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Poznámky o geochémii ryolitov na Slovensku 

JOZEF FORGÁC 

Mladotretohorná vulkanická činnosť na Slovensku sa vyznačuje širokou škálou 
horninových typov radu ryolit — andezit — bazalt. Vý3kum kvantitatívneho zastú
penia stopových prvkov v neovulkanitoch na Slovensku sa V minulosti zameriaval 
najmä na otázky prospekčného charakteru. V posledných rokoch sme pristúpili 
k štúdiu stopových prvkov v regionálnom meradle. Doteraz sme spracovali stopové 
prvky v ryolitoch a postupne plánujeme spracovať aj intermediárne a bázické členy 
neovulkanitov. 

Ryolity sú rozšírené v oblasti stredného a východného Slovenska vo forme po
četných extruzívnych telies, menej ako lávové prúdy a dajky. Podlá mineralogic
kého zloženia časť z nich obsahuje zo živcov iba plagioklasy a nazývame ich plagio
klasovými ryolitami. kým u niektorých sa vyskytuje aj sanidín a tie nazývame 
sanidínové ryolity. Z každej študovanej lokality ryolitov bolo analyzovaných 10 
vzoriek, z ktorých bol urobený priemer pre každú lokalitu. Stanovovali sme prvky 
— Pb, Ni, Cr, Co, V, Zr, Ba, Sr, Rb, Li, Ga. Pri porovnaní mineralogického a che
mického zloženia (makroprvkov) je zjavné, že chemické zloženie ryolitov často ne
zodpovedá úplne chemizmu aký by sa dal v nich predpokladať z pomerného za
stúpenia minerálov. Minerály tvoria prevažne 3 až 19 % z celkového objemu hor
niny a iba v malej miere dosahujú 30 %. Prevažná časť ryolitov je tvorená zá
kladnou hmotou najčastejšie vitrofyrického až sferolitického vývoja, kde je viazaná 
prevažná časť chemických prvkov. 

V ryolitoch študovali sa vzájomné vzťahy pomerného zastúpenia medzi makro
prvkami a medzi mikroprvkami navzájom. Boli zistené priemerné hodnoty zastú
penia prvkov pre ryolity z oblasti stredného Slovenska a pre oblasť východného 
Slovenska, ako aj priemerné hodnoty pre ryolity Slovenska v celku. Ryolity tortón
skeho veku zo stredného Slovenska (oblasť Vtáčnika) sa vyznačujú, v porovnaní 
so sarmatskými, vyššími zastúpením bária. V oblasti východného Slovenska medzí 
ryolitami veku tortónského a sarmatského nie sú podstatné rozdiely v obsahu che
mických prvkov. Najmarkantnejšie rozdiely sú v chemizme medzi súborom ryolitov 
zo stredoslovenskej a východoslovenskej oblasti. Ryolity z oblasti stredného Slo
venska majú širšiu diferenciačnú škálu, od 347 do 509 Niggliho hodnoty Si, bazicita 
živcov sa pohybuje od 12 do 40% An. Celkove majú vyšší obsah železa, draslíka, 
stroncia, bária, rubídia. čiastočne horčíka a sodíka. Ryolity z oblasti východného 
Slovenska sa celkove vyznačujú užšou diferenciačnou škálou v rozmedzí 365 až 461 
Niggliho hodnoty Si a podlá plagioklasov sú o niečo bazickejšie. Obsah anortitovej 
zložky v plagioklasoch sa pohybuje od 29 do 4 5 % An. Z chemických prvkov ryoli
ty východného Slovenska sú bohatšie na hliník, vápnik, lítium, čiastočne na zirkón 
a olovo. 

Medzi plagioklasovými a sanidínovými ryolitami v rámci jednej oblasti (stredné 
Slovensko, východné Slovensko) v ich chemizme nie sú podstatnejšie rozdiely a nie 
je možné ich chápať ako genetický odlišné typy hornín, ktoré vznikli z dvoch od
lišných typov magiem. Ale velkosť rozdielov v ich petrograíickom zložení (prítom
nosť sanidínu v sanidínových ryolitoch) závisí od stapňa kryštalizácie magmy pod 
povrchom pred erupciami. To má za následok, že plagioklasové a sanidínové ryoli
ty majú rovnaké chemické zloženie, nakoľko u plagioklasových ryolitov  hoci 
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nedošlo ku kryštalizácii sanidínu a miestami ani ku kryštalizácii kremeňa, prvky 
potrebné na stavbu ich štruktúrnych mriežok zostali v mezostáze, z ktorej po erup
ciách magmy na povrch utuhla základná hmota. 

Resume z prednášky. 

O programoch a plánoch federálnej geochemickej spoločnosti 

JAN JARKOVSKY 

Dňa 23. októbra 1969 konala sa schôdza geochemickej skupiny Slovenskej geolo
gickej spoločnosti v Bratislave, o ktorej píšeme v inej správe. 

Predseda skupiny, s. prof. Cambel, DrSc, podal aktuálne informácie o pripravo
vaných akciách v rámci federálnej geochemickej spoločnosti, o výmene prednášok 
s pražskou geochemickou skupinou, o vzájomnej informovanosti o prednáškach a 
iných podujatiach Prítomných ďalej zoznámil s plánom pripravovaného kongresu 
Karpatskobalkánskej asociácie na Slovensku v r. 1974. Informoval členov o pripra
vovanej kúpe mikrosondy japonskej firmy Jeol, ktorá bude ako združená investícia 
slúžiť rôznym prírodovedným i technickým organizáciám na Slovensku. V závereč
nej diskusii sa nakoniec hovorilo i o problémoch s vydávaním slovenských geolo
gických časopisov. 

Hydrogeologické pomery Kuby 

LADISLAV MELIORIS 

Podlá údajov z r. 1966 Kuba má 7 630 000 obyvateľov, ktorí žijú na ploche 114 524 
km2. K materskému ostrovu patrí ďalších asi 1600 ostrovov a ostrovčekov. Kuba 
bola a aj je v súčasnosti svojou štruktúrou pofnohospodárska krajina. Dôležité 
miesto má však priemysel banský. Ťažba železa, medi, mangánu, chrómu a export 
ich koncentrátov predstavuje 5 % celkového exportu Kuby 

Podnebie Kuby je subtropické — morské. Priemerná ročná teplota ostrova je 25,4 °C. 
Priemerný ročný úhrn zrážok je asi 1000 mm. Hydrografickú sieť Kuby tvorí asi 
200 väčších i menších riek, z ktorých najväčšiu dĺžku dosahuje Rio Cauto, cca 
250 km. Najväčšiu vodnosť má však Rio Toa. Väčšina riek nepresahuje dĺžku 80 km. 
Prietoky všetkých riek vykazujú však velmi velkú kolísavost pre vysoký povrchový 
odtok, čo je dôsledkom temer úplnej devastácie lesného porastu na území Kuby. 
Významným geomorfologickým prvkom Kuby sú krasové oblasti. Hydrogeologický 
výskum krasových oblastí doteraz sa neuskutočnil. 

Geologický vývoj Kuby je stratigrafický doložený od jury, staršie útvary zatial 
nie sú popísané. Ostrov sa nachádza medzi dvomi veľkými tektonickými jednotkami. 
Na severe je to Bahamská platforma a na juhu Bartletova tektonická prepadlina. 

Vlastný ostrov predstavuje intrageosynklinálnu štruktúrnu jednotku, ktorá sa 
delí na dve zóny: 1. zóna de Zaza, 2. zóna del Cauto. Zónu de Zaza budujú najmä 
granitoidné, gabroidné a ultrabázické efuzívne a intruzívne horniny, ktoré dávajú 
zóne osobitný charakter. Karbonatické a terigenné horniny terciéru sú menej za
stúpené. Zóna del Cauto sa odlišuje od predošlej prítomnosťou terciérneho vulkaniz
mu a mladých intruzívnych hornín. Vo vnútri týchto íntrageosynklinálnych zón vy
stupujú tiež štruktúry intrageoantiklinálne, z ktorých najdôležitejšie sú: Pinar del 
Rio, Išla de Pinos, Trinidad a Oriente. 

Hydrogeologický sú na Kube preskúmané len niektoré oblasti, ktoré boli v posled
nom období predmetom osobitného záujmu z hľadiska výstavby alebo zásobovania 
vodou. Tento súčasný stav má svoje historické korene. Hydrogeologický výskum 
a prieskum sa v minulosti nevykonával. Najdôležitejšia konzumácia vody — záso
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