo päť 

teplotných snímačov, pričom štyri sú v nerovnakej hÍbke travertíno

vého masívu (7, 25, 40, 80 cm) a piaty zachytáva vonkajšiu teplotu. 

Teplota sa zaznamenáva v pravidelných časových sekvenciách 

a dáta sa ukladajú na pamäťové médium (dataloger). Intervaly sní

mania teploty sú navrhnuté tak, aby sa zaregistrovali najmä teplotné 
. ,- . . ,-

max, ma a m1n1ma. 

Z takto získaných hodnôt možno presne určiť priebeh teplotnej 

vlny v čase a priestore a potom odčítať fázové posuny v periodických 

zmenách teploty. Namerané hodnoty in situ možno potom porovnať 

s priebehom teplotnej vlny vo vytvorených analytických modeloch. 
Meraniami aj matematickým výpočtom sa dá zistiť , že periodicky 

sa meniaci tok tepla zo Slnka nepreniká hlboko pod Zem. Denné 

teplotné zmeny v rozpätí 20 °C sa prejavujú len do hÍbky jedného 

metra travertínového masívu. 

M. BRČEK: Využitie geofyzikálnych a hydrogeologických 
metód pri riešení vplyvu skládok na okolie 

Riešenie starých environmentálnych záťaží dávame v oblasti 

životného prostredia na popredné miesto záujmu spoločnosti. Z geo

logických odborov sa pri ňom široko využíva hlavne hydrogeológia, 

ktorej predmetom pozornosti je podzemná voda. Hydrogeologický 

prieskum však v mnohých prípadoch nedosahuje požadovanú kvalitu 

a komplexnosť, a tak každý nový zdroj informácií, ktorý pomáha pri 

riešení praktických hydrogeologických úloh, šetrí nemalé finančné 

náklady, čas aj vynaloženú ľudskú prácu. Poznatky hydrológie pri 

hľadaní a ochrane zdrojov podze1nnej vody dopÍňajú aj moderné 

geofyzikálne výskumné metódy. 
Geofyzikálnym meraním v jednotlivých rokoch sa na lokalite 

Šulekovo zistilo v okolí skládky rozdielne rozšírenie kontaminantu . 

Zo samého merania nebolo jasné, prečo je to tak, no metódami hydro

geologického prieskumu sa to vysvetliť dalo. Zistil sa minimálny prietok 

v povrchovom toku, pri ktorom sa mení prúdenie podzemnej vody 

smerom od Váhu do územia. lnfiltrovaná voda z Váhu s nízkou mer

nou elektrickou vodivosťou pri postupe do územia riedila a odtláčala 

kontaminovanú podzemnú vodu od skládky. 
Pri vysvetľovaní rozdielu v rozsahu kontaminácie v roku 1995 

a 2000 sa zistilo, že v roku 2000 bol pred obdobím merania geofyzi

kálnymi metódami a počas meraní nameraný vo Váhu skoro dvoj 

násobne vyšší prietok a ten spôsobil, že sa kontaminant v okolí 

skládky zriedil , a preto sa tam nameral znížený zdanlivý merný 

odpor. 
Na skládke Bošany sa povrchovým geoelektrickým prieskumom 

zmapoval plošný rozsah skládky, ako aj rozčlenenie materiálu v nej . 

Už úvodnou metódou - dipólovým elektromagnetickým profilovaním 

- sa zistilo, že skládka obsahuje materiál veľmi odlišný od materiálu 

okolitého terénu a podložia skládky. Doplnkové metódy - vertikálna 

elektrická sondáž a multielektródová sondáž - tento poznatok potvr

dili a prehÍbili . Výsledky meraní pomohli pri tvorbe lepšej predstavy 

o rozmiestnení znečistenia v skládke. 

l,ydrogeologickými metódami sa naproti tomu zistilo, že sa toxický 

Cr celk. zdržiava blízko skládky a jeho koncentrácie zistené d'alej od 

skládky neprekračujú limity stanovené vyhláškou MŽP SR 636/2004. 

Šírenie znečistenia do vzdialenejších oblastí od skládky nepreukazujú 

ani chloridy, ktoré sa považujú za konzervatívne stopovače. 

Dôležité bolo podrobne sledovať a opísať účinok prietoku 

v povrchovom toku na smer prúdenia podzemnej vody. Z grafu 

závislosti hladiny pod4emnej vody od prietoku vyplynulo , že prietok 

nad 14,0 m3 -s-1 už nemá na zmenu úrovne hladiny podzemnej 

vody významný vplyv. Rieka pôsobí hlavne na blízke okolie a jej 

vplyv s rastúcou vzdia lenosťou stále viac oslabujú geomorfologické 

pomery. 
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D. PLAŠIENKA: Aktuálne problémy tektoniky pieninského 
bradlového pásma ilustrované na súbore priečnych 
rezov od Myjavy po Humenné 

Pieninské bradlové pásmo (d'alej PBP) sa vyznačuje množstvom 

tektonických a litostratigrafických jednotiek s mimoriadne variabilnou 

litológiou. Minulých 150 rokov intenzívneho výskumu sa venovalo 

predovšetkým litostratigrafii, biostratigrafii a sedimentológii jeho 
mezozoických a paleogénnych komplexov, a preto sa všetky tekto
nické predstavy o jeho stavbe odvíjali najmä od interpretácie sedi

mentárneho záznamu. Moderný štruktúrny výskum sa sporadicky 
využíval až v posledných dvoch dekádach (Ratschbacher et al., 
1993; Nemčok a Nemčok, 1994; Kováč a Hák, 1996) a priniesol 
dôkazy o dominantne transpresnej povahe deformácií v PBP, ale 

jeho celkový kinematický obraz a štruktúrny vývoj zostávajú nad'alej 
prakticky neznáme. Veľmi málo informácií je predovšetkým o naj
starších fázach tektonického vývoja pásma, ked' sa do superpozície 

dostal i hlavné oravické i neoravi.cké (centrálnokarpatské) jednotky, 
ktoré budujú PBP (vrátane tzv. pribradlovej zóny) dnes. Kontroverzne 

sa chápe aj vzťah jednotiek PBP k externejšej magurskej jednotke 

flyšového pásma (napr. Jurewicz, 1997, vs. Birkenmajer, 1986). 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť vzťahy hlavných tektonických 
jednotiek PBP navzájom a k susedným jednotkám centrálnych 

a externých Západných Karpát pomocou série priečnych rezov. Rezy 
sú tentatívne, zostavené na základe publikovaných máp a profilov, 
litostratigrafického obsahu jednotiek a vlastných štruktúrnych údajov 

a slúžia ako pracovná hypotéza a podklad na zameranie d'alšieho 
výskumu. 

Na rezoch sa rozlišuje penninský a slovakokarpatský (austro

alpínsky) tektonický systém. Prvý sa štruktúroval v terciéri, druhý už 
vo vrchnej kriede a významne reaktivoval v terciéri. Penninsl<ý systém 

obsahuje nasledujúce superjednotky: 1. magurskú (severné pennini

kum - vrchnokriedovo-o ligocénne, prevažne flyšové kon1plexy), 
2. bielokarpatskú (severné penninikum - kriedovo-eocénne súvrstvia 
vrátane jarmutského, pročského a strihovského), 3. oravikum (stredné 

penninikum - spodnojursko-vrchnokriedové komplexy jednotiek, 

ako je czorsztynská, niedzicko-pruská, kysucko-braniská, pieninská, 
oravská, nižnianska a pod.) , 4. váhikum (južné penninikum - vrchno
jursko-vrchnokriedové oceánske komplexy belickej a iňačovsko
·kričevskej jednotky). Centrálnokarpatské jednotky inkorporované 

do stavby PBP a priľahlých zón zahŕňajú: 5. tatrikum (vrátane infra
tatrických jednotiek, ako je inovecká a kozolská) , 6. fatrikum (drietomská, 

manínska, klapská, haligovecká, humenská jednotka), 8. hronikum 

(Brezovské a Čachtické Karpaty). 

Okrem príkrovových jednotiek sú rozlíšené aj štyri skupiny nalo

žených (overstep) sedimentárnych komplexov: a) senónska brezov
ská skupina, b) paleocénno-spodnoeocénna myjavsko-hričovská 

skupina, c) eocénno-egerská podhalsko-podtatranská skupina 
(vrátane lokálnych egenburských sedimentov) , d) neogénne sedimenty 

a vulkanity. 
Tektonický vývoj týchto jednotiek bol veľmi zložitý, nerovnomer

ne zaznamenávaný a sčast i odlišný v jednotlivých úsekoch PBP. 
Rozdeľujeme ho do šiestich základných etáp: 1. vrchnoturónske 
alebo o niečo mladšie umiestnenie príkrovov fatrika a hronika do 

nadložia tatrika nasledované popríkrovovými senónskymi sedimentmi 

gosauskej brezovskej skupiny, 2. senónska subdukcia juhopennin
ského váhického oceána pod centrálne Karpaty, subkrécia belickej 
jednotky pod infratatrikum a ich spoločná deformácia a metamorfóza, 
čiastočná reaktivácia a pokračujúce presúvanie najexternejších fat

rických jednotiek (drietomská, manínska, klapská) a sčasti aj hranic

kých jednotiek až do nadložia váhika a južného oravika (senónske 
sedimenty reprezentujú inverziu v magurskej panve, predorogénny 

pelagický prah v czorsztynskej sukcesii, spodnoplatňový synorogén
ny flyš v kysuckej sukcesii a vrchnoplatňový nesený (piggy-back) 

flyš na čelných fatricko-hronických príkrovoch), 3. na rozhraní kriedy 
a paleogénu na Z čiastočné uzavretie váhického oceána, odlepenie 
kysuckej a podobných juhooravických jednotiek a ich presun do nad

ložia czorsztynskej jednotky spolu s nadložnými fatrickými jednotkami 
a synorogénnymi gosauskými sedimentmi, zárodočné vrásovo
násunové pásmo jednotiek, ktoré neskôr vytvorili PBP, 4. odlepenie 
czorsztynskej jednotky od substrátu podsúvaného pod centrálne Kar
paty a jej presun spolu so všetkými nadložnými jednotkami (vrátane 

synorogénnej myjavsko-hričovskej skupiny) na bielokarpatskú a na 

analogické jednotky so synorogénnym flyšom jarmutsko-pročskej 
skupiny, 5. po eocénno-oligocénnej extenznej udalosti egerská 

dextrálna transpresia, zužovanie a predlžovanie PBP v rámci pozitívnej 

„kvetnej" (flower) štruktúry, vznik „bradlového štýlu" stavby, vznik 
povrásových klivážových systémov a početných prevažne bočno

posuvných mezoskopických zlomových štruktúr, 6. strednomiocénne 
až vrchnomiocénne dotvorenie oblúka PBP sprevádzané transtenziou -
sinistrálnou v západnom a dextrálnou vo východnom úseku PBP. 

Konštruované rezy indikujú veľmi nerovnomerné zaznamenáva
nie týchto udalostí pozdÍž priebehu PBP rovnako ako nerovnomernú 
priestorovú distribúciu vyčlenených tektonických jednotiek. Tie sú 
ako výsledok transpresie mnohokrát skôr v juxtapozícii než super
pozícii , pričom najširší - púchovský úsek sa zdá byt' nahromadením 

viacerých dextrálnych bočnoposuvných duplexových imbrikácií. 

Výskum bol financovaný z projektu VEGA 4095, za čo d'akujeme 

Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR. 

J. BUČOVÁ, V. MIKUŠ a D. PLAŠIENKA: Geologická stavba 
a štruktúrna analýza púchovského úseku pieninského 
bradlového pásma (oblast' Vršatských bradiel) 

Skúmané územie je v púchovskom úseku pieninského bradlo

vého pásma v oblasti Vršatských bradiel. Vršatské bradlá sa skladajú 
z dvoch skupín bradiel , ktoré majú sčasti odlišnú stavbu. Ide o oblasť 

vnútorného pruhu bradiel Vršatského hradu a Javorníka a o oblasť 

vonkajšej skupiny bradiel okolo vrchu Chmeľová. Výskum sa sústredil 
na geologickú stavbu, paleonapäťovú analýzu a rekonštrukciu defor

mačných procesov. Na dosiahnutie cieľov bolo treba vytvoriť geo
logickú mapu terénu so zameraním na vnútornú blokovú stavbu bradiel 
vo vzťahu k ich vonkajšiemu obmedzeniu a analyzovať dokumentované 

štruktúrne prvky. 

Vnútornejším pruhom Vršatských bradiel je morfologicky výrazný 
úzky pruh bradiel Vršatského hradu a Javorníka a v celom rozsahu 
ho tvorí czorsztynská sukcesia v extrémne plytkovodnom vývoji. 

V bradlách sa zachoval súvislý vrstvový sled, je monoklinálne strmo 
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sklonený na SZ, s najmladšími súvrstviami na jv. strane bradiel, len 
okrajové sv. bradlo má sled v normálnej pozícii so sklonom na JV. 

Medzi členmi sa výrazný tektonický styk, ktorý opísal Mišík (1979) 
nepotvrdi l. Mišík predpokladal prítomnosť dvoch pozdÍžnych šupín 
czorsztynskej jednotky - severnejšej , s normálnym, a južnejšej, 

s obráteným vrstvovým sledom. Táto interpretácia vychádzala z prí

tomnosti oxfordského vršatského biohermného vápenca v severnejšej 
šupine. Podľa zistení Schlägla et al. (2006) sa vršatský vápenec 

vekovo reinterpretoval ako bajocký a z toho potom vyplýva, že vrstvový 

sled celého bradla je súvislý, aj ked' sú jeho členy miestami výrazne 
redukované. 

Tektoniku czorsztynských bradiel pruhu Vršatský hrad - Javorník 
kontroluje hrubá poloha masívneho vápenca jursko-spodnokriedo
vého veku. Preto tu vrásová štruktúra nie je a deformácia sa koncen
trovala do krehkých zlomových štruktúr a puklinových systémov. 

Krehké strižné zóny jednak segmentujú kompetentné členy sukcesie 
do viac alebo menej izolovaných bradiel nerovnakej veľkosti, jednak 
sledujú styk s nekompetentnými pestrými slieňmi púchovského 

, 

súvrstvia vystupujúcimi pozdlž jv. okraja bradiel. Z analýzy zlomov 

vyplývajú dve štádiá deformácie s odlišnou orientáciou paleonapätí. 

Prvé súviselo s kompresiou v smere SZ-JV a prejavilo sa tvorbou 
prešmykov a. párových smerných posunov. Pri korelácii s výsledkami 
prác Marka et al. (1995) a Kováča a Hóka (1996) sa toto štádium 

vekovo zaradilo do oligocénu až egenburgu. Mladšia fáza, s orientá
ciou osi napätia cr1 v smere SSV-JJZ, pôsobila takmer kolmo na 

prvú. Zistila sa z dextrálnych aj sinistrálnych smerných posunov. 
Zmena orientácie hlavných rekonštruovaných osí paleonapätí je 
pravdepodobne výsledkom rigidnej rotácie západokarpatského bloku 
v spodnom miocéne zhruba o 80° (Kováč, 2000). 

Skupina bradiel Chmeľovej je zo SZ v styku s bielokarpatskou 
jednotkou flyšového pásma. Na zložito deformovanom území sa tu 
vyčlenili tri oravické sukcesie: kysucká, niedzicko-pruská a czorsz

tynská. Súčasťou czorsztynskej sukcesie je aj teleso doposiaľ 
neznámych vulkanitov. Ide o hyaloklastit leucitického tefritu, ktorý je 

reliktom lávového prúdu v submarinnom prostredí a leží nad slieňmi 

púchovského súvrstvia. Vulkanity sú preto pravdepodobne mladšie 
ako cenoman. 

V oblasti Chmeľovej dominujú vrásové štruktúry. Vrásnenie bolo 

umožnené dobrým zvrstvením sedimentárnych sledov s len tenkými 
vrstvami kompetentného vápenca uprostred prevažne nekompetentných 
s l ieňovcových súborov. Vrásy sú mierne asymetrické, s osami v smere 

generálne JZ-SV a miestami s penetračnou subvertikálnou klivážou 
osovej roviny. Vrásovú stavbu neskôr modifikovali naložené krehké 

zlomové štruktúry, ktoré dotvorili výsledný bradlový tektonický štýl. 
Územie Chmeľovej sa teda formovalo počas viacfázovej tekto

nickej evolúcie s prejavmi duktilno-krehkej a krehkej deformácie. 

Pravdepodobne najstaršia tektonická udalosť súvisí s násunom 
kysuckej a niedzicko-pruskej jednotky na czorsztynskú na hranici 

vrchnej kriedy a paleogénu. Nasledujúce vrásnenie - pri osi maxi
málnej kompresie orientovanej v smere SZ-JV - sprevádzali preš

myky. Tieto štruktúry sa generovali pri kompresnom tektonickom 
režime v paleogéne. Založenie dextrálnej transpresnej zóny (oligo

cén - raný miocén) spôsobilo vznik krehkých štruktúr a tie dotvorili 
morfoštruktúrny charakter bradiel orientovaných v smere SV-JZ. 

Prejavy vzniknutej pozitívnej vejárovej štruktúry sú badateľné ako 
subvertikálne orientované smerné posuny s dextrálnou zložkou 
pohybu - medzi bradlovým pásmom a bielokarpatskou jednotkou 

flyšového pásma a na väčšine kontaktov czorsztynskej a kysuckej 

jednotky. Tektonický kontakt niedzicko-pruskej a czorsztynskej 
jednotky vznikol pozdÍž spätného juhovergentného násunu. Prejavy 
mladších tektonických udalostí sú menej nápadné. Kompresia smeru 
S-J (spodný/stredný miocén) reaktivovala staršie zlomy na prešmyky. 
Posledná tektonická udalosť (stredný miocén) sa prejavila vznikom 

mezoskopických krehkých štruktúr v rámci sinistrálnej transtenznej 
zóny s posunmi smeru V-Z. Poklesy smeru SV-JZ vznikli pri tenzii 

orientovanej v smere SZ-JV. 

Práca je príspevkom do riešenia projektu VEGA #4095 financovaného 
Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR. 

P. JERÁBEK, K. SCHULMANN, O. LEXA, S. W. FARYAD, . . 
R. HEILBRONNER and H. STUNITZ: Orogen parallel 
extension in the Veporic Unit, West Carpathians 

The Veporic Unit composed ot pre-Alpine basement and Late 

Paleozoic to Mesozoic cover sequences, is one ot the major crustal 
segments incorporated into the Alpine structure ot the Central Wes

tern Carpathians. In this contribution we discuss deformation pattern 
related to Cretaceous orogen-parallel extension event recorded in 
the Veporic Unit. The studied deformation pattern associated with the 

first Alpine detormation heterogeneously affects Variscan high grade 

orthogneisses, migmatites, and paragneisses as well as Late Variscan 
granitoids showing exclusively Alpine deformation-metamorphic 
overprint. The first Alpine deformation event in the Veporic Unit resul
ted in the development of subhorizontal mylonitic fabric which bears 

east-west orogen-parallel trending stretching lineation. P-T condi
tions during the deformation estimated by using thermodynamic soft
ware Perple_X indicate 520-600 °C and 6.5-11 kbar for the Variscan 

paragneisses and 430-490 °C and 5.5-8.5 kbar for the Late Variscan 
granitoids. The development of mylonitic fabric is associated with 

a prograde metamorphic mineral assemblage as exemplified by the 

prograde compositional zoning ot calcium-rich Alpine garnets. Spatial 
distribution of the P-T data in the centra! part ot the Veporic Unit indi

cates an east-west metamorphic field gradient and an increase in 

metamorphic conditions towards structural tootwall in the west. This 
observation is consistent with detailed microstructural analysis car

ried out in this area showing that higher temperature microstructural 
features and bigger recrystallized quartz grain size occur in the west. 
Following the P-T gradient in the centra! part of the Veporic Unit, the 
median quartz grain size shows an increase trom 63 to 95 microns 

towards the west. The variations in recrystallized quartz grain size 
indicating the existence of similar metamorphic field gradients occur 

across the whole Vepor basement. In selected samples the quartz 

lattice preferred orientation (LPO) was determined using the electron 

back-scattered diffraction and computer integration polarization 
microscopy methods. The LPO' s obtained by both methods indicate ' 

recrystallization by dislocation creep and the activity ot basal, rhomb 
and prism (a) slip systems. The LPO determination revealed single 
and crossed girdle rotation patterns showing conflicting westward 

and eastward shear senses. Absence ot uniform shear sense during 
the deformation and a rnacrostructural record suggest a pure shear 
dominated process of orogen-parallel extension. In our concept the 

northward thrusting of the Paleozoic metasediments ot the Gemeric 



Unit over ramp-flat tectonic contact induces burial and horizontal 

ductile spreading of the Veporic basement, which due to the simulta

neous operation ot convergent north-south horizontal forces results 

in east-west orogen-parallel horizontal ductile flow. Spatial variations 

in P-T estimates are explained by subsequent heterogeneous exhu

mation of the Veporic basement caused by the large scale folding 

during the s~cond Alpine deformation event. 

J . MADARÁS, M. OLŠAVSKÝ, P. SIMAN a J. HÓK: lmbriko
vaná stavba kryštalinika a sedimentárneho obalu sz. 
časti - seleckého bloku Považského Inovca 

Z hľadiska geologickej stavby patrí selecký blok tatrika Považ

ského Inovca medzi najpestrejšie a najkomplikovanejšie terény von

kajších jadrových pohorí Západných Karpát. Kryštal inikum, ale aj 

jeho sedimentárny obal sa v severnej časti pohoria takmer dotýkajú 

zložitej štruktúry bradlového pásma, ktorého blízkosť je nepochybne 

jedným z určujúcich fenoménov tektonických komplikácií v geologickej 

stavbe pohoria. Druhým je samotná pozícia seleckého bloku vo vzťahu 
k vyšším elementom tektonickej stavby. 

Tatrikum na základe istých odlišností rozdeľujeme na tatrikum 

s. s. a tatrikum s. 1. - infratatrikum, ktoré v základnej tekton ickej 

stavbe vystupuje pod tatrikom s. s. ( c. f. Putiš, 1992; Plašienka et al. , 

1997; Putiš et al., 2006). Tatrikum s. s. spolu so svojím obalom 

(inovecká sekvencia) tvorí bojniansky blok na J od Hrádockej doliny 

resp. hrádockej línie (Maheľ, 1986). 

lnovecké kryštalinikum seleckého bloku je najspodnejším štruk

túrnym komplexom geologickej stavby Považského Inovca. V pre

važnej miere ho tvoria svory až neskorohercýnsky (305-317 Ma -

Kráľ et al., 2006) diaftorizované svorové pararuly s polohami svetlých 

živcových rúl a sporadických amfibolitov. Uprostred obalových mlado

paleozoických horninových súborov vystupujú v jadre vejárovitej 

antiklinálnej štruktúry hrubozrnné až okaté svetlé ortoruly. Ich vzťah 

voči okoliu je výlučne tektonický, so strmými až subvertikálnymi roz

hraniami. Prvé, orientačné datovanie monazitov z ortorúl potvrdilo ich 

predpokladaný predvrchnokarbónsky vek (priemerný vek ca 320-360 Ma, 

ale aj vzorky s vekom okolo 540 Ma). Vzhľadom na malé rozmery 

monazitov, ich koróziu a exces Th je datovanie v širokom diapazóne 

vekov zaťažené pomerne veľkou chybou. Blízko západného okraja 

pohoria sa v podobe tenkej tektonickej šupiny na obalových permsko

-mezo zo ick ých sedimentoch opäť nachádzajú svorové litológie 

a albitizované chloriticko(bioti ticko)-muskovitické svory - očkaté 

,,albitické" ruly s malými polohami diaftorizovaných amfibolitov. 

Pre mohutný súbor mladopaleozoických sedimentov je charak

teristická prevaha hruboúlomkovitého klastického materiálu pochá

dzajúceho z horninových komplexov bezprostredného okolia pôvod

ného sedimentačného bazéna (t. j. kryštalinikum opísané vyššie). 

Mladšie paleozoikum je pomerne komplikovane štruktúrované do 

radu čiastkových šupín. Tektonické komplikácie sú aj vo vnútri len 

zdanlivo kompletných mladopaleozoických litostratigrafických celkov. 

Na povrchu to dokladajú iba výskyty mylonitov, rauvakov. Zdoku

mentované vrty z 80. rokov 20. stor. (Štimmel et al., 1984) tento fakt 

ešte viac zdôrazňujú. Napriek značným tektonickým komplikáciám 

sa niektoré tektonické štruktúry zachovali v celkoch a tie nám umožnili 
zostaviť ich litostratigrafický obraz. 

Horniny mladšieho paleozoika sa generálne zúčastňujú na stavbe 

dvoch celkov. Prvý je situovaný na Z od Selca a skladá sa z vrchno-

karbónskeho novianskeho, spodnopermského kalnického a vrchno

permského krivosúdskeho súvrstvia (Selec, Kalnica}, druhý je zo spodno

permského seleckého a vrchnopermského krivosúdskeho súvrstvia 

(záver Prostrednej doliny, Hôrčanská dolina). Primárny litostratigrafický 

vzťah s novianskym súvrstvím sa nezistil ani vrtmi a je tektonický. 

Mezozoické obalové členy seleckej sekvencie majú stratigrafické 

rozpätie spodný trias - spodná jura a vystupujú v tektonickom podloží 

hornín mladšieho paleozoika, napr. v oblasti Selca a Prostrednej doliny. 

Vrchnokriedová hornobelická skupina, reprezentovaná telesami 

vápnitej bridlice, pieskovca, zlepenca a rádiolaritmi, ale i početnými 

telesami svorovo-ru lových hornín, spodnotriasového kremenca, 

strednotriasových aj jurských karbonátov a rádiolaritov, ako aj spodno

k ri edo vých a vrchnokriedových karbonátov vo forme o listolitov 

(humienecké „bradlá" - Rakús in !van ička , Hók et al., 2005), tvorí 

početné imbrikované šupiny v kryštaliniku najmä na S od kóty Inovec 

(1042 m). 

Tektonická stavba severnej časti Považského Inovca je veľn1 i 

zložitá a po lyštadiálna. Kryštalinikum spolu s mladopaleozoicko

-mezozoickým a vrchnokriedovým obalom je generálne zvrásnené 

v podobe úzkych stlačených antiklinál s osou v smere SV-JZ 

a súčasne tvorí niekoľkonásobne sa opakujúcu imbrikovanú stavbu. 

Planárne prvky - vrstvovitosť a metamorfná kliváž - poukazujú na 

generálne strmý sklon na SZ a JV alebo na Z a V. Naproti tomu 

v južnejšej časti - v Hrádockej doline - sa vyšší kryštalický komplex 

Prieľačiny (tatrikum s. s.) vyznačuje subhorizontálnou pozíciou na 

svorových rulách spodnejšej (infratatrickej) stavby. Mierny sklon 

majú aj horninové komplexy v západnej časti pohoria - pozícia svorov 

na mladšom paleozoiku medzi Novianskou dolinou a Kalnicou, kryha 

Sochoňa či fatrika a hronika v Hrádockej doline. 

R. VOJTKO, 1. PEŠKOVÁ, D. STAREK a Ľ. SLIVA: Keno
zoický vývoj paleonapät'ového poľa v oravskom regióne 
(Západné Karpaty) 

Orava je časťou centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (CKPP), 

ktorú tvoria prevažne vrchnoeocénno-oligocénne klastické sedimen

ty. Rozprestiera sa na vonkajšom okraji centrálnych Západných 

Karpát (CZK) - mikroplatne ALCAPA, ktorú zo S tektonicky ohraničuje 

pieninské bradlové pásmo (PBP). PBP je výrazné zlomové pásmo 

oddeľujúce centrálne a Vonkajšie Západné Karpaty (VZK). 

Paleonapäťová rekonštrukcia oravského regiónu vznikla na 

základe systematického zbierania rnezoskopických štruktúrnych prv
kov, najmä zo zlomov a vrás. Na analýzu nameraných dát sa použili 

softvérové aplikácie inverznej metódy a metódy zdokonalených kom

presných a extenzných sektorov zahrnuté v programovom balíku 

TENSOR (Oelvaux, 1993). Vývoj paleonapäťového poľa v kenozoiku 

bol kontrolovaný pohybom adriatickej mikroplatne smerom na S, 

ktorý viedol ku kolízii mikroplatne 'ALCAPA so severoeurópskou plat

formou (Kováč, 2000). Paleonapäťová analýza štruktúrnych meraní 

v študovanom území počas kenozoického obdobia ukázala vývoj 

piatich odlišných deformačných udalostí. Najstaršia deformačná fáza 

najpravdepodobnejšie prebiehala vo vrchnom eocéne - oligocéne, 

ked' bolo územie Oravy pod vplyvom kompresie smeru V-Z. Pre 

napäťovú udalosť je charakteristický smernoposuvný tektonický 

režim. Ak sa vezme do úvahy miocénna rotácia mikroplatne ALCAPA 

cca 80° proti smeru hodinových ručičiek , pôvodná orientácia kom

presnej osi bola generálne v smere S-J. Toto napäťové pole odráža 
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mezoalpínsku konvergenciu adriatickej mikroplatne k severoeuróp
skej platforme. Kompresná os v spodnom miocéne zratovala cca 50° 

v smere hodinových ručičiek do smeru SZ-JV. Deformačná udalosť 
sa zaznamenala vo všetkých sedimentárnych súvrstviach CKPP. 
Dôkazom významnosti kompresie (smeru SZ- JV) je nielen v smere 
SV- JZ orientovaná synklinálna štruktúra oravskej časti CKPP, ale aj 

spätné násuny dobre dokumentované v okolí PBP. V strednom 
miocéne sa tektonický režim zmenil na smernoposuvný orientovaný 

v smere S-J. Predpokladáme, že kompresiu tohto smeru mohla spô
sobiť migrácia a fixácia karpatského frontu smerom na S. V stred

nom až vrchnom miocéne vývoj napäťového poľa postupne rotoval 
z pozície smeru S-J do pozície smeru SV- JZ. Orientácia hlavnej 

kompresnej napäťovej zložky sa zmenila zo subhorizontálnej do sub

vertikálnej pozície. To je posledná kompresná tekton ická udalosť 
zaznamenaná v sedimentoch CKPP. Najmladšia tektonická udalosť 
- extenzia orientovaná v smere V-Z - sa zistila v pliocénnych sedi
mentoch oravsko-novotargskej panvy. Kvartérny extenzný tektonický 

režim je paralelný so západokarpatským oblúkom (Shmin) a kompresná 
zložka (Shmax) generálne kolmá na oblúk (smeru S-J). 

R. VOJTKO, F. PLENCNER, J. HÓK, F. MARKO, Ľ.. SLIVA 
a P. REICHWALDER: Neotektonická aktivita zlomov 
Hornonitrianskej kotliny 

Hornonitrianska kotlina je severojužná miocénno-kvartérna 

depresia v západnej časti centrálnych Západných Karpát. Je ohra
ničená okrajovými zlomami, ktoré sa merali a testovali metodikami 

neotektonického výskumu. Cieľom práce bola identifikácia neotekto
nickej aktivity zlomov metodikami tektonickej geomorfológie a štruk
túrnej geológie. Za neotektonické obdobie považujeme časový úsek 
zahŕňajúci pliocén a kvartér. 

Na základe neotektonickej aktivity sa zlomy rozdel ili do troch 
kategórií. Prvú reprezentujú neotektonicky aktívne zlomy. V hornonit

rianskej depresii medzi ne patrí malomagurský zlom a sz. segment 

pravnianskeho zlomu. Sú to zlomy, ktorých aktivita sa potvrdila nezá

visle viacerými metódami neotektonického výskumu. Malomagurský 
zlom je tektonická štruktúra oddeľujúca kryštalinikum tatrika od sedi

mentárnej výplne Hornonitrianskej kotliny. Prebieha v smere S-J 
s veľmi strmým sklonom na V a jeho celková dÍžka je 16, 71 km. 
V neotektonickom období bola dominantnou poklesová zložka pohybu. 

Neotektonická aktivita zlomu je dobre definovateľná pomocou super
pozície kvartérnych aluviálnych vejárov, relatívne nízkym indexom 
sínusoidy horského úpätia, mierou facetovania zlomových plôch 

a ostatnými metódami tektonickej geomorfológie. Sz. segment prav
nianskeho zlomu oddeľuje vrchnomiocénne kvartérne sedimenty od 

predterciérnych horninových sekvencií a aj on bol v neotektonickom 
období aktívny. Celková dÍžka zlomu je 4, 71 km, prebieha v smere 

SZ- JV a sklon na JZ. Zlomová štruktúra pretína kvartérne aluviálne 
vejáre a tvorí výrazné geomorfologické rozhranie s rozdielnymi geo

morfologickými parametrami (sklonitosť, segmentácia reliéfu a pod.). 

Druhá kategória zlomov sa sk ladá zo zlomov podm ienečne 

aktívnych v neotektonickom období. V záujmovom území je to predo

všetkým nedožerský, breziansky, necpalský a hájsky zlom. Sú to 
zlomy, ktorých aktivitu v plio-kvartérnom období nemožno spoľahlivo 
vylúčiť, ale ani potvrdiť. Nedožerský zlom je severojužná vnútro
depresná poklesová štruktúra so sklonom na Z a s pozorovateľnou dÍžkou 
13, 77 km. štruktúra tvorí rozhranie medzi povrchovým výstupom 

kvartérnych aluviálnych vejárov na Z od zlomu a leľovským súvrstvím 
na V od zlomu. Zlom má pravdepodobne aj vplyv na tok Nitry, ale 
napriek tomu metódy tektonickej geomorfológie zväčša na jeho 

neotektonickú aktivitu nereflektujú. Druhým je breziansky zlom smeru 
SV-JZ. Aj on je vnútrodepresnou štruktúrou so sklonom na Z a s cel-

, 
kovou viditeľnou dlžkou 10,86 km. Zlom oddeľuje leľovské súvrstvie 
(pont - pliocén) od bielopotockého (oligocén) a pretína jv. segment 

pravnianskeho zlomu. Vzťah zlomu a kvartérnych sedimentov sa spo

ľahlivo nedefinoval a väčšina morfoštruktúrnych metód jeho kvartérnu 
aktivitu nepreukázala. Treťou testovanou štruktúrou je v smere SV- JZ 

orientovaný necpalský zlom, ktorý je tiež vnútrodepresnou štruktúrou 
so sklonom na JV a s viditeľnou dÍžkou 6,42 km. Zlom pretína vulka

nickosedimentárne formácie vrchného miocénu a jv. segment prav

nianskeho zlomu. Na zlomovom rozhraní sa končí rozšírenie leľov
ského súvrstvia a pravdepodobne ovplyvňuje holocénne aluviálne 
vejáre v doline Nitry. Posledná podmienečne neotektonicky aktívna 

štruktúra je hájsky zlom smeru SV- JZ, ktorého pozorovateľná dÍžka je 
cca 8,75 km. Zlomová štruktúra evidentne porušuje priebeh jv. seg
mentu pravnianskeho zlomu, je dobre vid iteľná na satelitných a letec

kých scénach, ale iné metódy tektonickej geomorfológie ju nezachytili. 
Poslednú vyčlenenú kategóriu zlomov v Hornonitrianskej kotline 

tvoria neotektonicky neaktívne zlomy. Pokladajú sa za ne zlomy, na 

ktorých sa jednoznačne nepotvrdil nijaký zlom v pl iocénno-kvartér

nom období. Za neotektonicky neoaktívny sa pokladá Šutovský zlo-
• 

mový systém a jv. segment pravnianskeho zlomu. Sutovský zlom je 
štruktúra smeru SZ- JV so sklonom na JZ a s celkovou pozorovateľ

nou dÍžkou 9,51 km. Zlom oddeľuje mezozoické a paleogénne sek
vencie od tatrického kryštalinika jadra Malej Magury. Predpokladaná 

posledná aktivita na šutovskom zlome bola v strednom bádene. Zlom 
je ťažko identifikovateľný aj na satelitných snímkach. Ďalším neotek
tonicky neaktívnym zlomom je jv. segment pravnianskeho zlomu, 

v 

ktorý oddeľuje tatrické kryštalinikum Ziaru od mezozoických a paleo-

génnych sedimentov. Pozorovateľná dÍžka zlomu je 15, 13 km, prie
beh SZ-JV a sklon na JZ. Posledná doložená aktivita na zlome bola 

vo vrchnom miocéne a mladšiu tektonickú aktivitu nepotvrdili nijaké 

geologické, tektonické ani morfoštruktúrne metódy. Jeho sz. okraj 
je prikrytý sedimentmi l eľovského súvrstvia (pont - pliocén). 

Súčasná orientácia napätia v kôre Hornonitrianskej kotliny sa 

určila paleonapäťovou analýzou a podľa kritérií tektonickej geomorfo
lógie. Vypočítaná orientácia hlavnej kompresnej osi SH je v smere 
SSZ-JJV a hlavná minimálna horizontálna kompresná os Sh je na ňu 

kolmá. Takto orientované pa l eonapäťové pole môže generovať 
pohyb na malomagurskom aj na sz. segmente pravnianskeho zlomu. 

Pod'akovanie. Ďakujeme Ministerstvu výstavby a regionálneho roz

voja SR za finančnú podporu projektu Vplyv geologických faktorov 

na kvalitu života, čiastková úloha 05. Neotektonická aktivita. Projekt 
bol finančne podporený štátnym programom výskumu a vývoja. 
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Z. NEM ETH : Paleopiezometria - nástroj deformačn ej 

analýzy - aplikácia v gemeriku 

Paleopiezometria sa využíva na numerické vyjadrovanie veľkosti 
diferenciálneho napätia pri stižnodeformačných procesoch. Paleopiezo
metrické metodiky sú dobre kalibrované pre dynamicky rekryštalizované 
monominerálne kremenné a karbonatické mylonity. Princíp paleopiezo
metrie využíva priamu závislosť veľkosti dynamicky rekryštalizovaných 



zŕn resp. počtu a charakteru deformačných lamiel od diferenciálneho 
napätia (Mercier et al., 1977; Etheridge a Wilkie, 1979, 1981 ; Christie 
a Ord, 1980; Schmid et al., 1980; Michibayashi, 1993; Post a Tullis, 

1999, a i.). Na meranie nie sú použiteľné polyminerálne mylonity 
a vzorky s prejavmi progradujúcej statickej rekryštalizácie. 

Kvarcity. Veľkosť diferenciálneho napätia pri alpínskom AD2 

odstrešovaní vo východnej časti stykovej zóny gemerika a veporika 
sme zisťovali vo vzorkách kvarcitických mylonitov z obalu veporika 
v 

Ciernej hory na lokalite Diana pri Košiciach. Vzorky sme odobrali 

v susedstve mylonitových vzoriek kalcitického mramoru a študovali sme 

ich paleopiezometrickými metodikami používanými pri karbonátoch. 
Z troch kalibrácií (podľa Kocha, 1983; Twissa, 1977; Merciera 

et al. , 1977) v prípade strižnej zóny v horizonte kvarcitov, ktorú sme 

študovali, geologicky najpresnejšie výsledky (151 ,3-191,0 MPa) 

poskytla kalibrácia podľa Kocha (op. cit.), a preto ju odporúčame 

aplikovať aj v prípade nové~o výskumu kvarcitických mylonitov. 

Karbonáty. Diferenciálne napätie v karbonátoch sa určuje podľa 
počtu a charakteru dvojčatných lamiel vo vzťahu k veľkosti daných zŕn 
s lamelami (Jamison a Spang, 1976; Laurent et al., 1990; Rowe a Flutter, 
1990; Newman, 1994). Metodika karbonátovej paleopiezometrie 

poskytuje lepšie výsledky pri malej deformácii pri rovnomerne zrnitom 

a hrubozrnnom kalcite a dolomite bez kryštalografickej prednostnej 

orientácie a pri nízkej teplote deformácie (Burkhard, 1993; Newman, 
1994). Keďže pri meraní a výpočte sa berú do úvahy dva parametre -

veľkosť zŕn karbonátu, ako aj počet a charakter deformačných lamiel, 
karbonátová paleopiezometria poskytuje podstatne lepšie výsledky 

ako paleopiezometria kvarcitov vychádzajúca len z jedného parametra 
(veľkosť dynamicky rekryštalizovaných zŕn kremeňa). 

Pri výskume veľkosti diferenciálneho napätia pri (1) alpínskej AD 1 

imbrikácii spodnopaleozoických mramorov gemerika, (2) severover
gentného AD 1 presunu bôrčanského príkrovu na S a J gemerika a (3) 
pri AD2 odstrešovaní vo východnej strižnej zóne gemerika a veporika 

sme použili obidve známe metodiky karbonátovej paleopiezometrie -
metodiku početnosti dvojčatenia (twinning incidence) aj metodiku 

hustoty dvojčatenia (twin density; Rowe a Flutter, 1990). Pri matema

tickom spracúvaní sme overovali až šesť spôsobov prepočtu name
raných údajov s vyčlenením zrnitostných tried, uplatnením aritmetic

kého a váženého priemeru, rovnako ako koeficientu variácie 0,25 

(Ranalli, 1984). Geologicky najvierohodnejšie výsledky sme získali 
metodikou hustoty dvojčatenia s použitím koeficientu variácie . V prí
pade (1) sme zistili diferenciálne napätie v rozsahu 168,05-230,98 

MPa, (2) pri južných výskytoch bôrčanského príkrovu 187,56- 277,92 
MPa a pri severných 244,79-396,66 MPa. V prípade (3) išlo o rozsah 
diferenciálneho napätia 228,82- 253, 71 MPa. 

R. MILOVSKÝ, V. HURAI, J. KRÁĽ a J. HOEFS: Fluidný 
režim presunu superficiálnych príkrovov Západných Karpát 

Západokarpatské superficiálne príkrovy sú na mnohých miestach 
vrstvou polymiktných karbonatických kataklazitov známych ako rauvaky, 
ktorých vznik sa spája s tektonizáciou bázy príkrovu pri jeho presune. 
Výskumom minerálnych paragenéz v týchto bazálnych tektonických 
brekciách sme metódami mikrotermometrie, geochémie stabilných 
izotopov, katódovej luminiscencie a Ar-Ar datovania získali informácie 
o fluidnom režime, p-T podmienkach a veku presunu niektorých príkrovov. 

p-T podmienky. Fluidná uzavretá v autigénnom id iomorfnom 
kremen i , albite a apat ite sú hype rsalinné soľanky systému 

H20-NaCI-KCI-CaCl2-MgCl2-C02+CH4 s celkovou salinitou 33-54 
hmot. % NaCI ekv. a s obsahom C02 do 6,3 mol. %. Fluidné inklúzie 
homogenizujú rozpustením kryštálu halitu a takáto teplota sa pokladá 
za najnižšiu možnú teplotu zachytenia fluida. V priaznivých prípa
doch bolo možno vypočítať tlak pri teplote homogenizácie pomocou 
izochor systému H20-NaCI. Takto získané p-T podmienky jednotli
vých príkrovov - uvedené v poradí teplota, tlak Pminf Pmax - sú: murán
sky 187- 440 °C , 0,2-3,3 kbar, 0,09; silický 156-393 °C, 1,3-3,3 
kbar, 0,39; drienocký 206-303 °C, 1,6- 3,7 kbar, 0,43; krížňanský 
193-294 °C , 1,8-3,5 kbar, 0,51 . 

Pri silickom, drienockom a krížňanskom príkrove je pomer naj
nižšieho a najvyššieho tlaku (Pminf Pmax) blízky teoretickému pomeru 
hydrostatického a litostatického tlaku (p 11ydf P,it = Phydf P1it ~ 0,4) , čo sú 
medze, v rámci ktorých kolíše tlak fluíd v geologickom prostredí, 
a preto z obidvoch údajov možno odvod iť hrúbku nadložia, a to 
silického príkrovu 13-13,2, drienockého 14,8-16 a krížňanského 
14-18 km. Pri muránskom príkrove je tento pomer oveľa nižší a roz
sah tlaku zodpovedá hrúbke nadložia 3-13, 2 km. Táto disproporcia 
je azda vysvetliteľná možnou „kompozitnou" povahou muránskeho 
príkrovu, ktorý sa podľa Vojtka (2000) skladá (najmenej) z dvoch 
tektonických šupín. 

Fluidný režim. V paragenéze novo sa tvoriacich minerálov 
z bazálnych kataklazitov muránskeho príkrovu je pozorovateľné 
ochudobnenie o 180 izotop v smere kremeň (18,5-23, 7 960) > albit 
(16,8-22,6 %o) > flogopit (14,2- 21 ,3 %o), pričom rozptyl ich hodnôt 
delta je pomerne značný. Tieto minerály kryštalizovali súčasne, ale nie 
v ideálne rovnovážnych podmienkach. Odchýlka od rovnovážneho 
pomeru pravdepodobne spôsobila dynamickosť podmienok kryšta
lizácie. Izotopové zloženie rovnovážneho fluida sa vypočítalo z teploty 
homogenizácie fluidných inklúzií a 0180 hodnôt ich hostiteľského kre
méňa. V rozsahu 200-450 °C 0180 fluida stúpa od 10,2 po 21 ,5 %o. 
Tento nápadný rastúci trend je vysvetliteľný stálou izotopovou výmenou 
s dominantnejším rezervoárom O, čo je v našom prípade horninový 
matrix. Systematická odchýlka (cca 2-5 %o) od ideálnej rovnováhy 
s hostite ľským karbonátom však naznačuje otvorenosť systému 
so stálym prísunom fluíd. Najnižšie hodnoty 8180 fluida (pri najnižšej 
teplote) pravdepodobne zodpovedajú zloženiu primárnych infiltrujúcich 
fluíd, t. j. pred interakciou s horninou. Sú pravdepodobne metamorfného 
pôvodu. 

Datovanie. Po prvý raz sa metódou Ar-Ar datoval novo sa tvoriaci 
idiomorfný flogopit veľkostnej frakcie 80-160 pm z troch horninových 
vzoriek bazálnych kataklazitov muránskeho príkrovu. 

Výsledky datovania troch vzoriek sú: vzorka HrSt-2: vek (total 
fusion) 93,4 + 2,8 mil. rokov, vek (plateau) 90,8 + 1,3 mil. rokov, plateau 
62 %o; Koš-2: 84,5 + 1,8, 84,5 + 1,8, 100 %o; Rem-20: 87,8 + 1,6, 
87,8 + 1,6, 100 %o. 

. Platá sú rovné a nevýrazné kolísanie pomeru 40139Ar v počiatočných 
nízkoteplotných krokoch zrejme spôsobila malá neodseparovateľná 
prímes mikroklínu. Tieto údaje reprezentujú vek presunu muránskeho 
príkrovu. V najbližšom období sa budú podobným spôsobom datovať 
presuny d'alších západokarpatských príkrovov. 

V. BEZÁK, A. BIELY a M. OLŠAVSKÝ: Tekton ický štýl 
kontaktnej zóny tatrika s veporikom 

V posledných rokoch sa v súvislosti s reambuláciou niektorých 

úsekov pre prehľadnú geologickú mapu SR v mierke 1 : 200 OOO na 
mapovanie vybrali aj oblasti v širšej zóne styku tatrika a veporika. 
Kedže ide o paleoalpínske kôrové jednotky, výber území bol podmie
nený výskytom obalových mezozoických jednotiek spätých s ich 

kryštalinickým fundamentom. 

' 



Zamerali sme sa 1. na tektonicky silne porušenú južnú časť tatrika 

pri západnom okraji Ďumbierskych Tatier v širšom okolí Hiadeľa , 
2. na oblasť osrblianskej tektonickej zóny a priľahlých synforiem 

Chvatimecha a Mojžišovho vrchu a 3 . na severné veporikum 

v západnej časti Kráľovohoľských Tatier v širšom okolí Bacúcha. 

1. Oblasť Hiadeľa budujú klasické členy d'umbierskeho kryštalinika 

(granit prašivského typu, ortoruly, pararuly, lokálne amfibolity) a zvyšky 

obalových členov (prevažne spodnotriasový kremenec) . Kryštalinikum 

je prevažne mylonitizované, čo svedčí o silnej tektonickej aktivite. 

Prevládajúcou črtou stavby je usporiadanie do radu na J sklonených 

šupín kryštalinika oddelených telesami kremenca. Nad takto uspo

riadanými súbormi tatrika ležia mezozoické horniny pripovrchovej 
odlepenej jednotky fatrika, miestami s obráteným vrstvovým sledom, 

a tektonické trosky hronika. 

2. V širšej oblasti Osrblia sa podarilo potvrdiť nadväznosť niekoľ

kých tekton ických štýlov v paleoalpínskej etape tektonického vývoja. 

Najstaršou udalosťou bolo vytvorenie plytkých násunových štruktúr. 

Vznikali na J sklonené šupiny mylonitizovaného kryštalinika oddelené 

obalovými kremencami , miestami aj karbonátmi. V d'alšom vývoji 

vznikali v transpresných zónach strmo vzťýčené na SV orientované 

štruktúry budované kryštalinikom a kremencovými telesami. V počia

točnom násunovom štádiu sa vyššie členy mezozoického obalu zrejme 

odliepali , lebo sa na štruktúrach fundamentu nezúčastňujú, ale 

naopak budujú samostatné mladšie štruktúry typu synforiem, ktoré 

sú nezávislé od stavby fundamentu, a tak pravdepodobne vznikali 

v mladších extenzných etapách tektonického vývoja. 

3. V severnom veporiku v oblasti Bacúcha sa identifikovali hlavne 

prejavy rozsiahlych násunov doložené zmapovaním tektonických 

okien mezozoika pod kryštalinikom. Nasledujúce prešmykové štruk

túry túto stavbu len modifikovali. Šupiny kryštalinika spolu s ich 

obalom sa podľa pozície tektonických okien nasúvali na pomerne 

značnú vzdialenosť. Podľa týchto indícií boli mezozoické členy 

severných svahov Kráľovohoľských Tatier zrejme zakorenené až 

v oblasti Horehronského podolia alebo v oblasti vzdialenejšej južne 

od Hrona. 

J. MICHALÍK: Nové poznatky o mezozoických útvaroch 
v severnej časti Malých Karpát (Biele pohorie a Brezovské 
Karpaty) 

Napriek tomu, že sa príkrovová stavba v severnej časti Malých 

Karpát zistila už v prvej tretine 20. stor., viac anomálií v litostratigra

fickom vývoji sekvencií aj v štruktúre horninových telies spôsobuje 

v náhľadoch na ich postavenie nejasnosti a protirečenia. Geologický 

výskum v pohorí spätý s novým mapovaním celej oblasti v uplynulých 

dvoch desaťročiach priniesol v doterajších koncepciách významné 

zmeny. 

Dnes sa vie , že tatrický fundament Malých Karpát má zložitú 

stavbu, dobre indikovateľnú na základe rozdielneho vývoja mezo

zoických pokryvných jednotiek (Plaš ienka et al. , 1997). Fatrické 

jednotky sa vyznačujú dominantným zastúpením vysockého príkrovu, 

obdobného „perikrížňanským" príkrovovým jednotkám. 

Zliechovský príkrov, tvoriaci inde hlavnú masu presunutých 

mezozoických más, je tu zastúpený len rudimentárne. 

Otázka prítomnosti a zastúpenia hranických jednotiek v Malých 

Karpatoch je doteraz otvorená. Faciálne vzťahy triasových sekvencií 

„vyšších" príkrovov viedli k úvahám o ich „ultrahronickej" príslušnosti 

(zastúpenie ipoltickej skupiny s paleobazaltovými výlevmi) . Inokedy 

sa viac zdôrazňovali podobnosti s gôllerským a ôtscherským príkrovom 

severných Vápencových Álp (Michalík et al., 1993). Tieto jednotky 

(možno pôvodne len jediné príkrovové teleso) sú silne postihnuté 

mladšími spätnými prešmykmi a rozbité do imbrikovaných šupín, 

ktoré dostali samostatné mená (veternícky, havranický, jablonický, 

nedzovský „príkrov"). Štruktúrny vrt DV-1 Konča Skaliek pri Dobrej 

Vode (Michalík et al., 1992) preukázal v podloží mohutnej triasovej 

karbonátovej sekvencie jablonickej šupiny triasovú sekvenciu odliš

ného charakteru, blízku typickej bielovážskej sekvencii chočského 

príkrovu. Napriek tomu, že panvový charakter ladinských a spodno

karnických sedimentov nie je jednoznačným dôkazom príslušnosti 

sekvencie do jedinej paleogeografickej domény (Michalík, 1994; Havrila, 

1996), prítomnosť takého rozdielneho typu rovnovekých sedimentov 

v susediacich jednotkách svedčí o ich veľkom zblížení počas tekto

nického transportu . Prítomnosť silne stlačenej šupiny s panvovým 

vývojom strednotriasových a vrchnotriasových sedimentov možno 

navyše sledovať v úzkej zóne medzi Rozbehmi, Bukovou a Zelenou 

studňou na V od Plav<ackého Mikuláša medzi kryhami s mohutným 

plytkovodnejším vývojom. 

Sekvencia veterníckej jednotky obsahuje členy tiež indikujúce 

výrazný ladinský kolaps karbonátovej rampy s vytváraním hlbokých 

reiflinských depresií. Na rozdiel od typického bielovážskeho vývoja 
v dobrovodskej šupine však tieto depresie nevyplnil mohutný teri

génny prínos lunzských klastík, ale detrit erodovaných lemových 

rífov. To poukazuje na oveľa distálnejšiu pozíciu jednotky od terigénneho 
zdroja. 

Pozornosť si zasluhuje vývoj červených re liktných sedimentov 

vystupujúci z podložia paleogénnej výplne Bukovskej brázdy (Michalík, 

1984; Michalík et al. , 2000). Činčura (1990, 1992) ich interpretoval 

ako predterciérne produkty krasovenia zachované v reziduálnych 

krasových dutinách. Kržlianska brekcia na vrchole Raštúna (Veľká 

Vápenná) však okrem bežných úlomkov annaberského vápenca, 

vyskytujúcich sa v podloží, obsahuje občasné klasty plytkovodného 

vápenca s faunou vrchnojurských bentických foraminifer obdobné 

tressensteinskému vápencu, aké sa nikde v širokom okolí nenašli. 

Navyše sú tu polohy červeného siltovca až siltovitého ílovca s prúdovými 

čerinami a s ichnofosíliami , ktoré nesvedčia prostrediu drobných 

lokálnych krasových dutín. 

Na severnom svahu Vajarskej, v Kamennej doline, nad Bukovou 

a v doline Trnavky nad Chachajdovým mlynom sa našli ojedinelé 

úlomky krémovohnedého svetlého viac i menej piesčitého vápenca 

s vrchnokriedovými foraminiferami. Na poslednej lokalite obsahujú 

pomerne bohatú faunu gastropód Trochactaeon giganteus (určenie 
Dr. H. Kollmanna) , podobnú, ako sa vyskytuje na východnom svahu 

kopca Ostriež pri Brezovej pod Bradlom. Výskyty týchto hornín po

ukazujú na pôvodne oveľa väčšie rozšírenie gosauských sedimentov 

brezovskej skupiny, ako je známe v súčasnosti. 

Uvedené fakty - podobne ako doteraz nedostatočne zhodnotený 

význam mikulášskeho zlomu, ale najmä „kolovrátskeho" smerného 

posuvu, oddeľujúceho južnú časť Malých Karpát - Pezinské Karpaty 

s „karpatským typom" stavby od Bieleho pohoria s mohutnými násuno

vými šupinami triasových sekvencií severoalpského typu - naznačujú 

smer výskumu, ktorý by v blízkej budúcnosti mal bližšie ozrejmiť 

charakter vývoja a stavby tohto pohoria na rozhraní Východných Álp 

a Západných Karpát 



M. UDIČ, S. JACKO ml., J. JANOČKO, 1. CUPEROVÁ a M. 
PREKOPOVÁ: Zlínske súvrstvie v okolí Svidníka - prvé 
poznatky o štruktúrnom a depozičnom vývoji 

Zlínske súvrstvie strednoeocénneho až vrchnoeocénneho veku 

tvorí sedimentárnu náplň odkryvov nachádzajúcich sa v okolí kóty 

Kaštielik 3 km na JV od Svidníka a pri Novej Polianke v záreze potoka 

Olšava. Jeho súčasťou sú aj vrstvy makovického pieskovca v bazálnej 

časti. 

V študovanej oblasti sme vyčlenili šesť pieskovcových a dve 

kalovcové litofácie. Odkryvy sa odlišujú pomerom zastúpenia fácií. 

Pre odkryvy blízko kóty Kaštielik je charakteristický väčší obsah pies

kovcových fácií a v odkryvoch blízko Novej Polianky prevláda kalovec. 

Najčastejšou pieskovcovou fáciou je strednozrnný až jemnozrnný 

masívny amalgamovaný pieskovec, ktorý miestami obsahuje roz

ptýlené klasty koncentrované najmä vo vrchnej časti vrstvy. Tieto 

pieskovcové vrstvy občas prechádzajú do tmavosivých horizontálne 

alebo konvolútne zvrstvených pieskovcov. Ojedinele sa vyskytujú 

tenkovrstvové čerinovo šikmo zvrstvené pieskovce. Pieskovcové 

vrstvy s výmoľovým šikmým zvrstvením a zvlneným zvrstvením sú hojné 

vo vyšších častiach profilu. Horizontálny laminovaný kalovec tvorí 

mohutné okolo 15 až 20 m hrubé polohy s minimálnym počtom 1 O až 

15 cm hrubých pieskovcových vrstiev. Kalovec je miestami impreg

novaný takmer vertikálnymi pieskovcovými dajkami. Masívny kalovec 

tvorí tenké vrstvy ležiace na pieskovcových fáciách. 

Masívne pieskovce prikryté jemnozrnnými kalovcami sú prvou 

faciálnou asociáciou usadenou pravdepodobne vysokohustými turbi

ditnými prúdmi, ktoré oderodovali jemnejšie pieskovcové fácie a po 

ktorých nasledovala suspenzná kalovcová sedimentácia. Druhú 

faciálnu asociáciu reprezentujú vrstvy masívneho pieskovca až hori

zontálne zvrstveného pieskovca. V mnohých prípadoch sa súslednosť 

litofácií v odkryvoch nezachovala, čo opäť prisudzujeme eróznej 

schopnosti gravitačných prúdov transportujúcich sediment. Pieskov

cové fácie sú prikryté hrubými polohami horizontálne laminovaného 

kalovca. Tretiu faciálnu asociáciu tvoria jemnozrnné tenkovrstvové 

horizontálne laminované pieskovce rytmicky sa striedajúce s tenkými 

vrstvami horizontálneho kalovca. Táto faciálna asociácia sa vyskytuje 

len v odkryvoch blízko Kaštielika a jej depozícia pravdepodobne 
• 

súvisí so slabnúcimi turbiditnými prúdmi postupujúcimi d'alej do bazéna. 

Podľa terénnych údajov predpokladáme, že sedimenty študo

vanej oblasti boli súčasťou depozičného systému hlbokomorského 

prostredia. Charakter sedimentov v odkryvoch pri Kaštieliku naznačuje 
na ich transport vysokohustými turbiditnými prúdmi a ich depozíciu 

vo forme hlbokovodných lalokov. Hrubé kalovcové polohy v odkry

voch pri Nižnej Polianke boli pravdepodobne usadené zo suspenzie 

v oblasti podmorského svahu. 

Depozičný vývoj masívnych pieskovcov je zachytený na viacerých 

synsedimentárnych štruktúrach, ktoré sú súčasťou štruktúrneho inven

tára študovaného profilu. V spodnej časti pieskovcových vrstiev možno 

pozorovať širokú škálu prúdových stôp a rýh, ktoré potvrdzujú trans

port sedimentov zlínskeho súvrstvia z JV na SZ. Vo vrchnej časti 

odkryvu sa objavujú viaceré sklzové synsedimentárne vrásy s vergen

ciou na S resp. SZ, čo korenšponduje s priebehom lineárnych štruktúr 

zachytených v spodnej časti odkryvu. Prítomnosť sklzových defor

mačných štruktúr indikuje nestabilitu svahu pri sedimentácii pieskovca. 

Súčasťou tohto vývoja sú aj synsedimentárne pieskovcové dajky, 

ktoré takmer vertikálne prerážajú hrubé vrstvy monotónneho kalovca. 

Tvorí ich jemnozrnný pieskovec v šírke od 2 do 5 cm. Dajky vykliňujú 

v obidvoch smeroch a to spôsobuje problém pri ich interpretácii. 

Dajky vykliňujúce zdola nahor mohli vznikať ako výsledok náhlych 

otrasov s nasledujúcim stekutením pieskovca. Pôvod dajok vykliňujúcich 

zhora nadol môže súvisieť s aktívnym okrajom podmorského svahu, 

ktorý sa zdokumentoval aj sedimentologickým výskumom. 

Výsledky uvedené v abstrakte sa získali aj s podporou grantu VEGA 

1 /3061 /06 a 1 /1 128/04, 1 /2170/05. 

M. PREKOPOVÁ, J. JANOČKO a O. DIRNEROVÁ: Vývoj 
hlbokomorských sedimentov duklianskej jednotky -
predbežná štúdia z profilu Starina 

Vodnú nádrž Starina, nachádzajúcu sa 8 km na SZ od Sniny, po 

obidvoch stranách lemujú odkryvy, ktorých paleocénne až spodno

oligocénne sedimenty tvoria súčasť cergowských, menilitových, pod

menilitových a cisnianskych vrstiev duklianskej jednotky Vonkajších 

Západných Karpát (Koráb, 1978). 
V rámci študovaných profilov sme vyčlen i li osem litofácií a rozdelili 

sme ich na pieskovcové (šesť litofácií) a kalovcové (dve litofácie). 

Jemnozrnný až hrubozrnný pieskovec je najmä masívny a často 

sa strieda s pieskovcom s horizontálnym zvrstvením. Predpokladáme, 

že ho vytvorili husté, málo turbiditné prúdy. Časté sú aj vrstvy jemno

zrnného, čerinovo a výmoľovo šikmo zvrstveného pieskovca, ktoré 

indikujú zried'ovanie turbiditných prúdov a tvorbu asymetrických čerín. 

V najvyšších častiach profilu sa vyskytuje aj pieskovec s vlnovitým 

zvrstvením, ktorý pravdepodobne signalizuje migráciu trojrozmerných 

dún. Pieskovec je často konvolútne zvrstvený, čo indikuje alebo pozi

tívny reliéf morského dna, alebo seizmicitu územia, ked' málo spev

nený piesok stekutel a premigroval. Pieskovcové vrstvy prechádzajú 

do vrstiev laminovaného a masívneho kalovca až typických menilitov. 

Opisovaný pieskovec tvorí stredne hrubé až hrubé vrstvy 

s ostrou, zriedkavejšie s výmoľovou bázou. Vrstvy strednozrnného 

a hrubozrnného pieskovca sú nezriedka amalgamované a v niektorých 

prípadoch je pozorovateľné ich laterálne stenčovanie alebo hrubnutie. 

Na báze vrstiev sú časté prúdové stopy, stopy po vlečení alebo 

poskakovaní predmetov indikujúce prevládajúci smer transportu 

JV-SZ. Na spodných vrstvových plochách sme zistili aj viac ichnofácií 

a z nich sme pozitívne identifikovali Nereites a Ophjomorpha rudis. 
Litofácie sú súčasťou piatich faciálnych asociácií. Prvú tvoria 

vrstvy strednozrnného až hrubozrnného masívneho pieskovca mies

tami sa striedajúce s vrstvami horizontálne laminovaného kalovca, 

ktoré sú oveľa tenšie ako pieskovcové, a druhú vrstvy stredno

zrnného pieskovca prechádzajúce do vrstiev horizontálne laminovaného 

a masívneho kalovca. Pre tretiu asociáciu je charakteristický postupný 

pokles podielu pieskovca - graduálne zjemňovanie sedimentov do 

nadložia a rast variability zvrstvenia - a pre štvrtú výrazná prevaha 

kalovcových nad ojedinele sa vyskytujúcimi pieskovcovými fáciami. 

Rytmické striedanie tenkých vrstiev masívneho pieskovca, paralelne, 

čerinovo a výmoľovo šikmo zvrstveného s horizontálne laminovaným 

kalovcom, je identifikačným znakom piatej litofaciálnej asociácie. 



Na základe terénnych údajov - typov primárnych a sekundárnych 

štruktúr, identifikovaných ichnofácií, zostrojených profilov a celkovej 

geologickej stavby - predpokladáme, že sa študované sedimenty 

usadili v hlbokomorskom prostredí. Hrubozrnný a hrubovrstvový 

masívny amalgamovaný pieskovec, ktorý miestami prikrýva tenká 

kalovcová vrstva, sa pravdepodobne usadzoval pri vysokohustých 

turbiditných prúdoch, ktorých sila bola dostatočná na eróziu jemno

zrnných fácií. Smerom do bazéna sa vysokohusté turbiditné prúdy 

zried'ovali a prechádzali do nízkohustých a tie produkovali jemnozrn

nejší a rozlične zvrstvený pieskovec. V distálnej časti prevláda už iba 

sedimentácia zo suspenzie, ktorú dokumentujú kalovcové fácie. 

Podľa indikátorov paleoprúdenia (prúdových stôp a vlečných rýh) 

prevládal transport sedimentov zo ZSZ na VJV. Sediment transportovali 

vysokohusté až nízkohusté turbiditné prúdy a usadzoval sa vo forme 

hlbokomorských lalokov a medzilalokových oblastí. Vrstvy hrubozrn

ného masívneho pieskovca sú pravdepodobne proximálnou časťou 

hlbokomorských lalokov a jemnozrnnejšieho tenkovrstvového pies

kovca alternujúce s kalovcovými vrstvami distálnejšou časťou . 

Medzilalokový priestor sa dá identifikovať rytmickým striedaním tenkých 

pieskovcových a kalovcových vrstiev. 

V celej vertikálnej sukcesii vidieť cyklický vývoj sedimentov s cyk

lami hrubými 1 až 1 O m, ktorých pôvod možno hľadať v autocyklickom 

a alocyklickom mechanizme. Táto stavba je predmetom ďalšieho 

výskumu. 

Tento abstrakt je súčasťou grantu VEGA 1/306/06. 

M. OLŠAVSKÝ a V. ŠIMO: Skolitová ichnofácia v spodnom 
triase Západných Karpát 

Spodný trias silicika sensu tato (drienocký príkrov), hronika a tatrika 

obsahuje spoločné litologickosedimentárne a zo Západných Karpát 

doteraz neopísané ichnologické črty. Všetky fosílne stopy sú sústre

dené do vyššej časti klastického vývoja spodného triasu a takmer 

vždy asociujú s jemnozrnnejšími sedimentmi pestrých farieb. lchno

spoločenstvá sukcesií lúžňanského, benkovského a rozhrania bodva

szilašských a sinských vrstiev obsahujú dominantne zastúpený 

ichnorod Oipfocraterion a ichnorody Skolithos a Arenicolites. Ich 

objavenie v stratigrafickom zázname je zreteľne späté so zmenou 

sedimentačného režimu. Svedčia o tom charakteristické sedimentárne 

textúry, odlišujúce sa od fácií v nadloží a podloží. Hlavným znakom je 

sedimentácia prachovcovo/ílovitého komponentu , ktorý sedimentoval 

v podobe tenkých polôh (mud drapes). Tieto uloženiny sa však stále 

deštruovali, o čom svedčia zachované flaserové zvrstvenia a časté 

erozívne rozmyvy s ílovcovými intraklastmi na báze hrubozrnnejších 
polôh (benkovské súvrstvie). Ďalšími asociovanými sedimentárnymi 

textúrami sú čeriny, laminácie a krížové zvrstvenie. Tam, kde nepre

biehala silnejšia erózia, sa vyvinulo vlnovité a šošovkovité zvrstvenie 

charakteristické intímnym striedaním pieskovcových čerín a ílovitých 

polôh (sinské vrstvy). Spomenuté zvrstvenie s drobnými výnimkami 

reprezentuje prostredie tidálnych plošín (Reineck a Wunderlich, 

1968). Takýto sedimentačný režim, spojený s ustavičným prúdením 

a transportom nespevneného sedimentu na dne, ale aj s prínosom 

živín pravdepodobne vplýval na rozvoj spoločenstva organizmov s veľmi 

obmedzenou biodiverzitou. 

Na študovaných spodnotriasov•ých lokalitách je najčastejšie 

zastúpená fosílna stopa Oiplocraterion Torell (1870), tvarovo charak-

teristická hlavne na jej kolmom priereze, ked' sú na vrchných alebo 

spodných vrstvových plochách viditeľné - na rozdiel od okolitej hor

niny - dva otvory vyplnené hrubozrnnejším svetlejším sedimentom. 

Tieto otvory sú v kolmom priereze na štruktúru fosílnej stopy spojené 

líniou a predstavujú spreite lamináciu medzi ramenami U štruktúry 

Diplocraterion. Názov fosílnej stopy je pôvodne odvodený podľa 

dvoch lievikovitých otvorov vyúst'ujúcich na povrch. Takýto typ ichno

fosílie Diplocraterion je vo fosílnom zázname pomerne zriedkavý, 

lebo povrchová časť substrátu je vo väčšine prípadov oderodovaná, 

a preto sa forma dvoch vyúsťujúcich lievikovitých otvorov U štruktúry 

zachováva zriedka (Bertling et al. , 2006). Lievikovitý tvar vyúsťujú

cich otvorov ichnorodu Oipfocraterion sa nezistil ani v jednom našom 

prípade, a preto je teoreticky možné, že sa pôvodné vyúsťujúce otvory 

U chodieb kráterovitého tvaru pôvodne nevytvárali. Súčasný tvar 

otvorov chodieb týchto fosílnych stôp teda neovplyvnila iba erozívna 
, 

činnosť , ale aj pôvodca stopy. Spreite !aminácia, ktorá vyplňa pries-

tor medzi ramenami U štruktúry, môže vznikať pri raste organizmu 

tvoriaceho stopy alebo počas prispôsobovania polohy tvorcu stopy 
y 

vzhľadom na povrch dna. Struktúra stopy, ktorá je v spojitosti s povr-

chom dna a nesie znaky prispôsobovania sa počas erózie alebo 

agradácie, sa nazýva ekvilibrichnion (D 'Alessandro a Bromley, 

1986). Diplocraterion je ekvilibrichnion, ichnofosília potvrdzujúca 

nestabilné sedimentačné prostredie počas jej vzniku. 

Typ opísanej ichnofácie vznikal v plytkovodnom intertidálnom až 

plytkom subtidálnom prostredí ovplyvnenom prúdením a vlnením. 

Charakter litológie a spoločenstvo fosílnych stôp je typické pre plytko

morské intertidálne až plytké subtidálne prostredie. Spoločné ichno

logické znaky opísaných spodnotriasových sukcesií potvrdzujú teórie 

spoločných sedimentárnych priestorov a nastoľujú otázku výskytu 

ichnorodu Oiplocraterion aj v d'alších dosiaľ ichnologicky nepreštudo

vaných spodnotriasových sukcesiách Západných Karpát. Z ichno

faciálneho hľadiska je spoločenstvo vertikálnych fosílnych stôp 

(domichnií - štruktúry stáleho osídlenia substrátu) s nízkou diverzitou 
v nespevnenom piesčitom substráte (firmground) charakteristické 

skolitovou ichnofáciou (Bromley, 1996; Frey a Pemberton, 1984). Pre 

tento typ ichnofácie sú typické fosílne stopy Skolithos, Ophiomorpha, 

Arenicolites a Diplocraterion. 

y , 

M. OLSAVSKY: Spodný trias na báze bocianskeho čiast-
kového príkrovu hronika (Nízke Tatry, na JV od Liptovskej 
Tepličky, Rovienky) 

Pre bázu hronika v Nízkych Tatrách je charakteristické vrchno

karbónske nižnobocianske súvrstvie. Tam, kde je tektonicky reduko
vané, kontakt hronika a veporika (veľkobocká sekvencia) obstarávajú 

spodnopermské horniny malužinského súvrstvia. Podľa Novotného 

(1972) práve lokalita nad hájovňou Rovienky reprezentuje stratotyp 

spodnopermského horizontu, podľa ktorého sa neskôr pomenovali , 

rovíenkovské vrstvy (Tulis a Novotný, 1998). Pri opätovnom mapovaní 

tejto lokality sa však našli jasné dôkazy, že ide o spodnotriasovú 

šupinu situovanú medzi nižnobocianskym súvrstvím a neokómom 

Veľkého boka. Šupina je hrubá cca 70 m, sklonená 20-40° na S, 

čiže konformne s horninami ipoltickej skupiny, a smerom na V ku kóte 

čertovica (1428 m n. m.) vykliňuje . Na dvoch miestach (nad hájov

ňou Rovienky) vystupujú na povrch odkryvy poskytujúce dostatok 

informácií o litológii. V zásade ide o horninový rad arkóz, prevažne 



subarkóz sivobielej farby, lokálne až kremenca s ojedinelými vložkami 

(2- 5 cm) červenohnedého prachovca. Na základe petrografického 

hodnotenia výbrusového materiálu (podľa Vozárovej, ústna informácia) 

ide o sediment s petrografickými charakteristikami spodného triasu 

(mineralogická a štruktúrna zrelosť, opracovanie). Zo sedimentárnych 

textúr je viditeľné krížové zvrstvenie, symetrické čeriny a !aminácia. 

Charakteristickým textúrnym prvkom sú súbory tenkolavičkovitých 

vertikálne sa šplhajúcich symetrických čerín resp. dunovitých útvarov. 

Podobné textúry sú známe ako ripple-laminae in phase (McKee, 

1939, 1965), sinusoida! lamination (Jopling a Walker, 1968), draped 

lamínation (Gustavson et al., 1975; Ashley et al. , 1982) alebo rippleform 

lamínation (Hunter, 1977). Táto dvojdimenzionálna sedimentárna 

textúra sa zo spodného triasu doteraz zaznamenala len v benkov

skom súvrství v Nízkych Tatrách a v Malých Karpatoch. V spomenu

tých odkryvoch sa navyše našla aj typická ichnofácia s ichnofosíliou 

Diplocraterion, charakteristická pre klastickú časť spodného triasu 

(Olšavský a Šimo, in prep.) . 

Spodnopermský horizont (báza 1. megacyklu - Vozárová a Vozár, 

1981 ; FA 1 - Olšavský, 2005) je najtypickejšie vyvinutý na ľavej strane 

záveru Bystrej doliny (na JZ od Spišského Bystrého, Vlč i a chata), 

kde sú jedny z najkrajších odkryvov malužinského súvrstvia vôbec. 

Na prvý pohľad sú zrejmé niektoré podobné znaky, ale odlišuje sa 

horninovým radom najmä arkóz až drôb piesčitej až drobnozlepencovitej 

veľkosti. Ojedinele ide o veľmi dobre vytriedené subarkózy evokujúce 

litotypy spodného triasu. Medzi vrstvami do 1,5-0,5 m sa navyše 

vyskytujú polohy červenohnedého jemnozrnného pieskovca/prachovca, 

ale hrubé O, 1-0,5 m. Takmer v každom väčšom odkryve sa tu našli 

žilné resp. medzivrstvové bazaltové intrúzie patriace stredno/vrchno

permskému vulkanickému aparátu. Pre sedimenty je typické najmä 

gradačné a nízkouhlové šikmé zvrstvenie. Pre uvedené zistenia 

je azda opodstatnený návrh premenovať nižší litostratigrafický člen 

ako neformálnu litostratigrafickú jednotku malužinského súvrstvia 

na bystríanske vrstvy, a to podľa tejto lokality. 

Tektonickú šupinu spodného triasu na lokalite Rovienky zaraďu

jeme do hronika. Ide teda o benkovské súvrstvie. K tejto interpretácii 

vedú nasledujúce fakty: neprítomnosť výraznejších metamorfných 

prejavov (potenciálne spodný trias veporika) , textúrne znaky stotož

niteľné s benkovským súvrstvím v Nízkych Tatrách , ale aj v Malých 

Karpatoch (vertikálne akreované čerinové zvrstven ie, symetrické 

čeriny), ichnofosília Díplocrateríon majúca ekvivalenty v identických 

ichnofáciách benkovského súvrstvia nájdených pri súčasnom geolo

gickom mapovaní Malých Karpát a napokon to , že v geologickej 

mape tohto pohoria (Maheľ et al., 1972) sú na kontakte hronika a fat

rika vysockej jednotky (situované pod malužinským alebo nižno

bocianskym súvrstvím) systematicky kartograficky vymedzené šupiny 

spodnotriasových sedimentov rovnako zaradených do hronika (veter
nícky príkrov sensu Maheľ, 1961 ). Tento aspekt potvrdzuje aj súčas

né geologické mapovanie mladopaleozoických a spodnotriasových 

sekvencií hronika v. Malých Karpatoch. Je veľmi pravdepodobné, že 

aj v Nízkych Tatrách ide o identický tektonický štýl pravdepodobne 

spojený so spätnými juhovergentnými prešmykmi. 

D. PIVKO: Sedimentológia lunzských vrstiev pri Podturni 

Lunzské vrstvy sa zarad'ujú do spodného karnu (jul). Charak

teristické pre ne je striedanie pieskovcových vrstiev s tmavosivými 

ílovitými bridlicami . V podloží vystupujú vrstvy reifl inského vápenca 

pelsónsko-kordevolského veku. Do nadložia prechádzajú do hlav-

. ného dolomitu (karn - norik). Siliciklastická sedimentácia lunzských 

vrstiev uprostred karbonátovej sedimentácie je podmienená karnskou 

vlhkou udalosťo.u (carnian pluvial event), ktorá sa udiala v oblasti 

T ethys, kým na celom svete - v Pangei - pretrvávala veľmi suchá klíma. 

Niektorí autori to vysvetľujú týn1, že oblasť terajšej Európy v karne 

prechádzala tropickým pásmom. 

Medzi Podturňou a Liptovským Hrádkom je opustený kameňolom 

s najlepšie odkrytými lunzskými vrstvami hronika (vrchná časť). Profil 

má vyše 50 m . Lunzské vrstvy v tejto oblasti dosahujú až 300 m, 

čo je najviac v Západných Karpatoch. Podľa Marschalka (v exkurznom 

sprievodcovi in Bystrický et al. , 1973) lunzské vrstvy pri Podturni 

neobsahujú plytkomorské organizmy ani stopy po ich činnosti a chý

bajú aj plytkomorské sedimentárne štruktúry a nízkoprílivové kanály. 

Marschalko predpokladá, že by sa !aminácia v plytkom mori asi 

nezachovala a sklzové štruktúry by boli deštruované prúdmi Dôvodí 

ich sedimentáciu v hlbšom a zle vetranom mori turbiditnými prúdmi 

a tvrdí, že v iac autorov pokladá sedimentáciu lunzských vrstiev 
za flyšoidnú. 

Vo východnej časti kameňolomu sa vyskytujú najspodnejšie 

vrstvy sedimentologického profilu. Spodných 20 m tvoria rytmicky 

sa opakujúce vrstvy tmavosivého ílovca s polohami sivého pieskovca, . 
často s mierne šikmou aj takmer horizontálnou lamináciou. Hrúbka 

pieskovcových lavíc je veľmi premenl ivá . Prevažujú tenké až veľmi 

tenké vrstvy, ojedinelé sú stredne hrubé až hrubé vrstvy. Pieskovcové 

vrstvy bývajú zvyčajne ostro oddelené od bridlíc a majú čerinový 

vrch . Niektoré čeriny sú izolované - šošovkovite zvrstvené, niektoré 

s neostrým spodným prechodom od bridlice. Medzi hrubšími vrstvami 

je väčšinou niekoľko tenších vrstvičiek. V tejto časti profilu vidno trendy 

hrubnutia a stenčovania pieskovcových lavíc. V spodnej tretine 

je jeden cyklus až po hrúbku 25 cm, vo vrchnej sú hrubé úseky bridlíc 

s rozptýlenými siltovými laminami a s veľmi tenkými pieskovcovými 

vrstvami. Vo vrchnej časti sekvencie pribúda vrstiev hrubšieho pies

kovca. Našli sa tu i vlnové čeriny . Niektoré hrubšie pieskovcové lavice 

majú v sebe šmuhy ílovca (flaser bedding). 

Nadložných 12,5 m tvoria amalgamované pieskovcové vrstvy 

s nezreteľnou lamináciou, s premenlivou hrúbkou a s ojedinelými nesú

vislými polohami tmavých ílovitých bridlíc (flaser bedding). Miestarni 

možno nájsť aj povrch s vlnovým čerinovým zvrstvením a s uhoľným 

detritom. Zdá sa, že do nadložia hrúbka lavíc rastie. 

Nad pieskovcovou polohou vystupuje 5 m hrubá sekvencia s piatimi 

hrubými vrstvami (30-60 cm) , v ktorých navrchu vidno pahorkovité 

krížové zvrstvenie (hummocky cross-stratificatíon). Ešte v 90. rokoch 

20. stor. na to pri návšteve odkryvu upozornil prof. Faupl. Jedna 

vrstva má vo vrchnej časti konvolútne zvrstvenie (tsunamit?), iná 

stopy vtláčanie do podložnej bridlice. Medzi pieskovcovými vrstvami 

sa v bridliciach vyskytujú veľmi tenké izo lované čeriny pieskovca 
, 

a siltovca, i stopy sklzavania. 

lavú vrchnú časť lomu (viac ako 15 m) tvoria tmavé ílovité bridlice 

s občasnými pieskovcovými vrstvami hrubými do n iekoľko cm, ktoré 

menia laterálne hrúbku, ako aj s veľmi tenkými izolovanými laminami. 

Rytmická sedimentácia v kameňolome na prvý pohľad pripomína 

turbiditnú sedimentáciu. Svojím spôsobom sú turbiditmi aj tempestity 

s pahorkovitým krížovým zvrstvením. Prítomnosť tempestitov, šošovko

vitého a šmuhovitého (flaser, miazdrovitého) zvrstvenia, vlnové čeriny 

a šmuhy s uhoľným detritom poukazujú na plytkomorské prostredie. 



V odkryve chýba ve ľké šikmé zvrstvenie, bahenné praskliny 
a zreteľné bioturbácie, a preto veľmi dynamické alebo veľmi plytko

morské prostredia, ako sú pláže, kanály, bary, delty a prílivové plošiny, 

možno vy lúčiť. 

Pravdepodobným prostredím sedimentácie lunzských vrstiev 
v kameňolome pri Podturni je epikontinentálny šelf s nízko energetic

kými podmienkami - pod zónou vlnenia, periodicky s vyššie energe

tickými podmienkami - búrky a možno jarné prívaly, ktoré vymývali 
silt a piesok z blízkych pieskových barov (Scholle a Spearing 1982, 
s. 324). V profile vidno celkový trend hrubnutia pieskovcových lavíc 

dohora a potom ich stenčovanie. Pravdepodobne ide o približovanie 
pieskového baru čiže zmenšenie hÍbky (objavenie sa vlnových čerín) 
a nasledujúce zväčšenie hÍbky možno ako výsledok stúpania mor

skej hladiny. Podľa Haqovej krivky v spodnom karne morská hladina 

stúpla až o 100 m. 

B. CHALUPOVÁ: Výskyt fosílnych rýb z lokalít nad lomom 
Pálenica (Orava, Slovensko) 

V paleogénnych horninách Západných Karpát sa našlo pomerne 
veľa zvyškov fosílnych rýb, no väčšina z nich bola opísaná z poľskej 
a českej strany. Materiál pochádzal z morských ílovitých prípadne 

slienito-ílovitých sedimentov. 
Predmetom štúdia bo li odkryvy lokality nad lomom Pálenica, 

ktorý sa nachádza medzi Zubercom a Hutami (Orava, severné Slo

vensko) . Samotné odkryvy sú vo vrst11ách nevápnitého ílovca menili

tového typu hutianskeho súvrstvia, ktorý definoval Gros s ( 1984 ). 
Fosílne zvyšky rýb sa tu nachádzali vo vrstvách nevápnitého ílovca 

menilitového typu. Ide o tvrdý silicifikovaný nevápnitý, ojedinele slabo 
vápnitý tmavohnedý až čierny ílovec so zvýšeným podielom Mn 
a organickej hmoty. Rozpadáva sa na tenké, veľmi pevné tabule 

(Gross et al. , 1993). Vek hutianskeho súvrstvia sa celkovo urč il na 
spodný a stredný priabón na zák lade m ikrofauny, pa lynomorf, 
nanoplanktónu a veľkých foraminifer (Dovina et al. , 1990). 

V ílovci menil itového typu sa našlo väčšie množstvo cykloidnych 
šupín, ako aj neúplne zachované kostrové zvyšky rýb. Nájdené spo

ločenstvo kostnatých rýb patrí do čeľade Clupeidae Bonaparte, 1831 , 

a Serranidae Richardson, 1846 ( Serranus budensis; Heckel, 1856). 
Štúdiom fosílnej rybej fauny z ílovcov menilitového typu z lokalít 

nad lomom Pálenica poskytlo cenné informácie o prepojení vzťahov 

centrálneho a vonkajšieho karpatského paleogénu. Podľa hodnote

nia paleoekologických podmienok na základe výskytu fosílnych rýb 
možno usúdiť, že v oblasti nad lomom Pálenica (do 200 m) v blízkosti 

pevniny bolo prostredie epipelagického charakteru, na čo poukazuje 
aj prítomnosť rastlinných zvyškov. Podľa Kotlarczyka a Jerzmarískej 
(1988) menilitové vrstvy na týchto lokalitách možno zarad iť do ichtyo-

• 
zóny 1PM 1 až IMP 2 (raný až stredný oligocén, čo zodpovedá zónam 

NP 21-23). Paleoklimatologický charakter prostredia pri sedimentácii 
menilitových vrstiev bol subtropický. 

P . VR ŠAN SKÝ: Fosílny hmyz a poškodenie listov 
na Slovensku 

Prvý fosílny hmyz z územia Slovenska je potočník Vodník prapo

vodnik (Sukačeva et Vršanský in Sukačeva et al. , 2006), príbuzný 

súčasným európskym rodom Chaetopterix Stephens, 1829, a Chaeto

pterna Martynov, 1913, z čeľade Limnephilidae Kolenati , 1848. Nález 

z bádenských vulkanickosedimentárnych sukcesií plášťovských vrstiev 
(sebechlebské súvrstvie) časovo zapadá do teplej klímy charakteris
tickej aj výskytom mangrových koreňov na študovaných lokalitách. 

Výskyt chladnomilného druhu potočníka vysvetľuje väzba lariev na vodné 
toky pochádzajúce zo strmých a vysokých svahov v tom období 

dosahujúcich výšku až 4000 m a pokrytých ce loročne snehom. Aj dolné 
úseky tokov takto zrejme vykazovali sezónnosť alebo permanentne 
chladnú mikroklímu, a to napriek tor11u, že sa mangrovy vyskytujú 
v tropickej k1i me pri najnižšej priemernej mesačnej teplote nad 20 °C 

(Chapman, 1976) a zimná vodná izoterma 20 °C bráni ich rozšíreniu 

k pólom (Ellison et al. , 1999). Súčasné mangrovové lesy zaberajú 

rozlohu 181 077 km2 (Spaldin§l et al. , 1997). 
Nález potvrdzuje hojnosť výskytu fosílneho hmyzu, a to viac ako 

20 OOO opísaných druhov, a nevyhnutnosť venovať pozornosť tejto 

problematike na našom území. Nález je unikátny aj vzhľadom na to , 
že spomedzi množstva známych miocénových mangrovov - Peru 

(Rebata et al. , 2006), Kalimantan (Demchuk a Moore, 1993), Florida 
(Hallock a Peebles), India (Singh et al. , 1992; Rao, 1995; Kumaran et al. , 

1995, 2004; Mandal a Vijaya, 2004), Marshallove ostrovy (Cronin et al. , 
1991), Thajsko (Vozeninserra a Privegill, 1989), Japonsko (Yamanoi 
et al. , 1980; Ogasawara, 1994), Amazónia (Hoorn, 1994a, b, 2006; 

Behling a Lima da Cesta, 2004), Austrália (Pickett et al., 1997), Francúz
sko (Chäteauneuf et al. , 2006), Španielsko (Bessedik, 1981 , 1985; Suc 
et al. , 1999), Nový Zéland (Sutherland, 2003) a Britská Guiana (van der 

Hammen a Wymstra, 1964) - nie je ani jeden známy druh hmyzu. 

Inak je to s poškodením listov - stopami po činnost i hmyzu. 
Napriek tomu, že na niektorých lokalitách poškodenie dosahuje viac 

ako 50 %, z nášho územia nie je opísané. 
Na obidvoch prezeraných lokalitách rovnakého veku, ako je opí

saný hmyz (prešovské súvrstvie - sensu Vass a Čverčko, 1985) sme 

však s P. Ledvákom, J. Kučeravou (UK) a V. Šimom stopy po poško
dení hmyzom našli (nepublikované). Prípadné d'alšie štúdium bude 
mimoriadne dôležité aj v súvislosti s pozornosťou, aká sa v súčas

nosti tejto téme venuje (Wi lf. Labandeira, Johnson a El lis , 2006. 

Science, 313, 11 12- 1115, a štúdia vychádzajúca zo slovenských 
lesov: Novotný, Drozd, Milier, Kulfan , Janda, Basset a Weiblen, 

2006: Why Are There So Many Species of Herbivorous lnsects 
in T ropical Rainforests? Science, 313, 1115). 

Výskum podporený UNESCO-AMBA, VEGA 6002, 6093, MVTS 

a Literárnym fondom. 

K. BELÁČKOVÁ, M. KOVÁČOVÁ a N. DOLÁKOVÁ: Paleo
ekologické podmienky a klimatické trendy vrchného 
miocénu sv. časti Podunajskej nížiny 

Komjatická depresia je sv. výbežok dunajskej panvy vyplnenej ' 

sedimentmi egenburského až kvartérneho veku. študované sedi
menty pochádzajú z vrtu ŠVM 1 Tajná, ktorý zachytil usadeniny 

sarmatského až pliocénneho veku a stratigraficky boli zhodnotené 
na základe litologických zmien a získaných tanatocenóz foraminifer, 

nanoplanktónu a l astúrničiek. Novými analytickými metó_dami (program 
POLPAL, CLIMST AT) sme získali obraz o rastlinných spoločenstvách , 

ako aj nové možnosti interpretácie získaných poznatkov. 



Charakter sarmatskej vegetácie získaný na základe peľoanalytic

kého štúdia potvrdil jej dobrú diverzifikovanosť (Shanonnov index 
diverzity H = 3,5). Zmeny palynospektra v profile sú kontinuálne 
a najvýraznejšie sa prejavujú na hranici s panónom. V celom sarmate 

dominuje mezofytická vegetácia zastúpená listnatými porastmi s prí
tomnosťou stálozelených prvkov, pričom sa prelína s vegetáciou luž

ného lesa a močiarnych biotopov. Sporadicky sa objavujúce NAP 
prvky (najmä \rávy) indikujú prítomnosť lesných porastov typu open 

woodland. Aj napriek dominancii arktoterciérnych prvkov stála 
prítomnosť paleotropických elementov umožňuje charakter i zovať 

paleoklimatické podmienky ako subtropické, ktoré sú korelovateľné 

s údaj mi z viedenskej panvy (tab. 1). 

Tab. 1 
Klimatické pomery odvodené z peľovej analýzy sedimentov vrchno

sarmatského veku z viedenskej panvy (Kováč et al. , 2005) 

Priemerná ročná teplota (MAT) 
Teplota v najchladnejšom mesiaci (CMT) 
Teplota v najteplejšom mesiaci (WMT) 
Priemerné ročné zrážky (MAP) 
Zrážky v mesiaci najbohatšom na zrážky (WtM P) 
Zrážky v najsuchšom mesiaci (DMP) 
Zrážky v najteplejšom mesiaci (WMP) 

15,7-19,4 °C 
3,8-12,5 °C 

24,7-27,9 °C 
823,0-1520,0 mm 
204,0-245,0 mm 

8,0-45,0 mm 
79,0-175,0 mm 

Panónske vegetačné spo ločenstvá sú rovnako dobre diverzifiko

vané ako sarmatské (H = 3,4). V panóne 8 je evidentná dominancia 

horskej vegetácie v subdominancii s lužným a močiarnym typom. Stála 

prítomnosť paleotropických prvkov indikuje veľmi teplú klímu. Tieto 
výsledky možno porovnať aj s údajmi z viedenskej panvy (tab. 2) . 

Výrazná zmena v zastúpení vegetačných spoločenstiev v panóne 
C/D - v strednej časti vrtu - nesúvisí ani tak s paleoklimatickými 
či paleoekologickými aspektmi ako skôr s rozdielnym sedimentačným 

režimom. Vo všeobecnosti sa to prejavilo najmä v znížení celkovej 
druhovej početnosti a v nekvalitnom zachovaní sporomorf. Dominantné 
postavenie stráca horská paleovegetácia. 

Za výrazné klimatické zmeny panónu E možno považovať vzrast 
močiarnej a vodnej vegetácie. Horskú paleovegetáciu nahrádza mezo-

J. !VANIČKA, M . HAVRILA, M. KOHÚT, M. KOVÁČIK , 
J. MADARÁS, M. OLŠAVSKÝ, J. HÓK, M. POLÁK, 1. FILO, 
M. ELEČKO , K. FORDIN,ÁL, J. MAGLAY, J . PR ISTAŠ 
a S. BUČEK : Nová mapa Považského Inovca po štyridsiatich 
rokoch 

Považský Inovec ako jedno z posledných západokarpatských 

jadrových pohorí doteraz nemal geologickú mapu v mierke 1 : 50 OOO 
v edícii regionálnych geologických máp publikovaných od roku 1972 

GÚDŠ resp. ŠGÚDŠ v Bratislave. Tento nedostatok sa podarilo 
odstrániť kolektívu autorov po takmer päťročnom mapovaní až teraz. 

Systematické geologické mapovanie Považského Inovca začal 
Ferenczi (1915-1918}, po 2. svetovej vojne v ňom pokračoval Maheľ 

Tab. 2 
Klimatické pomery odvodené z peľovej analýzy sedimentov 
panónskeho veku z viedenskej panvy (Kováč et al. , 2005) 

Priemerná ročná teplota (MAT) 
Teplota v najchladnejšom mesiaci (CMT) 
Teplota v najteplejšom mesiaci (WMT) 
Priemerné ročné zrážky (MAP) 
Zrážky v mesiaci najbohatšom na zrážky (WtM P) 
Zrážky v najsuchšom mesiaci (DMP) 
Zrážky v najteplejšom mesiaci (WMP) 

15,6-21,7 °C 
5,0-13,6 °C 

13,8-27,9 °C 
373,0-1 520,0 mm 

73,0-245,0 mm 
5,0- 59,0 mm 

27,0-227,0 mm 

fytická. V močiarnej vegetácii - na rozdiel od sarmatu - prevažuje 
kríkovitá etáž. Rozvoj takýchto paleobiotopov úzko súvisí s rozšírením 

prostredia delt, čoho odrazom sú aj zmeny v sedimentárnom zázname. 

Bolo identifikovaných niekoľko nahor hrubnúcich sedimentárnych cyklov, 

ktoré jasne vypovedajú o prostredí progradujúcej delty. 

J . KUČEROVÁ: Rekonštrukcia paleoflóry z lokality Kalonda 
a Mučín 

Lokalita Kalonda a Mučín sú na južnom Slovensku ned'aleko slo
vensko-mad'arskej hranice na J od Lučenca. študované rastlinné 

spoločenstvo je v bukovinskom súvrství, ktoré tvorí vrcl1nú časť 

egenburgu. 
Štúdium materiálu bolo založené na analýze morfológie fosílnych 

listov. Určilo sa 26 druhov krytosemenných rastlín. Z nich 24 druhov 

patrí do triedy Magnoliopsida a dva druhy do triedy Liliopsida. Domi
nantné druhy sú paleotropické (Platanus neptuní, Laurus sp., Calamus 

noszkyí, Sabat lamanonís) a niekoľko druhov patrí medzi arktoterciérne 

(Acer trícuspidatum, Betu/a sp.). 
Floristické zloženie aj morfologické charakteristiky poukazujú na 

vlhkú subtropickú klímu. Zloženie vegetácie potvrdzuje príbuznosť 
skúmaných lokalít s Lipovanmi na južnom Slovensku a lpolytarnó
com v severnom Mad'arsku a ich prís lušnosť do rovnakého vulkanic
kého a paleofloristického komplexu nachádzajúceho sa na obidvoch 

stranách slovensko-mad'arskej hranice. 

(1950- 1986) a Kamenický (1956-1958) a ich mapový obraz sa 
dostal aj do „generálnej" mapy ČSSR v mierke 1 : 200 OOO. 

V d'alšom období v kryštaliniku Považského Inovca pracoval 
Putiš ( 1980-1992), Putiš et a l. (2006) a štruktúrno-tektonickými 
a litologickými aspektmi sa zaoberal Plašienka (1995, 1999), Plašienka 
a Marka (1993) a Plašienka et al. (1994). Zo súčasného kolektívu 

mapovačov mal skúsenosti z mapovania tohto pohoria iba Havrila 

(in Havrila a Vaškovský, 1983). Už z historického kontextu je zrejmé, 

že Považský Inovec má v Západných Karpatoch jednu z najkompli

kovanejších geologických stavieb. Prejavuje sa to v rnnohých strati
grafických horizontoch od kryštalinika po kvartér resp. vo všetkých 

paleotektonických jednotkách od tatrika po hronikum, ako aj v poprí
krovových sedimentoch. Paleoalpínsky tektonický vývoj , zaťažený 



historickými aspektmi vyčlenenia váhika alebo infratatrika v Považ

skom Inovci, zostáva aj nad'alej otvorený, lebo pri súčasnom poznaní 

sa k nemu bez technických - vrtných prác nemožno exaktne vyjadriť . 

Vo všeobecnosti nevylučujeme ani mladší vek dosunutia príkrovov 

fatrika a hronika (laramská fáza?) . 
Kryštalinikum v dnešnom eróznom zreze sa vyznačuje zložitou 

imbrikovanou stavbou. Najspodnejším elementom je svorový kom

plex severnej seleckej časti, ktorý tvorí podklad mezozoických sek

vencií. Na J od hrádocko-zlatníckej lín ie je v rámci bojnianskeho 
bloku svorovo-rulový komplex preniknutý bázickým magmatizmom, 

ktorý má miestami plutonickú povahu. Na J od prešmykovej línie -
železníckej diskontinuity - sa nachádza rulovo-migmatitový komplex 
tvoriaci metamorfný plášť bojnianskeho granitoidného masívu. 

Je nevyhnutné konštatovať, že súčasná štruktúra kryštalinika je 

k pôvodnej hercýnskej stavbe inverzná. Vek metamorfného komplexu 
sa tradične chápe ako spodnopaleozoický, ale v rámci bojnianskeho 

bloku sa nám podarilo identifikovať rudimentárne zvyšky devónskeho 

sedimentárnovulkanického komplexu Hlavinky aj s typickým železitým 
zrudnením typu Lahn-Di/1. Z granitoidných hornín sa vyčlenil najmä 
základný typ biotitických granodioritov až muskoviticko-biotitických 

granitov, menej leukokratných granitov, ako aj hybridné granitoidy 
a diatexity. Pegmatity a aplity sa sporadicky vyskytujú v granitovom 
masíve aj v metamorfnom komplexe. Mladšie paleozoikum má strati

grafický rozsah vrchný karbón - vrchný perm, tvorí spodnú časť tzv. 
seleckej sukcesie a je v sz. časti pohoria v tektonicky komplikovanej 

zóne smeru SSV-JJZ. 

Mezozoické sekvencie sú z tektonických jednotiek tatrika, veporika 
a hronika. V rámci tatrika sa v južnom hlohoveckom bloku identifi

kovala tríbečská sukcesia s časovým rozsahom od spodného triasu 

po vrchnú juru. Na J od hrádocko-zlatníckej línie v bojnianskom bloku 
vystupuje inovecká sukcesia s časovým rozsahom od spodného triasu 
po alb s hiátom na rozhraní ladinu a karnu, ako aj rétu a spodného 

liasu. Charakteristickou črtou inoveckej sukcesie je jej výskyt na tat
rickom kryštaliniku bez mladopaleozoického sedimentárneho obalu. 
Za charakteristické členy sukcesie možno pokladať aj novovyčlenené 
zlepence Zlatého vrchu, súvrstvie karpatského keupru , trlenské 
súvrstvie, vápencové súvrstvie liasu s evinospongiami a osobitný 

vývoj allgäuských vrstiev. Osobitým znakom je aj výskyt polôh krinoido

vého vápenca alebo aspoň veľkých klastov krinoideí v jursko-kriedovej 
časti sledu. V seleckom bloku sa vyčlenila selecká sukcesia zložená 

zo spodnej - vrchnopaleozoickej, a vrchnej - triasovej časti s časo

vým rozsahom od spodného po vrchný trias. Do sedimentárneho 
obalu tektonickej jednotky tatrika sa podmienečne zaradila aj humie

necká sukcesia, ktorá je kompozitným vrstvovým sledom zisteným 
z olistolitov/blokov hornín vyskytujúcich sa vo vrchnokriedových sedi
mentoch hornobelickej skupiny. Hornobelická skupina predstavuje 

vrchnokriedový sedimentárny súbor klastických hornín spočívajúci 
diskordantne na staršom predkriedovom podklade. Jurské horniny 
sa vyskytujú len druhotne ako bloky - olistolity, ale ich pôvodná pozícia 

nie je známa. Ako bloky v sedimentoch hornobelickej skupiny sa našli 
aj karbonáty vrchnej kriedy (spodný kampán). 

Mezozoikum veporika (sensu Biely et al. , 1996) sa v Považskom 

Inovci vyskytuje v dvoch odlišných faciálnych vývojoch. Horninová 

sukcesia charakteristická vysockým faciálnym vývojom je v oblasti 
Beckova (beckovská sukcesia) a horninové sukcesie patriace 

do zliechovského faciálneho vývoja budujú najmä stredné a južné 
časti Považského Inovca. Do beckovskej sukcesie ako ekvivalentu 

vysockého faciá lneho vývoja veporika zaraďujeme kompozitný 

vrstvový sled v rozsahu stredný trias (anis) až najspodnejšia vrchná 

krieda (spodný cenoman). Zliechovská sukcesia - sedimentárny sled 
veporika vystupujúceho v zásade na J od hrádockej línie, "zloženého 
zo súboru formálnych a neformálnych litostratig rafických jednotiek 

s časovým rozsahom od vyššieho liasu po alb - cenoman bez pre
rušenia sedimentácie - je súčasťou vrstvového sledu začínajúceho 
sa spodným triasom. Jej charakteristickou črtou je hlbokovodnejší 

vývoj jury reprezentovaný allgäuskými vrstvami a ždiarskym súvrstvím. 
Vystupuje v nadloží inoveckej sukcesie tatrika (alebo v Podhradí 
pravdepodobne priamo v nadloží kryštalinika tatrika} , ako aj v podloží 

tektonických jednotiek hronika. 
Hronikum v Považskom Inovci vystupuje v troch izolovaných pries-

, 

toroch, a to v Tematínskych vrchoch, v kryhe Uhradu a v malej tekto-

nickej troske hradnej skaly v Beckove. Vrstvový sled vystupujúci na 
Teplom vrchu pri Starej Lehote, hradnej skaly v Beckove a spodného 

, 

z troch príkrovových telies hronika zachovaných na kryhe Uhradu 
je porovnateľný s veterníckou sukcesiou, t. j. s vrstvovým sledom 

veterníckeho príkrovu a príkrovu Ostrej Malenice. Zvyšné telesá, 
t. j. teleso Tematínskych vrchov, teleso vystupujúce na Z od Trenčian

skych Mitíc a dve vrchné z troch príkrovových telies zachovaných na 
kryhe Úhradu, tvorí sukcesia, ktorej súčasťou sú sedimenty bebravskej 
skupiny, sú porovnateľné s vrstvovým sledom považského príkrovu. 

Zvyšky bazálneho borovského súvrstvia podtatranskej skupiny paleo
génu lokálne lemujú hrast Považského Inovca z východnej aj západnej 

strany. Hutianske súvrstvie sa zistilo iba vo vrte v oblasti Lúk. V tejto 

oblasti sa podobne ojedinele identifikovalo aj zuberecké súvrstvie. 
Neogénne sedimenty Považského Inovca sa zachovali na 

východnom aj západnom okraji pohoria ako denudačný zvyšok spod

nomiocénnych a pl iocénnych sedimentov. Na východnom okraji 
vystupujú usadeniny beladického súvrstvia s okrajovými hlavinskými 

vrstvami . Na západnom okraji sú prevažne hruboklastické sedimenty 
piešťanských vrstiev ivanského súvrstvia a sladkovodné vápence 
a travertíny hlavinských vrstiev. 

Sedimenty kvartéru Považského Inovca majú hlavne subaerický 
(eo lický až eolicko-deluviálny) terestrický charakter s pokryvmi 
spraše, sprašovej hliny (vrchný pleistocén) a ich kombinácie s inými, 
hlavne deluviálnymi a deluviálno-fluviálnymi sedimentmi (vrchný 

pleistocén - holocén). Osobitosťou je plošne malé zachovanie pleisto
cénnych riečnych terás Váhu a výrazne redukované telesá pleisto

cénnych a holocénnych výplavových kužeľov inoveckých potokov 
do oblasti Dolnovážskej nivy. 

P. KOVÁČOVÁ , L. EMMANUEL, N. HUDÁČKOVÁ and M. 
RENARD: Badenian paleogeography and paleoenviron
ment in the Vienna Basin based on stable isotope study 
of foraminiferal shells and bulk carbonates 

Climate and paleoenvironment reconstructions in the Central Para-. 
tethys show a complex evolution that produced environmental and 
paleogeographical changes trom the Oligocene through the Miocene. 

Evidence of warm-temperate climate (Miocene climatic optimum, 17 to 

15 Ma) was followed by the gradualy temperature decline during the 
Middle Miocene in the Paratethys area (e. g. Ivanov et al. , 2002; Bicchi 

et al. , 2003; Báldi , 2006). In general, this period is correlated with the 

global climate changes well known trom the deep-sea records and it is 

• 



associated with the growth ot the Antarctic ice sl1eet (e. g. Shackleton 
and Kennett, 1975; Savin et al., 1985; Miller et al. , 1991). 

The stable isotopes ot Badenian sediments in the Vienna Basin 

(Slovak part) were investigated to reconstruct paleoenvironmental 
changes during the last period ot marine connection between Para

tethys and Mediterranean T ethys. lsotope measurements ot carbon 
and oxygen were carried out on foraminiferal carbonate shells and 
bulk sediments samples. Four benthic (Ammonia, Elphidium, Uvigerina 

and Hetero/epa) and two planktonic taxa ( Globigerina and G/obigerí

noídes) characterizing the bottom, intermediate and superficial layers 
ot the water column, were analysed on several localities (Devínska 

Nová Ves, Kúty44, Jakubov55, Jakubov56, Vysoká19 and Zohor1 ). 

The foraminiferal fauna and its isotope signal point out to tempe
rature stratified, nutrient rich and consequently less oxygenated marine 

water during the Middle/Late Badenian. Rather negatíve catbon 

isotope ratio (average -0.5 %o; PeeDee Belemnite) indicates an incre
asing input ot organic matter (12C enriched) to the surface and bottom 

layers ot the water column. These periods of enhanced accumulation 
ot organic matter were followed by oxygen depletion at the sediment

-water interface as indicates the composition ot benthic foraminiferal 
fauna (absence of oxic indices and dominance of low-oxygen tolerant 

taxa) and negatíve 813C. lnfaunal taxa ( Uvígerína) exhibit depletion in 
ó13C relative to epifauna! taxa (Heterolepa) supporting that the carbon 
isotopic composition ot benthic foraminifera could be influenced by 

microhabitat preferences. We observed large differences {~1 .4 %o) 
between analysed Globígerína and Globigerinoides, probably the 
influence ot "vítal effects" associated with the symbiont-bearing taxon, . 
which can modify the isotopic signal (Spero and Williams, 1988). 

Oxygen isotopes measurements show distinctive differences 
between planktonic and benthic species. Our benthic isotopes data 

show increasing and positive oxygen trend (average 2 %o) trom NN5 
to NN6 implying quite cold conditions of the bottom water. We postu
late that the Vienna Basin has also been affected by the global cooling 

tendency recorded in the Middle Miocene. The paleotemperature 
equation ot Shackleton and Kennett (1975) for benthic species and 

that ot Erez and Luz (1983) far planktonic taxa were used for calcula
tion ot the bottom and surface water temperature. The differences 
in temperature of about 6 °C among lower, middle and upper part ot 
water body indicate that the water column was not uniform and sho

wed a temperature gradient. The /18 (= 8180 benthic - 8180 plankto

nic) oxygen isotope average is 1.5 %o (benthic - intermediate dweller 
G. bulloídes) and 3.3 %o (benthic - shallow dweller Gs. trilobus) sug

gest a strong stratification ot water column in about 200 m deep 
intramountain Vienna Basin, during the Late Badenian. This trend 

has been observed in the Carpathian Foredeep (Gonera et al., 2000) 
and Pannonian Basin (Báldi, 2006) as well , and may relate to closing 
of Mediterranean via. Mentioned confirms that the water mass stratifi
cation was not just a regional effect, but a whole Central Paratethys 
has been affected. In this time the Central Paratethys occurred in the 

process of isolation. Our foraminifera and bulk carbonate stable iso
tope trend suggests that the communication with Mediterranean Sea 

has been still more or less active on the south of Vienna Basin in the 
Late Badenian whereas the sea-water exchange towards north 

of basin was apparently reduced already during the Middle Badenian. 

M. KOVÁČIK, J. BÓNA, P. IMRICH a F. MAJERNÍČKOVÁ: 
Geologická charakteristika a vznik pseudokrasového jas
kynného systému v okolí vrchu Spišská (Levočské 
vrchy) 

Jeden z najimpozantnejších pseudokrasových jaskynných systé

mov na Slovensku je v Levočských vrchoch na južnom, jv . 
a východnom svahu vrchu Spišská (1057 m n. m.) asi 5 km na SSV 
od obce Oľšavica. Geneticky sa tento systém viaže na svahové 
poruchy, ktoré sa morfologicky na povrchu prejavujú vo forme rýh , 
skalných stupňov, jám a prepadlísk . Tvorí ho množstvo jaskýň , 

z ktorých najunikátnejšia je jaskyňa pod Spišskou, s netypicky 
veľkými podzemnými priestormi doteraz najdlhšia známa pseudo

krasová jaskyňa na Slovensku (dÍžka polygónu 740,48 m) . Veľkosť 
a prístupnosť jaskyne nám dovolili tento prírodný fenomén sledovať 

podrobnejšie. 
Vnútro jaskyne, ako aj jej blízke okolie tvoria sedimenty oligocén

neho bielopotockého súvrstvia, ktoré je najvrchnejšou a zároveň naj
mladšou časťou podtatranskej skupiny centrálnych Západných Karpát. 

·Sedimenty sú zastúpené klastikami nerovnakej zrnitosti. Typická je 

výrazná prevaha pieskovca (v menšej miere zlepenca) nad kalovcom. 
Pieskovec je prevažne strednozrnný až veľmi hrubozrnný, masívny 
alebo normálne gradovaný. V menšom množstve je zastúpený aj jemno
zrnný zlepenec, hlavne v spodnej časti hrubších vrstiev. Pieskovcové 

lavice dosahujú hrúbku od 30 cm do viac ako 4 m a striedajú sa s vrst
vami kalovca nápadne menšej hrúbky (do 5 cm) . Jemnozrnnejšie, 

vrchné časti pieskovcových lavíc sú horizontálne, sinusoidálne až čeri

novo laminované a niektoré majú vysoký obsah svetlej sľudy a zuhoľ
nateného rastlinného detritu. Masívne časti lavíc sú charakteristické 
výskytom intraklastov ílovca. Na spodných vrstvových plochách pies

kovca sú badateľné rozl ičné sedimentárne textúry (v lečné , redšie 
prúdové stopy) vzniknuté pri transporte a ukladaní sedimentárneho, 
prevažne piesčitého materiálu z koncentrovaných gravitačných prúdov 

a turbiditných prúdQv, ako aj textúry vzniknuté po usadení piesčitého 

sedimentu na bahnitom morskom dne (záťažové stopy). Sedimentárne 
gravitačné prúdy donášali piesok, štrk a kal z pobrežných do hlbších 
častí oligocénneho mora a podmienili vznik podmorských vejárov v tejto 

časti centrálnokarpatského paleogénneho bazéna. 
Jaskyňa je oproti oligocénnym sedimentom, ktoré sa v nej pozo

rujú, oveľa mladšia. Vznikla v zosuvnom pásme kvartérneho veku. 
, 

Jej chodby sú založené na otvorených puklinách, pozdlž ktorých sú 
pieskovcové lavice rozblokované, rotované a poklesávajúce. Domi

nantným systémom sú vertikálne až subvert ikálne diskontinuity 
smeru SSZ-JJV, SSV-JJZ a VSV-ZJZ. Úložné pomery vrstiev v jas

kyni hovoria generálne o ich priebehu v smere SV-JZ resp. V-Z, 
o veľmi miernom až miernom sklone na JV resp . na J. Litologická 

a štruktúrna predispozícia horninového masívu umožnila vznik plazi
vých porúch, ktoré vied li k vzn iku pseudokrasových jaskynných 
priestorov. Antonická a Fussgänger (1998) na základe štúdia povrchu 
svahové poruchy v masíve Spišskej kvalifikujú ako počiatočné štádium 

plazivých porúch charakteru rozvoľnenia svahov až blokových polí 
a rozpadlín (sensu Nemčok et al. , 197 4). Skalné bloky sa pohybujú 

po predisponovanej ploche, pravdepodobne plastickej ílovitej vrstve, 

ktorá má identický smer a sklon s vrstvovitosťou pieskovca. 
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The Western Carpathians as an integral part ot tlie Central Euro

pean geological setting were the dominant subject for realization ot 
seismic transects and their study for tectonic interpretation. 

In 2000, a large consortium of European and North American 

institutions, 28 altogether, completed a huge active source seismic 

experiment tocused on Central Europe. This efford was called the 

Centra! European Lithospheric Experiment Based on Refraction or 

CELEBRATI ON 2000 . Th is experiment primarily consisted of 

a network of seismic retraction profiles that extended from the East 

European craton (EEC), along and across the Trans-European suture 

zone (TESZ) region in Poland and the Bohemian massit, through 

the Carpath ians and Eastern Alps to the Pannonian basin. The 

experiment included 147 shots recorded by 1230 seismic stations 

torming, during three deployments, an array of about 5400 km profi

les. The longest profile CEL05 (1420 km) is the focus of this paper. 

The recorded seismic wave field along this profile has high signal
-to-noise ratio, particu larly for southern "Pannonian" and northern 

"cratonic" parts ot profile. Clear tirst arrivals and later retracted/ret

lected phases trom the crust and Moho were interpreted using 2-0 

tomographic and ray-tracing techniques. The seismic velocity model 

for profile CEL05 shows huge dissimilarity ot the crustal and lower 

lithospheric structure. In the Pannonian part of the profile, crustal 

structure is relatively simple. Beneath the sedimentary layer, two 

almost homogeneous crustal layers are observed with velocities 

6.1-6.2 km/s in the depth interval 5-18 km, and 6.3-6.6 km/s in the 

lower crust. In th is area, the Moho lies at depth of only 24- 25 km. 

The most complicated structure is observed in the transition trom 

the Pannonian basin, th rough Carpathians across the TESZ and 

margin of the EEC. In this area, the sedimentary cover with low 
velocities (Vp < 5.5 km/s) reaches a depth of ca 20 km, and the 

Moho deepens to ca 50 km. Further to the northeast, the crustal 

structure of the EEC is typical for cratonic areas with a thin sedi

mentary cover and a three-layer crystal line crust with velocities 

ot 6.0- 6.4 km/s, 6.5-6. 7 km/s and 6. 7-7.0 km/s , respectively. The 

depth of the Moho varies in depth 42-48 km over the whole ca 700 km 

long cratonic part ot the profile. Along the whole profile, lower litho

spheric reflectors were tound from ca 15 km beneath the Moho, 

to 75-80 and ca 95 km depth. Strong crustal thicken ing trom the 

Pannonian basin to the TESZ region together witl1 the configuration 

ot the lower lithospheric retlectors suggest northward subduction ot 

the mantle underlying Carpathian-Pannonian plate toward the north 

under the European plate. 

This however confl icts with the strong geological evidence for 

southward subduction and three possible tectonic models were pre

sented acc. Grad et al. (2006) to explain the lithospheric structure of 
the area: 

1) northward "old" subduction of the Pannonian lithosphere under 

the East European craton in the Jurassic - Lower Cretaceous, 

2) a collisional zone containing a "crocodile" structure where Car

patho-Pannonian upper crust is obducting over the crystalline crust 
of EEC wh ile Carpathian-Pannonian mantle lithosphere is under

thrusting beneath cratonic lower crust, and 

3) lithosphere thinning due to the effects of extension and hea

ting with the slab associated with relatively young southward subduc

tion during the Tertiary (Miocene) having ro lled-back to the east 

under Southern Carpathians in Romania. In the last case, the north

westward dipping ot the lithosphere can be interpreted as being due 
to isotherms that could represent the lithosphere/asthenosphere 

boundary in the Pannonian region . 

lntegrated geophysical interpretations ot the seismic results need 

also the interpretations of potential fields . The 20 and 30 interpreta

tions ot the gravity field requi re a unified Bouguer gravity anomaly 

map trom the states of the CELEBRATION 2000 area (Poland, 

Czech Republic, Austria, Hungary and Slovak Republic). This is par

ticularly important because difterent techniques, instrumentation and 

data processing methods have been used in different parts of the 

area of interest. Therefore, we have calculated the Bouguer gravity 

anomaly in the CELEBRATION 2000 countries and presented the 

regional gravity anomaly patterns. The density model along the profile 

CELEBRATION 2000 CEL-01 was calculated. 

Alternatíve geophysical techniques such as e lectromagnetic 

(EM) measurements sensitive to other geophysical contrasts have 

been carried out (Ján Vozár, 2005). lt has been aimed at investiga

ting the electrical conductivity structure of the lithosphere-astheno

sphere system of the Western Carpathian along major CELEBRA TION 

2000 profiles by applying broad-band EM experiments, i. e. audio

magnetotellu ric (AMT) , magnetotelluric (MT) soundings and observa

tional geomagnetic deep soundings (GOS) . Seismic information 

on lithospheric properties will reach down to depths of about 90 km, 

EM methods provide deeper information , e. g . about lithosphere 

thickness. The correlation between crustal conductors and seismically 

either transparent or reflective zanes as well as integrating other 

geophysical and geological information wil l not only help to resolve 
the deep structures but also to describe the geodynamic processes 

of the region. 

Conclusíon and ínterpretatíon of CELEBRA TION 2000 project

-transect CEL-05 were in full length published in the paper: 

Grad, M., Guterch, A., Keller, R. G., Janik, T., Hegedus, E., Vozár, 

J., Šlqczka, A., Tiira, t . and Yliniemi, J., 2006: Lithospheric structure 

beneath trans-Carpath ian transect from Precambrian platform to 

Pannonian basin : CELEBRATION 2000 seismic profi le CEL 05. 

Journ. ot Geophys. Res., 111 , B03301 , doi : 10.1029/2005JB003647 



Maín results ot Potentíal Fíeld see in: 
v 

Bielik, M., Kioska, K. , Meurers, B., Svancara, J ., Wybraniec, S. & 
CELEBRATION 2000 Potencia! Field Working Group: Fancsik , T., 

Grad , M ., Grand , T. , Guterch, A ., Katana, M. , Królikowski , Cz., 

Mikuška, J. , Pašteka, R., Petecki, Z., Polechoňska, O ., Ruess, D. , 
v 

Szalaiová, V. , Sefara, J . & Vozár, J ., 2006: Gravity anomaly map of 

ti-ie CELEBRATION 2000 reg ion. Geol. Carpath., 57, 3, 145-156, 

lmpact factor : 0,449 

The results ot magnetotelluric sounding see in: 

Vozár, J., 2005: Magnetotelluric soundings of the Earth far the 

GEOCHÉMIA 2006 
Bratislava 21 . november 2006 

Stalo sa už tradíciou, že na sklonku roka Katedra geochémie Prí
rodovedeckej fakulty Univerzity Kamenského, oddelenie geochémie 
životného prostredia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
a Slovenská asociácia geochemikov v spolupráci s ďalším i organizá-, 
ciami a odborníkmi organizujú seminár GEOCHEMIA. , 

Seminár GEOCHEMIA (v roku 2006 bol už jeho deviaty ročník) 
sa opätovne stal miestom úspešnej prezentácie najnovších poznatkov 
z geochemickej problematiky, ktorá sa aktuálne rieši na Slovensku 
i v jeho blízkom okolí. Navyše sa uskutočnil v rámci Európskel-io 
týždňa vedy 2006. 

Hlavným cieľom seminára bolo poskytnúť širokému okruhu 
odborníkov - osobitne mladým - z rozličných oblastí geochémie 
možnosť predstaviť výsled~y ich práce a naznačiť hlavné smery geo
chémie a jej aplikácie vo svete aj u nás. 

Na seminári sa zúčastnilo 67 odborníkov zo Slovenska a Čiech . 
Otvoril ho riaditeľ odboru geológie a geologických faktorov životného 
prostredia geologickej sekc ie Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky RNDr. P. Hanas, ktorý v. príhovore poukázal 
na ce lú škálu geologickej a environmentálnej problematiky, kto rú 
v súčasností geochémia rieši alebo pomáha riešiť . 

Organizačný výbor v úsilí o vysokú úroveň seminára vyžiadal od 
popredných českých a slovenských vedeckých a odborných pracov
níkov referáty (prednášky) pokrývajúce väčšiu časť spektra geoche
mickej problematiky, ktorá je v súčasnosti stredobodom pozornosti 
na Slovensku, no aj niektoré globálne teoretickogeochemické otázky. 

Na seminári boli nasledujúce vyžiadané odborné referáty (prednášky) : 
J . ČURLÍK : Prirodzená geologická variabilita pôd, obohatenie 

a praktické problémy s uplatňovaním limitov pre pôdy 
D. BOD IŠ: Regionálny trend obsahu dusičnanov v podzemnej 

vode Žitného ostrova 
M . KOHÚT: Geochemické aspekty (ne)rudonosnosti hercýn

skych granitoidov Západných Karpát 
M. PUTIŠ, M. ONDREJKA, P. SIMAN, J . SPIŠIAK, P. UHER, A. 

LARIONOV, 1. PADERIN: Prvé údaje o veku magmatickometamorf
ných udalostí fundamentu Západných Karpát metódou SHRIMP 

J . BABČAN : Naša slnečná sústava možno vznikla ináč 
Na seminári bolo dovedna 29 referátov (prednášok) a 1 O poste

rov. Materiály sú publ ikované v osobitnom zborníku (Geochémia 
v , v 

2006, Konferencie , Sympóziá, Semináre, SGUDS, Vydavateľstvo 
v v 

D. Stúra, editor O. Durža a S. Rapant). 

region of Slovak Republic. PhD. Thesis, 250 p. , Geoph. lnst. SAS, 

Bratislava 

and in 
Pitoňák , P., Michálek, J. , Vozár Jozef, Szalaiová, V. & Vozár 

Ján et al. , 2005: Use of magnetotelluric measurements far interpre

tation of deep setting and verification of geophysical (seismic, 

weight) transects in the eastern part of Western Carpathians. Final 

repo rt of geological task of Ministry of Environment 2003- 2005, 

coordinator Envigeo Comp. Banská Bystrica, DVD 01 , 02, Geofond, 

Bratislava. 

Veľmi nás teší, že aktívna účasť mladých vedeckých pracovníkov 
na seminári bola znova vysoká (osem prednášok a tri postery) . Opäť 
bola vypísaná súťaž o naj lepšiu prednášku (Cena B. Carribela) 
a o najlepší poster (Cena S. Gazdu) pre referujúcich do 35 rokov. 
Cenu B. Cambela získala L. Zemanová z Katedry geochémie Prírodo
vedeckej fakulty Univerzity Kamenského v Bratislave a Cenu 
S. Gazdu O. Kruml z Povodia Moravy Brno a H. Mullerová z Českej 
geologickej služby v Brne. 

Ocenené prednášky pracovníkov do 35 rokov: 
L. ZEMANOVÁ: Vplyv popolčeka z pšenice obyčajnej {Tríticum 

aestivum L.) na záchyt a uvoľňovanie herbicídu MCPA v poľnohos
podárskych pôdach 

O. KRUML, H. MULLEROVÁ: Sorpce Cu, Gr, Cd a Zn na izolo
vané prírodní sorbenty a jejich smesi 

Na seminári sa už trad i čne aktívne zúčastn i li aj doktorandi 
z brnianskej aj bratislavskej prírodovedeckej fakulty. 

Odborné referáty (prednášky) a postery priniesli informácie zo 
širokého spektra problematiky, ktorou sa geochémia v súčasnosti 
zaoberá, a to od geochemických informácií o skladbe planét, oceán
skej kôry cez modernú endogénnu a exogénnu geochémiu až po izo
topovú a environmentálnu geochémiu aj geomedicínu. 

Organizačný výbor d'akuje najmä autorom referátov a posterov, 
ako aj všetkým vrátane sponzorov - ŠGÚDŠ Bratislava, El, spol. s r. o., 
Spišská Nová Ves, HYDEKQ-KV Bratislava, GEOPRODUKT Banská 
Bystrica, ktorí sa zaslúžili o veľmi úspešný priebeh seminára. 

V mene organ i začného výboru si dovoľujeme upozorniť geoche
mickú pospolitosť, že aj v roku 2007 zachováme tradíciu a v mikuláš
skych dňoch (okolo 6. decembra) zorganizujeme jubilejný (desiaty) 
seminár GEOCHÉMIA 2007. Predpokladáme, že termín okolo Miku
láša je už dobre zakotvený v povedomí všetkých, ktorí sa venujú 
geochémii. 

Osobitne vyzývame mladých geochemikov, aby sa v čo naj
väčšom počte na seminári zúčastnili a predniesli cenné príspevky. 
Ked'že súťaž mladých má stále veľmi priaznivý ohlas, organizačný 
výbor aj na seminári GEOCHÉM IA 2007 vypíše súťaž o najlepšiu 
prednášku (Cena B. Cambela) a o najlepší poster (Cena S. Gazdu) 
pre účastníkov do 35 rokov a víťazov odmení hodnotnými cenami . 

O. Ďurža a S. Rapant 



. 
Janusz Skoczylas, Marek Zyromski, 2005: Symbolika kamienia jeko element procesu legitimacji 
wtadzu w· cywilizacji europejskiej (Význam kamenných symbolov v procese legitimizácie moci 
v európskej civilizácii). Vedecké vydavateľstvo Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. 176 s. 

Pre posledné decéniá 20. a prvé roky 
21 . storočia sú vo vedecko m výskume 
v celosvetovom meradle charakteristické 
multidisciplinárne riešenia rozličných otázok 
života súčasnej, ale aj p redhistorickej 
i ranohistorickej spoločnosti . Spájanie 
a kombinácia metodických postupov, ale aj 
laboratórnych metód rôznych vedných dis
ciplín , ako aj prístrojov jednoznačne 
pomáha komplexnejšie riešiť problematiku. 

V tejto súvislosti treba uviesť, že aj ked' 
preh lbovanie špecializácie jednotlivcov či 
celých vedných odborov v minulosti viedlo 
k vedeckým vrcholom, tie vyvolávali ťažkosti 
pri chápaní odborného jazyka a tým aj 
dosiahnutých výsledkov jednotlivých vedec
kých disciplín. Práve v tejto oblasti interdis
ciplinárny výskum pomáha prekonávať úzku 
špecializáciu - dvaja či viacerí autori 
v písomnom diele musia používať jazyk zro
zumiteľný nielen všetkým aktívnym aktérom 
prezentácie, ale aj čitateľom diela. 

Uvedený trend vyplýva najmä z nasle
dujúcich okolností: 

- klasické vedné odbory v poslednom 
období v riešení základných tém ľudského 
bytia dosiahli svoj vrchol či najvyšší limit 

- aj napriek ustavičnej a rýchlej obnove 
prístrojového a ·laboratórneho vybavenia 
prevratnú inováciu v tejto sfére už nemožno 
očakávať 

- nezanedbate ľná je ·aj snaha rozlič
ných etník či národných spoločenstiev 
poznať čo najlepšie minulosť v lastných 
p redkov č i národov obývajúcich dané 
, . 
uzemre 

V súlade s uvedeným moderným tren
dom je aj spolupráca historikov a prírodo
vedcov pri riešení čiastkových otázok ľud
ských komunít. Je to logické úsilie uspieť pri 
odkrývaní zákonov neživej aj živej prírody, 
no najmä procesov, ktoré formovali moderné 
národné spoločenstvá. 

Recenzovaná publikácia je výsledkom 
štúdia dvoch vedcov odlišného zamerania. 
Prof . Janusz Skoczylas je prírodovedec 
veľmi širokého odborného záujmu a Dr. 
Marek Zyromski pracuje v oblasti sociálnych 
vied. Obidvaja sú pracovníkmi Univerzity 
Adama Mickiewicza v Poznani . Spojením 
ich vedeckého záujmu vzn ikla táto náme
tom avantgardná a zároveň zdravo provo
kujúca knižná publikácia, ktorá je pokusom 
priblížiť č itateľovi metódy, ale aj výsledky 
dvoch obsal1om vzdialených vedných dis
ciplín . Na príklade starej, prevažne rímskej 
civil izácie oblasti Stredozemného mora 
autori predstavujú vzťah medzi bohatstvom, 
mocou a sociálnou prestížou na jednej 
a monumentálnymi kamennými objektmi 
vytvorenými architektúrou a umením na druhej 
strane. 

Rozl ičné umelecké či jednoduché úžit
kové výrobky z kameňa majú často symbo
lický význam, a to nielen v náboženskom 
a sociálnom živote, ale aj v politike ako 
symboly moci či výnimočnosti . V recenzova
nej publikácii je hlavným aspektom upevňo
vanie mocí v danom politickom systéme 
a kameň túto moc zvýrazňoval či potvrdzoval. 

Európska civilizácia - a to aj z aspektu 
kamenných symbolov - je priveľmi kompli-

kovaná, aby sa dala obsiahnuť v jednom 
prehľadnom diele, a preto si autori za objekt 
štúdia zvolili len obdobie rozkvetu rímskej 
civilizácie (obdobie rokov 27 pred K. - 284 
po K.). Túto geografickú oblasť a časové 
obdobie si autori vybrali preto, lebo rímske 
impérium bolo v tomto historickom období 
rozlohou najväčšou svetovou ríšou, v ktorej 
žila tretina vtedajšej svetovej populácie. 
V tom období „neverbálna" komunikácia pri 
nepatrnej gramotnej populácii - najmä diela 
architektov, stavbárov, sochárov, maliarov 
a i. - pomáhala nielen zvýrazňovať jednotlivé 
osobnosti , ale tým zároveň charakterizovať 
aj hmotnú a mentálnu úroveň ľudstva časo
vého obdobia či politického usporiadania. 
Preto si imperátori nechávali stavať honosné 
paláce, ale aj akvadukty, cesty, triumfálne 
oblúky a veľké (dnes by sme ich charakteri
zovali ako „národné") amfiteátre a iné stavby. 
A práve odraz panujúceho sociálneho pro
stredia na vznik uvedených stavieb sa snažia 
autori logicky objasn i ť. 

Recenzovaná knižná monografia má 176 
strán textu, skoro dve desiatky technicky aj 
námetovo výborných farebných fotografií 
a krátke anglické resumé. Po zoznámení sa 
s jej obsahom ju neváham odporučiť všetkým, 
ktorí majú ambície prekroč iť prah svojej úzkej 
odbornej činnosti a nadobudnúť oveľa širší 
pol1ľad na danú problematiku. 

Publikáciu si možno objednať vo vyda
vateľstve UAM, ul. F. Nowowiejskiego 55, 
61-734 Poznan; e-mail : press@amu.edu.pl. 

O. Hovorka 

Kazimierz Kopczyríski, Janusz Skoczylas, 2006: Kamien w religii, kulturze i sztuce (Kameň 
v náboženstve, kultúre a umení). Vedecké vydavateľstvo Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. 
146 s. 

Kn ižná monografia autorov odlišnej 
špecializácie je výsledkom interdisciplinár
neho zhrnutia problematiky uvedenej v jej 
názve. Dr. K. Kopczyŕlski je psychológ 
pôsobiaci na univerzite v Lodži , ktorý 
vedecky spolupracoval pri rade interdiscipli
nárnych projektov z oblasti ekológie, psy
chológie, ale aj filozofie a pedagogiky 
a J. Skoczylas geovedec so širokým profe
sionálnym záberom, profesor na univerzite 
v Poznani, ktorý doteraz publikoval vyše 
350 vedeckých a odborných prác (z toho 
12 knižných monografií) . 

Rôzne typy hornín (= kameňov) sprevá
dzajú ľudstvo v celej jeho histórii . Kameň 
bol na začiatku vývoja ľudskej rasy a ·veľkej 

renesancie sa dožíva aj v posledných decé
niách . Autori v recenzovanej monografii 
ponúkajú čitateľovi pohyb v priestore a čase 
roz l ičných kultúr, a to od predhistorických 
spoločenstiev po súčasné , pričom do 
poslednej kategórie zahrnuli najmä spolo
čenstvá, pre ktoré je kameň stále dôležitou 
súčasťou ich materiálneho, ale aj duchov
ného života. 

Po prvých kapitolách , v ktorých sú 
stručné encyklopedické údaje o horninách, 
je prehľad úlohy kameňa a kameňov v rôz
nycl1 kultoch a mytológiách, na ktoré nadvä
zuje problematika symboliky kameňov 
v kresťanstve a judaizme. Samostatná kapi
tola je venovaná úlohe kameňa v kultúre 

a umení v Japonsku. Relatívne veľa miesta 
autori venovali d iskusii o magickej sile 
kameňov. 

Autori analyzovali a mnohými príkladmi 
doložili úlohu vrchov, pahorkov či jednodu
chých vyvýšenín v rozl ičných civil izáciách 
a neobišli ani egyptské pyramídy, ale ani 
úlohu týchto morfologických foriem v antic
kom Grécku či pyramíd Strednej Ameriky. 
Venovali sa aj problematike do kruhu uspo
riadaných megalitických blokov (kromlechov) 
v Pomoransku. 

V histórii ľudstva okrem uvedených 
pozitívnych foriem reliéfu mali aj jaskyne, 
v ktorých maľby z konca paleolitu stále 
udivujú svojím realistickým stvárnen ím. 



Krátke kapitoly autori venova li aj úlohe 
kameňa pri výzdobe antických ale aj 
moderných záhrad. Problematiku uzavreli 
významom a využívaním kameňa a kameňov 
v moderných spoločenstvách a civilizáciách. 

Angl ické resumé je vysoko informatívne 
a poskytuje dobrý prehľad o problematike 
obsiahnutej v monografii. Súčasťou diela sú 
1 techn icky aj tematicky vynikajúce skoro 
štyri desiatky farebných fotografií prevažne 

pohľadnicového, zriedkavejšie aj celostra
nového formátu. Vyše 50 citácií či hesiel, 
ktorých ústrednou témou je kameň , spestruje 
text monografie. 

Recenzovaná monografia K. Kopczyrí
ského a J. Skoczylasa má 146 strán textu . 
Prekvapilo ma veľké množstvo klasických 
diel svetovej literatúry z danej tematiky pre
ložených do poľštiny. Môj celkový dojem 
z recenzovaného diela je vynikajúci, a preto 

neváham odporučiť ho slovenskému čita
teľovi , a to aj napriek tomu že čítanie 
v poľštine je oveľa pomalšie ako v našej 
materčite , ale stojí za to trochu sa potrápiť 

Knihu si možno objednať vo vydavateľs
tve UAM, ul. F. Nowowiejskiego 55, 61-734 
Poznan; e-mail : press@amu.edu.pl. 

O. Hovorka 



In štrukcie autorom 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originály obrázkov musia 
byť zhotovené podľa inštrukcií pre autorov časopisu 
Mineralia Slovaca. V opačnom prípade redakcia článok vráti 
autorovi pred jeho zaslaním recenzentovi. 
2. Článok môže mať najviac 30 rukopisných strán včítane 
literatúry, obrázkov a vysvetliviek. Uverejnenie rozsiahlejších 
článkov musí schvá.liť redakčná rada a ich zaradenie do tl ače 
bude zdÍhavejšie. 
3. Články sa uverejňujú v slovenčine, češtine alebo v angličtine. 
Abstrakt a skrátený text článku (resumé) sú v angl ičtine (ak je článok 
v angličtine , v slovenčine) . 
4. Text článku treba poslať redakcii na diskete 3,5" alebo CD spra
covaný v editore MS Word (PC) alebo MS Word a QuarkXPress 
(Mac). 
5. Súčasne s čl ánkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásenie, 
že nijaká časť článku ešte nebola publikovaná a originálne sú aj 
obrázky. Prevzaté obrázky musia byt' legalizované získaním práva 
na opätovné publikovanie (copyright). Vyhlásenie musí obsahovať 
meno autora (autorov), akademický titul, rodné číslo a trvalé bydlisko. 

Text 

1. Úpravu textu včítane zoznamu literatúry treba prispôsobiť 
súčasnej úprave článkov v časopise . 
2. Text sa má písať s dvojitou linkovou medzerou (riadko
vačom 2), na strane má byt' 30 riadkov a v riadku asi 60 znakov. 
3. Abstrakt aj s nadpisom č l ánku treba písať na samostatný list. 
Má obsahovať hlavné výsledky práce (neopakovať to, čo vyjad
ruje už nadpis) , má byť bez citácií a nemá mať viac ako 200 slov. 
(Abstraktu treba venovať náležitú pozornosť, lebo slúži na tvorbu 
anotácií.) 
4. Text má obsahovať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného 
problému, metodiku práce, zistené údaje, diskusiu a záver. 
5. Zreteľne treba odlíšiť východiskové údaje od interpretácie. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov, iba ich komentovať 
a odvolať sa na príslušnú tabuľku alebo obrázok. 
7. Text treba člen iť nadpismi, hlavné písať dostredu a vedľajšie 
na ľavý okraj strany. Používať možno najviac tri druhy hierarchických 
nadpisov. Ich dôležitosť má autor vyznačiť ceruzkou na ľavom 
okraji strany takto: 1 - najvyšší, 2 - nižší, 3 - najnižší. 
8. V texte uprednostňovať citácie v zátvorke, napr. (Dubčák, 
1987; 1--lrubý et al. , 1988), pred formou ... podľa Dubčáka (1987). 
Ani v jednom prípade neuvádzať krstné (rodné) mená. 
9. Umiestnenie obrázkov a tabuliek treba označiť ceruzkou na ľavom 
okraji rukopisu alebo stípcového obťahu. 
1 O. Grécke písmená použité v texte treba identifikovať na ľavom 
okraji slovom (napr. sigrr1a). 
11. Pri písaní treba dôsledne rozlišovať pomlčku od spojovníka. 
12. Symboly, matematické značky, názvy skamenelín, slová a pod. , 
ktoré sa majú vytlačiť kurzívou, treba v rukopise podčiarknuť vlnovkou. 
13. Pri článkoch písaných v slovenčine treba abstrakt, kľúčové 
slová a resumé predložiť redakcii aj v angličtine. Názov článku , 
vysvetlivky k obrázkom a názvy tabuliek sa predkladajú redakcii 
v slovenčine aj v angličtine. 

Ilustrácie 

1. Ilustrácie musia byť vysokej kvality, majú dokumentovať 
a vysvetľovať text. Ilustrácie sa musia pripravovať s vedomím, že 
budú zmenšené na šírku stfpca (81 mm) alebo strany (170 mm). 
Tomu treba prispôsobiť ich veľkosť a formu resp. zoskupenie. 
Vhodne upravený obrázok (veľkosť písmen, hrúbka čiar) možno 
reprodukovať aj v pomere 1 : 1, ale odporúča sa kresby (perovky) 
urobiť väčšie , ako budú ,vytlačené . Perovky majú byt' zhotovené 
sýtym čiernym tušom. Umerne k predpokladanému zmenšeniu 
treba zvoliť hrúbku č iar, veľkosť písma, čísiel , hustotu šrafovania 
a pod. Text možno napísať väčším aj menším písmom (nie verzál
kami - veľkými písmenami), a to podľa toho, čo sa má zvýrazniť. 
Obrázky treba popisovať šablónou, nie voľnou rukou. Optimálna 
veľkosť písma v časopise po zmenšení je pri veľkých písmenách 
a čís lach 2 mm a pri malých 1,6 mm. Ak je článok v slovenčine , 
popisy v obrázkoch musia byt' v slovenčine a pri článkoch v angličtine 
musia byť aj ilustrácie v angličtine. 

Originál (pred zmenšením) môže mať najviac 340 x 210 mm. 
Maximálny rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 170 x 
230 mm. Skladacie ilustrácie treba úplne vylúčiť. 

Obrázky urobené na počítači treba redakcii posl ať vytlačené 
laserovou tlačiarňou v kamerálnej podobe pri vysokom rozlíšení 
(min. 300 DPI) a tiež pôvodné súbory na diskete 3,5" alebo na CD. 
Pri tvorbe obrázkov redakcia odporúča pracovať s programami 
vo vektorovom zobrazení (napr. Corel Draw), nepoužívať veľmi 
tenké čiary (tzv. vlasovej hrúbky) ani na obrysy, ani vo výplni. 
Neodporúča sa používať softvérové výplne (napr. v Corel Draw). 
Výplne sa musia skladať zo samostatne vysádzaných objektov. 
Nevhodná je aj rastrová výplň . 
2. Všetky ilustrácie včítane fotografií musia obsahovať grafickú 
(metrickú) mierku. 
3. Zoskupené obrázky, napr. fotografie a diagramy, musia byť pri
pravené (nalepené) ako jeden obrázok a jeho časti treba označiť 
písmenami (a, b, c atd'.) . Takto zoskupené obrázky sa citujú ako 
jeden obrázok. Zoskupené fotografie treba starostlivo upraviť 
a nalepiť na biely kriedový papier. 
4. Fotografie musia byt' ostré, čiernobiele , kontrastné a na lesklom 
papieri. Je vhodné zmenšiť ich minimálne o 50 %. Prípadné foto
grafie vo forme počítačových súborov (vo formáte JPG alebo 
TIF) musia mať vysoké rozlíšenie, najmenej 600 DPI. 
5. Na všetkých obrázkoch na okraji (na fotografiách na zadnej 
strane) treba ceruzkou uviesť číslo , meno autora a na fotogra
fiách šípkou aj orientáciu obrázka. 
6. Na mapách a profiloch treba používať jednotnú formu vysvetliviek, 
aká je pri prvom obrázku. 
7. Názvy obrázkov a vysvetlivky treba priložiť k textu na osobitnom 
liste v slovenč ine a v angličtine. 
8. Všetky ilustrácie sa musia citovať v texte. 
9. Ilustrácie sa zasielajú redakcii, už imprimované. Pri korektúre 
ich už nemožno opravovať a doplňať. 
1 O. Farebné ilustrácie sú vítané, ale náklady na ich tlač hradí 
autor. 

Tabuľky 

1. Tabuľky sa píšu na osobitný list. Ich rozsah, a vnútornú úpravu 
treba voliť tak, aby sa tabuľka umiestnila do stlpca (81 mm) alebo 
na tírku strany ( 170 mrn). Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. 
2. Udaje sa zarad'ujú do tabuľky, iba ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text sa uvádza na oso
bitnom liste v slovenčine a v angličti ne (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 poradí uvádza iba litera
túra citovaná v danom článku . Citácia označená „v tl ači" sa môže 
uviesť v zozname, len ak je z citovaného článku aspoň stípcová 
korektúra. Citácia „osobná informácia" sa cituje iba v texte (Zajac, 
os. informácia, 1988). 
2. Používať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Knižná publ!kácia 
Gazda, L. & Cech, M., 1988: Paleozoikum medzevského príkrovu. 
Bratislava, Alfa, 155. 
časopis 
Vrba, P., 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. Mineralia 
Slov. , 21, 135-142. 
Zborník 
Návesný, D., 1987: Vysokodraselné ryolity. In: V. Romanov 
(red.): Stratiformné ložiská gemerika. Spec. publ. Slov. geol. 
spol. , Košice, 203-215. 
Manuskript v 

Radvanský, F. , Slivka, B., Viktor, J. & Srnka, T., 1985: Zilné ložiská 
jedľoveckého príkrovu gemerika . ?áv~ref;ná správa z úlohy SGR
-geofyzika. Manuskript - archív SGUDS Spišská Nová Ves, 28 . 
3. Pri č l ánku viac ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý 
autor s dodatkom et al. , ale v zozname literatúry sa uvádzajú 
všetci. 
4. Ak sa v článku (v knižnej publikácii) cituje názov, údaje a pod. 
iného autora, ktorý nie je spoluautorom publikácie, v texte sa 
cituje vo forrne (Gerda in Kubka, 1975), ale v zozname literatúry 
sa uvádza iba Kubka, J., 1975. 

V prípade nejasností si možno vyžiadať podrobnosti e-mailom 
na adrese mineralia@gssr-ke.sk 
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