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DISKUSIA 

Diskusia k otázke zdrojových oblastí východoslovenského neogénu 

EDUARD DOBRA 

Na tomto mieste by som chcel poukázať na niektoré rozpory, ktoré vychádzajú z doterajších 
poznatkov o zdrojových oblastiach východoslovenského neogénu. 

Najviac rozšírenou metódou pre určenie znosových oblastí je štúdium minerálov ťažkej a lah
kej frakcie. Vo východoslovenskom neogéne touto problematikou sa /.aoberal M. Mišík (1954), 
J. Slávik (1952), E. Dobra (1959), M. Horáková (1960) a M. Starobová (1963). Z regio
nálneho hľadiska najväčší význam majú práce M. Mišíka a J. Slávika. 

Z geologickej pozície periférnych častí východoslovenskej neogennej panvy vyplýva, že tieto 
sú budované pestrým komplexom provenientných hornín rôzneho veku a petrografického zlo
ženia. V prvom rade je to flyšové paleogenné súvrstvie, ktoré bolo jednou z hlavných oblastí 
podielajúcej sa na zásobovaní sedimentov východoslovenského neogénu, potom efuzívnoextru
zívne komplexy neovulkanitov ako intermediárneho tak aj acidného charakteru, tatroveporidné 
jednotky Spišskogemerského rudohoria a Čierne) Hory, zemplínskeho paleozoika a tatrovepo
ridné mezozoikum Humenského pohoria. 

Z celkového štúdia minerálov ťažkej frakcie vyplýva, že v sedimentoch východoslovenského 
neogénu nachádzame pestrú mineralogickú asociáciu, ktorá nás oprávňuje zaradiť východosloven
skú neogennú panvu do zložitej terigénnomineralogickej provincie. Na základe doterajších po
znatkov pre znosovú oblasť neovulkanitov intermediárneho charakteru (andezity) sú charakte
ristické amfiboly, pyroxény prevážne zastúpené hypersténom a idiomorfné kryštálky ilmenitu. 
Pre ryolity resp. ryodacity sú charakteristické tehlovočervené šupiny biotitu, ružové granáty 
(almadín) a bipyramidálne kryštálky (3 — kremeňa. Pre metamorfované horniny sú charak
teristické nasledujúce minerály: staurolit, epidot, disthén, časť granátov, rútil, turmalín a chlorit. 
Podlá M. Mišíka (1954) pre znos z flyšovej oblasti by mohli poukazovať opakné komponenty 
a neprítomnosť amfibolu o pyroxénu. Najnovšie výskumy na ťažké minerály z oblasti paleo
genného flyša (T. Ďurkovič 1959, 1960; M. Starobová 1962) priniesli zaujímavé poznatky 
o prítomností ťažkých minerálov. V sedimentoch flyša nachádzame temer všetky ťažké minerá
ly, ktoré sú registrované v treťohorných sedimentoch východoslovenskej neogennej panvy. Do
koča boli tu identifikované minerály typické pre neovulkanity (hyperstén, v fahkej frakcii vul
kanické sklo) a metamorfované horniny (staurolit, rútil, turmalín, chlorit). 

Z toho je vidieť, že otázka typomorfných minerálov pre oblast flyša nie je jednoznačne rie
šená. V poslednej dobe J. SIávik(1968) sa pokúsil, na základe vyhodnotenia minerálov v älí
choch, nájsť kritéria pra odlíšenie minerálov pochádzajúcich z flyšovej oblasti od minerálov 
pochádzajúcich z neovulkanitov. Ako hlavný identifikačný faktor použil stupeň opracovania 
priesvitných stabilných minerálov (zirkón, rútil, monazit). Kým v šlichoch odobratých z flyšovej 
oblasti zreteľne dominovali opracované tvary, v oblasti neovulkanitov prevládalo idiomorfné ob
medzenie bez náznakov opracovania. U zirkónu toto tvrdenie jednoznačne nebolo zistené. Vo 
vzorkách flyšovej oblasti vystupuje aj idiomorfný zirkón svetloružovej farby, často číry, bez
farebný, kým v neovulkanitoch jeho farba je site oranžová. Predpokladám, že citlivým indiká
torom pre znos z neovulkanitov by mala byť prítomnosť vulkanického skla v ľahkej frakcii, 
hoci jeho akumulácia bola zistená vo flyšových komplexoch (T. Ďurkovič 1960). Je velmi málo 
pravdepodobné, aby pri transporte z flyšovej oblasti do neogennej panvy sa zachovala, jeho 
rezistivita. 

Takisto je velmi problematické vo východoslovenskom neogéne určovať znosové oblastí z me
tamorfovaných hornín na základe prítomnosti sturolitu, turmalínu, granátu a chloritu, pretože 
tieto minerály sa tiež bežne vyskytujú vo flyšových komplexoch. Z doposial vykonaných prác 
vyplýva, že vo flyši nebol zistený distén, čo by nasvedčovalo, že by mohol byť typomorfným 
minerálom pre metamorfované horniny. Pre znos z flyša by mohol nasvedčovať glaukonit, ktorý 
vo flyšových komplexoch je bežne popisovaný (glaukonitické pieskovce). Ovšem aj v tomto 
prípade niektorí autori (Mišík, Starobová, Horáková) pripúšťajú možnosť autigénneho vzniku 
v terciérnych sedimentoch východoslovenskej neogennej pánve. 
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Z autigénnych minerálov východoslovenského neogénu sú najčastejšie uvádzané pyrit, glau
konit, siderit rôznych tvarov (lence, šesťuholníky, krížovite prerastajúce tvary, konkrécie sfero
litickej štruktúry), markazit a sadrovec resp. anhydrit. Na základe našich najnovších pozorovaní 
siderit najčastejšie sa objavuje vo vrchnom miocéne (sarmat) a pliocene, markazit v spodnom 
miocéne (egenburgientortón), pyrit a glaukonit sú priebežnými minerálmi. Prítomnosť sadrovca 
resp. anhydritu sa viaže najčastejšie na solonosné formácie staršieho miocénu (karpáttortón). 
Posledne M. Horáková (1960) popisuje vznik autigénneho apatitu v solonosnom vývoji tortónu 
na ložisku soli Zbudza. 

V poslednej dobe znosové oblasti sme sa snažili riešiť aj na základe ílových minerálov. 
Definovanie znosových oblastí na základe ílových minerálov je ešte viac obťažnejšia ako na 
základe štúdia minerálov ťažkej a Iahkej frakcie . Vyplýva to hlavne z neznalosti mineralogic
kého zloženia zvetralých častí provenientných hornín najmä v oblasti paleozoika. Na základe 
doterajších poznatkov, pôvod kaolinitu a montmorillonitu je treba hľadať v neovulkanitoch ako 
acidného tak aj intermediárneho charakteru, prípadne v paleozoiku Spišskogemerského rudo
horia (kaolinit). Osobitné postavenie má zdrojová oblasť paleogenného flyša, ktorá bola hlav
ným dodávateľom sedimentárnej výplne východoslovenského neogénu. Všeobecne sa doteraz 
predpokladalo, že v ílovitých sedimentoch flyša dominujú ílové minerály skupiny illitu (Ďur
kovič 1960, J. Slávik 1963). Novšie výskumy M. Eliáša (1964) a F. Píchu (1967) ukázali, 
že sa tu mimo illitu vyskytuje v podstatnom množstve aj montmorillonit, menej kaolinit prí
padne chlorit. Ovšem nie je možné celkom vylúčiť aj prítomnosť epitaxitických štruktúr. Celkove, 
podľa posledne menovaných autorov, v ílovitých sedimentoch flyša dominujú trojvrstevnaté ílové 
minerály. Najnovšie poznatky ukázali (E. Dobra 1968), že v ílovitých sedimentoch flyša pre
vláda kaolinit nad illitom. Táto skutočnosť bola zistená vo vzorke odobratej z tmavosivých ílov
cov Bystrickej jednotky v oblasti LadomírovMichajlov (nadložie Hg zrudnenia). Mimo toho 
v menšom množstve bol identifikovaný montmorillonit. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo 
východoslovenskom neogéne je ešte mnoho nevyriešených teoretických otázok týkajúcich sa 
najmä problému zdrojových oblastí a ich stupňa zvetrávania. V budúcnosti tieto otázky bude 
potrebné riešiť komplexne pri rešpektovaní doteraz známych poznatkov. 

Doručené: 27. II. 1970 Geologický prieskum, n. p„ 
Lektoroval: dr. Ď. Ďurkovič, CSc. Geologické stredisko 
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