
®@/lj/ťftlíf1tl 
m1J~c~ [i}[/t/[ii)@[?&J/}tf &J 

@!J@r!l&J@&J 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 



Mlnera/ia 
Slovaca 

časopis pre regionálnu a environmentálnu geológiu 
a aktivity Slovenskej geologickej spoločnosti a geologických asociácií 

Vedúci redaktor - Chief editor 
ZOLTÁN NÉMETH 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Regionálne centrum Košice 

Jesenského 8, 040 01 Košice, Slovakia 

REDAKČNÁ RADA - EDITORIAL BOARD 

Predseda - Chairman 
MICHAL KALIČIAK 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

VLADIMÍR BEZAK, Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava 
MIROSLAV BIELIK, Prírodovedecká faku lta UK, Bratislava 

JOZEF FRANZEN, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 
JOZEF DANIEL, Uranpres, s. r. o , Spišská Nová Ves 

PETER HANAS, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 
DušAN HOVORKA, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
PAVEL Hvo20ARA, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 

JURAJ JANOCKO, Fakulta BERG , TU Košice 

JOZEF LANC, Senzor, spol. s r o , Bratislava 
FRANTIŠEK MARKO, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 

JOZEF MICHALiK, Geolog ický ústav SAV, Bratislava 
ĽuBOMiR PETRO, Štátny geologický ústav D. Štúra, Košice 
MIROSLAV PERESZLÉNYI, Eurogeologic, a. s , Bratislava 

MARTIN RApVANEC, Štátny geologický ústav D. Štúra. Sp. N. Ves 
LADISLAV SIMON, Slovenská geologická spoločnosť, Bratislava 

IGOR ROJKOVIC, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
IVAN KRAUS, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava JAN SOTÁK, Geologický ústav SAV. Banská Bystrica 

REDAKCIA- EDITORIAL STAFF 

Vedúca redakcie - Managing editor 
Gabriela Šipošová 

Jazykoví redaktori - Lingual editors 
Pavol Kušnír - Zoltán Németh 

Technická redaktorka - Production editor 
Alena Wolfová 

Redaktorka - Editorial assistent 
Mária Dryjová 

Mineralia Slovaca (ISS N 0369-2086) vychádza štyrikrát ročne . Vydavateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 
Spracované systémom DTP Apple Macintosh. Tlač: ALFAPRINT, \/>ladimír Čižmárik , Robotnícka 1, 036 01 Martin 
Predplatné v roku 2007 pre jednotlivcov 238,- Sk. pre čl~nov SGS a geologických asociácií 190,- Sk, pre organizácie 297,50 Sk. Cena 
jednotlivého čísla ie 59,50 Sk, cena dvojčíslaje 119,- Sk. Casopis možno objednať v redakcii a v knižnici regionálneho centra v Košiciach. 
Adresa redakcie: Státny geologický ústav D. Stúra - RC Košice (Mineralia Slovaca) , Jesenského 8, 040 01 Košice. Telefón 055/625 00 46, 
fax 055/625 00 44, e-mail: mineralia@gssr-ke.sk, e-mail knižnica: secretary@gssr-ke.sk 
Mineralia Slovaca (ISSN 0369-2086) is published quarterly by the State Geological lnstitute of Dionýz Štúr Bratislava. Text was written, 
edited and composed on a DTP system using Apple Macintosh computers. 
$ubscription for 2007 calend_ar year 92 USD including postage. Claims for nonreceipt of any issue will be filled gratis. Order send to 
Státny geologický ústav D. Stúra - RC Koši ce (M ineralia Slovaca), Jesenského 8. 040 01 Košice, Slovakia or SLOVART - G.TG , 
Krupinská 4, P O Box 152, 852 99 Bratislava. Phone ++421/55/625 00 46, fax ++421/55/625 00 44, e-mail mineralia@gssr-ke.sk, 
e-mail to library: secretary@gssr-ke.sk. 

© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 



Mínera/ia 
= S/o vaca 39 (2001) • 4 

Huraiová, M., Konečný, P. & Hurai, V. 
čevkinit-(Ce)- REE-Ti silikát zo syenitových xenolitov bazaltového maaru v Pincinej pri Lučenci 
(južné Slovensko) 
Chevkinite-(Ce) - REE-Ti silicate trom syenite xenoliths in the Pinciná basaltic maar near Lučenec 
(Southern Slovakia) 

Hovorka, D. & Kováčik, M. 

... 255 

Occurrence modes and types of amphibole in Pre-Tertiary metamorphic rocks of the Western Carpathians 
Spôsoby výskytu a typy amfibolov v predtreťohorných metamorfovaných horninách Západných Karpát ... 269 

Hák, J. , Marka, F. , Vojtko, R. & Kováč, M. 
Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty) 
Joints in granite rocks of the Tribeč Mts. (Western Carpathians) 

Abraham, M., Buriánek, O. , Hanák, J. , Mu!lerová, H. & Žáček, M. 
The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Snežník 
(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic) 
Pôvod anomálie berýlia v regióne Králického Snéžníka (Hrubý Jeseník, česká republika) 

Andráš, P., Jeleň, S. & Križáni, I. 
Cementačný účinok drenážnej vody z haldového poľa Ľubietová-Podlipa 
Cementation etfect of the drainage water from dump-field Ľ.ubietová-Podl ipa . . . . . . . . . . 

Andráš, P. , Turisová, /. , Križáni, I. & Jeleň, S. 
Obsah ťažkých kovov v rastlinstve na banských haldách v lokalite Ľubietová-Podlipa 
Contamination of plants by heavy metals at mining dump-field Ľ.ubietová-Podlipa 

Holec, P., Karol, M. & Koubová, I. 
Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) z Rohožníka (Slovensko) 
Oicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) trom Rohožník (Slovak ia) 

Andráš, P. 
Červená farba egyptského zlata objasnená 

... .. . . . . ... 283 

.. 293 

..... . . ... . .. . . . ... 303 

... .. 309 

.. 323 

The red colour of the Egyptian gold solved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . ... . .. . 329 

OBÁLKA Ľ.ubietová-Podlipa . Na haldovom poli aj dvesto rokov po ukončení ťažby chýba vegetácia jednoročných a dvoj
ročných rastlín. Niekoľko ojedinelých drevín nanistického vzrastu rastie na málo početných plošinách a v oblasti lokálnych 
depresií vhodných na tvorbu pôdy. Detail : Acetose!la vulgaris sfarbená dočervena vplyvom kontaminácie ťažkými kovmi. 
Problematikou sa zaberá článok P Andráša et al. na str. 309-322. Foto P Andráš 
COVER: Ľ.ubietová- Podlipa dump-field . Even two hundred years after the finishing of exploitation the vegetation of annual 
and biennial plants is missing on the dups. Only sporadic woods of nanoid growth are present in rare small platforms 
and in area of local depressions suitable for soil formation. Detail· Acetosella vulgaris with red hue caused by heavy 
metals contamination. This subject is treated in article by P. Andráš et al. on pp. 309-322. Photo P. Andráš 

iii 



MINERALIA SLOVACA 
Volume 39 - 2007 

CONTENT 

Abraham, M. , Buriánek, O. , Hanák, J., MQl/erová, H. & Žáček, M.: The origin ot beryllium anomaly 
in the region ot Králický Snežník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic) 

Andráš, P: Gold sources ot the ancient Egypt 
Andráš, P: The red colour ot the Egyptian gold solved 
Andráš, P , Jeleň, S. & Križáni, I.: Cementation effect ot the drainage water 

from dump-tield Ľ.ubietová-Podlipa 
Andráš, P, Turisová, I., Križáni, I. & Jeleň, S.: Contamination ot plants by heavy metals 

at mining dump-field Ľ.ubietová-Podlipa 
Bačík, P & Uher, P: Tourmaline group minerals from redeposited tourmalinites in Lower Triassic quartz ites 

ot Tatric Unit, Western Carpathians: Composition and petrogenetic signiticance 
Banasová, M., Kopčáková, J. & Reháková, D.: Badenian ca careous dinotlagellate cyst assoc iations 

from Stupava HGP-3 and Malacky-101 boreholes (Vienna Basin) 
Bodiš, D.: Proposal tor estimation ot background and threshJld values in groundwater 
Holec, P , Karol, M. & Koubová, /.: Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) from Rohožník (Slovakia) 
Hovorka, D. & Kováčik, M. : Occurrence modes and types ot amphibole in Pre-Tertiary 

metamorphic rocks of the Western Carpathians 
Hók, J., Marka, F, Vojtko, R. & Kováč, M.: Joints in granite rocks ot the Tribeč Mts. (Western Carpathians) 
Huraiová, M., Konečný, P & Hurai, V. : New fndings ot the a3nigmatite group minerals in Slovakia 
Huraiová, M. , Konečný, P & Hurai, V.: Chevkinite-(Ce) - REE-Ti silicate trom syenite xenoliths 

in the Pinciná basaltic maar near Lučenec (Southern Slovakia) 
Jeleň, S. , Križáni, /. & Andráš, P: The role ol the mineralogy in ore-processing 

ot precious metal ores and risk minimization 
Krčmová, K. & Rapant, S.: Environmental exposure to arsenic and associated health risk 

tor residents in Horná Nitra region: A geochemical and medical research 
Križáni, /., Andráš, P & Danáková, A. : Heavy metals trom mining and recovery dump polymetallic waste 

ore material in surrounding ot neovolcanic Štiavnické vrchy Mts. area (Central Slovakia): lmpact 
on plants and small mammals ... . . .. . 

Krome/, J. & Putiš, M.: Numerical modeling of the symplectites 
Lintnerová, O., Feriančíková, L. & Španek, P: Non residual content of Fe, Mn, Cu , Zn , Al 

and As in soils ot the abandoned Smolník mining area 
Mikuš, T. & Chovan, M.: Retgersite trom Čierna Lehota (Strážovské vrchy Mts.) 
Moravanský, D. & Orvošová, M.: The recent knowledge about the cave minerals ot Slovakia 
Olšavský, M. & Šimo, V : Diplocraterion - conspicuous ichnctacies teature of the Lower Triassic tormations 

in the Western Carpathians 
Osacký, M. , Uhlík, P & Kuchta, Ľ .: Experimental hydrothermal alteration 

ot volcanic glass in acid and alkaline conditions .. ..... . 
Pršek, J. & Biroň, A.: Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia vein: 

Rožňava , Spišsko-gemerské rudohorie Mts. 
Radvanec, M., Konečný, P , Németh, Z & Grecula, P: P-T-t path and local anatectic melting ot the Lower 

Paleozoic metapelite with the admixture ot psammitic quartz in Variscan metamorphism in Gemericum 
Ružička, P: Nomenc!ature and classification of metacarbonate group according 

to the IUGS Subcommision on the systematics of metamorphic rocks 
Soták, J., Gedl, P , Banská, M. & Starek, O.: New stratigraphic data trom the Paleogene tormations 

ot the Central Western Carpathians at the Orava region : Results of integrated micropaleontological study 
in the Pucov section 

Staňová, S. & Soták, J.: Turbidite bed thickness analysis ot the Kýčera Beds ot the Magura Unit 
in the Kysuce region: lmplications for depositional environments ot the submarine fan 

Starek, D., Jablonský, J. , Marschalko, R. & Soták, J. : Sedimentology and t ransport dynamics 

.. .. 293 
.. 235 

329 

. 303 

309 

185 

107 
.. 225 

323 

. 269 

. 283 
131 

255 

. 217 

. . 75 

. _ 61 
45 

153 
197 
203 

173 

81 

. 141 

. 1 

165 

89 

123 

of Lower Oligocene thick bedded trends trom the Orava region (Central Western Carpathians) . . . . . . . . . . . . . 51 
šutriepka, M. & Rapant, S.: Modelling of ion forms ot potentially toxic elements in pore water 

in bottorr: sediments trom water reservoirs Ružín and Veľké Kozmálovce 
Tabak, J.: Peat and possibilities of its application ... . .. . . 
Vass, O. & Dzúrik, J.: Lučenská kotlina Depression: New perspective area with geothermal water 

147 
247 

.. 243 



MINERALIA SLOVACA 
Ročník 39 - 2007 

OBSAH 

Abraham, M., Buriánek, D., Hanák, J., Mullerová, H. & Žáček, M.: Pôvod anomálie berýl ia 
v regióne Králického Snežníka (Hrubý Jeseník, Česká republika) 

Andráš, P: Zdroje zlata v starovekom Egypte 
Andráš, P: Červená farba egyptského zlata objasnená 
Andráš, P , Jeleň, S. & Križáni, !.: Cementačný účinok drenážnej vody 

z haldového poľa Ľubietová- Podlipa .. 
Andráš, P , Turisová, I., Križám; I. & Jeleň, S.: Obsah ťažkých kovov v rastlinstve 

na banských haldách v lokalite Ľ.ubietová- Podlipa 
Bačík, P & Uher, P : Minerály turmalínovej skupiny z redeponovaných turmalinitov 

v spodnotriasových kremencoch tatrika - chemické zloženie a petrogenetický význam 
Banasová, M. , Kopčáková, J. & Reháková, O.: Bádenské asociácie vápnitých dinoflagelát 

z vrtu Stupava HGP-3 a Malacky-101 (viedenská panva) 
Bodiš, O. : Návrh stanovovania pozaďových a prahových hodnôt v podzemnej vode 
Ho/ec, P , Karol, M. & Koubová, /. : Dicrocerus cf. grangeri (Mamma/ia, Cervidae) 

z Rohožníka (Slovensko) . ............ . 
Hovorka, D. & Kováčik, M.: Spôsoby výskytu a typy amfibolov v predtreťohorných 

metamorfovaných horninách Západných Karpát 
Hók, J. , Marka, F, Vojtko, R. & Kováč, M. : Pukliny v granitocll pohoria Tribeč (Západné Karpaty) 
Huraiová, M. , Konečný, P & Hurai, V: Nové nálezy minerálov skupiny enigmatitu na Slovensku 
Huraiová, M. , Konečný, P & Hurai, V: čevkinit-(Ce) - REE-Ti silikát zo syenitových xenolitov 

bazaltového maaru v Pincinej pri Lučenci (južné Slovensko) 
Jeleň, S., Križáni, /. & Andráš, P : Úloha mineralógie pri úpravníckych postupoch spracúvania 

drahokovových rúd a minimalizácia rizík 
Krčmová, K. & Rapant, S.: Environmentálna expozícia arzénu a zdravotné riziko 

pre obyvateľov hornonitrianskeho regiónu - geochemický a medicínsky výskum 
Križáni, /., Andráš, P & Danáková, A. : Ťažké kovy z depónií odpadu po ťažbe a úprave 

polymetalických rúd v prostredí neovulkanitov Štiavnických vrchov - vplyv na rastliny a drobné cicavce 
Krome/, J. & Putiš, M.: Numerické modelovanie symplektitov 
Lintnerová, O., Feriančíková, L. & Španek, P : Nereziduálny obsah Fe, Mn, Cu, Zn, Al a As 

v pôdach v okolí opusteného ložiska Smolník 
Mikuš, T & Chovan, M.: Retgersit z Čiernej Lehoty (Strážovské vrchy) 
Moravanský, D. & Orvošová, M.: Súčasný stav poznatkov o mineráloch jaskýň Slovenska 
Olšavský, M. & Šimo, V : Dip!ocraterion - výrazná ichnofaciálna črta spodnotriasových súvrství 

Západných Karpát 
Osacký, M. , Uhlík, P & Kuchta, Ľ.: Experimentálna hydrotermálna alterácia vulkanického skla 

v kyslom a zásaditom prostredí 
Pršek, J. & Biroň, A.: Jaskólskiit a sprievodné sulfosoli zo žily Aurélia - Rožňava, 

Spišsko-gemerské rudohorie 
Radvanec, M., Konečný, P, Németh, Z. & Grecula, P: P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu 

s prímesou psamitického kremeňa vo variskej metamorfóze gemerika 
Ružička, P: Nomenklatúra a klasifikácia metakarbonátovej skupiny podľa návrhu IUGS, 

subkomisie pre systematiku metamorfovaných hornín 
Soták, J. , Gedl, P , Banská, M. & Starek, D.: Nové stratigrafické dáta z paleogénnych súvrství 

centrálnych Západných Karpát na Orave - výsledky integrovaného mikropaleontologického štúdia 
na profile Pucov 

Staňová, S. & Soták, J. : Analýza distribúcie hrúbok turbiditov v kýčerských vrstvách 
magurskej jednotky na Kysuciach - využit ie dát pri interpretácii depozičného prostredia 
podmorského vejára 

Starek, O. , Jablonský, J. , Marschalko, R. & Soták, J.: Sedimentológia a transportná dynamika 
spodnooligocénnych hrubovrstvových vývojov z Oravy (centrálne Západné Karpaty) 

šutriepka, M. & Rapant, S.: Modelovanie iónových foriem potenciálne toxických prvkov 
pórovej vody dnových sedimentov vodnýc,h nádrží Ružín a Veľké Kozmálovce 

Tabak, J. : Rašelina a možnosti jej využívania 
Vass, O. & Dzúrik, J.: Lučenská kotlina - nová perspektívna oblasť s geotermálnymi vodami 

. 293 

. 235 

. 329 

. 303 

309 

. 185 

107 
.. 225 

. . 323 

. 269 
. ...... 283 

.. 131 

... 255 

.... 217 

. . 75 

. 61 

. 45 

153 
. 197 

203 

173 

. . . .. . 81 

141 

.. 165 

89 

. 123 

. 51 

. 147 

. 247 

. 243 



Mínera/ia Slovaca, 39 (2007), 255-268 

čevkinit-(Ce) - REE-Ti silikát zo syenitových xenolitov 
bazaltového maaru v Pincinej pri Lučenci 

(južné Slovensko) 

MONIKA HURAIOVÁ1, PATRIK KONEČNÝ2 a VRATISLAV HURAI3 1 

'Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
2Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

3Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava 

Chevkinite-(Ce) - REE-Ti silicate from syenite xenolit hs in the Pinciná basaltic maar 
near Lučenec (Southern Slovak ia) 

Chevkinite-(Ce) occurs in syenite xenoliths entrained in late Neogene alkali basalt or the Lučenec 
Basin (Southern Slovakia). Chevkinite-(Ce) from the maar structure near Pinciná village represents 
an accessory phase associating with zircon and monazite-(Ce). Chemical composition indicates primary 
magmatic origin and absence ot post-magmatic alterations. Recalculated stoichiometry is c lose 
to the formula 

(REE, Ca, Th)4Fe2•(Fe3• , Fe2• • Ti, Al, MnhTi2(Si.i0 12), 

with perfect substitution in crystallographic sites A and C according to the scheme 
(Ca+ Sr),. +(Ti"· + Zr"·)c = [(REE, y :i-)IA + (M2•- 3· )c. 

Compared with published analyses. the chevkinite-(Ce) from Pinciná is relatively depleted in Ti 
and enriched in LREE. 

Key words: chevkinite-(Ce), syenite xenoliths. alkali basalt, Lučenec basin, Slovakia 

úvod 

čevkinit-(Ce) je REE-Ti silikát patriaci do skupiny čev
kinitu-perrieritu. Bol pomenovaný na počesť generála 
Konstantina Vladimiroviča Čevkina ( 1802- 1875), riaditeľa 
ruskej baníckej korporácie. čevkinit-(Ce) sa po prvý raz 
našiel na lokalite Miass v lľmenských vrchoch, v Čeľabinskej 
oblasti Južného Uralu v Rusku (Rose, 1839). 

čevkinit·(Ce) je akcesorický minerál felzických magma
tických hornín, najmä syenitov (Jiang, 2006; Woolley a Piati, 
1986; Piati et al., 1987; Brown a Becker, 1986; Wu et al., 
1996; lmaoka a Nakashima. 1994; Vlach a Gualda, 2007), 
alkalických granitov (Yang et al., 2002; Czamanske a Dillet, 
1988; Vlach a Gualda, 2007; Poitrasson et al. , 1995; 
Belolipetskii a Voloshin, 1996; Harding et al., 1982; Schmidt 
et al. , 2000; Robinson a Milier, 1999) a ich pegmatitov 
(Larsen, 1996; Mitchell, 1966). často sa identifikoval 
v ryolitoch (Yakovlevskaya a Finko, 1972; Crisp a Spera, 
1987; Michael, 1988; Novak a Mahood, 1986; Bindeman 
a Valley, 2001 ; Troll et al., 2003; MacDonald et al., 2002). 
V mafických a intermediárnych magmatických horninách 
sa vyskytuje len ojedinele (MacDonald a Belkin, 2002). 
Unikátny je jeho nález v diamantoch pochádzajúcich 
z kimberlitov (Kopylova et al., 1997). 

V zmysle klasifikácie Danu do skupiny čevkinitu-perrie
ritu patrí šesť minerálov. Z nich je v prírode najrozšírenejší 
čevkinit-(Ce) a perrierit-(Ce) (Bonatti a Gottardi, 1950; 
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Bonatti, 1959). Menej bežný je stronciočevkinit, opísaný 
z fenitov asociujúcich s karbonatitmi z Paraguaja (Hag
gerty a Mariana, 1983). poljakovit-(Ce) . identifikovaný 
v karbonatickej žile pretínajúcej l1orniny bohaté na flogopit 
a fluororichterit v lľmenských vrchoch na Urale v Rusku 
(Popov et al. , 2001), a rengeit - Sr-Zr analóg perrieritu vy
skytujúci sa v jadeite z omfacitovo-jadeitových hornín 
vznikajúcich pri vysokej teplote a tlaku na lokalite Oiaširazu 
v oblasti ltoigava - Ohrni v Japonsku (Miyajima et al. , 
2001 ). Posledným identifikovaným minerálom tejto skupiny 
je matsubarait - Sr-Ti analóg perrieritu. nájdený v jadeitovom 
obliaku na rovnakej lokalite ako rengeit (Miyajima et al., 
2002). 

čevkinit-(Ce) a perrierit-(Ce) sú významnými nositeľmi 
prvkov vzácnych zemín (REE). hlavne ľahkých vzácnych 
zemín (LREE), a preto sú dobrými petrologickými indiká· 
tormi procesov spätých so vznikom a vývojom felzických 
a intermediárnych, Si presýtených magmatických hornín 
(Robinson a Milier, 1999: Wones, 1989). Ich výskyt 
v pestrej škále magmatických hornín indikuje ich stabilitu 
v širokom spektre P-T-f02 podmienok. Pri experimen
tálnych prácach sa potvrdilo. že kryštalizujú z taveniny 
bazaltového až ryolitového zloženia obohatenej o prvky 
vzácnych zemín pri tlaku 7,5-20 kbar a teplote 900- 1050 °c 
(Green a Pearson, 1988). Na základe štúdia prírodných 
vzoriek sa potvrdil interval stability pri teplote od 600 
do 1 OOO 0 c, tlaku 1-4 kbar a fugacite kyslíka nižšej, akú 
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indikuje QFM bufer (kremeň - fayalit - magnetit) zodpove
dajúci strednému stupňu oxidácie, až po veľmi nízku 
fugacitu zodpovedajúcu NNO (nikel - nikel - oxid) bufru 
(MacOonald a Belkin, 2002). 

V minulosti sa čevkinit-(Ce) aj perrierit-(Ce) pri bežnom 
petrografickom vyskume často prehliadali a zamieňali 
za enigmatit, ilmenit, allanit alebo titanit (MacDonald 
a Belkin. 2002). Pokrok v analytickych metódach umožnil 
lepšie a spoľahlivejšie ich identifikovať a ich systematické 
štúdium potvrdilo, že sa viažu hlavne na alkalické magma
tické horniny. Napriek tomu sa čevkinit-(Ce) ani perrierit-(Ce) 
na Slovensku doteraz nezistili. 

Táto práca prináša prvé údaje o vyskyte čevkinitu na 
našom území. Identifikoval sa v xenolitoch syenitu vo vul
kanickom maare pri Pincinej, patriacom do podrečianskej 
formácie bazaltového vulkanizmu v Lučenskej kotline 
(Vass a Kraus, 1985). 

a) 

i 
b 

L 

b) 

Obr. 1. Spojenie SiO4 tetraédrov a M(2) oktaédrov v kryštálovej 
štruktúre a) čevkinitu-(Ce) a b) perrieritu-(Ce) (Sokolova a Hawthorne, 
2004a). 
Fig. 1. Linkage of SiO4 tetrahedra and M(2) octahedra in crystal 
structure of a) chevkinite·(Ce) and b) perrierite-(Ce) (Sokolova and 
Hawthorne, 2004a). 

štruktúra a kryštalochémia čevkinitu 

čevkinit-(Ce) je silikát s izolovanymi skupinami tetra
édrov (sorosilikát) kryštalizujúci v monoklinickej sústave 
v priestorovej grupe C 2/m s mriežkovymi parametrami 
(Sokolova a Hawthorne. 2004a) : a =13,368(2)-13,400(1), 
b= 5,7232(4)- 5,7243(6) , c = 11,041(1)-11 ,0573(9) Á, 
f3 = 100.516(1 )- 100,537(2)0

• čevkin it-(Ce) a perrierit-(Ce) 
sú polymorfné modifikácie. Spoľahlivo sa dajú odlíšiť 
na základe mriežkovych parametrov. Najväčšmi sa od
lišujú veľkosťou uhla /J, ktory je pri čevkin ite-(Ce) (100°) 
menší ako pri perrierite-(Ce) (11 3°) (Haggerty a Mariana, 
1983). š truktúrne sa čevkinit-(Ce) a perrierit-(Ce) odlišujú 
v spojení (SiO4)-tetraédrov a M(2)-oktaédrov (obr. 1). 
V kryštálovej štruktúre čevkinitu-(Ce) sú dva (SiO4}-tetra
édre navzájom spojené cez jeden vrchol, a tak tvoria 
skupinu [Si2O7]. Dva tetraédre SiO4 v skupine [Si2O7] 

a) 

t 
C 

1 

M (3, 4) 

b) 

t 
C 

1 

Obr. 2. Kryštálová štruktúra čevkinitu-(Ce) pozdÍž [0101, kde v prie
mete štruktúry na obrázku a) dominujú tmavosivé Fe3• oktaédre 
a na obrázku b) biele Ti oktaédre (Sokolova a Hawthorne, 2004a). 

Fig. 2. Crystal structure ot chevkinite-(Ce) viewed down [0101, with 
dark grey Fe3• -odahedra dominating in projection a) and while Ti-octa
hedra in projection b) (redrawn trom Sokolova and Hawthome, 2004a). 
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sa potom spájajú do reťazcov s oktaédrami, v ktorých 
dominuje Fe3+ alebo Ti. Kombináciou týchto dvoch základ
ných typov reťazcov môžu vznikať heteropolyédrické reťazce 
skupín [Si20 7] a M( 1) oktaédrov v štruktúre čevkinitu , 

ktoré sú v smere mriežkového Parametra a znázornené 
na obr. 2a. b. Pravidelným usporiadaním M(2) a M(3, 4) 
a spojením dvoch vonkajších vrcholov tetraédrov v skupine 
[S i20 7] s vrcholmi M(2) oktaédrov vzniká pomerne voľná 
heteropolyédrická štruktúra, v ktorej sú umiestnené dve 
pozície A -A 1 a A2 (obr. 2a, b). Obidva typy štruktúrneho 
usporiadania čevkinitu-(Ce) sú odlišné stupňom poly
merizácie (Ti06) oktaédrov, čo je typický znak všetkých 
Ti silikátov (Sokolova a Hawthorne, 2004b). V štruktúre 
čevkinitu-(Ce) sú štyri oktaédricky koordirované pozície 
M obsadzované malými až stredne veľkými dvoimocnými 
až päťmocnými katiónmi. Pozíciu M(1) zaberá najviac 
Fe2• , menej Mn2• a do pozície M(2), M(3) a M(4) sa umiest
ňuje Ti, Fe3• a Nb5• . Dve pozície A s koordináciou [8] 
a {10} zapÍňajú prevažne REE (dominuje Ce), v menšej 
miere Ca a Th. 

Chemické zloženie minerálov skupiny čevkinitu-per
rieritu možno vyjadriť všeobecným vzorcom 
A.BC20 2Si.022, kde A= REE, Ca, Sr. Th, Na, K; 8 = Fe2+, 
Mg, Mn, Ca; C = Ti, Mg, Mn, Fe2

•, Fe3• , Al, Zr, Nb) a O= Ti 
(M acDonald et al., 2002). Kryštalochemický vzorec 
čevkinitu (REE, Ca, Th}4Fe2•(Ti, Fe3• , Nb)4Si40 22 sa počíta 
na 22 kyslíkov a 13 katiónov. Analyzovaný obsah F je 
zarátaný do celkovej sumy oxidov. Suma katiónov pripa
dajúca na 22 kyslíkov je 12, 9-13,5, pričom suma vyššia 
ako 13 indikuje prítomnosť Fe3• (Vlach a Gualda, 2007). 

Obr. 3. Výrez z geologickej mapy 
v mierke 1 : SO OOO (Vass et al., 1992): 
q7 a q8 - hlina a piesčitá hlina nív. poto
kov a náplavových kužeťov (holocén}, 
q19 - hlinitoilovitá a piesčitá svahová 
hlina (pleistocén - holocén), q38 a q44 -
štrk a piesčitý štrk (stredný pleistocén), 
ng30 - poltárske súvrstvie - štrl<, piesok, 
íl a lignit (miocén - pont), n53d100 -
podrečianska formácia - freatomag
matický tuf a tufobrekcia alkalických 
bazaltov -výplň maaru (miocén - pont). 
pg37 - lučenské súvrstvie - vápnitý silt -
siltovec (sečiansky šlír, miocén - oligo
cén - eger). Šípka znázorňuje miesto 
odberu vzoriek. 
Fig. 3. Part of the geological map 
1 : 50 OOO (Vass el al., 1992): q7 and 
q8 - loam. sandy loam of flood plains, 
creeks and al/uvia/ cones (Holocene), 
q19 - loamy-c\ayey and sandy slope 
loams (Pleistocene - Holocene), q38 
and q44 - grave! and sandy grave! 
(Middle Pleistocene}, ng30 - the Poltár 
Formation - grave!. sand, clay and lig
nite (Miocene - Pontian}, n53d100 -
the Podrečany Formation - phreato
magmatic tuff and alkali basalts tuff 
breccia - maar filling (Miocene - Pon
tian), pg37 - \he Lučenec Formation -
calcareous silt to siltite of Szécsény 
sct,rŕers (Miocene - or,gocene - EgerJ. 
Arrow designates sample location. 

Suma blízka 22 negatívnym nábojom pripadajúcich na 13 
katiónov svedčí o prítomnosti Fe len v dvojmocnej forme 
alebo aspoň o jeho prevahe (MacDonald a Belkin, 2002). 

Na výpočet Fe3
• v kryštalochemickom vzorci sa po

užíva Oroopova metóda (Oroopa, 1987), ktorá sa testovala 
na viacerých prírodných čevkinitoch (Vlach a Gualda, 
2007; MacDonald et al., 2002) a použila sa aj v tejto práci. 
Do pozície A sa umiestňujú katióny REE, Ca, Sr, Na, Ba, 
K, Pb. Th a U a pozíciu 8, s celkovou sumou 1, postupne 
obsadzujú katióny v poradí Fe2

+, Mn a Mg až do úplného 
nasýtenia. V pozícii O ie iba Ti s celkovou sumou 2 a zvyšok 
tetraédrickej pozície po umiestnení Si dopÍňa katiónová 
frakcia Al, prípadne Ti do sumy 4. Zvyšok Fe2•, Ti, Al, Mn, 
Mg, a Cr. Ni. V. Sc, Zr, Hf. Nb, T a P vstupuje do pozície C 
(Parodi et al., 1994). Fe3• sa umiestňuie do pozície C. 

Čevkinit-(Ce) a perrierit-(Ce) majú vysokú chemickú 
variabilnosť a doteraz sa nepodarilo celkom presne defi
novať hlavné typy substitúcií. Najčastejšia substitúcia, 
vyjadrená vzťahom Ca<• A + Ti''' = REE~ A + M3• 2 • c (McDowell, 
1979). bola doplnená o SrA na ľavej strane rovnice (Green 
a Pearson , 1988). Substitúciu Zr popri Ti v pozícii C 
vystihuje vzťah Ca2

• A -1- Ti'1" c + Zŕ• c = REE3•A (Parodi et al., 
1994). 

Optické a fyzikälne vlastnosti čevkinitu-(Ce) 

Čevkinit-(Ce) s vypočítanou mernou hmotnosťou 
(4,858-5,078 g/cm3) (Sokolova a Hawthorne, 2004a) má 
tvrdosť 5-5.5 a v Mohsovej stupnici tvrdosti leží medzi 
apatitom a ortoklasorn. Je tmavohnedej až čiernej farby 

D 
D . 

. 

Ll 
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a má voskový až matný lesk. Prizmatické až ihl ičkovité, 
šošovkovité alebo lístkovité kryštály sú krehké, bez štie
pateľnosti a majú lastúrnatý lom a čierny vryp. 

V polarizovanom prechádzajúcom svetle je čevkinit-(Ce) 
polopriehľadný až nepriehľadný so silným pleochroizmom 
(trichroizmom) typickým pre dvojosové minerály s vlastnou 
farbou. Intenzita pleocl1 roickej farby závisí od veľkosti in
dexu lomu optických smerov (n" 1.967-1.973; n11 2.020; 
n;. = 2,050) a mení sa od svetlohnedej (prípadne bezfarebnej) 
cez svetločervenohnedú až po tmavú červenohnedú. 
čevkinit-(Ce) má veľm i nízky dvojlom (0 ,077-0.083). 
stredné hodnoty uhla 2V a uhol šikmého zhášania 
Zle 11 - 26°, nevykazuje nijaké známky luminiscencie. 
je slabo rádioaktívny. a preto často metamiktný. Jeho 
nemetamiktné a metasomaticky nepremenené kryštály 
sú ojedinelé a dlhé až 1 cm (Sokolova a Hawthorne. 
2004a). Produktom metasomatickej alterácie čevkinitu-(Ce) 
je allanit-(Ce) , ilmenit s obsahom Nb, rutil. synchyzit-(Ce) 
a cerit-(Ce) (Kartashov. 1994), prípadne jeho rozpadom 
vzniká asociácia allanit. ilmenít. titanit. epidot a kremeň 
(Jiang, 2006). 

Geologická situácia 

Lokalita Pinciná, situovaná v Lučenskej kotline na južnom 
Slovensku (obr. 3) , je maarová štruktúr? alkalickél10 
bazaltového vulkanizmu. Patrí do podrečianskej formácie 
(Vass a Kraus, 1985). ktorej vek na základe K/Ar datovania 
zodpovedá 6,44 ± 0,47 miliónom rokov (Balogh et al. , 
1981 }. Maarová štruktúra sa vyvíjala v prvej vulkanickej 
fáze (Konečný et al.. 1995) vo fluviálno-limnickom pro
stredí poltárskej formácie pontského veku (Vass a Kraus. 

1985), ktorou bola neskôr aj prekrytá. Zvyšky maarových 
stien obsahujú pestrú škálu magmatických xenolitov 
vznikajúcich v spodnej až strednej kôre diferenciáciou 
alkalického bazaltu a jeho interakciou s okolitým horninovým 
prostredím (Huraíová et al. , 1996. 2005}. 

čevkinit-(Ce) bol identifikovaný ako akcesorický minerál 
v xenolitoch syenitu (obr. 4). Horninu tvorí draselný živec 
a intergranulárna tavenina trachytového zloženia zabe
rajúca 15 % objemu xenolilu. Tavenina má nízky obsah 
Fe3•, je kremenno-normatívna, peraluminózna. zriedka 
mierne metaluminózna. Chemické zloženie živcov zodpo
vedá anortoklasu. Sprievodné akcesorické minerály 
v študovaných vzorkách reprezentuje monazit-(Ce). 
zirkón. olivín, spinel a iné neidentifikované REE silikáty 
a oxidy. Syenit zastupuje reziduálnu taveninu. ktorá v pokro
čilom štádiu frakcionácie a diferenciácie alkalického bazaltu 
vykryštalizovala v l1Íbke 18-19 km (Hurai et al., 1998). 
Vek akcesorického monazitu v syenite ohraničil záverečnú 
fázu vývoja materského magmatického rezervoára 
na ~35 miliónov rokov. čo zodpovedá vrchnému eocénu 
(Huraiová a Konečný. 2006). 

Analytické metódy 

čevk i nit sme analyzovali elektrónovým mikroanalyzá
torom Cameca SX-100 (Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra Bratislava, oddelenie elektrónovej mikroanalýzy). 
Na analýzu sme použili urýchľovacie napätie 15 kV, vzor
kový prúd 40 nA a priemer elektrónového lúča 2-5 ~Im. 
Na kryštáloch, čiarach a štandardách sme analyzovali 
tieto prvky: Si (TAP. Kr1.. wollastonit). F (TAP. Kťt, BaF2). 

Cl (LPET, Ka., NaCI). Al (TAP. Ka. Al70 3) . La (LLIF. La.. 

Obr. 4. Separované zrno akcesorického čevkinitu-(Ce) z xenolitu syenitu HP3-5 z P1ncineI v spálne rozptýlenych elektrónocl1 (a) zarastené 
v plagioklase a so zvýraznenou chemiekou zonálnosťou (b). 
Fig. 4. Separated grain of accessory chevkinite-(Ce) from syenite xenolith HP3-5 from Pinciná localily 1n back-scattered electron image enclosed 
in plagioclase (a) and with distinct chemical zoning (b). 
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LaPO.). Ce (LLIF, La, CePO4), Pr (LLIF, LP, PrPO.) , 
Nd (LLIF. LP, NdPO4). Sm (LLIF, LP, SmPO.). Eu (LLIF, 
L[3. EuPO.), Gd (LLIF. Lo., GdPO.), Tb (LLIF. Lo., TbPO.). 
Dy (LLIF, LP, DyPO4). Ho (LLIF, LP, HoPO.). Er (LLIF. 
L13, ErPO4 ) , Tm (LLIF, La, TmPO4 ). Yb (LLIF, La, YbPO,.) , 
Lu (LLIF, LP, LuPO.), Pb (LPET, Ma, PbS), Th (LPET, Ma. 
ThO2) , U (LPET, Mp, UO2). Y (LPET, Lo., YPO,.). P (LPET. 
Ka, apatit). Ca (LPET. Ka. wollastonit), Fe (LPET, Ko., 
hematit). Ti (LPET, Ka, TiO2). Ta (LLIF. Lo:. LiTaO3), Nb 
(LPET, La .. LiNbO3), K (LPET, Ka, ortoklas), Na (TAP, 
Ko., albit) . Ba (LPET, La., Basa.). Sr (LPET, Lo., SrTiO3), 
Mg (TAP, Ko., MgO), Mn (LLIF, K[3, rodonit), As (Lo., TAP, 
GaAs2), Zr (LPET, Lo., ZrSiO,). Čiary a kryštály sme vyberali 
tak, aby sa minimalizovali interierencie. Zostávajúce inter
ferencie sme vo výslednej analýze eliminovali pomocou 
empiricky zistených opravných koeficientov, ktoré sme 
vypočítali podľa meranej koncentrácie interferujúcich prv
kov na štandardoch obsahujúcich merané prvky. Opravný 
koeficient sa vyjadruje ako K = C/Cm, kde C, sa rovná kon· 
centrácii interierujúceho a C111 meraného prvku. Výsledná 
meraná koncentrácia prvku sa v analýze opraví vzťahom 
C = Cmeas - K ' C,n1, kde Cmeas je meraná koncentrácia daného 
prvku a C,ni koncentrácia interferujúceho prvku. Prehľad 
interferencii a použitých opravných koeficientov je v tab. 1. 

Meracie časy sa prispôsobili požiadavke na získanie 
. presnej analýzy. Pri prvkoch s nízkou koncentráciou a [3-čiary 
sme volili dlhší merací čas ako pri prvkoch s vysokou 
koncentráciou. Si, La, Ce, Fe, Mn, Ca, Ti sa analyzovali 
15, Al, Na. Mg, As, Pr, Nd. Ta, P, Nb, K 20, F, Th 30, Pb 
150 a ostatné prvky 25 s. Detekčný limit väčšiny prvkov 
sa pohybuje medzi 0,01 až 0,05 hm. %. Pri podstatne 
zastúpených prvkoch je chyba merania 1-7 % a pri nízkej 
koncentrácii vyššia ako 1 O %. 

Chemické zloženie čevkinitu-(Ce) 

Podľa obsahu FeO7 a CaO patrí čevkinit z Pincinej do poľa 
čevkinitu-(Ce) (obr. 5). Jeho chemické zloženie je porov
nateľné so zložením čevkinitu-(Ce) zo Si nedosýtených 
a Si presýtených vyvinutých hornín (obr. 6a), pričom 

Tab. 1 
Opravne koeficienty interferencie medzi meranými prvkami 

Correction coefficients tor interfering measured elernents 

Poradie Interferencia Opravný koeficient Čiary a kryštály 
(Order) ( lnterferency) (Correction coefficient) (Unes and crystals) 

1 Pb(Yľ 0,009464 PbLPET Mri 
3 U (Th) 0,007273 U LPETMP 
4 Gd(La) 0,017659 Gd LLIF La. 
5 Gd(Ce) 0,075193 GdLLIF Lei 
6 Er(Gd) 0,02846 Er LUFLI3 
7 Lu(Yb) 0,039234 Lu LLIFLP 
8 Lu(Dy) 0,047488 Lu LLIF Li3 
9 Ho(Gd) 0,017265 Ho LLIF LP 

10 Lu(HO) 0,067981 Lu LUF Lll 
15 Eu(Dy) O, 118938 Eu LLIF LJl 
6 Er(Eu) 0,022403 Er LLIF Lb 

17 Tm(Sm) O, 116932 Tm LLIF Lex 

• interferujúci prvok v zátvorke (interferring element in brackets) 

obsah TiO2 12.8-15.5 hm.% indikuje primárny minerál 
nepostihnutý postmagmatickými procesmi (obr. 6b). 

Reprezentatívne mikrosondové analýzy a vypočítané 
štruktúrne vzorce čevkinitu-(Ce) sú v tab. 2 a 3. V analy
zovaných vzorkách sú tetraédrické pozície a pozície O 
a B obsadené hlavne Si. Ti a Fe2• bez výraznejšej substi
túcie. Obsah SiO2 kolíše v rozmedzí 18.7-19,7 hm.% 
a v niektorých kryštalochemických vzorcov je obsah Si 
na vzorcovú jednotku väčší ako 4 apfu. Ojedinelý deficit 
Si v tetraédríckej pozícii (do 0,065 apfu) je kompenzovaný 
Al3+. Ti je hlavne v pozícii O, ktorú už nedopÍňa nijaký iný 
katión . Celú pozíciu 8 obdobne obsadzuje iba katión 
Fe2• • Najväčšie zmeny chemického zloženia možno 
pozoroval' v kryštalografických pozíciách A a C, kde sa 
navzájom nahrádzajú dvoj-. troj- a štvormocné katióny. 
Kryštalografická pozícia C obsahuje zvyšok Fe2

• 

(O, 13-0,54 apfu). Al3• (0.10-0.66 apfu) , Ti (O, 10-0,40 
apfu) a celé katiónové frakcie Mn2 • (0,07-0.1 O apfu). 
Mg2• (0-0,03 apfu). Zŕ' (0-0,02 apfu}, Nb (0,01-0, 12 apfu) 
a Ta5• (0-0,02 apfu) . ako aj vypočítaný obsah Fe3 • 

(0,30-0,95 apfu) . Celkový vypočítaný obsah Fe2O3 

je 2-6 hm. %. Dominantnými katiónmi pozície C sú Fe3•, 

Fe2• , Ti a A13•. Deficit v pozícii C (ľ 1.69-1.80) je kompen
zovaný prebytkom katiónov v pozícii A (4.18-4,33 apfu) 
pri celkovej sume katiónov pripadajúcich na 22 kyslíkov 
v rozmedzí 13,00-13.02 apfu. Prvky vzácnych zemín 
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Obr. 5. Diskriminačný diagram čevkinilu·(Ce) a perrieritu·(Ce) vy
chádzajúci z celkového obsahu FeO ra CaO (MacDonald a Belkin. 
2002). štvorčeky reprezentujú čevk1rnt-(Ce) z Pincinej v porovnaní 
s nealterovaným čevkinitom·(Ce) (pole 1) perrieritom {pole 2) 
(MacDonald a Belkin. 2002) a hydrotermálne alterovaným čevk1ni
tom-(Ce) a perrieritom z granitov a syenitov typu A z provincie 
Graciosa v Brazílii (Vlach a Gualda, 2007) (pole 3). 
Fig. 5. Discrimination diagram or chevkinite-(Ce) and perrierite-(Ce) 
based on FeOr and CaO (wt. 0 o) contents (MacDonald and Belkin. 
2002). Open squares correspond to chevkinite·(Ce) trom Pinciná 
locality in companson with unaltered chevkinite-(Ce) (field 1). 
perrierite (field 2) (MacDonald and Belkin. 2002) and hydrothermaly 
altered chevkinite-(Ce) and perrierite trom A-type granites and syenites 
ot Graciosa Province 1n Brazil (Vlach and Gualda. 2007; field 3). 
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(La 1,23- 1,65 apfu, Ce 1,66-1 ,95 apfu) spolu s Ca ((Ce ,_a3La1 • 1 Ndo.2sPro i3Smo.01 Euo o2Gdo oI Hoo o2Cao •1Bao_04 
(0,36-0,61 apfu) sú hlavnými katiónmi v kryštalografickej Tho.o3h,: 23Fe2+(Fe3+ o.6sFe2

• o 31Mno oeMgo 01 lio 3Alo 2sZr-o 01Nbo o5 
pozícii A. Ďalším dôležitým REE katiónom je Pr (O, 10-0, 15 Tao.01 h.1 15 Ti2(Si•.00Alo.02h,: 02h.i 3.oo0 22 
apfu) a Nd (O, 18-0,36 apfu). Ostatné vzácne zeminy do- sa vyznačuje výbornou substitúciou prvkov v kryštalo-
sahujú koncentráciu neprekračujúcu 0,04 apfu. Celkový grafickej pozícii A a C podľa schémy 
obsah prvkov vzácnych zemín je vysoký a pohybuje sa (Ca)A + (Ti"+)c = [(REE, Y3•) JA+ (M2• 3 ... )c. 
od 46,7 do 50,0 hm. %. Obsah prvkov spôsobujúcich ktorú pôvodne navrhol McDowell ( 1979). a na 
metamiktizáciu je naopak nízky (ThO2 0,09-1 ,27 hm. %) (Ca+ Sr)A + (Ti4 •)c = [(REE. Y3'-) lA + (M2• 3•)c 
až zanedbateľný (UO2 do 0,03 hm. %) (obr. 7). Pre čev- (neskôr upravil Green a Pearson (1988). 
kinit-(Ce) z Pincinej je typický aj nízky obsah Sr a Zr Korelačné koeficienty obidvoch substitučných rovníc 
na vzorcovú jednotku (obr. 8), čím sa odlišuje od perrieritu sú pri študovanom čevkinite vysoké (obr. 9a) a pre zaned-

a iných minerálov tejto skupiny. bateľný obsah Sr02 (do 0,08 hm. %) aj rovnaké. Dobrú 
študovaný čevkinit-(Ce) s priemerným kryštalografickým negatívnu koreláciu (r2 = 0,88) poskytuje komplexná sub-

vzorcom stitúcia zahŕňajúca aj zr4..- v pozícii C (obr. 9b), ktorú prvý 

Tab. 2 
Mikrosondové analýzy (hm. %) čevkinitu-(Ce) zo syenitových xenolitov z Pincinej 
Microprobe analyses (wt. %) ot chevkinite-(Ce) trom syenite xenoliths of Pinciná locality 

Vzorka/Sample HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N 
Číslo/Number 6 7 9 10 2) 22 23 
Fáza/Phase Tmavosivá/ Tmavosivá/ Svetlosivá/ Tmavosivá/ Svetlosivá/ Tmavosivá/ Tmavosivá/ 

Dark grey Darkgrey Ught grey Dark grey Lightgrey Dark grey Dark grey 

PPs 0,03 0,02 0,00 O,Q3 O.Ql 0,02 0.02 
SiO2 19.26 19,57 19,00 19,09 18,70 18,79 19,05 
TiO2 15,29 15.30 15,00 15,04 13,84 14,66 15,31 
Al2O3 0,97 1,22 0,94 0,99 0,93 0,96 1, 14 
FeO1 11,23 11,25 11,38 11,33 12,08 11,96 11,40 
MnO o.so 0,45 0,49 0,46 0,47 0,43 0.51 
MgO 0,09 0,07 0.03 0,04 0,03 0,04 0.02 
CaO 2,28 2,78 1,97 2,06 1,56 1,78 2,34 
SrO 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 
Na2O 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 
K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BaO 0,47 0,45 0,42 0,45 0,54 0,53 0,57 
SrO 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 
ThO2 0,33 0,39 0,65 0,81 1,27 0,81 0.52 
UO2 0,01 0,00 0,03 0,02 0.00 0,00 0,00 
La?O3 20,16 18.87 16.88 16,47 15,62 16.89 17,54 
CeP3 22,36 22,09 24.09 24,34 24,98 25.03 24,47 
Pr?O3 1.37 1,53 1,82 1.77 1.97 1,97 1,76 
Ndp3 3,12 3,20 4,05 4,43 4,77 3.98 3,11 
Sm2O3 0,06 0.02 0,02 0,18 0.26 0,10 0.19 
Eu2Ó 3 0,17 0,33 0,27 0,24 0,25 0.11 0.19 
GdPa 0,25 0,17 0,22 0,22 0.12 0,04 O.Ql 
Tbp3 0,16 0,03 0,07 0,00 0,03 0,14 0.01 
Dy2O3 0,00 0,00 0,09 0,01 0,10 0.00 0.00 
Hop3 0,08 0,30 0,04 0.12 0,00 0,17 0.35 
Er2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0.00 
Tm2O3 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 o.os 0,02 
Ybp3 0,04 0,00 0,00 0,02 0,08 0.00 0,01 
wp3 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01 
Y?O3 0,01 0,01 0.02 o.os 0,02 0.06 0,00 
í:REE 47,83 46,69 47,59 47.86 48,45 48,55 47,67 
ZrO2 0,00 0,00 0,13 0.00 0,06 0,08 0.00 
NbPs 0,45 0,48 0,23 0.19 0,36 0,18 0.24 
Ta?Os 0,02 0,20 0.06 o.oa 0,13 0.06 0,00 
F 0,18 0,43 0.37 0.27 0,27 0,24 0.31 
Cl 0,03 0,03 0.02 0,02 0,03 0.03 0.03 
Spolu/Total 98,97 99.34 98,37 98.67 98,76 99,16 99.16 
O=F 0,08 0,18 0,16 0.12 O, 11 0.10 0.13 
O = CI 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0.01 0.01 
Spolu/Total 98,88 99,15 98,21 98,55 98,64 99.05 99,02 
FeO· 6,88 8,67 8,69 7.66 7,57 7.31 7.57 
Fe2Oľ 4,82 2,86 2,99 4.07 5,01 5,17 4,26 
Sporu· 1T otaľ 99,35 99,43 98,51 98,95 99,14 99.57 99.45 
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aplikoval DellaVentura (2001) a neskôr o SrA doplnil Vlach 
a Guald (2007) : 

(Ca+ Sr)A + (Ti4
• + Zr4Jc = [(REE, Y3+) ]A+ (M2

• · 
3+)c 

Substitúcia trojmocných REE prvkov v pozícii A za dvoj
(Ca) a štvormocné katióny (Ti a Zr) v pozícii C (Parodi 
et al. , 1994) sa pri čevkin ite z Pincinej neuplatňuje , lebo 
poskytuje veľmi nízky korelačný koeficient (r2 = 0 , 11 ). 

čevkinit-(Ce) z Pincinej má kryštalochemický vzorec 
blízky ideálnej stechiometrii (tab. 2) a suma oxidov mikro
sondovej analýzy je 98,5-99,8 hm. %. Obsah F je nízky 
(0,2-0,6 hm. %) a Cl blízky detekčnému limitu. Rastové 
zóny viditeľné v spätne rozptýlených elektrónoch (obr. 4a, b} 
sa mierne odlišujú v obsahu SiO2 , TiO2 a Al2O3 , pričom 
rozdiely medzi zónami neprekračujú 1 hm. %. Svetlosivé 

yzorka/Sample HP3-N HP3-N HP3-N 
Cislo/Number 33 34 <l6 
Fáza/Phase Svetlosivá/ Svetlosivá/ Tmavosivá/ 

Light grey Light grey Dark grey 

P2Os 0,02 0,05 0,03 
SiO2 19,65 19,31 18.69 
TiO2 13,93 13,43 13,89 

AIPJ 2,57 2,67 1,03 
FeO 10,57 10,26 11,51 
MnO 0,44 0,49 0,48 
MgO 0,10 0,11 0,02 
CaO 2,35 2,26 1,82 
SrO 0,00 0,00 0,03 
Nap O,Q1 0,00 O,Q1 
K2O 0,00 0,00 0,00 
BaO 0,58 0,58 0,61 
SrO 0.03 0,04 0,01 
ThO2 0,17 0,09 0,59 
UO2 O,Q1 0,00 0,01 
Lap3 20,77 21,50 16,94 
Ce2O3 21 ,97 22,38 24,75 
Pr2O3 1,34 1,47 1,72 
Ndz03 2,40 2,55 4,02 
Sm2O3 0,18 0,14 O.OB 
Eu2O3 0,23 0,16 0.25 
Gdz03 0,06 0,09 0,10 
Tbz03 0,03 0,06 0,05 
Dy2O3 0,00 0,13 0,18 
Hop3 0,31 0,31 0,63 
Erp3 0,00 0,05 0,00 
Tm2O3 0,03 0,00 0,00 
Yb2O3 0,17 0,00 0,00 
w 2O3 0,27 0,00 0,24 
Y2O3 0,03 0.03 0,00 
r REE 47,78 48,88 48,97 
ZrO2 0,24 0,03 0,00 
Nb2Os 0,15 0,17 0,15 
Ta2O5 0,29 0,25 0.00 
F 0.52 0,00 0,20 
Cl 0,02 0,02 0,04 
Spolu/T otal 99.40 99,17 98,06 
O=F 0,22 0.25 0,08 
O:CI 0,00 0,01 0,01 
Spolu/T otal 99,18 98,91 97,97 
FeO· 8.42 8,53 6,26 
Fep3• 2,39 1,93 5,83 
Spo1u·1Totaľ 99,42 99,11 98,55 

zóny majú zreteľne vyšší obsah La2O3 (20,9-21 .5 hm.%) 
ako tmavosivé (16,9-20,2 hm. %). Obsah Ce2O3 je naopak 
rovnaký, a to 22, 1-25,5 hm. %. Mierne odlišný je aj vy
počítaný obsah Fe2O3, v svetlých zónach oveľa nižší 
(2, 1-3,2 hm. %) ako v tmavosivých, kde kolíše od 3,3 
do 6, 1 hm. %. Tmavosivé zóny sa vyznačujú aj vyšším 
obsahom FeO. 

Diskusia 

čevki nit-(Ce) je akcesorický minerál chemicky diferen
covaných magmatických hornín obohatených o alkálie, 
ako sú syenity, alkalické granity a ich pegmatity. Prvá 
zmienka o jeho výskyte je z prvej polovice 19. stor. a doteraz 

HP3-5 HP3·5 HP3-5 HP3-5 
3 6 10 11 

Sivä/Grey Sivá/Grey Tmavosivá/ Sivá/Grey 
Dark grey 

0.06 0,05 0,03 0,06 
18,68 18,66 18,n 18,72 
14,89 14,12 14,27 14,10 
0,68 0,72 0.75 0.68 

11,90 11,51 11.92 11.87 
0.48 0,<16 0,41 0,53 
0,00 0,02 0,00 0,01 
2,10 1,78 2,14 1.87 
0,00 0.08 0,02 0,04 
0,01 0,00 0,03 0,00 
0,00 0,00 0.00 0,00 
0.51 0,48 0.53 0,51 
0,03 0,03 0.02 0.02 
0.58 0,41 0,43 0,48 
0,00 0,01 0,02 0,01 

18,00 18,81 17,25 18.45 
23.75 23,96 24.58 24,45 
1,58 1,65 1,65 1,66 
3.54 3,28 3.55 3,60 
0,01 0.28 0.24 0.20 
0,27 0,39 0.35 0,05 
O.OS 0.03 0.17 0.02 
0.04 0.11 0,01 O.OB 
0,00 0.03 0,16 0,00 
0,10 0,00 0,00 0,13 
0,02 0.00 0,00 0,00 
0,01 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,16 0,00 0,00 
0,00 0,03 0,00 0,38 
0,03 O,Q1 o.os 0.05 

47,40 49,33 48,02 49,06 
0,22 0,19 0.09 0,16 
1.16 0,99 1,26 1,05 
0,18 0,00 0,00 0,00 
0,29 0,25 0,31 0,25 
0,02 0,02 0,02 0,03 

99,14 99,08 99,01 99,38 
0.12 0,10 0.13 0,10 
0,00 0,00 0.00 0.01 

99,02 98.98 98,88 99,27 
8,27 7,58 7.97 7.52 
4,03 4,37 4.39 4,84 

99,41 99,42 99,32 99,76 

FeO7 je celkový obsah Fe vyjadrený vo forme dvojmocného katiónu. Obsah Fep3 bol vypočítaný podľa Droopa (1987). Feo· a Fep 3· obsah 
oxidov po prepočte. Spolu· je suma všetkých oxidov v hm. % oxidov po rozpočte Fe do dvoch mocenstiev. 
FeO7 is total iron expressed as ferrous iron oxide. Fe2O3 was recalculated after Droop (1987). FeO' and Fe7O3• are ferrous and ferric oxide 
contents after recalculation. Totaľ is sum of all oxides in wt. % after recalculation of ferrous and ferric iron contents. 
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sa identifikoval na viac ako sedemdesiatich svetových Ce2O3 (priemer z trinástich analýz 18,2 ± 2, 1 hm. %) 
lokalitách. Publikovaných mikrosondových analýz je niečo a vyšší obsah Al2O3 (priemer z trinástich analýz 3,5 ± 1,6 
viac ako 100 (Vlach a Gualda, 2007; MacOonald et al., hm. %). V porovnaní s ním má čevkinit-(Ce) priemerný 
2002; MacDonald a Belkin, 2002; Sokolova a Hawthorne, obsah Ce2O3 a Al2O3 v rozmedzí 21 ,7 ± 1,2 a 0,6 ± 0 ,6 
2004; Jiang, 2006). hm. % (MacDonald a Belkin, 2002). Obidva minerály 

Problémom spoľahlivej identifikácie čevkinitu-(Ce) sa odlišujú aj obsahom ZrO2, ktorý je pri perrierite približne 
malých rozmerov je existencia polymorfnej modifikácie - 5-krát vyšší (priemer z desiatich anaiýz 2,45 ± 2.34 hm. %) 
perrieritu-(Ce), ktorý bol uznaný ako samostatný minerál ako pri čevkinite-(Ce) (0,37 ± 0,23 hm. %). V čevkinite-(Ce) 

iba v roku 1987. Vďaka technickému pokroku a detailnému Sr takmer nie je (MacDonald a Belkin, 2002). 
štúdiu chemického zloženia sa zistilo, že sa obidve modi- Tieto variácie v chemickom zložení súvisia s odlišnými 
fikácie neodlišujú len v štruktúre, ale čiastočne aj v kon- horninami, v ktorých sa vyskytujú. Vyšší pomer REE/Ca 
centrácii niektorých hlavných a vedľajších oxidov. Perrierit a Fe/Ca je typický pre vysoko frakcionované horniny. 
je bohatší na CaO a chudobnejší na FeO. Má i nižší obsah ako sú kremenné a nefelinické syenity (a ich pegmatity), 

Tab. 3 
štruktúrne vzorce čevkinitu-(Ce) zo syenitových xenolitov z Pincinej prepočítané na 22 O 

Structural formula of chevkinite-(Ce) trom syenite xenoliths of Pinciná locality recalculated using 22 oxygen atoms 

Vzorka/Sample HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N HP3-N 
Číslo/Number 6 7 9 10 20 22 Z3 
Fáza/Phase Tmavosivá/ Tmavosivá/ Svetlosivá/ Tmavosivá/ Svetlosivá/ Tmavosivá/ Tmavosivá/ 

Dark grey Dark grey Light grey Dark grey Liglltgrey Dark grey Dark grey 

La 1,551 1,435 1,318 1.280 1,230 1,315 1,349 
Ce 1,708 1,668 1.867 1,877 1,953 1,933 1,868 
Pr 0,104 0,115 0.141 0,136 0,153 0.152 0,134 
Nd 0,233 0.236 0.306 0.334 0.364 0.300 0.232 
Sm 0,005 0,001 0,002 0.013 0,019 0,008 0,014 
Eu 0,012 0,023 0,019 0,017 0,018 0.008 0,014 
Gd 0,017 0,011 0,016 0,Q15 0,008 0,003 0,001 
Tb 0,011 0,002 0,005 0,000 0,002 0.010 O.OOO 
Dy 0,000 0,000 0,006 0.001 0,007 0,000 O.OOO 
Ho 0,006 0,020 0,003 0.008 0,000 0,011 0,024 
Er 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 O.OOO 0,000 
Tm 0,004 0,000 0,001 O.OOO O.OOO 0.003 0,001 
Yb 0,002 0,000 0,000 0,002 0,005 O.OOO 0,001 
Lu 0,000 0,009 O.OOO O.OOO O.OOO O.OOO O.OOO 
y 0,001 0,001 0,002 0,006 0,002 0.007 O.OOO 
tREE 3,653 3,522 3,685 3,689 3,779 3,749 3,638 
Ca 0,511 0,615 0,447 0,464 0,358 0.402 0.523 
Sr 0,001 0,000 0,001 0,000 0,003 0.004 O.OOO 
Na 0,001 0,000 0,003 0,006 O.OOO 0.004 0,005 
K 0,000 0,000 0,000 O.OOO 0,000 O.OOO O.OOO 
Ba 0.039 0,037 0,035 0,037 0,045 0,044 0,047 
Pb 0,001 0,001 0,002 0.001 0,001 0,001 0,001 
Th 0,016 0,018 0,031 0,039 0.062 0,039 0,025 
u 0,000 0,000 0,001 0,001 O.OOO O.OOO O.OOO 

Spolu/Total A 4,222 4,193 4,206 4,237 4,248 4,243 4,239 

B (Fe2•) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 1.000 

Fe3
• 0,763 0.445 0,477 0,648 0,812 0,827 0,672 

Fe2• 0,210 0,500 0,543 0,357 0,361 0,299 0,327 
Mn 0,088 0,079 0,087 0,082 0,086 0,076 0,090 
Mg 0,027 0,022 0,009 0,012 0,011 0.011 0,005 
Ti 0,401 0,375 0.389 0,385 0,223 0.328 0,402 
Al 0,240 0,297 0,235 0,247 0,228 0,203 0,253 
Zr 0,000 0,000 0,014 0,000 0,006 0.008 0,000 
Nb 0,043 0,045 0,022 0,018 0,034 0,018 0,023 
Ta 0,001 0,011 0,003 O.OOO 0,007 0.003 O.OOO 

Suma/Total C 1,773 1,775 1,778 1,751 1.768 1.773 1.772 

D(Ti) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 

Si 4,019 4,037 4,021 4,022 3,993 3.965 3.973 
Al 0,000 0,000 O.OOO 0,000 0,007 0.035 0,027 

Suma/Total Z 4,019 4,037 4,021 4,022 4,000 4.000 4.000 
Suma kat./T otal cations 13,014 13,005 13,005 13,010 13,016 13,016 13,011 
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metaluminózne a peralkalické ryolity, granity a fenity, 
v ktorých sa našiel len čevkinit-(Ce). Perrierit·(Ce) sa naopak 
viaže na mafickejšie magmatické horniny vrátane anortozi· 
tových pegmatitov a gabier. Identifikoval sa aj vo vulkani· 
loch bohatých na K s afinitou k lamprofyrickým horninám, 
ako aj v granodioritoch a latitoch, v ktorých je nižší pomer 
REE/Ca a Fe/Ca. 

Mriežkové parametre REE-Ti silikátu z Pincinej sa ne
skúmali, a tak sa na jeho identifikáciu mohol použiť iba 
elektrónový mikroanalyzátor a diskriminačné diagramy. 
Analyzovalo sa všetkých 35 prvkov vyskytujúcich sa 
v štruktúre minerálu v merateľnej koncentrácii. Obsah CaO 
(1,6-2,8 hm. %). Feo r (10,3-1 2,1 hm. %), Ce20 3 
(22,0-25,0 hm.%), Al20 3 (0,7-2,7 hm. %), Zr02 (0-0,2 hm. %) 
a SrO (0-0, 1 hrn. %) je jednoznačne diagnostický pri čev
kinite-(Ce) (obr. 4 a 7, tab. 2) a navyše je akcesorickou 

Vzorka/Sample 
Číslo/Number 
Fáza/Phase 

La 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
8J 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 
y 
LREE 
Ca 
Sr 
Na 
K 
Ba 
A:> 
Th 
u 

Spolu/Total A 

Fe3• 

Fe2• 

Mn 
Mg 
Ti 
Al 
Zr 
Nb 
Ta 

Surna/T otal C 

O (Ti) 

Si 
Al 

Suma/Total Z 
Suma kat./Total cations 

HP3·N 
33 

Svetlosivá 
llight grey 

1,579 
1,658 
0,100 
0,177 
0,013 
0,016 
0,004 
0,002 
O.OOO 
0,020 
0,000 
0.002 
0,011 
0,017 
0,003 
3,602 
0,518 
0,000 
0,005 
0,000 
0,047 
0,002 
0,008 
0,000 
4,182 

0,371 
0,455 
0,076 
0,031 
0,161 
0,624 
0,024 
0,014 
0,016 
1,772 

2,000 

4,050 
0,000 
4,050 

13,004 

HP3·N 
34 

Svetlosivá/ 
Light grey 

1,651 
1,706 
0,112 
0,190 
0,010 
0.0,1 
0.006 
0.004 
0,009 
0,021 
0,003 
0,000 
0,000 
0,000 
0,003 
3,726 
0,504 
0,001 
0,000 
0,000 
0,047 
0,002 
0.004 
0,000 
4,284 

1,000 

0,302 
0,486 
0,086 
0,033 
0,104 
0,655 
0,003 
0,016 
0,014 
1,699 

2,000 

4,019 
O.OOO 
4,019 

13,002 

HP3-N 
46 

Tmavosivá/ 
Dark grey 

1,338 
1,940 
0.134 
0.308 
0,006 
0,018 
0.007 
0,003 
0,013 
0.044 
0,000 
0,000 
O.OOO 
0,015 
0,000 
3,826 
0,418 
0,004 
0,004 
O.OOO 
0,051 
0,001 
0,029 
0,001 
4,334 

1,000 

0,949 
0.132 
0,087 
0.007 
0,237 
0,2ô1 
0,000 
0,014 
0,000 
1,687 

2,000 

4,001 
O.OOO 
4,001 

13,022 

fázou v syenite s Si02-normativnou. prevažne peralkalickou 
intergranulárnou taveninou. 

Čevkinit·(Ce) v mnohých syenitových a granitových 
horninách podlieha alterácii a tá spôsobuje zmenu jeho che• 
mického zloženia. Pri alterácii rastie koncentrácia Ti0 2• 

klesá obsah Feor, REE+Y a suma oxidov je nižšia ako 95 
hm. %. Z hydrotermálneho fluida niekedy v okolí čevkinitu
· (Ce) kryštalizujú nové minerály. napríklad ferriallanit-(Ce), 
pozorovaný v peralkalickom granite plutónu Corupá v južnej 
Brazílii (Vlach a Gualda, 2002). alebo asociácia allanit - titanit 
- epidot - kremeň. zistená v syenitovej intrúzii na lokalite 
Shuiquangou v severnej Číne (Jiang, 2006) . Primárny 
a postmagmaticky premenený čevkinit-(Ce) vykazuje odlišný 
typ korelácie medzi Tie a Th, s negatívnym sklonom v prípade 
primárneho čevkinitu·(Ca) a pozitívny pri premenenom 
čevkinite-(Ce) s vyšším obsahom Tie. 

HP3-5 
3 

Sivá/Grey 

1.399 
1,832 
0,121 
0.267 
0,001 
0,020 
0,004 
0,003 
0,000 
0.007 
0,002 
0,001 
0,000 
O.OOO 
0,003 
3.657 
0,474 
O.OOO 
0.005 
0,000 
0.042 
0,002 
0,028 
O.OOO 
4,209 

1,000 

0,643 
0,464 
0,086 
0,001 
0.361 
0,104 
0.022 
O, 111 
0,011 
1,801 

2,000 

3,935 
0,065 
4,000 

13,010 

HP3-5 
6 

Sivá/Grey 

1.478 
1,869 
0,128 
0.250 
0,021 
0,029 
0.002 
0,008 
0,002 
0,041 
O.OOO 
O.OOO 
0.011 
0,002 
0,001 
3,840 
0.407 
0.010 
0.002 
O.OOO 
0.040 
0,002 
0.020 
0,001 
4,321 

1,000 

0.705 
0,358 
0,084 
0,007 
0,264 
0,158 
0.020 
0,096 
O.OOO 
1,691 

2,000 

3,976 
0,024 
4,000 

13,012 

HP3-5 
10 

Tmavosivá/ 
Oark grey 

1.343 
1.900 
0,127 
0.268 
0,018 
0,025 
0,012 
0,001 
0,011 
0,000 
O.OOO 
O.OOO 
0,000 
O.OOO 
0,006 
3.710 
0.483 
0,002 
Q.D13 
0,000 
0,044 
0,001 
0,021 
0,001 
4,276 

1,000 

0.701 
0,414 
0.073 
O.OOO 
0.267 
0.150 
0,010 
0,120 
O.OOO 
1,735 

2,000 

3,963 
0,037 
4,000 

13,011 

HP3·5 
11 

Sivá/Grey 

1,442 
1,896 
0.128 
0,272 
0.0,5 
0.003 
0,001 
0,006 
O.OOO 
0,009 
0,000 
0,000 
0,000 
0,024 
0,005 
3,802 
0,425 
0,004 
O.OOO 
O.OOO 
0.042 
0,001 
0.023 
0.001 
4,298 

1,000 

0,776 
0,341 
0,095 
0,003 
0,247 
0,137 
0,016 
0.101 
O.OOO 
1,716 

2,000 

3,966 
0,034 
4,000 

13,014 
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Obr. 7. Korelácia medzi Th a Tie (apfu) vyjadrujúca odlišné trendy 
v zložení primárneho - (1) a postmagmatického (II) čevkinitu-(Ce) 
(Vlach and Gualda, 2007). Polia znázorňujú zloženie čevkinitu-(Ce) 
v provincií Graciosa v južnej Brazílii. čevkinit-(Ce) z xenolitov syenitu 
z localily Pinciná je znázornený štvorčekmi. 

Fig. 7. Correlation between Th and Tie (apfu) illustrating distinct 
compositional lrends in primary (1) and post-magmatic (II) chevkinite 
(Vlach and Gualda, 2007). Fields show chevkinite-(Ce) ot the Gra
ciosa Province in southern Brazil. Chevkinite-(Ce) from Pinciná 
is represented by squares. 

Obr. 6. a) Chemické zloženie čevkinitu-(Ce) z Pincinej na južnom 
Slovensku v (_La:,()3-Smp i) - (CaO + SrO + MgO + MgO + Al20 3) 

- FeO r ternárnom diagrame (MacOonald a Belkin, 2002). ktory kore
luje chemické zloženie čevkinilu a perrierilu s hostiteľským typom 
horniny. čevkinit-(Ce) sa vyskytuje iba v Si nedosýtených vyvinutých 
horninách (1), Si presýtených trakcionovaných horninách (2) a vo feni
toch (3), a to na rozdiel od perrieritu. ktory sa viaže hlavne na mafické 
a intermediárne magmatické horniny (5). Obidva minerály sa vysky
tujú v granite (4). b) Diagram (M2• · 3·)c versus Tie (apfu) s negatív
nou koreláciou ilustrujúci nízky obsah Ti, typický pre hydrotermálne 
premenené čevkinity-(Ce). 1 - pole nealterovaného čevkinitu-(Ce) 
(MacDonald a Belkin, 2002), 2 - pole premeneného čevkinitu-(Ce) 
(Vlach a Gualda, 2007). Zloženie čevkinitu-(Ce) z Pineinej reprezen
tujú prázdne štvorčeky. Na porovnanie sa uvádzajú aj výsledky 
chemických analýz čevkinitu-(Ce) z viacerých svetových lokalít -
z Indonézie (Miyazaki a Santosh, 2005: Semenov a Santosh. 1997), 
Nového Mexika (lzzet a Wicox, 1968). Ruska (Lima-de-Faria, 
1962), Japonska (lmaoka a Nakasl1ima, 1994). Madagaskaru (Lima
·de-Faria, 1962) a zo Škótska (Harding el al„ 1982). 
Fig. 6. a) Chemical composition of chevkinite-(Ce) of Pinciná locality 
(southem Slovakia) in the (Ila20 3-Sm20 3) - (CaO + SrO + MgO + 
MgO + Al20 3) - FeO 1 temary diagram (MacOonald and Belkin, 2002), 
relating the chevkinite and perrierile compositions to thal of host igneous 
rocks. Chevkinite-(Ce) occurs only in silica-undersaturaled evolved 
rocks (1), silica-oversaturated evolved rocks (2) and fenites (3). In con
lrast, perrierite crystallizes predominantly in mafie and intemiediate ig
neous rocks (5). Bolh minerals occur in granites (4). b) Plot of (M2••3•)c 
versus Tie (apfu) illustrating high Ti content in hydrolhemially allered 
chevkinites-(Ce). 1 - field of unaltered chevkinite-(Ce) (MacDonald and 
Belkin, 2002), 2 - field ot hydrothermaly allered chevkinite-(Ce) 
(Vlach and Gualda. 2007). Composition ot chevkinile-(Ce) trom Pinciná 
is defined by open squares. Other chevkinite-(Ce) compositions from 
various world localities are shown for comparison: lndonesia (Miyazaki 
and Santosh. 2005; Semenov and Santosh. 1997). New Mexico (lzzet 
and Wicox, 1968), Russia (Lima-de-Faria, 1962). Japan (lmaoka and 
Nakashima, 1994), Madagascar (Lima-de-Faria. 1962) a Scotland 
(Harding et al.. 1982). 
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Obr. 8. Vzťah medzi obsahom (Ca+ Sr) a Zr v čevkinite-(Ce), per
rierite-(Ce), stroncio-čevkinite a rengeite (MacDonald a Belkin, 
2002). čevkinity-(Ce) z Pincinej zodpovedajú čiernemu poľu. 
Fig. 8. Correlation between (Ca + Sr) and Zr in chevkinite-(Ce), 
perrierite-(Ce). strontiochevkinite and rengeite (MacDonald and Belkin, 
2002). Black field corresponds to chevkinite-(Ce) from Pinciná. 
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a) b) 
6,0--.-----------~ 6,0 

y = -0, 78x + 5,7 4 (r = 0,89) y = -0,77x + 5,74 (r' = 0,88) 

Obr. 9. Korelácia znázorňujúca varia
bilitu chemického zloženia čevkinitu-(Ce) 
z Pincinej podľa substitúcie a) Green 
a Pearson (1988), b) Vlach a Gualda 
(2007). 
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Fíg. 9. Correlation showing composi
tional variations in chevkinite-(Ce) of 
Pinciná locality according to substitu
tions a) Green and Pearson (1988). 
b) Vlach and Gualda (2007). 
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čevkinit-(Ce) z Pincinej nemá textúrne (obr. 4), che
mické (obr. 6b, 7) ani paragenetické známky alterácie, 
ale nápadná negatívna korelácia medzi Tie a Th je posunutá 
smerom nadol k nižšiemu obsahu Tie v porovnaní s pri
márnymi čevkinitmi-(Ce) z alkalických granitov a synitov 
typu A z južnej Brazílie. Pincinský čevkinit-(Ce) považu
jeme Zii primárny magmatický minerál, ktorý kryštalizoval 
z taveniny obohatenej o REE v záverečných štádiách 
diferenciácie alkalického bazaltu. Odvodené podmienky 
vzniku materského syenitu, v ktorom je čevkinit-(Ce) 

akcesorickým minerálom (cca 900 °C a 2,8-2,9 kbar), 
zodpovedajú hÍbkovej úrovni 18-19 km pri litostatickom 
tlaku. Vypočítaná hodnota fugacity kyslíka z pomeru 
Fe3•/tFe v intergranulárnej tavenine syenitu poukazuje 
na mierne redukčný charakter prostredia zodpovedajúci 
strednej úrovni oxidácie QFM-0,8 až -1 ,3 log f02 (Hurai 
et al., 1998). 

Obsah ThO2 a UO2 môže pri čevkinite-(Ce) spôsobiť 
metamiktizáciu prejavujúcu sa deštrukciou kryštálovej 
štruktúry, prítomnosťou vody a zmenou hustoty minerálu 
(Zhang et al., 2002). Metamiktizácia čevkinitu-(Ce) sa v mikro
sondovej analýze môže prejaviť na nízkej sume analyzo
vaných oxidov. Prítomnosť OH skupín v štruktúre sa dá 
potvrdiť absorpciou infračerveného svetla pri ~3400 cm·• , 
ktoré pokračuje až po vlnovú dÍžku ~2400 cm-1 (Sokolova 
a Hawthorne, 2004a). Keďže suma analýz niektorých pin
cinských čevkinitov-(Ce) je trocha nižšia, v budúcnosti 
bude treba infračerveným alebo Ramanovým spektrom 
potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť vody v ich kryštálovej 
štruktúre, ktorú nepriamo indikuje aj výskyt F a Cl. 

študovaný REE-Ti silikát sa v obsadzovaní kryštalo
chemických pozícií podobá čevkinítu-(Ce) z niektorých 
svetových lokalít (obr. 6b). Najviac sa približuje zloženiu 
čevkínitu zo strednomiocénneho alkalického syenitu 
v plutoníckom komplexe mysu Ašizuri na ostrove Šikoku 
v Japonských ostrovoch (lmaoka a Nakashima, 1994) 
a čevkin itu z granitového komplexu St. Kilda paleocénneho 
veku v Škótsku (Harding et al. , 1982). Z ruských lokalít 
je chemicky najbližšie čevkinitu-(Ce) z typovej lokality 
Miass v Južnom Urale v l ľmenských vrchoch (Lima-de-Faria, 
1962). čevkinity z ostatných výskytov v Rusku, ako sú 
Chibinské vrchy na polostrove Kola a alkalický komplex 
Tuva vo východnom Tadžikistane (MacDonald a Belkin , 

2002), majú vyšší obsah Tie. Analogické chemické zloženie 
ako študovaný čevkinit majú aj niektoré čevkinity z alka
lického syenitového komplexu Puttetti na juhu Indonézie 
(M iyazaki a Santosh, 2005; Semenov a Santosh, 1997). 
Podobnosť v zložení je aj s niektorými čevkinitmi z ryolito
vého tufu južného Nového Mexika vo vrchoch Jemez 
(lzzet a Wilcox, 1968). čevkinity z ostatných svetových 
lokalít majú oveľa nižší obsah dvoj- a trojmocných katiónov 
a pozícii Ma nižší obsah Ti v pozícii C. 

Záver 

V xenolitoch syenitu na lokalite Pinciná sa identifikoval 
nový minerál. ktorý doteraz nebol zo Slovenska opísaný. 
REE-Ti sorosilikát - čevkinit-(Ce) - tam spolu s monazi
tom-(Ce) a zirkónom tvorí významnú akcesorickú fázu. 
Kryštalizoval ako primárny magmatický minerál v závereč

ných štádiách diferenciácie alkalickej bazaltovej magmy 
presýtenej inkompatibilnými prvkami. Postmagmatické 
procesy chemické zloženie čevkinitu-(Ce) nezmenili, lebo 
xenolity syenitu obsahujúce intergranulárnu silikátovú 
taveninu boli vyvrhnuté na povrch v nadsolidovom stave 
ešte pred ich úplným vykryštalizovaním v hÍbke. 

Poďakovanie. Práca bola financovaná z grantu VEGA 1/1029/04. 
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Chevkinite-(Ce) - REE-Ti silicate from syenite xenoliths in the Pinciná 
basaltic maar near Lučenec (Southern Slovakia) 

The REE-Ti mineral chevkinite-(Ce) is a sorosilicate 
belonging to the perrierite-chevkinite group according 
to Dana's classification. Chevkinite-(Ce) and perrierite·(Ce) 
are structural d imorphs which differ in their linkage ot 
(SiO,.) tetrahedra and M(2) octahedra (Fíg. 1; Sokolova 
and Hawthorne. 2004a). SiO4 tetrahedra in chevkinite-(Ce) 
may be linked either to a chain with Fe3+ - or Ti-dominant 
octahedra. Mutual combination of these two types ot chains 
are heteropolyhedral chains of [Si2O7] groups and M{1) 
octahedra that extend in the a direction (Fíg. 2a, b). Hetero
polyhedral framework ot chevkinite-(Ce) with two A sites 
(A 1. A2) is created by connection of two outer vertices 
of [Si2O7] group with the apical vertices of M(2) octahedra 
and periodical arrangement ot the M(2) and M(3. 4) octa
hedra (Fíg. 2a, b). Both structural models differ in degree 
of polymerization of (TiO6) octahedrons typical ot all titano
silicates (Sokolova and Hawthorne, 2004a). 

Chevkinite-(Ce) is not very common mineral occurring 
as an accessory phase mainly in felsic igneous rock, alkaline 
and peralkaline syenites and granites and associated 
pegmatites. No more than 100 analyses ot chevkinite-(Ce) 
trom about 70 localities have been published so far (Vlach 
and Gualda, 2007; MacDonald et al., 2002; MacDonald and 
Belkin, 2002; Sokolova and Hawthorne, 2004; Jiang, 2006). 

In this article we report on chevkinite-(Ce) trom syenite 
xenoliths entrained in Pliocene-Pleistocene alkali basalts 
trom Lučenská kotlina Basin in Southern Slovakia. The 
chevkinite-bearing syenite xenoliths were found in the 
maar structure Pinciná (Fig. 3) belonging to the Podrečany 
Formation (Vass and Kraus, 1985) formed during first 
volcanic phase (6.44 ± 0.47 Ma) (Balogh et al. , 1981) 
in fluvial-limnic environment. Ash tufts and pyroclastics 
of maar walls contain various types of magmatic xenoliths. 
Chevkinite-(Ce) is one ot accessory phases (Fíg. 4) in syenitic 
xenoliths, which consist of anorthoclase and quartz-nor
mative trachytic intergranular melt with low Fe3• content. 

Zircon. monazite-(Ce), spinel, olivine and other not identified 
REE oxides and silicates have been recognized among 
accessory phases beside chevkinite-(Ce). The syenite repre
sents residual melt crystallized in advanced stage of alkali 
basalt fractionation at depths of 18-1 9 km (Hurai et al., 1998). 

Chevkinite-(Ce) and perrierite-(Ce) differ in terms 
of their chemical composition . In FeO r and CaO plot. 
the studied chevkinite projects in the field of typical chevki· 
nite-Ce (Fig. 5). lts chemical cornposition is comparable 
with that of chevkinite-(Ce) from Si- undersaturated and 
Si-oversaturated evolved rocks (Fíg. 6a) and TiO2 con
tents between 13.4-15.3 wt. % indicates primary magmatic 
origin unaffected by late post-magmatic processes 
(Fig. 6b). Representative microprobe analyses and crys
tallograpl1ic formulae are listed in Tables 2 and 3. Tetra
hedral. O and 8 positions are occupied mostly by Si, Ti 
and Fe2• with minor substitution in the tetrahedral site. 
SiO2contents vary between 18.7-19.7 wt. % and exceed 
4 apfu in some structural torrnulae. Rare depletion (up to 
0.065 apfu) in tetrahedral site is counterbalanced by Al3•. 

Slight departures trom stoichiometry described above 
were thus compensated in A and C sites. Fe3•, Fe2•, 
Ti and Al3• are dominant cations in the C position with 
total sum between 1 .69 and 1.80 apfu. Recalculated 
Fe2O3 content was scattered within the range ot 2-6 wt. %. 
Despite small excess in crystallographic position A 
(4. 18- 4.33 apfu), chevkinite from Pinciná projects very 
close to the ideal formula [(Ce183La1•1Nd026Pr013Sm0.01 
Euo o2Gdo o1 Hoo o2Cao •1Bao o• Tho o3h-1 23Fe2· (Fe3• o.65 
Fe2' 0 37Mn0 08Mg0_01 Ti0 3Al0 28Zr0.01 Nb0 05 Ta0 01h,1 75 Ti2(Si„ 00 

Al002h,,. 02h,i300O22, with 13.00-13.02 apfu. 
Compared to ot11er world localities, the studied chevki· 

nite-(Ce) is enriched in REE (46.7-50.0 wt. %) and slightly 
depleted in TiO2 ( 13.4-15.3 wt. %). Pr (0.1 0- 0.15 apfu) 
and Nd (0.18- 0.36 apfu) are additional most abundant 
REE's in A site beside Ce (1.66-1 .95 apfu) and La 
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(1 .23-1.65 apfu). Other REE's do not exceed concentrations 
above 0.04 apfu. Amounts ot elements responsible far meta
mictization are very low (ThO2 0.09-1.27 wt. %) or negligible 
(UO2 do 0.03 wt. %; Fig. 7). Very low concentrations ot Sr and 
Zr discriminate the studied chevkinite-(Ce) trom perrierite 
and other minerals from chevkinite-perrierite group (Fig. 8). 
Idea! crystallographic formula reflects an excellent substitu
tion in A and C sites by balancing reactions (Ca+ Sr)A + rn••)c 
== ((REE, Y3•) lA + (M2•· 3· )c with r2 = 0.89, and {Ca + Sr)A + 
(Ti•• + Zr4•)c = [(REE, Y3•) lA + (M2• 3•)c with r2 = 0.88 (Fig. 9). 

Totals ot all 34 analysed elements vary between 98.9 
and 100.8 wt. % (Tab. 2). Fluorine content is low (0.2-0.6 
wt. %) and chlorine is close to detection limit. Growth zones 
visible in back-scattered electron images differ in terms 
ot the SiO2 • TiO2 and Al2O3 concentrations. However, the 
differences did not exceed 1 wt. %. Light grey zones are 
enriched in La2O3 (20.9-21.5 wt. %) in comparison to dark 
grey zanes (16.9-20.2 wt. %) . In contrast, Ce2O3 content 
is comparable and range between 22.1 and 25.5 wt. % 

(Tab. 2}. Ca/culated Fe2O3 concentration is higher in dark 
grey zones (3.3-6.1 wt. %). 

Compositional (Figs. 6b and 7), textural (Fig. 4) and para
genetic evidences do not indicate any post-magmatic 
alteration. Obviously, distinct negatíve correlation between 
Tie and Th is shifted downwards in comparison to primary 
chevkinites-(Ce) trom alkali A-type granites and syenites 
in Graciosa Province, southern Brazil (Fig. 7). We assume 
primary magmatic origin for the studied chevkinite-(Ce) 
crystallizing trom silicate melt close to REE-saturation 
limit in final stages o! alkali basalt differentiation. lnferred 
P-T conditions. ca 900 °C and 2.8- 2.9 kbar, correspond 
to the lower crust. Calcu lated oxygen fugacity corres
ponds to 0.8-1.3 logfO2 units below quartz-magnetite
-fayalite (QFM) buffer (Hurai et al.. 1998). Obtained results 
are consistent with the P- T-f02 conditions inferred trom 
natural samples, ranging between 600-1000 °C, 1-4 kbar 
and f02 trom below QFM to above NNO experimental buffers 
(MacDonald and Belkin. 2002). 
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Abstract 

Silicate-group minerals. which represent solid solutions ol two, or even more end molecules, 
offer well-known tool !or determination of the precursor type on one side. and the existing p-T conditions 
during their origin, on the other one. Among such belong also amphibole group minerals. In the Western 
Carpathians metamorphic complexes, which originated under the low-, medium- and even high pressure 
conditions and under various temperatures, several amphibole-group minerals are known to occur. 
Based on geochronological, as well as geological evidences, metamorphic rock sequences, in which 
amphiboles play the rock-forming constituents role, are known to occur in several geological units. 
They originated during the Variscan, but also Alpine metamorphic processes. In the paper review 
of amphibole types present in the Western Carpathians metamorphic complexes also some genetic 
aspects of the amphibole-group minerals are presented. 

Key words: metamorphic rocks, amphibole classification. Variscan and Alpine origin 

lntroduction 

Amphibole-group minerals belong to the most abundant 
group of silicate minerals in the solid Earth 's crust. They 
are rock-forming minerals of both, eruptive and meta
morphic rock clans, and they are constituents of clastic 
sediments, as well. Chemical composition of amphiboles 
well reflects the pre-metamorphic protolith on one side, 
and p-T conditions of metamorphic recrystallization. 
mostly of basic eruptives and their pyroclastics, on the 
other one. In amphiboles a wide variety of atomic substitu
tions is possible. 

The sensitivity of amphibole-group minerals on the given 
protolith type and the p-T path was one al the bases to 
define principle of metamorphic rocks facies just using basic 
rocks as the protolith (Goldschmidt, 1911 ; Eskola, 1914, 
1920-1921 ). 

Application of electron microprobe far amphibole-group 
minerals analyses, the great deal of published analyses 
!rom the Western Carpathian geological units represents 
results of mentioned analytical method - Tabs. 1-2. 
Recalculations of amphibole structural formula based on 
electron microprobe analyses bring often uncertainties 
and so, various procedures were proposed to eliminate 
them (Hawthorne, 1983; Schumacher et al., 1991; Cosca 
et al. , 1991, and others). In introduced synopsis al the 
Western Carpathians amphiboles there was just calcula
tion based on 23 oxygens far classification purposes 
(according to Leake et al., 1997) used (Tabs. 1 A, B - 2). 
Only in the cases when Mg/(Mg + Fe) ratio was slightly bellow 
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the value 0.5 and/or sum Na+ K close to 0.5, recalculation 
to 13 (eCNK) cations was used in order to check max. Fe3

• 

content, that satisfy amphibole stoichiometric assumptions 
(Leake et al. , 1997, pp. 2, Fig 2) . 

Based on the fact, that not far all geological Western 
Carpathians metamorphic units does exist fully acceptable 
geochronological data, some metamorphic units are ranked 
by some authors to the Variscan, but by the others, to the 
Alpine cycles. Based on such background in the following 
only amphibole-group minerals are presented occurring 
in the metamorphic complexes with more-or-less univocally 
accepted stratigraphical ranking. The problematic is more 
complicated in geological units, which underwent both, 
Variscan as well as Alpine metamorphic recrystall ization. 

Regional occurrences - geological setting 

Rocks with various kinds ot amphiboles present are 
integral component of the majority of the Western Carpathian 
pre-Alpine rock-complexes. Among the most prevailing litho
logic types belong the amphiboles s. s. The amphibolite s. s. 
(composed of amphibole and plagioclase), garnetiferous 
amphibolites or rocks with variable amount of amphibole, 
biotite, quartz, epidote a. o. belong to the most prevailing 
lithologic types. They show various structures - trom 
massive types to more or less intensive foliated ones, 
as well. In some highly metamorphosed environment the 
layered comptex, composed of schistose amph ibolites 
and light leptinites, do occur. being recently integrated to 
leptinite-amphibolite complex (LAC, Hovorka et al., 1994). 
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In the following the amph ibole-types are summarized 
in three basic groups (1. , II. and III.), with several tectonic, 
lithologic and/or metamorphic subgroups. 

1. Amphiboles compositionally strongly controlled 
by the source material 

This section lists four basic groups of amphiboles 
(1.1-1 4), which are genetically in close relation to primary 
sedimentary and magmatic precursors. lt concerns mainly 
the groups of Mg-Fe-Mn-(Li) amphiboles and calcic amphi
boles. We aimed to introduce the representative amphiboles 
and in many cases also amphiboles with atypical compo
sition (Tabs. 1 A, 8; Figs. 1-3), which origin was mostly 
connected with ore mineralization. These amphiboles are 
known as pre-Alpine, mostly Variscan, with certain doubts 
of amphibo les forming at the rims of ultrabasic bodies 
(end of this section). 

/.1. Amphibole types related to sedimentary 
and volcano-sedimentary origin 

From carbon- and pyrite-rich metabasic pyroclastic 
rocks of Pezinok-Pernek crystalline complex in the Malé 
Karpaty Mts. were identified Cr- (Čil lík et al., 1959) and V 
bearing minerals - garnet (predominant goldmanite with 
uvarovite component) , clinozoisite ("mukhinite") and Cr-V 
muscovite, being associated with variegated amphiboles, 
diopside, plagioclase, quartz, and pumpellyite a. o. Hercy
nian thermal aureole around the Variscan late-orogenic 
Modra granitoid intrusion is considered as dominant for
mation process of metamorphic minerals of porphyroblastic 
shape (Uher et al. , 2008). Among the determined amphi
boles it is noteworthy not only the local enrichment in V 
(Cr), but also the nearly poor Mg end-members (e. g 
magnesiohornblende and tremolite N° 9 and 1 O in Tab. 1 B; 
Fig. 2), which are rat11er frequent. This can be possibly 

Tab. 1 
Representative analyses ot amphibole widely intluenced by protolith (group 1, section I); left side shows Mg-Fe-Mn-Li amphiboles. right side calcic 
amphiboles. Value O shows analysed component (rounded on third decimal place); dash - not analysed and/or not introduced in the original source. 

For classification plot see full squares as symbols in diagrammes (Figs. 1, 2 and 3). Structural formula calculated acc. to 23 oxygens. 
parameters with asterisk are customized on 13 (eCNK) cations 

Tab. 1A 

No 2 1A 3 4 5 6 7 

SiO2 50.69 52.53 49.72 50.49 53.85 52.2 54.06 55.47 
Alp3 0.47 023 029 0.29 1()6 1.29 1.62 1 
TiO2 0.03 o 0.01 0.12 0.15 0.06 0.08 
Cr2O3 0.05 0.01 
MgO 6.22 11.19 5.96 756 17.49 14.26 16.74 21.29 
FeO 41.24 31.84 39.37 23.55 22.22 28.81 24.55 18.44 
MnO 0.11 1.28 0.95 14.93 0.77 0.3 0.29 0.33 
CaO 0.12 0.13 0.27 0.56 1 06 0.75 1.2 1.11 

Na2O 0.08 0.09 0.26 0.01 0.17 0.14 
K2O o 0.02 0.05 0.01 o 
Sum 98.88 97.28 96.68 97.38 96.83 97.82 98.75 9787 

Si 7.973 8.05 7.998 7.97 7.917 7.829 7.854 7.894 
AIIV 0.027 0.002 0.03 0.083 0.171 0.146 0.106 

AIVI 0.06 0.042 0.053 0.024 0.101 0.057 0.131 0.062 
Ti 0.004 o 0.001 0.013 0.017 0.007 0.009 
Cr 0.006 0.002 
Mg 1.458 2.555 1.429 1.779 3.833 3.188 3625 4.517 
Fe 5.424 4.081 5.297 3109 2.732 3.614 2.983 2.195 
Mn 0.015 0.166 0.13 1.996 0.096 0.038 0.036 0.04 
Ca 0.02 0.021 0.047 0.095 0.167 0.121 0.187 0.169 
Na 0.023 0.028 0.074 0.003 0.048 0.039 
K o 0.004 0.01 0.002 0.001 
Sum 14.981 14.939 14.989 15.003 15.016 15.047 15.025 15034 

M/MF 0.212 0.385 0.212 0.364 0.584 0.469 0.549 0.673 
'M/MF 0.402 

1 - grunerite (Fe) trom metamorphosed terruginous schists, loc. westward from Kokava nad Rimavicou village, Veporicum (Korikovskij el al. , 
1989), 2 - grunerite (Mg). loc. dtto (Kováčik, 2000): 1A - grunerite from ferruginous quartzite. borehole MPV-6 near Helcmanovce village, 
Gemericum (Faryad, 1991 a), 3 - Mn-(ferro)anthophyllite trom manganese metasediments, loc. Čučma village. Gemericum (Rojkovič. 2001 ), 
4 - cummingtonite from amphibolites ot Klátov Group, loc. near Klátov village, Gemericum (Radvanec. 1992). 5 - cummingtonite
•grunerite of metagabbro, loc. near Pohronská Polhora village, Veporicum (Hovorka, in prep.), 6 - cummingtonite ot banded arnphibolitic rock, 
loc. westward trom Duchonka resort, Považský Inovec core Mts., Tatricum (Kováčik, dala archives), 7 - cumrningtonite from amphibolite lense, 
Harmónia Group, Harmónia resort, Malé Karpaty Mts , Tatricum (Kováčik, dala archives) 
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explained by extraction of iron from the primary tuffitic 
rocks by means of volcano-exhalative processes with 
production of pyrite mineralization. 

In the Považský Inovec Mts. the basic volcanic rocks 
with irregular magnetite mineralization appear, which crystal
lized trom intermediate magma on the contact with sur
rounding sedimentary rocks (Polák, 1956). Afterwards 
these rocks underwent the Variscan regional metamorphism 
with formation of amphibolites and micaschists-gneissic 
rocks. Mineral composition was specitied as tollows : 
the main minerals are magnetite, hastingsite (Tab. 18, N° 12; 
Fig. 3) and hedenbergite; among accompanyin€J minerals 
belong ferro-actinolite (Tab. 18, N° 11 ; Fíg. 2), actinolite, 
diopside, quartz, albite, calcite, stilpnomelane, epidote, 
hematite a. o. 80th listed amphiboles reflect high ferrugi-

nity ot the source material, whicl1 is recently interpreted 
in terms ot Lahn-Dill mineralization (Ozdín and Rojkovič, 
2006) . 

Distinctive amph iboles - grunerites are known in 
southern part ot the Veporicum basementfrom magnetite
-bearing Fe-rich l1orizons conventionally denoted as s. c. 
"Kokava skarn" (Tab. 1 A, N° 1, 2). Characteristic mineral 
assemblage is composed ot garnet (almandine) - grune
rite - apatite with variable amount ot quartz. biotite, magnetite 
graphite, allanite and chlorite. Based on relic sedimentary 
stratification , mineralogy and geochemistry, the most 
authors (Zoubek and Nemčok, 1951 ; Korikovskij el al., 
1989; Kováčik, 2000) preferred as source material 
the chamosite ironstones - ferrolites. which underwent 
the amphibolite facies regional metamorphism during the 

Tab. 1B 

No 8 9 10 11 12 13 14 

SiO2 53.44 50.98 56.58 49.94 38.81 40.71 43.41 
Al2O3 0.24 7.59 2.56 1.82 10.83 9.25 13.24 
TiO2 o o o 0.1 0.1 0.32 4.37 
Crp3 0.64 o 0.01 0.01 0.13 
V2O3 2.58 0.65 
MgO 1524 21.12 23.46 6.11 4.21 0.46 14.62 
FeO 1028 0.25 0.26 27.35 28.07 32.21 7.28 
MnO 4.69 o o 0.3 0.14 0.37 0.14 
CaO 11.76 12.81 13.5 1184 11.56 11.31 11.5 
Na2O 0.04 1.4 0.35 0.18 1.84 1.17 3.12 
K2O O.OS o 0.15 0.09 109 0.39 
Sum 95.74 97.37 97.51 97.74 96.66 95.8 98.2 

Si 7.917 7.063 7.72 7.74 6.301 6.715 6.219 
AJ!V 0.042 0.937 0.28 0.26 1.699 1.285 1.781 

AIVI o 0.302 0.132 0.072 0.373 0.513 0.454 
Ti o o o 0.012 0.012 0.04 0.471 
Cr 0.07 o 0.001 0001 0.015 
v 0.287 0.071 
Mg 3.366 4.341 4.772 1.412 1.019 0.113 3.122 
Fe2• 1.274 o 0.025 3.,503 3.595 4.334 0.872 
Mn 0.36 0.017 
(C) 5 5 5 5 5 5 4.951 

Mg 0.021 
Fe2• 0.029 0.005 0.042 0.216 0.1 1 
Mn 0.288 o o 0.039 0.019 0.052 
Ca 1.867 1.901 1.974 1.966 2.011 1.997 1.765 
Na 0.049 0.021 o o o 0.235 
(B) 2.095(?) 2 2 2.047 2.246(?) 2.159 (?) 2 

Na 0.01 1 0.327 0.072 0.054 0.579 0.374 0.632 
K 0.009 o 0.026 0.018 0.226 0.071 
(A) 0.020 0.327 0.098 0.072 0.805 0.374 0.703 

M/MF 0.725 0.993 0.994 0.285 0.21 1 0.025 0.782 

"Fe3• 0822 
"Fe2

' 2.989 
"Na(B) o 
"Na(A) 0.569 
"M/MF 0.251 

8 - Mn-actinolite. located as N° 3, (Faryad, 1994), 9 - vanadian magnesiohornblende. amphibole pyrite-bearing basic tuffes, east of Pernek 
village. Malé Karpaty Mts., Tatricum (Uher et al., 2008), 10 - tremolite with vanadium (dtto as previous). 11 - ferroactinolite ol magnetite mine-
ralization, loc. NW trom Dubodiel village, Považský Inovec Mts., Tatricum (averaged row analyses sensu Ozdín and Rojkovič. 2006. modilied), 
12 - hastingsite (dtto as previous). 13 - ferrohornblend ot skarn mineralization, Gelnica Group, loc. Trochánka. north trom Medzev village. 
Gemericum (Faryad and Peterec, 1987), 14-Ti-pargasite trom metamorphosed gabbro, Nízke Tatry Mts .. Veporicum (Ivan et al .. 1996) 
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Hercynian time. The importance of Fe-content in sedi
mentary beds underlines also grunerite composition: 
"Mg-enriched" grunerite (N° 2) corresponds to domains 
without magnetite and to higher content of Mg in garnets. 
Non-pleochroic grunerite appears in many petrostructural 
positions (porphyroblasts, fine aggregates, ·needles, 
swarms), reflecting ambiguity in grunerite forming
-reactions. 

A scarse grunerite-garnet (almandine)- biotite-hema
tite-magnetite assemblage in presumed ferruginous 
quartzite was presented also trom the Gemericum Lower 
Paleozoic fundament (Faryad, 1991 a). In spite of the al most 
identical composition of this grunerite (point N° 1A in Tab. 1A) 
with the position point N° 1, formation of the above assem
blage is envisaged maximally in biotite zone of the Hercynian 
regional metamorphism (Faryad, 1. c.). This points out to wide 
stability field of grunerite, evidenced also by experimental 
works. 

In the Gemericum Lower Paleozoic metasediments, 
specifically within black shale formation (horizon with 
lyd ites and carbonates in Bystrý potok Group, sensu 
Snopko, 1970, or Holec strata of the Betliar Group, Grecula, 
1982) three locations of M n-ore deposit are known. In the 
Čučma deposit there were, along with predominant rhodonite 
and rhodochrosite, various amphibole types (Tab. 1 A, 
N° 3; Tab. 1 B, N° 8), chlorite, quartz, Mn-rich calcite, magne
tite, spessartite, pyroxmangite, pyrophanite and tephrite 
described (Rojkovič, 2001 ; Kantor, 1954; Faryad, 1994). 
Metamorphic mineral assemblage formed at the expense 
ot manganese carbonate-sil icate source rock during 
the Hercynian regional metamorphism, predominantly 
(Kantor, 1954). Due to Mn-mineralization there were find 
unusual amphiboles, namely Mn-rich "tremolite" (Kantor. 
1954), anomalously colourless mangano-cummingtonite 
("tirodotite" with Mn-content up to 2.28 a.lt u , Faryad, 
1994) and Mn-rich anthophyllite (Tab. 1A, N° 3), which 
was specitied by d iffraction X-ray analysis (Rojkovič , 
2001 ). 

1.2. Metamorphosed carbonatic - and Ca-(Mg, Fe)
silicate rocks 

Another meaningtu l type ot amphibole forming pro
cess is the metamorphism upon the rocks with original 
composition ranged trom pure carbonates to mixed alumina
·Silicate material with carbonates. Due to unclear primary 
rock-composition, obscure detinition ot metasomatic 
minerals and not always evident type of metamorphism 
(regional, contact o r periplutonic), the classification ot 
such rocks is also in Western Carpathians understood 
unambiguously (e. g. erlanes, skarns, skarnoids, calc
·Silicate hornfelses). Metamorphic assemblages of primary 
carbonatic rocks with admixture ot basic volcaniclastics 
and/or pelitic matter were studied especially in the Tatricum 
basement ot the Malé Karpaty Mts. (Cambel et al. , 1989; 
Pitoňák and Spišiak, 1992; Janák, 1993; Kováčik et al. , 
2006). Only in inpure calc-silicates positions there were, 
besides clinopyroxene (hedenbergite, diopside), garnet 
(rich in grossularite or andradite component), plagioclase, 

calcites and epidote-clinozoisite, identified also amphi
boles. In accordance with the above descriptions it ap
pears, that the presence and composition ot amphiboles 
(usually colourless actinolite and green hornblende) 
is not diagnostic for the metamorphic type and degree, 
but rather reflecting a complex reactions involving tuffitic 
compound. 

In the southern Veporicum basement amphibole
·bearing calc-silicate hornfelses with pyroxene ot diopside
·hedenbergite type indicated by Vrána (1964) and supposed 
Ca-rich metapsammites noticed by Korikovskij et al. (1989) 
belong to this type, too (Kováčik , 1996). Presumably, 
due to intensive Alpine reworking, a potential calc-silicate 
rocks can be sporadically discerned in the form ot coarse
-grained act inolite-clinozoisite schists. 

Carbonatic metasediments trom the Klátov Group 
of Gemericum domain were regionally metamorphosed 
in amphibolite facies and garnet rich in grossulari te com
ponent, clinopyroxene and amphibole formed (Spišiak et al., 
1988). Brown amphíboles are regarded as metamorphic 
product ot basic hyaloclastic enclaves, whereas non
·pleochroic actinolite resulted trom the smalt admixture 
ot basic volcanic material in the limestone. 

Among the particular rock-type belongs "skarn" mine
ralization occurring along the contact between Gemeric 
granite ot Permian age and the Lower Paleozoic carbonatic 
rocks. Metamorphic mineral assemblages comprise pyro
xene (diopside-hedenbergite group), garnet ot andradite 
composition. epidote, teldspars, magnetite and several 
types ot amphibole. They were ranged into three basic 
contact-metamorphic zones: pyroxene-, garnet - and acti
nolite-epidote zone (Faryad and Peterec, 1987). Among wide 
varietes of amphiboles, the deep green ferro-hornblend 
(Tab. 18, N° 13; Fig. 2) documents extreme enrichment 
in iron. There was described also abundant actinolite, rare 
trernolite (identified in thin sections) and Mn-curnmingtonite 
identified by X-ray diffraction analysis. 

/.3. Amphiboles originated trom primary 
magmatic source 

In tlie very last years within the deep-continental 
crust complexes (= LAC) in the southern slope ot the Nízke 
Tatry Mts. we have described small bodies of O1-Opx-Cpx
·Hbl metagabbro as well as metatroctolites (Ivan et al. , 
1996). Brown amphiboles present are fresh and strongly 
pleochroic in brownish tint. Tl1ey have composition 
ot pargasitic hornblende and Ti-pargasite (1. c.) with 
bias to kaersutite (Tab. 18, N° 14; Fig. 3). Origin of this 
kind of amphiboles is considered as high-temperature 
late-magmatic hydration product (1. c.). 

Amphiboles ot cummingtonite (-grunerite) composition 
were identified, along with common Ca-amphiboles, 
in metamorphosed mafie rocks, associated with conventional 
amphibolites. Generally, the question of cummingtonite 
formation in metamorphosed mafie rocks is widely discussed 
and it seems to be a product of manyfold reaction proces
ses. Such type ot cummingtonite occurrences were 
recorded in Tatric core mountains, Veporicum, as well as 
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in Klátov Group. These amphibolitic rocks are metamor
phosed under amphibolite facies, with exception of the 
Harmónia Group in Malé Karpaty Mts. (Tab. 1 A, N° 7; 
Fig. 1 ), being regionaly metamorphosed in the lower green 
schist facies and later locally affected in contact aureole 
ot Modra granitoid massif. This rock is relatively coarse
•grained, almost black and show massive pattern, in compa
rison to adjacent amphibolite bodies. lt is composed of fine
-grained quartz, plagioclase (An content up to 45 %) and 
several amphibole types - mainly actinolite and (Mg-) 
hornblend associate with cummingtonite of brown pleo
chroism. Sample trom tt1e Považský Inovec Mts. (N° 6) 
is banded, contain 2 mm porphyroblasts of garnet and is 
denominated as garnet-amphibole gneiss (plagioctase, 
An30 > quartz > amphibole > garnet > ore). lt contains two 
amphibole types - atmost non-pleochroic Ca-amphibole 
(actinolite-hornblende) and dark green cummingtonite. 
For both ot these rocks is characteristic primary presence 
of quartz, indicating a dacitic volcanic/volcaniclastic mate
rial as potential protolith ot later cummingtonite-forming 
metamorphic react ions. 

In the Nothern Veporicum area within the leptinite
-amphibolite complex (LAC) among metabasites atso type 
with dominant amphibole projected in-between cumming
tonite and grunerite classification fie ld is present (Tab. 1 A, 
N° 5; Hovorka, in prep.). II occurs in only slightly schistose 
to massive medium-grained light-green rocks of btocky 
eluvial character. The other rock-forming constituents 
ot the rock under consideration are represented by 
hornblende. actinolite, plagioclase and the products ot its 
recrystallization, as well as accessories and opaques. 
Based on the composition of the given mínera! association 
melagabbro character ot the original magmatic rock should 
be considered. 

In the amphibole gneisses trom Klátov Group was 
also cummingtonite (Tab. 1 A, N° 4) within Ca-amphibole 
compound reported (Faryad, 1991 ; Radvanec, 1992). 
Twin lamelled brown cummingtonite was often found in sharp 
intergrows with Mg-hornblende and pointing to increase 
of metamorphic grade. Besides of garnet, biotite, plagioclase, 
the mineral assemblage, similarly as in previous cases, 
encompass quartz (Faryad, 1991 ). 

In comparison with grunerites trom iron-rich sedimen
tary environment, cummingtonites (-grunerites) coming 
from specific magmatic protolith have (apart trom Mg 
enrichment) slighty higher content of Al and Ca (see Tab. 1A, 
Fig. 1 ). 

1.4. Amphiboles in- and around metaultramafite bodies 

Based on their geological/stratigraphical position 
in the Western Carpathians within metaultramafite bodies 
several groups of amphiboles were distinguished (Hovorka, 
1965a; Hovorka et al., 1985). Amphibole-group minerals 
were reported trom the deuteroperidotite body on the Veľká 
Lúka Mts. ridge and trom the body by Filipovo vi llage near 
Brezno (Hovorka et al. , 1985; Korikovsky et al. , 1998). 
Korikovsky and Putiš (2002) realized detailed petrological 
studies of metaultramafite bodies in localities Filipovo and 

Veľký Zelený Potok brook (Veporic unit). They underwent 
Variscan as well as Alpine metamorphic recrystallization 
in the p-T conditions equivalent to those of adjacent rock 
complexes. Mineral associations of bodies under consi
deration (OI-Opx-Sp-Hbl-Chl) is t11e product of prograde 
recrystallization of serpentinite bodies {which interpretation 
was previously published by Hovorka and Spišiak, 1985). 
Korikovsky and Putiš (1. c.) in the given metaultrabasite 
bodies described the presence of tollowing amphiboles: 
tremolite, Mg-cummingtonite, edenite, Mg-hornblende 
(last mentioned mineral form overgrowths around tremolite 
crystals) which, in the majority of cases, has porphyroblastic 
appearance. 

Meanwhile amphiboles in the Filipovo body are ot 1-3 mm 
dimensions. those trom the Veľká Lúka ridge metaultra
basite body reach up to 10 mm in length. In both cases, 
based on results of electron microprobe analyses. tremolites 
disseminated in the rock bodies. do occur (1. c.) . 

In the blackwall zone ot metaultramafite bodies located 
in the amphibolite facies metamorphic rocks also anchi
monomineral zone (except ot talc and chlorite ones, as well) 
composed of amphiboles was described in detail (Hovorka. 
1965a; Hovorka et al. , 1985). Amphiboles were ranked 
among tremolites and Mg-hornblendes. The determining 
influence on the composition of amphiboles of this cate
gory had the type of the protoliths: tremolites originated 
in the blackwall zone in the case where surrounding rocks 
were metasediments, but when amphibolites were in contact 
with metaultramatite bodies, Mg-t1ornblendes originated 
(Hovorka et al. , 1985). Also tremolites overgrown with 
anthophyllites trom the Jasenie (the Nízke Tatry Mts) 
rocks with talc should be ranked into this type. The most 
probably mentioned minerat associations represent a part 
ot the blackwall zone developed around the metaultramafite 
body (Spišiak et al. . 1988). 

In the Veporic crystalline complex, some 4 kms to the 
NW ot the Málinec town. antigorite serpentinite body was 
described. Within the blackwall zone. except of actinolite 

■ 7 
cummingtonite 

GJ • 4 
'; ■ 6 
f 0,5 
~ ■ 5 
:.: ■ 2 

a 
I■ 1 

grunerite 

o 
8 7 

Sl In formula 

Fig. 1. Amphibole analyses trom Tab. 1 (analyses 1-7) plotted in 
section ot classification diagram of the Mg-Fe-Mn-Li amphiboles 
(Leake et al„ 1997). Full squares represent 1st group of amphiboles 
(for further see section 1). 
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and chlorite, monomineralic rocks composed of anthophyllites 
(optical determination) were described by Hovorka (1965). 
The ultramafic body is poorly cropping out, so adjacent rocks 
(namely those on the contact of anthophyllites) are not 
known. 

1.4A. Amphibole "asbestos" trom Dobšiná 

Since the middle of the 1920s at Dobšiná serpentinite 
body chrysotile of the veiny type has been mined in the 
open air quarry. The body belongs to the group of the 
lizardite-chrysotile serpentinites (Hovorka et ar. , 1980). 

During the past (namely till the first decennia of the 
2011' century) Dobšiná was well-known for its Ni and Co hydro
thermal arsenides (Schneiderhóhn 's, 1949, "Dobschau 
type" arsenides) and siderites ore deposits. They are located 
in Carboniferous as well as in metamorphosed Lower 
Paleozoic corresponding to the low grade gneisses and 
amphibolites - the Klátov nappe in the tectonic meaning 
(Hovorka et al. , 1984). 

In the Topographic mineralogy ot Slovakia (Kodera 
et al., 1986) trom the Dobšiná locality listed amphibole, 
common hornblende and amiant (asbestos hear shaped 
amphiboles) genetically belong and do occur in the meta
morphites of the amphibolite facies (Hovorka and Dubíková, 
1995). To this category of occurrences belong also needle
-like actinolites !rom the gallery Dorotea in the Slovinky 
ore field (1. c.). 

Samples from Dobšiná were kindly supplied to the 
senior author by prof. Jacko and sample from Slovinky 
offered by prof. Sasvari together with the exibition 
sample exposed in the Bergakademie Freiberg museum 
were studied by the use ot electron microprobe 
as we/1 as by the x-ray diffraction method - they al/ 
correspond to the actinolite and Si-edenite (Hovorka 
and Oubíková, 1995). 
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Fig. 2. Classification of the Ca-amphiboles (Ca0 2: 1.50; /Na + K/A< 
O.SO). Full squares - 1st group: full symbols (circles) - 2nd group; 
empty circles - 3rd group ot amphiboles (based on Tabs. 1 and 2 and 
text in section 1, II and III). Analyses number indexed witn x was plot
ted according to recalculation based on 13 (eCNK) cations. 

II. Amphibole types trom metabasic rocks as result 
of Variscan metamorphic degree 

11.1. Amphibole types ot amphibolite bodies 
ot the Centra/ Western Carpathians zone 

Amphibolite bodies located within the metamorphic 
complexes mostly ot the Western Carpathians centra! zone 
(Tatric and Veporic megaunits), represent integral rock
-bodies of the given complexes. They are of principally dit
ferent t11ickness (centimeters - first tens of meters) and 
mostly l1ave conform strike wit11 neighbouring rock-sequen
ces. They have been a subject of numerous published 
papers (review see in Hovorka, in Grecula et al., 2006). 
Amphibolites have simple composition: Ca-amphibole 
and plagioclase, in places also garnet. biotite and t11e other 
silicates and opaques are present in accessory amount. 

In the Malé Karpaty Mts. metabasites. namely in the 
Pezinok Sb-Au ore field, Moravanský and Lipka (2004) 
described 3 types of amphiboles. The first and the second 
types correspond to tlle Mg-hornblendes, whereas the third 
one represents tschermakite to tschermakite-pargasite. 
Authors (1. c.) the variability ot amphiboles connect with: 
i) different protolith, i) tl1ermic metamorphic processes, 
and i) hydrothermal processes, which caused the Sb-Au 
origin in the given ore tield. In the Pezinok-Pernek crystal
line, two amphibole generations were distinguished (Kováčik 
in Maglay et al., 2006): edenite and pargasite correspond 
to older processes and acti nolite porpl1yroblasts with 
scarce diopsidic clinopyroxenes are products of thermal 
recrystallization around granite intrusion. 

In the Tribeč Mts. crystall ine complex randomly distri
buted small metabasite bodies within the mica schists are 
composed ot chlorite, albite, epidote, amphibole and acces
sories (Kováčik in /vanička el al., 1998). Amphibole has 
composition ot actinolite to actinolitic hornblende. Except 
ot this type metabasites, trom !11is mountain range the clino
pyroxene-garnet metabasites were described (Hovorka 
and Méres, 1990). Authors (1. c.) consider them to be retro
gressed eclogites. 

From the basement amphibolites in Kohút zone ot the 
Southern Veporicum changes ot amphibole composition 
during the Variscan and Alpine metamorphic cycles were 
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O.SO). Symbols as in Fig. 2 and Tab. 2. 
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described (Kováčik et al., 1996). Under amphibolite facies 
during the Variscan tíme dark-green hornblende, alterna
tively edenite (Tab. 2, N ° 4; Figs. 2, 3} crystallized, being 
later locally overgrown by Alpine phases (see chapter 
11 1.3) . 

Amphibolites and amphibole gneisses (in which amphi
boles are the main rock-forming constituents) in the Čierna 
hora Mts. were characterized in papers by Korikovskij 
et al. (1990) and Jacko et al. (1990). Amphiboles have 
polygenetic character being product of the Variscan pro
grade, periplutonic as well as retrogressive events. They 
correspond to Mg- and Fe-hornblendes as well as tremolites. 
Amphiboles ot identical lithologies in the Bujanová complex 
(taking into account composition ot garnets, and plagioclases) 

prove the higher p-T condition of metamorphic processes 
in comparison with t11e Lodina complex (1. c.). 

11.2. Amphíboles ot the LAC complex 

From the lithological point of view mostly bimodal meta
morphic complex known to occur within the pre-Carboniferous 
metamorphic complexes (Hovorka et al. , 1994). In the majority 
of the Western Carpathians central zone core mountains 
it is formed by amphibolites and light quartz-feldspars rocks 
( leptinites} and was described (1. c.} as the leptinite
-amphibolite complex (LAC}. Between mentioned contrast 
rock types there exist transition-types . Authors (1. c.) 
suggest their middle- to low crustal origin. An instructive 

Tab. 2 
Ampl1iboles (Ca-, Na-Ca· and Na-amphiboles) originated chiefly by metamorphic processes: full symbols - Variscan-, empty symbols - Alpine 

age, circles - continental type of metamorphism, triangles - HP/L T metamorpl1ism 

NO 1• 2• 3• 4• 5.A. 6li 7li 8li 90 100 

SiO2 50.16 42.47 46.23 44.11 41 .18 55.52 56.38 51.1 1 41 .45 54.39 
Al2O3 9.52 12.39 10.07 13.39 13.74 7.53 9.92 1.97 15.36 2.86 
TiO, 0.76 1.59 0.73 0.42 0.21 0.16 0.08 0.04 0.3 0.05 
Cr2O3 0.09 o 0.13 o 
MgO 18.98 1043 12.91 10.77 7.01 7.58 8.57 2.01 6.14 18.56 
FeO 5.75 15.77 13.13 14.56 23.18 1837 14.14 32.77 21.35 8.23 
Mno 0.19 o 0.11 0.21 043 0.13 0.06 0.26 0.13 0.41 
CaO 12.01 12.08 12.24 11.56 6.69 1.05 0.6 0.27 9.78 12.63 
Na2O 0.7 1.76 1.36 1.84 4.52 6.43 7.01 6.93 2.42 0.35 
K2O 0.22 0.59 0.23 0.26 0.76 0.05 0.03 0.02 0.51 0.05 
Sum 98.38 97.08 97.14 97.12 97.72 96.82 96.79 95.38 97.44 97.53 

Si 6.977 6.385 6.798 6.534 6.348 8.044 7.979 8.197 6.323 7.688 
Al111 1.023 1.615 1.202 1.466 1.652 0.021 1.677 0.312 

AfVI 0.538 058 0.543 0.872 0.844 1.286 1.634 0.372 1.085 0.164 
Ti 0.08 0.18 0.081 0.047 0.024 0.017 0.009 0.005 0.034 0.005 
Cr 0.01 o 0015 
Mg 3.936 2.338 2.83 2.378 1.611 1.637 1.808 0.481 1.396 3.911 
Fe2• 0.436 1.902 1.531 1.703 2.521 2.06 1.549 4.142 2.485 0.92 
(C) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fe2• 0.233 0.081 0.084 0.101 0467 0.166 0.124 0.254 0.239 0.053 
Mn 0.022 o 0.014 0.026 0.056 0016 0.007 0.035 0.017 0.049 
Ca 1.79 1.946 1.928 1.835 1.105 0163 0.091 0.046 1.599 1.913 
Na 0.038 0.372 1.655 1.778 1.665 0.145 
(8) 2.045 2.027 2.026 2 2 2 2 2 2 2.015 

Na 0.189 0.513 0.388 0.49 0.979 0151 0.145 0.49 0.571 0.096 
K 0.039 0.113 0.043 0.049 0.149 0.009 0.005 0.004 0.099 0.009 
(A) 0.228 0.626 0431 0.539 1.128 0.16 0.15 0.494 0.67 0.105 

M/MF 0.855 0.551 0.637 0.569 0.35 0.424 0.519 0.099 0.339 0.801 

·Fe3• 0.25 0.38 1.798 1.654 0.874 
•Fe2' 1.721 1.406 1.073 2.584 1.798 
*Na(B) 0.063 0.163 0.938 1.954 0.427 
"Na(A) 0.447 0.36.5 0.795 0.123 0.275 
*M/MF 0575 0626 0.591 0.152 0.43 

1 - magnesiohornblende in olivine-orthopyroxene metaultramafics, Malá Fatra core Mts., Tatricum (Korikovskij et al „ 1998), 2 - pargasite 
in highly metamorphosed of leptyno-amphibolite complex, Branisko Mts„ Tatricum (Méres el al. , 2000). 3 - hornblende. dtto, 4 - edenite 
(or hornblende on basis of 13 cat.), gneiss-micaschist rock-complex, centra! part of the Kohút zone, Veporicum (Kováčik et al„ 1996), 
5 - taramite (magnesiotaramite on basis of 13 cat.), metabasic rocks of Rakovec Group, Gemericum (Hovorka et al. , 1988), 6 - glaucophane 
trom basic rock metamorphosed under blueschist facies, loc. Radzim hill, Meliaticum (Faryad, 1997a). 7 - glaucopl1ane trom basaltic blue-
schist, exotic Albian conglomerates near Považská Bystrica, Pieniny Klippen belt (Faryad, 1997), 8 - ferroglaucopl1ane, or more probably 
riebeckite (calc on 13 cat.), pebble of ferruginous quartzite, loc. as previous, 9 - ferropargasite or ferrotschermakite (13 cat.) as product ot Alpine 
overprint in basement gneisses. Sinec massif in Kohút Zone ot Veporicum (Kováčik et al., 1996), 10 - actinolite formed at the expense ot pre-Alpine 
metamorphic assemblage in amphibolile, loc. see N° 4 
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example ot the amphibole progressive changes during the 
uplift of the complex under consideration offers LAC trom 
the Branisko Mts. (Méres et al., 2000). 

The oldest LAC amphibole generation is concentrated 
just in garnet porphyroblasts or in the close vicinity of 
them. lt corresponds to brown up to bluish pargasite 
(Tab. 2, N° 2; Fig. 3). During increasing retrogressive re
crystallization (during upward penetration of the LAC through 
the continental earth's crust complexes) the chemical 
composition as well as its optical constants change - indi
vidual amphibole crystals get light-brown up to green-brown 
colour and correspond to hornblende (Tab. 2, N° 3; Fig. 3). 
The end-product of amphibolite bodies equilibration is bluish
·green up to light-green actinolite, forming outer rim ot the 
older amphibole generation. and small individual crystals 
or crystal aggregates. The subject has been discussed 
also in the paper by Janák et al. (1997) . 

Quite different genetic interpretation ot the complex 
under discussion was presented by Putiš et al. (1997). 
Mentioned authors suppose LAC to be in the Variscan 
time-span ductile metamorphosed intrusive complex 
of complicated geological history. 

11.3. Retrogressed ec/ogites 

Among amphibolites, being members of the leptinite
-amphibolite complex (= LAC, Hovorka et al.,· 1994) in the early 
1990s, Hovorka and Méres (1989 generally, and in 1990) 
trom the Tribeč Mts. and later from the Malá Fatra Mts. 
(Hovorka et al., 1992) and consequently trom the majority 
ot core mountains, the clinopyroxene-garnet-rutile meta
basites with retrogressed (breakdown) structures were 
described (Méres et al., 2000). Their ranking to the eclogites 
was proved by their omphacite identification (Janák et al. , 
2003). 

Complicated p-T trajectories ot mentioned high
•pressure rocks in the process of their general retrogres
sive equilibration yielded in origin of several amphibole 
generations. 

The only presented result of electron microprobe was 
an analyse of Fe-hornblende trom the Tribeč Mts. retro
gressed eclogite (Hovorka and Méres, 1990). In the case 
of the Malá Fatra Mts. retrogressed eclogites (Hovorka et al., 
1992) except of- Fe-hornblendes also Mg-hornblendes 
were reported (1. c.). Along with mentioned brown pleo
chroic amphiboles also younger, bluish-green monoclinic 
amphibole overgrowing hornblend was reported. Korikovsky 
and Hovorka (2001) in the garnet-clinopyroxene rocks 
with kelyphitic pattern trom the Malá Fatra Mts. crystalline 
core (being more-or-less genetically identical of those 
mentioned by Hovorka et al., 1992) described at least 
2 amphibole generations: 

i) The first one is represented by brown-green 
hornblende which affiliate with the low-Na-tschermakite 
series (Leake et al., 1978) hornblende. This type amphi
boles have nearly identical Mg/(Mg + Fe+2

) of about 0.5 
and moderate Ti (1.3- 2.0 wt. % TiO2). 

i) The second generation of amphibole is represented 
by the pale-green crystals occurring as the reaction rims 

around clinopyroxenes and former amphiboles (previous 
group) . Amphiboles of this category are significantly 
higher in Si and lower in Ti (0.8-0.9 wt. % TiO2). Different 
generation types as well as hornblendes from various 
environment are presented in Fig. 7 of the mentioned 
paper. 

Stadial evolution of amphiboles during retrogression 
of eclogite bodies occurring within the amphibolite facies 
metamorphosed metabasites is documented also in the 
paper by Janák et al. ( 1996). 1 n the connection with this 
paper it ought to be underlined, that authors (1. c.) in above 
paper did not distinguished garnet-clinopyroxene, plagio
clase free metabasites and amphibolites s. s. Analytical 
results, dealing with lense-shaped garnet-clinopyroxene 
metabasites, authors (1. c.) interpolated far the whole 
leptynite-amphibolite complex. Their conclusion is in contra
diction to the results by Hovorka et al. ( 1992, 1994), 
Hovorka and Méres (1989, 1990), Méres et al. (2000). Fol
lowing the results of mentioned authors the 1 st generation 
of amphiboles in mentioned rock bodies is represented by 
blue-green smal l euhedral crystals enclosed in garnet 
cores. They correspond to Al-rich pargasite to ferroan 
pargasite. Second generation ot amphiboles form a part 
of kelyphitic rims around garnets. They correspond to 
pargasite and pargasitic hornblende. The 3rd type amphi
boles are distributed in the rock matrix and correspond to 
hornblende. They are chemically inhomogeneous - in the 
vicinity to garnets they are more alumineous (pargasite, 
tschermakite) and close to the clinopyroxenes they are 
poorly alumineous (Mg-hornblende) The !atest amphibole 
generation is represented by actinolite. Presented amphi
bole types are partly documented by their chemical 
composition (p. 306). 

Characteristic amphiboles category is that one in 
which pargasite from retrogressed high -pressure 
rocks was the raw materiaf for the Neofithic stone 
impfements manufacturing (Spišiak and Hovorka, 
2005). In thís paper a/so ana/yses ot this genetic type 
of amphiboles are presented. 

11.4. Amphiboles ot amphibofites trom the Klátov nappe 
(Gemeric Unit, s. !.) 

Deep-green up to greenish-brown colour of amphiboles 
in the metabasites forming together with gneisses northern 
discontinuous rim of the Gemeric Paleozoic, together with 
Ca contents of plagioclases, were the first indications of the 
amphibolite facies metamorphites (Rozložník, 1965; Hovorka 
et al., 1979; Dianiška and Grecula, 1979) being described 
under denomination of the Klátov nappe (in the tectonic 
meaning: Hovorka et al. , 1984) and the Klátov member 
(in the lithostratigrapl1ic sense: Spišiak et al., 1985). The sub
ject has been summed up in paper by Hovorka et al. 
(1984). Based on the amphibole-garnet equilibrium in meta
basites, their ranking among amph ibolite facies meta
morphites was proved (Spišiak and Hovorka, 1984). First 
amphibole (dark-green up to brown-green) generation 
of amphiboles has a character of ferroan pargasitic to 
ferroan edenitic hornblende. High Ti (0.22-0.31) allows 
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to rank them among the high-temperature minerals. 
In garnet amphibolites, beside pargasitic hornblende, also 
Mg-hornblende was identitied . The youngest amphibole 
is represented by actinolite lorming overgrowths around 
ferman pargasitic to Mg-hornblende (1. c.}. 

Consequently Radvanec (1992, 1994}, based on micro
probe studies, along the prolongation ot the Klátov member. 
distinguished several amphibole types. In the semipelite 
protolith author (1992) described the presence ot edenitic 
amphibole, meanwhile amphibole crystals in the close 
vicinity ot garnet have composition of amphibole with 
prevailing tremolite molecule. Mentioned author (1. c.) 
explained differences of amphiboles composition in the 
given unit as the result of uneven metamorphic p-T condi
t ions. Faryad (1995) also on the basis of analyzed 
garnets and amphiboles (= hornblendes) determined 
p-T conditions of the given complex recrystallization 
(p = 6.2-10 kbar, t = 580-630 °C}. 

11.5. Amphiboles of the Gemeric Unit Lower Paleozoic 
greenschists complexes 

Among the Lower Paleozoic complexes, which form 
backbone of the Slovenské rudohorie Mts., greenschist 
facies sedimentary as well as eruptive rocks are the most 
abundant (Kamenický, 1967; Varga, 1973, a o.). Problematic 
of the Lower Paleozoic complexes metamorphosed under 
the amphibolite facies p-T conditions is treated in previous 
sections of chapter II. 

In accordance with mentioned p-T conditions originated 
needle-like colourless to weakly light-green pleochroic 
actinolite, which under the little bit higher p-T conditions 
is replaced by monoclinic actinolite poor in Al and Na 
(Korikovsky et al. , 1991 ). lt has often a wide-columnar 
morphology replacing magmatic cl inopyroxenes. Actinolites 
in metabasites of the Gemeric Lower Paleozoic occur 
in association of (Act + ActA1} + Ab + Chi + Ep. 

In paper concentrated on the Gemeric Unit metabasites 
amphibole topics, Faryad (1991) presented composition 
ot actinolites !rom several metamorphosed basic eruptives. 
Only locally amphiboles have composition ot actinolitic 
hornblende, and in one case also Fe-edenitic hornblende -
so author supposed p-T conditions of Variscan recrystal
lization corresponding to the greenschist facies with local 
transitions to the epidote-amphibolite facies. Mentioned 
author (1. c.) described also under contact-thermic condi
tions originating actinolites - Fe-actinolites. Faryad 
(1991 b) trom the Gemeric Unit metabasites reported the 
presence ot the most abundant actinolite, in places in 
contact-thermic recrystallized zones also with zonal com
position (only this amphibole types were presented in 
diagram without presentation ot analytical data) and less 
abundant actinolites and hornblendes. This author (1. c.) 
for the Lower Paleozoic groups (Gelnica Group and Rakovec 
Group} estimates p-T condit ions as follows: 350-470 °C 
and 3.5-6 kbars. 

Mentioned author (1991a} in the frame of the green
schists metamorphites of acid to intermediate magmatic 
protoliths described actinolites in metadacites. In the 

contact aureoles around granite bodies author (1. c.} 
described Mg-hornblende (Čučma) trom the inner part 
ol the contact aureole and the actinolite trom the outer one. 
Such situation is described trom the Betliar locality, tor 
example. 

11.6. High pressure amphibo/es of the Rakovec Group 

In printed papers there exist tundamentally difterent 
opinions on the rock ot the cliffs nearby Rakovec settlement. 
Hovorka et al. (1988} on the basis ot pillow textures, partly 
preserved chlorite-carbonate amygdales, originally glassy, 
partly recrystallized mass in-between individual pillows 
and other arguments these rocks described as pillowed 
oceanic tl1oleiitic metabasalts, geologically belonging to 
the Rakovec Group (1. c.). Ocean floor metamorphism and 
consequently regional metamorphic overprint yielded 
in several Na-Ca amphiboles generations: hornblende, 
barroisite, taramite (Tab. 2, N° 5; Fig. 4B) which metamorphic 
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recrystallization was followed by the p-T conditions of the 
greenschists facies recrystal lization (= actinolite). Main 
aspects of above presented problematic were repeatedly 
proved by Ivan (1997). 

The extensíve laboratory studies performed later on 
Radvanec (1999). Rocks under consideration he descri
bed under denomination "eclogitized Cpx-gabbro", which 
under peak p-T conditions were overwhelmed by ultrahigh 
pressure (P = 23- 25 kbar) metamorphism. In respect to 
treated problematic, the origin of amphiboles (in the frame 
of varied mineral associations) followed the scheme: ant
hophyllite (in Al-diopside) - Fe-pargasite - glaucophane 
- barroisite - winchite - actinolite - actinolitic hornblen
de. Though the presence ot listed ampl1ibole types docu
ments changed p-T conditions during the bodies under 
consideration evolution (both in the Earth mantle as well 
as during their ascent through the crust) no evidences of 
ultrahigh pressure metamorphic event was presented. 

II. 7. Amphibo/es forming monomineralic bod ie s 
in the Tatro-Veporic megaunit 

Medium- to coarse-grained anchimonomineralic bodies 
of hornblendites to meladiorites character, were described 
at present by Hovorka (2005) They are known to occur 
practically in all Variscan granite-clan massifs, located 
generally on their rims. AII discussed hornblendites have 
massive pattern. Mentioned author (1. c.) considers them to be 
thermally recrystal lized amphibolite bodies forming integral 
part of granite-bodies metamorphic mantle. The electron 
probe analyses ot amphiboles are at disposal yet. Based 
on optical properties at least two different amphibole 
types are present: grass-green intensively pleochroic 
hornblendes and light-green actinolites forming their rims. 
Lasi mentioned amphiboles are present also in the form ot tiny 
aggregates. 

III. Amphiboles of the Alpine origin 

III. 1. Amphiboles ot the Meliata Unit blueschists 

One ot characteristic rock-sequences of the inner 
Western Carpathians are blueschists. Their modem petro
logical characteristic is presented in paper by Kamenický 
(1957), where all previous papers are mentioned. Their 
actual geodynamic ranking is interpreted by Reichwalder 
(1973). Consequently detailed studies by the use of elec
tron microprobe were performed by Faryad (1997) whose 
paper represents synthesis of the Western Carpathians 
blueschists mineral associations problematic. 

Among the blueschists metamorphites the mentioned 
author (1. c.) distinguished several types ot protoliths, which 
yielded in formation of various mineral associations. 

1. Blueschists metabasites ot transitional arc-MORB 
protolith. They together with marbles are accompanied by va
rious sedimentary sequences with high-pressure mineralogy. 

2. Blueschists metabasites of the Zádiel valley represent 
probably within plate basalts. Accompanied mica schists 
contain muscovites of the Variscan age, so a pre-blueschist 

metamorphic event under p-T conditions ot the amphibolite 
facies could be considered. 

3. Metabasites ot the amphibolite facies were repor
ted trom the Jasov area, in which green and brown amphi
boles are rimmed by blue amphibole. 

Based on the Faryaďs (1997, 1997a) papers among 
the blueschists metabasites there occur the following amphi
bole types: 

a) Relics of Mg-hornblendes in Rudník area rocks, being 
rock-forming phases ot the amphibolite facies metabasites, 
in which mentioned green and brown amphiboles are rimmed. 
or topotactically replaced by blue amphiboles. 

b) Blueschist facies amphiboles are represented by 
the "crossite" rich cores with glaucophanes and ferro
glaucophane rims. 

c) Another type is represented with the blue amphiboles 
having Fe-rich cores and Mg-rich ríms. They occur in garnet 
bearing metabasites. 

d) Blueschist amphiboles extends also into the riebeckite
·type field. They occur in the actinolite-bearing blueschists. 

e) In metapelites the amphiboles belong mostly to the 
Na-rich types. Replacement of them by chlorite and albite 
is common in metabasites. Actinolite rimming glaucophanes 
indicates the reversal of the prograde reactions. 

In the metagabbro block in the evaporite mélange near 
Bohúňovo, belonging to the Meliata Unit. which was penetra
ted by the borehole, Faryad et al (2005) reported the pre
sence ot Ti-rich richterite ot igneous origin which passes into 
ferrorichterite. In the mentioned mineral locally the domains 
with metamorpl1ic edenite or magnesiohornblende were 
identitied (1. c.). From the Bódva valley the metagabbro 
amphibole has the composition ot pargasite (1. c.), which 
is ranked to the association ot the magmatic minerals (1. c.). 

111.2. Blueschists amphibo/es of the Pieniny Klippen belt 

The Pieniny Klippen Belt represents the prolonged 
narrow geological unit ot extremely complicated interna! 
geological structure. lt is formed by "klippens", mostly ot 
Triassic rocks, and younger. mostly Cretaceous, sedi
mentary sequences forming their envelope. By the majority 
of recent authors it is considered to be the boundary between 
the outer and central Western Carpathians megazones. 
General characteristic of the unit under consideration is 
presented in Maheľs (1986) monograph. 

Among the geological pecularities ot the Pieniny Klippen 
Belt belongs the occurrence ot the blueschist pebbles 
and mineral clasts occurring in the Albian conglomerate. 
They are known since the Zoubek's (1931) paper. Last paper 
dealing with the blueschist metamorpl1ic rocks problematic 
is that one by Faryad (1997), in which all previous references 
are cited. 

Among the blueschists p-T conditions metamorphosed 
lithologies Faryad (1. c.) distinguished at all 4 lithotypes 
bearing blue amphiboles. They differ each other by the 
protolith composition. 

In massive basaltic rocks the blueschist type meta
morphism is evidenced by glaucophane, commonly pro
jected at the boundary with the ferroglaucophane tield 
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(Tab. 2, N° 7; Fíg. 48). In these rocks also hornblende 
was discerned, presumably torming a tormer igneous phase 
(Faryad, 1997). Peculiar Fe-rich blue amphibole occurring 
in ferruginous quartzite (Faryad, k. c.) can be (according 
to our assumption based on recalculation to 13eCNK cations) 
more likely classified as riebeckite, than terroglaucophane. 

111.3. Newly-tormed amphiboles in the southern 
Veporic basement 

In metapelitic basement trom the Kohút zone the local 
newly-formed transversal amphibole yields the tschermakite 
(alt. pargasite, based on 23 oxygens) composition (Tab. 2, 
N° 9; Figs. 2 and 3). This amphibole was determined by Ar/Ar 
analysis at 87.4 Ma (Maluski in Kováčik et al., 1996), and re
lated to Alpine allochemical crystall ization processes. On 
the other hand, in amphibolíte bodies the pre-Alpine amphi
boles of hornblende (edenite) composition (Tab. 2, N° 4; 
Fig. 2) are locally replaced by actinolite (Tab. 2, N° 1 O; Fig. 2). 
These phenomena are attributed to the main phase ot Alpine 
regional metamorphic crystall ization, presumably indicating 
an accelerating thermal uplift of the area. 

In the South Veporic crystalline basement trom the 
metagabbro body penetrated by the borehole KV-3 near 
the Rochovce village, Krist et al. (1988) described the 
presence of several amphibole types. Except of brow
nish-green hornblende, which authors (1. c.) rank among 
magmatic minerals, there occurs younger generation of 
amphibole of uneven appearance: green and colourless one. 
The first of them corresponds to hornblende, meanwhile 
colourless amphibole to actinolite. 

In Rochovce metagabbro tlie majority of amphiboles point 
to the Alpine formation - conspicuously connected with 
intrusion of the only Alpine granite in the Western Carpathian 
realm. This shows petrologic observations and Ar/Ar age de
terminations giving 76 Ma of amphiboles (Kráľ et al., 2004), 
thus postdating the above mentioned Alpine amphiboles. 
Unfrequent brown pleochroic amphibole with 2 wt. % of TiO2 

corresponds to pargasite ot potentially magmatic origin. 

111.4. Amphibo/es ot both, Variscan as we/1 as Alpine origín, 
in metabasites ot the SW Veporic crysta/line Unit 

In southwestern termination ot the Veporic Unit meta
morphic complexes Hovorka and Méres (1996) described 
two types ot metabasites: tirst one represents the rock 
bodies being member of leptinite-amphibolite complex 
(LAC). By electron microprobe two amphibole types were 
identitied: 

1) First type is represented by the centra! parts ot 
composite crystals, which are substantially present rock 
forming-minerals of metabasites (banded metabasites 
alternating with light quartz-plagioclase bands = LAC), 

2) Around the deep-green up to the light-brown amphiboles 
of the first generation, the younger amphiboles form lighter 
rims. They are a product ot the Alpine recrystallization of the 
amphiboles of the above mentioned origin (type 1 amphiboles). 

The other type represents Upper Carboniferous basic 
metavolcanics, which have (Alpine) amphiboles being 

identical to rims on amphiboles of the first metabasites 
group. Rims ot the first type amphiboles and the amphibo
les of the Upper Carboniterous metavolcanics represent 
product of the Alpine metamorphic recrystallizat ion under 
elevated pressure conditions. 

111.5. Amphiboles in the Upper Paleozoic 
metabasic rocks 

In the Permian metasediments of the Považský Inovec 
Mts. small lenses of metabasalts occur. They are composed 
ot the greenschist mineral association (Korikovsky et al. , 
1997). Analysed Ca amphiboles l1ave very low Al content. 
Authors consider anchimetamorphic overprint of Permian 
lithologies due to Cretaceous or Lower Tertiary thin-skinned 
tectonics. 

Pre-Alpine basement as well as the Upper Carboniferous 
to Triassic complexes of the Veporic and North Gemeric 
zones suffered burial low-grade metamorphic processes. 
In the easternmost prolongation of the Nízke Tatry Mts. 
in "Predná hoľa complex" (Ba1aník et al., 1979) such low
-grade greenschist metamorphism on several lithologies 
was documented. In lense shaped metabasalts and their 
metatuffs actinolite and actinolite-hornblende were 
identified (Korikovsky et al., 1997a; Kováčik, 2004). 

In the volcano-sedimentary Upper Paleozoic tormation 
ot Hronic Unit is at places intruded by amphibole diorites 
of presumed Permian age (Šťastný, 1927; Vozárová and 
Vozár, 1988) the magmatic brownish amphibole and/or 
pyroxene was along ríms locally replaced by colourless 
actinolite (Faryad et al, 2005a). This metamorphic imprint 
is probably coeval with the Alpine (Cretaceous) metamor
phism of Hronicum Permian basalts (s. c. melaphyre se
ries) , which underwent to prehnite-pumpellyite facies 
(Vrána and Vozár, 1969) . 

111.6. Amphibo/es ot the Carboniferous metabasites 
from the western part of the Gemeric Unit 

In the area of the western termination ot Gemeric Carbo
niferous occurrences just on the boundary ot the Veporic 
and the Gemeric megaunits in the vicinity of the antigorite 
serpentinite body described in literature as the body ot 
the Bôrčok hill (between the Kalinovo and Breznička villages) 
the melametabasites do occur {Spišiak and Hovorka, 
2005a). Their amphiboles belong to the group of actinolites 
- magnesiohornblendes - ferrohornblendes - ferro
tscherma kites. Coexisting garnets in adjacent meta
sediments, being tormed by prevailing grossularite end 
member, document elevated pressure during Alpine recrys
tal lization of the given protolith types. Within the Gemeric 
Unit Carboniferous metabasites of the Ochtiná and Dobšiná 
formations actinolites have been described (Faryad, 1991 ). 

Conclusions 

Based on the tact that amphibole ele.ctron microprobe 
analyses from various rock lithologies were realized within 
longer time span by several authors using various devices, 
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and, namely, calculation ot their formula was a product ot 
ditferent methodology, amphiboles used in this paper 

were recalculated using following identical system ot calcu

lation (see previous chapters) . For graphical presentation 

ot analytical results we used internationally accepted 

plottings tor the main amphibole groups. 

To enable mutual correlations we grouped studied amphi

boles into three main groups, which are devided into indi

vidual subgroups. As a criterion for amphibole ranking we 

used premetamorphic lithology ot the protolitl1, intensity 

ot metamorphic recrystallization ot amphibqle bearing rock 

lithologies as well as stratigraphical ranking ot complexes 

with the rock forming amphiboles. 

i) The origin ot the discrete amphibole type being the 

rock-forming constituent of various Western Carpathians 

rock-lithologies was tundamentally influenced by: 

a) existing p-T (namely pressure) conditions during 

amphibole blasthesis, 
b) leading trend (progressive or retrogressive) of meta

morphic processes, 
c) type ot the amphibole protoliths, 

d) isochemical or allochemical type ot metamorphic 

processes, 
i) Ouring the metamorphic recrystallization of some 

lithologies evidently allochemical processes took part. 

They have been generally ot two types: 

Allochemical processes during which only local move

ment ot some elements (mainly alkalies) is detectable. To 

such process belong biotitization ot amphiboles observed 

in some granite aureoles. Another example ot mentioned 

principle was documented by Janák et al. (1997) in retro

gressed eclogites ot the Tatry Mts. crystalline. The 3rd 

generation ot amphiboles present in the rock matrix in the 

close vicinity of garnet is more alumineous (pargasite, 

tschermakite in composition) in contrast to crystals occurring 

close to the cl inopyroxene which are poorly alumineous 

(= Mg-hornblende). 
As an example of processes during which input ot some 

elements to the system were detectable should be used 

processes ot blueschists origin. In the case ot tholeiite 

basaltic protolith ot them (which volcanics have natrium 

oxid contents below 1 wt. %) influx of these elements into 

the system is documentable. Products of the high-pressure 

metamorphic recrystallization have natrium oxid content 

mostly above 3 % Na20. 
i) Alpine recrystallization processes (namely in the 

southern Veporic geological units) yielded in the formation 

ot at least one post-Variscan generation ot amphibole. 

lt torms either overgrowths around higher temperated 

amphibole mostly of the hornblende composition, or it is 

present in the form ot individual small crystals in the matrix 

ot metabasites. Based on its composition ii is ranked to the 

group ot actinolite. 

i) Composition ot amphiboles in metabasic/metaultra

basic rock lithologies documents differences in p-T regimes 

during Variscan as well as Alpine metamorphic processes. 

Variscan metamorphic processes took part mostly under 

low pressure within the uppermost tempered limits ot the 

greenschist facies (Southern Veporic units) but mostly 

under the amphibolite facies p-T conditions. In the pre

·Upper Carboniferous complexes the increasing grade ot 

metamorphic recrystallization trom the south to the north 

is documentable. On the other side Alpine metamorphic 

processes belong to those ot the high-pressure nature. 

lncrease of the effects ot Alpine recrystallization is docu

mentable trom the north to the south (Southern Veporic 

complexes vs. the Meliata Unit complexes). But also in this 

case the latest stages of recrystallization (documented by the 

overgrowths ot actinolite around glaucophane, crossite) 

correspond to the low-pressure conditions. 

i) lncreasing temperature during !he evolution ot meta

ultrabasite bodies located within metamorphic complexes 

is documented namely in the case ot such body near Filipovo 

(east ot Brezno town), where Korikovsky and Putiš (2002) 

documented tremolite crystals overgrown by Mg-hornblendes. 

This proces was described in the past (Hovorka and Spišiak, 

1985) which leads to the origin ot deuteroperidotites. 
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Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty) 

JOZEF HÓK. FRANTIŠEK MARKO, RASTISLAV VOJTKO a MICHAL KOVÁČ 

Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Kamenského, 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

Joints in granite rocks of the Tribeč Mts. (Western Carpathians) 

The systernatic tectonic joints have been investigated in granite rocks ot the Tribeč Mts. Most 
ot joints form single set ot extensional lractures. The conjugate hybrid joint sets were less lrequently 
observed. Tectonic analysis results allow to separate two different genetic groups or joints. First group 
of joints originated in NW-SE oriented extension in Upper Miocene to Pliocene. The origin ot the second 
group is linked with E-W to ENE-WSW oriented extension during Ouaternary. 

Key words: joints, granite, tectonic stress, Western Carpathians 

Úvod 

Tribeč patrí do pásma jadrových pohorí Západných 
Karpát a morfologicky tvorí hrast smeru SV-JZ exhumovaný 
spod sedimentov miocénu. Podľa regionálne geologického 
členen ia (Vass et al., 1988) sa rozdeľuje na zoborskú 
a rázdielsku časť (obr. 1 ). Zoborskú (južnejšiu) časť budujú 
granitoidné horniny a obalová mezozoická sekvencia 
tatrika, rázdielsku metamorfované horniny, granitoidy, 
stratigraficky redukovaná obalová sekvencia tatrika 
s výrazne zastúpeným súvrstvím permu a tektonické 
jednotky fatrika a hronika. Základnú koncepciu geologic
kej stavby Tríbeča vyjadruje geologická mapa v mierke 
1 : 50 OOO (!van ička el al. , 1998a). Geolog ickou stavbou 
Tríbeča sa zaoberal hlavne !vanička el al. (1998b) , Biely 
(1962, 1974), Broska et al. (1990), !vanička a Hók (1992), 
Hók el al. (1994), Hók a ! vanička (1996), Hók (1997), 
Krist et al. (1992), Petrík a Broska (1989) a Zaťko a Broska 
(1996). 

Pukliny sa študovali v granitoidných horninách tatrika 
zoborskej čast i Tríbeča. Geometrickou a genetickou 
analýzou systematických puklín v granitoidoch tatrika 
sa doteraz zaoberal iba Jaroszewski (1985) vo Vysokých 
Tatrách. 

Granitoidné horn iny Tríbeča predstavujú hercýnske 
intrúzie vrchnokarbónskeho až permského veku (Bojko 
el al., 1974; Broska el al., 1990; Kráľ et al., 1995). V zobor
skej časti bolo vyč lenených viac základných typov grani
toid ných hornín (!vanička el al., 1998a, 1998b). Vzhľadom 
na priestorové rozmiestnenie typov granitoidov (obr. 2) 
možno sčasti rekonštruovať stavbu kryštalinického jadra 
( !vanička et al., 1998b). V jeho vnútorných častiach 
sú hrubozrnné biotitické granodiority až tonality, nad nimi 
a na okrajoch strednozrnné biotitické granodiority až tonality, 
ktoré sú najrozšírenejším horninovým typom. Najmladšími 
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horninami jadra sú jemnozrnné až hrubozrnné leukokratné 
biotiticko-muskovitické až muskovitické granity. aplity 
a pegmati ty. Zvyčajne tvoria ložné telesá a žily v pred
chádzajúcich horninových typoch. 

Pre geologickotektonickú stavbu územia malo prvoradý 
význam alpínske tektonické prepracovanie. Tektonicko
deformačný účinok alpínskych procesov sa v granitoidných 
horninách prejavuje zväčša vo forme strižných resp. 
mylonitových zón , ktorých vek sa kladie na rozhranie 
kriedy a paleogénu (Kráľ el al. . 2002). 

Metodika a výsledky výskumu 

Pukliny sú diskontinuitné štruktúry - fraktúry porušu
júce kohéziu horniny pozdÍž ktorýcl1 nie je voľným okom 
pozorovateľný pohyb (napr. Hancock, 1985; Dunne 
a Hancock, 1994). Pollard a Aydin (1988) ich definujú ako 
fraktúry s pohybom vedúcim k ich otvoreniu resp. dilatácii . 
Pri pozorovateľnom pohybe paralelne so stenou pukliny 
možno puklinu kategorizovať ako zlom (Price a Cosgrowe, 
1991; Wilkins el al. , 2001 ), pri pohybe kolmo na steny 
pukliny ide o trhlinu. Pukliny napriek častému výskytu 
patria medzi geneticky najťažšie interpretovateľné štruk
túry. Vyplýva to z faktu, že môžu vznikať v každej etape 
formovan ia hornín, t. j. pri litogenéze, tektogenéze aj 
hypergenéze. Keďže na puklinách nie je evidentný pohyb 
ako na zlomoch, často nemožno zistiť relatívny vek jed
notlivých superponovaných puklinových systémov. Hoci 
sú pukliny geneticky ťažko interpretovateľné , niektoré 
(systematické) sú vďaka pravidelnosti, definovateľným 
vzťahom k iným štruktúram a početnosti výskytu vhod
ným prostriedkom na rekonštrukciu litogenetickej, ale aj 
tektonickej evolúcie. 

Predmetom výskumu v Tríbeči boli systematické pukliny, 
ktoré sú v sledovanej oblasti z hľadiska tektonicke j 
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Obr. 2. Schéma umiestnenia jednotlivých typov granitoidov 
Fig. 2. Simplified sketct1 of tl1e granite rocks emplacement. 
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superpozície štruktúr najmladším tektonickým fenoménom. 
Systematické pukliny sú planárne pravidelné fraktúry 
združujúce sa do populácií paralelných puklinových sys
témov s definovateľnými vlastnosťami (Hodgson, 1961 ). 
Predpokladá sa, že vznikajú ako dôsledok pôsobenia 
regionálneho napäťového poľa. Nesystematické pukliny 
sú nepravidelné puklinové súbory, zvyčajne s nerovnými 
plochami, často orientované kolmo na systematické puk
liny a zanikajúce na krátku vzdialenosť (obr. 3). Na štruk
túrnu analýzu nie sú použiteľné. Dynamická klasifikácia 
systematických puklín vznikajúcich pri tektogenéze 

je založená na podobnom princípe ako klasifikácia 
zlomov. Predpokladá sa, že vznik týcillo puklín, ktoré sú 
krehkým porušením horniny, sa riadi Mohrovým-Coulom
bovým kritériom. Krehké fraktúry vznikajú alebo v smere 
pôsobenia maximálneho strižného napätia indukovaného 
napäťovým poľom (Wallaceov-Bottov koncept) - strižné 
pukliny, alebo sa otvárajú kolmo na smer pôsobenia mini
málneho hlavného napätia resp. tenzie - extenzné puk/i
n y. Medzi hlavné identifikačné črty strižných puklín patrí 
planarita, hladkosť povrchu a tendencia tvoriť párové 
systémy. Za tenzné sa považujú pukliny. ktoré majú 

Obr. 3. Priestorové usporiadanie systematických a nesystematických nuklin s interpretáciou orientácie maximálnej horizontálnej extenzie 
(kóta Veľký Tribeč, 829 m n. m.). 

Fig. 3. Systematic and non-systematic joint sets with interpretation ot the maximum extensional stress orientation (elevation point Veľký Tribeč. 
829 ma. s. 1.). 

Obr. 4. Párový (konjugovaný) systém puklín s princípom interpretácie orientácie maximálnej horizontálnej extenzie (cca 500 m na S od kóty 
Svinec. 467 mn. m.). 

Fíg. 4. Conjugate joint set wit11 interpretation ot the maximum extensional .1tress orientation (cca 500 m nortl1ward from the elevation point 
Svinec, 467 m a. s. 1.). 
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Obr. 5. Distribúcia puklinových systémov vyjadrená formou ružicových diagramov. 
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Obr. 6. Smer staršej horizontálnej extenzie odvodený zo smerových údajov a charakteru puklín. 
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Obr. 7. Interpretácia zlomového porušenia povrchu predterciérneho podložia v časti rišňovskej a komJatickej depresie (Zbcril et al„ 1987). 
Smer extenzie odvodený z výskumu puklín granitoidného jadra Tríbeča je konformný so smerom extenzie odvodenej z výskumu tektonického 
porušenia miocénnych sedimentov (Hók et al., 1999). 

Fig. 7. lnterpreted faults affecting the pre-Tertiary basement surface in the Rišňovce and Komjatice depressions (Zboril et al.. 1987). Sense 
of extension, derived trom jointing study, is conformable with the sense of extension derived trom tectonic disruption of the Miocene sediments 
(Hók el al., 1999). 
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drsný (.,ťahový") povrch a netvoria párové systémy. Proble
matiku komplikuje aj to. že sa prevažná väčšina puklín 
v momente vzniku generuje ako tenzná štruktúra. V prípade 
párových (konjugovaných) puklín vzniká medzi stenami 
pukliny tendencia strižného pohybu. 

Klasický koncept litogenetickej systematickej pukli
natosti (QSL pukliny) variských granitoidných telies defi
noval Cloos (1922) z modelového územia Sudet českého 
masívu. Pukliny v danom prípade majú vzťah k fluidálnym 
štruktúram/textúram (magmatická foliácia a lineácia) 
finálnej evolúcie magmatického kozuba. Tento typ puklín 
sa v zoborskej časti Tríbeča neskúmal a pozornosť sa sústre
dila na pukliny postintruzívnej evolúcie, t. j. na tektogenetické 
resp. tektonické pukliny. 

Na prirodzených odkryvoch sme merali smer sklonu 
puklinových plôch. Získané údaje (2600 meraní) sme 
zhodnotili formou ružicových d iagramov smeru puklín 
(obr. 5). Zo zozbieraných ťahových a strižných puklín 
sme odvodili smer extenzie resp. kompresie a na ňu 
s vzťahujúcej extenzie (Hancock, 1985; Dunne a Hancock. 
1994; Engelder, 1993). Pri subparalelnom usporiadaní 
puklinových plôch sa extenzná zložka paleonapätia 
orientovala generálne kolmo na smer systematických 
puklín (obr. 3). V prípade dobre definovateľného párového 
usporiadania puklinových plôch (obr. 4) je kompresia 
orientovaná v smere symetrály ostrého a extenzia tupého 
ul1la. ktorý zvierajú puklinové plochy (napr. Zucl,iewicz, 
1998; Mastella et al.. 1997). 

Pukliny v granitoidných horninách zoborskej časti Tríbeča 

tvoria prevažne geometricky jednoduchý systém subpara
lelnýct, extenzných fraktúr, zriedkavejšie jednoduchý 
párový - konjugovaný systém (obr. 3 a obr. 4). Sklon 
puklín je subvertikálny a pohybuje sa od 75 do 90°. Pukliny 
v rámci odkryvu tvoria smerovo uniformný systém, ktorý 
často prestupuje na väčšiu vzdialenosť. Frekvencia puklín 
(Price. 1981) v rámci jednotlivých odkryvov stúpa smerom 
k okrajovým častiam granitoidného jadra (15- 20 puklín 
na jeden m), ale tam ubúda prirodzených odkryvov. 

Prevažná väčšina systematických puklín v skúma
nom území je orientovaná v smere SV-JZ. paralelne 
s osou hlavného l1rebeňa zoborskej časti Tríbeča. menej 
mladších v smere S- Ja SSZ- JJV (obr. 5). Takéto pukliny 
sa nezistili na hlavnom hrebeni, ale vyskytujú sa hlavne 
na bočných hrebeňoch . pričom ich frekvencia rastie 
smerom na SV. 

Zo smerových údajov a charakteru puklín sa dal odvodiť 
smer pôsobenia maximálnej extenzie v konkrétnom bode 
pre konkrétny súbor puklinových plôch. Z interpretácie 
extenzie rezultuje. že pukliny vznikali v odlišne oriento
vaných napäťových poliach. Početnejšie zastúpené puk
liny s orientáciou SV-JZ vznikali v paleonapäťovom poli, 
pre ktoré bola extenzná zložka napätia orientovaná gene
rálne v smere SZ-JV (obr. 6 a obr. 7). Mladšie a zároveň 
menej početné pukl iny vznikali pri orientácii extenzie 
generálne v smere V- Z s fluktuáciou smeru ZSZ- VJV 
resp. ZJZ-VSV (obr. 8). 
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Obr. 8. Smer mladšej horizontálnej extenzie odvodený zo smerových údajov a cllarakteru puklín. 
Fig. 8. Oirection of younger horizontal extension derived from direction and character of jointing. 
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Interpretácia výsledkov 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať. 
že väčšina puklín v granitoidoch zoborskej časti Tríbeča 
je orientovaná paralelne s osovou eleváciou zoborskej 
časti Tríbeča a vznikala v napäťovom poli s orientáciou 
extenznej zložky v smere SZ-JV (obr. 6). Eleváciu zobor
skej čast i Tríbeča od rišňovskej depresie na SZ oddeľuje 
veľkozálužský zlom orientovaný v smere SV- JZ {Bezák 
et al.. 2004) a od komjatickej depresie na JV mojmirovský 
zlom rovnakého smeru {obr. 7) . Hlavná fáza subsidencie 
v obidvoch depresiách, interpretovaná na základe sedi
mentárneho záznamu, prebiehala vo vrchnom miocéne. 
v sarmate resp. v panóne (Kováč, 2000; Hók et al. 1999). 

fokiilnc rnccl1.1111zmy zcrnctraseni 
carlhquake focal mcd1a11is111 

Extenzný charakter veľkozálužského a mojmírovského 
zlomu podmienilo paleonapäťové pole s orientáciou 
extenznej zložky v smere SZ-JV, ktorá v komjatickej 
depresii trvala až do pliocénu (Hók et al., 1999). Pred
pokladáme, že pukliny vznikali v rovnako orientovanom 
napäťovom poli a sú geneticky späté s exhumáciou a po
tom s morfologickou individualizáciou recentnej elevácie 
zoborskej časti Tríbeča vo vrchnom miocéne a pliocéne. 

Recentné napäťové pole odvodené z krehkých defor
mácií sedimentov pliocénu pre oblasť severných výbežkov 
podunajskej panvy vrátane rišňovskej a komjatickej 
depresie (obr. 9) má extenznú zložku napätia orientovanú 
generálne v smere SV-JZ až VSV- ZSZ (Hók a Vojtko, 
2006). Predpokladáme, že mladšie pukliny v granitoidných 
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Obr. 9. Orientácia recentného napäťového poľa pre územie styku Východných Älp, Karpát a panónskej panvy (ALCAPA) indikovaná fokálnymi 
mechanizmami zemetrasení, meraniami recentného stresu vo vrtných prácach a analýzou zlomových plôch (Sada, 1999: Cloeth,ng et al., 2002: 
Gemer, 1992; Hók el al., 2000; Hók a Vojtko, 2006; Jarosiŕlski, 1997; Labák et al.. 1997: Pospišil et al . 1992: Re,necker a Lenhardt. 1999). 
Fig. 9. Recent stress field orientation far Alps, Carpathian and Pannonian Junction zone (ALCAPA) deduced from the in situ measurements. 
earthquake focal mechanisms and fault-slip analysis (Sada, 1999: Cloething et al.. 2002: Gemer. 1992. Hók et al.. 2000; Hók and VoJtko. 2006; 
Jarosiŕlski, 1997: Labák el al„ 1997; Pospišil et al„ 1992; Reinecker and Lenhardt. 1999). 
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horninách zoborskej časti Tríbeča mohli v takto orientovanom 
napäťovom poli vzn ikať v kvartéri. 

Záver 

Pukliny v granitoidných horninách zoborskej časti Tríbeča 
vznikali v dvoch etapách a ich genézu podmienilo meniace sa 
napäťové pole. Početnejšia populácia puklín má orientáciu 
SV-JZ a vznikala v napäťovom poli s orientáciou extenznej 
zložky SZ-JV. Predpokladáme, že ich vznik je spätý 
s hlavnou fázou subsidencie rišňovskej a komjatickej 
depresie a s individualizáciou elevácie Tríbeča vo vrchnom 
miocéne až pliocéne. 

Mladšia a zároveň menej početná populácia puklín 
vznikla ako dôsledok zmeny napäťových pomerov v kvarté
ri. Extenzná zložka napätia je v tomto období orientovaná 
v smere SV-JZ až VSV-ZSZ. 

Poďakovanie. Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
na základe zmluvy APW-0158-06. 
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Joints in granite rocks of the Tribeč Mts. (Western Carpathians) 

The Tribeč Mts. belongs to the Core Mountains ot the 
Western Carpathians geological structure. According 
to geological and tectonic setting the Tribeč Mts. is divided 
into the Zobor and Rázdiel parts (Fíg. 1 ). The Zobor part 
is predominantly built up trom different types of granite 
rocks (Fíg. 2). Joints were identified as the youngest tec
tonic structures affected the granitoids in the Zobor part. 
The majority ot joints are extension fractures, that is, 
fractures tormed normal to the direction ot extension. Two 
dominant systematic joint sets can be separated. More 
frequent is the single set ot extension tractures (Fig. 3), 
in this case the extension is oriented perpendicular to joint 
surtace. Less trequent are conjugate hybrid joint sets. 
Extension is oriented to the obtuse bisector ot joint surfaces 

(Fíg. 4). With the exception ot syngenetic joints more than 
2600 joints were gat11ered and subsequently analysed. 
The dala are presented in rose diagrams tor each outcrop 
or group ot outcrops (Fig. 5). Majority ot joints are oriented 
in direction NE-SW and were generated in NW- SE gene
rally oriented extension (Fig. 6). We suppose that origin 
of these joints is connected with the stress tield with 
NW-SE oriented extension during the Upper Miocene and 
Pliocene (Fig. 7). lncomparable minority of joints are veri
fiable younger. Their direction is generally N-S and joints 
have been generated in E-W to ENE- WSW oriented 
extension (Fig. 8) during the Ouaternary. The extension 
is in good accordance with the recent stress orientation 
dala of the ALCAPA region (Fíg. 9). 
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Abstract 

Geological mappings in the district of Šumperk revealed higher contents ot Be (up to 18.3 ppm) 
in stream sediment samples collected in the vicinity ot Králický Snéžník. These anomalies were 
detected particularly in the Snéžník Unit of the Orlice-Kladsko Crystalline Complex. 

Eight sampling holes were dug in the area affected by higher Be concentrations for the purposes 
ot the grant project. Sam ples of the individual soil horizons were taken, as well as samples of the basic 
tresh-rock types, and heavy-mineral concentrates. The overall picture ot Be contents in the area was 
supplemented by 30 new samples of stream sediments. Moreover, live samples ot dust were subjected 
to a comprehensive analysis. 

The files with geochemical data describing the individual components ot rock environment were 
processed using special programs, and geochemical correlations among several elements, which 
could indicate the genetic origin of Be, were examined. The statistical significance (also referred to as 
"p-level") in the evaluations was set 0.05, which corresponds to a 95 % reliability. 

Bery1Iium has no significant source in the area of interest that could indicate the connection of Be 
anomaly with a specific mineral or anthropogenic factor. The correlations among Ba, Ta. Nb and REE 
contents, and correlation of these elements with MgO, TiO2, and Crp3 suggest that Se anomalies 
could be associated with post-magmatic or late magmatic mineralizations related to the origin of ortho
gneiss protolith or later pegmatites. Beryllium can occur in primary Se minerals (beryl, etc.), which 
are typical far endogenous environments such as scarn, greisen and/or pegmatite. Nonetheless, these 
mineralizations have not been observed in the area of interes!. 

Key words: beryllium, anomaly, distribution, soil, Czech Republic, Králický Snežník, Hrubý Jeseník 
Mountains, correlation matrix 

lntroduction 

Recent geological mappings in the district of Šumperk 
revealed higher contents of Se (up to 18.3 ppm) in fluvial sedi
ments in the region ot Králický Snežník (Žáček et al., 2001 ). 

Beryllium is a typical and a relatively abundant ele
ment in the Earth's crust (1-3 ppm, Reimann and Caritat, 
1998) but its concentration in the mantle is at least by one 
or two orders ot magnitude lower (Ryan, 2002). Beryllium 
occurs mostly in magmatic rocks of granitic and alkalic 
composition. The usual concentrations range trom 1 to 1 O 
ppm, however, they can reach hundreds ot ppm in granitic 
pegmatites, strongly tractionated granites and some acidic 
vulcanites (rhyolites and their tuffs) and, exceptionally, 
even thousands of ppm in very specitic magmatic and 
metamorphic rocks (Ryan, 2002; London and Evensen, 
2002; Franz and Morteani, 2002). 

The most frequent mineral ot Be is beryl, which can be 
formed in granitic melts depending on the P-T conditions 
and on the Al-activity, supposing that Be concentration is 
60 ppm or higher (London and Evensen, 2002). There is 
a number of other less abundant Be minerals, e. g. bertran
dite - Be4Si2O7(OH)2 , tenakite - Be2SiO4 and chrysoberyl -
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Al2BeO4 (Grew, 2002; černý, 2002). In total about 76 
minerals were described (Hawthorne and Huminicki, 2002). 

Some of the common rock-torming minerals can also con
tain traces ot Be: plagioclase (up to 200 ppm), muscovite (up 
to 100 ppm), biotite (up to 30 ppm), and K-feldspar (20 ppm) 
(Grew, 2002; Ryan, 2002). These minerals are theretore the 
most probable sources of Be in granitic rocks. Weathering or 
a low-temperature hydrotl1ermal alteration of such rocks 
results in a release of these minerals and thus of Be into the 
environment. The amount ot Be released increases in the fol
lowing order: quartz < K-feldspar < plagioclase < biotite 
(Veselý et al. , 2002). Muscovite is more resistant towards 
weathering than biotite. The mobility of Be in an aqueous 
environment is to a large extent determined by the presence 
of F- ions, which as well as low pH values significantly increase 
the mobility ot Be (Veselý et al., 2002). 

The natural isotope ot Be is 9Be, 7Be (1112 = 53 days) 
and 10Be (t 112 = 1.5 x 106 years) are cosmogenic isotopes 
and are tormed by the interaction of the cosmic radiation 
with the nuclei ot 14N and '60 atoms in the atmosphere. 
Due to the differences in their geochemical properties and 
halt -l ives. the ratio 10 Be/7Be can serve as a sensitive 
cl1ronometer of transport processes (Smith et al. , 2000). 



294 Mineralia Slovaca, 39 (2007) 

alá Morava • 

Á 

Jefáb 

D Stronic Unit 

D Snol:nlk Unit 

D Sileslcum (Branná Group, 
Vclké Vrtlno Group) 

[Z] llmcstonc 

D Staré Mesto Complex 

Fig. 1. Scheme or geological setting. 

Once oxidized, the isotopes are adsorbed to the surfaces 
ot aerosols and come down to the Earth's surface by se
dimentation and with precipitation. The extraterrestrial 

Tab. 1 

matter such as cosmic dust, micrometeorites and cosmic 
spherules can also happen to be the sources ot 10se. 

Beryllium concentrates in coal and consequently also 
in the fly ash trom coal power plants. Metallic Be is very 
toxic and so are its vapors and compounds. 

The main objective ot reported project results was to ex
plain the origin and the late ot Be in the region ot Králický 
Snežník, to comprehend its affinity to the rock environment, 
its migration and accumulation potential, and last but not least 
to trace the individual sources ot Be in rock environment. 

Geological setting 

The area ot interest belongs to the Orlice-Kladsko 
Crystalline Complex and is bordering with the Staré Mésto 
Crystalline Complex in tlie east. The latter comprises 
mostly amphibolites and ultrabasic rocks. The Orlice
-Kladsko Crystalline Complex is often divided into two 
units - the Snéžník Unit and the Stronie Unit (Fig. 1 ). The 
rock belts ot both units stretch in the NNE-SSW direc
tion. The tectonics ot the region is predominantly deter
mined by tlie NNE-SSW and NW-SE fault structures and, 
according to Opletal et al. (2003), these units have a scaly 
character. 

The Snéžník Unit consists ot various types ot ortho
gneisses and migmatites. The prevailing rocks are medium
to fine-grained leaf-like and strongly detormed two-mica 
orthogneisses. which often melt into banded medium-grained 
migmatites. Sporadically, there are also less deformed 
domains ot coarse-grained metagranites with partially 
recrystallized feldspar porphyroclasts preserved. These 
calcareous to alkalic granitoids ot are volcanics are, 
according to Króner et al. (2001 ), ot Cambrian-Ordovican 
age, and they can be accompanied by hydrothermal 
pneumatolic mineralization (e. g. cassiterite). Such notion 
is in good agreement with the map ot cassiterite distri
bution in heavy mineral concentrates (Abraham el al. , 
2001 ). This type ot mineralization in particular can be 
associated with higher Be concentrations, however, this 
connection has not been substantiated within the area 
ot interest. 

The Strenie Unit contains a multitarious sequence 
of biotitic and two-mica gneisses and mica schists with 
intercalations of quartzites, graphitic quartzites. quartzitic 
schists, dolomitic marbles, calcium silicates, amphibolites, 
and amphibolitic gneisses. There are also isolated and 
small ultrabasic rock and eclogite bodies on the boundary 

List of minerals present in the indivídua! fractions according to their magnetic proper1ies 

Fraction Minerals 

FMF magnetite, pyrrhotine, chromite, metallic contamination. spherules 
MF spinelides, chromite, hematite, ilmenite, xenotime, monazite. olivine, garnets. staLrrolite, epidote, allanite, zoisite, tourmalines. 

pyroxenes, amphiboles, metallic contamination, spherules 
MF + NF limonitized pyrite, spinelides, leucoxene, limonite, siderite, thorite. titanite, diopside. glauconite, metallic contamination, non-rnettalic 

contamination, spherules 
NF gold, sphalerite, chalcopyrite, galenite. cinnabarite. pyrite, marcasite, arsenopyrite, fluorite. coloured spinelides, corundum, rutile, 

anatase, cerusite, baryte, scheelite, apatite. zircon, sillirnanite. andalusite. cyanite, mettalic contamination. non-mettalic contamination, 
spherules 
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with the Staré Mesto Crystall ine Complex. Pegmatite in the area was supplemented by 30 new samples of stream 
and aplite veins are scarce in the area ot interest. So far, sediments (BES 1 - 30). Moreover, five samples of dust were 
no mineralization rich in Be has been described there. subjected to a comprehensive analysis. Further research, 

Hydrothermal mineralizations are only of a small extent which should focus also on the samples ot snow (Paprsek, 
in the region (Gawlikowska and Opletal, 1997), and com- Hynčice, Seninka, Ramzová), mosses and lichens (samples 
prise mostly small segments ot antimony, polymetallic A to F), is being carried out. The preliminary results are not 
and uranium ores. Mineralogical finds of fluorite are known included into this report. 
trom the region ot Stfíbrnice and from the upper reaches Samples of so il protiles above chosen rock types 
of the river Morava. Neither these mineralizations seem were collected trom hand-dug holes down to the depths ot 
to contain minerals rich in Be. the loosened base rock and the individual soil l1orizons 

were documented in detail. The experts trom the laborato-
Measurement methods and evaluation ries ot the Czech Geological Survey dried and quarted the 

samples, moditied their granularity and ground them to 
Eight sampling hol es (KS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, and KS1 1) analytical t ineness. 

were dug in the area affected by higher Be concentrations Rock and soil samp/es were analysed by means ot 
tor the purposes ot the grant project. Samples ot the indivi- ICP-MS in the ACME laboratories in Canada. Contents of 
dual soil horizons were taken, as well as samples of the basic 45 elements including REE were determined and silicate 
fresh-rock types (H 1 ·- H9). and heavy-mineral concen- analyses were carried out. Typical examples of migmatites, 
trates (BEA 1 - BEA 1 O). The overal! picture ot Be contents gneisses and metagranites were chosen. 

Tab. 2 
Correlation matrix of several elements and oxides in silicate analyses 

Si02 Al20 3 Fep3 MgO CaO Na20 KP Ti02 P20 s MnO Crp3 C,01 s,(I( 

As 0.22 -0.02 0.13 -0.01 -0.15 -0.01 0.33 0.31 0.07 -0.27 0.39 0.54 0.35 
Cd 0.10 0.16 0.05 OOO -0.20 0.12 0.22 0.16 -O 13 -O 15 0.14 0.66 0.64 
Sb -0.64 -0.72 -0.64 -0.66 -0.06 -0.27 -0.39 -0.58 0.42 -0.41 -0.28 0.84 0.77 
Bi 0.13 0.13 0.15 -0.01 -0.40 0.04 0.13 0.23 -0.14 -037 0.18 0.79 0.56 
Al;J 0.25 0.20 0.00 -0.04 -0.46 0.26 0.26 0.03 -0.29 -021 0.05 0.26 0.24 
Au 0.47 0.43 0.39 0.28 -0.29 0.41 0.46 0.27 -0.30 0.00 0.30 -0.07 -0.04 
Hg 0.03 0.17 0.20 0.06 -0.28 0.15 0.16 017 -004 -0.17 0.20 0.86 0.73 
Mo -0.62 -0.71 -0.39 -0.41 -0.02 -0.70 -0.66 -0.31 0.37 -0.28 0.02 0.74 066 
Cu -0.26 -0.1 1 0.09 0.11 0.19 -0.19 -0.11 0.06 0.25 0.04 0.19 0.44 0.54 
R:J -0.17 -0.30 -0.18 -0.30 -0.40 -0.19 -0.06 -0.02 -0.02 -0.47 0.1 1 0.85 0.83 
Zn 0.15 0.54 0.53 0.54 0.26 0.47 0.37 0.30 0.00 0.47 0.16 -0.12 0.17 
Ni 0.04 0.38 0.58 0.62 0.30 0.18 0.10 0.27 010 0.60 0.30 -0.30 -0.07 
Tl 0.47 0.64 0.73 0.62 0.13 0.43 0.59 0.62 -0.16 0.34 0.53 -0.15 -0.08 
Se 0.02 0.10 0.17 0.01 -0.27 0.16 0.19 0.14 0.01 -0.20 0.19 0.90 0.87 
Sc 0.73 0.75 0.81 0.82 0.13 0.27 0.48 0.93 -0.37 0.41 0.75 -0.60 -0.60 
ee 0.50 0.62 0.61 0.60 0.18 0.60 0.58 0.42 0.06 0.37 0.37 -0.33 -0.03 
Ba 0.69 0.79 0.70 0.76 0.23 0.37 0.54 082 -0.33 0.38 0.55 -0.58 -0.63 
Co 0.21 0.57 0.76 0.83 0.51 0.32 0.26 0.46 0.13 0.78 0.45 -0.49 -0.27 
Cs 0.64 0.51 0.70 0.66 0.09 0.17 0.52 0.83 -0.28 0.25 0.78 -0.29 -0.39 
Ga 0.62 0.83 0.74 0.69 0.18 0.69 0.69 0.62 ·0.13 0.48 0.35 -0.52 -0.26 
Hf 0.87 0.65 0.63 0.60 -0.10 0.25 0.60 0.90 -0.57 0.17 0.79 -0.56 -0.70 
Nb 0.74 0.68 0.75 0.80 0.15 0.35 0.53 0.89 -0.31 0.42 0.74 -056 -0.44 
Rb 0.60 0.57 0.58 0.55 0.13 0.67 0.81 0.50 0.00 0.40 0.47 -0.27 -0.05 
Sn -0.20 0.14 0.02 -0.02 0.11 0.44 0.16 -0.09 0.27 -0.07 -0.17 0.45 0.59 
Sr 0.58 0.69 0.71 0.82 0.47 0.32 0.46 083 -0.20 0.54 0.63 -0.53 -0.47 
Ta 0.65 0.56 0.67 0.64 0.05 0.36 0.58 0.72 -0.19 0.31 0.68 -0.36 -0.25 
Th 059 0.87 0.84 0.76 0.09 0.49 0.47 0.62 -0.21 0.38 0.40 -0.55 -0.57 
u 0.50 0.74 0.80 0.76 0.21 0.64 0.59 0.51 0.08 0.54 0.36 -0.41 -0.19 
v 0.60 0.54 0.72 0.74 0.18 0.07 0.37 091 -0.25 0.37 0.85 -0.31 -0.36 
w 0.48 0.19 0.39 0.42 0.09 0.01 0.29 0.61 -0.05 009 0.73 -0.14 -o 16 
Zr 0.87 0.62 0.63 0.62 -0.10 0.22 0.59 0.90 -0.57 0.18 0.83 -0.54 -0.68 
Si02 1 0.69 0.52 0.55 -0.11 0.43 0.75 0.79 -0.59 0.21 0.62 -0.80 -0.82 
AI20 3 0.69 1 0.81 0.79 0.18 0.70 0.69 0.64 -0.28 0.54 0.33 -0.78 -0.65 
Fe20 3 0.52 0.81 1 0.90 0.26 0.45 0.47 072 -o 11 060 0.55 -054 -0.47 
MgO 0.55 0.79 0.90 1 0.41 0.48 0.45 0.74 -0.11 0.72 057 -0.66 -051 
CaO -0.11 0.18 0.26 0.41 1 0.26 0.14 0.08 0.58 0.74 0.01 -0.26 -0.02 
Na20 0.43 0.70 0.45 0.48 0.26 1 0.73 0.22 0.07 0.44 -0.02 -0.44 -0.20 
K?O 0.75 0.69 0.47 0.45 0.14 0.73 1 0.52 -0.17 0.31 0.33 -0.47 -0.28 
Ti02 0.79 0.64 0.72 0.74 0.08 0.22 0.52 1 -0.46 0.33 0.83 -0.52 -0.58 
P20 s -0.59 -0.28 -0.11 -0.11 0.58 0.07 -0.17 -0.46 1 0.28 -0.33 0.47 0.64 
MnO 0.21 0.54 0.60 0.72 0.74 0.44 0.31 0.33 0.28 1 0.22 -0.60 -0.34 
Crp3 0.62 0.33 0.55 0.57 0.01 -0.02 0.33 0.83 ·0.33 0.22 1 ·0.24 -0.35 
c,"' -0.80 ·0.78 -0.54 ·0.66 -0.26 -0.44 -0.47 ·0.52 0.47 -0.60, ·0.24 1 0.84 
Sio1 -0.82 -0.65 -0.47 -0.51 -0.02 -0.20 -0.28 -0.58 0.64 -0.34 -0.35 0.84 1 
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Tab.3 
Correlation matrix ot some REE and oxides in silicate analyses 

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

La 1 0.94 0.99 0.99 0.96 0.90 0.84 0.71 0.62 0.58 0.56 0.60 0.60 0.65 
Ce 0.94 1 0.96 0.96 0.98 0.93 0.95 0.86 0.79 0.76 0.72 0.77 0.76 0.82 
Pr 0.99 0.96 1 0.99 0.97 0.92 0.87 0.76 0.66 0.62 0.59 0.64 0.64 0.69 
Nd 0.99 0.96 0.99 1 0.98 0.92 0.88 0.77 0.67 0.63 0.60 0.65 0.64 0.70 
Sm 0.96 0.98 0.97 0.98 1 0.92 0.93 0.82 0.73 0.69 0.65 0.70 0.69 0.75 
Eu 0.90 0.93 0.92 0.92 0.92 1 0.88 O.Tl 0.71 0.67 0.64 0.69 0.69 0.74 
Gd 0.84 0.95 0.87 0.88 0.93 0.88 1 0.95 0.89 0.87 0.83 0.87 0.84 0.89 
Tb 0.71 0.86 0.76 0.77 0.82 0.77 0.95 1 0.95 0.93 0.90 0,91 0.89 0.91 
Dy 0.62 0.79 0.66 0.67 0.73 0.71 0.89 0.95 1 0.98 0.96 0.96 0.95 0.95 
Ho 0.58 0.76 0.62 0.63 0.69 0.67 0.87 0.93 0.98 1 0.99 0.98 0.97 0.96 
Er 0.56 0.72 0.59 0.60 0.65 0.64 0.83 0.90 0.96 0.99 1 0.99 0.99 0.97 
Tm 0.60 0.77 0.64 · 0.65 0.70 069 0.87 0.91 0.96 0.98 0.99 1 0.99 0.99 
Yb 0.60 0.76 0.64 0.64 0.69 0.69 0.84 0.89 0.95 0.97 0.99 0.99 1 0.99 
Lu 0.65 0.82 0.69 0.70 0.75 0.74 0.89 0.91 0.95 0.96 0.97 0.99 0.99 1 
SiO2 0.76 0.76 0.78 0.79 0.77 0.71 0.68 0.63 0.62 0.62 0.64 0.68 0.70 0.72 
Aip3 0.57 0.76 0.63 0.64 0.70 0.63 0.83 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 
Fe2O3 0.70 0.80 0.74 0.74 O.Tl 0.73 0.82 0.81 0.75 0.73 0.70 0.71 0.70 0.72 
MgO 0.65 0.78 0.69 0.70 0.76 0.73 0.78 0.76 0.72 0.71 0.68 0.69 0.69 0.71 
CaO -0.14 0.02 -0.09 -0.09 0.01 Q,07 0.13 0.22 0.18 0.20 0.17 0.16 0.16 0.14 
Na2O 0.11 0.26 0.16 0.17 0.22 0.16 0.36 0.52 0.58 0.61 0.62 0.59 0.61 o.ss 
KP 0.44 0.47 0.46 0.47 0.48 0.48 0.51 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.61 
TiO2 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.92 0.80 0.70 0.66 0.66 0.67 0.71 0.72 0.76 
P2Os -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.43 -0.42 -0.34 -0.26 -0.30 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 
MnO 0.16 0.31 0.20 0.22 0.29 0.27 0.36 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.39 0.36 
Cr2O3 0.82 0.73 0.82 0.82 0.76 0.85 0.62 0.47 0.39 0.35 0.33 0.39 0.40 0.45 
LOI 0.17 0.14 0.17 0.19 0.13 0.23 0.18 0.17 0.13 0.12 0.12 0 12 0.11 0.10 
CIOI -0.45 -0.61 -O.SO -0.52 -0.59 -0.38 -0.58 -0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -064 -0.66 -0.67 
~ -0.58 -0.71 -0.62 -0.62 -0.65 -0.51 -0.60 -O.SO -0.55 -0.51 -0.54 -0.57 -0.59 -0.65 

Dust samples were collected in the wind shadow and light sub-fractions by a separation in bromoform. The rest 
employing an unnormalized method. The dust was carefully ot the concentrate (granularity trom 1.5 to 2 mm) was subjec-
scraped trom the nooks of abandoned military forts and in ted to a magnetic separation. Three fractions were obtained: 
the chapels in higher situated localities ot tl,e studied a ferromagnetic fraction (FMF), a magnetic fraction (MF) and 
area, i. e. off the sources of contamination such as solid fuel a non-magnetic fraction (NF). The light components ot the NF 
furnaces. These measurements are considered preliminary. (feldspars, quartz and micas) were again separated in bromo-

The samples ot heavy-mineral concentrates were form. The presence ot heavy minerals in the individual frac-
collected trom dug holes in deluvial sediments ot 1 O litres. tions is listed in Tab. 1 according to their magnetic properties. 
Whenever Be anomalies were detected in stream sedi- Heavy-mineral concentrates (MF and NF) were subjected 
ments, the more voluminous samples (40 litres) were taken. to a complete semi-quantitative mineralogical analysis 

The fine fraction (FF, granulartty < 2 mm) was isolated from and all fractions including light components were tested 
panned heavy-mineral concentrates and divided into heavy for the presence ot Be. 
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continuing toTab. 3 

La 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 
Si02 
Al20 3 
Fe20 3 
MgO 
CaO 
Nap 
K2O 
Ti02 

P20 s 
MnO 
Cr20 3 
LOI 
C1o1 
~ 

0.76 
0.76 
0.78 
0.79 
0.77 
0.71 
0.68 
0.63 
0.62 
0.62 
0.64 
0.68 
0.70 
0.72 
1 
0.69 
0.52 
0.55 

-0.11 
0.43 
0.75 
0.79 

-0.59 
0.21 
0.62 
0.01 

-0.80 
-0.82 

0.57 
0.76 
0.63 
0.64 
0.70 
0.63 
0.83 
0.89 
0.90 
0.90 
0.89 
0.89 
0.89 
0.88 
0.69 
1 
0.81 
0.79 
0.18 
0.70 
0.69 
0.64 

-0.28 
0.54 
0.33 
0.09 

-0.78 
-0.65 

0.70 
0.80 
0.74 
0.74 
0.77 
0.73 
0.82 
0.81 
0.75 
0.73 
0.70 
0.71 
0.70 
0.72 
0.52 
0.81 
1 
0.90 
0.26 
0.45 
0.47 
0.72 

·0.11 
0.60 
0.55 
0.12 

·054 
-0.47 

0.65 
0.78 
0.69 
070 
0.76 
0.73 
0.78 
0.76 
0.72 
0.71 
0.68 
0.69 
0.69 
0.71 
0.55 
079 
0.90 
1 
0.41 
0,48 
0.45 
0.74 

·0, 11 
0.72 
0.57 
0.00 

·066 
-0,51 

·0.14 
0.02 

·0.09 
-0.09 
0,01 
0.07 
0.13 
0.22 
0.18 
0.20 
0.17 
0.16 
0.16 
0.14 

·0, 11 
018 
0.26 
0.41 
1 
0.26 
0.14 
0.08 
058 
0.74 
0 ,01 

-0.25 
·0.26 
·0.02 

0.11 
0.26 
0.16 
0.17 
0,22 
0.16 
0.36 
0.52 
0.58 
0.61 
0.62 
059 
0,61 
0.55 
0.43 
070 
0.45 
0.48 
0.26 
1 
0,73 
0.22 
0.07 
0,44 

·0.02 
0.13 

-0.44 
-0.20 

0.44 
0.47 
0.46 
0.47 
0.48 
0.48 
0.51 
0.62 
0.62 
0.63 
0.63 
0.64 
0.65 
0.61 
0.75 
0.69 
0.47 
0.45 
0.14 
0.73 
1 
0.52 

-0.17 
0.31 
0.33 
0.13 

-0.47 
-0.28 

Stream sediments were sampled according to the 
procedure described by Žáček et al. (2001). The samples 
were dried, sieved (80 mesh), ground to analytical fineness 
and handed over to the laboratories of the CGS in Prague 
for Be analysis (FAAS, Perkin-Elmer AAnalyst 100). The same 
method was used for t11e analysis of heavy-mineral fraclions 
and dust samples. 

The element composition ot the soil cover and silicate 
analyses used in the correlation matrices are shown 
in Tabs. 2-4. The acquired data were processed in MS 
Excel in the first phase .. Primary data served as a base 
for the study ot geochemical correlations ot individual 
elements in the area ot interest using special computer 
programs (see below). Such correlat ions could indicate 
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Fig. 3. Be contents in the individual rock types. 

0.84 
0.86 
0.86 
0.86 
0.84 
0.92 
0.80 
0.70 
0.66 
0.66 
0.67 
0.71 
0.72 
0.76 
0.79 
0.64 
0.72 
0.74 
0.08 
0.22 
0.52 
1 

-0.46 
0.33 
0.83 
0.16 

-0.52 
-0.58 

-0.47 
-0.47 
-0.47 
-0.49 
-0.43 
-0.42 
•0,34 
·0.26 
-0.30 
·0.27 
-0.31 
-0.35 
-0.38 
·0 ,42 
-0.59 
-0.28 
-0.11 
-0.11 
0.58 
0.07 

·0,17 
-0,46 
1 
0.28 

-0.33 
0.04 
0.47 
0.64 

0.16 
0.31 
0.20 
0.22 
0.29 
0.27 
0.36 
0.42 
0.40 
0.39 
0.38 
0.37 
0.39 
0.36 
0.21 
0.54 
0.60 
0.72 
0.74 
0.44 
0.31 
0.33 
0.28 
1 
0.22 

-0.25 
-0.60 
-0.34 

082 
0.73 
0.82 
0.82 
0.76 
0.85 
0.62 
0.47 
0.39 
0.35 
0.33 
0.39 
0.40 
0.45 
0.62 
0.33 
0.55 
0.57 
0.01 

-0.02 
0.33 
0.83 

-0.33 
0.22 
1 
0.17 

-0.24 
·035 

0.17 
0.14 
0.17 
0.19 
0.13 
0.23 
0.18 
0.17 
0.13 
0.12 
0.12 
0.12 
0.11 
0.10 
0.01 
0.09 
0.12 
0.00 

·0.25 
0.13 
0.13 
0.16 
0.04 

·0.25 
0.17 
1 
0.97 
0.83 

-0.45 
-0.61 
-0.50 
-0.52 
-0.59 
-0.38 
-0.58 
-0.57 
-0.60 
-0.62 
-0.62 
-0.64 
-0.66 
-0.67 
-0.80 
-0.78 
-0.54 
-0.66 
-0.26 
-0.44 
-0.47 
-0.52 
0.47 

-0.60 
-0.24 
0.97 
1 
0.84 

-0.58 
-0,71 
·0.62 
-0.62 
-0.65 
-0.51 
-0.60 
-0.50 
-0.55 
-0.51 
-0.54 
-0.57 
-0.59 
-0.65 
-0.82 
-0.65 
-0.47 
-0.51 
-0.02 
-0.20 
-0.28 
-0.58 
0.64 

-0.34 
-0.35 
0.83 
0.84 

the genetic origin of Be. The primary dala file contained 
38 soil samples collected trom 8 exploring pits (basement 
rocks were not included). The Spearman's rank correlation 
coefficient (Sattran and Soukup, 1973) was determined 
tor the analysed elements and oxides (see Tabs. 2-4). 
Dala processing was pertormed using Statistica CZ software 
(StatSoft, 1 ne., 1999). The statistical significance in the eva
luations was set 0.05 (i. e. 95 % rel iability). 

Be distribution in studied samples 

The objective ot the project was to determine the afiinity 
ot Be to the individual components ot the rock environment. 
The graphs clearly demonstrate tl1at there is no significant 

O numbcr oľ samples ■ avcragc mcm, 

soil profilc/bcdrock 

Fig. 4. Be distribution in the soil profiles above chosen rock types. 
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Tab. 4 
Correlation matrix ol several elements and some REE 

As Cd Sb Bi Ag Au Hg 

As 1 0.46 0.18 0.71 0.23 0.26 0.57 
Cd 0.46 1 o.os 0.66 O.SS 0.35 0.77 
Sb 0.18 0.05 1 0.09 0.00 ·0.19 0.20 
Bi 0.71 0.66 0.09 1 0.52 0.42 0.83 
Ag 0.23 0.55 0.00 0.52 1 0.60 o.ss 
Au 0.26 0.35 -0.19 0.42 0.60 1 0.53 
Hg 0.57 0.77 0.20 0.83 0.55 0.53 1 
Mo 0.17 -0.03 0.65 0.11 ·0.20 ·0.32 0.16 
Cu 022 0.29 0.25 0.36 0.11 0.10 0.42 
Pb 0.62 0.59 0.44 0.71 0.41 0.21 0.67 
Zn 0.05 O.SO ·021 0.31 0.38 0.39 0.51 
Ni -0.16 0.07 -0.26 0.02 0.17 0.26 0.21 
Tl 0.37 0.48 -0.35 0.40 0.35 0.62 0.57 
Se 0.63 0.77 0.25 0.84 0.57 0.54 0.96 
Sc 0.20 0.14 ·0.68 0.20 0.00 0.27 0.14 
Se 0.19 0.30 ·0.45 0.17 023 0.46 0.20 
Ba 0.20 0.12 -0.58 0.18 ·O.OS 0.13 0.09 
Co ·0.19 -0.08 -0.40 -0.22 -0.12 0.16 0.01 
Cs 0.43 0.13 -0.43 0.23 ·0.02 0.31 0.20 
Ga 0.21 0.21 -0.54 0.21 0.12 0.36 0.19 
Hl 0.32 0.22 -0.57 0.24 0.13 0.38 0.19 
Nb 0.23 0.20 ·0.62 0.18 0.07 0.30 0.11 
Rb 0.34 0.31 ·0.35 0.14 0.30 0.56 0.27 
Sn 0.21 0.43 0.41 0.37 0.19 0.13 0.48 
Sr 0.16 0.09 -O.SO o.os -0.13 0.11 o.os 
Ta 0.37 0.25 -O.SO 0.22 0.14 0.36 0.14 
Th 0.09 0.18 -0.73 0.25 0.18 0.39 0.20 
u 0.23 0.20 -0.57 0.20 0.21 0.43 0.20 
v 0.36 0.13 -0.46 0.21 -0.09 0.18 0.20 
w 0.47 0.05 -0.20 0.19 -0.09 0.16 0.02 
Zr 0.35 0.21 -0.57 0.24 0.14 0.41 0.19 

source ot Se connected with a specitic mineral or anthropo
genic tactor in the given region. lt seems that it is a combi
nation ot all contributions trom the individual tactors including 
the geochemical impact ot exogenous processes what 
causes the increase or decrease in Be contents in the 
studied locality. 

The map ot area! distribution ot Be in stream sediments 
shows that the highest Be contents are to be found in the 
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Mo Cu Pb Zn Ni Tl Se Sc 

0.17 0.22 0.62 O.OS ·0.16 0.37 0.63 0.20 
·0.03 0.29 0.59 o.so 0.07 0.48 0.77 0.14 
0.65 0.25 0.44 ·0.21 -0.26 -0.35 0.25 -0.68 
0.11 0.36 0.71 0.31 0.02 0.40 0.84 0.20 

-0.20 0.11 0.41 0.38 0.17 0.35 0.57 0.00 
-0.32 0.10 0.21 0.39 0.26 0.62 0.54 0.27 
0.16 0.42 0.67 0.51 0.21 0.57 0.96 0.14 
1 0.53 0.44 ·0.21 0.03 ·0.31 0.18 -0.34 
0.53 1 0.54 0.45 0.57 0.29 0.43 0.07 
0.44 0.54 1 0.26 0.07 0.25 0.75 -0.13 

-0.21 0.45 0.26 1 0.75 0.74 0.47 0.37 
0.03 0.57 0.07 0.75 1 0.52 0.17 0.35 

-0.31 0.29 0.25 0.74 0.52 1 0.54 0.62 
0.18 0.43 0.75 0.47 0.17 054 1 0.09 

·0.34 0.07 -O 13 0.37 0.35 0.62 0.09 1 
-0.44 0.02 -0.07 0.46 0.30 0.55 0.27 0.56 
-0.41 ·0.01 -0.20 0.34 0.20 0.51 0.03 0.86 
-0.13 0.33 -0.27 0.59 083 0.51 -0.04 0.56 
-0.23 0.13 -0.03 0.26 0.25 0.66 0.18 0.80 
-0.56 -0.06 -0.03 0.51 0.28 0.60 0.21 0.70 
-0.39 -O.OS -0.06 0.22 0.13 0.60 0.15 087 
-0.39 o.os -0.06 0.39 0.33 0.62 0.12 0.92 
-0.52 0.01 0.04 0.46 0.31 0.68 0.32 0.48 
0.06 0.34 0.40 0.43 0.06 0.22 0.49 -0.04 

-0.25 0.15 -0.17 0.45 0.35 0.57 0.01 0.85 
-0.40 0.03 0.01 0.30 0.26 0.59 0.19 0.76 
-0.54 -0.09 -0.27 0.42 0.33 0.59 0.14 0.78 
-0.53 -0.01 -0.12 0.48 0.41 0.63 0.22 0.63 
-O.OS 0.22 o.os 0.32 0.37 0.59 0.16 0.89 
0.05 0.16 0.04 ·0.09 0.02 0.24 0.10 0.59 

-0.36 -0.04 -0.04 0.21 0.15 0.60 0.16 0.86 

Snéžník Unit ot the Orlice-Kladsko Crystalline Complex. 
The average contents oscillate around 1 O ppm (an average 
trom 10 samples). The regions with increased Be anomalies 
form a strip trending trom ČeNená voda through Malá Morava 
to Stríbrnice. Unlike in the Snéžník Unit, the average Be 
contents in stream sediments ot the Staré Mesto Crystalline 
Complex and Silesicum Units (further to the east) are much 
lower - ca 1 to 3 ppm (Fíg. 2). 
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Fig. 5. Average Be contents i_n Earth's crust rocks, in the rocks trom several localities in Europe, and trom Polička and Svratka crystalline 
complexes (the Czech Republic). 
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continuing to Tab. 4 

Be Ba Co Cs Ga Hf Nb Rb 

As 0.19 020 -0.19 0.43 0.21 0.32 0.23 0.34 
Cd 0.30 0.12 -0.08 0.13 0.21 0.22 020 0.31 
Sb -0.45 -0.58 -0.40 -0.43 -054 -0.57 -0.62 -035 
Bi 0.17 0.18 -0.22 0.23 0.21 0.24 0.18 0.14 

Ag 0.23 -0.05 -0.12 -0.02 0.12 0.13 0.07 0.30 
Au 0.46 0.13 0.16 0.31 0.36 0.38 0.30 0.56 
Hg 0.20 0.09 0.01 0.20 0.19 0.19 0.1 1 0.27 
Mo -0.44 -0.41 -0.13 -0.23 -0.56 ·0.39 -0.39 -0.52 
Cu 0.02 -001 0.33 0.13 -0.06 -0.05 0.05 0.01 
AJ -0.07 -0.20 -027 -0.03 -0.03 -006 -0.06 0.04 
Zn 0.46 0.34 0.59 0.26 0.51 0.22 0.39 0.46 
Ni 0.30 020 0.83 0.25 0.28 0.13 033 0.31 
Tl 0.55 0.51 0.51 0.66 0.60 0.60 0.62 0.68 
Se 0.27 0.03 -0.04 0.18 0.21 0.15 0.12 0.32 
Sc 0.56 0.86 0.56 0.80 0.70 0.87 092 0.48 
Be 1 0.41 0.43 0.51 0.70 0.51 0.68 0.76 
Ba 0.41 1 0.46 0.67 0.68 0.75 0.75 0.34 
Co 0.43 0.46 1 0.43 046 0.30 O.SO 0.42 
Cs 0.51 0.67 0.43 1 0.52 0.84 0.81 0.59 
Ga 0.70 0.68 0.46 0.52 1 0.58 0.75 0.69 
Hf 0.51 0.75 0.30 0.84 0.58 1 0.83 0.55 
Nb 0.68 0.75 O.SO 0.81 0.75 0.83 1 0.64 
Rb 076 0.34 0.42 0.59 0.69 0.55 0.64 1 
8n . 022 0.06 0.04 -0.08 0.32 ·0.12 o.oa 0.16 
Sr 0.43 0.90 0.60 0.68 0.63 0.70 0.78 0.36 
Ta 0.77 0.53 0.39 0.81 0.69 0.76 0.88 0.78 
Th 0.68 0.74 O.SO 0.59 0.69 0.67 0.68 0.47 
u 0.78 0.52 0.54 0.54 0.79 0.49 0.71 0.79 
v 0.40 0.80 0.58 0.79 0.57 0.78 0.81 0.40 
w 0.50 0.44 0.22 0.71 0.40 0.59 070 0.46 
Zr 0.51 0.72 0.32 0.85 0.56 0.99 0.83 0.56 

The highest Be content in solid rocks - 5 ppm - was 
tound in the banded quartzitic paragneisses ot the Strenie 
Unit, namely in the sample H3 (Fig. 3). This sample contained 
also higher concentrations ot Sn (7 ppm), W (12.1 ppm), 
es (15.1 ppm), Rb (229 ppm), and As (6 ppm). Migmatites 
and paragneisses ot the Snežník Unit, which are much 
more abundant in the area ot interes!, contain 2 to 4 ppm Be. 
Such concentrations can be considered normal and are 
comparable to those in other crystall ine complexes. 

Be contents in the soil profile samples reach in average 
2 ppm Be and do not exceed 4 ppm. They are thus fully 
comparable with the contents in the parent rocks (Fig. 4). 

The Fig. 5 shows average Be contents in the Earth's 
crust and in some ot the rock types occurring in Europe. 
This data is borrowed trom Reimann and Caritat (1998). 
the data on rocks of Polička and Svratka Crystalline Com
plexes trom the current grant project ot the Czech Geolo
gical Survey Brno and !rom the samples trom Kyrgyzstan 
project ot Geomin (Abraham, 2006). A comprehensive 
diagram in Fig. 6 describes the distribution of Be in the 
studied area ot Králický Snežník and it covers not only 
rocks and heavy-mineral concentrates (see Fig. 7) but 
also soils and dusts as well as stream sediments, which 
become slight ly enriched in Be. The graphs indicate that 
the Be contents in the studied rocks are slightly higher 
than or close to the average contents in other localities . 

8n Sr Ta Th u v w Zr 

0.21 0.16 0.37 0.09 0.23 0.36 0.47 0.35 
0.43 0.09 0.25 0.18 0.20 0.13 0.05 0.21 
0.41 -0.50 -0.50 -0.73 -0.57 -046 -0.20 -0.57 
0.37 0.05 0.22 0.25 0.20 0.21 0.19 0.24 
0.19 -0.13 0.14 0.18 0.21 ·0.09 -0.09 0.14 
013 0.11 0.36 0.39 0.43 0.18 0.16 0.41 
0.48 0.05 0.14 0.20 0.20 0.20 0.02 0.19 
0.06 -0.25 -0.40 -0.54 -0.53 -005 0.05 -0.36 
0.34 0.15 0.03 -009 -0.01 0.22 0.16 -0.04 
0.40 -0.17 001 -027 -0.12 0.05 0.04 -0.04 

0.43 0.45 0.30 0.42 0.48 0.32 -009 0.21 

0.06 0.35 0.26 0.33 0.41 0.37 0.02 0.15 
0.22 0.57 0.59 0.59 0.63 0.59 0.24 0.60 
0.49 0.01 0.19 0.14 0.22 0.16 0.10 0 16 

-0.04 0.85 0.76 0.78 0.63 0.89 0.59 0.86 
0.22 0.43 0.77 0.68 0.78 0.40 O.SO 0.51 
0.06 0.90 0.53 0.74 0.52 0.80 0.44 0.72 
0.04 0.60 0.39 O.SO 0.54 0.58 0.22 0.32 

-0.08 0.68 0.81 0.59 0.54 0.79 0.71 0.85 
0.32 063 0.69 069 0.79 0.57 0.40 0.56 

-0.12 0.70 0.76 0.67 0.49 0.78 0.59 0.00 
0.00 0.78 0.88 0.68 0.71 0.81 0.70 0.83 
0.16 0.36 0.78 0.47 0.79 0.40 0.46 0.56 
1 0.09 0.04 0.04 0.13 -007 ·0.02 ·0.17 
0.09 1 0.54 0.64 O.SO 0.85 0.48 0.69 
0.04 0.54 1 0.62 0.77 0.63 0.74 0.76 
0.04 0.64 0.62 1 0.76 058 0.31 0.64 
0.13 0.50 0.77 0.76 1 0.46 0.44 0.49 

-0.07 0.85 0.63 0.58 0.46 1 0.62 0.80 
-0.02 048 0.74 0.31 044 0.62 1 0.61 
-0.17 0.69 0.76 0.64 0.49 0.80 061 

Discussion 

A relative en richment in Be takes place first in the 
stream sediments (Fig. 2) . Be contents often reach 7 to 
1 O ppm here. althOugh the average value is 5.1 ppm Be. 
The first stage of sampling in 2000 revealed a maximal Be 
content as high as 18.3 ppm. These Be concentrations 
are presumably due to the sorption ot this element to iron 
and manganese oxides and clay minerals trom aqueous 
solutions, into which Be got trom the primary sources. 
The primary sources are more probably the rock-forming 
minerals (micas. fe ldspars) than the actual Be minerals 
(e. g. beryl}, which do not occur in the Králický Snežník 
Massive. Navrátil et al. (2002) suggest that Be released 
during the weathering processes gets sorbed on clay mine
rals, amorphous Fe-, Mn- and Al-hydroxides and organic 
compounds in the soils ot tlie rock mantle, eventually 
resulting in Be anomalies. 

A pronounced affinity ot Be to iron hydroxides is also well 
documented by the results of the studies focused on heavy
-mineral concentrates The occurrence of Be in a mineral 
form (beryl) is not expected in heavy-mineral concentrates. 
Even if beryl occurred in the local rocks. it would very unlikely 
become a part ot the concentrates due to its low specific 
weigl1t (2.65 to 2.91 g/cm3). This would theoretically be 
possible for fenakite and chrysoberyl but these are very 
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Fig. 6. Se distribution in the individual components of the rock 
environment in the area of Králický Snežník. 
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rare minerals and not expected in this locality. Be contents 
were therefore determined in the individual concentrate 
fractions. The results (Fig. 8) dernonstrate beyond doubt 
that. contrary to the initial expectations. !he highest Be 
concentrations are found in the magnetic fraction (9.1 ppm) 
and in tt,e ferromagnetic fraction (6.8 ppm). The heavy 
component ot the fine fraction follows with 6.6 ppm Be, 
the non-magnetic fraction contained maximum 4.2 ppm, 
and the light fractions 1.6 to 4 ppm. 

lt is thus to be concluded that compared to the minerals 
in the magnetic fractions, the light rock-forming minerals 
(plagioclases, K-feldspars. micas) as the typical Be carriers 
do not play a significant role in tlie overal! Be balance 
in heavy-mineral concentrates. lt is known that even some 
dark rock-forming minerals such as amphiboles and pyro
xenes may contain Be. but only in concentrations much 
lower than those in micas and feldspars. Be is therefore 
much more likely to be associated with hydrated iron oxides 
ot high sorption activities - e. g. with limonite, which can 
be characterized as a hydrated iron (III) oxide-hydroxide 
of varied composition, often accornpanied by a presence 
ot Mn and Al. Limonite is a relatively abundant mineral 
in !he studied area and its contents in heavy-mineral con
centrates often reach values around 50 g/m3. Lirnonitized 
pyrites also occur trequently in concentrations around 
1 g/m3 and sometirnes even higher. 

The correlation matrix ot chemical analyses was inter
preted using the model of element migration in hypergenesis 
zones by Burkov et al. ( 1979). The model is based on the 
fact that in the course of cl1emical weathering the parent 
rocks are being destroyed and the elements they comprise 
go into solutions or suspensions. Geochemical associations 
characteristic for parent torrnations are then gradually 
being replaced by new ones, whicl1 reflect the mobility ot the 
individual elernents under exogenous conditions. The chemi
cal composition of the new associations then determines 
the intensity of chernical weathering (in general, moderate 
alterations are characterized by a decrease in Ti- and Pb-mo
bility, fast alterations, on the ot11er hand. are indicated by 
a significant increase in Ni-mobility). This results in a substan
tial change in the composition ot the associations of the 
correlated elements. 

The elements were divided into two major groups based 
on the obtained correlation values. Within these groups, some 
elements constitute other more closely correlating associa
tions. The elements in brackets make up "the core" ot the 
association. i. e. the most correlating elements ot the asso
ciation. The correlation relationships among the elements 
trom different groups are very weak or even negative. 

GROUP1 

a) Association (N i, Co) Cu. Zn - Tl, Au, Ag 
Considering that the elements exhibit virtually no cor

relation with Ti, Zr and Hf, a negatíve correlation with As, 
Sb, and a zero correlation with Bi. Pb, Sn, this association 
evidently corresponds to the composition of the rocks ot 
a volcano-plutonic complex, though already metamorphic. 

b) Association (Sb, Mo) - Pb (Se, Hg) - Cd. Bi. As 
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This association reflects chemical alterations, connected 
probably to a low-temperature hydrothermal mineraliza
tion phase. The elements listed above exhibit a positive 
correlation with the total sulphur and carbon. This implies 
that they occur in the analysed rocks in a sulphidic form 
or bonded to organic matter. 

GROUP 2 

a) Association (Sr, Ba) - (Sc, Nb) - Ta, W, V, Th, Be 
b) Association (Ga, Y) - U, Rb, Be 
c) Association (Zr. Hf) - Cs 
Associations 2b and 2c reflect (similarly to the association 

1 a) the occurrence of rocks of a volcano-plutonic complex, 
whereas the association 2a indicates an element migration 
brought about by chemical alterations of the rocks. The pri
mary correlation of the aforementioned elements with 
Fep3 , MgO, TiO2, Cr2O3 (and a somewhat less pronounced 
correlation with K2O and Na2O) might be a sign ot a rather 
alkalic nature ot the geochemical prosesses. 

Beryllium makes up a link between the associations 2a 
and 2b. The elements in these associations also correlate 
with rare earth elements (REE), the LREE being more closely 
affined to SiO2, Fe2O3 , MgO, TiO2 and Cr2O3 , and HREE 
to MgO (and to a smaller extent also to SiO2 and TiO2). 

The interrelationships described above imply that the 
occurrence ot Be in the studied area might be a result ot 
metasomatic processes of alkalic nature. Higher concen
trations ot some elements (namely Be, W, Sn, As, Rb and Cs) 
determined by means of ICP-MS in the samples of para
gneisses and migmatites trom the Snéžník Unit and the 
Strenie Unit correspond to a greisen association. Topically 
increased Be concentrations were found in migmatites, 
orthogneisses and parametamorphites trom the Snéžník 
Unit and the Strenie Unit in the Králíky-part ot the Orlice
-K ladsko Crystalline Complex. Be was most probably 
transported there by hydrothermal solutions. There are 
two possible sources ot these solutions: 

A) Plutonic rocks of Cambrian-Ordovician age (meta
granites and migmatites of the Snéžník Unit), 

8) Later Variscan plutonites. 
Be is often accompanied by higher concentrations of 

Sn, W, F, U and other elements, which are characteristic 
for greisen associations (see below). However, the hydro
thermal-pneumatolic metasomatosis and the P-T-condi
tions were presumably not rough enough to enable Be to 
form individual Be-minerals such as beryl. We suppose 
that the only outcome of the metasomatic processes was 
the incorporation of Be to the structure of silicates (feld
spars, micas). Unlike Be, elements such as Sn, W and F 
formed separate mineral phases. 

AdA) 

Metagranites and migmatites of the Snéžník Unit 
seem to be the likely sources of Be since the Be anomaly 
was found in these very rocks. This anomaly also correlates 
well with the distribution of cassiterite in heavy-mineral 
concentrates (Abraham et al., 2001 ). Higher Be-contents 

tound in the Strenie Unit close to the contact with the rocks 
of the Snéžník Unit also correlate with higher concentrations 
of Sn, W and Rb. 

There is a pronounced cassiterite anomaly (contents 
to 50 g/m3) situated in the area among Králíky, Jeráb (1003 m) 
and Králický Snéžník (1423 m), which was located during 
regional heavy-mineral prospecting (Tenčík et al., 1982; 
Abraham et al., 1995). Higher cassiterite contents are 
common also in other parts of the Snéžnik and Stronie 
Units. Nevertheless, cassiterite occurs only rarely in heavy
-m i neral concentrates of the Staré Mesto Crystalline 
Complex and it does not occur in the Silesicum Units 
(to the east trom the Nýznerov and the Ramzová thrust) 
at all. This fact nicely illustrates that the consequences 
of hydrothermal pneumatolic metasomatosis are spatially 
defined and can be observed only in the given rocks 
ot the Orlice-Kladsko Crystalline Complex. Cassiterite 
anomalies in heavy-mineral concentrates are also often 
accompanied by wolframite anomalies. Tenčík et al. 
(1982) localized two miner anomalies in the valley ot the river 
Morava southwards trom Králický Snéžník. Two relatively 
extensive anomalies are located also in the northern and 
southeastern parts ot the Jeráb Massif. 

Ad 8) 

lt is assumed based on the gravimetrie map ot the Orlické 
Hory Mts. showing a broad gravimetrie minimum - 50 mgl 
(Chlupáčová , 2006) that there is a Variscan granite body 
deep under the Orlice-Kladsko Crystalline Complex. There 
are mineral indícia of fluorite in the Králíky-part ot the Orlice
-Kladsko Crystall ine Complex. This mineral is also an impor
tant indicator ot hydrothermal metasomatosis. Even though 
the records ot fluorite are rare (Horní Morava, Velká Morava, 
Stríbrnice), the results of heavy-mineral prospecting show 
that this mineral is rather common in heavy-mineral con
centrates. Tenčík et al. ( 1982) found traces of fluorite 
in stream heavy-mineral concentrates close to Králíky 
and Zlatý potok. The occu rrence of fluorite in the area 
of Králický Snéžník was then repeatedly confirmed not only 
in the common stream heavy-mineral concentrates but also 
in deluvial ones (Abraham and Veleba, 2005, 2006). 

There were radioactive anomalies found in the Králíky
·part of the Orlice-Kladsko Crystalline Complex during the ura
nium exploration (Stárková and Zrustek, 1976) and confirmed 
later within the heavy-mineral prospecting (gamma-spectro
scopy of heavy-mineral concentrates of U and Th : Abraham 
and Chlupáčová et al., 2003; Abraham and Veleba, 2002 and 
2006). Anomalies turned out to be connected exclusively to 
migmatites and orthogneisses. Three anomaly centers were 
described (1. Nová Seninka - Stríbrnice. 2. Malá Morava -
Sklenné and 3. Jeráb). wl1ich are interconnected by a zone of 
higher U and Th contents. The sources of U and Th anomalies 
in heavy-mineral concentrates are to be attributed to tl1e 
radioactive accessory minerals (monazite, zircon, xenotime). 
The rocks of the Orlice-Kladsko Crystall ine Complex, 
however, contain also other radioactive minerals of hydro
thermal origin (uraninite, uranium blacks and uranium mica), 
mostly in the tectonic zones. Radioactive anomalies and the 
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indícia of U-mineralization can also be attributed to the 
Variscan tectonic-plutogenic activation, which has taken 
place in this area. 

Conclusions 

The research that has been carried out so far does not 
enable us to determíne the source of Be anomaly exactly. 
However, we can conclude based on the statistical data 
processing that the anomaly isto be attributed to the rock 
environment. The origin of the anomaly is connected with 
metasomatic alteration analogous or similar to greiseni
zation. Even though this alteration covers an extensive 
area, Be anomalies are well delimited. This is also why we 
have not yet been able to locate the source minerals 
accurately. The most probable sources of Be seem to be 
the common minerals forming granitic rocks (feldspars 
and micas). The occurrence of the actual minerals of Be 
is much less likely. Anomalies in stream sediments 
accompany the presence of iron oxides and hydroxides 
in the area of interes!. These secondary occurrences 
originated as a result of weathering ot primary rocks affected 
by metasomatic alterations (e. g. by argillit ization). 
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Cementačný účinok drenážnej vody z haldového poľa 
Ľubietová-Podlipa 

PETER ANDRÁŠ1•2, STANISLAV JELEŇ' a IVAN KRIŽÁNI' 

'Geologický ústav SAV, Severná 5, 974 01 Banská Bystrica 
2Katedra environmentálneho manažérstva Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40. 97 4 01 Banská Bystrica 

Cementation effect of t he drainage water trom dump-field Ľubietová-Pod lipa 

Cementation of iron trom the oopper containing sulphate drainage water at Ľubietová-Podlipa Cu 
deposit has been studied in this work. lt was found that the process is not so fast as al the Cu deposits 
Špania Dolina and Smolník, where cementation was used for copper production. In spite of the limited 
kinetics of the process the electron microprobe study proved that the cementation caused on the suriace 
of iron the gradual displacement al the Fe2• ions and precipitation ot Cu2• ions, both in form ot the Cu 
oxides as well as in form of native copper. 

Key words: copper, iron. cementation, drainage water 

ú vod 

Od 15. do 17. sto r. sa meď zo slovenských ložísk 
stala vyhľadávanou na svetových trhoch. Tvorila základ 
mincovníctva v Kremnici a vyvážala sa do päťdesiatich 
dvoch krajín - nielen do celej Európy, ale aj do Severnej 
a Južnej Ameriky, ba aj do Indie a Číny. Až do konca 15. stor. 
sa vyrábala zväčša surová meď a spracúvala sa len bohatá 
Cu ruda s obsahom Ag. 

V Smolníku a v Španej Doline sa meď po stáročia zís
kavala aj z meďonosnej - cementačnej vody. Z oblasti 
Smolníka sa zachovali záznamy o využívaní cementácie 
už z konca 13. stor. Meď sa z vody vyzrážala pomocou 
kovového železa (Magu la a Čiško , 1993; Sombathy, 
2005). O niečo neskôr (v roku 1605) sa aj v Španej Doline 
objavila a vyrábala meď z cementačnej vody (Bel, 1753; 
Vozár, 2000; Sombathy, 2005) . Aj v súčasnost i možno 
v štôlni Ivan nájsť kríčkovité agregáty rýdzej medi, ktorá 
precipituje zo vzlínajúcich roztokov blízko železných 
predmetov (zvyškov výstuže a koľajníc) na puklinách 
hornín (obr. 1 a, b) . Premenou sulfidov (chalkopyritu a tetra
edritu) vznikali sírany (hlavne roztok modrej skalice -
CuSO4·5H2O) - podľa rovnice 

CufeS2 + Fe2(SO4h ➔ 2FeSO4 + Cuso. + FeS2 

V priebehu dvoch až troch týždňov sa na železe (želez
nom šrote) vytvoril povlak - cementačná meď. Pretože 
cementácia prebiehala účinnejšie na vzduchu, voda sa 
vyviedla na povrch a zača la sa zachytávať v plytkých 
nádržiach a jazierkach, do ktorých sa vkladalo železo 
(neskôr, v 19. stor. , sa blízko šachty František vybudovali 
betónové cementačné nádrže). Vylúčená meď substituovala 
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železo vo forme hnedého rmutu. ktorý sa každý týždeň 
z neho zmyl, aby sa udržiaval intenzívny kontakt s neskoro
dovaným kovom. Kal sa zbieral, na vzduchu sa vysušil 
a vo vreciach raz za rok odviezol do taviarne na Starých 
Horách alebo do Banskej Bystrice, kde sa z neho vytavila 
kráľovská meď(Žuffa-Ellek , 2003). 

V rokoch 1736-17 45 sa v lokalite Špania Dolina vyrábalo 
21 centov cementačnej medi ročne . Najdlhšie, až do roku 
1963, sa získavala na Pieskoch. V súčasnost i sa tam 
z vody zráža malachit (Hrmo a Longauer, 1989; Paulínyová 
a Žuffa-Ellek, 2002). 

Od polovice 17. až do polovice 19. stor. Španiu Dolinu 
preslávila výroba medených pohárov. Železný plech 
určený na ich výrobu sa uložil na Pieskoch v podzemí do 
drevených žľabov, ktorými pretekala cementačná voda. 
Po ôsmich až štrnástich dňoch sa plech z vody vybral 
a ak sa požadoval svetlý odtieň medi, upravoval sa tepelne 
(Sombathy, 2005) . 

O cementáciu v Španej Doline sa už v dávnej minulosti 
zaujímal rad odborníkov: nemecký mineralóg Georg Agricola, 
veľký fyzik lsaac Newton, švajčiarsky alchymista a lekár 
Theophrastus Bombastus (zvaný Paracelsus} , Charles
-Louis de Secondat Montesquieu a i. Viacerí z nich Španiu 
Dolinu navštívili aj osobne (Kodera, 2003). 

V okolí Banskej Bystrice je popri Španej Doline známych 
viac ložísk medi, spomedzi ktorých významom vyniká 
hlavne Ľ.ubietová . Doteraz sa nevenovala pozornosť tomu. 
či cementácia, známa z ložiska Špania Dolina (a Smolník), 
prebieha aj na ľubietovskom ložisku. Cieľom nášho vý
skumu bolo zi stiť cementáciu a jej rýchlosť na haldovom 
poli Podlipa (obr. 2). 
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Cementácia 

Cementácia je elektrochemický proces (,.vnútorná 
elektrolýza") vytesňovania kovov z roztoku založený na 
elektrochemickej reakcii medzi kovom cementátorom 
a iónmi precipitujúceho kovu (Annamalai et al. , 1978; 
Karavasteva, 1996) resp. na reakcii vytesňovania 

ušľachtilejš ieho kovu z roztoku menej ušľacht i lým 
kovom. Vo všeobecnom tvare ho možno znázorn iť reakciou 

Me2
• + M0 = Me0 + Mz◄· 

kde Me0 je ušľachti l ejší kov, MO menej ušľachtilý kov, 
Me2• ión ušľachtilejšieho kovu a Mz+ ión menej ušľachtilého 
kovu (Fisher, 1986). 

Keď sa akýkoľvek kov ponorí do roztoku soli ušľachti
lejšieho kovu, kov so zápornejším elektródovým potenciálom 
z roztoku vytesní kov s kladnejším elektródovým potenciálom 
a sám prejde do roztoku (Stefanowicz et al, 1997). Napríklad 
ak sa do roztoku síranu meďnatého ponorí železo, bude sa 
na ňom vylučovať meď a železo prejde do roztoku podľa 
reakcie 

CuSO4 + Fe = FeSO. + Cu 
Rozdiely v energii atómov na povrchu kovu sú späté 

aj s prítomnosťou vedľajších atómov v tuhom roztoku , 
defektmi štruktúry a pod. Tak vznikajú akési galvanické 
mikročlánky , začína sa výmena iónov medzi kovom 

a roztokom a na povrchu cementátora sa tvorí povlak vylu
čovaného kovu. Katódové plôšky na povrchu vznikajú 
prevažne tam, kde je vyšší elektródový potenciál. Vrstva 
vylúčeného kovu predstavuje katódu a časť nepokrytého 
cementátora anódu. Chemický proces sa vlastne skladá 
z prechodu elektrónov od jedného prvku k druhému 

Cu2• + Fe = Fe2+ + Cu 
pričom menej ušľachtilý kov. v tomto prípade železo, 
je cementátorom. Fe odovzdáva elektróny a oxiduje sa 
na Fe2+, kým ióny Cu2• tieto elektróny prijímajú a redukujú sa 
na Cu. So zvyšovaním teploty hÍbka aj rýchlosť cementácie 
rastie. Na udržanie rýchlosti cementácie je nevyhnutné 
intenzívne miešanie. Rýct1losť cementácie v podstate 
závisí od rozdielu potenciálov elektród. Čím je väčší, tým je 
rýchlosť cementácie vyššia. Cementátor musí s aniónom 
cementovaného kovu tvoriť rozpustnú zlúčeninu. V priebehu 
cementácie v roztoku koncentrácia iónov vylučovaného 
kovu klesá a povrch cementátora sa zmenšuje. Keď sa celý 
povrch cementátora pokryje vrstvou vylúčeného kovu, 
anódový prúd klesne prakticky na nulu, potenciál elektródy 
sa priblíži hodnote rovnovážneho potenciálu vylúčeného 
kovu a cementácia pokračuje iba difúziou cez póry cemen
tovanej vrstvy kovu (Sulka a Jaskula, 2004) . Vonkajším 
okruhom článku je elektrolyt a jeho chemický odpor závisí 
od koncentrácie iónov v roztoku. 

Tab. 1 
Atómová absorpčná spektrometrická analýza sedimentov 

Atomic absorption spectrometric analyses ot sediment samples 

Vzorka Fe Cu Pb Zn Ag 
Sample % 

LS-1 1,21 2728 15 11 0,0 
LS-2 1,76 15378 126 22 1, 1 
LS-3 2,15 15402 134 24 1,6 

Vysvetlivky 
LS-1 - vzorka sedimentu z referenčnej plochy (Zelená dolina) 
LS-2 a LS-3 - vzorky sedimentu z dna jazierka pod haldovým poľom 
Explanations: 
LS-1 - sediment sample trom reterene site (Zelená dolina valley) 

Ni 

14,3 
26,4 
29,4 

LS-2 and LS-3 - sediment sample from the lake bottom beneath the dump-field 

Cd Co 
ppm 

0,0 31,9 
0,0 31,9 
0,1 33,7 

As Sb Mo Mn 

44 12 3,3 352 
220 56 2.2 264 
198 62 0.3 286 

Obr. 1. a - kríčkovité agregáty medi precipitované na puklinách hornín (Špania Dolina, štôlňa Ivan), b - detail agregátu dendritu medi so sadrovcom 
(biely). 
Fig. 1. a - aggregates of copper precipitated on the surface ot rock-fissures {Spania Dolina, Ivan adit), b - detail ot the copper aggregate with gypsum 
(white). 

Obr. 2. Haldové pole Ľubietová-Podlipa. 

Fig. 2. Dump-field Ľubietová-Podlipa. 

Obr. 3. Jazierko v depresii pod haldou štôlne Empfängnis. Povlak Cu oxidov na úlomkoch hornín a rastlinných zvyškov na dne jazierka. 

Fig. 3. Lake in depression beneath dump ot the Emptängnis adit. Coatings of Cu oxides on rock-fragment surfaces and on plant relicts on the 
lake bottom. 

Obr . 4. Precipitovaná cementačná meď na povrchu oceľového klinca (a - oceľ, b - oxidy Fe. c - cementačná meď). 

Fig. 4. Precipitated cementation copper on the steel-nail surface (a - steel, b - Fe oxides, c - cementation copper). 

Obr. 5. Oxidmi Fe pokrytý povrch klinca a precipitovaná cementačná meď. a - plošná distribúcia Fe, bac - plošná distribúcia medi {1 - oceľ, 
2 - oxidy Fe. 3 - cementačná med). 

Fíg. 5. Fe oxides on the nail surface and the precipitated cementation copper. a - distribution of Fe, b and c - distribution of copper (1 - steel, 
2 - Fe oxides, 3 - cementation copper). 
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Tab.2 
Atómové absorpčné spektrochemické analýzy povrchovej vody z referenčnej plochy a drenážnej vody z jazierka pod štôlňou Empfängnis 

Atomic absorption spectrometric analyses of surface water !rom reference area and ot drainage water from lake beneath the Empfängnis adil 

Vzorka mg/1 pgA 
Sample Zn Cd Co Cu Fe Ni Pb Sb As 

H·la <0,Ql 0,00004 0,0032 0,0202 0,260 0,0041 0,0042 1,74 2,60 
H·lb <0,Ql 0,00005 0,0041 0,0127 0,173 0,0019 0.0043 1,75 2.17 
H·1C 0.01 0,00006 0.0039 0.0211 0,235 0.0052 0,0053 1,80 2.98 
H-2a 0,03 0,00004 0,0070 1,8100 0,160 0.0082 0,0082 2. 12 2.70 
H-2b 0,04 0.00003 0.0007 2,0602 0,301 0,0099 0,0108 1,90 3.40 
H·2c 0,04 0.00004 0,0009 2,0588 0,311 o.oon 0,0098 2. 15 3,38 

Vysvetlivky: 
Hl - vzorka vody z horského potoka z referenčnej plochy (Zelená dolina, lokalita nad haldovým poľom) 
H2 - vzorka vody z jazierka pod haldovým poľom 
Vzorky označené indexom a boli odobrané po daždi v júni 2006 
Vzorky označené indexom b boli odobrané v obdobl sucha 12. februára 2007 
Vzorky označené indexom c boli odobrané v období sucha 9. mája 2007 
Explanalions: 
H-1 - sediment sample from rererene area (Zelená dolina valley) 
H-2 - sediment sample trom the lake bottom beneath the dump-field 
Samples signated by index a were sampled in wet period in June 2006 
Samples signated by index b were sampled in dry period in 12 February 2007 
Samples signated by index c were sampled in dry period in 9 May 2007 

Cementácia sa využíva pri čistení roztoku obsahujúceho 
základný kov (napr. CuSO4) od primiešanín (Zn a Cd) alebo 
na vyzrážanie základného kovu z roztoku, napríklad na zís
kavanie Cu2'" cementáciou na Fe2'", Au na zn:,.. a pod. (Brown 
a Thirsk, 1965; Sulka a Jaskula, 2004; Karavasteva, 2005). 

V ostatnom čase sa mechanizmu zrážania Cu2'" iónov 
na železe, zinku a hliníku venovala veľká pozornosť (Brown 
a Thirsk, 1965; Annamalai a Murr, 1978, 1979; Annamalai 
et al., 1978; Fisher, 1986; Karavasteva, 1996, 2005). 
Pri cementácii možno rozlíš iť dve základné štádiá - a) prí
vod iónov na katódový povrch a ich odvod z anodického 
povrchu difúziou, b) elektrochemickú reakciu, t. j. výboj 
iónov na katodických a ionizáciu na anodických 
plôškach. 

Obr. 6. Kolomorfné štruktúry cementačnej medi (biela) na povrchu 
Fe oxidov {sivé). 

Fig. 6. Colomorfous texlures or cementation copper (wl1ite) on the 
surface or Fe oxides (grey). 

Metódy práce 

Vzorky povrchovej vody sa odobrali z nekontaminovanej 
referenčnej plochy nad haldovým poľom (H-1). Vzorka dre
nážnej vody obohatenej o ťažké kovy po perkolácii sedi
mentmi banských depónií sa odobrala z jazierka, ktoré sa 
vytvorilo v depresii pod haldovým poľom Podlipa pod haldou 
štôlne Empfängnis (H-2). Voda sa vzorkovala v troch termí
noch - po dažďoch v júni 2006, v období sucha 12. februára 
a 9. mája 2007. Vzorky boli stabilizované 10 ml·I·' HCl a ana
lyzovali sa vo Výskumnom ústave vodného l1ospodárstva 
v Bratislave atómovou absorpčnou spektrometriou v plameni 
vzduch/acetylén na dvojlúčovom atómovom absorpčnom 
spektrofotometri firmy Perkin-Elmer z prostredia HCl. 

Obr. 7. Porézny hubovitý povrch cemenlačne1 medi (biela) zo zŕn 
prevažne menších ako 10 pm. 

Fig. 7. Porous spongy surface of the cementalion copper (white) for
med by grains of size less than 10 pm. 
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Vzorky sedimentu z referenčnej plochy (S 1} a z dna 
jazierka (S2, S3} sa analyzovali v laboratóriu Ústavu geo
techniky SAV atómovou absorpčnou spektrometriou 
v plameni vzduch/acetylén na dvojlúčovom atómovom 
absorpčnom spektrofotometri firmy Varian Spectr AA-30 
z prostredia HCl. As a Sb vo vode iv sedimentoch sa sta
novili v prostredí HCl po redukcii zmesou Kl a askorbovej 
kyseliny technikou HGAAS (hydridovým systémom}. 

100 mm dlhé oceľové klince sa na dva mesiace ponorili 
do vody jazierka pod haldou štôlne Empfängnis. Produkty 
cementácie na povrchu klincov sa študovali binokulárnou 
lupou a po zhotovení nábrusov aj na elektrónovom mikro
analyzátore v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra 
v Bratislave. 

Výsledky 

Depresiu pod haldou Empfängnis napája n iekoľko 
výverov drenážnej vody perkolujúcej cez haldový mate
riál. Prevažne ide o povrchovú vodu horského potôč ika, 
ktorý drénuje údolnicu Zelenej doliny a v oblasti pod hal
dovým poľom Podlipa sa viackrát ponára pod haldové 
sedimenty. Ťažké kovy vynášané do povrchových reci
pientov podzemnou, banskou a priesakovou vodou 
z háld sú nerovnakej mobility a ich značnú kontamináciu 
signalizuje hojný výskyt sekundárnych minerálov, ktorých 
veľká časť j e metastabilná v pripovrchových častiach 
rudnýcl1 telies a rovnako aj v haldách odpadových pro
duktov po ťažbe Cu rúd. Na miestach výtoku haldovej 
drenážnej vody na povrch sa z nich usadzujú sekundárne 
minerály medi (pseudomalachit?}, prednostne na odumre
tých zvyškoch rastlín. Súvislý zelený povlak Cu oxidov 
vidno aj na dne jazierka v depresii pod haldou štôlne 
Empfängnis (obr. 3) . Dnový sediment obsahuje až 2, 15 
váh. % Fe, 15 402 ppm Cu, 134 ppm Pb a 220 ppm As 
(tab. 1 ). Výsledky analýzy vody z potoka odobratej 
v referenčnej ploche a z jazierka sC, v tab. 2. Potvrdzujú 

silnú kontamináciu vody v dôsledku perkolácie haldovými 
sedimentmi predovšetkým o Cu (až o dva rady). Ni, Pb 
a Sb a rast obsahu väčšiny ťažkých kovov v období 
sucha. 

Klince ponorené v cementačnej vode jazierka pod 
haldou štôlne Empfängnis boli po mesiac trvajúcej macerácii 
silno zoxidované a ich povrch lokálne pokrývala vrstvička 
zeleného povlaku Cu oxidov a cementačnej medi (obr. 4). 
Aj štúdium nábrusu priečneho rezu klincov elektrónovým 
mikroanalyzátorom potvrdilo, že na povrchu železa na
stáva postupná precipitácia medi (obr. 5a, b) . Výsledky 
bodových rtg. mikroanalýz ocele a cementačnej medi 
sú v tab. 3 a poukazujú na pomerne vysokú čistotu medi 
(až 96,07 váh. % Cu). Významnejšiu prímes tvorí len Fe 
(maximálne 7,60 váh.%) a As (0.45 váh. %}. Relatívne nižšie 
sumy analýz ovplyvnil porézny (hubovitý} povrch precipitátov 
a malý rozmer analyzovaných zrniečok cementačnej medi 
(obr. 6, 7) . 

Záver 

Výskum potvrdil, že elektrocl1emická precipitácia medi 
na iných kovoch (spravidla na železe) z cementačnej vody 
prebieha aj na ložisku Ľ.ubietová. Vzhľadom na pomerne 
nízky obsah medi v banskej a drenážnej vode ide o pomerne 
pomalý proces. Na druhej strane možno konštatovať, 

že meď, ktorá sa takýmto spôsobom vyzráža na železe. 
má vysokú rýdzosť a dosahuje až 96.07 váh. % Cu. Spomedzi 
prímesí má význam len obsah Fe (v ojedinelých prípadoch 
viac ako 7 váh. %}. Meď tvorí niekedy kolomorfné, zvyčajne 
hubovité zhluky precipitátov. 

Potvrdila sa schopnosť drenážnej vody vyzrážať cemen
tačnú meď na povrchu železných predmetov. Túto jej 
vlastnosť bude možno úspešne využiť pri tvorbe geoche
mickej železnej bariéry. ktorá pomôže pri remediácii banskej 
krajiny zaťaženej ťažkými kovmi. 

Tab. 3 

Vzorka Ag 
Sample 

ST-1 • 
CEM-1 0,00 
CEM-1 0,00 
CEM-2 0,00 
CEM-3 0,01 
CEM-4 0,00 
CEM-5 
CEM-6 
CEM-7 
CEM-8 0,00 
CEM-9 0,00 
CEM-10 0,01 
CEM-11 0,00 

Chemické zloženie ocele a cementačnej medi 
Chemical composition ot steel and of cementation copper 

s Cu Sb As A.J 
%(wt.) 

0,02 0,19 0.00 0.00 
0,07 75,78 0.00 0,45 0.00 
0,07 75,78 0,00 0.45 0.00 
0,12 64,06 o.os 0,22 0,06 
0,04 91,68 0,00 0,15 O.OS 
0,05 90,74 0.00 0,41 0.03 
0,02 96,07 0,05 0,11 
0,07 81,03 0.07 0,00 
0,06 80,99 0,02 0,00 
0,07 75,78 0,00 0,45 0,00 
0,12 64,06 o.os 0,22 0,06 
0,04 91,68 0,00 0,15 0.05 
o.os 90,74 0,00 0.41 0,03 

Vysvetlivky: ST - oceľ klinca, CEM - cementačná meď 
· v oceli klinca sa zistili aj ďalšie prvky: O, 16 hmot. % Co, 0,03 váh.% Bi. 0.03 váh. 0 o Zn a 0.01 váh. 0 o Ni 

Fe 

98,95 
7,39 
7,39 
7,60 
4.88 
4.50 
4,40 
5.11 
4,01 
7,39 
7,60 
4,88 
4,50 

Explanalions: ST - steel of the nail, CEM - cementation copper 
•in the steel of nail were determined also next elements: 0. 16 wt. % Co, 0.03 wt. ~o Bi, 0.03 wt. 0 o Zn and 0.01 wt. ~o Ni 

Total 

99,16 
83.69 
83,69 
72,11 
96,81 
95,73 

100,65 
86,28 
85,08 
83.69 
72.11 
96,81 
95,73 
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Cementation effect ot the drainage water trom dump-field Ľubietová-Podlipa 

The cementation water at Spania Dolina Cu deposit 
was discovered in 13th century. The cementation reaction 
has been widely used in industry. At the beginning of the 
1 ?1h century in Spania Dolina and Smolník started the pro
duction ot so-called royal copper by cementation (Fig. 1 ). 
The possible cementation process at Ľubietová Cu deposit 
(Podlipa dump-tield, Fig. 2) was never veritied. 

The article shows results ot our study. lt was described 
precipitation ot cementation copper on steel nails immersed 
in sink, situated in the field-depression beneath the dump 
ot the Empfängnis adit (Fig. 3) . The atomic absorption 
spectrometric analyses of sediment samples trom rete
rence area and trom the bottom ot the lake are presented 

in Tab. 1. The contents ot selected heavy metals in the 
Cu-rich drainage water trom the sink are documented 
in Tab. 2. Native copper of high fineness (up 91 ,68 % Cu) 
on the steel nails surface was precipitated (Fig. 4) after 
two months ot maceration. The electron microprobe study 
ot the polished section ot the nail show the Fe- and Cu 
distribution (Fíg. 5a, b). The cementation copper is ot a high 
fineness. The electron microprobe point analyses proved 
Cu contents up to 96.07 wt. % . 

The ability ot the drainage water precipitate cementation 
copper on the iron surface give possibility to realize Fe-barrier 
for elimination ot heavy metals trom the drainage water 
and contribute to the remediation ot the mining country. 
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Obsah ťažkých kovov v rastlinstve na banských haldách 
v lokalite Ľubietová-Podlipa 

PETER ANDRÁŠ1•2, INGRI0 TURISOVÁ?, IVAN KRIŽÁNI' a STANISLAV JELEŇ ' 

'Geologický ústav SAV, Severná 5, 97 4 01 Banská Bystrica 
2Katedra environmentálneho manažérstva Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

Contamination ot plants by heavy metals at mining dump-field Ľubietová-Podlipa 

The mineralogical compos~ion of the mine waste dumps at Cu deposit Ľubietová-Podlipa inftuences 
the chemical composition of the products resulted trom the specific weatl1ering reactions of the ore 
and gangue minerals. The geochemistry characteristics ot the mine waste dump sediments, soils, 
surface and drainage waler influence the natural distribution of the plani species. The chemical analysis 
of the dump sediments, soils, water and plants trom the dump-tield show that they are contaminated 
by heavy metals: Fe, Cu, As, Sb, Cd and others. The plants adapted to the specific conditions ot the 
different zones of the studied area show different level ot the contamination in individual tissues {roots, 
twigs/stems, leafs/needles or in flowers/truits). The article presents also resulls of the pian! tissue 
degradation study in heavy metal contaminated conditions and compares them with those trom reference 
sites. 

The ccntents of the heavy metals in plant tissues decrease in the following rank: Fe, Zn. Pb and 
Cu. In most cases the highest contents of metals were described in roots, than in leaves and stems 
and less in ftowers, semens and fruits. The plant tissues at the dump sites are considerably damaged. 
Growth of the annual rings are extraordinary tight. Anomalous coarsening of the celi walls, presence 
ot the calluses and ot resin canals, as well as of numerous hyfes in vessels indicate the defensive 
plant-reactions. 

Key words: mining dumps, heavy metals, contamination of plant tissues 

úvod 

Hydrotermálna Cu mineralizácia v oblasti Ľubietovej 
sa vyvinula na troch ložiskách - Podlipa na východnom 
okraji obce, Svätodušná a Kolba v závere doliny Peklo 
asi 5 km na V od obce, kde je okrem Cu a Fe bohatšie 
zastúpený aj Co, Ag a Ni. Najvýznamnejšie ložisko tejto 
oblasti Podlipa leží asi 1 km na V od stredu obce na južnom 
svahu kóty Vysoká (995,5 m) nad Zelenou dolinou (obr. 1). 
Je v prostredí hornín terigénneho permu ľub ietovského 
kryštalinika, ktoré sa skladá z telies drobovej a arkózovej 
bridlice a zlepenca v blízkosti styku so spodnopermskými 
granitoidnými horninami. Horniny v okolí ložiska sú inten
zívne dynamicky metamorfované, drvené (Bergfest, 
1951; Kodera et al. , 1990). Rudnú mineralizáciu zastupuje 
prevažne chalkopyrit, pyrit, hematit, striebronosný tetra
edrit a arzenopyrit a z nerudných minerálov najmä kremeň 
a karbonáty (dolomit a ankerit). 

Lokalita Podlipa v chotári Ľubietovej je územie zreteľne 
zmenené historickou exploatáciou Cu rúd hlavne od 15. až 
16. do konca 19. stor. Skúmané depóniá nie sú prvkovo 
stabilné a prebiehajú v nich abiotické aj biogénne procesy. 
Migráciou ťažkých kovov v systéme pôda - voda - rast
lina sa zaoberal rad domácich a zahran ičných autorov 
(Čiamporová et al. , 1995; Hronec, 1996; Ďurža a Khun, 
2002; Križáni a Andráš, 2006, a i.) Sústredili sa prevažne 
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na staré banské lokality so skončenou činnosťou (Oanáková, 
2000) , po ktorých v krajine zostali environmentálne 
záťaže vyžadujúce zvýšenú pozornosť hlavne s ohľadom 

na ľudské zdravie. Výsledky výskumu vo všeobecnosti 
potvrdzujú vyššiu akumuláciu ťažkých kovov v techno
génnych a riečnych sedimentoch (Bodiš a Rapant, 1999), 
ako aj v pôde (Beneš a Pabianová, 1987; Damian a Damian, 
2006) , v povrchových a podzemných vodách (Rapant 
et al., 1995), v rastlinnom pletive (napr. Li et al., 2007; 
Hobbs a Streit, 1986; Sieghardt, 1990), ako aj v živočíšnom 
tkanive (napr. Talmage a Walton, 1991; Wren, 1986; š tollman 
a Dudich, 1988; leradi et al., 2003, a i.) . Fytoakumulácia 
ťažkých kovov spôsobuje, že sa pri viacerých rastlinných 
taxónoch mení habitus (napr. nanistický, trpas l ičí vzrast 
pri drevinách, zmenšený asimilačný aparát s rýchlejšie 
nastupujúcou nekrózou a pod.). 

Haldové pole je v údolnici Zelenej doliny drénované 
horským potôčikom , ktorý zvádza vodu zo svahov hôr 
i zrážkovú vodu infi ltrujúcu sedimenty haldového poľa 
do plytkej depresie, odkiaľ sa systémom drevených 
a plechových žľabov ved ie do retenčnej nádrže, jamy 
na báze haldového poľa. Odtiaľ už drenážna voda voľne 
odteká do Hutného potoka, ktorý preteká Ľubietovou 
a asi po 1 O km ústi do Hrona. 

Ťažké kovy sa do rastlín môžu dostať z pôdy, v ktorej 
sa vo väčšom množstve vyskytujú ako dôsledok ich 
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Obr. 1. Stanovištia a miesta odberu vzoriek rastlín na lokalite Podlipa. A-G - lokality odberu vzoriek sedimentov s vyznačenými stanovištiam, 
odberu rastlín (vzorky LB) a povrchovej vody (vzorky VB, VX a VE). 
Fig. 1. Sites and localization of studied plant samples at the dump-field Podlipa. Localities of sampling ot the sediments (A--0) and plants (samples LB) 
as well as of surface water (samples VB. VX and VE). 
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vyššieho obsahu v materských horninách alebo akumulácie 
pri antropogénnej činnosti a z imisií aj cez prieduchy alebo 
vodou či pôdnym roztokom (Ross et al. , 1999). Ich prienik 
ovplyvňuj ú pôdnoekologické podmienky, ako je pôdny 
typ, pH pôdy, koncentrácia a forma väzby ťažkých kovov, 
obsah humusu v pôde, oxidačnoredukčné podmienky 
v okolí koreňovej sústavy späté s mikrobiálnym rozkladom 
anorganických aj o rganických látok, vlhkosť, teplota, 
uľahnutosť pôdy, používané hnojivá a prípravky na ochranu 
rastlín (Ďurža, 2003). 

Osídľovanie háld rastlinami (obr. 2) je brzdené už tým, 
že sa jemnozem zo svahov splachuje a pôdotvorný substrát 
rýchlo odvádza zrážkovú vodu z povrchu do bazálnych 
úrovní háld alebo až na nepriepustné podložie. Preto sa aj 
po stáročiach na niektorých rozsiahlych haldových poliach 
uchycujú iba odolné rastliny, aj to iba ostrovčekovite 

v depresiách alebo na lokálnych plošinkách. 
Zaťaženiu rastlinstva ťažkými kovmi na haldách sa 

v ostatných rokoch venuje veľa autorov (Cheng a Zhao, 
2005; Damian a Damian, 2006; Szabados. 2006; Petrescu 
a Bilal, 2006, a i.). Haldy s anomálnym obsahom ťažkých 
kovov majú veľmi špecifickú vegetáciu a účinok sub· 
strátov s nimi sa prejavuje silným selekčným t lakom 
na vegetáciu. V priebehu mnohých desiatok rokov sa však 

vyselektovala skupinka rastlín, osobitná druhová kombi
nácia schopná existoval' za daných fytotoxických pod
mienok, a tak vznikli jedinečné rastlinné spoločenstvá , 

ktoré nemožno nájsť na inom type stanovíšť (Banásová, 
1996). 

Odber vzoriek a metodika práce 

Na charakteristiku kontaminácie krajinných zložiek 
sa odobrali vzorky. Spojením 5-1 O-bodových vzoriek 
technogénnych sedimentov (haldového materiálu) a pôdy 
zo stanovíšť A až G v hmotnosti okolo 1 kg vznikli zosy
pové vzorky s hmotnosťou približne 1 O kg. Priemerná 
vzorka - charakteristická pre príslušné stanovište - sa 
vytvorila kvartovaním týchto vzoriek. 1 OOO ml vzorky 
povrchovej vody (vody povrchového toku, drenážnej vody 
alebo vody z mokrade) a po zmeraní pH sa vzorky kon
zervovali prídavkom 1 O ml HCl. Na porovnanie oblastí 
zaťažených ťažkými kovmi pri banskej činnosti s oblasťami 
s prírodným prostredím nezaťaženým takouto činnosťou 
sa vyčlenila referenčná plocha A a referenčná plocha B 
(obr. 1) mimo geochemických anomálií ťažkých kovov 
tak, aby reprezentovali horninové podložie (drobu perm
ského veku), ako je na haldovom poli. Z plôch haldového 

Tab.1 
Ľubietová. analýzy sedimentov haldového poľa 
Ľubietová. analyses of the dump-field sediments 

Vzorka 
Sample Fe Cu Zn 

% 

A 1,38 25 39 
B 1,12 390 36 
C 2.58 541 2) 

o 2,14 1977 23 
E 2,25 6766 19 
F 1,61 1388 23 

Vysvetlivky: Lokalizácia vzoriek je na obr. 1 
Explanations: Localization of samples is in Fig. 1 

Pb 

16,1 
13,6 
24.1 
7,9 

17,7 
16,2 

Obr. 2. Haldové pole Podlipa. osídľovanie t,atdových stanovíšť rastlinami 
Fig. 2. Dump-field Podlipa, plant-settlement of dump-sites. 

,Ag 
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Cd Ni Co 
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0,1 8.5 5.1 
0.1 7.8 7.1 
0,1 31,6 53,6 
0.1 17.1 36.2 

<1 25,8 34,9 
0,3 16,6 15.1 

Obr. 3. Haldové pole Podlipa, štôlňa Andreas. 
Fig. 3. Durnp-field Podlipa. adit Andreas. 
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Fig. 4. Histograms of additive concentration ot heavy metals in roots (a), twigs/stems (b) and leafs/needles (c) ot plants trom reference site 
and from dump-field. 
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poľa (C, O, E a F; obr. 1) sa odobrali vzorky rastlinného 
materiálu. Plocha C a O sú na terase najväčšej haldy, G 
pod haldou štôlne Empfängnis a F zodpovedá mokradi 
pod haldovým poľom. 

Vzorkovanie rastlín na ploche C a O bolo pomerne zložité, 
lebo haldy sú aj 200 rokov po skončení ťažby takmer 
bez vegetačného krytu a rastlinstvo na nich tvorí iba 
ostrovčeky v nepočetných preliač inách umožňujúcich 
obmedzenú pôdotvorbu. Rastlinné druhy sa vyberali tak, 
aby sa dali porovnať rovnaké druhy rastlín z kontamino
vaných a z referenčných plôch. študovali sa vzorky list
natých drevín - breza previsnutá a dub zimný (Betu/a 
pendula, Quercus petraea), ihličnatých drevín - borovica 
lesná a jedľa biela (Pinus sylvestris, Abies alba) aj bylín -
sitina článkovaná a mäta dlho/istá (Juncus articu/atus, 
Mentha /ongifolia). Na kontaminovaných stanovištiach 
sa odobrali aj vzorky štiavičky obyčajnej a pálky široko
listej (Acetosella vulgaris, Typha latifolia). 

Vzorkový materiál technogénnych sedimentov depónií 
a pôdy zamokrenej priesakovou vodou sa vysušil a poslal 
na analýzu do laboratórií ACME (Analytical Laboratories 
Vancouver, Kanada). Návažok 0,2 g vzorky sa roztavil 
za použitia prídavku zmesi metraborátu a tetraborátu Li 
a potom sa rozpustil v zriedenej kyseline dusičnej. Th a Lu 
(medza stanoviteľnost i 0,01 mg·kg·1

), Eu, Gd, Ho. Er 
a Yb (medza stanoviteľnosti 0,05 mg• kg·1

) , Bi, Cd, Cs, 
Mo, Ni, Ta, Th, Tl, U, W, Y a Sm (medza stanoviteľnosti 

0,1 mg-kg·1
), Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb. Se, Sr. Zr, La a Ce 

(medza stanoviteľnosti 0,5 mg· kg·1
), Se a Sn (medza 

stanoviteľnosti 1 mg- kg·1) sa urč ili ICP/MS analýzou. 

Pri väčšine týchto prvkov bol obsah pod medzou stanoviteľ
nosti alebo taký nízky, že nedosahoval reprodukovateľnú 
úroveň . Obsah Au, Ag, Fe, Pb. Zn a Cu sa stanovil z návažku 
0,5 g po lúhovaní horúcou lúčavkou kráľovskou . Vzorky 
rastlín sa rozdelili na korene. konáre/byle, l isty/ihličie 

a kvety/plody. S výnimkou koreriov sa rastliny neumývali. 
Pri niektorých rastlinách sa porovnala aj kontaminácia 
živých a mŕtvych častí. Rastliny sa analyzovali v tom istom 
laboratóriu ako abiotické vzorky. Analyzoval sa návažok 
z o.s g. Vzorka sa rozložila v koncentrovanej kyseline 
dusičnej a v lúčavke kráľovskej. Rovnaké prvky ako pri 
abiotických vzorkách sa stanovili ICP/MS analýzou. As a Sb 
sa v abiotických aj v rastlinných vzorkách zisťovali metódou 
HGAAS (hydridovým systémom) v laboratóriu Geologického 
ústavu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (analyzovala 
J . Kubová) po tlakovom rozklade v lúčavke kráľovskej . 
Na výskum v súčasnej etape sa vybralo Fe, Cu. Zn, Pb, 
Ag, Cd, Ni, Co, As a Sb. 

Obsah prvkov vo vzorkách vody sa zistil atómovou 
absorpčnou spektrometrickou analýzou na dvojlúčovom 

atómovom absorpčnom spektrofotometri firmy Perkin-Elmer 
model 380 s deutériovým korektorom pozadia v Národnom 
referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave 
(analyzovala A. Shearmanová). As sa určil metódou 
AGASS. Všetky prvky sa stanovovali z prostredia kyseliny 
chlórovodíkovej (analyzovala M. Žemberyová). 

Rastlinné pletivo mikroskopicky analyzovala M. Mamo
ňová z Katedry náuky o dreve v laboratóriu Drevárskej 
fakulty Tecl1nickej univerzity vo Zvolene. 

Tab. 2 
Ľubietová, spektrometrické analýzy povrchovej a drenážnej vody 

Ľubietová, spectrochemical analyses or surface and drainage water 

Vzorka 
Sample pH Fe Cu Zn 

VB 6,5 260,0 20,0 0,0 
vx 6,4 320,2 35,0 4,8 
VF 6,7. 160,3 810,0 30.0 

Vysvetlivky: Lokalizácia vzoriek je na obr. 1 
Explanalions: Localization of samples is at the Fig. 1 

Obr. S. Porovnanie šírky ročných kru
hov analyzovaných vzoriek Pinus 
sylvestris. Vzorka LB-103 z haldo
vého poľa:· 1 - živý konárik, 2 - mŕtvy 
konárik; vzorka LB-101 z referenčnej 
plochy: 3 - živý konárik, 4 - mŕtvy 
konárik. 
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Ťažké kovy v abiotických zložkách, 
v povrchovej a drenážnej vode 

Zaťaženie abiotickej zložky ťažkými kovmi na stano
vištiach, z ktorých sa odobrali vzorky rastlín, závisí 
od prostredia, formy výskytu, mobility a uvádza ho tab. 1. 
Z nej je zrejmá koncentrácia Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, Ni, 
Co, As a Sb v sedimentoch referenčnej plocl1y A, B, ako 
aj kontaminovanej plochy C až F. Vysoká koncentrácia 
Zn sa prekvapujúco zistila v pôde referenčnej plochy 
(polygón B, obr. 1) a pravdepodobne súvisí so značnou 
mobilitou Zn a s jeho vyplavovaním z haldového materiálu. 
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Obr. 6. Tvorba úzkych ročných kruhov v živom konáriku Pinus 
sylvestris z haldového poľa. 
Fíg. 6. Tighl current year shoots fonnation in the living twig of the Pinus 
sylvestris trom the dump-field. 

Obr. 8. Tvorba ijakového reakčného dreva v rokoch 1995--2007 v živom 
konáriku Pinus sylvestris z l1aldového poľa. 

Fig. 8. Compression wood formation during the 1995-2007 period 
in the living twig of !he Pinus sylvestris trom the dump-field. 

Spomedzi kontaminovaných plôch zvýšenú koncentráciu 
Fe, Pb, Ag, Ni, Co, As a Sb majú sedimenty haldového 
stanovišťa C. Stanovište O má vysoký obsah Cu a Co. 
Sediment z mokriny (E) obsal1uje najviac Cu (až 6766 
mg-kg·1). Cd a Zn je silno kontaminovaný sediment 
zo stanovišťa F. 

Z povrchových vôd má najnižšie pH vzorka VX zo Zelenej 
doliny pod haldami (tab. 2). V nej je najvyššia koncentrácia 
Fe, Cd a Co. Vzorka VE má pH 6, 7 a najvyššiu koncentráciu 
Cu (810 µg-m1·1) , Zn (30 ~19•ml·1

), Ag (2 ~1g-mt·1
) , Ni (8 ~1g-ml·1

) 

a Sb (0,2 µg·ml·1
) . Porovnanie analýzy vody z referenčnej 

plochy s ostatnými vzorkami vody poukazuje na jej 

vc,~ (Í)T,e,n.,, 
J<:a1c:J~ n:iuky o Jrc:,·t - DF TU Z.,·oltn 

Obr. 7. Tenkostenné letné tracheidy v živom konáriku Pinus sylvestris 
z haldovél10 poľa, v ktorom sekundárne nezhrubla bunková stena. 
Fig. 7. Light sumrner tracheides in the living twig of lhe Pinus sylvestris 
from the dump-field. in which no secondary coarsening ot cell-wall 
performed. 
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Obr. 9. Tvorba úzkych ročných kruhov a kalusov v mŕtvom konáriku 
Pinus sylvestris z t1aldového poľa 
Fig. 9. Tighl currenl year shoots formalion and calluses generalion 
in the dead twig of the Pinus sylvestris trom the dump-field. 
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post upnú sa tu ráciu ťažkými kovmi z haldovél10 materiá lu . a Sa/ix fragilis (565,9 mg·kg·1
). Pri ih ličnanoch Pinus 

Koncentrácia ťažkých k ovov kulm inuje vo vode mokrade syívestris (154,6 mg·kg·1), Abies alba (221,6 mg·kg·1
) -

pod ha ldovým poľom, kde nastáva čiastočná p recipitácia sa mimoriadne vysoký obsah zistil v konárocl1. Ouercus 

kovov. petraea (274,6 mg·kg·1) , Picea abies (221,8 mg· kg·1
) 

a Juncus articulatus (358.0 mg kg·1
) mali vysokú kon-

Obsah ťažkých kovov v pletive rastlín centráciu Fe v koreňoch. 
Zvýšený obsah Cu bol v lis toch Mentha /ongifolia 

Vysoká koncentrácia Fe (tab. 3 a 4) sa zistila v listoch (173,3 mg-kg·1) . L isty Betu/a pendula obsahovali 2 5,3 

Acetosella vulgaris (701,0 mg kg·1) , ako aj v listoch Betu/a mg-kg·1 a i h l ičie Pinus sylvestris 59,9 mg·kg·1 (tab. 3 

pendula (380 mg·kg·1), Mentha longi folia (593 ,6 mg-kg·1
) a 4 ). Vysoké zaťaženie koreňového systému Cu vykázal 

Tab. 3 
Analýzy rastlinného pletiva z haldového poľa Ľubietová-Podlipa 

Analyses of plant tissues trom dump field Ľubietová-Podlipa 

Rastlinný časť Fe Cu Zn Pb P-IJ Cd Ni Co As Sb 

druh Vzorka rastliny 
Plant Sample Part of 
species theplant mg-kg·1 

Betu/a LB-7 a 91,7 7,1 16,80 24,1 0,02 0,08 5.80 0,90 2,14 2,90 

pendula b 158,5 6,6 16,70 18,6 2,90 0,04 3,50 0,70 1,50 0,30 

~ 308,9 8,6 71,30 75,6 16,90 0,15 10,70 6,70 0,50 0,10 

C 380,0 25,3 35,40 3,8 8,20 0,08 10,90 3,40 1,29 0,14 

Quercus LB-100 a 274,6 9,2 59,00 57,1 40,10 0,10 11,80 3,50 0,50 0,25 

petraea b 204,1 o.o 41,70 4,7 2,04 0,10 4,70 1,00 0,64 0,09 

C 85,2 8,1 10,30 28,6 30,30 0,06 3,70 1,00 0,77 0,11 

d 210,0 6,5 14,60 17, 1 0,02 0,05 3,00 1, 10 0,37 0,07 

Pinus LB-103 a 156,8 28,1 15,00 14,5 0,70 0,03 2,70 2,30 0.42 0,50 

sylvestris b 164,6 2,9 15,70 32,2 3,04 0,03 2.50 1,30 0,56 0.13 

b.? 143,0 o.o 16,70 20,5 0,10 0,03 2,30 1, 10 0,62 O, 11 

C 148,5 59,9 44,30 38,3 8,00 0.10 4,90 2,50 0,15 0.04 

d 95,4 6,8 12,80 15.2 0.04 0,03 2.70 1,60 0,41 0.10 

Picea LB-14 a 221,8 7,5 32,40 38.6 0,07 0,07 6,10 6,10 3,14 0,53 

abies b 158,2 12, 1 16,05 2,0 0,82 0,04 9.20 0,80 0.59 0,12 

~ 0,19 0,12 

C 134,1 10,1 14,60 1,9 0,70 0,03 9,20 0,80 0,85 0,19 

Abies LB-8 a 125,2 10,8 22,14 15,4 3,10 0,06 6,20 1,25 0,49 0,96 

alba b 221,6 8,0 27,70 15,5 1,40 0,05 5,40 1,80 1,34 0,34 

C 73,2 8,7 8,70 31,5 20,80 0,04 5,42 1,60 2,24 1,14 

Juncus LB-1 a 358,0 37,2 85,10 51,4 225,1 0,20 10,20 8,70 19,70 1,52 

articulatus b 209,4 70,1 33,20 37,9 4,70 0,10 4,90 2.60 1,40 1,67 

C 208,0 68,3 32,01 35,9 4,00 0,10 4,92 2,55 1.28 1,60 

d 3,64 0,44 

Ment11a LB-112 a 246,0 100,4 23,30 16,0 0,20 0,06 4,70 1,20 0,57 0,21 

longifolia b 89,4 14,3 13,10 11,4 0,04 0,04 2,40 0,50 . 0,05 0,08 

C 593,6 173,3 38,30 41,2 2,40 0,10 7,60 3,30 0,76 0,26 

d 1,44 2,07 

Sa/ix LB-2 a 415,6 63,5 84,00 6,0 0,20 0,20 13,00 9,70 2,84 0,21 

fragilis b 131,3 o.o 20,80 6,3 5,30 0,05 3,70 0,60 0,26 0,15 

C 565,9 o.o 74.10 98,6 0,80 0,20 21,00 6,20 0,52 0,11 

Typha LB-3 a 4,59 0,60 

la tifolia b 0,08 0,03 

C 0,28 0,09 

d 0.29 0,02 

Acetosella LB-13 a 184,0 133,7 22,30 4,6 0,30 0.06 9,40 5.7 17,31 3,46 

vulgaris b 176,8 72,9 31 ,10 23,1 7,40 0,08 12.00 7,70 13,08 3.30 

C 701 ,0 46,5 185,80 135,1 0,38 0,42 36,30 25,60 12.97 3,27 

Vysvetlivky k tab. 3 a 4 
Explanations to the tabs. 3 and 4 
a - koreň/root, b - živý konár, stonkatlive branch, stem, b2 - mŕtvy konár/dead branch, c - listy. ihličie/leafs, needles, d - kvety, šišky, plody/flo-
wers, doughnuts, fruits 
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Rastlinný 
druh Vzorka 
Plant Sample 
species 

Betu/a LB-10 
pendula 

Ouercus LB·9 
petraea 

Pinus LB-101 
sylvestris 

Picea LB-202 
abies 

Abies LB-113 
alba 

Juncus LB-114 
articulatus 

Mentha LB-112 
tongifolia 
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a 
b 
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a 
b 
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Mínera/ia Slovaca, 39 (2007) 

Tab. 4 
Analýzy rastlinného pletiva z referenčnej plochy Ľubietová-Podlipa 
Analyses of plant tissues from the reference site Ľubietová-Podlipa 

Fe Cu Zn Pb Ag Cd Ni Co As 

mg-kg·1 

192,0 2.0 27,10 19,20 0,02 0.06 5.10 2,30 0,31 0.20 
107,7 3,5 16.90 14,80 1.30 0.02 3.00 7.70 0,12 0.27 
108,8 5,6 41,30 75,60 1,90 0,12 1,70 6.70 0.20 o.os 
209,0 6,9 25.50 3.10 5,40 0,07 4.70 1,80 0.14 0.04 

174,2 4,2 32,00 31,10 0,08 0.06 7.82 1.53 0,35 0.19 
67,1 o.o 25.40 2,00 0.02 0.04 3.40 1.80 0,06 0.04 

158,6 3,2 36,30 30,40 0,20 0.06 3.80 1.00 0,63 0,07 
123,2 3,1 27,50 22,20 0.05 0,03 2,80 1,30 0,16 0,09 

111, 1 8,1 10,20 10.80 0,05 0,02 2,00 2.00 0,16 0.51 
84,0 o.o 12,80 11,40 1,20 0.02 2.20 0.30 0,04 0,03 

136,8 6.6 22,90 17.00 0,10 0,06 4.50 1,30 0,13 0,06 

121,6 4,5 22,40 28,60 0.04 0,05 4,11 4,10 0,33 0,52 
95,2 8,1 10,20 1,15 0,55 0,60 7,10 5.10 0,07 0,06 
90.8 7,4 10,01 1,11 0.48 0.52 7,00 4.20 0,17 0.08 
84,1 2, 1 8,63 0,98 0,60 0,02 8,20 0,70 0,57 0,16 

98,1 3,4 19,70 10,00 0.80 0,04 5.13 1, 11 0,39 1,20 
112.8 4,6 20,00 11,80 0.80 0,04 4,30 1.40 O.ú? 0,03 
41,7 3,0 17,20 22,40 3.50 0.03 4.90 0.70 0.15 0.11 

199,5 34,1 39,50 4,30 0.20 0,08 5.10 1,00 0,59 0.18 
103,2 8,8 42,90 15,40 0,50 0,05 3,00 1,30 0,16 0,07 
100,4 8.0 38,12 15,41 0,49 0.03 2,99 1,30 0,17 0,05 

0,31 0.06 

246,0 100,4 23,30 16,00 0,20 0,06 4,70 1,20 0,57 0,21 
89,4 14,3 12,10 11,40 0,04 0,04 2,40 0,50 0,05 0,08 

593,6 173.3 38,30 41,20 2,40 0,10 7,60 3,30 0.76 0,26 
1,44 2,07 
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Obr. 1 O. Mŕtvy konárik Pinus sylvestris z haldového poľa - tvorba 
traumatických živicových kanálikov v blízkosti kalusu. 

Obr. 11 . Mŕtvy konárik Pinus sylvestris z haldového poľa - ab• 
sencia hrubnutia bunkovej steny letných tracheid. 

Fig. 10. The dead twig of the Pinus sylvestris from the dump-field -
formation ot the traumatic gum channels in closeness to the calluses. 

Fig. 11. The dead twig of the Pi,ws sylvestris !rom the dump·field 
- absence of the cell-wall coarsening. 
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druh Acetosella vulgaris {133,7 mg·kg·1) , Quercus pet
raea, Abies alba a Sa/ix fragilis (9,2, 10,8 a 53,5 mg·kg·1

) . 

Konáre silno zaťažené rastlinným pletivom má Picea 
abies(12,1 mg·kg·1)a Juncus articulatus(70,1 mg·kg·1) . 

Pb sa prednostne koncentruje v koreňoch rastlín. Ihličie 

býva veľmi kontaminované iba výnimočne (Pinus sylvestris), 
Mentha longifolia a Acetosella vulgaris mali najvyššiu 
koncentráciu Pb v listoch (41 ,2 a135, 1 mg-kg·1). 

Vysoký obsah Cd je v koreňoch (0,60 a 0,97 mg-kg·1), 

nižší v listoch a v ihličí (0,51 a 0,81 mg-kg·1
), ako aj v konároch 

a byliach (0.40 a 0,84 mg·kg·1) . 

As kontaminuje najmä koreňový systém rastlín. 
Abies alba a Mentha longifolia mali jeho vysokú koncen
tráciu v listoch a v ihličí (0,77, 2,24 a 0,76 mg-kg·1

) a Pi
nus sylvestris v konároch (0.56 mg-kg·1). Sb sa koncen-

Obr. 12. Živý konárik Pinus sylvestris z referenčnej plochy - od· 
lupovanie vrstiev bunkovej steny letných tracheíd v rokoch 1999 
až 2000. 
Fig. 12. The living twig of the Pinus sylvestris trom the reference 
site - exfoliation of summer tracheide cell-wall fayers during the 
1999-2000 period. 

Obr. 15. Porovnanie šírky ročných 
kruhov analyzovaných vzoriek Betu/a 
pendula. Vzorka LB-7 z haldového 
poľa: 1 - živý konárik. 2 - mŕtvy koná
rik; vzorka LB-1 O z referenčnej plochy: 
3 - živý konárik, 4 - mŕtvy konárik. 
Fig. 15. Comparison of the current 
year shoots in analysed samples of the 
Betu/a pendula. Sample LB-7 from 
the dump-field: 1 - living twig, 2 - dead 
twig; sample LB-10 from reference 
site: 3 - living twig, 4 - dead twig. 
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truje hlavne v koreňoch . Ment/1a longifolia má vysokú 
koncentráciu v listoch (0,26 mg• kg·1) . 

Na získanie komplexnejšieho obrazu o zaťažení rast
linného pletiva sa porovnával aditívny obsah ťažkých 
kovov v jednotlivýcl1 typoch pletiva (koreň, konár/byľ, 
listy/ihličie) , a to pri drevinách a bylinách. ktorých vzorky 
sa dali získať z haldového poľa aj z referenčnej plochy 
(Betu/a pendula, Quercus petraea, Picea abies, Abies 
alba, Juncus articulatus, Mentha /ongifolia). Výskum 
ukázal (obr. 4). že s výnimkou Cu (a Fe a Cd z referenčnej 
plochy). ktoré sa prednostne kumuluje v listoch a v ihličí 
rastlín, vysoká koncentrácia Fe. Pb. As, Sb. Zn a Ag je 
v koreňovom systéme. Fe pravdepodobne po istú hranicu 
koncentrácie prednostne vstupuje do listov a ihličia, ale keď 
ju prekročí (ako to bolo na haldovom poli), Fe, ktoré už ne
môže vstupovať do listov a il1ličia. sa kumuluje v koreňovom 
systéme. 

Obr. 13. Mŕtvy konárik Pinus sylvestris z referenčnej plochy -
tvorba extrémne úzkycl1 ročných krul1ov. 
Fig. 13. Tl1e dead twig of the Pinus sylvestris trom the reference 
site - formation of extremely tight current year shoots. 
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rok/ycar 
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Porovnanie rastlinného pletiva z haldového poľa 
a z referenčnej plochy 

Rastliny na haldách majú vysokú koncentráciu ťažkých 
kovov aj nedostatok organických živín a vlahy. Osídľujú 
najmä priehlbiny alebo časti so zvetranejším materiálom. 
Na starých haldách prevažujú trváce rastliny, kým jedno
ročné a dvojročné sa vyskytujú veľmi zriedka. 

Ročné kruhy v živom konáriku Pinus sylvestris z hal
dového poľa sú úzke (obr. 5 a 6) a v niektorých z rokov 
1999-1994 sa zistili anomálne tenkostenné tracheidy 

Obr. 14. Mŕtvy konárik Pinus sylvestris z referenčnej plochy -
zoslabenie súdržnosti sekundárnej bunkovej steny a jej odlupovanie. 
Fig. 14. The dead twig of the Pinus sylvestris trom the reference 
site - weakening of cellular secondary cell-wall cohesion and its 
exfolialion. 
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Obr. 17. Výskyt zásobných látok v parenchýme stržňového dreva 
živého kanárika Betu/a pendula z haldového poľa. 

Fig. 17. Reserve mater in wood parenchyma in living twig ot Betu/a 
pendula trom the dump-field. 

(nevýrazné letné drevo) , čo svedčí o tom, že bunková 
stena sekundárne nehrubla a väzba medzi sekundárnymi 
stenami tracheíd reakčného dreva bola oslabená (obr. 7). 
Okrem zaťaženia pletiva ťažkými kovmi je pravdepodob
nou príč inou aj nedostatočná pôdotvorba na haldách. 
V pletive z rokov 1995-2007 sa tvorilo tlakové reakčné 
drevo (obr. 8). 

V mŕtvom konáriku Pinus sylvestris z haldového 
poľa sa v ostatných trinástich rokoch tvorili len veľmi 
úzke ročné kruhy (obr. 9). Potvrdil sa výskyt početných 
kalusov, blízko ktorých sa tvorili početné živicové kanáliky 

Obr. 16. Živý konárik Betu/a pendula z haldového poľa - tvorba 
mimoriadne úzkych ročných kruhov. 

Fig. 16. The living twig or the Betu/a pendula from the dump-field -
formation ot extraordinary tight current year shoots. 
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Obr. 18. Živý konárik Betu/a pendula z haldového poľa - hýfy 
a rebríčková perforácia v cieve bez povlaku. 
Fig. 18. The living twig ot u,e Betu/a pendula trom lhe dump-field -
hyfs and ladder perforation in vessel without cover. 
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(obr. 1 O). V posledných ročných kruhoch hrubnutie bunkovej 
steny letných tracheíd úplne chýba (obr. 11 ). 

Na priečnom reze živým konárikom z referenčnej plochy 
na detailnej snímke ročných kruhov vidieť odlupovanie 
sekundárnej steny letných tracheíd (obr. 12) Tracheidy 
reakčného dreva sú pomerne pravidelné. Extrémne úzke 
ročné kruhy (obr. 13), známky oslabenej súdržnosti sekun
dárnej bunkovej steny a jej odlupovanie (obr. 14) vidieť 
aj na priečnom reze mŕtvym konárikom. 

Porovnanie šírky ročných kruhov analyzovaných 
vzoriek Betu/a pendula z haldového poľa i z referenčnej 
plochy za obdobie 1998-2006 je na obr. 15. 

Na prierezoch živého konárika Betu/a pendula z haldo
vého poľa (obr. 16} pri detailnom zväčšení vidno zónové 
hrubostenné i tenkostenné libroformné vlákna. Obr. 17 
dokumentuje výskyt zásobných látok v parenchýme 
stržňového dreva a obr. 19 hýfy a rebríčkovú perforáciu 
v cieve bez povlaku. Mŕtvy konárik poukazuje na hojnejšie 
zastúpenie ciev bez povlaku, pre ktoré je typická rebríč
ková perforácia. Membrány stenčenín axiálneho paren
chýmu a parenchýmu stržňového lúča sú enzymaticky 
odbúrané (obr. 18) a parenchým stržňového lúča nemá 
zásobné látky. 

Vzorka mŕtveho konárika poukazuje na pomerne 
značný výskyt zásobných látok v parenchýme stržňového 
lúča (obr. 19). Na reze živým konárikom z referenčnej plochy 
vidieť nepravidelne široké ročné kruhy (obr. 20) a pred
nostné usporiadanie ciev do radiálnych skupín. Membrány 
stenčeného parenchýmu stržňového lúča boli enzymaticky 
odbúrané (obr. 21 ). 

Zistilo sa. že na lokalite Podlipa koncentrácia ťažkých 
kovov v rastlinnom pletive klesá v poradí Fe, Zn, Pb a Cu 
(tab. 3, 4). Porovnanie záťaže typov rastlinného pletiva 

. (koreň. konár/byľ, l isty/ihličie) ťažkými kovmi prinieslo 
pomerne heterogénne výsledky (pri konároch sa porovnajú 
údaje o kontaminácii živých konárov). 
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Obr. 19. Mŕ1vy konárik Betu/a pendula z haldového poľa - výskyt 
zásobných látok v parenchýme. 
Fig. 19. The dead twig of Betu/a pendula !rom the dump-field -
presence of reserve mater in parenchyma. 

Diskusia 

Negatívny vplyv Fe ako ťažkého kovu na rastliny nie 
je detailnejšie preskúmaný, ale prejavuje sa zakrpatením 
ich vrcholcov a zhrubnutím koreňov (Cannon. 1960). 
na lokalite Podlipa, hlavne pri Picea abies, deformáciou 
vrcholových častí stromov až do štádia tzv. bocianích 
hniezd. 

Cu je esenciálny prvok, zložka mnohých metaloenzý
mov. Zaťaženie rastlín v ňom vedie k tvorbe nekrotických 
škvŕn na nižších listocl1 pri stonke, k purpurovému a fialo
vému sfarbeniu stoniek (najvýraznejšie sa prejavuje 

Obr. 20. Živý konárik Belu/a pendula z referenčnej plochy- nepra
videlná šírka ročných kruhov . 
Fig. 20. The living twig of lhe Betu/a pendula from reference site -
irregular width ot the current year shoots. 

Obr. 21. Živý konárik Betu/a pendula z referenčnej plochy - enzy
maticM odbúranie membrán stenčeného parenchýmu stržňového lúča. 

Fíg. 21. The living twig of the Betu/a pendula from reference site -
enzymely degradated membranes ot thined parenchyma. 
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pri Acetosella vulgaris) , k chloróze listov (majú zelené 
žilkovanie) a k zakrpateniu koreňového systému. 

Pomerne hojný výskyt rastlín s listami postihnutými 
chlorózou so zeleným žilkovaním (Picea abies, Betu/a 
pendula), s mŕtvymi plôškami na končekoch listov 
(Acetosella vulgaris) a s rudimentárnym koreňovým 
systémom (napr. Picea abies) možno podľa Cannona 
(1960) pripísať aj zaťaženiu flóry Zn. 

Niektorí autori pokladajú za veľmi fytotoxický kov aj Ag 
(Pitter, 1990). Ni a Co sa, podobne ako Zn, na rastlinách 
prejavujú ako biele škvrny (Cannon, 1960). Opísané sú 
zo Sa/ix fragilis. . 

Medzi ochorenia, ktorých príčinou je vyšší obsah Cd, 
okrem iných patrí aj chloróza listov (Page et al. , 1972), 
hnednutie koreňov (lmai a Siegel, 1973) a tvorba fialovo
hnedých škvŕn na listoch (Weigel a Jáger, 1980), ktorá je 
asi dôsledkom zmeny metabolizmu fenolov (Barceló 
et al. , 1986). Prejavy týchto ochorení sa na študovanej 
lokalite zistili pri Picea abies (chloróza ihličia) , Quercus 
petraea (hnednutie koreňov) , Acetosella vulgaris (tvorba 
fialovohnedých škvŕn na listoch). časté je aj opadávanie 
listov a i h lič ia (Cibulka et al. , 1991 ). Nedostatok Cd 
spôsobuje rast tvorby biomasy, kým jeho vysoký obsah 
neúmerný rast listov a koreňov , stagnáciu bunkového 
delenia (napr. ihličie Pinus sylvestris na haldách v Podlipe 
je mimoriadne krátke, maximálne do 2 cm) a predlžovanie 
buniek (Fuhrer, 1983). 

Z rozpustných foriem Pb v prírodných vodách pre
važuje Pb2• a [PbC03(aq)J0 , ktoré môžu byť v širokom 
rozmedzí pH dominantnou formou výskytu. Ako uvádza 
Pitter (1990), v oblasti pH blízkej neutrálnej. ktorá je typická 
pre Ľubietovú , sa vo väčšej koncentrácii môžu tvoriť 
aj komplexy [Pb(C03)2]2·, [Pb(0Hh(aq)J0 a [PbOH]• . 

Potvrdilo sa (ako už uviedol Beneš a Pabianová, 
1987), že ak pri Pb prevažuje príjem koreňmi , potom sa Pb 
koncentruje predovšetkým v nich (tab. 3). Pri rastlinách 
zaťažených Pb možno pozorovať zakrpatenosť (Picea 
abies, Ouercus petraea, Betu/a pendula a i.) a zasy
chanie listov. Otrava rastlinstva Pb spôsobuje chlorózu 
listov, poškodzuje korene a znižuje reprodukčnú schopnosť 
drevín (zníženú klíčivosť). 

Pomerne nižšie zaťaženie rastlín ťažkým i kovmi na loka
lite Ľubietová možno vysvetliť tým, že pri blízkej koncentrácii 
Cd, Pb, Mn, Zn a Co v pôde ich obsah v pletive rastlín 
s rastúcim abráznym pH pôdy klesá (Lagerwerff, 1971 ). 

Špecifické anomálie flóry, ktoré by bolo možno pripísať 
vplyvu vysokého obsahu As a Sb v pôde, sa nepodarilo 
rozlíšiť. 

Záver 

Zistilo sa, že na lokalite Podlipa koncentrácia ťažkých 
kovov v rastlinnom pletive klesá v poradí Fe, Zn, Pb a Cu. 
Z porovnania typov rastlinného pletiva vyplynulo, že vše
obecne najvyšší zistený obsah kovov býva v koreňoch, 

potom v listoch a v stonkách. Najmenej ťažkých kovov 
obsahujú kvety, semená a plody. 

Ročné kruhy drevín z haldového poľa sú mimoriadne 
úzke. Kým hrúbka letokruhov Pinus sylvestris často 

neprekračuje desiatky až prvé stovky ~Lm. hrúbka leto
kruhov z referenčnej plochy je často viac ako desaťnásobná. 

Podobný trend (aj keď nie pri takých veľkých rozdieloch) 
možno sledovať aj pri rastline Betu/a pendula. 

Pletivo rastlín na haldových stanovištiach je značne 
poškodené. Anomálne hrubnutie bunkovej steny, odlupo
van ie sekundárnej steny letných tracheíd, enzymatické 
odbúravanie membrán axiálneho parenchýmu a parenchýmu 
stržňových l účov, výskyt početných kalusov a živico
vých kanálikov, ako aj hojných hýf v cievach poukazujú 
na obranné reakcie rastlín vystavených stresovým faktorom 
haldového stanovišťa - zvýšenému obsahu ťažkých kovov, 
deficitu pôdneho krytu a jeho neschopnosti zadržiavať vlahu, 
svahovým pohybom nesúdržného materiálu vyvolávaným 
najmä kryogénnym tečením . 

Poďakovanie. Za finančnú podporu ďakujeme grantovej Agentúre 
na podporu výskumu a vývoja. Práce sa vykonali v rámci projektu 
APW-51-015605. 
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Contamination of plants by heavy metals at mining dump-field 
Ľubietová-Pod lipa 

Hydrothermal Cu-mineralization in the surrounding 
of Ľubietová was exploited at three deposits : Po dlipa, 
Svätodušná and Kolba in the Peklo valley (here are developed 
not only Ct,.1· but also Fe-, Co-, Ag- and Ni-mineralizations). 
The most important deposit was the Podlipa deposit Zelená 
dolina valley (Fig . 1). The most intensive explo itat ion 
of the ore bodies was realized from 15 th to 1 am centuries 
(Kodera et al, 1990). The mining activities stoped in 191h 

century. 
The Podlipa deposit is situated in Ľubietová crystalline 

complex ot Permian age. The complex consists of grey
wacke s and arkose sch ists and cong lomerates near 
of the contact with Lower Permian granitoid rocks. The wall
•rocks are intensively brecciated (Bergfest, 1951 ). 
The o re mineralization is formed by chalcopyrite, pyrite, 
hematite, Ag-tetrahedrite and arsenopyrite. The main 

gangue m inerals a re quartz and carbonates (dolomite , 
siderite and ankerite). At the d ump-field is developed the 
vegetat ion w ith high content ot the heavy metals. During 
ca 200 years a lim ited group of p lants (which is able 
to exist under such a fytotoxic conditions) was selected 
(Banásová, 1996). 

Samples of the technogenous sediments, surface 
and drainage water as well as the plant samples were 
collected in September 2006 both from dump field Podlipa 
a nd trom the reference site (Fig. 1 ). The p ian! sam ples 
were separated and the individual tissues: roots; l ive 
branches/stems, stalks ; leafs/needles: flowers/doughnuts, 
fruits. Cu, Fe, Pb, Zn, Cd, Ag, Ni, Co, As and Sb contami
nation of samples was studied. The samples were stored 
at room temperature and air-dried at 20 °c for 14 days. 
AII the samples were analysed by ICP/MS analysis in ACME 
Analytical Laboratories, Vancouver, Canada. Calculation 
of all data was based on dry weight. 

T he results !or sediment samples are g iven in Tab. 1 
a nd tor surtace and drainage water in Tab. 2. T he concen
trations of the heavy metals in p ian! tissues decrease 
seriately in rate: Fe, Zn, Pb and Cu (Tabs. 3 and 4). The total 
ad itive concentration of the heavy metals are presented 
at h istograms (Fig . 2). Comparison of i ndividual types 
ot plant tissues show that the h ighest concentrations 
ot heavy metals are in roots, than in leafs and stems and 
the lowest concentrations are in flowers, seeds and in fruits. 
The plant tissues tro m the dump-field are heavily damaged 
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ano the growth of the current year shoots are extraordinary 
tight (Figs. 5 and 15). The anomalous coarsening ot the 
cell-walls, calluses and resin-cannals occurrences, 
as well as occurrence of hyfs in vessels document the plant 

defense reactions under the influence of stress factors 
at the dump sites (absence of soil and water, the heavy 
metal contamination, mobility ot the cohesionless slope 
materi al). 
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Dicrocerus ct. grangeri (Mammalia, Cervidae) z Rohožníka 
(Slovensko) 

PETER HOLEC, MICHAL KAROL a IVANA KOUBOVÁ 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Kamenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) trom Rohožník (Slovakia) 

Rohožník is situated in northeast margin ot tlie Vienna Basin. The locality was known as Badenian
-Sarmatian clay pít for local cement industry. Badenian clay is grey and fine, Sarmatian more sandy 
and yellow. The age ot both sediments is good confirmed by foraminifers and molluscs. The fossil 
remains ot Dicrocerus cf. grangeri come from the sandy clay of the Samnatian age. Three fragments 
were found here: right mandibula with P2-M3, left upper canine and left antler. 

Key words: Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia. Cervidae), Miocene - Sarmatian, Wienna basin, 
Slovakia 

úvod 

Nálezy jeleňovitých, najmä pokiaľ ide o treťohorné 
sedimenty. nie sú veľmi časté. Niekoľko druhov sa našlo 
napr. v š tokeravskej vápenke a na Sandbergu pri Bratislave 
(Holec a Sabol, 2005). Fosílny materiál z Rohožníka (obr. 1) 
mi požičal Dr. Hornáček . 

Metódy: Zvyšky sme fotografovali pri dennom svetle digi
tálnym fotoaparátom Kodak Easy Share C340 (5,0 mega
pixelov) s použitím softvéru Corel Photo-Paint a merali 
sme ich technickým posuvným meradlom Somet lnox Extra 
na desatiny mm. 
Materiál : 1 - telo pravej sánky so zubami Pr-M3 dext. 
Mandibulu zrekonštruoval pán Meszároš z množstva frag
mentov a chýbajúce časti sú nahradené sadrou. 2 - ľavý 

horný špiciak, 3 - ľavý parožtek. 
Pri určovaní veku jedinca sme použil i metodický postup 

Bouchuda (1966). Terminológia korunkových elementov 
vychádza z prác Gentryho et al. (in Rossner a Heissig, 1999) 
a Heintza (1970). Fosílny materiál je uložený v súkromnej 
zbierke Dr. Hornáčka v Smoleniciach. 

Opis lokality 

Lokalitou je jama, v ktorej sa ťažil korekčný íl pridávaný 
do vápenca pri výrobe cementu pre blízku cementáreň. 

Íl je strednomiocénny (vrchný báden). Vek je doložený 
výskytom mnohých druhov dierkavcov, ktoré určila Čierna 
(197 4) z vrtov overujúcich hrúbku korekčného ílu. Zisti li 
sa zástupcovia spiroplektamínovej aj bolivinovo-bulivinovej 
zóny a okrem nich tri sarmatské zóny - zóna veľkých elfídií, 
zóna s Elphidium hauerinum a zóna s Protelphidium 
tuberculatum. HÍbka vody v bádene kolísala v rozmedzí 
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plytkého nerit ika, čo potvrdzuje aj rybia fauna (Holec, 
1973). Zo stavovcov sa našli zuby žraloka Galeocerdo 
aduncus, viac druhov otolitov kostnatých rýb a zvyšky 
veľryby Mesocetus hungaricus. V južnej časti hliniska 
vystupujú aj sarmatské sedimenty a z nich pochádza aj 
nález. Podmienky, v ktorých žili sarmatské foraminiferové 
spo ločenstvá, zodpovedali približne plytšiemu neritiku, 
kým salinita postupne klesala. Z makrofauny sú v bádenskom 
íle bohato zastúpené lastúrniky a uli tníky (Hladilová, 
1991 ). Výrazne prevláda druh Corbula gibba Olivi a Nassa 
restitutiana (Fontannes). Kým bádenský íl takmer neobsa
huje piesok a je modrosivý, sarmatský je z jemného aj 
hrubšieho piesku ž ltookrovej farby. Na lokalite sa vyskytli 
aJ lastúrniky, ale najmä ulitníky - Clithon, Gibbula, Callio
stoma, Cerithium, Pirene/la, Turitella a i., ktoré potvrdzujú 
sarmatský vek sedimentu (1. c.) . Podľa fauny dierkavcov 
aj mäkkýšov predpokladáme, že sedimenty sú spodno
sarmatského veku, čo zodpovedá cicavčej zóne MN-7- 8 
astarak (Melchin et al., 2004). V súčasnosti je jama opustená, 
na jej dne vzniká vodná nádrž a ostatné časti zarastajú 

vegetáciou. 

Systematická časť 

Rad : Artiodactyla - párnokopytníky 
Nadčeľaď: Cervoidea Simpson 1931 

Čeľaď: Cervidae Gray 1821 
Podčeľaď: Muntjacinae Pocock 1923 

Rod: Dicrocerus Lartet 1837 
Druh: Dicrocerus cf. grangeri 

D iagnóza: Talonid na M3 smeruje labiálne. Labiálne 
cingulum na M 2 a M3 chýba, konáre parožka zvie rajú 

uhol 50°. 
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Obr. 1. Schematická mapka lokality Rohožník. Lokalitu vyznačuje čierna elipsa. 

Fig. 1. Schematic map of Slovakia. Locality is marked by a black ellipse. 

Obr. 2a. Pravá sánka pri dorzálnom pchľade. 

Fig. 2a. Right mandible from a dorsal side. 
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Obr. 2b. Pravá sánka z mediálnej strany. 

Fig. 2b. Right mandible from a medial side. 

Obr. 2c. Pravá sánka z laterálnej strany. 
Fig. 2c. Right mandible from a lateral side. 
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Opis zvyškov 

Telo pravej sánky (corpus mandibulae dexter; obr. 2a, 
b, c). 

Našla sa silne poškodená pravá čast' sánky. Jej telo 
(corpus mandibulae) je lateromediálne sploštené, pod P2 

dosahuje výšku 18 mm (meranú na laterálnej strane) 
a hrúbku 7,6 mm. Foramen nutritivum je·6,3 mm pod hornou 
hranou mandibuly v mieste pod zadným koreňom P2. Výška 
tela sánky smerom dozadu príliš nerastie. Pod M 1 je vy
soké 20 a hrubé 10,8 mm. Šírka kÍbového výbežku 
je 17, 7 mm. Rameno sánky (ramus mandibulae) je celé 
zrekonštruované, a preto ho neopisujeme. 

Opis zubov 

Sklovina zubov je sivá, s tmavomodrým nádychom, 
veľmi jemne zvrásnená a narušená systémom jemných 
puklín prebiehajúcich od bázy korunky po jej vrchol. 

Premoláre (obr. 3) 

Premoláre P2- P4 sú podstatne menšie, no najmä 
užšie ako moláre. Postupne sa zväčšujú od P2 po P •· 
V prednej časti sú úzke, v distálnej širšie. Z lingválnej 
strany vidno tri hlboké záhyby skloviny, údolia - predné, 
stredné a zadné. Pri P2 vpredu vystupuje hrboľček - proto
konulid, z ktorého vrcholu vychádza sklovinová hrana 
preprotokrista smerujúca na najvyšší hrboľ - protokonid. 
Je vychýlená bukálne širokým predným údolím. Korunkové 
elementy sú výraznejšie a lepšie pozorovateľné pri P3 

a P4 , najmä metakonid a entostylid. Pri P2 sa nápadne 
obnažil kŕčok korunky resp. koreňa. Labiálny cingulid P3 

a P„ sú nevýrazné. Na P. je anteriolabiálny cingulid už dobre 
rozoznateľný. Abrázia koruniek rastie od P2 po P4 , výraz
nejšie v distálnej, ale na P 4 je pokročilejšia v proximálnej 
časti. 

Moláre (obr. 4) 

Kŕčok je pomerne nápadne obnažený pri M 1 a M2. 

Abrázia je najpokročilejšia pri M1 a smerom na M3 klesá. 
Výraznejšia je pri všetkých troch molároch v ich labiálnej 
časti a odkrýva tam charakteristické polmesiacovité plo
chy dentínu. Ektostylid má známky abrázie pri M, a M2. 

Obr. 3. Pohľad na premoláre P:i-:, Úplne vľavo je prvý molár. 

Fig. 3. Top view on a premolars P2-,. Maximum lelt is a lirst maliar. 

Anteriolabiálny cingulid je nápadnejší ako posteriolabiálny. 
Na M3 je dobre vyvinutý tretí lalok (hypokonulid). Z von
kajšej (lícnej) strany majú moláre približne v strede jediný 
mohutný záhyb skloviny a pri jej báze je sklovinový stÍpik -
ektostylid. Talonid na M3 smeruje labiálne. 

Určenie veku jedinca 

Podľa abrázie zubov sme približný vek jedinca určil i 

na 3 až 4 roky. 

Rozmery zubov v mm + indexy 

P2 d:::-9,0 š = 4,9 dlš = 1,83 
P3 d = 11 ,3 š = 5,8 d/š = 1,94 
P. d = 11 ,6 š=6,9 dlš=1 ,68 
M1 d = 12,6 š = 7,3 d/š = 1,93 
M2 d = 13,0 š = 8,2 d/š = 1,58 
M3 d = 19,4 š = 8,9 d/š = 2,17 
Použité skratky: d - dÍžka, š - šírka 

OÍžka zubného radu = 72,0 
P2-P,. = 29,0 
M1-M3 = 43,0 

š X 100/d = 54,4 
= 51 ,3 
= 61 ,0 
= 57,9 
=63,0 
= 45,8 

Ľavý horný špiciak 11 sin. (obr. 5a, b) 

Zub sa smerom od koreňa k špičke mierne stáča laterálne 
a kaudálne. Je mediolaterálne sploštený, jeho meziálny 
okraj je zaoblený a distálny tvorí pomerne ostrú hranu. 
Koreňová časť zuba sa konči úzkou štrbinou vedúcou 
do koreňového kanála. Zub je tmavohnedý, na laterálnej 
ploche distálnej časti až čierny. Z vnútornej strany je farba 
svetlejšia. Špička zuba je trochu odlomená a vidno, že farba 
nie je iba povrchová, ale rovnako je sfarbená celá hrúbka 
skloviny. 

DÍžka špiciaka = 54,0, bukálnolingválny rozmer = 6,4 (merané 
pri báze korunky), mesiodistálny = 13,9 (merané pri báze 
korunky) 

Ľavý parožtek (obr. 6a, b) 

Spodná časť parožka je na priereze takmer kruhová 
a úplne hladká, v spodnej časti smerom na lebku odlomená. 
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Lateromediálny priemer tejto časti parožka meraný asi 15 mm 
pod ružou je 13 mm a rostrokaudálny 14,2 mm. V hornej 
časti je ruža rozširujúca sa laterálne a kaudálne. Keď sa 
parožtek spodnou časťou orientuje kolmo na podklad, 
ruža sa kaudálnym smerom posúva mierne dorzálne. 
Rostrokaudálny rozmer ruže je 29,8 mm (nemusí byť celkom 
presný, lebo z prednej časti ruže je trocha odlomené) , 
lateromediálny 29,3 mm. časť parožka nad ružou rostro
kaudálne mohutnie, lateromediálne sa výrazne splošťuje 
a 34 mm nad ružou sa dichotomicky rozkonáruje. Predný 
konár je kratší a slabší, smeruje takmer kolmo nahor a trochu 
dopredu. Z jeho špičky je odlomené. Zadný konár je mohut
nejší, smeruje mierne kaudálne a dorzálne. V spodnej 
a strednej časti je rostrokaudálne sploštený, pričom medio
laterálne sú vyvinuté ostré hrany. Dve nevýrazné hrany 
sa tiahnu aj na kaudálnej strane. Asi v polovici dÍžky hlavného 

a 

konára miznú a nad nimi sa objavuje ďalšia. ktorá smerom 
nahor prechádza mediálne a nahrádza mediálnu hranu , 
miznúcu vo vrchnej štvrtine hlavného konára. Smerom 
na vrcl1ol sa zadný konár prehýba až mierne rostrodorzálne 
a končí sa nepríliš ostrou špicou. Celková výška parožka 
je 163,2 mm. 

Diskusia 

Výskyt suchozemských cicavcov sa na lokalite zistil 
prvý raz. Podľa výskytu morských bezstavovcov možno 
predpokladal' spodnosarmatský vek vrstiev. Nálezy sucho
zemských alebo aj sladkovodných živočíchov v morskýcl1 
sedimentoch nie sú zvláštnosťou. Podobná situácia je aj 
na lokalite Sandberg pri Bratislave. Vždy je to podmienené 
blízkosťou pobrežia. Naše nálezy sme porovnávali 

b 

Obr. 4. Moláre M?.3, úplne vpravo 
ječast'M 1• 
Fig. 4. Mollars M2-3, maximum right 
,s a part of M,. 

-
-

Obr. Sa, b. Ľavý horný špiciak. a - z labiálnej strany, b - z lingválnej strany. 

Fig. Sa, b. Left upper incisor, a - from labial side, b - from lingual side. 
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s nálezmi Jie Ye (1989) z lokality strednomiocénneho 
veku v severnej jungarskej panve z halamgajskej formácie 
v oblasti Xinjiang v Čine . Sedimenty sarmatského veku 
v Rohožníku tesne susedia so sedimentmi strednobáden
ského veku. Pravdepodobne ide o tektonický pokles 
susednej kryhy, a tak sa sedimenty rozdielneho veku 
dostali tesne vedľa seba. Najbližší príbuzný nášho rodu 
je mundžak (Muntiacus), ktorého päť druhov prežilo v za
lesnených oblastiach južnej Ázie (Sumatra a Jáva) cez 
pleistocén až do recentu. Z toho možno usudzovať. že 
v sarmate bolo blízke pobrežie dnešných Malých Karpát 
zarastené bohatou teplomilnou subtropickou vegetáciou. 
Stavba parožka z Rohožníka sa trochu odlišuje od parožka 
zobrazeného z lokality Sansan vo Francúzsku najmä 
tým, že obidva konáre sa od miesta rozkonárenia pomerne 
strmo dvíhajú a získavajú tvar úzkeho u, kým pri sansan
skom druhu Oicrocerus elegans sú v tomto mieste už 
od seba dosť vzdialené, v tvare širokého u. Preto ho 
nezaraďujeme do druhu Dicrocerus elegans, ale do Dicro
cerus cl. grangeri. Predpokladáme, že všetky tri zvyšky 
pochádzajú z toho istého jedinca a že zuby veľmi dobre 
korešpondujú s dentíciou, ktorú opísal Jie Ye (1. c.}. 
Mi.iller (1970) uvádza, že dÍžka posledného premolára 
je približne rovnaká ako prvej stoličky. Pri našom exemplári 
je stolička o 1 mm dlhšia, čo môže• byt' prejavom indivi
duálnej variability. Náš materiál veľm i dobre korešponduje 
so zobrazením a opisom Oicrocerus grangeri, ktoré 
publikoval Jie Ye (1989), okrem trochu užšieho rozchodu 
konárov, ktoré zvierajú uhol 48, nie 50°, ako uvádza 
autor (1. c.), a preto medzi rodové a druhové meno vsúvame 
conformis (cl.). 

Podľa Musila (1987) sa parol1y samcov jeleňovitých 
začali tvoriť v miocéne. Spravidla išlo iba o dve výsady 
a zvieratá ich počas života nezhadzovali. 

o 
o 

N 

Obr. 6a, b. Ľavý parožtek. a - z mediálnej strany. b - z laterálnei 
strany. 
Fig. 6a. b. Left antler. a - from medial side, b - from lateral part. 

Okrem opísanýcl1 zvyškov sa o rode Oicrocerus 
elegans zmienil aj Kornhuber {1897), ktorý opísal parožtek 
tohto druhu v jednom bloku karbonatického pieskovca 
v južnej stene Dómu sv. Martina v Bratislave (obr. 7). 
No nám sa zdá, že ide skôr o čiastočne vyvetraný vyliatok 
chodby po kraboch (Ofiomorta). pretože útvar nemá kostenú 
štruktúru. 

Záver 

Zvyšky druhu Oicrocerus cl. grangeri sú prvým 
nálezom fosílnych suchozemských cicavcov na lokalite 
Rohožník. Fosílie sa našli v sedimentoch spodnosarmat
ského veku. čo dobre dokladá mikrofauna dierkavcov 
aj makrofauna mäkkýšov. 

Poďakovanie. Za poskytnutý materiál ďakujem priateľovi Dr. Homáčkovi 
a za vynikajúce vymodelovanie sánky pánovi Meszárošovi. Za pomoc 
pri úprave fotoobrázkov ďakujem pani Némethovej. Obrázok sánky 
zhotovila slečna Koubová Agentúre Vega ďakujem za pridelenie 
grantu 1 /3053/06. 

Obr. 7. Útvar v riasovom piesčitom vápenci v stene Dómu sv. Martina 
považovaný za parožtek rodu Dicrocerus. Pravdepodobne ide 
o čiastočne vyvetrané chodby po kraboch (Ofiomorfa).Výška zvislej 
strany obrázka je asi 60 cm. 

Fig. 7. Shape in a calcareous gnt a wall in t11e church ot lhe Sainl 
Martin in Bratislava regarding like antler ot the genus Oicrocerus. 
lt is probably cast ot the crab hole (Ophiomorpha). Hight of a vertical 
side ot a picture is approximately 60 cm. 
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Dicrocerus cf. grangeri (Mammalia, Cervidae) trom Rohožník (Slovakia) 

A remnants of a small deer Dicrocerus cl. grangeri 
was find in locality Rohožník. The local ity is situated 
in northeastern part ot Vienna Basin. The localite was 
known as Badenian- Sarmatian clay pit for local cement 
industry. Badenian clay is grey and fine, Sarmatian more 
sandy and yellow. The age ot both sediments is good con
tirmed by foraminifers and molluscs. The fossil remains 
ot Dicrocerus cf. grangeri come trom the sandy clay 

of the Sarmatian age. Three fragments were found here: 
right mandibula with P2- M3 , left upper canine and left 
antler. lt is a first find ot terrestrial mamma! trom this locality. 
Sarmatian age is confirmed by a gastropodes like Cllithon, 
Gibbula, Calliostoma, Cerithium, Pirenella, Turite/la, 
etc . ... it accounts !or MN 7-8 Astaracien (Melchin et al., 
2004). We assume the al! three remnants belog to the single 
indivídua!. 
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červená farba egyptského zlata objasnená 

PETER ANDRÁŠ1.2 

'Geologický ústav SAV, Severná 5. 974 01 Banská Bystrica 
2Katedra environmentálneho manažérstva Fakulty prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

The red coloLir of the Egyptian gold solved 

Experts have for a long decades noted that the surtaces of many ancient Egyptian gold or gilded 
artefacts show a distinctive dark purple or reddish coloration. The attempt to explain this phenomenon 
has brought numerous more or less verified theories but only during the last years was confirmed thal 
the species responsible for the predominant reddish purple coloration is most o/ten indicated to be 
AgAuS, found in nature as the mineral petrovskaite. 

Key words: Egypt, red gold, AgAuS - petrovskaite 

Zvláštny červenkastý odtieň zlata sa objavuje na staro
vekých zlatých egyptských sochách, ako aj na tepanom 
kove a zlatých fóliách, a tak sa zdá, že vzniká nezávisle 
od technológie výroby (Lucas, 1927; Lucas a Harris, 
1989). Spomedzi mnohých príkladov tohto fenoménu možno 
spomenúť napríklad pozlátenú masku tváre na Ukhotepovej 
múmii (obr. 1) alebo Tutanchamónov trón (obr. 2). 

O podstate červeného zlata je mnoho hypotéz. Uvažo
valo sa, že to môže byť prejav korózie, pri ktorej sa selektívne 
odstránili niektoré prvky, ako je striebro a meď, o vzniku 
organogénneho filmu, ako aj o náhodnom prídavku minerálov 
obsahujúcich železo, ako je hematit alebo pyrit. Lucas (1927) 
predpokladal, že svetločervenkasté až tmavopurpurové 
sfarbenie zlata môže byť výsledkom náhodného zdrsnenia 
jeho povrchu. Pri svojej úvahe vychádzal z lokálneho 
charakteru červen kastej pigmentácie pozorovateľnej 

napríklad na zlatých fóliách pokrývajúcich drevené skrine 
z Tutanchamónovej hrobky, na ktorých možno roz líš i ť 

nepravidelne ohraničené zlatisté zóny od tmavopurpurových. 
Pri dávnejších pokusoch vysvetliť toto sfarbenie po

ukazovali vedci na extrémnu tenkosť použitých zlatých 
fólií a vznik podivnej červenkastej „patiny" pripisovali stieraniu 
zlata alebo .jeho kontaminácii a prevrstveniu podkladovým 
materiálom (Lucas a Harris, 1989). Rtg. difrakčná analýza 
a rtg . fluorescenčná analýza vzoriek preukázala, že čer
venú farbu zlata najčastejšie spôsobuje prímes AgAuS, 
ktorá sa v prírode vyskytuje vo forme minerálu petrovskaitu 
(Frantz a Schorsch, 1990). Syntetické Au-Ag zliatiny 
s obsahom Ag od 8 do 11 váh. % tvoria na povrchu film 
červenopurpurových škvŕn, vzhľadom a zložením veľmi 
podobných škvrnám nájdeným na starovekých egyptských 
zlatých artefaktoch (obr. 1, 2), ktoré tak možno vysvetliť 
prímesou sulfidických Fe minerálov. Frantz a Schorsch 
(1990) uvádzajú, že podobné škvrny občas vznikali aj na 
povrchu historických i novodobých predmetov vyrobe
ných zo zlata alebo zo Au-Ag zliatin obsahujúcich zložku 
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Ag3AuS2, ktorá v prírodných pomeroch zodpovedá uyten
bogaarditu. Upozorňujú na to, že červenkasté sulfidické 
zóny na povrchu starých zlatých artefaktov sú známe aj 
z iných kultúrnych okruhov (napr. z kráľovskej nekropoly 
v Ure, obr. 3) a sú aj na klenotoch z 19. stor. 

Fakt, že sa táto zvláštna červená farba vyskytuje predo
všetkým na staroegyptských zlatých pamiatkach, znamená, 
že sa pri ich výrobe vo významnejšej miere ako inde uplatnila 
prímes sulfidickej zložky. Zrejme to súvisí s charakterom 
používanej suroviny. Ako uvádza Klemm et al. (2001 ), 
väčšina zlatých ložisk vo Východnej púšti (napr. Hangalia, 
Fatira, Gidami, Atalla . . ) vykazuje tri mineralizačné štádiá -
1. pyritovo-arzenopyritové (± pyrotín, chalkopyrit ; spre
vádzané intenzívnou sericitizáciou okolitých hornín) , 
2. kremenno-zlaté s pyritom, sfaleritom, galenitom a chalko
pyritom(± digenit, hessit, calaverit, scheelit, hematit, tetra
edrit), 3. kremenno-pyritové (± zlato) , a tak výskyt sulfi
dickej prímesi v zlate možno vysvetliť „znečistením" zložkami 
ťaženej rudniny. Langwieder (1994), Meyer (1997), Klemm 
et al. (2001) a Baraka! (2002), ktorí sa zaoberali štúdiom 
starých banských d iel exploatovaných v starovekom 
Egypte, uvádzajú , že sa vo Východnej púšti a v Núbii 
ťažil i zlato-kremenné žily s prímesou hematitu (Fe20 3) 

hlavne v období Novej ríše (1550-333 pr. Kr.; Shaw, 2003) . 
Prídavku sulfidických minerálov nemožno pripísať všetky 

prípady červenkastého a purpurového sfarbenia zlatých 
historických artefaktov. Už Lukas (1 927) zistil, že na nie
ktorých zlatých predmetoch z Tutanchamónovej hrobky 
možno od líšiť svetlý, priesvitný červenkastý farebný odtieň 
od tmavšieho, priehľadnejšieho zlata. Vznik tejto nezvy
čajnej farby sa doteraz nepodarilo vysvetl iť, ale môže mať 
pôvod v zámernom alebo náhodnom primiešaní Fe zložiek 
do zlata, pretože syntetické vzorky takéhoto zloženia sa 
vyznačujú podobným povrchom. Podarilo sa opísať aj 
archeologické objekty obsahujúce červenkastý nános 
hydrátovaných Fe oxidov, ako je lepidokrokit y-FeO(OH), 
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Obr. 1. Pozlátená maska tváre na múmii Ukhotepa. 
Fig. 1. Glided funeral mask ot Ukhotep mummy. 

Obr. 2. Zlatý trón so škvrnami červenkastého zlata z pohrebnej 
výbavy nájdenej v Tutanchamónovom hrobe. 
Fig. 2. Gold throne trom the Tutanchamon's funeral fittings with 
spots ot the reddis:i gold. 

Obr. 3. Zlatá čelenka z kráľovského hrobu v Ure (ranodynastické 
obdobie). Viaceré spomedzi zlatých listov, ktoré ju zdobia, majú 
výraznú červenú farbu. 
Fíg. 3. Gold head-band trom royal tomb in Ur (predynastic period). 
Several gold leaves has markedly red colour. 

pochádzajúce pravdepodobne z podzemnej vody, ktorá 
prenikla do pohrebisk (napr. zlaté masky a iné objekty 
z predkolumbovskej Južnej Ameriky. ktoré poukazujú 
na zámernú aplikáciu povlaku cinabaritu - HgS). 

Z čias Achnatonovej vlády (1 351 -1334 pr. Kr.) sa za
chovali zlaté predmety, do ktorých sa pri výrobe na do
siahnutie červenkastého efektu pravdepodobne zámerne 
primiešavala meď (Frantz a Schorsch, 1990; Shaw, 
2003). Aj v 3. prechodnom období {1090- 715 pr. Kr.) 
sa na výzdobu veľkých figurálnych bronzov spolu s inými 
drahokovovými intarziami používali aj zlaté intarzie s prí
mesou medi. Do tohto okruhu zlatých artefaktov patrí 
aj slávna Tutancharnónova zlatá pohrebná maska (obr. 4). 

Rukopis doručený 19. 12. 2007 
Rukopis akceptovaný 29. 1. 2008 

Revidovaná verzia doručená 21. 1. 2008 
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Obr. 4. Mierne červenkastý odtieň má aj zlato Tutanchamónovej 
pohrebnej masky. 
Fig. 4. The gold of the Tutanchamon·s funeral mask has also slightly 
reddish tone. 
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6th Annual seminary of Slovak Geological Society 
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New knowledge about geological setting and evolution of Western Carpathian 

Seminár sa konal 13. decembra 2007 v ŠGÚDŠ v Brati
slave a bol venovaný 11 O. výročiu narodenia významného 
karpatského geológa akademika Dimitrija Andrusova. 

Mal štyri časti: 

1. Mineralógia, petrológia, geochémia, geochronológia 
a vulkanológia (moderátor P. Uher a M. Kohút). 

2. Environmentálna geológia (moderátor Z. Németh). 
3. Geologická stavba a tektonický vývoj Západných Karpát 

(moderátor V. Bezák a O. Plašienka). 
4. Sedimentológia, biostratigrafia a paleontológia (mode

rátor J. Michalík a J. Soták). 

V úvode prvej časti sa uskutočnilo sympózium Minerály 
vzácnych zemín a Nb-Ta - indikátory evolúcie magmatických 
a metamorfovaných hornín. Popoludní medzi druhou a treťou 
časťou seminára predseda SGS L. Šimon s členmi výboru 
SGS odovzdal ďakovné listy SGS jubilantom - A. Klincovi, 
P . Snopkovej , J . Šefarovi, M. Háberovi, V . Hanzelovi , 
1. Repčokovi. P. Wagnerovi, T. Sasvárimu, Ľ. Kucharičovi , 

P. Kubišovi, M. Elečkovi a L. Dublanovi. Slávikovu medailu, 
najvyššie ocenenie SGS, prevzala H. Bystrická 

6th Annual pre-Christmas serninary was held in ŠGÚDŠ Brati
slava in 13. December 2007 and was dedicated to 110th birth 
anniversary of the famous Carpathian geologist Academician 
Oimitrij Andrusov. 

The seminary program consisted of four parts: 1. Mineralogy, 
petrology, geochemistry, geochronology and volcanology (Mode
rators: P. Uher and M. Kohút). In the beginning of the first part the 
symposium "REE and Nb-Ta minerals: lndicators of evolution 
of magmatic and metamorphic rocks"was held. 2. Environmental 
geology (Moderator: Z. Németh). 3. Geological setting and tecto
nic evolution of Western Carpathians (Moderators: V. Bezák and 
O. Plašienka). 4. Sedimentology, biostratigraphy and paleontology 
(Moderators: J. Michalík and J. Soták). 

In noon tíme between second and third parts of the seminary 
the chairman of the Slovak Geological Society (SGS) L Šimon 
together with the SGS committee members presented the 
acknowledgement letters to SGS members reaching the file 
jubilee: L. Oublan. M. Elečko, P. Kubiš. A. Klinec, P. Snopková. 
J. Šefara, M. Háber, V. Hanzel, 1. Repčok, T. Sasvári, Ľ. Kucharič 
and P. Wagner. Acknowledgernent for excellent presentation 
of geology was presented to Z. Krempašská and the Spiš 
Museum. The supreme SGS appreciation - the Slávik medal -
was presented to H. Bystrická 



Činnosť SGS v rokoch 2006-2007, ako aj jej celkové 
smerovanie sa zhodnotilo na valnom zhromaždení SGS, 
ktoré sa tiež konalo v priebehu seminára. O životaschopnosti 
SGS svedči aj intenzívny vedecký život. Na porovnanie uvá
dzame, že v roku 2005 okrem kongresu SGS na Medvedej 
hore bolo v rámci pobočiek SGS 66, v roku 2006 67 a v roku 
2007 60 odborných akcií. 

Po úvodných slovách D. Plašienku a prednáške J. Michalíka 
sa oficiálne začal Medzinárodný rok planéty Zem. Valné 
zl1romaždenie SGS, ako aj akcie v rámci Medzinárodného 
roka planéty Zem charakterizujeme v samostatných príspevkoch. 

6. predvianočný seminár bol tradičným vyvrcholením 
celoročného bádateľského úsilia geovedcov na Slovensku. 
Nové poznatky sa prezentovali v štyridsiatich odborných 
referátoch a na ôsmich výveskách. Pre tradične veľký záujem 
prednášateľov a obmedzené časové možnosti jednodňovej 
akcie mohol byť každý vystupujúci prvým autorom iba jedného 
príspevku. 

Abstrakty publikujeme v poradí vystúpení na seminári. 

V závere seminára (od 19:30) s prednáškou Poznatky 
z geologických výskumov v Kanade a nové výsledky zo Slo
venska vystúpil 8. Molák, slovenský geológ pôsobiaci 
v Kanade. 

The SGS activities in 2006-2007 as well as the general 
strategy of the Slovak Geological Society were rated during 
the General meeting ot SGS, held in the middle ot seminary. 
The viability ot Slovak Geological Society can be manifested 
also by intensive scientific life. For comparison: In 2005 besides 
the SGS Congress in the holíday resort Medvedia hora in the 
trame ot particular SGS branches 66 scientific presentations 
were held, in 2006 the number reached 67 presentations and 
in 2007 60 presentations. 

After the introduction by O. Plašienka and presentation 
by J . Michalík the lnternational Year ot the Planet Earth has 
started. 80th events - SGS General Meeting and under
takings included into lnternational Year ot the Planel Earth 
will be characterized in separate contributions. 

6th Annual pre-Christmas seminary was a tradltional culmination 
ot the whole-year scientific labour of numerous geoscientists in 
Slovakia. New knowledge was presented in 40 presentations and 
8 posters. Because of traditionally high interest of lecturers and 
limited time of the whole-day scientific event, each presenter was 
allowed to be the first author ot only one lecture. Abstracts ot pre
sentations are ordered correspondingly with their order in seminary. 

The seminary has terminated in evening hours by the lecture 
by 8. Molák: Slovak geologist in Canada: Knowledge trom geo
logical investigation in Canada and new results trom Slovakia. 

O. Plašienka, Z. Németh, L. Šimon, Ľ. lg/árová a O. Magálová 
organizátori 6. predvianočného seminára 
Organizers of 6th pre-Christmas seminary 

Obr. 1. Plašienka. L. Šimon a J. Michalik pri otváraní Medzinárod
ného roka planéty Zem. 

Fig. 1. D. Plašienka, L. Šimon and J. Michalík at opening ceremony 
ot the lnternational Year ot the Planet Earth. 

-

Obr. 2. Pohľad na účastníkov vyše dvanásťhodinového maratónu 
vedeckých vystúpení. 

Fíg. 2. View on a part of participants ot more than 12-hours lasting 
marathon of scientific presentations. 
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Mineralogy, petrology, geochemistry, geochronology and vulcanology 

P. UHER a M. ONDREJKA: Distribúcia As a S v monazite-(Ce) 
hercýnskych granitov Západných Karpát 

V rámci výskumu variácií chemického z loženia fosfátov REE 
v západokarpatských granitických horninách sa zistila systematická prí
tomnosť As a S v akcesorickom monazite-(Ce). Najvyšší obsah As a S 
majú monazity granitických hornín typu 1 (Tribeč. Hlohovec: max. 0,5 % 
As2O5, s 0.01 apfu As; max. 1,5 % SO3, s 0,05 apfu S). Granity typu A 
(Turčok, Velence a Hrončok) a Ss (Zlatá Idka) majú monazit s nižším 
obsahom As a S (max. 0,3 % A5:1O5, s 0,006 apfu As; max. 0,4 % SO3, 

s 0,01 apfu S). Najnižšia koncentrácia As a S bola zistená v monazite 
z granitov a pegmatitov typu S (Bratislavský masív: max. 0,2 % A5:1O5• 

s 0.004 apfu As; max. O, 1 % SO3, s 0.003 apfu). Kým päťmocný As 
vstupuje do štruktúry monazitu jednoduchým substitučným mechanizmom 
As5• P5• •1 (gasparitová substitúcia), šesťmocná S v podobe síranového 
aniónu najmä pomocou heterovalentnej „klinoanhydritovej" substitúcie 
Ca2·S6·(REE3·P5·).1. Tieto substitučné mechanizmy sa nedávno zistili 
aj v monazite až gasparite (REEPO4 -REEAsO.) z ryolitu typu A na lokalite 
Tisovec-Rejkovo (Ondrejka el al., 2007). 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06. 

P. BAČÍK, P. UHER a P. KONEČNÝ: Vanádovo-chrómový 
klinozoisit, muchinit a disakisit-(La) - minerály skupiny 
epidotu z amfibolických metapyroklastík perneckej skupiny 
na lokalite Pezinok-Rybníček 

V paleozoických amfibo lických metapyroklastikách so zvýšeným 
obsahom pyritu, pyrotitu a organického C, ktoré sa tradične označujú 
ako „čierne bridlice" perneckej skupiny Malých Karpát (predtým 
pezinsko-pernecké kryštalin ikum). sa z viacerých lokalít opísala 
metamorfná mineralizácia s V-Cr granátom (goldmanit - grossulár -
uvarovit s. s.). V-Cr muskovitom, V-Cr klinozoisitom až muchinitom. 
amfibolom (magneziohornblend, tremolit, aktinolit, vzácne edenit). 
diopsidom, albitom, pumpellyitom-(Mg), flogopitom. klinochlórom, 
prehnitom, titanitom. pyritom. pyrotitom a s prevažne hydrotermál
nym kremeňom a s karbonátmi (Uher et al. , 1994, 2008). Mineralizá· 
cia sa viaže na horizonty metapyroklastík primárne obohatených o V. 
Cr a C0,0 v rámci tzv. produktívnycI1 zón spojených so stratiformnými 
ložiskami pyritu a pyrotitu (Cambel a Khun, 1983). 

Minerály skupiny epidotu vystupujú v podobe xenomorfných až 
hypidiomorfných, zriedka id iomorfných prizmatickýcl1 kryštálov (pre
važne veľkých 0, 1 až 0,4 mm) v asociácii s ostatnými silikátovými 
fázami, kremeňom a sideritom. V BSE majú kryštály slabú až zreteľnú 
koncentrickú zonalitu. často s difúznymi hranicami zón. Ich centrálne 
časti sú obohatené o prvky vzácnych zemín (REE), Mg a zväčša 
aj o V a Cr, okrajové majú naopak najvyšší obsah Ca a Al, nižšiu 
koncentráciu V a Cr, ako aj veľmi nízky obsah Mg a REE. Na základe 
mikrosondových analýz a v súlade s platnou klasifikáciou minerálov 
epidotovej skupiny (Armbruster el al.. 2006) možno centrálne časti 
kryštálov označiť ako o vzácne zeminy Cr a Mg obohatený muchinit 
až o V-Cr obohatený disakisit-(La) a okrajové partie ako o V-Cr obo
hatený klinozoisit. Obsah V a Cr dosahuje až 10 % V, O3 (0.7 apfu V) 
a 7 % Cr,O3 (0.4 apfu Cr). Koncentrácia Fe v muchinite a disakisite-(La) 
býva pomerne nízka. zvyčajne do 1,4 % FeO (0.1 apfu Fe). výnimočne 
do 2.7 % FeO (O. 18 apfu) v klinozoisite. Obsah Mn, Ti, Th. U, Ba a F 

je vo všetkých študovaných vzorkách veľmi nízky (pod 0.3 % oxidov) 
a ojedinele sa zistil zvýšený obsah Sr (okolo 1 % SrO; O.OS apfu Sr) 
v okrajovej časti kryštálu. Medzi najvýznamnejšie substitučné 
mechanizmy minerálov skupiny epidotu na lokalite patrí VAi., (muchi
nitová substitúcia) a REEMg (CaAI)., (disakisitová substitúcia). 
naproti tomu Cr pozitívne koreluje s Al a V. V rámci REE vysoko 
prevládajú prvky ľahkých vzácnych zemín (LREE). najmä La - Nd. 
čo je typické pre minerály skupiny epidotu (najmä podskupina allanitu). 
Pozoruhodná je však distribúcia jednotlivých REE. Centrálne časti 

kryštálov, najviac obohatené o REE (maximálne okolo 10 °'<> Lap3, 

5 % Ce2O3• 1 ~o Pr2O3 a 3 % Nd, O3; resp. 0.6 apfu REE), vykazujú 
prevahu La nad Ce, Nd a Pr (disakisit-(La) resp. o La obohatený 
muchinit) . Naopak smerom k okrajom kryštálov celkový obsah AEE 
klesá a súčasne sa mení distribúcia na Nd > La > Ce > Pr. 

Predpokladáme, že vznik V-Cr silikátov, ako aj minerálov epido
tovej skupiny obohatených o V. Cr a REE na skúmanej lokalite 
je spätý s hercýnskou kontaktnou metamorfózou v podmienkach 
amfibolitovej fácie pod vplyvom intrúzie modranského granitového 
masívu na bázické pyroklastické horniny obohatené o organický uhlí
katý materiál, V a C r. Prítomnosť disakisitu-(La) súčasne indikuje 
mobilitu a frakcionáciu REE pri melamorfnej udalosti. Postupný 
pokles obsahu REE a čiastočne aj v a Cr v muchinite až klinozoisite 
možno spájať s poklesom teploty po vyvrcholení kontaktnej meta
morfózy. Lokalita Pezinok-Rybníček je súčasne druhou lokalitou 
na svete, na ktorej sa zistil disakisit-(La). Jeho typovou lokalitou 
je peridotit zóny Ullen v talianskych Východných Alpách (Tumiati el al.. 
2005). 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06. 

P. CHUOÍK, P. UHER a 1. DIANIŠKA: Nové údaje o Nb-Ta-W 
mineráloch vo vzácnoprvkových granitoch gemerika 
lokality Dlhá dolina 

Vo vzorkác!1 vysokofrakcionovaných leukogranitov so vzácno
prvkovou Sn-W-Nb-Ta-Li mineralizáciou pochádzajúcich z vrtov 
v Gemerskej Polome-Dlhej doline v gemeriku sme identifikovali pestrú 
škálu akcesorických Nb-Ta-W minerálov. Tým dopÍňame staršie 
údaje o Nb-Ta-W mineráloch z tejto lokality (Malachovský, 1986. 
1992; Malachovský el al., 2000) a navyše ide o presnejšie analýzy 
získané na elektrónovej mikrosonde CAMECA SX 100 (ŠGÚDŠ Brati
slava). Vzorky hornín, z ktorých sme Nb-Ta-W minerály identifikovali, 
pochádzajú z vrtu DD-3/466. OD-4/602, 00-15/545 a 00-17 /650. 
Zrejme ide o dve minerálne asociácie. primárnu a sekundárnu. Pri
márnu zastupuje ferocolumbit, ferotantalit. volfrámový ixiolit, Nb-Ta 
volframit a popri nich sa vysky1uje aj kasiterit a rutil so zvýšeným 
obsahom Nb a Ta. Sekundárnu asociáciu reprezentujú minerály skupiny 
pyrochlóru, a to mikrolit, uránmikrolit a pyrochlór. 

Ferocolumbit sa vyskytuje vo forme samostatných kryštálov veľ
kých do 25 pm alebo agregátov tvorených asociáciou pyrochlór. 
uránmikrolit a ferocolumbit. Hodnota Mn/(Mn + Fe) dosahuje 
0.32-0,46 a Tat(Ta + Nb) = 0.13-0. 16. Ferocolumbit má zvýšený 
obsah Ti (2-3 ~o TiO~). obsahuje až 7 °o WO3 a do 1 ~o Sc,O3. 

Manganocolumbit sa vysky1uje vo forme samostatných kryštálov 
veľkých maximálne 150 .um s hodnotou Mn/(Mn + Fe) = 0.65-0,86 
a Ta/(Ta + Nb) = 0,21-0,26. Spozorovala sa nepravidelná zonalita 



s trendom rastu Ta/Nb z centrálnej do okrajovej časti kryštálu mangano
columbitu. Podobne ako vo ferocolumbite aj manganocolumbit obsahuje 
vyššie množstvo W (max. 6 % WO3) a Ti (max. 3 % TiO2). 

Volfrámový ixiolit je vo forme nepravidelných kryštálov (maximálne 
400 µm). Z názvu vyplývajúci vyšší obsah W sa pohybuje od 12 až 
po 35 % WO3. Obsah Nb kolíše v závislosti od obsahu W. Pri obsahu 
12 % WO3 dosahuje Nb najvyššiu hodnotu (55 % Nb2O5) a postupne 
s rastom obsahu W (až na 35 % WO3) klesá až na 33 % Nb2O5. 

Obsah Ta2O5 neprekračuje 7 %. Naopak asociujúci volframit (ferberit) 
obsahuje do 6 % NbP5 a 0,5 % Tap5. 

Mikrolit v asociácii s uránmikrolitom a pyrochlórom sa vyskytujú 
vo forme kryštálov veľkých maximálne 250 µm. Vo všetkých členoch 

pyrochlórovej skupiny badal' zvýšený obsah UO2 (od 9 % v mikrolite, 
12 % v pyrochlóre až po 20 % v uránmikrolite). Pozoruhodný je 
obsah W v mineráloch pyrochlórovej skupiny. a to až 4 % WO3. 

Uránmikrolit má oproti členom s nižším obsahom U vyšší obsah Ti 
(do 6 % TiO2)-

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06 a grant Univerzity Komenského UK/254/2007. 

1. BROSKA a M. HRDLIČKA: Prvé zistenie vzniku monazitu 
na úkor allanitu v granitoch Západných Karpát 

Početné zistenia premien monazitu - a už aj xenotímu - na epidot 
resp. allanit poukazujú na relatívne nízku stabilitu fosfátov pri naložených 
metamorfných procesoch, ktorými prešli variské granitové masívy 
Západných Karpát. Rozsiahlejšie premeny fosfátov smerujúce k stabi
lizácii systému silil<átmi epidotom a allanitom sa zistili najmä v amfi
bolitovej fácii, v nižších stup11och metamorfózy, kde monazit alteruje 
na apatit. To sú javy typické pre granity typu S. 

V Malej Fatre, kde je rozsiahle teleso variského spodnokarbón
skeho granitu typu 1, je hojný allanit-(Ce), ktorý má často znaky 
rekryštalizácie po metamiktizácii. Na lokalite Dubná skala (Vrútky) 
sme prvý raz zaznamenali aj kryštalizáciu monazitu-(Ce) na úkor 
allanitu·(Ce). Ide o prípad. keď monazit vzniká zatláčaním apatitu 
dezintegráciou allanitu, pričom apatit bol pôvodne primárnou fázou -
inklúziou v allanite. Premena apatitu na monazit vyžaduje vyššiu teplotu 
a mobilitu fluíd obohatených o prvky vzácnych zemín. 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06. 

M. ONDREJKA, P . UHER, M. PUTIŠ, A. LARIONOV 
a 1. PADERIN : 3,4 miliardy rokov starý zirkón z Veľkého 
Zeleného potoka datovaný metódou SHRIMP - najstarší 
vekový údaj zo Západných Karpát 

Vo fundamente severnél1o veporika vrchnej časti doliny Veľký 
Zelený potok vystupuje hrubozrnná granatická ortorula (Otz, Pl, Ms, 
St, Grt, Rt, Czo ± Ky), čiastočne natavená (migmatitizovaná), s relikt
nými porfyroblastmi živcov. Draselný živec sa nezistil, čiže alebo 
rekryštalizoval na svetlú sľudu. alebo v pôvodnom protolite chýbal. 
Hornina vystupuje ako samostatné teleso (hrubé cca 50 m) v porfyro
blastických metadioritoch ako súčasti páskovaných maficko-tonalitických 
metamagmatitov. s ktorými má ostrý (metamorfný kontakt). S nimi má 
rovnaký, kambricko-ranoordovícký vek. Pravdepodobne sa vzťahujú 
na riftogénny plášťový a kôrový protolit, ktorého taveniny sa v extenznom 
režime umiestňovali spoločne do spodnej kontinentálnej kôry. 

Metódou SHRIMP (laboratórium VSEGEI, Petrohrad) sa v hornine 
identifikoval a datoval zirkón s nezvyčajne starým reliktným jadrom. 

-

ktorý vykazuje diskordantný vek s dolným interceptom 359.1 ± 7,3 
Ma a s l1orným 3399 ± 24 Ma. Mladšie okrajové časti zirkónu majú 
konkordantný vek 359,4 ± 4,5 Ma. 

Obsah Hf v starom reliktnom jadre sa pohybuje od 1,45 do 1,98 
hmat. % HIO? (0,013- 0,017 apfu Hl), kým mladšie okrajové zóny 
od 2,00 do 2,12 hmat.% HfO2 (0.018-0,019 apfu Hf). Pomer Zr/Hf 
v reliktnom jadre sa pohybuje v intervale 33-46, v okrajových čas
tiach 31-32,6. Priemerný obsah REE + Y v reliktnom jadre je 0,41 
hmot. % (REE, Y)2O3, okrajové zóny obsahujú len 0,25 hmat. % 
(REE. YhO3 . Chemické zloženie starého detritického zirkónového 
jadra indikuje jeho pôvod z kontinentálnej kôry. pravdepodobne z hornín 
granitoidného zloženia. 

Zistený paleoarchaický vek reliktného jadra zirkónu (3.4 Ga) 
je jednoznačne doteraz najstarším zisteným geologickým záznamom 
zo Západných Karpát. Podobné veky sú v širšej oblasti Álp, Karpát 
a českého masívu stále veľmi zriedkavé. Najstarším známym zázna
mom je 3,84 Ga (staré detritické jadro zirkónu z pararuly moldanubika; 
Gebauer et al., 1989). Vek okolo 3.4 Ga sa zistil aj z metakvarcitu 
v rakúskej časti českého masívu (Gerdes a Finger. 2005). Archaický 
vek okolo 3.4 Ga sa zistil aj v eklogitoch masívu Gotthard v švajčiarskych 
centrálnych Alpách (Gebauer et al., 1988). 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVT 20-016104 a APVV-0557-06. 

O. OZDÍN, P. UHER a P. BAČÍK: Amfiboly a minerály skupiny 
epidotu v porfyrickom diorite na lok al ite Bratislava
-Okánikova ulica 

Porfyrický diorit vystupuje v podobe malých. najviac niekoľko• 
metrových, pravdepodobne žilnýcl1 telies v okolí Hlbokej cesty 
a Okánikovej ulice v Bratislave-Starom Meste. Lokálne ho prerážajú 
tenké pegmatitové a aplitové žily. Je súčasťou hercýnskeho brali· 
slavského granitového masívu, ale jel10 genetický vzťah k okolitým 
granitovým telesám nie je vyriešený (cl. Cambel a Vilinovič, 1987). 
Tvoria ho nápadne veľké (0,5-1 ,5 cm) porfyrické výrastlice tmavo· 
zelených až čiernych amfibolov v jemnozrnnejšej základnej hmote 
obsahujúcej plagioklas, kremeň, amfibol a biotit. Z akcesorických 
minerálov je zastúpený zirkón. apatit. titanit. allanit-(Ce). xenotim-(Y), 
rutil a pyrit. 

Najhojnejšimi minerálmi dioritu sú minerály skupiny amfibolu. 
Výrastlice tvorí prevažne magneziohastingsit s relatívne stabilným 
pomerom Mg/(Mg + Fe) = 0,70-0,77. V centrálnych častiach výrastlíc 
sa nachádza magneziohastingsit. Mladší magneziohornblend. aktinolit, 
tremolit a tschermakit sú v matrixe a v zónach zatláčania výrastlíc 
magneziohastingsitu. 

Typickým akcesorickým minerálom porfyrického dioritu je allanit-(Ce) 
až epidot, ktorý väčšinou tvorí idiomorfné kryštály veľké do 1, 7 mm, 
rozptýlené v základnej hmote, zriedkavo drobné, najviac niekoľko 
desiatok ~,m veľké kryštály zoskupené do krátkycl1 žiliek. Minerály 
tejto skupiny majú charakteristickú sektorovú resp. nepravidelne 
koncentrickú chemickú zonálnosľ. Pri niektorých kryštáloch možno 
pozorovať pribúdanie prvkov REE smerom do stredu kryštálov, 
pri iných sú sektory a zóny v kryštáloch obohatené o nepravidelne 
rozmiestnené REE. 

Predpokladáme, že amfiboly výrastlíc aj základnej hmoty, ako aj 
allanit-(Ce) vznikli v magmatickom štádiu vývoja horniny. časť mladších 
amfibolov, ako aj okrajové zóny allanitu-(Ce). ktoré tvorí najmä epidot, 
môžu byť výsledkom subsolidových premien dioritu. 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06. 



J. PRŠEK, J. MAJKA a P. UHER: Nb-Ta-REE minerály z NYF 
granitového pegmatitu Skodefjellet, Wedel Jarlsberg Land, 
Spitsbergen 

Pegmatitové telesá sú súčasťou neoproterozoického rnetamorfo
vanél10 komplexu skupiny lsbj0 rhamna. ktorý sa skladá najmä 
z pararúl, svorov, mramorov a vápenato-silikátových hornín. Vzácno
prvkový NYF (Nb-Y-F) granitový pegmatit s Nb-Ta a REE minera
lizáciou sa vyskytuje na severných svahoch masívu Skodeljellet 
v pararulách, v oblasti fjo rdu Hornsund, v južnej časti ostrova 
Spitsbergen. súostrovie Špicbergy. Pegmatitová žila je d lhá do 500 m. 
hrubá maximálne 1,5 m, na mnohých miestach ju rozdeľujú mladšie 
poruchy na viac blokov alebo tvorí budiny. Pegmatit je slabo zonálny 
s okrajovou blokovou zónou, kremenným jadrom a zónou cukrovi
tého albitu. Vzácnoprvková mineralizácia sa viaže na blokovú zónu 
a v menšej miere aj na zónu cukrovitého albitu. Pegmatit sa skladá 
najmä z K živca, muskovitu, kremeňa a v menšej miere sa vyskytuje 
granát, allanit epidot, beryl, Nb-Ta minerály, titanit, Ti02 oxidy, mona
zit , xenotim, torit, torianit, uraninit a ďalšie bližšie nešpecifikované 
minerály. Nb-Ta mineralizáciu zastupujú najmä minerály columbito
vej a pyrochlórovej skupiny. Kryštály manganocolumbitu a lero
columbitu sú veľké až 0,5 cm, kým minerály pyrochlórovej skupiny 
sú veľké maximálne 1 mm. V BSE snímkach sa pozorovala oscilačná 
zonálnosť lerocolumbitu, často zotretá mladšou subsolídovou alterá
ciou. Ferocolumbit dosahuje pomer Fe/(Fe + Mn) od O, 75 do 0,92 
a Nb/(Nb + Ta) od 0,90 do 0,97, manganocolumbit má pomer Fe/(Fe + 
Mn) O, 16-0,43 a Nb/(Nb + Ta) 0,90-0,95. Ferocolumbit a mangano
columbit po puklinách a okrajoch často zatláča fersmit (?) a ytropyro
chlór-(Y) s pomerom Nb/(Nb + Ta + Tí) od 0.92 do 0,96 a Y/(Y + 
HREE +Ca+ U) 0,54-0,74. 

Betalit a ytrobetalit-(Y) vystupujú ako drobné kryštály uzatvárané 
v kremeni alebo v kalcite a veľmi často sú nepravidelne zonálne. 
Zonálnosť spôsobili najmä zmeny v pomere Y/U a Nb/Ti, pričom 
betafit má rozsah Ti/(Ti + Nb + Ta) od 0,60 do 0,68, Y/(Y + HREE + 
Ca + U) 0.33-0,34 a ytrobetafit-(Y) sa vyznačuje pomerom Ti/(Ti + 
Nb + Ta) 0,52-0,63 a Y/(Y + HREE + Ca + U) 0,38-0,58. Obidva 
minerály obsahujú inklúzie toritu, uraninitu a torianitu a často majú 
lem sekundárnych hydrooxidov Fe. 

Minerály Nb a Ta (ferocolumbit, manganocolumbit, ytrobetafil·(Y) 
a betafit) sa vylučovali ako primárne pri tvorbe pegmatitu a vývoji 
vzácnoprvkovej mineralizácie. Pod vplyvom postmagmatických fluid 
nastala alterácia pr imárnych Nb-Ta minerálov a vznikol lersmit (?) 
a ytropyrochlór-(Y). To mohlo súvisieť s retrogresívnymi metamorlný
mi procesmi alebo prejavmi hydrotermálnej aktivity, pri ktorej vznikali 
mladšie kremenno-karbonátové žilky s chloritom, pyritom a allanitom-(Ce). 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy APVV-0557-06. 

1. PETRÍK. 1. BROSKA, M. KUBIŠ, 1. 0 IANIŠKA a P. MALA
CHOVSKÝ: Vzácne fosfáty a lítiové sľudy v Li-F granitoch 
gemerika 

Špecifický granitoid zo Surovca - granitový porfýr - má pozoru
hodné chemické a mineralogické črty. Tento lítiovo-fluórový granit je 
bohatý na P (0,5-0,7 % P20 5 pri obsahu Si02 72-73 ~o. takýto obsah 
je jedným z najvyšších v západokarpatských granitoidoch) a prejavu
je sa nezvyčajnou, doteraz zo Západných Karpát neznámou minera
lizáciou. Výrastlice tvorí kremeň, K živec a albit, pričom zvyčajne pre
važuje kremeň a K živec. Svetlá sľuda asociovaná s výrastlicami je 
lupeňovitá , obohatená o Li a zastupuje ju z innwaldit až lepidolit 
(9-11 % FeO, F 4-7 % , 3- 4 % Li20. počítané z fluóru). Asi polovicu 

objemu tvorí základná I1mota zložená z jemnozrnného kremeňa 
a albitu (30-80 µm) s premenlivým množstvom matrixového Li musko
vitu (0.5-2 % Li20) a hojného topásu rozličnej veľkosti (3-5 obj. %). 
S topásom niekedy asociuje Jacroixit NaAl(PO,)F a zriedka aj viita
niemiil, Na(Ca, Mn)AI (P04 } (F, OH)J. Granitový porfýr normálne 
neobsahuje apatit ani monazit. Výrastlice niekedy tvoria zhluky (glo
merokrysty) a okrem kremeňa, živcov a sľúd môžu obsahovať topás. 
Prítomnými drobnými rudnými minerálmi sú zväčša Nb-Ta oxidy, 
kasiterit a Nb rutil , často viazané na lupene Li sľúd. V jemnozrnných 
pásikavých polohách porfýru sa našiel ďalší hojný fluórofosfát arrojadit 
KNa,CaMn,,Fe1oAI (P0,1) ,~ (OH. F). Výskyt nezvyčajných fosfátov pri 
absencii apatitu (a fluoritu) interpretujeme ako priamy výsledok fluori
nácie peraluminóznej taveniny pri súčasne vysokej aktivite P. Albit 
a apatit sú nahradené lacroixitom, muskovit topásom a K živcom. biotit 
a apatit arrojaditom. Vznik lacroixitu sa dá vyjadriť rovnicou 

NaAISip 8 + Al?Si05 +1/2 P?Os + 312 F?O., = NaAl(P0.1)F + Al2Si0. F2 +3Si0 2 
albit andalusit lacroixit topás kremeň 

(Na zjednodušenie sa namiesto muskovitu použil andalusit z reakcie 
K živec + Andl + F = mLIS + qtz ako vyjadrenie peraluminóznosti taveniny.) 

Apatit sa vyskytuje len v niektorých malých jasne ohraničených 
doménach horniny s lokálne zvýšenou aktivitou Ca. V nich je veľmi 

jemnozrnný albit tmelený (prerastaný) neskorým apatitom ako náhrada 
lacroixitu mimo jeho poľa stability. Okraje takéhoto apatitu často tvorí 
goyazit SrAl3(P0,,)7(0H, F)5'(H70) alel)o jeho báriová odroda gorceixit. 
Okrem tof10 sa veľký zonálny apatit našiel aj v tenkých (1 cm) kremenno
•albitových žilkách. ktoré miestami pretínajú granitový porfýr. 

Granitový porfýr pravdepodobne predstavuje vrchnú časť grani
tovej inl rúzie, možno tej istej. ktorá sa navŕtala v susednej Dlhej 
do line. V silne peralumíniovej magme bohatej na volatílie F a H?O 
a ochudobnenej o Ca nebol stabilný apatit, ktorý normálne pulruje 
obsah P, preto P mohol narásť do vysokej koncentrácie a pri rýchlej 
kryštalizácii matrixu umožnil vznik pestrej skupiny Na. Al. (Mn, Fe, Ca) 
lluórofoslátov. Iný charakteristický prvok porfýrov - lítium - vchádza 
do Li sľúd, ktoré sú jeho hlavným koncentrátorom. Skorá kryštalizácia 
Li sľúd pri obmedzenej celohorninovej koncentrácii lítia (maximálne 
0,23 %) pôsobila ako tlmič jeho rastu. čo zabránilo vzniku amblygonitu 
(LiAIPO,F) v neskorších štádiách (vznik matrixu), ktorého výskyt 
sa zatiaľ nepotvrdil. 

Výskum bol financovaný z projektu APVT 13604. 

J. KRÁĽ, J. HÓK. J. KOTULOVÁ and tM. RAKÚS: Apatite 
fission-track data interpretation trom the Lúčanská Malá 
Fatra Mts. (Western Carpathians) 

The Lúčanská Malá Fatra Mts. (sensu Vass et al. , 1988) is located 
in southwestern part ot the Malá Fatra Mts. The principal geological 
inlormation about !he area is summarized in geological maps by 
Andrusov and Kuthan (1943, 1946) as well as Rakús et al. ( 1988). 
The crystall ine complex was studied by Kamenický el al. ( 1987). 
Korikovskij et al. (1987), Méres and Hovorka (1989). Gorek (1990) 
as well as Janák and Luplák (1997). Seven samples were analysed. 
Six samples were gathered along the profile oriented in W-E direction 
in granitic rocks and gneisses {the crystalline complex), one sample 
trom Miocene/Pliocene sediments (!he Bystrička Fm.). The FT apatite 
dala from the crystalline complex yielded ages between 15.6-14.1 Ma 
(100-120 °C boundary) and FT reduced dala (60 °C boundary, c. f. 
Wagner et al„ 1989) 9.9-3.2 Ma. The sample trom the Bystrička Fm., 
gave FT data 21.2 Ma and FT reduced age is 3.6 Ma. The data a llow 
us to reconstruct !he rate or exhumation ot !he crystalline complex. 



The maximum rate of exhumation was 1.1 mm/year and the minimum 
rate 0.12 mm/year. The FT reduced data trom the Bystrička Fm. (3.6 Ma) 
can ,be explained as an additive re-heating due to heat flow upwelling 
along the Turčianska kotlina basin marginal faults. 

M. KOHÚT, 1. MÄNTTÄRI, S. SERGEJEV, M. PUTIŠ a P. UHER: 
U-Pb datovanie zirkónov z tonalitických rúl Braniska 
prístrojom SHRIMP 

Pri štúdiu kryštalinika Západných Karpát (ďalej ZK) sa dosiahol 
významný pokrok, lebo vďaka grantu Agentúry na podporu vedy 
a techniky sa nám v ostatných dvoch rokoch podarilo získať potrebné 
údaje o veku hornín západokarpatského kryštalinika U-Pb datovaním 
zirkónov na prístroji SHRIMP II z Celoruského·geologického ústavu 
v Petrohrade. Jedným z hlavných cieľov projektu je získať informácie 
o najstaršom vývoji fundamentu ZK z rozličných metamorfovaných 
a magmatických komplexov tatrika. veporika a gemerika. Oblasti 
kryštalinického fundamentu v moderných kolíznych orogénnych 
pásmach. ako sú Alpy, Karpaty alebo Himaláje, často vykazujú viac
etapový metamorfný a magmatický vývoj. Hoci horniny hercýnskeho 
orogénu dominujú v takmer všetkých oblastiach kryštalinika Európy, 
s modernými metódami výskumu sa stále častejšie identifikuje ich 
polyorogénny pôvod. Podobne je to aj v ZK. Prejavy vysokoteplot
ného a strednotlakového (HT/MP) metamorfizmu spolu so súčasnou 
rozsiahlou granitizáciou výrazne ovplyvnili horniny fundamentu 
v mezohercýnskom období, čim zamaskovali ich polyorogénnu históriu. 
Už prvé výsledky Ar/Ar datovania amfibolov a biotitov z tonalitických 
rúl komplexu Patrie v Branisku (Kohút et al., 2006) naznačili, že tieto 
horniny sú predhercýnskeho pôvodu, a preto sme vybral i zirkóny 
z dvoch reprezentatívnych vzoriek na stanovenie ich protomagmatického 
veku pomocou bodového U-Pb datovania na iónovej mikrosonde 
SHRIMP. 

Typickým znakom tonalitických rúl je ich páskovaná stavba. 
Tmavé rulové pásky sú z amfibolu, plagioklasu, biotitu a kremeňa. 

svetlé tvorí hlavne plagioklas a kremeň. V akcesorickom množstve 
je zastúpený zirkón, apatit, ilmenit, epidot. titanit a rudné minerály. 
Zloženie tonalitických rúl je intermediálne s obsal1om SiO2 59-62 hmot. % 
a majú metaluminózny charakter s NCNK 0,85-0,96. Nízky pomer 
Rb/Sr 0,2-0.3 s vyššou hodnotou 87Sr/86Sr(01 0,7130 a €Nd<o> -7.06 
a s nízkymi hodnotami stabilného izotopu 6'8O<vSMOW> 7,8 %o 
a 634S<cor, -O, 11 %o (Kohút et al., 2001 ; Kohút a Recio, 2002; Kohút 
el al .. 2003) poukazuje na spodnokôrový pôvod týchto hornín. Rovnaký 
pôvod indikujú aj Pb izotopické charakteristiky s 206PbJ2°•Pb 
18,439-18, 724 a ' 07Pbf<l"Pb 15,676-15,679. Naproti tomu svetlé 
trondhjemitické pásky vykazujú vyšší obsah SiO, 64-72 hmat. %, ale 
celkove majú subaluminózny charakter s A/CNK 0,95-1 ,05. Terénne, 
petrografické a geochemické charakteristiky indikujú. že v kryštalini
ku Braniska - v komplexe Patria - nastala parciálna anatexia rulovo
•amfibol itického komplexu. Tento komplex zložením pripomína 
„zelenokameňové pásmo" (greenstone belt), komplexy resp. TTG 
rulové (tonaliticko-trondhjemiticko-granodioritové) suity zo starýcl1 
kontinentálnych štítov, ktoré vznikli tavením starých mafických až 
ultramafických litológií. Z každej vzorky sa urobilo 17 bodových analýz, 
pričom sme sa prednostne zamerali na jadrá zirkónov. Nové U-Pb 
datovanie zirkónov prístrojom SHAIMP preukázalo, že ostatné meta
morfné/magmatické udalosti sa v tomto komplexe udiali pred cca 320 Ma, 
na čo poukazuje vek okrajových časti analyzovaných zirkónov, 
pričom magmatické zárodky zirkónov vznikli pred 518-446 Ma 
(merané bodové veky) po závere panafrického orogénu. Protomag
matický konkordantný vek tonalitických rúl z Braniska sa vypočítal 
ako ranoordovický 475 resp. 455 Ma. Zaujímavé je aj pravdepodobne 
prvotné metamorfné postihnutie týchto magmatických hornín pred 

420-390 Ma. Získané dáta naznačujú. že komplex Patrie má v naj
starších etapách vývoj analogický so severným okrajom Gondwany. 
Subdukcia oceánskej kôry pod severný okraj Gondwany vyvolala 
kambricko-ordovickú extenziu spätú s riftogenézou a s oddelením na S 
driftovanej avalónskej (pred cca 470 Ma) a armorickej (cca 440 Ma) 
mikroplatne súčasne s otvorením prototetydného oceána. 

Poďakovanie. Výsledky vznikli vďaka finančnému príspevku z grantu 
APVT 20·016104. 

A. VOZÁROVÁ, K. ŠARINOVÁ. J . VOZÁR, S. SERGEJEV 
a A. LARIONOV: Vek metavulkanitov gelnickej skupiny 
(južné gemerikum) na základe datovania zirkónov U-Pb 
(SHRIMP) metódou 

Gelnická skupina je reprezentantom nizkostupňovo metamorfovaného 
kryštalinického fundamentu južného gemerika a prevažne sa skladá 
zo siliciklastických hlbokovodných turbiditových sedimentov asociova
ných s množstvom redeponovaných ryolitovo-dacitových vulkanitov 
a vulkanoklastík. Spodnopaleozoický vek jej horninových komplexov 
bol doteraz doložený iba relatívne chudobnými biostratigrafickými 
nálezmi. Asociácia akritarch a sporomorf preukázala pomerne široké 
stratigrafické rozpätie, a to vrchné kambrium/ordovik až spodný devón 
(Snopko a Snopková. 1979). čo pri interpretácii geodynamického 
vývoja skupiny spôsobovalo značné ťažkosti. Zúženie stratigrafického 
rozpätia veku skupiny - od hranice vrchné kambrium/ordovik s maxi
málnym rozšírením po hranicu vrchný ordovik/spodný silúr - priniesli 
nálezy aglutinovaných loraminiler z horizontov lyditov (Vozárová 
et al„ 1999; Soták et al., 2000). Keďže možnosti biostratigrafického 
datovania horninových komplexov skupiny sú veľmi obmedzené, a to 
z primárnych alebo sekundárnych príčin (hlbokovodný turbiditový systém 
asociovaný s kyslým vulkanizmom; postsedirnentárne metamorlné 
prepracovanie), rozhodli sme sa vek magmatizmu datovať metódami 
rádioizotopového výskumu. Zirkón z metavulkanizmov skupiny sa datoval 
U-Pb (SHRIMP) metódou na iónovej mikrosonde v centre izotopo
vého výskumu (CLA) pri VSEGEI v Petrohrade. Analyzovali sa aso
ciácie zirkónov z desiatich vzoriek pochádzajúcich z troch litostratigra
fických jednotiek. ktoré vymedzil Snopko a lvanička (in Bajaník el al., 
1984). Odspodu nat1or je to vlacl1ovské, Bystrého potoka a drnavské 
súvrstvie. Z každej vzorky sa konkordantný vek vypočítal z priemeru 
desiatich bodov. Zirkóny vo všetkých vzorkách preukazovali výraznú 
magmatickú zonalitu. Veľká časť zŕn obsahovala v jadrách staršie. 
zdedené zrná. Magmatický vek vulkanitov vlachovského súvrstvia 
sa na základe datovania zo štyroch vzoriek stanovil na vrchné kam
brium - spodný ordovik, konkordantný vek 494 ± 1,6 miliónov rokov 
(Pr = 0.89). Konkordantné veky z obidvoch vrchnejších súvrství -
Bystrého potoka a drnavského - zhodne preukazujú záznam dvoch 
magmatických udalosti. Staršia je zhodná s vrchnokambricko-spodno
ordovickou zistenou vo vlachovskom súvrství. Potvrdzujú to nasledujúce 
konkordantné veky: súvrslvie Bystrého potoka 495 ± 8 miliónov rokov 
(Pr = 0.49), drnavské súvrstvie 490 ± 5 miliónov rokov (Pr = 0,58). 
Do tohto diapazónu patrí aj konkordantný vek 482 ± 6 miliónov rokov, 
ktorý v drnavskom súvrství zistil Putiš et al. (2007). Mladšia magma
tická udalosť zodpovedá vrchnému ordoviku. Ukazuje to konkordantný 
vek 453 ± 6 miliónov rokov (Pr = 0.83) v súvrství Bystrého potoka, 
ako aj 460 ± 7 miliónov rokov (Pr = 0,68) v drnavskom súvrství. 
Zirkóny zo vzoriek všetkých troch súvrství obsahovali v jadrách 
zdedené zrná a tie jasne doložili kadómske magmatické udalosti 
(okolo 620 miliónov rokov) a staré gondwanské zdrojové oblasti 
(1-1,4 miliardy a 3.1 miliardy rokov). 

Výsledky sa získali vďaka finančnej podpore grantu APVV-0438-06. 



P. KODERA, J. LEXA, A. E . FALLICK, M. G REGOR, 
1. KRAUS a V. ŠUCHA: Laterálny odtok fluíd kremnického 
hydrotermálneho systému 

Au-Ag mineralizácia v oblasti Kremnice sa vyskytuje na okrajo
vých zlomoch resurgentného hrastu asociujúceho s ryolitovým mag
matizmom. Systém epitermálnych žil v andezitoch je kontrolovaný 
dominantným transtenzným zlomom smeru S-J (1 . žilný systém), 
ktorý sprevádzajú štruktúry druhého radu vrátane rozsiahleho .,2. žilného 
systému·. Zlato je vo forme elektra v kremeni a v pyrite v mikrosko
pickej (1 . systém) alebo bonanzovej forme (2. systém). Rudná mine
ralizácia asi 3 km na J od 1. systému pokračuje v prostredí ryolitových 
vulkanitov vo forme kremenno-chalcedónových žiliek s antimonitom. 
Asociujúce okoložilné premeny zahŕňajú najmä kremeň, adulár. illit. 
11S a kaolinit. Ryolitové vulkanity (kaolinit + 11S, smektit + limnokvarcity) 
sú regionálne premenené, majú zonálnosť smeru S-J a zahŕňajú 
ložiská ílových minerálov (Bóhmer, 1969; Kraus et al., 1994; Veľký et al., 
1998). 

Štúdiom fluidných inklúzii sa zistil systematický pokles homogenizač
nej teploty v smere S-J v rámci 1. systému v rozpätí -260 až ~21 O °C, 
pričom inklúzie z centrálnej časti obsahovali dôkazy o vare fluíd pri 
175 alebo 200 °C, čo indikuje paleohÍbku 90 alebo 160 m. V oblasti 
čertovho vrchu a Bartošovej Lehôtky na J od 1. systému sa fluidá 
heterogenizovali pri asi 130 °C, čo indikuje paleohÍbku 25 až 50 m. 
Ich priemerná salinita pozdÍž 1. systému je < 1,6 hmot. % NaCI ekv. 
s miernym poklesom v smere na J, súvisiacim so zmiešavaním s meteo
rickou vodou a/alebo stratou CO2 pri vare. Na vzorkách z 2. systému 
sa zistil var pri 239 °C, zvýšená salinita (0,7-5,9 hmot. % NaCI ekv.) 
a prítomnosť CO2. Var indikuje minimálnu paleohÍbku 370 m. 

Izotopové zloženie kremeňa ukázalo systematický rast hodnoty 
Ii 180 v smere S-J v rámci 1. systému (5,5 až 12 %o), čo je dôsledok 
klesajúcej teploty. Vypočítané izotopové zloženie rovnovážneho fluida 
(íľ8Orro,ictl dosahovalo -1 až -5,4 %o s trendom poklesu na J. Izotopové 
zloženie Hz fluidných inklúzií (- -50 až - 125 %,) nevykazuje koreláciu 
s pozíciou v rámci žilného systému. Fluidá v rovnováhe s illitom a 1/S 
ukázali pomerne úzky rozsah izotopového zloženia O a H, obdobný 
ako pri žilnom kremeni. čo indikuje rovnaké zdroje fluíd - dominantne 
meteorické s malým magmatickým komponentom, ktorého obsah 
smerom na J klesá Izotopové zloženie kaolinitu poukazuje na vznik 
pri - 130 °C, čo zodpovedá genéze z kyslých fluid pôvodom z prostredí 
prehriatych paróu, ktoré boli nad vriacimi systémami. V južnej časti 
hodnota &180 limnokvarcitov a asociujúcich smektitov opäť ukázala rast 
v smere S-J (13,5 až 29,3 %o resp. 10.9 až 14.8 %o). zjavne súvisiaci 
s poklesom teploty. 

Postupný pokles teploty fluíd v smere S- J indikuje laterálny odtok 
hydrotermálnycl1 flu id pozdÍž hlavného zlomu. Severná časľ systému 
sa pokladá za zdrojovú oblasť zodpovedajúcu centru ryolitového 
magmatizmu (Lexa a Bartalský. 1999). Laterálny odtok bol výsledkom 
hydraulického gradientu v reakcii na paleorel iét s hlavným varom 
a depozíciou Au v centrálnej časti 1. žilného systému v dôsledku 
poklesu tlaku v závislosti od meniacej sa topografie a širokého otvárania 
sa hlavného zlomu. časť fluíd mohla byť schopná prúdiť aj ďalej na J 
pozdÍž zlomov orientovaných v smere S-J a reprezentuje zdroj fluid 
pre žily a horúce pramene. Druhý žilný systém s pozíciou mimo 
hlavného zlomu sa interpretuje ako hydrotermálny systém s prevažne 
vertikálne vystupujúcim fluidom s vyšším obsahom magmatickej zložky. 
V pripovrchových oblastiach žilné systémy sprevádzali rozsiahle 
oblasti kyslej, parou prehriatej podzemnej vody ako výsledok konden
zácie pary s H?S a CO2 uvoľnenej varom v l1Íbke. Aj tieto kyslé fluidá 
prúdili na J, kde boli príčinou rozsial1lych premien ryolitov a v závere 
depozície limnokvarcitov na paleopovrchu. Pri poklese hladiny spodnej 
vody prenikali do žilných štruktúr, spôsobovali kaolinizáciu a vznik 
najmladších štádií mineralizácie. 

V. KONEČNÝ a Z. PECZKA Y: Časová evolúcia vulkanicko
sedimentárnych formác ií južných okrajov Krupinskej 
vrchoviny, Burdy a stratovulkánu Javoria na základe 
nových K/Ar rádiometrických datovaní 

Horniny vulkanickosedimentárnej formácie Burda vystupujú 
v impozantných skalných odkryvoch na južných okrajoch hrastového 
bloku Kováčovských vrchov - Burdy na južnom Slovensku blízko štátnej 
hranice s Maďarskom. Hrastový blok sklonený na S z južnej strany 
obmedzuje zlomová zóna smeru V-Z sledovaná tokom Dunaja. 

V nadloží transgresívnej bazálnej polohy tufitického pieskovca 
a konglomerátov je hrubý komplex z chaotických hrubých až blokových 
brekcií uložených submarinnými brekciovými a úlomkovými prúdmi, 
ako aj laharmi striedaných polohami epiklastického vulkanického 
pieskovca, konglomerátov a pemzového tufu. S telesami chaotickej 
brekcie asociujú telesá hyperstenicko-amfibolického andezitu (± granát). 
Nové údaje rádiometrického datovania K/Ar metódou 15.13 ± 0.8 
miliónov rokov a 15, 17 ± 0,63 miliónov rokov zodpovedajú vyššej 
časti spodného bádenu. 

Údaj 16,41 ± 1,33 miliónov rokov, získaný datovaním lakolitovej 
intrúzie odkrytej v lome na lokalite Šiatorská Bukovinka, zodpovedá 
spodnému bádenu blízko rozhrania s karpatom. 

Produkty submarinného extruzívneho vulkanizmu na južných 
okrajoch Krupinskej planiny patria do vinickej formácie (Konečný, 

1970). Za zdroje vulkanoklastického materiálu sa považujú andezitové 
telesá (submarinné extruzívne dómy) amfibolicko-pyroxenického 
andezitu. Nové údaje rádiometrickét10 datovania andezitových telies 
14,56 ± 0.69, 14,74 ± 0,60, 13,97 ± 0,53 miliónov rokov a brekcie vo vrte 
VVL-1 (lokalita Riečka) s údajom 13.95 ± miliónov rokov poukazujú 
na spodný báden (vrchná čast) alebo až na stredný báden. Eruptívne 
centrtl vinickej formácie prejavujú väzbu na priebeh vulkanotektonickej 
šahansko-lyseckej zóny smeru SV-JZ. 

V nadloží vinickej formácie sú produkty čelovské/Jo pyroklaslickéllo 
vulkánu (formácie). S eruptívnymi centrami pri Čelovciach (explozívne 
neky a dajky) priestorovo asociujú chaotické pyroklastické brekcie 
a aglomeráty (uloženiny pyroklastických prúdov) a externe uložené 
tácie epiklastík (brekcia, konglomeráty a pieskovec). Rádiometrickým 
datovaním explozívneho neku a dajky sa získali údaje 14,6 ± 0,54 
a 13,65 ± 0,51 miliónov rokov. ktoré zodpovedajú vulkanickej aktivite 
v strednom až vrchnom bádene. 

v sv. časti šahansko-lyseckej vutkanotektonickej zóny pri 
východnom okraji stredoslovenského neovulkanického areálu vznikol 
lysecký pyroklastický vulkán (formácia). Jeho denudačný relikt v pro
ximálnej zóne tvoria chaotické pyroklastické brekcie, aglomeráty 
a zvyšky pyroklastického kužeľa, v centrálnej vulkanickej zóne 
v podobe vulkánskej brekcie, aglomerátov a lapilového tufu. Denu
dačný zrez v centrálnej zóne obnažil intruzívno-extruzívne telesá 
(extruzívne dómy resp. t/10/oidy) amfibolického andezitu. Nový údaj 
z rádiometrického datovania andezitového telesa pod kótou 716,2 
Lysec 13,05 ± 0,51 miliónov rokov zodpovedá vzniku na rozhraní 
vrchného bádenu a spodného sarmatu. 

Andezitový stratovulkán Javorie pri sv. okraji neovulkanického 
areálu je rozsiahla vulkanická stavba Ueho produkty pokrývajú plochu 
viac ako 750 krn2} s diferencovanými vulkanickými produktmi (od bazalto
andezitov, intermediárnych andezitov do dacitov až ryodacitov), charak
teristická vznikom intruzívnych komplexov a vulkanotektonických 
depresií - grabenov. V jeho vulkanickej stavbe sa rozlišuje spodná 
stratovulkanická. stredná vulkanická (výplň vulkanotektonických 
depresií) a vrchná stratovulkanická stavba (Konečný, 1998). 

1 - Spodná stratovull<anická stavba, označovaná ako staro/Jutiansky 
komplex, je v centrálnej až západnej časti zakrytá mladšími vulkanickými 
produktmi sarmatského veku (vrt GK-7 na Z od Starej Huty overuje 
celkovú hrúbku komplexu lávových prúdov a vulkanoklastík cca 700 m). 



Táto stavba ~ychádza na povrch spod mladších produktov pri 
východnom okraji pohoria. 

Rádiometrickým datovaním zbrekciovateného lávového prúdu 
(fragment z hyaloklastitovej brekcie) na báze komplexu na S od 
Madačky sa získal vek 14,26 ± 0,54 miliónov rokov zodpovedajúci 
strednému bádenu a reprezentujúci začiatočné štádium vulkanickej 
aktivity stratovulkánu Javoria. 

2 - Výplňou vulkanoklastických depresií grabenového typu 
(depresia Javoria, Kráľovej a vígľašská depresia) v nižšej úrovni sú 
horniny blýskavickej formácie reprezentované lávovými prúdmi 
bazaltického až intermediárneho pyroxenického andezitu a hyalo
klastitovej brekcie v hrúbke 250-300 m. Efuzívna aktivita prebiehala 
synchrónne so subsidenciou grabenových depresií. Lávové prúdy pri 
stretnutí s vodným prostredím v rámci depresií podliehali brekciácii 
hyaloklastitového typu (Konečný, 1966). Rádiometrickým datovaním 
lávových prúdov sa získal vek 14,41 ± 0.59 a 14,28 ± 0,62 miliónov 
rokov, zodpovedajúci strednému bádenu. 

Vo vyššej úrovni výplne grabenových depresii vystupujú extruzívne 
telesá amfibolicko-pyroxenického andezitu (± biotit) syronskej 
formácie. Väčší počet datovaní (päť telies) vykazuje výsledky v intervale 
13,95 ± 0,70 až 13,49 ± 0,98 miliónov rokov, zodpovedajúce vrchnému 
bádenu. 

V rámci kalinčianskeho intruzívneho komplexu sa datovala intrúzia 
monzodioritu vo vrte KON-1 na 13,76 ± 0,56 miliónov rokov. Rádio
metrický vek zodpovedá vrchnému bádenu. 

3 - Vrchnú stratovulkanickú stavbu tvoria lávové prúdy pyroxe
nického, amfibolicko-pyroxenického až pyroxenicko-amfibolického 
andezitu (± biotit), pyroklastiká (aglomeráty, pyroklastická brekcia. tuf) 
a epiklastické vulkanické horniny (brekcia, konglomeráty, pieskovec). 
Vulkanoklastické horniny prevládajú v spodných úrovniach formácie. 
lávové prúdy vo vyššej. 

Z hornín vrchnej stratovulkanickej stavby sa datovalo 23 horninových 
vzoriek zahŕňajúcich lávové prúdy, pyroklastickú brekciu, pemzový 
tuf a dajky. Podľa výsledkov sa vyčlenili nasledujúce skupiny. 

Prvú skupinu tvoria rádiometrické údaje hornín z nižších úrovní 
stratovulkanickej stavby s údajmi v intervale 13,74 ± 0,53 až 13,45 ± 
0,71 miliónov rokov zodpovedajúce vrchnému bádenu (strednej časti 
vrchného bádenu). 

Druhá skupina zahŕňa lávové prúdy stredných až vyšších úrovni 
stratovulkanickej stavby vrátane jednej dajky. Výsledky rádiometrického 
datovania sú v intervale 13.35 ± 0,51 až 13,01 ± 0,55 miliónov rokov. 
ktorý časovým rozsahom zodpovedá vrchnému bádenu. 

Tretia skupina údajov sa získala datovaním pemzového tufu, 
lávových prúdov, pyroklastickej brekcie a dajkových telies zo stred
nýcl1 až vrchných úrovni vrchnej stratovulkanickej stavby. Výsledky 
datovania v intervale 12,79 ± 0,65 až 12.29 ± 0,51 miliónov rokov 
časovo zodpovedajú spodnému sarmatu. 

Výsledky rádiometrického datovania významne spresňujú obdo
bia vulkanickej aktivity vulkanických formácii Burdy - Kováčovských 

vrchov. južných okrajov Krupinskej planiny a regiónu Javoria a umožňujú 
zostavi ť nové schémy ich časovej evolúcie. 

L. ŠIMON a J. MAGLA Y: Geologické profilovanie východnej 
časti stratovulkánu Poľana a objav prvej lávovej jaskyne 
na vulkáne Putikov vrch pri Novej Bani 

V roku 2007 sa vykonalo geologické profilovanie pre list 36-412 
Drábsko v mierke 1: 25 OOO a geologicky sa zmapovalo 30 km2 tejto 
časti Poľany. 

Vyčlenili sa dve formácie stratovulkánu Poľana. Poliansku tvoria 
dva litologické horizonty. a to sukcesia pyroxenických lávových prúdov 
prechodnej zóny stratovulkánu a sukcesia vulkanoklastik prechodnej 

zóny polianskej formácie. V podloží formácie sa vyskytujú relikty 
vulkanoklastík strelnickej formácie. Polianska a strelnícka formácia 
ležia na podložných horninách kryštalinika. 

Vulkanická činnosť začala formovať územie v sarmate. V spodnom 
sarmate vznikla stredná stavba stratovulkánu. reprezentovaná 
produktmi kyslého vulkanizmu. Neskôr - v sarmate - sa formovala 
vrchná stratovulkanická stavba. Vo vulkanickej stavbe územia 
v nasledujúcom geologickom období prebiehali dynamické erozívne 
procesy. 

Pri ťažbe lomu pri Novej Bani sme v roku 2005 v čele na povrchu 
bazanitového prúdu objavili otvor veľký 2 x 2 m. ktorý pokračoval 
ďalej a dosiahol veľkosť 5 x 10 m. Predpokladáme. že ide o lávovú 
jaskyňu v sopečných horninách bazanitového typu. aká je napríklad 
na Havajských ostrovoch. 

R. DEMKO a M. OLŠAVSKÝ: Otázka ryolitového detritu 
v malužinskom súvrství 

Malužinské súvrstvie obsahuje detrit v podobe úlomkového 
materiálu derivovaného najmä z kryštalinika a z nízkometamorfovaných 
komplexov (Vozárová in Vozárová a Vozár. 1988), ale v celom jeho 
profile možno registrovať úlomky kyslét10 ryolitového detritu vo vrstvách 
pieskovca, a najmä polymiktného zlepenca (1. c). Zlepencové vrstvy 
sa vyskytujú v štyroct, zo šiestich litostraligrafických členov malužin
ského súvrstvia (bystrianske, kubašské, vysovské a brezovské; 
Novotný a Tulis. 1988; Olšavský. 2007). Klasty sú často veľké 
niekoľko, výnimočne až 20 cm. Najväčšia akumulácia ryolitových 
úlomkov sa zistila na južných svahoch Nízkych Tatier lokality Bystrá
·Stupka. Úlomkový materiál je vo vrstvách v nadloží bazaltových 
erúzií (II. erupčná fáza - sensu Vozár, 1971, 1974: predtým sa chápali 
ako 1. erupčná fáza - sensu Voz ár in Biely et al.. 1992) a v podloží 
spodnotriasového benkovského súvrstvia, do ktorého vrchnopermské 
sedimenty plynule prechádzajú. Podľa novších poznatkov z oblasti 
na SV od Podbrezovej sa reinterpretovala stratigrafia malužinského 
súvrstvia (Olšavský in Olšavský a Demko. 2007). Vyplýva z nich. 
že ide o najmladšie horniny malužinského súvrstvia a dajú sa korelovať 
s brezovskými vrstvami (Tulis a Novotný, 1998) z Nízkych Tatier. 
Hrúbka brezovských vrstiev sa tam odhaduje na 80 m. Ide prevažne 
o drobnozrnný zlepenec s väčšími úlomkami ryolitov (bežne do 1 O 
a viac cm). Sedimenty majú znaky rapídnej akumulácie s krátkym 
transportom. Prevažne poloostrohranné úlomky sú ímbrikované 
a zväčša tvoria akumulácie na báze vrstiev. Ich charakter a pozícia 
v stratigrafickom zázname nás viedli k riešeniu otázok súvisiacim 
s ich geotektonickou pozíciou v rámci permského vulkanizmu v malu
žinskom súvrství. 

Klastický ryotitový materiál petrograficky zastupujú afyrické 
sklovité a porfyrické variety, ignimbrity a tuf. Paragenézu lenokrystov 
reprezentuje magmaticky korodovaný kremeň, K živec, plagioklas. 
biotit. Fe-Ti oxidy a amfibol. Matrix má rozmanité devitrífikačné 
štruktúry. Pre malužinské súvrstvie je charakteristický výskyt tholeiito
vých bazaltov a bazaltických andezitov v spodnom a vrchnom 
perme. Ide o produkty vulkanickej aktivity situovanej na vnútro
platňové geodynamické prostredie. Pre vnútroplatňové vulkanické 
provincie je väčšinou charakteristický bi modálny bazaltovo-ryolitový 
vulkanizmus. Z petrogenetického hľadiska treba nevyhnutne zistiť, 

či bázické vulkanické horniny vyskytujúce sa v hroniku boli samo
statné, alebo asociovali s ryolitmi. no autochtónne ryolitové telesá 
a pyroklastiká v zázname malužinského súvrstvia nie sú. Na riešenie 
potenciálnej vekovej súvislosti medzi bazaltmi a ryolitovým detritom 
sa vykonalo CHtME datovanie monazitov tridsiatich vzoriek z tokatity 
Bystrá-Stupka a ukázalo vekovo bimodálnu distribúciu ryolitových 
klastov. a to 257 ± 9 (20 analýz) a 342 ± 12 miliónov rokov (22 analýz). 



Prvá skupina analýz je súborom viacerých analyzovaných vzoriek. 
a preto klasické štatistické hodnotenie analytických údajov je proble
matické. Šikmé rozdelenie analýz naráža na maximum medzi 
270-290 miliónmi rokov. K tomuto údaju sa prikláňame. Ryolitový 
detrit v klastických sedimentoch hronika Nízkych Tatier je produktom 
dvoch nezávislých vulkanických udalostí (stredný karbón a spodný 
perm). Prítomnosť permských ryolitových klastov vo vrstvách aso
ciujúcich s bazaltmi vekovo dokladá bimodálnu bazaltovo-ryolitovú 

asociáciu. Kým samotné bazalty boli eruptované vo vlastnom sedi
mentačnom bazéne hronika. ryolitová aktivita sa viazala na blízku 
oblasť, z ktorej sa derivoval klastický ryolitový materiál. Tieto ryolity 
sú produktom anatexie kôry. ktorú pravdepodobne indukoval prí
kon tepla z materských magmatických rezervoárov bazaltov. 
Petrograficky sú ryolitové klasty totožné s permskými ryolitmi 
gemerika, čo môže poukazoval' na zdrojovú oblasť ryolitového 
detritu hronika. 

l nwl:r@m m@J:)~~J n® @®@l@@11n 

Environmental geology 

O. MACKOVÝCH: Metódy analýzy geologických a environ
mentálnych vzoriek 

Analytické metódy stanovovania chemických prvkov a organic
kých látok využívané pri analýze geologických a environmentálnych 
vzoriek majú byť presné a správne, s dobrou dôkazuschopnost'ou, 
ale aj dostatočné lacné, lebo takmer vždy ide o analýzu veľkej série 
vzoriek. 

Väčšina analytických metód - tzv. klasických mokrých chemic
kých alebo prístrojových - vyžaduje, aby bola vzorka pripravená na 
vlastnú analýzu v kvapalnom skupenstve. Analýza prvkov z roztoku 
je výhodná najmä z dôvodu homogenity pripravenej vzorky a jednot
ného matrixefektu. Okrem analýzy prvkov z roztoku je rad techník 
nevyžadujúcich rozklad vzorky. Tuhé vzorky sa pred analýzou upravujú 
minimálne a pracuje sa so vzorkou v tuhom resp. v práškovom stave. 
Niekedy sa používajú postupy, pri ktorých sa vzorky rozkladajú za vzniku 
plynnej fázy a tá sa potom analyzuje. 

Každý z postupov pripravujúcich vzorku na vlastnú analýzu má 
prednosti, ale aj nedostatky. Pri uvádzaní vzorky do roztoku je to 
najmä zrieďovanie, možná kontaminácia chemickými činidlami, ktorými 
sa vzorka rozkladá, ale hlavne čas a náklady, ktoré s týmto krokom 
súvisia. čas potrebný na uvedenie vzorky do roztoku predstavuje 60 
až 80 % z celkového času potrebného na analýzu. Treba tiež zdôrazniť, 
že rozklad vzorky vyžaduje dobré vedomosti z chémie a laboratórnu 
zručnosť. Je to krok, ktorý podobne ako vzorkovanie a príprava vzorky 
na analytickú jemnosť dáva predpoklad na to, aby boli analytické 
výsledky spoľahlivé, teda presné a správne. 

Analýza vzoriek v pevnom skupenstve. ktorá vypúšťa krok rozkladu, 
skracuje čas a znižuje náklady, no treba si uvedomil', že má svoje 
ohraničenia. a to hlavne pokiaľ ide o homogenitu vzorky. 

Pri analýze širokej škály prvkov treba použiť rozličné spôsoby 
rozkladu a rôznu prístrojovú techniku, aby sa vzorka deštruovala 
úplne. Na zabezpečenie kvantitatívneho prechodu prvku resp. skupiny 
prvkov do roztoku treba použiť kombináciu minerálnych kyselín 
a taviacich činidiel. Pri niektorých prvkoch, napr. pri Au, Mo. Tl, ktorých 
obsah vo vzorke je nízky, sa používa spôsob prekoncentrácie 
do organického rozpúšťadla, čím sa limit stanovovania zníži až stokrát 
a zároveň sa odstráni vplyv matrixu. 

Medzi metódy, ktoré sa najčastejšie používajú na organickú prv
kovú analýzu. patrí atómová absorpčná spektrometria s plameňovou, 

elektrotermickou a hydridovou technikou (AAS), atómová emisná 
spektrometria s i ndukčne viazanou plazmou (AES-ICP), atómová 
emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou s hmotnostnou 
detekciou (ICP-MS) a rtg. fluorescenčná spektrometria (RFS). 

Na analýzu organických látok sa používa metóda plynovej chro• 
matogralie (GC) s hmotnostným, plameňovoionizačným detektorom 

a s detektorom elektrónového záchytu, kvapalinová chromatografia 
(HPLC) a infračervená spektrometria (FTIR). 

Výber analytických metód pri analýze konkrétnych vzoriek závisí od 
rozsahu prvkov a požadovaného limitu stanovovania (LOO). Je pravidlom. 
že čím je LOO nižší. tým je postup analýzy, pokiaľ ide o spôsob prípravy, 
prekoncentráciu. použitie chemikálií s najvyššou čistotou. prípravu 
metodiky, ktorá eliminuje vplyv interferencií prvkov, náročnejší. 

Pre chemika analytika je predtým. ako začne analyzovať tuhý 
materiál. veľmi dôležitá informácia o type vzorky a požadovanom 
limite stanovovania. aby mohol rozhodnúť o spôsobe rozkladu 
a metóde stanovovania. 

P. LUČIVJANSKÝ: Zabezpečovanie kvality analytických 
meraní 

Cieľom analytických meraní vykonávaných v geoanalytických 
laboratóriách ŠGÚDŠ je kvalita výstupných analytických dát. čo sa 
zaisťuje a overuje internou a externou kontrolou. 

V interných podmienkach je zabezpečená odborná kompetencia 
pracovníkov, ich odborná výchova a vzdelávanie. metrologická činnosť. 

dodržiavanie pracovných postupov. správna laboratórna a meracia 
prax, jednotný a úplný opis výsledkov v skúšobných protokoloch, 
kompletná a kvalitná dokumentácia. 

Interná kontrola skúšok sa vykonáva a monitoruje opakovanými 
meraniami, internými kontrolnými analýzami certifikovaných referenčných 
materiálov a referenčných materiálov. hodnotením regulačných dia
gramov. porovnávaním výsledkov meraní nezávislých analytickýcl1 
metód a interným auditom. 

Externá kontrola sa zabezpečuje účasťou v národných a medzi
národných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach. ako aj 
externou kontrolou analýz v inom akreditovanom laboratóriu. 

Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ sa každý rok zúčastňujú na 
medzinárodných porovnávacích skúškach širokej oblasti analyzovaných 
materiálov a prvkov na rozličnej koncentračnej úrovni. Medzilaboratórny 
porovnávací test GeoPT, ktorý organizuje Otvorená univerzita (Open 
University) vo Veľkej Británii. je zameraný na overovanie odbornej spô
sobilosti geochemických laboratórií z celého sveta analyzujúcich geolo
gické materiály rôzneho typu. Od roku 1996 sa uskutočnilo 20 testov 
GeoPT, v ktorých geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ päťkrát dosiahli 
stopercentnú úspešnosť, z toho dva razy ako jediné spomedzi sedem
desiaticl1 dvoch až osemdesiaticl1 siedmich laboratórií, ktoré mali 
stopercentnú úspešnosť z maximálneho počtu testovaných parametrov. 

ObsaI1 anorganických zložiek v pôde - program ISE a program 
analýz organických zložiek v sedimentoch SETOC - sa testuje 
v medzinárodných porovnávacích skúškach. ktoré organizuje Wage-



ningenská univerzita v Holandsku. Štyri vzorky pôdy a štyri sedimentov 
sa rozposielajú na analýzy štyri razy do roka. Dlhodobá dobrá kvalita 
v hodnotených ukazovateľoch - 97 % a viac - potvrdzuje správnosť 
a presnosť analytických meraní. 

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd Výskumného 
ústavu vodného hospodárstva v Bratislave organizuje medzinárodné 
porovnávacie skúšky povrchovej, podzemnej a odpadovej vody. 
pri ktorých sa testujú ukazovatele požadované príslušnou legislatívou. 

Veľmi dobré výsledky sa dosahujú v· medzinárodných porovnáva
cích skúškach pri analýze odpadu, ktoré organizuje Slovenská agen
túra životného prostredia v Bratislave, a emisii, ktoré zabezpečuje 
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. 

Analýzy tuhých palív organizuje TEKO Praha a sú zamerané na 
overovanie laboratórií zisťujúcich obsah celkovej síry. popola spal· 
ného tepla a výhrevnosti v tuhých palivách (čierne uhlie, hnedé uhlie, 
koks). Stopercentná kvalita výsledkov v ostatných jedenástich rokoch 
svedčí o spôsobilosti pracoviska a odbornosti vykonávateľov skúšok. 

Výsledky z medzinárodných porovnávacích skúšok okrem laba· 
ratória využívajú zákazníci a iné subjekty ako jeden zo silných nezá· 
vislých nástrojov pri posudzovaní kvality výsledkov skúšok. Garancia 
kvality produkovaných a poskytovaných dát je základným predpokladom 
na vytváranie dôvery medzi zákazníkom a laboratóriom. 

Ľ. TUČEK , Z. NÉMETH, J. DERCO, Z. HRONCOVÁ 
a J. NOVÁKOVÁ: Horniny ako geologické sorbenty vhodné 
na čistenie olovom, ortuťou a kadmiom kontaminovanej 
vody 

Kvalita vody vo vodných nádržiach a vo vodných tokoch na Slo
vensku, ale aj vo svete sa zhoršuje a všeobecne v nej rastie obsah 
toxických a ťažkých kovov (Pb, Hg. Cd a i.). škodlivýcl1 anorganic• 
kých (napr. dusičnanov a fosforečnanov) a organických zlúčenín 
(napr. tenzidov a ropných látok) a pod. 

Tieto škodliviny pod vplyvom prostredia postupne mobilizujú. 
Z hľadiska účinnosti a negatívneho pôsobenia je osobitne nebezpečný 
výskyt Pb, Hg a Cd, ktoré sú v rozpustnej forme vysoko toxické pre 
vodný život a človeka. a to aj pri relatívne malom obsahu. 

Odhaduje sa, že globálny antropogénny prínos škodlivých prvkov 
kovov do vodného ekosystému vrátane oceánov tvorí odpad 
z domácností (As, Cr, Cu, Mn a Ni), tepelné elektrárne (As, Hg, Se), 
huty neželezných kovov (Cd, Ni, Pb a Se), železiarne (Cr, Mo, Sb 
a Zn) a odkaliská (As, Mn a Pb). 

Na zníženie alebo odstraňovanie prvkov ťažkých kovov napr. 
z priemyslovej odpadovej vody pri ich vysokej koncentrácii možno 
všeobecne využiť princíp chemických reakcií, t. j. zrážanie vápnom, 
ich sedimentáciu vo forme nerozpustných látok a odstraňovanie 

napr. filtráciou a pri ich „nižšej'" koncentrácii vo vode ich sorpciu 
na vhodných materiáloch. 

Vzorky bentonitových hornín z roz ličných slovenských lokalít 
(Jelšový potok. Lastovce, Bartošova Lehôtka a Kuzmice) obsahujú 
úžitkový minerál montmorillonit. ktorý má prirodzené sorpčné vlas!• 
nosti, vzorka z Bartošovej Lehôtky ako prímes ešte zeolitový minerál 
mordenit a zeolitového tufu z Nižného Hrabovca účinný minerál 
na sorpčné skúšky klinoptilolit. Ďalšie vzorky obsahovali anhydrit, 
kalcit, dolomit a magnezit - možné účinné minerály na sorbovanie 
Pb, Hg a Cd (adsorpciu. absorpciu a chemisorpciu). 

Laboratórne práce sa zamerali na zachytávanie katiónov kovov 
vyskytujúcich sa vo vodnom prostredí samostatne (Pb. Hg a Cd), 
v dvojkombinácii (Pb - Hg, Pb - Cd a Hg - Cd) a v trojkombinácii 
(Pb - Hg - Cd) v nadlimitnej až v extrémne nadlimitnej (od 4,4 do 
2185 µg-I·1

) koncentrácii pomocou sorbentov zrnitosti pod 0.355 mm 
pripravených zo vzoriek uvedených lokalít s cieľom dosiahnuť účinnosť 
sorpcie 90 % a viac. Sorpcia prebiehala 5.15 minút a dávka jednotlivých 
sorbentov bola 1 9-1-1

• 

Nadväzné laboratórne desorpčné skúšky jedného, dvoch a troch 
katiónov kovov spolu sa zamerali na možnosť zisti ť z niektorých 
použitých sorbentov percento uvoľnenia konkrétneho množstva kovu 
(kovov) z nasorbovaného množstva po statickej sorpcii pôsobením 
destilovanej vody (pH = 7) na jeden gram použi tého sorbentu 
v pomere 1 : 1 OOO (tuhá : kvapalná fáza) v trvaní desorpcie O.S. 3 a 48 
hodín s dosiahnutím č~ najnižšej percentuálnej hodnoty. 

Z výsledkov na prípravu sorbentov sa ako jednoznačne najlepšia 
vzorka ukazuje bentonit z lokality Jelšavský potok. Z neho sa po 
nenáročnej technologickej úprave dajú pripraviť sorbenty. ktoré v sta
tických podmienkach pri dávkovaní 1 9-1· 1 sorbujú a zachytia katióny 
kovov z vodného prostredia vyskytujúce sa samostatne. v dvojkombinácii 
a v trojkombinácii s účinnosťou sorpcie 95 % a viac. 

Podľa efektívnosti sorpcie sa sorbenty zoradili do typov a druhov 
v nasledujúcom poradí: bentonit, bentonit zeolit. zeolit. vápenec, 
magnezit. dolomit a anhydrit. Pri použití sorbentov zo vzoriek hlavne 
na báze bentonitu. bentonitu zeolitu a zeolitu možno v pomerne krát· 
kom čase (5 až 30 minút) z vodného prostredia zachytiť a eliminovať 
Pb, Hg a Cd vyskytujúce sa samostatne, v dvojkombinácii a v troj
kombinácii s účinnosťou 95 resp. 90 % a viac. Ich uvoľňovanie 

z použitých sorbentov v neutrálnom vodnom prostredí za 48 hodín 
predstavovalo do 13-14 %. Zostatková koncentrácia katiónov Pb, Hg 
a Cd vo vodných roztokoch po sorpcii resp. po desorpcii pri všetkých 
laboratórnych skúškach bola často nižšia, ako uvádzajú platné 
legislatívne predpisy (napr. NV 296/2005 Z. z.). 

Keďže sa uvedené horniny netestovali sorpčnými resp. desorpč· 

nými skúškami na katióny kovov Cu, Zn, Ni a Al, ktorých stupeň toxi· 
city vo vode sa vo vzájomných kombináciách synergicky zvyšuje. 
spracoval sa projekt na komplexné doplnenie chýbajúcich poznatkov. 

Geological setting and tectonic evolution of the Western Carpathians 

R. VOJTKO, J. HÓK, M. KOVÁČ, Ľ. SLIVA. P. JONIAK 
a M. ŠU JAN: Pliocénno-kvartérna zmena orientácie 
napäťového poľa v západnej časti centrálnych Západných 
Karpát 

Poznanie súčasného tektonického režimu má pri hodnotení prirod• 
ných rizík. najmä spätých so seizmickou aktivitou aktívnych zlomov, 
kľúčovú úlohu. Aktivita zlomových línií závisí od orientácie napäťového 

poľa v danej oblasti. Na určenie stavu napäťového poľa v pliocénnych 
a kvartérnych sedimentoch v západnej časti centrálnych Západných 
Karpát sa využila inverzná metóda. Zlomové sklzy sa merali na loka
lite Lukáčovce, Veľké R ipňany. Dolné Trhovište. Horné Otrokovce, 
Tepličky ( rišňovecká depresia). Ducové (blatnianska depresia) 
a Dubná skala v Malej Fatre (spolu 87 zlomových sklzov v pliokvartérnych 
sedimentoch). Namerané údaje sa zaradili do dvocl1 homogénnych 
populácií s vypočítanými redukovanými napäťovými tenzormi . 



Staršia. vrchno-pliocénna skupina zlomov bola aktívna počas extenzie 
orientovanej v smere SSZ-JJZ. Zlomy tohto štádia porušujú pliocénne 
vrstvy Syslích vŕškov, kolárovské a volkovské súvrstvie, nepokračujú 
do nadložných lukáčovských vrstiev a tvoria prevažne párové systémy 
poklesov. Mladšia kvartérna skupina zlomov indikuje ich vývoj počas 
tektonického režimu orientovaného v smere SV-JZ. čo poukazuje 
na zmenu orientácie minimálnej kompresnej osi S3 približne o 70°. 
Aj zlomy kvartérneho napäťového poľa sa aktivovali prevažne ako 
párové poklesové systémy a porušovali aj lukáčovské vrstvy a často 
aj risko-wíirmské sprašové sedimenty. Zmena v tektonickej aktivite, 
ako aj orientácie napäťového poľa sa datuje na hranicu medzi plio
cénnym a kvartérnym obdobím. Pliokvartérne napäťové pole sa 
vyvíjalo v podmienkach postkolízneho štádia západokarpatského 
orogénu a výsledky napäťovej analýzy dokazujú, že centrálne 
západokarpatské jednotky boli v tom období postihnuté dvoma 
odlišne orientovanými deformačnými štádiami. Prezentované 
výsledky spresňujú poznatky o vývoji napäťových polí a tvare trajektórie 
S11 a Sh na styku alpsko-karpatsko-panónskej oblasti v pliocénnom 
a kvartérnom období. 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom 
finančnej podpory grantu APVV-0158-06. 

1. PEŠKOVÁ, J. HÓK, M. POTFAJ, M. ŠUJAN and R. VITÁLOŠ: 
Back-thrusting in the Varín and Orava segments of the 
Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) 

The Varín and Orava segments (sensu Vass et al.. 1988) belong 
to the northernmost part ot the Pieniny Klippen Belt (PKB). Their 
geological structure is predominantly composed of !he Kysuca and 
the Klape units. together with Paleogene sediments ot PKB zone 
(c. f. Haško and Polák, 1978; Gross et al„ 1993; Potfaj et al., 2002). 
T ectonic contact between the PKB and the Flysh Belt sediments 
(Outer Western Carpathians) is provided by south vergent thrust 
faults throughout the area. The sedimentary sequences of tlie Kysuca 
and Klape units are systematically overturned in the complete Varín 
segment. lnterpretation of the geological map (Haško and Polák, 
1978) and seismic profiles 559/92, 560/92, 518/87 leads to the suppo· 
sition that the tectonic units of PKB are overthrusted on the Centra! 
Western Carpathians units (Potfaj et al., 1993; Šujan et al., 2007). 
This geological situation has also been documented in the Kriváň 
part ot the Malá Fatra Mts. (Haško and Polák, 1978), in !he Zázrivá 
area (Marko et al., 2005) and in the Turčianska Kotlina Depression 
(Hók et al. , 1998). Analysis ot the structural data shows that the 
south vergent thrust faults were formed during Lower Miocene under 
compression oriented generally in N-S direction. The back-thrusting 
originated due to the formation ot an accretionary prism in the Outer 
Western Carpathians. The implications of this back-thrusting are 
important in the interpretation ot the structural phenomena (the Lysica 
structure) as well as the configuration and lithostratigraphy of the 
Tatric and Fatric units in the Kriváň part of the Malá Fatra Mts. 
During the Middle Miocene the area was affected by a transpression 
and tectonic regime with NE- SW oriented compression. This stress 
regime is mainly characterized by the origin of sinistral strike-slipe 
faults. Between the Upper Miocene and recent time the investigated 
area was affected by a N-S oriented extension. 

Acknowledgement. The authors would like to thank to t11e VEGA 
Grant: 1/4044/07 Tektonická interpretácia kontaktu externid a interníd 
Západných Karpát/Tectonic interpretation ot the contact zone 
between the lnner and Outer Western Carpathians for the financial 
support. 

M. HOFFMAN a M. SULÁK: štruktúrna analýza a prejavy 
porušenia bratislavského masívu (kataster veľkej 
Bratislavy) 

Prevažná časť krehkých zlomových porúch má generálny smer 
SZ-JV a túto čast' bratislavského masívu rozdeľujú do pomaly sa 
dvíhajúcich blokov (podľa neotektonickej mapy Slovenska Maglaya 
el al., 1999). Zlomy smeru S-J sú zriedkavejšie. V starom kameňolome 
v Rači sa študovala alpínska násunovoextenzná strižná zóna s mier
nym sklonom na V. Foliácia V a S a lineácia roztiahnutia majú smer 
SV-JZ a sú lokalizované v granitoch. Mikroskopicky sa pozorovala 
čiastočná dynamická rekryštalizácia sploštených a roztiahnutých por
fyroklastov magmatickél10 kremeňa. ako aj premena živcov a musko
vitu na deformačnometamorfný fengit. Chemické zloženie muskovitu 
a tengitu sa potvrdilo elektrónovým mikroanalyzátorom a klasifikáciou 
podľa Tischendorfa et al. (2004). Zisti li sa ich rozdielne spektrá 
použitím mikro-Aamanovej a Môssbauerovej spektroskopie (Sulák, 
2007; Sulák in Sitek et al . 2007). Teplotu tektonometamorfózy okolo 
300-350 •c odhadujeme z paragenézy kremeňa. fengitu. chloritu a albitu. 
ako aj z aktivity bazálneho sklzu v kremeni. Tlak 400-600 MPa 
sa odvodil z fengitovél10 barometra (Massonne a Schreyer. 1987) 
podľa obsahu Si v novotvorenom sericitickom muskovite (Si p. f. u = 3,22) 
až fengite (Si p. f. u. = 3,37) za prítomnosti draselného živca a biotitu. 
Táto strižná zóna je exhumovaná štruktúra hlbších častí krehkoduktilného 
zlomového porušenia. 

Puklinatosť v tejto časti bratislavského masívu sa na všetkých 
lokalitách javila ako systematická s dvomi generálnymi smermi 
puklín. a to prevažne smeru SZ-JV a SV-JZ. V tejto časti Malých 
Karpát boli najmenej štyri zmeny napäťového poľa. Prvou bola kom
presia s osou a , v smere SZ-JV a s osou <13 v smere SV-JZ. Diago
nálne zlomy mali vzhľadom na smer osi cr, smerne posuvnú charak
teristiku. Pri kompresii v smere SZ-JV rotovala os cr3 približne do 
vertikálnej pozície, keď sa rejuvenizovali staršie subl1orizontálne puk
liny ako strižné zlomy, a mohla spôsobiť vznik priečnych dextrálnych 
smerných posunov. Predposlednou fázou bola extenzia v smere cca 
Z- V, pri ktorej minimálna os napätia cr3 pôsobila v smere ZSZ-VJV. 
Takéto usporiadanie osí vyvolalo reaktivizáciu čiastkových alpín
skych príkrovov fundamentu bratislavského príkrovu ako poklesov. 
čo sa pozorovalo v starom kameňolome v Rači. Štúdiom deformač
nej kliváže sa zistilo. že pozdÍž tejto násunovej strižnej zóny skÍzavali 
príkrovové šupiny pri relaxácii napätia. Ako posledná etapa sa javí 
extenzia v smere SSV-JJZ s osou cr, vo vertikálnej pozícii. Zrejme 
ona spôsobila vznik lamačskej brány poklesovými zlomami smeru 
SZ-JV. Keďže ide o spodnopleistocénnu prepadlinu, táto extenzia sa 
pokladá za najmladší napäťový stav vo vývoji malokarpatského hrastu. 

J. BETÁK, R. VOJTKO a J. HÓK: Využívanie metód tektonickej 
geomorfológie na hodnotenie aktívnych zlomov na príklade 
malomagurského a považského zlomového systému 

Pri riešení neotektonických problémov je nevyhnutné integrovať 
relevantné poznatky viacerých geovedných disciplín. Dôležité miesto 
medzi nimi má i tektonická geomorfológia (v zmysle Burbanka 
a Andersona. 2001). ktorej metódy sú založené hlavne na analýze 
rozličných kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík reliéfu. 

Podľa jednoduchej definície je reliéf výsledná plocha procesov 
vyvolaných endogénnymi a exogénnymi silami (princíp antagonizmu). 
To nás implicitne oprávňuje predpokladať. že v mozaike foriem 
reliéfu možno identifikovať črty, ktorých existenciu, tvar, morfometrické 
charakteristiky a dynamiku ich vývoja priamo alebo i nepriamo 
podmieňuje tektonická aktivita Vo väčšine prípadov majú procesy 
aktívnej tektoniky svoje vyjadrenie v reliéfe. Oveľa jednoznačnejšie 



sa tektonicky podmienené črty reliéfu dajú identifikovať v aridných 
oblastiach, kde je funkčnosť denudačných procesov limitovaná. 
Neplatí to pre karpatskú oblasť, ktorá bola v pliokvartérnom období 
vystavená. širokému súboru takýchto procesov, a preto sa jej tekto
nicky podmienené črty extrahujú ťažko , ale ich identifikáciou 
a poznávaním mechanizmu ich genézy a časopriestorového zaradenia 
sa získavajú informácie o dynamike mladých tektonických procesov 
v danom území. 

V príspevku •je metódami tektonickej geomorfológie analyzovaný 
výcl1odný okraj strážovskej Malej Magury voči Hornonitrianskej kotli
ne a západný okraj Považského Inovca voči blatnianskej depresii. 
Obidva systémy výrazne oddeľujú susediace elevačné štruktúry 
od depresných. · 

Pri geomorfologickej analýze uvedených štruktúr sme využili tieto 
metódy tektonickej geomorfológie: identifikáciu a systematizáciu 
potenciálne tektonicky podmienených geomorfologických foriem 
(facetové svahy, ploché povrchy, sedlá, smer osí dolín), ich morfo
metrickú, priestorovú a kontextuálnu analýzu, konštrukciu a analýzu 
úče lových profilov reliéfu (analýzu dolinových kriviek a priečnych 
dolinových profilov, analýzu chrbátnicových kriviek), analýzu spojitosti 
a linearity úpätia, ako aj priestorovú pozíciu náplavových vejárov. 
Pri analýze sa využili DTM (digitálny model reliéfu) s vysokým 
rozlíšením, satelitné záznamy, topografické dáta a viaceré nástroje 
prostredia GIS. 

O silnej vertikálnej aktivite na malomagurskom systéme svedčia 
pomerne málo rozčlenené facety s vyrovnaným priemerným sklonom 
(16-17°). Ich vertikálny rozsah stúpa od J na S zhruba od 150 po 
450 výškových metrov, čo signalizuje nerovnomerný (nožnicovitý) 
vertikálny pohyb na zlome. Podľa absolútnej výšky plochého povrchu 
možno doložiť časovo diferenciálnu aktivitu fungovania zlomu, ako aj 
priečne rozčlenenie zlomového systému, ktoré v reliéfe kotlinovej 
časti dokladá rozmiestnenie plochých povrchov pozdÍž úpätnice. 
Linearita úpätia sa pohybuje okolo 1 .4, nevyrovnanosť dolinových 
kriviek signalizuje subrecentnú aktivitu systému. 

Západné úpätie Inoveckého predhoria je voči nive Váhu charak
teristické vysokým stupňom linearity (S = 1, 13). Líniu z východnej 
strany lemujú facetové málo rozčlenené svahy s priemerným relatívnym 
prevýšením okolo 100 m. Významným znakom poukazujúcim na ver
tikálnu aktivitu na tejto línii je pozícia a malý priestorový rozsah 
náplavových vejárov, ako aj geometria dolinových kriviek. ktoré 
pri ·vyústení na nivu Váhu dosahujú až konvexné tvary. O horizontálnych 
posunoch pozdÍž línie sa dá usudzovať len nepriamo, a to na základe 
pozície a tvaru kálnickej depresie. 

Význam a výpovednú hodnotu metód tektonickej geomortológie 
v neotektonike vidíme najmä v diagnostickej časti výskumu. Tekéto 
metódy v porovnaní s inými patria medzi časovo jednoduchšie a na 
hmotné zabezpečenie menej náročné. Ich výsledky poskytujú dobrý 
priestorový náhľad na neotektonickú situáciu v území a dokážu poukázať 
na miesta, ktorým by mohli venovať väčšiu pozornosť iné špecializo
vanejšie geovedné disciplíny. Keďže opisované javy sa do istej miery 
opakujú, ich lepšie poznanie a systematizácia zároveň dovoľujú 
extrapoláciu poznatkov na iné segmenty reliéfu. 

Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-0158-06). 

M. OLŠAVSKÝ: Stavba hronika na severovýchodných 
svahoch Nízkych Tatier 

Hronikum sa dnes chápe ako viacpríkrovová tektonická jednotka 
zložená zo sústavy imbrikovaných a zošupinovatených čiastkových 
príkrovov. Biely (1963. 1966: Biely in Biely a Bezák el al., 1997) 
na sv. svahoch Nízkych Tatier vyčlenil tri čiastkové jednotky - bociansky 
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(karbón - titón/neokóm), malužinský (vrchný perm - lias) a chočský 
(pôvodne nazvaný svarínsky). Bociansky a malužinský čiastkový prí
krov z l1ľadiska faciálneho členenia stredného triasu predstavujú 
strednotriasové plytkovodné fácie ( čiernovážsky vývoj: Maheľ. 1961 , 
1962) a svarínsky reprezentuje panvové fácie (bielovážsky vývoj ; 
1. c.). Bazálnu časť hronika zastupuje bociansky čiastkový príkrov resp. 
nižnobocianske súvrstvie. Novšie poznatky však ukazujú, že medzi 
sekvenciou Veľkého boku a nižnobocianskym súvrstvim je si lno 
redukované teleso so stratigrafickým rozsahom spodný až stredný 
trias (Olšavský, 2007) a v podobe izolovaných šošoviek vystupuje 
po celej šírke kontaktu severného veporika s hronikom. 

Zo starších prác je zrejmé, že si geológovia všimli dolomitové 
telesá medzi neokómom a „verfénom s melafýrmi" (Kettner, 1938; 
Zelman, 1965) resp. rauvaky (Biely et al., 1992). tie sa vždy chápali 
ako súčasť „krížňanského príkrovu·' (Kettner, 1938) alebo veporika 
(Biely et al„ 1992), ate dnes možno s istotou konštatovať, že repre
zentantom uvedených šupín sú nielen strednotriasové vápence 
a dolomity, ale aj arkózy benkovského a bridlice i karbonáty šuňav
ského súvrstvia, a tak nepochybne patria hroniku. Toto tvrdenie 
sa opiera aj o paleontologické dôkazy (Diplocraterion v benkovskom 
a Myop/Joria sp. v šuňavskom súvrství). Ďalšie poznatky súvisiace 
s tektonikou sa získali po konfrontácii dvoch mapových diel a po ream
bulácii problematických úsekov z tej to oblasti. Geologická mapa 
v mierke 1 : 50 OOO (Vozárovä a Vozár in Biely et al„ 1992) ukazuje 
pomerne jednoduchú monoklinálnu stavbu spodnej časti hronika 
a v geologickej mape v mierke 1 : 25 OOO (Badár a Novotný. 1970; 
Tutis a Novotný, 1998) si na dvoch miestach (na S od Liptovskej 
Tepličky a na JZ od osady Čierny Váh) možno všimnúť takmer identickú 
situáciu, keď akoby v podloží vrchnopermských bazaltov (II. erupčná 
fáza sensu Vozár. 1971 , 1975) sú spodnopermské sedimenty (červe
nické vrstvy sensu Tulis a Novotný, 1998). V mape permské vulkanity 
a sedimenty v obidvoch prípadoch oddeľuje línia približne smeru 
ZJZ-VSV, ktorej plocha sa skláňa na J. Aj keď nie sú naznačené 
súvisle. z podrobného štúdia mapy je zrejmé. že sa obidve línie 
v stavbe uplatňujú významne. a tak možno vymedziť ich pokračovanie 

v spomenutom smere. Obidva zlomové systémy so sklonom na J 
litostratigraficky segmentujú jednoliate teleso s mladopaleozoickou 
podstavou ipoltickej skupiny spodným triasom, ako aj strednotriasovými 
dolomitmi na tri objemovo približne rovnaké celky. Povaha týchto 
plôch sa v obidvoch prípadoch javí ako poklesová štruktúra, čo 
zobrazuje aj rez mapy (1. c.), pričom západne situovaná plocha (na J 
od nádrže Čierny Váh) evidentne korešponduje s východným ohra
ničením malužinského príkrovu (sensu Biely et al., 1992), ktorý má 
v okolí Malužinej subl1orizontálnu pozíciu a východnejšie prechádza 
do strmého subvertikálneho zlomu (1. c.). Je zjavné. že sa pôvodné 
vymedzenie matužinského príkrovu skompilovalo z plôch nerovnakej 
genetickej povahy. Uvedené poznatky narúšajú pôvodnú predstavu 
rozdelenia na tri čiastkové príkrovy a poukazujú na veľkú kompliko
vanosť tektonického teiesa so zastúpeným čiernovážskym vývojom. 
Ak sa v ňom bude za čiastkový príkrov považovať každé teleso ohra
ničené násunovou (?) líniou, potom tam bude možno napočítať až 
päť čiastkových príkrovov. Otázkou zostáva. či zvyšky tektonického 
telesa na rozhraní sekvencie Veľkého boku a nižnobocianskel10 
súvrstvia reprezentujú samostatný čiastkový príkrov. alebo sú pro
duktom spätných násunov a vytvorením imbrikácií hronika. Tektonic
ké komplikácie späté s umiestňovaním príkrovového telesa sú zrejmé 
tak v bocianskom. ako aj v malužinskom čiastkovom príkrove. Tak 
vzniká otázka vymedzenia samotnél10 malužinského príkrovu alebo 
skôr relevantnosť vyčleňovania obidvoch čiastkovýcl1 príkrovov. 
Napokon treba spomenúť fakt, že mladšie prejavy tektoniky povrchno
kriedovej segmentácie sa podarilo identifikovať l1lavne na základe 
detailnejšieho litostratigrafického členenia malužinského súvrstvia 
(sensu Sadár a Novotný, 1970). 



Ľ. HRAŠKO a R. DEMKO: Geologická stavba masívu Sedem 
chotárov v juhozápadnej časti kohútskej zóny veporika 

Masív kóty Sedem chotárov (602,2 m) je najjuhozápadnejšim seg
mentom súvislejšieho kryštalinika a obalu kohútskej zóny veporika 
obmedzený zo Z a v mladými zlomami ssz. smeru prebiehajúcimi 
v oblasti Krivánskeho a Tuhárskeho potoka. Smerom na Z je prekryté 
hrubšími súbormi neovulkanitov. Na veporiku tam v tektonickej pozícii 
leží troska ochtinského súvrstvia. Geologickú stavbu veporika v tejto 
oblasti skúmal hlavne Gregor {1964) a Vass el al. (1992). Tvoria ju dva 
samostatné alpínske bloky - južný a severný, prekryté rozdielnymi 
typmi mladopaleozoického obalu. V južnom bloku sa v podloží spodno
triasových metakvarcitov vyvinul súbor nezrelých metasedimentov -
bridličnatých metaarkóz patriacich (spodnopermskému) rimavskému 
súvrstviu (sensu Vozárová a Vozár. 1982), ktoré sú pravdepodobne 
priamym obalom predspodnokarbónskeho kryštalinika (prítomnosť 
slatvinského súvrstvia - vrchný karbón - v oblasti nie je jasná). Kryštali
nikum tohto bloku sčasti tvoria granitoidy (spodný karbón) a prevažne 
komplex metabázik (amfibolity. metadiority, leptinity, ojedinele 
hornblendity, v menšej miere ru la), ktoré možno označiť ako migmatiti
zované amfibolity, a to v podstatne väčšom rozsahu, ako zobrazujú 
staršie mapy. Komplex amfibolitov (LAC) sa vyznačuje stratifikovanou 
stavbou, v ktorej sa striedajú amfibolity, leptinity a pegmalily trondhje
mitového zloženia. Výrazne dominujú amfibolity. Leptinity tvoria polohy 
hrubé do 10 cm, čo kontrastuje s až O.S m hrubými pegmatitmi s písmen
kovou textúrou. Amfibolity majú granoblastickú štruktúru a ich minerálnu 
stavbu vo variabilnej proporcii tvorí pargasit, plagioklas (An 29-45), 
kremeň, epidot. titanit, ilmenit a apatit. Ich zloženie možno opísať 
variabilným zastúpením melanosómu (restit) a neextrahovaného leuko
sómu (Pl + Qtz) resp. podielu neosómu voči extrahovanému leukosómu 
(leptinity trondhjemitového zloženia). V menšej miere sú v komplexe 
zastúpené granulity (Amf {Pg} + Grt {pyrop 13,4-16 %} + Di + Pl {An 
45-49 %} + llm). ktoré sú restitom po oddelení taveniny. Empirická 
termobarometria GASP, Grt-Cpx-PI, Amt-PI udáva metamorfné pod
mienky granulitovej fácie 789-803 •c pri 7,8-7,9 kbar (granulit) 
a 733-806 •c pri 7-7,8 kbar (Pl amfibolit). 

Súčasné chemické a minerálne zloženie je výsledkom dehydratač
ného tavenia amfibolitu v otvorenom systéme. Reakcie dehydratačného 

tavenia sa dajú opísať postupnosťou niekoľkých samostatných reakcií, 
ktorých reaktanty a produkty boli v postupnej interakcii. Možno vyčleniť 
dva hlavné procesy tavenia. Prvým je vznik tenkých leukosómov, ktoré 
sú produktom extrakcie trondhjemitickej taveniny z parciálne taveného 
amfibolitu Otz + Pl+ Aml(O) + H20 = Pl(1) + Amf(1) + L1(trondhjemit), 
druhým transformácia amfibolitu na granulit charakterizovaný reakciou 
Pl+ Amf + Otz = Oi + Grt + HP, 2) Pl+ Otz +HP= tronhjemit (Tdh), 
3) Aml + Pl+ Otz - Oi + Grt + Tdh. 4) Amf + Pl ± Otz = Grt + Oi + Ttn + 
Pl + trondhjemit (leukosóm). Produktom tohto tavenia sú pegmatity (Otz 
+ Pl + Ms) s písmenkovou textúrou. časť migmatitizovaných amfibolitov 
podľahla intenzívnej dialtoréze v alpínskych tektonických udalostiach. 
Produktom sú silne mylonitizované horniny, ktoré tvorí asociácia Chi + 
Act + Ab + Otz ± karbonát. 

Spodnú čast' severného bloku (ktorý je súčasťou tuhárskej vejárovitej 
megasyntormy; sensu Plašienka, 1983) tvoria tenké šupiny čiastočne 
alpínsky metamortovaných migmatítov s ojedinele dobre zachovanými 
hercýnskymi textúrami aj s minerálnou asociáciou. Priamy obal migma
titov tvorí monotónny komplex vrstiev metamorfovaného arkózového 
pieskovca s vysokým podielom klastickél10 kremeňa (vrchný perm?), 
ktoré pozvoľne prechádzajú do vrstiev spodnotriasových kvarcitov. 
To poukazuje na rozdielnu pozíciu týchto dvoch kryštalinických blokov 
v mladšom paleozoiku a zblížených v alpínskej fáze. 

Styk severného a južného bloku sprostredkúva mohutná zóna alpín
skych mylonitov a utramylonitov, pričom je styková plocha orientovaná 
na SSZ. 

J. HÓK. V. KOTRČOVÁ, M. SENTPETERY a 1. SLÁVIKOVÁ: 
Nové poznatky o geologickej stavbe západného okraja 
Krivánskej Fatry 

Krivánska Fatra patrí medzi jadrové pohoria s asymetrickou geo
logickou stavbou. Mezozoické horninové komplexy tatrika. fatrika 
a hronika sú na severnom resp. sz. okraji pohoria a vyznačujú sa 
monoklinálnym uložením s generálnym sklonom na S. Geologickú 
stavbu zobrazuje geologická mapa v mierke 1 : 50 OOO (Haško 
a Polák, 1978). 

Predmetom výskumu a detailného geologického mapovania boli 
hlavne horniny mezozoika medzi Nezbudskou Lúčkou a dolinou Kúr. 
Mezozoické horninové sekvencie boli zaradené do tektonických 
jednotiek tatrika, fatrika a hronika. Z geologickej mapy je zrejmé. 
že časť komplexov (dolomity) tektonicky patrí do hronika. ate tekto
nická príslušnosť jurského komplexu hornín. v ktorom sa identifikovali 
vrstvy sivého až tmavosivého piesčito-krinoidového vápenca s rohovcami 
a tmavosivé. sčasti piesčité bridlice (trlenské súvrstvie?), altgäuské 
súvrstvie a vrstvy pestrého piesčito-krinoidového vápenca, je nejasná. 
V bezprostrednom stratigrafickom podloží spomenutých sedimentov 
vystupujú vrstvy kremenného pieskovca karpatského keuperu, ramsau
ské dolomity, vrstvy gutensteinského vápenca a lúžňanské súvrstvie 
ležiace priamo na kryštaliniku. Opísaný horninový komplex zo SZ 
lemujú horniny mráznického súvrstvia stýkajúce sa s rozličnými členmi 
jurského vrstvového sledu. pričom jurské sedimenty boli v pôvodnej 
interpretácii (Haško a Polák, 1. c.) zaradené do fatrika. Predpokladáme. 
že jurské sedimenty patria do tatrika a spolu s triasovými sedimentmi 
tvoria plynulý vrstvový sled. Horniny mráznického súvrstvia patria 
tektonickej jednotke fatrika. Poukazuje na to faciálny charakter 
jurských sedimentov pôvodne zaradených do fatrika, chýbanie horni
nových súborov (Haško a Polák. 1979) opísaných v tektonickej jed· 
notke fatrika Krivánskej Fatry (tunzské vrstvy. fatranské súvrstvie, 
rádiolarity, jeseninské a osnické súvrstvie). ako aj štruktúrna diskor
dancia medzi mráznickým súvrstvím a jurskými sedimentmi. štruktúrna 
diskordancia mráznického súvrstvia poukazuje na postpaleogénne 
juhovergentné presuny tektonickej jednotky fatrika (c. 1. Haško a Polák. 
1978; Rakús a Hók. 2003). 

Práca vznikla v rámci projektu VEGA 1/4044/07 Tektonická interpretácia 
kontaktu externid a internid Západných Karpát. 

P. ŠRODA, W. CZUBA, M. GRAD, A. GUTERCH, A. K. 
TOKARSKI, T. JANIK, M. RAUCH, G. R. KELLER, E. HEGEDUS 
and J . VOZÁR : Crustal and upper mantle s t ructure 
of the Western Carpathians - CELEBRATION 2000 profiles 
CEL01 and CEL04: Seismic models and geological 
implications 

CELEBRATION 2000 Project was a large international experi
ment being focused on the lithospheric structure in Centra! Europe. 
lt cons,sted or several wide-angle reflectio11 and refraction seismic 
profiles. Profi les CEL01 and CEL04 were located in the transition 
from the Precambrian and Paleozoic platforms to the Carpathian orogen. 
The data were modelled using 2-0 tomographic and forward modelling 
techniques. 

The profi le CEL01 (about 900 km long) extends trom tlie south
western margin ot the East European Craton to the Pannonian basin 
system. The depth ot MOHO discontinuity varies along the profile 
trom 27-33 km under t11e Pannonian basin system area, 30- 39 km 
under the Carpathians and within the TESZ to 40-45 km under the 
East European Craton. The CEL04 profile (630 km long) starts in 
the Polish trough (PT) and reaches the Pannonian basin system. 



Along the CEL04 profile. the MOHO interface shallows !rom 40 km 
beneatl, the PT to about 35 km in the Malopolska unit. The crustal 
thickness is 43 km beneath the Western Carpathians and 25 km 
beneath the Pannonian basin system. The results obtained are con
sistent with a commonly accepted view on the Carpathians. thought 
to be formed largely due to the interplay between Paleogene to 
Middle Miocene subduction of oceanic or suboceanic crust and sub
sequent collision. A feature being by us interpreted as the subduc
tion-related orogenic root is at least partially preserved in both profiles 
and is manifested by a crustal thicknesses of 39 km (CEL01) and 43 km 
(CEL04). The boundary between the Malopolska unit and the 
Bruno-Silesian unit is discernible north ot the Carpathian frontal 
thrust along the CEL01 profile, but is not observed farther to the 
southeast (CEL04) beneath the Western Carpathians. In the Panno
nian basin system, no substantial differences in the crustal structure 
across the Mid-Hungarian Line were observed. Upper mantle reflec
tions observed along both profiles originate trom a north-dipping 
mantle discontinuity. probably representing a sl1ear zone related 
to collision and possibly ongoing convergence between the EU plate 
and ALCAPA. 

Modelling of the seismic data trom the CELEBRATION 2000 
profiles CEL01 and CEL04 provided models of the crustal structure 
in the Western Carpathians and. we believe, enhanced lhe knowledge 
about the tectonic evolution ot the Carpathian orogen. (1) Obtained 
models ot the crustal and mantle structure support the commonly 
accepted view of the Western Carpathians as being largely formed 
due to the interplay between: a. the Paleogene to Middle Miocene 
southward subduction of the oceanic or suboceanic crust intervening 
between the ALCAPA unit and the BSU (European plate) and sub
sequent Middle Miocene collision. b. Lower to Middle Miocene mantle 
upwelling beneath the PBS, c. Upper Miocene to Recent col lapse 
and d. Upper Miocene to Recent convergence of the ALCAPA unit 
and the European plate. (2) The architecture ot the collision-related 
crustal suture was partly reshaped and partly destroyed during colli
sion and by postcollision convergence between the ALCAPA unit and 
the European plate. (3) The subduction-related orogenic root is al 
least partially preserved in both profiles (CEL01. CEL04) wl1ere crustal 
thickness reaches 39 and 43 km, respectively. (4) The CLF, a promi
nent tectonic feature corresponding to the boundary between the MU 
and the BU, is discernible north of the Carpathian frontal thrust along 
the CEL01 profile. but is not observed tarther to SE (CEL04) beneath 
the Carpathians. (5) We have not observed any substantial differen
ces in the crustal structure between the Tisza unit and the ALCAPA 
unit. Therefore. the Mid-Hungarian Line separating these units is not 
discernible (CEL04). (6) Prominent reflections from the upper mantle 
observed along both profiles are the evidence for a north-dipping 
mantle discontinuity, which may represent a shear zone related 
to a collision between the ALCAPA unit and the European plate and 
possibly ongoing convergence between these units. 
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D. VASS, J. SOTÁK, J . DZÚRIK a E. HALÁSOVÁ: Geotermálny 
vrt GTL-2 Rapovce, jeho prínos do poznania geologickej 
stavby Lučenskej kotliny a geotermálneho potenciálu 
Slovenska 

Vrt GTL-2 (1501.5 m) v hÍbke 775 m vnikol do predkenozoického 
podložia Lučenskej kotliny - do triasových karbonátov. pomohol 
lepšie poznať geologickú stavbu kotliny a jej podložie, ale aj defino
vať novú, 27. geotermálnu štruktúru na Slovensku. Po prieniku 
kvartérnymi sedimentmi (v hÍbke 5,00 m) prevŕtal erozívny zvyšok 
fiľakovského súvrstvia (v hÍbke 45 m) egenburského veku. celé 
lučenské súvrstvie. t. j. mohutný monotónny súbor sečianskeho 
šlíru a bazálne hruboklastické panické vrstvy (báza súvrstvia 
v hÍbke 606.00 m) egerského veku. Potom prevŕtal čížske súvrstvie. 
ktoré má v južnom okoli Lučenca iný vývoj, ako je štandard 
v Lučenskej a Rimavskej kotline. Na báze má hruboklastické blžské 
vrstvy, ktoré precl1ádzajú do vrstiev relativne hlbokovodnejšieho 
vápnitého siltovca lenartovských vrstiev, a konči sa progradujúcou 
deltou (rapovské vrstvy. prevažne piesok a pieskovec). Rapovské 
vrstvy sú špecifikom čižskeho súvrstvia v južnom okolí Lučenca. 
Kiscellský vek čižskeho súvrstvia potvrdili spoločenstvá planktonic
kých (zóna P 19-P 21) aj bentóznych foraminifer. V tomto súvrství 
sa našli aj kiscellské druhy nanoplanktónu. Faunistické spoločen

stvá lučenského súvrstvia z biostratigrafického hľadiska poskytujú 
zložitejší obraz. V spodnej časti sečianskeho šliru sa identifikovali 
podobné spoločenstvá foraminifer ako v čížskom súvrství a kiscellský 
charakter má aj nanoplanktón (zóna NP 23-NP 24). Ojedinelé vý
skyty mladších foriem organizmov naznačujú. že ide o preplavené 
spoločenstvá. Vyššia časť sečianskeho šlíru má foraminiferové 
spoločenstvá typické pre raný eger (t. j. šat) a najvrchnejšia časť 
šlíru obsahuje spodnomiocénne foraminifery a tiež prvé, ale ojedi
nelé výskyty druhu Discoaster droggi. Táto najvyššia poloha 
sečianskeho šliru zodpovedá vrchnému egeru, t. j. akvitánu, čo je 
v súlade s pôvodnou definíciou egeru ako oligomiocénneho stupňa 
(Báldi a Seneš. 1975). Opísaný vývoj čižskeho a lučenského sú
vrstvia zodpovedá sekvenciám globálneho kolísania hladiny morí, 
konkrétne sekvenciám Ru 1 (jeho vrchnej časti). Ch 1 a Aq 1, i keď 
sekvencii Ch 1 chýba regresívne a sekvencii Aq 1 transgresivne 
štádium. Sekvencia Bu 1 sa vo vrte zachovala rudimentárne 
(sekvencie v zmysle Luterbachera et al. a Lourensa et al. in Gradstein 
et al., eds., 2004). 

Predkenozoické podložie v južnom a východnom okolí Lučenca 
tvoria telesá dolomitického vápenca a dolomitu stredného a vrchného 
triasu silicika, ktoré sa k Lučencu dostali pri ľavom posune z miest. 
ktoré sú dnes doménou silického príkrovu. 

V karbonátocl1 sa zistila geotermálna voda s napätou hladinou. 
Na ústi vrtu má teplotu 38.1 •c. výdatnosť 17 l·s·1 a mineralizáciu 
12,5 9-1·1. Chemický charakter vody je Na-HC03 a plynom rozpuste
ným vo vode prevažne CO?· Zistenie geotermálnej vody v Lučenskej 
kotline je prekvapením a dokazuje, že táto kotlina je v registri sloven
ských geotermálnych štruktúr resp. oblasti (Franko et al. . 1995) 
novou. 27. geotermálnou štruktúrou na Slovensku. 



P. IVAN: Geodynamické prostredie vzniku mezozoických 
vulkanitov Vnútorných Západných Karpát - možnosti 
aplikácie na alpínsku orogenézu 

Orogenéza je viac alebo menej modifikovaný Wilsonov cyklus. 
pri ktorom sa v časovom slede objavuje a po istý čas aj funguje 
rozličné geodynamické prostredie, až sa celý cyklus konči finálnou 
kolíziou a stohovaním príkrovov. Na fungovanie takmer každého geo• 
dynamického prostredia sa priamo viaže vulkanická/magmatická čin

nosť a jej špecifické geochemické črty umožňujú rekonštruovať 
prostredie smerom do minulosti. Spúšťacím mechanizmom alpínskej 
orogenézy bola evolúcia meliatskeho oceána. Pretože je známa iba 
v hrubých črtách, ako veľmi vhodné na jej štúdium sa ukazujú vulkanity 
nachádzajúce sa v horninových komplexoch Vnútorných Západných 
Karpát a priamo súvisiace s históriou meliatskeho oceána. 

Mezozoické vulkanity sú súčasťou litostratigrafických formácií 
v dvoch megajednotkách Vnútorných Západných Karpát: (1) v meliatiku 
a (2) v bukkiku. V melíatiku sa nachádzajú vo formáciách bôrčanského 
príkrovu - (1} hačavskej, (2} kobeliarovskej a (3) steinberskej - ďalej 

(5) jaklovskej. (6) meliatskej, (7) darnóskej formácii a (8) vo formácii 
ofiolitov údolia Bodvy (FOUB). Uvedené formácie sú pravdepodobne 
melanžou s vulkanitmi ako olistolitmi alebo ako súčasťou olistolitov. 
Spoločným znakom formácií bôrčanského príkrovu je, že ako celok 
prešli štádiom subdukčnej HP/L T metamorfózy. V hačavskej formácii 
sa zistili metabazalty/bazaltové andezity s charakteristikami typu 
IAT/CAB➔BABB➔N-MOAB. Prvý typ je synchrónny s karbonátovou 
sedimentáciou, ostatné vystupujú spolu s metapelitmi alebo s meta
morfovanými rádiolaritmi. Vlastný matrix tvoria rozličné typy fylitov. 
V kobeliarovskej formácii sa zistili metabazalty typu IAT, v steinberskej 
BABB sprevádzané metamorfovanými rádiolaritmi. Metabazalty v obi· 
dvoch prípadoch postihla retrogresia do podmienok fácie zelených 
bridlíc. V jaklovskej a meliatskej formácii sú zastúpené slabo metamor
fované bazalty typu BABB veľmi sa blížiace N-MORB. Vystupujú 
vedno s červenými rádiolaritmi a s pestrými kremitými až sericiticko
·kremitými metasedimentmi. Paleontologicky sa doložil ich vrchnoaniský 
až spodnoladinský resp. karnský až norický vek. Vek sedimentov 
matrixu melanže (bridlica so slabo zastúpeným pracl1ovcom, pieskovcom 
a s tenkými polohami tmavosivých rádiolaritov) je kalovej až spodný 
oxford. V darnóskej formácii, litologicky blízkej predchádzajúcim dvom 
formáciám, sú slabo metamorfované bazalty a dolerity sčasti blízke 
typu BABB, sčasti N-MOAB➔E-MOAB. Bazalty priestorovo sa viažuce 
na červené rádiolarity sú ladinského veku, matrix melanže (pieskovec, 
bridlica) jurský. Formácia ofiolitov údolia Bodvy je salinárnou melanžou 
s blokmi metamorfovaných gabier, doleritov, redšie bazaltov tektonicky 
zapracovaných do permských evaporitov. Magmatity sú blízke typu 
N-MOAB-.E-MOAB s výraznou frakcionáciou k varietám bohatým 
na Fe a Ti. Výskyty mezozoických vulkanitov a sprievodných hornín 
analogickýcl1 meliatiku sa zistili smerom na JZ pozdÍž stredomad·arskej 
línie (Tóalmás, lnke, Medvednica). Mezozoické vulkanity bukkika 
sú súčasťou troch formácií: ( 1) komplexu Szarvaskä, (2) formácie 
intermediálnych až acidných vápenato-alkalických hornín aniského 
až spodnoladinského veku a (3) formácie vnútroplatňových alkalických 
bazaltov vrchnoladinského až spodnokarnského veku. Komplex 
Szarvaskä reprezentujú veľmi diferencované plutonické až vulkanické 
horniny jurského veku. Slabo metamorfované bazalty sú typu 
N-MOAB➔E·MOAB. Mezozoické vulkanity Vnútorných Západných 
Karpát nesú záznam o strednotriasovom rif1ingu magmatického oblúka 
(triasové formácie bukkika), vzniku meliatskeho oceána ako zaoblúko
vého bazéna, o jeho otváraní, o subdukcii okrajových častí (formácie 
bôrčanského príkrovu) a o obdukcii jeho interných parti i (ostatné 
formácie meliatika). Obsahujú aj dôkazy o otvorení nového oceánskeho 
bazéna v jure (komplex Szarvaskä). Obidva bazény boli súčasťou 
helénsko-dinárskeho pásma a ich relikty sa tektonicky do súčasnej 

pozície dostali v miocéne. Lokalizácia západokarpatského priestoru 
ako súčasti tohto pásma (okraj andského typu) je príčinou opakujúcich 
sa orogenéz a tvorby príkrovov. 

Výskum tejto problematiky bol podporený grantom Vega 1 /2025/05 
a APVV-0571-06. 

R. AUBRECHT, Š. MÉRES, M. GRADZINSKI a M. SÝKORA: 
Problém proveniencie exotických klastických pyropovo
-alma nd ínových granátov vo Vonkajších Západných 
Karpatoch a na Poľskej platforme 

Analýza klastických ťažkých minerálov z polôh dogerského piesku 
južnej časti Krakovsko-wielunskej vysočiny v Poľsku bola zameraná na 
porovnanie s asociáciami ťažkých minerálov publikovaných z letydnej 
jury Západných Karpát. Východných Álp a z tetydného okraja Českého 
masívu. Doteraz získané údaje poukazujú na veľký rozdiel v asociá
ciách ťažkých minerálov medzi internidami a externidami spomenutých 
pohorí. V externidách dominuje granát sprevádzaný zirkónom. rutilom 
a turmalínom, v internidách prevláda turmalín a apatit sprevádzaný 
zirkónom a rutilom. Výsledky z okraja českého masívu sú podobné 
výsledkom z externíd. Analýzy delrilických granátov z ex1erníd ukázali 
značné zastúpenie pyropovo-almandínových granátov z granulitov 
a eklogilov. Zo sliezskej jednotky flyšového pásma pochádza aj bohatý 
materiál exotických obliakov granulitov. Pyropovo-almandínové granáty 
sú známe aj z moravsko-sliezskeho kulmu. Väčšina autorov hľadá ich 
zdroj v moldanubiku Českého masívu. Okrem tejto zóny sú granulity 
a eklogity v menšom rozsahu známe zo Sovích hôr v Sudetoch, ale tie 
sú ako potenciálny zdroj klastického materiálu zanedbateľné. 

Na porovnanie s klastickým materiálom z Karpát sme spracovali 
vzorky z polôh kontinentálneho riečno-jazerného piesku vrchného 
balu až spodného keloveja Poľskej platformy v Krakovsko·wielunskej 
vysočine. Skúmali sa tieto lokality: lom medzi Dt?bnikom a Czatkowi
cami (N 50°13'16.5", E 19°47'41 .3"), lom v Dt?bniku (N 50°09'52.1". 
E 19°40'17.4"). lokalita Paczó!lowice (N 50°10'33". E 19°39'22.9"). 
Rac!awice (N 50°11'7.8", E 19°40'34.5"). Mlynka (N 50°04'55.8". 
E 19°38'34.8") a Zalas (N 50°06'33.5", E 19°41'16.4"). V skúmaných 
vzorkách mierne prevládal granát. ale s pomerne vysokým obsahom 
zirkónu. rulilLJ a turmalinu a s menším zastúpením staurolitu a apatitu. 
Na základe výsledkov mikrosondových analýz granátu ich zdrojové 
horniny možno rozdeliť do piatich skupín. a to na granatické peridolily, 
granulily, eklogity, ruly a amfibolity. 

Vysoký podiel pyropovo-almandínových až čisto pyropových granátov 
je prekvapujúci. Zloženie asociácií ťažkých minerálov, ako aj chemizmus 
granátov sú podobné údajom z externíd Západných Karpát (flyšové 
a bradlové pásmo). Ich výskyt na poľskej platforme v okolí Krakova je však 
prekvapujúci, lebo ich zdrojovú oblasť nemožno presne určiť. Granulity. 
eklogity a granatické peridolily sú pre túto oblasť exotické. Niekoľko 
granulitových obliakov problematickej proveniencie sa našlo aj v spodno
karbônskych uloženinách v Sliezsku. Výskyt granulitových obliakov 
v klastikách kulmu moravsko-sliezskej oblasti sa zvyčajne vysvetľuje 

transportom z moldanubickej oblasti (z juhu Českého masívu}. Podobne 
aj proveniencia kôrových segmentov oravika a sliezskej kordiléry 
sa dávala do súvislosti s moldanubikom, ale nové údaje z poľskej platformy 
ukazujú, že zdrojová oblasť týchto exotík musela ležať v jej blízkosti. 
Ďalekým transportom by sa sediment obohatil o čisto almandínové gra
náty, ktoré v moravsko-sliezskej oblasti prevládajú. Preto ide o existenciu 
doteraz neznámeho teranu zloženého z granulitov, eklogitov a peridotitov 
situovaného v moravsko-sliezskej oblasti ešte pred jurským riflingom. 

Príspevok vznikol vdaka finančnému príspevku z grantu APVV 0571-06, 
0465-06 a VEGA 112031 /05 a 1/4035/07. 



P. MOCZO, P. LABÁK, L. FOJTÍKOVÁ, J. MADARÁS 
a E. BYSTRICKÝ: Lokálna seizmická sieť východného 
Slovenska - monitoring ohniskovej zóny Vihorlatské 
vrchy od roku 2006 

Od 20. mája do 9. septembra 2003 pocítili obyvatelia Zemplína 
sériu zemetrasení Najsilnejšie, ktoré bolo 20. mája 2003 o 22:13 
LSEČ a malo epicentrum pri Jasenove (okres Sobrance) na južnom 
okraji Vihorlatských vrchov. zaregistrovalo päľ staníc národnej seiz
micl<ej siete - ZTS, MOOS, SRO, VYHS a CRVS. Jeho epicentrum 
sa lokalizovalo na základe údajov z päťdesiatich dvoch seizmických 
staníc a lokálne magnitudo bolo 4.2. Najväčšie makroseizmické účinky 
boli v obci Jasenov. Zemetrasenie zodpovedalo 6- 7° EMS-98, 
spôsobilo ľahké škody v osemnástich a pocítili ho v osemdesiatich 
šiestich obciach na Slovensku (Cipiar a Labák, 2004). Postihnutá 
oblasť v tom čase nebola pokrytá dostatočnou sieťou seizmických 
staníc, ktoré by umožnili detailne analyzovať sériu otrasov a identifikovať 
ohniskové mechanizmy. 

Podľa historických záznamov v ohniskovej zóne Vihorlatských 
a Slanskýcl1 vrchov (najmä na severnom okraji východoslovenskej 
panvy) bolo od roku 1652 zaznamenaných vyše 40 zemetrasení 
s makroseizmickými účinkami. najmenej šesť z nich aspoň desať ráz 
silnejších ako zemetrasenie z 20. mája 2002 (Labák, 1998), ale 
napriek tomu bola najvýchodnejšia časť Slovenska seizmometricky 
najmenej monitorovaná. 

Spomenuté fakty, ako aj reakcia obyvateľov Zemplína viedli 
k vybudovaniu lokálnej seizmickej siete na východnom Slovensku 
(LSSVS). Rozhodujúcim bolo uznesenie vlády SR 466/2004 z 19. 
mája 2004. Náklady na vybudovanie siete predstavovali 12,3 milió
nov Sk a na prevádzku ročne okolo 0,5 miliónov Sk. Tak k národnej sieti 
seizmických staníc (NSSS - 12 staníc monitorujúcich celé územie 
Slovenska) a k dvom lokálnym siet'am v okolí Jadrovej elektrárne 
Jaslovské Bohunice a Mochovce do konca roka 2006 pribudlo šesť 

seizmických staníc LSSVS. Dve - Piskorovce a Maškovce - sú vo 
flyšových súvrstviach zóny račianskej jednotky magurského prikrovu 
(telesá vápnitého ilovca a prachovca s pieskovcovými polohami 
s glaukonitom), Podhoroď je na rovnomennom bradle (kóta 392 m) 
czorsztynského vápenca strednej až vrchnej jury na rozhraní fl yšo
vých Karpát. bradlového pásma a neovulkanitov Vil1orlatských 
vrchov, Lesné v bádenských ryolitoch (kóta Hôrka) pozdišovskej elevácie 
vo východoslovenskej panve orientovanej v smere S- J. Blatné 
Remety v polohách fluviálnej hliny a Veľká Tŕňa na vrchnobádenskom 
ryodacitovom pemzovom tufe v grabene na okraji Zemplínskych 
vrchov. 

Stanice sú v izolovaných podzemných šachtách (s hÍbkou do 3 m) 
a veľkotŕňanská využíva vínnu pivnicu v hÍbke 13 m. Všetky sú 
vybavené seizmometrami Guralp CMG-40T-1s a zberným systémom 
Microstep-MIS Wave24. Údaje sa zberajú vo formáte mini-SEED 
a zo všetkých staníc sa prenášajú kontinuálne v reálnom čase 
do zbernej a analyzačnej centrály na Fakulte matematiky, fyziky 
a informatiky UK. ako aj do centrály národnej siete v Geofyzikálnom 
ústave SAV v Bratislave. 

Vedeckým cieľom LSSVS je monitoring zemetrasení v ohniskovej 
oblasti Vihorlatské vrchy a v blízkom okolí (prakticky ide o celú východo
slovenskú panvu a o časti flyšového pásma na V od Slanských 
vrchov). V súčinnosti s NSSS (v správe Geofyzikálneho ústavu SAV) 
je cieľom na základe niekoľkoročnej analýzy dát priestorovo vyčleniť 
ohniskovú oblasť (ohniskové oblasti). určiť jej (ich) základné charakte
ristiky a prispieť do poznania neotektonického vývoja južného okraja 
Vihorlatských vrchov a aktívnych zlomových systémov východo
slovenskej panvy. V prípade makroseizmicky pocíteného zemetrasenia 
je praktickým cieľom aj spolupráca s odborom civilnej ochrany obyvateľ
stva a s orgánmi štátnej správy pri detailnom a včasnom informovaní 
verejnosti o zemetraseniacl1 na východnom Slovensku. 

Na prezentáciu výsledkov výskumu prispel projekt APVV-0158-06. 
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Sedimentology, biostratigraphy and paleontology 

J. MICHALÍK: Nové poznatky o udalostiach na triasovo
•jurskej hranici z profilov fatranského a kopieneckého 
súvrstvia vo Vysokých Tatrách 

Fatranské a kopienecké súvrstvie, ktoré náš tím v ostatných 
rokoch v rámci IGCP projektov 458 a 506 študoval, obsahuje 
záznam jedného z piatich najväčších vymieraní v histórii života. Rétske 
fatranské súvrstvie sa skladá z vrstiev bioklastického vápenca a jem
ných _klastik. Diverzita bentickej fauny klesá v najmladšom člene 
súvrstvia (,,prechodné vrstvy") smerom do nadložia. Fauna obsahuje 
dôležité indexové formy bivalvií (Rhaetavicula contorta a Chlamys 
valoniensis). koralov, ramenonožcov (Rhaetina gregaria, Austrirhyncllia 
cornigera) a foraminifer ( Triasina hantkeni etc.). Mnohé koraly, fora
minifery a dasykladálne riasy predstavujú formy, ktoré sa v mladších 
vrstvách už nevyskytujú. Množstvo živín zvýhodňovalo oportunistickú 
faunu zastúpenú ostrakódami a mikrogastropódami. V palynofácii 
dominujú terestrické zložky (Ricciisporites tubercu/atus) a vysoký 
obsah fytoklastov. Zriedkavé zvyšky morských mikroorganizmov 
(napr. dinoflagelátne cysty R/1aetogonyau/ax rhaetica) indikujú veľmi 

plytké morské depozičné prostredie. Eutrofické podmienky umožňovali 

rozkvet fytoplanktónu. ktorý viedol k spotrebovaniu O vo vodnom 
stÍpci a k stresovým podmienkam pre bentické organizmy. K podob
ným záverom vedie sledovanie distribúcie organického C a anomálií 
izotopu C019• Tri negatívne izotopové anomálie sa zhodujú s krízovými 
obdobiami a sú dobre korelovateľné s izotopovými profilmi z Nevady, 
Kanady, Anglicka, rakúskych Álp a Maďarska. Samotnú hranicu tria
sovej a jurskej periódy poznamenala terigénna udalosť sprevádzajúca 
krízu v depozícii platformových karbonátov. Krízu vyvolali masívne 
výrony CO2 do atmosféry z bazaltového vulkanizmu atlantického 
stredooceánskeho chrbta späté s uvoľňovaním klatrátov metánu pri 
náhlom oteplení atmosféry. Nasledoval zlom v podnebnom režime 
spojený s množstvom zrážok prinášajúcich do morskej panvy teri
génny ílovitý materiál kopieneckého súvrstvia. Asociáciu palynomorf 
z tohto súvrstvia charakterizuje rast počtu triletnýcl1 levigátnych spór, 
najmä Deltoispora spp. a Concavisporites spp. V morskej frakcii 
palynoasociácie prevláda dinoflagelátna cysta Dapcodinium priscum. 
Aj tieto zmeny spôsobilo významné zvlhčenie podnebia a umožnilo 
rozširovanie močiarnej vegetácie výlrusných rastlín. 



J . ŠURKA, Ľ. SLIVA a J. SOTÁK: Depozičné prostredia 
borovského súvrstvia na Orave a v Liptovskej kotline 

Príspevok sa zaoberá depozičnými prostrediami bazálneho 
paleogénneho súvrstvia na Orave a v Liptovskej kotline. Spracovalo 
sa osem profilov z lokalít Biely Potok pri Ružomberku, Komjatná, 
Zázrivá a Oravice, na ktorých sa dokumentovala hrúbka vrstiev, lito
lógia. zrnitostná škála, miesta odberu vzoriek. výskyt biodetritických 
zložiek (napr. numulitov) atď. Na základe týchto údajov možno kon
štatovať, že každá zo študovaných lokalít predstavuje odlišné sedí· 
mentačné prostredie. Generálne majú sedimenty borovského súvrstvia 
do vrchu zjemňujúci charakter. ktorý zodpovedá transgresívnej systé
movej sústave (v zmysle Sotáka et al., 2001 ), ale sú aj výnimky. 
V oblasti Oravice sa na profile Ježový vrch vyskytujú vrstvy organo
detritického až organogénneho vápenca. podobne aj na báze profilu 
Čremoš 1 . ktoré sú pravdepodobne sedimentmi chránených lagún. 
V spodnej časti borovského súvrstvia sú hlavne predtransgresívne 
sedimenty aluviálnych vejárov a vejárových delt, ale nie sú zastúpené 
vo všetkých profiloch. V profile Čremoš 1, 2 a Ježový vrch sú tesne 
nad bázou už transgresívne morské sedimenty vo fácii zlepenca 
alebo organodetritického vápenca. Smerom nahor sa v profiloch 
začínajú objavovať jemnozrnnejšie plytkomorské sedimenty pobrež
ného čela, ktoré sú v najvrchnejšej časti bohaté na fosílne zvyšky 
(numulitový pieskovec) a prejavy bioturbácie Vo vrchnej časti sedi
menty borovského súvrstvia prechádzajú do vrstiev sivého ílovca 
l1ulianskeho súvrstvia s výnimkou profilu čremoš 2, kde na borovské 
súvrstvie erozívne nasadajú vrstvy pucovského zlepenca. Na záver 
konštatujeme. že v oravskej oblasti sú sedimenty borovského súvrstvia 
generálne najhrubozrnnejšie pri okraji Západných Tatier a Chočských 
vrchov. Iba na Ježovom vrchu a v smere na Z sú jemnozrnnejšie. 
čo poukazuje na postupné zmenšovanie členitosti reliéfu. 

J. SOTÁK: Fylogenéza planktonických foraminifer v aplikácii 
na biostratigrafické zónovanie eocénnych a spodno
olígocénnych súvrství centrálnych Západných Karpát 

Pre spodnoeocénne a strednoeocénne súvrstvia centrálnych 
Západných Karpát (ďalej CZK) sú charakteristické planktonické fora
minifery s indexovým druhom Subbotina (T) boweri = Turborotalia 
frontosa (vrchný yprés - biozóna P 9), Acarinina cuneicamerata, 
A. bullbrooki, A. matthewsae (spodný až stredný lutét . biozóna 
P 10-P 11 ). Morozovella aragonensis, M. crater, M. spinulosa (stredný 
lutét, biozóna P 11-P 12) a Acarinina (T.) topilensis, Morozovelloides 
crassata (vrchný lutét až bartón, bíozóna P 13- P 14). Bartónske spolo
čenstvá s preval1ou druhu Acarinina (Truncorotaloides) rohri patria 
vyššej časti biozóny P 14. 

Spodný priabón je datovaný indexovým druhom Porticulosphaera 
semiinvoluta. ktorý vymedzuje biozónu P 15 (Molina el al., 1993). 
Zloženie foraminiferovej fauny sa mení na hranici biozón P 15/P 16, 
kde sa vytráca druh Porticulosphaera semiinvoluta (LAD 35,3 Ma) 
a Subbotina linaperta (LAD 37,7 Ma). Do zóny P 16 prechádza už len 
druh Globigerinatheka index, ktorý má v strednom priabóne zónu hojného 
výskytu a vytráca sa pri hranici biozón P 16/P 17 {LAD 34,3 Ma). 
Podrobnejšie biostratigrafické rozčlenenie súvrstvia nad zónou GIil. 
index sa opiera o zmeny v druhovej príslušnosti turborotálií zo skupiny 
,.cerroazulensis '·. Zaznamenaná postupnosť špirálovo-konvexných, 
nízkotrochošpirálnych až planikonvexných druhov turborotálií dobre 
zodpovedá trendu diverzifikácie skupiny „cerroazulensis'· vo vrchnom 
eocéne (Toumarkine a Luterbacher. 1985). Takúto postupnosť druhov 
možno priradil' spodnej časti biozóny P 16 (Turborotalia pomeroli). 
strednej a vrchnej časti biozóny P 16 ( Turborotalia cerroazulensis -
T. cocaensis) a biozóne P 17 (Turborotalia cunialensis). 

Foraminiferové asociácie najvyššieho priabónu charakterizuje 
výrazná prevaha subbotiníd (napr. S. corpulenta. S. crymptomp/1a/a, 
a i.) zodpovedajúca tzv. pásmu veľkých globigeriníd (sensu Subbotina. 
1953) alebo biozóne P 17 (Samuel. 1965). Indexovým druhom najvyš
šieho priabónu je aj druh Turborotalia ampliapertura, ktorý v zmysle 
Olszewskej (1997) definuje zónu medzi jeho prvým výskytom 
vo vrcl1nom priabóne a objavením sa druhu Tenuitella /iverovskae 
v spodnom rupeli. Bentické loraminifery najvyššieho priabónu v CZK 
pripomínajú mikrofaunu horizontu „ Tritaxia szaboi" (Sztrákos, 1987). 

Vo vyšších súvrstviacl1 CZK sa zloženie loraminiferovej mikrofauny 
od základu mení. Kvalitatívnu zmenu prináša nástllp druhov s prvými 
výskytmi v spodnom oligocéne (napr. Dentoglobigerina tapuriensis -
FAD 33.8 Ma. Turborotalia ampliape,1ura - FAD 33.8 Ma, Tenuitella 
gemma - FAD 33,7 Ma, Chiloguembelina gracillima - FAD 33,7 Ma) 
a druhov s vrcholnou fázou výskytu v spodnom oligocéne (napr. Dento
globigerina tripartita, Tenuitella liverovskae, Paragloborotalia opima 
nana. C/Jiloguembelina cubensis a i.) . Uvedeným drul1om sa prisudzuje 
úloha indexových foriem spodnooligocénnej zóny P 18-P 19. Okrem 
zonálnych druhov sú spodnooligocénne súvrstvia bol1até na mikrofaunu 
drobných globigerín. pre ktoré je v CZK ustanovená regionálna zóna 
spoločenstva Globigerina officinalis (Samuel, 1965). 

Po foraminiferách biozóny P 18-P 19 sa v CZK objavuje chudob
nejšia foraminiferová mikrofauna s výskytom stratigralicky mladších 
zástupcov tenL1itelíd a tenuitelinát (napr. Tenuitellinata angustiumbilicata, 
Tenuitellinata postcretacea, Tenuitella brevispira. Tenuitella evoluta a i.). 
Priebežnými prvkami spoločenstiev sú aj paragloborotálie a chilokvembe
linidy. Vo vyšších súvrstviach sa paragloborotálie vyskytujú už bez 
zástupcov rodu Chiloguembelina. naznačuje biostratigralickú koreláciu 
s poslednými výskytmi chilokvembeliníd na hranici rupelu a chatu (LAD 
28,5 Ma). a preto sa zaradenie sedimentov nadložných flyšových 
a pieskovcových súvrství CZK posúva do stredného a vrchného oligocénu. 

Výskum bol finančne podporený z projektu APVV-51 -01 1305 
a VEGA 6093. 

R. PIPÍK: Morfometrická analýza a paleoenvironmentálne 
aspekty vo vývoji rodu Cyprideis v Centrálnej Paratetyde 

Morfometrická analýza obrysu sa vykonala na strednomiocénnych 
a vrchnomiocénnych lastúrkach samičiek cyprideisov zo severného 
okraja panónskeho jazera. Schránky sa fotografovali v externom 
vonkajšom pohľade s použitím optického mikroskopu a digitálnej 
kamery. Optické fotografie sa spracúvali softvérom TPS-dig a na rekon
štrukciu obrysu sa použila metóda b-splines adaptovaná na ostrakóda 
(Brauneis et al., 2006). Multivariačná analýza morfologickej disparity 
lastúrok sa urobila s použitím nemetrického multidimenzionálneho 
algoritmu (N-MDS). ANOSIM far the 1-way layout. 

Cyprideis kolonizoval priestor centrálnej Paratetydy od sarmatu 
po čiastočnej izolácii panvy a poklese salinity z normálnej morskej 
(- 35.0 °so) na brachyhalinnú {16.5-30.0 °,.,). Sarmatské cyprideisy 
sa vyskytovali v asociácii s morskými a brakickými taxónmi a osídlili 
sublitorál. vonkajšie estuáriá. ako aj salinné pobrežné mláky a jazerá 
ovplyvňované sladkou vodou. Takáto široká ekologická tolerancia 
ovplyvnila aj morfologickú variabilitu cyprideisov. 

Vznik brakicko/sladkovodného panónskeho jazera vo vrchnom 
miocéne (panón) vytvoril podmienky na adaptívnu radiáciu brakic
kých organizmov (Geary, 1990). Strednomiocénne cyprideisy prenikli 
do spodnopanónskeho jazera a aj napriek unifikovanejšiemu prostrediu 
z pohľadu paleosalinity sa začala ich morfologická diverzifikácia. 
C. pannonica a C. tubercutara sa spájali s brakickými Hungarocypris. 
Amplocypris. Hemicylf1eria a Loxoconcha. ako aj so sladkovodnými 
lastúrnička mi. 



V strednom panóne bola paleobiologická evolúcia rodu úzko 
spätá s tektonickou aktivitou centrálnej Paratetydy. Akcelerácia sub• 
sidencie á stúpnutie hladiny jazera spôsobilo diverzifikáciu biotopov. 
Strednopanónske cyprideisy sú druhovo diverzifikovanejšie a možno 
rozoznať päť moriotypov. Malé C. /1eterostigma, C. alberti a C. regularis 
dominovali v asociáciách adaptovaných na brakické eutrofizované 
estuáriá a litorál s vplyvom sladkej vody. Dva veľké taxóny sú veľmi 

podobné. C. obesa osídlil dobre prekysličené šelfové bahenné pro
stredie ovplyvnené približujúcou sa deltou paleoDunaja a osídlené 
brakickými druhmi. C. macrostigma kolonizoval sublitorál otvoreného 
jazera s bahnitým dnom. v ktorom dominovali rôzne Cytheroidea 
a paratetydné kandoniny. 

Radiácia cyprideisov na severnom okraji panónskeho jazera 
sa skončila nástupom deltovej sedimentácie koncom stredného 
panónu a ďalej pokračovala v južnom priestore jazera a v priľahlej 

dáckej panve. 

Práca vznikla za podpory agentúry APVV (projekt APVT-51 -045202) 
a výmenného programu medzi Slovenskou akadémiou vied a Rakúskou 
akadémiou vied. Vďaka patrí aj prof. O. L. Danietopolovi a jeho rakúskym 
kolegom. 

V. ŠIMO: Tafonomická analýza ichnofosílií spodnokriedo
vých hemipelagických vápencov na lokalite Butkov 
(Strážovské vrchy) 

Spodnokriedové vrstvy hemipelagického vápenca tadeckého, 
mraznického, kal ištského a lúčkovského súvrstvia lokality Bulkov 
obsahujú spoločenstvá rosilnych stôp. lchnolosilie sa distribuovali 
v rozl ičnej hÍbke substrátu a stopy na povrchu dna sa zachovali len 
na rostrách belemnitov. Tento typ stôp (Rogerella isp.) tvorili vŕtavé 
lúzonôžky (Acrolhoracica) a ďalší vznikal tesne pod povrchom dna, 
na povrchu a v jadrách amonitov. Takéto stopy zanechala plytšia 
infauna deštruujúca organické zvyšky v substráte. V hlbších úrovniach 
substrátu dna vznikali labyrintové výhraby, ako je Thalassinoides 
suevicus, Ophiomorpha isp., a jednoduché valcovité stopy Pa/aeo
p/Jycus isp. vyúsťujúce na povrch dna. V ďalšej fáze kolonizácie 
sa tvorili stopy po aktívnom prežieraní substrátu a stierali staršie 
štruktúry stôp. Medzi takéto ichnofosilie patrí Ptanolites isp., Palaeo
phycus isp .. Zoophycos isp. a Chondrites isp„ Zoophycos a Chondrites 
vznikali v najhlbších horizontoch substrátu morského dna. Postupnosť 
osídlenia substrátu sa určila na základe vzájomného prelínania 
ichnofosilii. 

Jedným z limitujúcich ekologických faktorov prostredia bola kon
zistencia nespevneného substrátu. Pevné časti dna boli zo zvyškov 
schránok amonitov, belemnitov a morských hubiek. na ktoré 
sa sústredila epifauna, a tak absenciu fosílnych zvyškov v sedimen
tárnom zázname vo veľkej miere spôsobila deštrukcia epifauny 
a neskoršia infauna. 

Dôležitým ekologickým faktorom bol aj výskyt otvorených výhra
bov (Thalassinoides, Ophiomorpha). ktoré spôsobili lepšie prekys
l ičen ie dna a pozitívne ovplyvnili ďalšie možnosti kolonizácie substrá
tu. Pri dostatku živín a kyslíka napokon vznikali homogenizované bio
turbované vrstvy. v ktorých sa akákoľvek biogénna alebo sedimen
tárna štruktúra rozlišuje ťažko. 

K. KRONOME a M. SÝKORA : Mikrofaciálne štúdi um 
halštatských vápencov pri Silickej Brezovej 

Umelo odkrytý profil na Z od Silickej Brezovej tvoria vrstvy vrchno
triasového vápenca tektonickej jednotky silicika. Pri jeho charakteristike 

vychádzame z podrobného mikrolaciálneho štúdia vzoriek odobratých 
pri výskume biomagnetostratigrafie. ktorý v rokoch 1992 až 2000 na 
tejto lokalite vykonával medzinárodný tím pod vedením J. E. T. Channella 
(Channell et al., 2003). 

Profil tvoria sedimenty tuvalu až sevatu, t. j. vrchná časť tisoveckého, 
halštatského a dachsteinského vápenca. Vrstvy dachsteinského 
vápenca sú najvrchnejšou časťou profilu a s podložnými vrstvami 
halštatského vápenca sú v tektonickom styku. Osobitný dôraz sa klá
dol na vrstvy halštatského vápenca. Tie sa vyvinuli hlavne vo fáciách 
vrstvovitého bioklastického vápenca sivoružovej a tehlovočervenej 
farby s náznakmi hľuznatosti . Rohovec sa nepozoroval. V ňom 
nezriedka sa vyskytujúce bioklasy sú často fragmentálne a sediment 
bot vo väčšine vzoriek bioturbovaný, miestami so zjavnými stopami 
po preliezaní. Báza profilu reprezentujúca tuval je z tisoveckého 
vápenca. z plytkovodného zrnového vápenca (grainstone) obsahujú
ceho mikrofácie aglutinovaných loraminifer a gastropód. Vyššie sedi· 
menty patria do tuvalu. majú už hlbokovodnejší charakter a tvorí ich 
drobový vápenec (wackestone) a ilovec (mudstone) s mikrofáciami 
tenkostenných lastúrnikov, rádioláriá a roveokrinoidy. Osobitným 
znakom je prítomnosť protoooidov. čo svedčí o pretrvávajúcej komu
nikácii s plytkovodným prostredím. V intervale patriacom do norika 
pokračuje l1lbokovodná sedimentácia. Najbohatšie sú v nej zastúpené 
rádioláriá. V tejto časti profilu sme identifikovali päť polôh karbonatických 
stylobrekcii s podobným zloženim. aké majú podložené vápencové 
vrstvy. Veľkosť klastov sa smerom do nadložia zmenšuje. V hornej 
časti je sklzová vrása. Pre alaun je prevažne charakteristická sedi
mentácia drobového vápenca (wackestone). Vyvinuli sa tam dve 
polohy lastúrnikových lumachel. V úseku sa vyskytujú hydrozoá 
druhu Heterastridium cl. conglobatum REUSS. punktátne a skulptú
rované ostrakóda. V spodnej časti sa zistil klastický kremeň (silt až 
jemnozrnný piesok, najviac 70 zŕn/výbrus), pravdepodobne eolického 
pôvodu. Vápencové telesá sevatu sú hlavne z drobového vápenca 
(wackestone) a z vápenca s podpornou štruktúrou zŕn (packstone). 
Sú tam aj dve polohy peloidnél10 zrnového vápenca (grainstone). 
Mikrofáciou sú iba gastropóda. Poslednú vrstvu profilu tvorí dachsteinský 
vápenec obsahujúci úlomky stielky zelených rias z čeľade Dasycladaceae. 
Podľa získaných poznatkov sa vzorky z prolilu zaradili do schémy 
štandardnýcl1 faciálnych zón (FZ) podľa Wilsona (1975) a do vyčlenených 
štandardných mikrofácii (SMF) podľa FIOgela (1982). Z toho vychodí. 
že vápenec tisoveckého typu nemožno aplikovať do schémy FZ priamo. 
Predpokladanou oblasťou sedimentácie bolo agitované prostredie FZ 
4 SMF 5 resp. otvorenej lagúny blízko kanálov spájajúcich lagúnu 
a otvorené more. Takúto hypotézu podporuje výskyt amonitov a tenko
stenných lastúrnikov. 

V nadložných vrstvách tuvalu sa prehlbuje sedimentačný priestor 
a badateľne sa prejavuje vplyv otvoreného mora - SMF 9 resp. 3 
(prostredie otvoreného šelfu až okraj bazéna). Trend prehlbovania 
pokračuje aj v noriku a sedimenty sa zaraďujú do SMF 3. V tejto 
časti bol sedimentačný priestor pravdepodobne situovaný najhlbšie. 
Polohy brekcie prerušené synsedimentárnou sklzovou vrásou 
svedčia o svahovom prostredí. zároveň asi aj o seizmickej aktivite 
a o možnom kolísaní úrovne morskej hladiny. Zjemňovanie zrnitosti 
brekcie smerom do nadložia môže značiť postupné vyznievanie 
týchto vplyvov resp. stúpanie morskej hladiny. Sedimentácia alau
nového vápenca a vápenca na báze sevatu má rovnaký trend -
SMF 3. Sedimentáciu polôh peloidného zrnového vápenca pravde
podobne vyvolali gravitačné toky, ktoré priniesli materiál pochádzajúci 
z pribrežnej platformovej oblasti. Vápenec poslednej vrstvy profilu 
zodpovedá SMF 17 a FZ 7. prostrediu plytkovodnej sedimentácie 
na platforme. 

Pri štúdiu vzoriek sa vyskytlo aj niekoľko zaujímavostí, napr. štyri prie
rezy konodontov v jednom výbruse. loraminifery rodu Oberllauserelfa sp. 
a ostrakóda s punktátnou a skulptúrovanou schránkou. 



E. GREGOROVIČOVÁ a O. REHÁKOVÁ: Asociácie vápnitých 
dinoflagelát v sedimentoch skalického súvrstvia z lokality 
Jakubov (viedenská panva) 

Zo sarmatských uloženín viedenskej panvy študovaných na lokalite 
Jakubov sa vyseparovali asociácie vápnitých dinoflagelát. Na detailný 
výskum týchto mikroorganizmov sa použilo 12 vzoriek z vrtu J 64 A2. 
J 29 a JZ 46. Polohy vápnitého ílu a ilovca skalického súvrstvia 
sú bohaté na fosílne pozostatky - nanoplanktón, planktonické a bentické 
foraminifery, mäkkýše, ostrakóda, kosti rýb, otolity, ako aj na frag
menty rastlín a peľ. Vek súvrstvia sa určil na základe spoločenstva 

foraminifer patriacich do zóny Porosonion granosum a do nanofosílnych 
lokálnych zón (Kováč et al„ 2006). 

Štúdium vápnitých dinoflagelát v sedimentoch skalického súvrs
tvia z Jakubova preukázalo: 1) prítomnosť málo diverzifikovaného 
spoločenstva vápnitých dinoflagelát patriacich rodu Pirumella, Bicari
nellum, Cylindratus, Calcicarpinum a Dimorphosphaera s dominanciou 
pirumelidných foriem, 2) dominanciu dvoch novo etablovaných 
morfotypov - Pirumella gigantea n. sp. a Pirumella gigantea granula/a 
n. sp. - s výrazne hrubou stenou cysty s jemnokryštalickou štruktúrou, 
ktorá sa mohla produkovať vo vodnom prostredí s vysokou alkalinitou 
presýtenou karbonátmi. (Z tohto uhla pohľadu by bolo možno na nové 
pirumelidné formy pozerať ako na ekofenotypy odvodené od formy 
PinJmella parva alebo PinJmella multistrata carten), 3) prevahu oblikipito
neloidných foriem preferujúcich vodu teplých (tropických a miernych) 
klimatických oblastí, 4) eróziu starších (kriedových) súvrství indikovanú 
druhom Pirumella guiltyi (alb) Pirumella microspinosa (cenoman) 
a Oimorphospaera aequatoriana (barém). 

Z taxonomického a biostratigrafického hľadiska výskumu vápni
tých dinoflagelát umožnil: 1) opísať dve nové formy - Pirumella 
gigantea n. sp. a Pirumella g igantea granula/a n. sp., 2) posunúť 
stratigrafické rozpätie pliocénneho rodu Bicarinellum, Calcicarpinum 
a Cylindratus do stredného miocénu (vrchného sarmatu). 

Korelácia asociácií vápnitých dinoflagelát a spoločenstiev foraminifer 
a nanoplanktónu vo vzorkách ukázala: 1) priebežnú nízku diverzitu 
pri všetkých sledovaných asociáciách. 2) koincidenciu intervalov 
s výskytom hrubostennej formy Pirumella gigantea n. sp. a Pirumella 
gigantea granulata n. sp. s intervalmi veľkých foriem nanofosílnych 
druhov, 3) koincidenciu intervalov vysokej abundancie vápnitých 
dinoflagelát a nanoplanktónu (napr. akmé Pirumella edgari koinciduje 
s akmé Reticulofenestra pseudoumbilicus, Haynesina). 

Z pohľadu paleoekologickej interpretácie možno konštatovať, 

že výsledky štúdia distribúcie vápnitých dinoflagelát sú v zhode 
s výsledkami, ktoré poskytli asociácie planktonických a bentických 
foraminifer a tiež nanoplanktónu, a indikujú nestabilné teplé okrajové 
príbrežné (lagunárne) prostredie (maximálna hÍbka 15 m) s výkyvmi 
salinity a s obsahom kyslíka, ktoré periodicky ovplyvňovali morské 
ingresie, ako aj prínos erozívneho terestrického materiálu. 

Príspevok podporila APVV (projekt 51-011305) a VEGA (projekt 
1 /2035/05). 

M. JAMRICHOVÁ a R. AUBRECHT: Mikrofaciálna analýza 
vybraných profilov czorsztynskej jednotky bradlového 
pásma 

Pri mikrofaciálnom štúdiu profilov na strednom Považí (Hrebeň, 

š tepnická skala II. Žiačik) a na Orave (.Erdúdsky kostol") sa odhalili 
značné faciálne odlišnosti czorsztynskej jednotky od klasickél10 
vývoja vyčleneného Birkenmajerom (1977). Na profile Hrebeň je 
v nadloží vrstiev smolegowského vápenca súbor navzájom sa prelí
najúcich vrstiev sivého až bieleho a červenoružového krinoidového 

vápenca, ktoré vo vrchnejšej časti súvrstvia prechádzajú do vrstiev 
kalovejšieho krinoidového vápenca s objavujúcou sa filamentovou 
mikrofáciou a s hojným zastúpením brachiopód. Pribúdanie kalovej 
zložky a objavenie sa filamentovej mikrofácie indikuje prehlbovanie 
sedimentačného prostredia. V tomto súvrství sa zaregistrovala kon
denzovaná sedimentácia. ktorá sa prejavila vznikom Fe-Mn kôry 
(hardground). Po tomlo prerušení sedimentácie vznikal czorsztynský 
hľuznatý vápenec s filamentovou mikrofáciou. ktorú v oxforde vo vyš
ších častiach súvrstvia nahrádza globuligerínová mikrofácia. O tom. 
že nejde o náhly prechod. svedči prechodná zmiešaná filamentovo
•globuligerínová mikrofácia. Nástup globuligerín a rádiolárii svedčí 
o ďalšom prehlbovaní sedimentačnél10 bazéna. V kimeridži globuligeri
novú mikrofáciu nahrádza sakokómová mikrofácia a s ňou sa opäť 
objavuje Bositra buchi (Roemer). Na lokalite Hrebeň sa v nadložnom 
pseudohľuznatom krinoidovom vápenci so sakokómovou mikrofáciou 
opätovne objavuje Globuligerina sp„ čo indikuje postupné. nie náhle 
nahrádzanie globuligerín sakokómami. ako bolo známe doteraz. 
Czorsztynské súvrstvie profilu .Erdúdsky kostol" v prevažnej miere 
tvorí sakokómová mikrofácia. O viacnásobnej erózii dna a redepozícii 
materiálu svedčia mineralizované intraklasty obsahujúce aj staršie 
generácie menších intraklastov. Na Štepnickej skale II sa vyvinul 
súbor vrstiev hnedastého až hnedočerveného krinoidového (sakokó
mového) vápenca kimeridžu až spodného titónu, pre ktorý sa navrhol 
nový termín - streženický vápenec. Dursztynské súvrstvie vrchného 
titónu až spodného beriasu na skúmaných lokalitách zastupuje rogož
ská lumachela (Hrebeň, štepnická skala II a Žiačik), korowské (Hrebeň 
a „Erdúdsky kostol'') a sobótske súvrstvie (Štepnická skala 11 

a .Erdúdsky kostol"). Prostredie vzniku dursztynského vápenca je 
hlbokovodné - pelagické s dominanciou planktonických organizmov 
(vápnité dinoflageláty. kalpionelidy a globochéty). Na lokalite Žiačik 
sa rogozská lumachela odlišuje od iných výskytov chýbaním alebo 
iba minoritným zastúpením globochétovej mikrofácie. Ako najmladšie 
členy sa pozorovali vrstvy sivého a červeného vápenca aptského 
až albského veku s Hedbergella sp. (,.Erdúdsky kostol") a neptunická 
dajka albského veku s ojedinelým výskytom Ticinella sp. (Žiačik). 

Príspevok podporila VEGA (projekt 1 /2035/05) a APVV (projekt 
51-011305). 

R. SYNAK: Modelovanie podmienok depozície v programe 
Sed-Pak - príklad z vrchnobádenského sedimentárneho 
záznamu viedenskej panvy 

Program Sed-Pak bol vytvorený na modelovanie možností vzniku 
sedimentárneho záznamu, ktorého architektúra závisí od množstva 
sedimentu transportovaného do panvy, zloženia tohto klastického 
materiálu (íl, piesok. štrk ... ), regionálnych relatívnych zmien hladiny, 
subsidencie, diagenézy, pričom sa tieto vstupné údaje menia nezá
visle. Základné princípy fungovania programu sú: tektonický pohyb 
v simulácii je iba vertikálny, modelácia subsidencie v dôsledku 
kompakcie oddelená od tektonickej subsidencie. v simulácii v prvom 
rade prebieha sedimentácia klastických sedimentov a až potom 
karbonátov. 

Program Sed-Pak vytvára empirický model sedimentárn~j geo
metrie. Geometria výsledného modelu sa tvorí postupným vyplňanim 
dvojrozmernej panvy z obidvoch strán. Pri používaní programu 
možno využiť množstvo rozličných údajov - o rozmeroch iniciálneho 
bazéna, seizmické profily. karotážne krivky a údaje z vrtných jadier. 

Ako prírodné laboratórium sa na použitie programu zvolila vie· 
denská panva, lebo vďaka prospekcii a ťažbe uhľovodíkov je z nej 
dostatok potrebných podkladov. Modelovanie sa zameralo na vrchno
bádenské studienčanské súvrstvie v oblasti paleodelty Dunaja 
(Kováč et at., 2004), ktorá sa na seizmických rezoch vyznačuje 
nápadnými klinoformami. reprezentujúcimi pôvodné laloky výnosového 
vejára usadenín. 



V programe Sed-Pak sa vytvorila sada modelov zameraná na 
simuláciu depozície L1sadenin počas vrchného bádenu. Na úspešné 
zvládnutie tvorby modelu bolo treba prip raviť manuál programu 
a vysvetliť spôsob vkladania vstupných údajov a tvorby modelu. 
Hlavným podkladom na modeláciu bol seizmický rez 2D (oblasť 
Jakubova). z ktorého sa použila základná geometria architektúry 
sedimentov a tvar ukončenia seizmických reflexov. Do tvorby modelu 
sa zahrnuli vstupné údaje o geografickej situácii panvy, hrúbke sedi
mentárnej výplne. pohyboch morskej hladiny a o rýchlosti subsidencie. 
Vytvorením vhodného iniciálneho povrchu sedimentácie v smere 
podľa seizmického profilu 2D (SZ-JV), postupným využívaním para
metrov, ako je prínos sedimentu, depozičná vzdialenosť, pohyby 
morskej hladiny a miera subsidencie, sa vytvoril model podmienok 
depozície usadenín. 

Analýza vhoqnosti a reálnosti vstupných parametrov poskytla 
takéto hodnoty: dlžka panvy 60 km, hrúbka sedimentov v centrálnej 
časti bazéna najviac 400 a v oblasti deltovej plošiny najviac 200 m. 
rozsah pohybov morskej hladiny maximálne 80 a miera subsidencie 
v danom období najviac 90 až 100 m (ku koncu bádenu je pozorovateľné 

jej postupné vyznievanie), časové ohraničenie vrchného bádenu 
(podľa poslednej kalibrácie sensu Gradstein et al.. 2004) pri modelácii 
13,6-12.7 Ma. 

Finálny obraz simulácie depozície v programe Sed-Pak získaný 
na základe vybraných parametrov výborne dokumentuje vytvorenie 
progradujúceho vrchnobádenského piesčitého telesa počas sústavy 
vysokého stavu hladiny. Teleso predstavuje deltový systém vstupujúci 
do panvy zo SZ. Do modelácie sa zahrnul aj prínos l1rubšieho materiálu 
derivovaného z Malých Karpát. 

Posters 

M. KOHÚT a M. DANIŠÍK: Alpínska metamorfóza tatrického 
'5ryštalinika Západných Karpát - indikácia ZFT z granitov 
Ziaru 

Alpínska metamorfóza tatrického kryštalinika Západných Karpát 
je prekvapujúco terra incognita aj na začiatku 3. tisícročia, lebo pri 
nedostatku spoľahlivých faktov je zahalená množstvom dohadov. Na 
druhej strane je alpínska metamorfóza veporika všeobecne známa 
a v odbornej západokarpatskej literatúre sa pertraktuje už viac ako 
sedemdesiat rokov. Horniny kryštalinika tatrika - metamorfity alebo 
granitoidy - sú predmetom radu štúdií a okrem lokálnych strižných 
zón, v ktorých je tektonickodeformačné postihnutie viditeľné aj voľ
ným okom. sa väčšinou pokladajú za alpínsky nemetamorfované, 
"nedotknuté" (pozri napr. htto·//www met-mao. uni-qoettinqen.del. 
Niekoho občas zaujmú zelenkasté na biotit bohaté typy granitických 
hornín z rozličných západokarpatských jadrových pohorí. v ktorých 
sa predpokladá subsolidová alterácia, ale bežným petrografickým 
výskumom nemožno zistiť, kedy nastala. 

Alpínska metamorfóza tatrického fundamentu sa doteraz exaktne 
potvrdila iba v deformovaných tonalitoch a granodioritoch Malej Fatry 
z tunela Višňové (Faryad a Dianiška, 2003). Autori (1. c.) zo vzoriek 
intenzívneho tektonickodeformačného postihnutia identifikovali mine
rálnu asociáciu pumpellyit - epidot - chlorit - muskovit - albit - mikro
klin a kalkuláciou stanovili P-T podmienky na 300 MPa a 300 •c. 
Aj keď doteraz exaktné dáta o veku nízkostupňového metamorfného 
postihnutia týchto granitoidov nemajú (1. c.). v sledovanej oblasti 
predpokladajú kriedový vek tektonickometamorfných procesov. 

Na alpínsku metamorfózu kryštalinika nepriamo upozorňuje 
aj stanovenie metamorfózy Plašienku et al. (1993) a Korikovského 
et al. (1977) z permsko-mezozoických sedimentov obalovej jednotky. 
Títo autori stanovili nízkostupňovú rekryštalizáciu v archizóne 
až epizóne (250- 300 •q sedimentov obalu Malých Karpát, Tríbeča 
a Považského Inovca, čo opätovne spájajú s kriedovými tektonickými 
procesmi. V západokarpatskej geológii nie je dôsledne vysvetlená 
ani petrifikácia spodnotriasových kvarcitov lúžňanského súvrstvia. 
Stupeň kompakcie pôvodných klastogénnych sedimentov je už na 
prvý pohľad vyšší ako nadložných strednotriasových karbonátových 
- cl1emogénnych sedimentov. Zaujímavé je aj ukončenie priebel1u 
hydrotermálnych mineralizovaných baritovo-sulfidických žil vo Veľkej 
Fatre a v Nízkych Tatrách. ktoré do kvarcitov prechádzajú priamo 
z kryštalinika. Pb/Pb datovanie galenitu na 235 Ma (Kantor el al., 
1968) môže indikovať isté spojenie so skrytým magmatizmom/vulka
nizmom, ako aj zmeny termálneho režimu. Značné množstvo kremitých 
žíl v nadložných spodnotriasovýcl1 kvarcitoch v Starých horách viedlo 

Kubínyho (1962) k úvahám o kriedovom veku studeneckých granitov, 
ale K-Ar datovanie Kantora (1962) to jednoznačne vyvrátilo. 

Naším cieľom bolo vysvetliť vychladnutie pohoria Ždiar metódou 
FT (fission tracks - stôp po štiepení U). Pri výskume sa z kryštalinika 
odobrali vzorky zdravého, nepostihnutél10 granitu a z nich sme stanovili 
vek cl1ladnutia apatitu (AFT), ako aj zirkónu (ZFT). Metóda FT poskytuje 
spoľahlivé termochronologické údaje, lebo FT sú stabilné v apatite pri 
teplote pod 60 a v zirkóne pri teplote pod 21 O •c. Zirkónové FT zo Žiaru 
poskytli vek medzi 110 a 90 Ma. Tieto.dáta zreteľne indikujú. že vo vrchnej 
kriede (110-90 ~a) kryštalinikum Ziaru prekryli mezozoické príkrovy 
pochované do hlbky, v ktorej teplota prekročila 210 °C, a teda sa 
metamorfovalo najmenej v anchizonálnych podmienkach. Získané 
dáta sa zhodujú so všeobecne akceptovaným vekom násunu západo
karpatských príkrovov a dokumentujú, že tatrické kryštalinikum Žiaru 
bolo v eoalpínskom období prekryté fatrikom a hronikom, pochované 
v hÍbke 8-10 km pri termálnom gradiente - 30 °C/km, pričom nijaké 
nasledujúce prehriatie študovaných hornín neprekročilo 210 °C. 

Viac o použitej metodike a o výsledkoch je v práci M. Danišíka et al. 
(2008) Cooling of the Žiar Mts. basement (lnner Carpathians. Slovakia) 
constrained by fission track data (Geol. Carpath .. 59. 1). 

V. ŠIMONOVÁ a D. PLAŠIENKA: Tektonický vývoj 
krížňanského príkrovu v Strážovských vrchoch (oblasť 
Strážov - Čičmany) 

Strážovské vrchy pre značné vnútorné skrátenie poskytujú možnosť 
študovať pôvodne vzdialené oblasti krížňanského príkrovu na pomerne 
malom území. Analýza štruktúrneho charakteru tohto príkrovu poukazuje 
na dôležitosť typu a na distribúciu foliačných deformačných prvkov, 
ale berie do úvahy aj štruktúrny typ príkrovu a výskyt veľkých ležatých 
vrás či digitácií. 

Oblasť Strážov - Čičmany tvoria jursko-spodnokriedové sedi
menty zl iecl1ovskej sukcesie kríž,ianského príkrovu. Podľa súčas
ných poznatkov je zrejmé, že v strednej kriede, v ktorej predpokladá· 
me nástup kompresných tektonických pohybov v oblasti fatrika 
a veporika. tieto súvrstvia už tvorili dobre litifikovaný horninový súbor 
(Plašienka, 1999). Výsledkom deformácie v jursko-spodnokriedových 
horninách je intenzívny vývoj sekundárnej foliácie označovanej 

ako kliváž S,. Počiatočnú kompresnú fázu, spätú s inverzným skraco
vaním fundamentu zliechovského bazéna. sprevádza stláčanie 



nadložných sedimentárnych sukcesii pri subhorizontálnej orientácii 
hlavného kompresného napätia cr1 (Prokešová, 2002). Pri tejto etape 
sa skracovali vrstvy v smere paralelnom s vrstvovitosťou a vznikala 
strmá vejárovitá kliváž. Jej intenzita závisí od rastúceho tektonického 
napätia, hÍbky pochovania a podielu ílovej zložky. V ďalších etapách 
deformácie sa postupne modifikovala geometria a orientácia pôvod
ných štruktúr, čo sa prejavuje intenzifikáciou a rotáciou štruktúrnych 
prvkov (So a S,). Limitujúcim faktorom je orientácia pôvodnej kliváže 
voči osiam napäťového poľa. Pod vplyvom strižného toku sa pôvodná 
kliváž S, ohýba, v nekompetentných horninách rotuje, uhol medzi S0 

a s, sa zmenšuje, a to niekedy až do polohy subparalelnej s pôvodnou 
vrstvovitosťou. 

Namerané terénne údaje z foliácíi vyvinutých najmä vo vrstvách 
nekompetentného sl ienitého vápenca spodnej kriedy (mraznické 
súvrstvie) poukazujú na uhlový vzťah medzi pôvodnou sedimentárnou 
vrstvovitosťou S0 a sekundárnou klivážou S,. Priemerná hodnota uhla 
e medzi obidvoma foliáciami na jednotlivých lokalitách aj v celej mapo
vanej oblasti neprekračuje 20°. Takýto nízky uhol e pri deformačnom 
pomere R = 1,34 až 1,9, získanom z deformovaných jadier amonitov 
(Hók a Bendík, 2002), znamená kladnú hodnotu komponentu čistél10 
strihu v smere tektonického transportu <X= 1, 1- 1,25 (napr. Sanderson, 
1982; Merle, 1998), a teda rozťal1ovanie príkrovového telesa v smere 
tektonického transportu a vertikálne splošťovanie v nonkoaxiálnom 
strižnom režime. Ale takýto deformačný štýl nie je v súlade s koncepciou 
.digitácií" a veľkých ležatých vrás (Maheľ, 1985), pokiaľ by sa chápali 
ako výsledok deformácie pri finálnom umiestňovaní príkrovového telesa. 
Preto je pravdepodobnejšie, že veľkorozmerové opakovanie vrstvo
vého sledu v križňanskom príkrove je výsledkom vzniku duplexov 
a imbrikácií v skorých štádiách deformačného procesu, teda ešte 
počas odliepania sedimentárnych sukcesii v domovskej oblasti fatrika. 
Nonkoaxiálny strižný tok s lokálne penetračnou klivážou je potom 
odrazom transportu príkrovového telesa cez frontálnu rampu, ako to 
znázorňuje Sandersonov model (1982). 

J. HÓK, F. MARKO, R. VOJTKO a M. KOVÁČ: Joints in granite 
rocks ot Tribeč Mts. (Western Carpathians) 

The Tribeč Mts. belong to the Cere Mountains of the Western 
Carpathians. According to geological and tectonic setting the Tribeč 

Mts. are divided into the Zobor and Rázdíel pa,1s. The Zobor part is 
predominantly built up trom different types of granitic rocks. Joints 
were identilied as the youngest tectonic structures being present in 
the granitoids ot the Zobor part. The majority ot joints represents 
extensional fractures, which are formed norma! to the direction ot 
extension. Two dominant systematic joint sets can be separated. 
More frequent is the single set of extensional fractures. Extension is 
in this case oriented perpendicular to the joint surface. Less frequent 
are conjugate hybrid joint sets. Extension is oriented to the obtuse 
bisector ot joint surfaces. With t11e exception ot syngenetíc joints, 
more than 2600 joints were gathered and analysed. Majority ot joints 
is oriented in direction NE-SW. They were generated in generally 
NW-SE oriented extension. We suppose that the origin ot t11ese 
joints is connected with the stress tield with NW-SE oriented exten
sion duríng the Upper Miocene and Pliocene. lncomparable minority 
of joints ís verifíable younger. Tl1eir dírectíon is generally N- S to 
NNW-SSE. These joints I1ave been generated in E-W to 
ENE-WSW oriented extension during the Ouaternary. Thís extension 
is in good accordance with the recent stress orientation data ot the 
ALCAPA region. 

Acknowledgement. This work was supported by the Slovak Research 
and Development Agency under the contract No. APVV-0158-06. 

P. LABÁK, A. C IPCIAR a L. FOJTÍKOVÁ: Seizmická aktivita 
ohniskovej oblasti Dobrá Voda (Malé Karpaty) 

v 20. stor. bola na Slovensku sezmícky najaktívnejšia ohnisková 
oblasť Dobrá Voda v severnej častí Malých Karpát. Do začiatku 20. 
stor. sa v tejto oblastí zaznamenalo iba níekolko údajov o historických 
zemetraseniach, z predchádzajúcich štyroch storočí len z desiatich 
makroseízmícky pozorovaných (Labák a Brouček, 1996). Najstaršie 
dve zemetrasenia bolí v 16. stor., no o staršom z nich nie sú nijaké 
relevantné údaje. Historické pramene registrujú jedno zemetrasenie 
v 17. a sedem v , 9. stor. Z 18. stor. informácie o zemetraseniach 
na tejto lokalite chýbajú. 

Podľa súčasn ého stavu poznania možno predpokladať. 
že zemetrasenia pozorované v Trnave 26. februára 1515, v roku 1586 
a 30. novembra 1660 pravdepodobne mali epicentrum v oblasti Dobrej 
Vody a je možné, že v epicentrálnej oblasti mohli dosiahnuť makro
seizmickú intenzitu 10 až 8° MSK-64, a tak je veľmi pravdepodobné. 
že silnejšie zemetrasenia - s magnitudom aspoň 5 - sa v dobrovodskej 
oblasti vyskytli už aj v 16. a 17. stor. 

Prevažná časť makroseizmických pozorovaní v sledovanej oblastí 
je z 20. stor., v ktorom bolo zdokumentovaných 154 makroseízmicky 
pozorovaných zemetrasení (Procházková a Kárník. eds .. 1978; 
Labák. 1996). Najvýznamnejšie makroseizmicky aj seizmometricky 
pozorované zemetrasenie s epicentrom v dobrovodskej ohniskovej 
oblasti bolo 9. januára 1906. Zaznamenalo ho dvanásť seizmických 
staníc v strednej Európe. Vell<osť magnituda Ms určeného zo seizmických 
dát je 5.7, makroseizmicky otrasená oblasť bola veľká až 30 OOO km2 

a zasahovala do dnešného Rakúska, Maďarska a Čiech. Epícentrálna 
intenzita zemetrasenia bola 8-9° MSK-64 (Labák et al., 1997). 

V roku 1985 sa v dobrovodskej ohniskovej oblasti začali monitoro
vať mikrozemetrasenia. Mikroseizmická aktivita územia je monitorovaná 
najmä lokálnou sieťou seizmických staníc v okolí Jadrovej elektrárne 
Jaslovské Bohunice a dopÍňa sa údajmi Národnej siete seizmických 
staníc (NSSS). Konfigurácia a počet staníc, ako aj lokalizačná schopnosť 

sa od začiatku monitoríngu seizmickej aktivity v oblasti niekoľko ráz zme
nili. V rokoch 1985-1986 nebOI v oblasti zaregistrovaný nijaký seizmický 
jav. ale v roku 1987 sa zaznamenalo sedem zemetrasení s lokálnym 
magnitudom ML ;:: 1 . V roku 1994 bolo zaznamenané iba jedno zeme
trasenie s ML = 1. 1, no v roku 1999 štrnásť, pričom dve mali ML ;:: 3.2. 
V období od 1. januára 1987 do 30. júna 2006 s. r. o. Progseis Trnava 
a Geofyzikálny ústav SAV s epicentrom v ohniskovej dobrovodskej 
oblasti zaznamenali a zlokalízovalí 451 zemetrasení, z nich 11 1 s ML~ 1. 

Na základe seizmologických (Progseis a Geofyzikálny ústav 
SAV), geologickýcl1 (EQUIS. 1996) a ostatných relevantných údajov 
bol i vymedzené hranice dobrovodskej ohniskovej oblastí (Šefara 
el al„ 1987; Šímunek a Sekereš, 1992: Labák et al.. 1997: Kováč et al„ 
1997). Podľa určenia hÍbky hypocentíer zemetrasení bolo indikované 
vrchnokôrové tektonické rozhranie, ktoré sa pod uhlom 15-25° 
skláňa v smere Z-V od severného okraja Malých Karpát smerom 
pod Považský Inovec (Cipciar et al.. 2007). 

Na prezentáciu výsledkov výskumu prispel projekt APVV·0158-06. 

S . SOPKOVÁ a J . HLAVAT Á : Sekvenčná stratigrafia 
a depozičné systémy juhovýchodnej časti viedenskej panvy 

Doterajší výskum viedenskej panvy viedol k rozpoznaniu cyklov 
tretieho radu. Ďalšia detailná elektrosekvenčná a seizmostratigratická 
analýza sedimentov vrchnobádenského a sarmatského veku umožnila 
identifikovať cykly vyšších radov. ktoré sa prejavili v rámci morského 
a brakického depozičného prostredia identifikovaného v študovanej 
oblasti. 



Koreláciou elektrokarotážnych meraní sa vo vrtoch rozlíšil i štyri 
cykly štvrtého radu - dva patriace usadeninám vrchnobádenskél1o 
veku (LB1 a LB2) a dva sarmatské (Sa1 a Sa2}, ale obidva páry 
majú rozdielne znaky. Kým vrchnobádenské cykly (LB1 a LB2) sú 
v rámci širšej oblasti (lokálny vývoj) ťažko korelovateľné, sarmatské 
(Sa 1 a Sa2) možno sledovať až do rakúskej časti viedenskej panvy 
(regionálny vývoj). To naznačuje aj odlišné pôsobenie faktorov počas 
ich depozície (klima, fluktuácia morskej hladiny atď.). 

V rámci usadenín sarmatskél10 veku je možná aj identifikácia 
vysokofrekvenčných cyklov (HFC - high frequency cycles). ktoré 
sa dajú dobre kore/ovaľ s vývojom v rakúskej časti viedenskej panvy. 
Za príčinu ich vzniku možno pokladať orbitálne vplyvy {orbita/ 
forcing), lebo HFC v obidvoch panvách prejavujú vysokú afinitu 
k 100-tisícročnej a 400-tisícročnej periodicite excentricity zemskej osi. 

Poďakovanie. Prácu podporila Agentúra pre vedu a výskum (APVV
-LPP 0120-06). Za f inančnú podporu vo forme grantu UK/251 /2007 
a UK/252/2007 ďakujeme Univerzite Kamenského a za poskytnutie 
potrebného materiálu a konzultácie odborníkom z a. s. Nafta. 

O. ČUNDERLÍKOVÁ a J . SCHLÓGL: Biostratigrafia na 
základe amonitov z tunežického súvrstvia lokality Butkov 
(manínska jednotka) 

Najvrchnejšia časť lomu Butkov zachytáva výskyt trlenského, 
tunežického a brtského súvrstvia. Biostratigrafické dáta určujú rozsah 
tunežického súvrstvia od stredného toarku, amonitová zóna bifrons, 
do vrchného toarku, amonitová zóna thouarsense. Štúdium fosílneho 
materiálu z dvoch nezávislých kondenzovaných polôh na profile ukázalo. 
že prvá kondenzovaná rosiliférna vrstva (B10} zahŕňa dve amonitové 
zóny, a to bifrons a variabilis, čiže je v stratigrafickom rozhraní stredný 
toark. Predstavuje ju hornina oolitovo-lumacl1elového vápenca s tuhými 
horninami (hardgroundmi) a makrofosíliami nápadne pokrytými jemnou 
vrstvou glaukonitu. Druhá vrstva (B14) má na základe určenia amonitov 
druhu Podagrosites sp. stratigrafické rozhranie mladší stredný toark -
vrchný toark. 

Spoločenstvo amonitov má nerovnaký stupeň zachovania, najmä 
ako kamenné jadrá a odtlačky. V nájdenej faune je zastúpený rod 
Phylloceras SuEss, Calliphylloceras SPATH, Lytoceras SuESS, Dactytio
ceras HYATT, Harpoceras WAAGEN, Hildoceras HYATT, Frec/1ie//a 
PR1NZ, Haugia BuCKMAN a Podagrosites Guex. Dominantným taxónom 
je rod Hildoceras HYATT. ktorý tvorí 61 % z celél10 spoločenstva. 
Amonitových taxónov je spolu 23. Okrem amonitovej fauny sa na lokalite 
v menšej miere vyskytuje fauna nautiloidov, lastúrnikov (2 taxóny) 
a ulitníkov (3 taxóny). 

Mikrobioklastický obsah kondenzovaných polôh tunežického 
súvrstvia predstavujú žraločie zuby rodu Sphenodus ? sp., zub pravde
podobne morského plaza a lagenidné foraminifery. 

S. STAŇOVÁ, J. SOTÁK a N. HUDEC: Hurstova štatistika 
pri interpretácii depozičných prostredí hlbokomorských 
vejárov 

Hurstova štatistika (Hurst, 1951, 1956) je nástrojom analýzy časovej 
postupnosti. Pôvodne bola navrhnutá pre hydrológiu a používa sa 
v nej najmä na analýzu hydrologických parametrov. Na interpretáciu 
depozičných prostredí hlbokomorskél10 vejára sa aplikovala až na pre
lome tisícročí (Chen a Hiscott, 1999), keď sa pri analýze troch parametrov 
(hrúbky vrstvy, zrnitosti a percenta 11rúbky hrubozrnných úsekov) roz
ličných turbiditových formácií zistilo, že pre rôzne depozičné prostredia 
hlbokomorského vejára sú charakteristické odlišné hodnoty Hurstovho 

koeficientu K. Na tomto základe Chen a Hiscott (1999) zostavili klasi
fikačný diagram. ktorý možno vyL1žiť pri interpretácii turbiditových 
sekvencií. Diagram bol zostrojený ako graf závislosti K od K'. v ktorom 
je K Hurstov koeficient a K' odchýlka od priemernej hodnoty. Postup 
pri výpočte K a K' podrobnejšie opísal Chen a Hiscott (1. c.). 

V snahe poukázať na možnosti Hurstovej štatistiky pri interpretácii 
depozičného prostredia podmorských vejárov sme využi li údaje 
o hrúbke vrstiev zistené pri sedimentologickom výskume povrchových 
odkryvov kýčerských vrstiev a raciborského súvrstvia vo flyšovom 
pásme Západných Karpát na Kysuciach a na Hornej Orave. Z údajov 
sa vypočítali parametre K a K' a vyniesli sa do klasifikačného diagramll 
(Chen a Hiscott, 1. c.). v ktorom veľké hodnoty K a K' charakterizujú 
sedimenty kanálov a agradačných valov. stredné laloky a medzilalokové 
oblasti podmorských vejárov a nízke súvislé pieskovcové pokryvy 
na bazénovej pláni. Výpočet K' vyžaduje mnohonásobné generovanie 
náhodných sekvencií. a preto sa na automatizáciu výpočtov zostavil 
počítačový program (phpSedistat). Interpretácia depozičného prostredia 
študovaných súvrství na základe výpočtu Hurstových parametrov 
a ich vynesením do klasifikačného diagramu sa konfrontovala s ich 
sedimentologickou interpretáciou. 

Detailným sedimentologickým výskumom sa zistilo, že sa kýčerské 
vrstvy v sedimentologických profiloch vyznačujú usporiadaním 
do nahor hrubnúcich alebo symetrickýcl1. t. j. opakovane nahor hrubnúcich 
a stenčujúcich sa sekvencií, a tak pripomínajú. sedimenty lalokov 
a naložených lalokov podmorského vejára prevrstvovaných tenko
rytmickými medzilalokovými fáciami. K a K' vypočítané z údajov o hrúbke 
vrstiev z kýčerskýcl1 vrstiev po vynesení do klasifikačného diagramu 
(Chen a Hiscott. /. c.) patria do poľa vyhradeného pre sedimenty lalokov 
a medzilalokových oblastí podmorského vejára. čo korešponduje 
so sedimentologickou interpretáciou a pozorovaním v teréne. 

V sedimentologickom profile raciborského súvrstvia sa prevažne 
pieskovcové sekvencie vyznačujú usporiadaním do nahor hrubnúcich 
a symetrických cyklov striedajúcich sa so súbormi vrstiev s výraznou 
prevahou ílovca. Pieskovec má distálny charakter - je zrnitostne 
veľmi dobre vytriedený vo frakcii jemnozrnného pieskovca až sillu. 
homogénny alebo len so slabo vypracovanou lamináciou a s výraznými 
prejavmi amalgamácie. Je lavicovitý, bez viditeľného vyklinovania, 
čo svedčí o plochej konfigurácii dnového kužeľa. K a K' vypočítané 
z údajov o hrúbke vrstiev z raciborského súvrstvia po vynesení 
do klasifikačného diagramu (Chen a Hiscott, 1. c.) patria do poľa 
súvislých pieskovcových pokryvov bazénovej pláne. To zodpovedá 
pozorovaniu v teréne a sedimentologickej interpretácii. 

S. OZDÍNOVÁ: Biostratigrafické hodnotenie v rtu Cífer-1 
(dunajská panva) na základe vápnitých nanofosílií 

Vrt Cifer-1 dosiahol hÍbku 1842 m a bádenské sedimenty sa určili 
v rozpätí 1299- 990 m (Biela, 1978). Miestami obsahoval pomerne 
bohaté spoločenstvo vápnitých nanofosílií zodpovedajúce nanoplanktó
novej zóne NN6 - Oiscoaster exilis. ktorá sa nachádza v sedimentoch 
vrchného bádenu až sarmatu (Halásová in Hudáčková et al .. 2003). 

Zóna NN6 sa stanovila v rozpätí 1254-1408 m najmä na základe 
absencie indexovej fosílie Sphenolithus heteromorphus. Vo vzorkách 
sa vyskytovali aj druhy typické pre zónll NN6 - Sphenolilhus abies 
a Oiscoaster exilis. Druh Cyclicargolithus floridanus má v tejto zóne naj
väčší a posledný výskyt. Vo vrte sa v nadmernom množstve vyskytoval 
drul1 Reticulofenestra minula - vo vzorkách takmer 40 °1c, - a spolu 
s druhom Coccolithus pelagicus, Reticulofenestra pseudoumbilicus 
a Helicosphaera carteri tvorili prevažnú časť nanospoločenstva. 

Z paleoekologického hľadiska možno konštatovať. že vápnité 
nanofosílie v študovaných vzorkách boli priemerne kvantitatívne 
i kvalitatívne bohaté a zastúpené boli aj paleogénne druhy. Z rovnakého 



hľadiska je významné takmer štyridsaťpercentné zastúpenie druhu 
Reticulotenestra minula. Podobný jav sa pozoroval vo vrte Semerovce 
ŠV-8 a môže signalizovať vysokonutričné prostredie. Vo vzorke 
z rozpätia 1405-1408 m bol zvýšený výsky1 druhu Braarudosphaera 
bigelowi, ktorý je charakteristický pre plytšie príbrežné sedimentačné 
podmienky. Vo vrte sa vyskytovali aj rozsievky {najmä v rozpätí 
1490-1492 m). Ich prítomnosť dokumentuje zvýšený obsah Si v morskej 
vode. 

V. BEZÁK a 1. BROSKA: Suity granitoidov v hercýnskom 
tektonickom vývoji Západných Karpát 

Tektonická štruktúra Západných Karpát je produktom hercýnskej 
a alpínskej orogenézy, ktoré možno rozde li ť na viac tektonických 
etáp. Najvýznamnejší objem granitoidných hornín v Západných Kar
patoch vznikal v hercýnskej orogenéze, najmä v spodnom karbóne, 
ale významná produkcia kyslých magmatitov bola v celom karbóne 

a pokračovala aj v hercýnsky postorogénnej etape - v perme až 
spodnom triase. Tak ako sa v tomto dlhom období menili geotekto· 
nické podmienky, menil sa i charakter granitoidných hornín, a tak 
v závislosti od geotektonického režimu v príslušnej etape vznikali 
rozličné suity granitoidov. 

Najstaršie granitoidy typu S. ktoré sa zmenili na ortoruly, vznikali 
v paleohercýnskej etape pravdepodobne pri extenzných procesoch 
pred 525-470 miliónmi rokov. Pri pokračujúcich kolíznych procesoch 
v mezohercýnskej etape - v rozpätí 360-340 miliónov rokov - vznikali 
strednokôrové tektonické jednotky, ktoré boli v záverečných štádiách 
intrudované suitami granitoidov typu S, 1 a sčasti aj prechodnými 
typmi I/S. 

V neohercýnskej postkolíznej tektonickej etape vznikali tri typy 
{suity) granitoidov - vrchnokarbónske 1 (320-300 miliónov rokov), 
permské A a špecializované S (280-270 miliónov rokov). Prevládajú· 
cimi tektonickými režimami. na ktoré sa viazali intrúzie týchto suit, 
boli hlavne transtenzné až extenzné, často späté s významnými 
horizontálnymi posunmi. 

Súhrnná _správa o činnosti Slovenskej geologickej spoločnosti za roky 2005-2006 

Po voľbách na valnom zhromaždení v roku 2005 pracoval výbor 
SGS v zložení: 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD. - predseda 
RNDr. Milan Kohút. CSc. - podpredseda 
Ing. Zoltán Németh, PhD. - vedecký tajomník 
RNDr. František Bakoš, PhD. 
RNDr. Juraj Maglay 
Ing. Branislav Žec, CSc. 
RNDr. Ľubica lglárová - hospodárka 
RNDr. Igor Petrík, CSc. - člen revíznej komisie 
RNDr. Jana Kernátsová, PhD. - členka revíznej komisie 

Členmi rozšíreného výboru SGS ďalej boli: 
RNDr. Radoslav Pipík, PhD. 
RNDr. Jozef Michalík, CSc. 
RNDr. Daniel Ozdín, CSc. 
prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc. 
doc. RNDr. Pavol Uher, CSc. 
Mgr. Marianna Kováčová. PhD. 
prol. Martin Chovan. PhD. 
RNDr. Katarína Benková 
RNDr. Ivan Baráth. CSc. 
RNDr. František Marke, CSc. 
Ing. Jozef Fazekaš, CSc. 
RNDr. Peter Kováč, PhD. 

Valné zhromaždenie SGS sa konalo 13. decembra 2007 o 13:30 
vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ v Bratislave ako súčasť 
6. výročného predvianočného seminára SGS. Otvoril ho a viedol 
predseda SGS L. Šimon. Predniesol nasledujúcu správu. 

Vážené dámy. vážení páni, 
máme potešenie opäť vás privítať na valnom zhromaždení SGS. 

Jeho cieľom je zhodnotiť činnosť našej spoločnosti v roku 2005 

a 2006. Dovoľte stručne vás informovať o práci výboru a o aktivitách 
celej SGS. 

Výbor SGS sa riadil stanovami SGS, uzneseniami valného zhro
maždenia a výboru, usmerneniami RVS SAV a hlavnou náplňou jeho 
práce bolo plánovanie a organizovanie odborných akcií. ako aj roz
počtové a hospodárske záležitosti. Rozšírený výbor SGS zasadal 
najmenej raz v roku a „užši" výbor podľa potreby. 

Odborná činnosť SGS prebieha v pobočkách a v odborných sku
pinách. V súčasnosti má SGS tri pobočky - bratislavskú, bansko
bystrickú a košickú - a trinásť skupín podľa odbornej špecializácie -
geofyzikálna. geochemicko-mineralogickú, hydrogeologickú, inžinier
skogeologickú, ložiskovú, paleontologickú. sedimentologickú. štruk
túrnogeologickú, vulkanologickú. skupinu ropnej geológie, uhoľnej 
geológie, zberateľov nerastov a skamenelín a gemologickú skupinu. 
Výbor v predchádzajúcom období ustanovil aj dve komisie špecifických 
aktivít - pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii a na posudzovanie 
návrhov na ocenenie najlepších prác členov SGS. 

Počet členov SGS má mierne stúpajúcu tendenciu. Pokladáme 
to za úspech. V súčasnosti evidujeme 285 riadnych členov, 19 domácich 
a 24 zahraničných čestných členov. 

V druhej časli zhromaždenia predložila hospodárka SGS Ľ. lglárová 
Správu o hospodárení Slovenskej geologickej spoločnosti za roky 
2005-2006. Správa konštatovala vyrovnaný rozpočel SGS v obidvoch 
hodnotených rokoch. 

V roku 2005 boli celkové príjmy 332 879,34 Sk a celkové výdavky 
332 674,50 Sk. 

V roku 2006 boli celkové príjmy 431 091 ,55 Sk a celkové výdavky 
430 732. 78 Sk. 

1. PRÍJMY 
Príjmy SGS v roku 2005 až 2006 boli z členských príspevkov, 

z dotácie RVS pri SAV, z úrokov na účte SGS. z organizovania kon
gresu SGS v roku 2005 a z mineralogickej konferencie v roku 2006. 
RVS pridelila SGS príspevok zo štátneho rozpočtu v rokoch 2005 



a 2006, a to na prevádzkové náklady. tlač časopisu Mineralia Slovaca, 
na výročný predvianočný seminár a na stretnutie zberateľov minerálov. 

Okrem toho RVS v roku 2005 finančne prispela na valné zhro
maždenie. terénny seminár o malokarpatských lokalitách Geolo
gické zaujímavosti Devínskej Kobyly, Stredoslovenské vulkanity 
a v roku 2006 na semináre zo štruktúrnej geológie a petrológie Nové 
poznatky geologického prieskumu Považského Inovca, na geolo
gickú vychádzku do okolia Košíc a na významné geologické lokality 
v Bratislave. 

Príjmy v roku (Sk): 

Členské príspevky 
Dotácia RVS pri SAV 
úroky v banke 
príjmy z organizovania akcií 
kongres. poplatky a prijmy 

spolu za obdobie 
zostatok z predch. roka 
fin. zdroje spolu 

2. VÝDAVKY 

2005 

20 775,00 
34 000,00 

45,20 

278 059,34 

332 879,54 
2 518,90 

335 398.44 

2006 

20 380,80 
40 000.00 

47.70 

370 663.05 

431 091 ,55 
2 723,94 

433 815,49 

Výdavky SGS sú rozdelené na prevádzkové náklady, tlač časopisu 
Mineralia Slovaca. odborné semináre, kongresy a konferencie. 

SGS 20.-23. júna 2005 organizovala kongres SGS s podtitulom 
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť geologického poznania 
(renesancia geológie) a 12.- 14. septembra 2006 bola spoluorganizá
torom 1. stredoeurópskej mineralogickej konferencie vo Vyšnej Boci. 

Vedecký tajomník SGS Z. Németh v tretej časti zhromaždenia -

Výdavky v roku (Sk): 

Prevádzkové náklady 
Tlač Mineralia Slovaca 
Kongres. konferencia 
Odborné semináre 

Za obdobie spolu 

prevod finanč. prostriedkov 
do nasledujúceho roka 

30 417,00 
10 000,00 

273 215.50 
19 042.00 

332 674,50 

2 723.94 

2005 

z dotácie 
RVS 

6 000,00 
10 000,00 

18 000,00 

34 000,00 

Vedecké aktivity SGS v rokoch 2005- 2006 - zhodnotil SGS ako 
životaschopnú spoločnosť odbornikov v geovedách s bohatým vedeckým 
programom a publikačnou činnosťou. 

Najaktívnejšia bola bratislavská pobočka s najväčšim počtom 
odborných akcií. V roku 2005 v nej bolo 61 prednášok a prezentovali 
sa tri vývesky (postery). Až deväť prednášateľov bolo zo zahraničia. 
V roku 2006 bolo v Bratislave na platforme SGS 64 prednášok. 
tri vývesky a piati zahranični prednášatelia. Prezentácie tematicky 
proporcionálne pokrývali základné geovedné oblasti regionálneho, 
surovinového, inžinierskogeologického a environmentálneho výskumu. 
ako aj progresívne trendy vo výskumných metodikách. 

Aj keď košická pobočka bola v prednáškovej činnosti menej aktívna 
(dve prednášky v roku 2005 a dve v roku 2006). košickí geológovia 
sa často zúčastňovali na odborných akciách v Bratislave. 

V rokL1 2005 sa uskutočnili dva terénne semináre. Seminár pod 
odborným vedenim J. Michalika na trase Sološnica - Veľká Vápenná 
- Sklená Huta - Jelenec - častá bol zameraný na prikrovovú stavbu 
severnej časti Malých Karpát. styk kryštalických komplexov s nadlož
nými pokryvnými a prikrovovými jednotkami. Jesenná terénna akcia 
bola súčasťou Týždňa e·urópskej vedy na Slovensku a predmetom jej 
pozornosti boli biostratigrafické a sedimentologické pomery Devínskej 
Kobyly na trase Sandberg - Weitov lom. 

V roku 2006 sa konal 12. terénny seminár paleontologickej skupiny 
SGS pod vedením J. Michalíka zameraný na sedimentačné prostredie 
strednotriasového plytkovodného vysockého vápenca a na tektoniku 
kryhy Vysokej v severnej časti Malých Karpát. 

Neskorý nástup zimného počasia umožnil košickej pobočke uspo
riadať terénnu exkurziu v severogemerickej zóne ešte začiatkom 
decembra 2006 (odborný vedúci Z. Németh). 

Abstrakty z mnol1ýcl1 prezentácií boli publikované v Geovestniku 
časopisu Mineralia Slovaca. 

L. Šimon, Z. Németh. Ľ. lg/árová 

2006 

z vlastných 
zdrojov 

z dotácie z vlastných 
RVS zdrojov 

24417,00 35 116.00 10 000,00 25 116,00 
10 000,00 10 000,00 0,00 

273 215,50 356 284,78 0,00 356 284,78 
1 042,00 29 332.00 20 000.00 9 332.00 

298 674.50 430 732,78 40 000,00 390 732.78 

3 082,71 



Plán č i nnosti SGS na rok 2008 

Brat islavská pobočka SGS 

31 . JANUÁR 

Prednáška: Prof. Lutz Nasdala (Univ. Vienna): Micro-spectroscopy: 
Application ot non-destructive techniques in the Earth sciences 
(zabezpečuje P. Uher) 

2 1 -FEBRUÁR 

Prednáška: Ľ. Hraško a š. Ferenc: Hlavné geochemicko-ložiskové 
anomálie v kohútskej zóne veporika a ich príčiny (zabezpečuje P. Uher) 

20.MAREC 

Jarný paleontologický seminár k Roku Zeme: najnovšie výsledky 
štúdia typových profilov l1raníc stratígrafickýc/J jednotiek v Západných 
Karpatoch 
(zabezpečuje J. Michalík) 

27. MAREC 

Mineralogicko-petrologický seminár 
(zabezpečuje P. Uher) 

10. APAIL 

M. Kohút: Madagaskar - prebúdzajúca sa „Ruženka" - letmý pohľad 
slovenského geológa 
M. Kohút: Tempus fugít granitový výskum - návrat do terénu - Carpe 
diem: poznatky z Hutton Vl. v JAR 
(zabezpečuje P. Uher) 

24. APRIL 

Terénny sekvenčno-stratígrafícký kurz - Prístodolok a Hlboča pri 
Smoleniciach 
(zabezpečuje J. Michalík) 

8 . MÁJ 

štrnásty terénny seminár v Malých Karpatoch 
(zabezpečuje J. Michalik a P. Uher) 

2 7 . SEPTEMBER 

Geologická exkurzia do Tríbeča 
(zabezpečuje M. Kohút a P. Uher) 

9. OKTÓBER 

Seminár SiO2 hmoty 
(zabezpečuje P. Uher) 

1 Q_-11 . OKTÓBER 

Cesko-slovensko-pofská paleontologícká konferencia vo Varšave 
(organizuje Paleontologická odborná skupina SGS) 

2 0. NOVEMBER 

Jesenný paleontologický seminár 
(zabezpečuje J. Michalik) 

1 1. DECEMBER 

Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát 
7. predvianočný seminár 
(zabezpečuje D. Plašienka, Z . Németh, L. Šimon. L. lglárová, 
D. Magálová) 

Koš ická pobočka SGS 

Ä PRIL 

Prednáškové popoludnie 
M. Bielik, J. Vozár a kolektív: Výsledky geofyzikálneho výskumu 
kôrových a vrchnoplášľových štruktúr Západných Karpát (seizmika. 
gravimetria. magnetotelurika): Príspevok k poznaniu geodynamickej 
evolúcie 
(zabezpečuje Z. Németh a J. Janočko) 

JúN 
Seminár 
P. Grecula a M. Grecula: Geologická stavba a uhľovodikový potenciál 
Malajzie. Seminár o geologickej a tektonickej stavbe východosloven
ského regiónu 
(zabezpečuje Z. Németh a M. Kováčik) 

S EPTEMBER 

Prednáška a terénna exkurzia 
P. Grecula, J. Kobulský a kolektív: Geologická mapa regiónu Spišsko
-gemerského rudohoria v mierke 1 : 50 OOO: Mapové zobrazenie výsledkov 
multidisciplinárneho geologického výsktimu 
(zabezpečuje J. Kobulský a Z. Németh) 

N OVEMBER 

Prednáškové popoludnie 
Príspevok geologických organizácii v Košiciach (ŠGÚDŠ. TU, UPJŠ 
a ďalšie) k poznaniu geologickej stavby a surovinového bohatstva 
Slovenska 
(zabezpečuje Z. Németh a J. Janočko) 

Banskobystrická po bočka SGS 

ÄPRÍL 

Jarný geologický seminár 
P. Andráš: Problémy zaťaženia krajinných zložíek ťažkými kovmi 
na lokalite Ľubietová 
T. Mikuš, M. Janák a J . Spišiak: Retrográdne eklogity z kryštalínika 
ďumbierskych Nízkych Tatier 
M. Smrečková a J . Soták: Postavenie rádioláríových horizontov 
vo vrchnokriedových súvrstviach Západných Karpát: systematické 
zloženie, stratigrafia a podmienky vzniku 

JúN 
Cestopisné popoludnie 
A. Milovský: Irán 
T. Mikuš: Kréta 
J. Šurka: Prechádzka jaskyňami strednej Európy 
J . Luptáková a A. Biroň: Južné Taliansko - zem nepokojných vulkánov 

NOVEMBER 

Jesenný geologický seminár 
A. Biroň: štruktúrny model correnzítu: zmiešanovrstevanaté kryštály 
vs. základné častice 
J. Soták: Modely depozície menilitového súvrstvia z pohľadu mož
ných analógii k sapropelitom Stredozemného a Cierneho mora 

Pozvaný zamestnanec Matematického ústavu SAV: Matematik 
pre geológov 



Význ~mné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2008 

Pätäesiatroční jubilanti 

RNDR. M IROSLAV ANTALA 

RNDR. IGOR GALKO 

RNDR. VLASTA JANOVA 

RNDR. JURAJ MAGLAY 
RNDR. PETER MALiK, CSc. 
RNDR. L ADISLAV MARTINSKÝ 

RNDR. JAN RAJNOHA 

17.12.1958 
18.7.1958 
8. 11.1958 
11.6.1958 

31.12.1958 
8.7.1958 

12.2.1958 

šestäesiatroční jubilanti 

RNDR. MILAN HAVRILA, CSc. 6.4.1948 

Sedemdesiatroční jubilanti 

Doc. RNDR. M IROSLAV HRAŠNA, CSc. 29.9.1938 

RNDR. JOZEF HRICKO, CSc. 

Doc. RNDR. JOZEF JABLONSKÝ, CSc. 
PROF. RNDR. IGoR MucHA, CSc. 

RNDR. LUBOR SLOVAK 

31.10.1938 
19.12.1938 

12.6.1938 
11.11.1938 

Sedemdesiatpäti-oční jubilanti 

PROF. RNDR. JAN HARCAR 

PROF. RNDR. DušAN HovoRKA, CSc. 
RNDR. JuuAN ZELMAN, CSc. 

23.2.1933 
22.8.1933 
4.7.1933 

Osemdesiatročníjubilanti 

RNDR. GALINA ANDRUSOVOVA-VLCEKOVA, CSc. 3.8.1928 
PROF. ING. JAN BABCAN, DRSC. 8. 4. 1928 
PROF. RNDR. MILAN M1šiK, DRSC. 3.11 . 1928 

V mene celej geologickej verejnosti všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa 
tvorivých síl a dobré zdravie. 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 
predseda SGS 

RNDr. Ján Derco, CSc. šest'desiatročný 
Jubilant Janko Derco sa narodil 26. novembra 1947 v Brezničke 

v okrese Stropkov a v tomto roku oslávil okrúhlych šesťdesiat rokov. 
Základnú a strednú školu absolvoval v rodnej obci a v Stropkove. 
Geológiu študoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava a štúdiá 
úspešne zavŕšil v roku 1971 diplomovou prácou Mineralogicko-geo
chemické štúdium skrytokryštalického magnezitu na ložisku Hodkovce 
pod vedením doc. RNDr. Jána Turana, CSc., a konzultanta Ing. Eduarda 
Martinyho, CSc. 

Po skončení univerzity nastúpil na študijný pobyt v Geologickom 
ústave SAV v Bratislave. Pod vedením prof. RNDr. Bohuslava Cam
bela. DrSc„ a školiteľa RNDr. Miroslava Harmana, CSc„ obhájil rigo
róznu prácu Zvetrávacie procesy granitoidných tektonitov Malých 
Karpát. Externú vedeckú ašpirantúru absolvoval na Katedre geológie 
fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a tam pod vedením 
prof. RNDr. Vendelína Radza, CSc., úspešne obhájil kandidátsku 
dizertáciu Štúdium vzťahov medzi petrograficko-mineralogickými, 

tyzikálnoc/Jemickými a teclmologickými vlastnosťami mastencových 
hornín z oblasti Kokavy nad Rimavicou. 

Profesionálny život jubilanta sa vo veľkej miere spája s n. p. Geo
logický prieskum v Spišskej Novej Vsi. neskôr s Geologickou službou 
SR v Bratislave a teraz so Štátnym geologickým ústavom Dionýza 
Štúra. a to s pracoviskom aplikovanej technológie nerastných surovín 
(ATNS) v Košiciach, kde pôsobí od 1. júla 1975. 

Ján Derco svoju vedeckovýskumnú činnosť zameral na technolo
gickú a technickú mineralógiu a petrografiu. Zhodnotil množstvo 
druhov nerastných surovín. a to nerudných aj rudných - bentonit. 
kaolín, diatomit, azbest, mastenec, sekundárne kvarcity, štrkopiesok. 
kremenný piesok, tehliarske suroviny, magnezit, anhydrit, serpentinit, 
sadrovec, turmalinovec, dolomit. grafit. uhlie, barit, živec, tuf, pemzu, 
perlit, bituminóznu bridlicu. ušľachtilé nerasty, sľudu , glaukonity. 
granát. staurolity. spekularity. rudy s obsahom kovov, zlata a vzácnych 
zemín. 
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Veľkou mierou sa zúčastňova l na plnení významných vedecko
výskumných úloh, napr. Komplexné zhodnotenie nerastných surovín 
SR, Možnosti využívania nerudných nerastných surovín v hospodárskej 
sfére a v životnom prostredí, Databáza ložísk a výskytov nerastných 
surovín SR, Využívanie nerastných surovinových zdrojov vo velko
plošných chránených územiach SR, Ekosorbenty na báze domácich 
surovín, Možnosti zušľachťovania rúd s obsaI1om zlata a rúd prvkov 
vzácnych zemin a pod. 

Okrem technologickej a technickej mineralógie a petrografie sa 
zaoberal aj ložiskovou mineralógiou. Zhodnotil mineralogické pomery 
ložiska mastenca Kokava nad Rimavicou a Gemerská Poloma. 
anhydritu Gemerská Poloma, magnezitu Jelšava a pod. 

Pre rozsiahle odborné práce zamerané na využívanie nerastných 
surovín v rozličných odvetviach hospodárskej praxe pre organizácie 
štátneho alebo privátneho sektora možno jubilanta pokladať za priekop
níka technologickej a technickej mineralógie a petrografie na Slovensku 
v oblasti nerudných nerastných surovín. 

Jeho významným vedeckým úspechom je objavenie amónneho 
illitu - tobelitu (NH4 - illit). V roku 1977 so spolupracovníkmi z ATNS 
Košice ako prvý na svete podrobne opísal amónny il lit z lokality 
Kapka vo Vihorlate, a tak v celosvetovo významnej práci najmenej 
o rok predbehol práce japonského vedca Higašiho venované amónnej 
hydrosľude. Škoda. že nález nebol publikovaný v medzinárodnom 
karentovanom časopise, aby sa mu dostalo väčšie citačné uznanie. 
Z tej istej lokality ako prvý na Slovensku opísal výskyt mullitu. Z jaskyn
ného sintru Slovenska opísal huntit a pseudomorfózy kalcitu po cyklickom 
a syntetickom zraste aragonitu. 

Jubilant je spoluautorom viac ako 100 záverečnýcl1 a čiastko 

vých správ, autorom vyše 30 odborných recenzovaných článkov 
a konferenčných príspevkov. Jeho odborná činnosť je všestranná. 
Je konzultantom diplomových prác, externým členom komisie pre 

prijímanie na doktorandské štúdium, bol predsedom a členom komisií 
pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť na fakulte BERG TU 
Košice. Má odbornú spôsobilosť na vykonávanie funkcie zodpovedného 
riešiteľa geologickej úlohy v odborných činnostiach mineralogických. 
petrografických a technologických prác. 

Záverom Ti. milý Janko Derco. aj touto cestou ďakujeme za seba, 
všetkých kolegov a spolupracovníkov za Tvoj tvorivý a originálny prínos 
do aplikovanej mineralógie, za Tvoj priateľský vzťah a vždy dobrú 
náladu na pracovisku. Do ďalších rokov života Ti želáme vera zdravia, 
tvorivých síl a osobnej spokojnosti v rodinnom a pracovnom živote. 

Ľ.. Tuček a Z. Német/1 

Posledné zbohom profesorovi Dr. Gejzovi Hámorovi, DrSc. 
3.6. 1934- 25.8.2007 

Začiatkom septembra 
2007 prišla z Budapešti na 
Slovensko smutná správa: 
25. augusta 2007 po ťažkej 
chorobe zomrel univerzitný 
profesor Dr. Gejza Hámor, 
DrSc., mnohoročný riaditeľ 
Maďarského štátneho geo
logického ústavu v Suda· 
pešti. 

Profesor Hámor sa 
narodil v Kecskeméte na 
Veľkej maďarskej nížine 
3. júna 1934. Narodil sa 
v kraji, v ktorom prevládajú 
maďarskí reformovaní pro
testanti - kalvíni, spomedzi 

ktorých vyšiel rad významných osobností uhorského a neskôr 
maďarského politického, spoločenského, umeleckého a vedeckého 
života. Patril medzi nich aj profesor Hámor. Hoci bol srdcom Maďar, 
meno aj fyziognómia prezrádzajú nemecký pôvod jeho rodu. Rodina 
jeho matky. ktorej rodné meno je Gašparová, má pôvod v sloven
skom Gemeri. Profesor Hámor, ako napokon mnohí z krajín bývalého 
rakúsko-uhorského mocnárstva, bol svojim spôsobom Stredoeurópan, 

čo sa odzrkadlilo aj v jeho povahových vlastnostiach. Nebol šovinista, 
ale naopak vždy otvorený a pripravený na každú zmysluplnú spolu
prácu s geológmi krajín obklopujúcich Maďarsko. Aktívne spolupra
coval s chorvátskymi, slovenskými, slovinskými, srbskými, rumunskými. 
poľskými aj rakúskymi geológmi. 

Profesor Hámor gymnaziálne štúdia skončil v rodnom Kecskeméte 
a už ako stredoškolský študent bol brigádnikom na vrtoch ropnej 
a geotermálnej prospekcie hÍbených na Veľkej maďarskej nížine. 
Už vtedy mu geológia prirástla k srdcu. Po maturite sa zapísal na Uni
verzitu Lóranda Eôtvôsa v Budapešti a vyštudoval geológiu. Počas 
univerzitných štúdii sa ako vynikajúci študent stal pomocnou vedeckou 
silou v Maďarskom štátnom geologickom ústave (MAFI) v Budapešti 
a po ich zavŕšení tam nastúpil do trvalého pracovného pomeru a ústavu 
zostal verný až do konca roku 1991 . Začínal ako asistent. už v roku 
1964 bol vedúcim oddelenia geologických máp a v roku 197 4 
ho vymenovali za zástupcu riaditeľa ústavu. Krátko nato v roku 1979 
sa stal riaditeľom ústavu a bol nim až do konca roka 1991. čiže 12 rokov. 
Ešte pred vymenovaním za riaditeľa sa stal profesorom Technickej 
univerzity (bývalej Banícko-hutníckej vysokej školy) v Miškovci 
a v roku 1988 profesorom na svojej Alma mater - Univerzite L. Eätväsa 
v Budapešti, kde bol vedúcim katedry regionálnej geológie. 

Vo vedeckej práci sa profesor Hámor sústredil na kenozoikum 
v Maďarsku. osobitne neogénu. š tudoval neogén a paleogén 
vo vrchoch Mecsek. Bärszäny. Cserhát a v regióne maďarského 



Novol1radL1. Popri litológii sa venoval aj biostratigrafii a paleogeografii 
neogénu, a to nielen v rámci Maďarska, ale aj v centrálnej a východnej 
Paratetyde. 

Ako zástupca riaditeľa neskôr ako riaditeľ MAFI rozhodne presa
dzoval tvorbu a publikovanie geologických máp. Bol autorom alebo 
spoluautorom štyridsiatich šiestich geologických máp rozličnej mierky 
a zamerania, ako aj tridsiatich šiestich vysvetliviek k nim. Bol iniciátorom 
geologického atlasu Maďarska a zúčastnil sa na tvorbe devätnástich 
máp tohtÓ atlasu. Bohaté geologické poznatky z mnohoročných 
terénnych prác pretavil do monografií o neogéne južného Mecseku, 
Nógradu a Cserhátu. 

V rámci širokej a pestrej spolupráce so zahraničnými geológmi 
sa zúčastnil na tvorbe monumentálneho diela Geoc/Jronologie und 
Neostratotypen der Miozäne der Centra/ Paratethys. Prispel hlavne 
do 3. a 4. dielu (otnang a báden) tejto edície. Bol spoluautorom 
monografie Geology of Hunga,y (2001) a autorom príručky o kvanti
tatívnych metódach paleogeografickej a faciálnej analýzy. Okrem 
toho publikoval rad prác o metodike geologického mapovania 
a o využívaní leteckých snímok pri mapovaní. Bol spoluautorom cl1rono
stratigrafickej a litostratigrafickej charakteristiky základnýcll chrono
stratigrafických a litostratigrafických jednotiek maďarského neogénu 
a paleogénu, spolupracoval pri tvorbe kľúčových litostratigrafických 
profilov maďarského terciéru a pri interpretácii výsledkov rádiochro
nológie K-Ar metódou a paleomagnetického štúdia neogénu 
v Maďarsku. V rámci jeho celomaďarskýcll aktivít treba spomenúť, 

že bol predsedom Maďarskéllo národného komitétu IUGS a aktívnym 
členom Maďarskej geologickej spoločnosti. 

Ako som už spomenul, profesor Hámor bol nadšeným podporova
teľom a realizátorom medzinárodnej geologickej spolupráce, hlavne 
v rámci Paratetydy (od čelnej hlbiny Álp po Aralské more) s presahom 

do mediteránnej oblasti. Spolupracoval pri plnení projektu IUGS 25 
Korelácia mediteránne/Jo a paratetydného neogénu. Aktívne sa 
zapojil do práce Regionálnej komisie pre stratigrafiu mediteránneho 
neogénu (RCMNS) v rámci IUGS, bol jej viceprezidentom a predsedal 
8. kongresu RCMNS v roku 1985 v Budapešti. Okrem toho bol vedúcim 
3. projektu RDP-IUGS, ktorý vyústil do Pa/eogeografického atlasu 
neogénu strednej a východnej Európy. 

Z hľadiska slovenskej geológie treba zdôrazniť a oceniť jeho 
spoluprácu so slovenskými geológmi pri terénnych prácach v Nógrade -
Novohrade a v Cserháte - Cerovej vrchovine čiže na slovensko
-maďarskom pomedzí. Živo sa zaujímal o nové geologické poznatky 
na slovenskej strane tohto regiónu, ako aj o poznatky z ostatných 
neogénnych západokarpatských panví. 

V prehľade odborného a vedeckého rastu zosnulého treba uviesť, 
že hodnosť kandidáta vied (CSc.) získal v roku 1967 a doktora vied 
(DrSc.) v roku 1987. Bol aj riadnym profesorom Technickej univerzity 
v Miškovci a Univerzity L. Eôtvôsa v Budapešti. Jeho plodná práca 
a zásluhy o rozvoj maďarskej geológie boli ocenené dvoma akade
mickými vyznamenaniami ( 1976, 1986) - Kochovou medailou 
Maďarskej geologickej spoločnosti (1972). Bol členom korešpondentom 
Rakúskej geologickej spoločnosti (1985), čestným členom Poľskej 
geologickej spoločnosti (1986) a čestným členom Maďarskej geolo
gickej spoločnosti (1994). Za zásluhy vo výskume a vyhľadávaní 
nerastných surovín ho ocenili pamätnou medailou Pro Facultate 
Rerum Metallicum (1994). 

Odchodom profesora Hámora do večnosti stratila maďarská geológia 
významného vedca, organizátora a zástancu geológie medzi laickou 
verejnosťou a slovenská geologická obec veľkého priateľa. 

O. Vass 
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Všeobecne 

1 Rukopis v dvoch exemplároch a originály obrázkov musia 
byľ 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 schváliť redakčná rada a ich zaradenie do tlače 
bude zdÍhavejšie . 
3. Články sa uverejňujú v slovenčine, češtine alebo v angličtine. 
Abstrakt a skrátený text článku (resumé) sú v angličtine (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 článkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásenie, 
že nijaká časť článku ešte nebola publikovaná a originálne sú aj 
obrázky. Prevzaté obrázky musia byť 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 byť 30 riadkov a v riadku asi 60 znakov. 
3. Abstrakt aj s nadpisom článku 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 tabu ľku alebo obrázok. 
7 Text treba členiť 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; Hrubý 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. sigma) . 
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 stípca (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 (perovw) 
urobiť väčšie , ako budú _vytlačené. Perovky majú byť zhotovené 
sýtym čiernym tušom. Umerne k predpokladanému zmenšeniu 
treba zvoliť hrúbku čiar, 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 číslach 2 mm a pri malých 1,6 mm. Ak je článok v slovenčine , 
popisy v obrázkoch musia byľ v slovenčine a pri článkoch v angličtine 
musia byť aj ilustrácie v angličtine 

Originál (pred zmenšením) môže mať najviac 340 x 21 O mm. 
Maximálny rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 170 x 
230 mm. Skladacie ilustrácie treba úplne vylúčiť . 

Obrázky urobené na počítači treba redakci i poslať vytlačené 
laserovou tlačiarňou v kame rálnej podobe pri vysokom rozl íšení 
(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 atď . ) . Takto zoskupené obrázky sa citujú ako 
jeden obrázok. Zoskupené fotografie treba starostlivo upraviť 
a nalepiť na biely kriedový papier 
4. Fotografie musia byť ostré, č i ernobiele, 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 slovenčine a v ang ličtine . 
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 ~írku strany (170 mm) Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. 
2. Udaje sa zaraďujú 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 angličtine (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 tlači" 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. Používal' nasledujúci spôsob uvádzania literatúry 
Knižná publjkácia 
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 . 
Radvanský, F., Slivka, B., Viktor, J. & Srnka, T. , 1985: Zilné ložiská 
jedľoveckého príkrovu gemerika. ?áv~re.čná správa z úlohy SGR
-geofyzika. Manuskript - archív SGUDS Spišská Nová Ves , 28. 
3. Pri článku 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 forme (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 


	MS_2007_39_4_obalka_001
	MS_2007_39_4_obalka_2
	MS_2007_39_4_iii
	MS_2007_39_4_content
	MS_2007_39_4_obsah
	MS_2007_39_4_255_OK
	MS_2007_39_4_256_OK
	MS_2007_39_4_257_OK
	MS_2007_39_4_258_OK
	MS_2007_39_4_259_OK
	MS_2007_39_4_260_OK
	MS_2007_39_4_261_OK
	MS_2007_39_4_262_OK
	MS_2007_39_4_263_OK
	MS_2007_39_4_264_OK
	MS_2007_39_4_265_OK
	MS_2007_39_4_266_OK
	MS_2007_39_4_267_OK
	MS_2007_39_4_268_OK
	MS_2007_39_4_269
	MS_2007_39_4_270
	MS_2007_39_4_271
	MS_2007_39_4_272
	MS_2007_39_4_273
	MS_2007_39_4_274
	MS_2007_39_4_275
	MS_2007_39_4_276
	MS_2007_39_4_277
	MS_2007_39_4_278
	MS_2007_39_4_279
	MS_2007_39_4_280
	MS_2007_39_4_281
	MS_2007_39_4_282
	MS_2007_39_4_283
	MS_2007_39_4_284
	MS_2007_39_4_285
	MS_2007_39_4_286
	MS_2007_39_4_287
	MS_2007_39_4_288
	MS_2007_39_4_289
	MS_2007_39_4_290
	MS_2007_39_4_291
	MS_2007_39_4_292
	MS_2007_39_4_293
	MS_2007_39_4_294
	MS_2007_39_4_295
	MS_2007_39_4_296
	MS_2007_39_4_297
	MS_2007_39_4_298
	MS_2007_39_4_299
	MS_2007_39_4_300
	MS_2007_39_4_301
	MS_2007_39_4_302
	MS_2007_39_4_303
	MS_2007_39_4_304
	MS_2007_39_4_305
	MS_2007_39_4_306
	MS_2007_39_4_307
	MS_2007_39_4_308
	MS_2007_39_4_309
	MS_2007_39_4_310
	MS_2007_39_4_311
	MS_2007_39_4_312
	MS_2007_39_4_313
	MS_2007_39_4_314
	MS_2007_39_4_315
	MS_2007_39_4_316
	MS_2007_39_4_317
	MS_2007_39_4_318
	MS_2007_39_4_319
	MS_2007_39_4_320
	MS_2007_39_4_321
	MS_2007_39_4_322
	MS_2007_39_4_323
	MS_2007_39_4_324
	MS_2007_39_4_325
	MS_2007_39_4_326
	MS_2007_39_4_327
	MS_2007_39_4_328
	MS_2007_39_4_329
	MS_2007_39_4_330
	MS_2007_39_4_GEO_001
	MS_2007_39_4_GEO_002
	MS_2007_39_4_GEO_003
	MS_2007_39_4_GEO_004
	MS_2007_39_4_GEO_005
	MS_2007_39_4_GEO_006
	MS_2007_39_4_GEO_007
	MS_2007_39_4_GEO_008
	MS_2007_39_4_GEO_009
	MS_2007_39_4_GEO_010
	MS_2007_39_4_GEO_011
	MS_2007_39_4_GEO_012
	MS_2007_39_4_GEO_013
	MS_2007_39_4_GEO_014
	MS_2007_39_4_GEO_015
	MS_2007_39_4_GEO_016
	MS_2007_39_4_GEO_017
	MS_2007_39_4_GEO_018
	MS_2007_39_4_GEO_019
	MS_2007_39_4_GEO_020
	MS_2007_39_4_GEO_021
	MS_2007_39_4_GEO_022
	MS_2007_39_4_GEO_023
	MS_2007_39_4_GEO_024
	MS_2007_39_4_GEO_025
	MS_2007_39_4_GEO_026
	MS_2007_39_4_GEO_027
	MS_2007_39_4_GEO_028
	MS_2007_39_4_instrukcie

