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RESUME 

L'auteur compare ,,le Carbonifere de magnésite" de Jelšava avec la série de Rakovec et avec 
le Carbonifere de Dobšiná. Ľannexe apporte le profil stratigraphique schématique de ce Carboni
fere comprenant 3 assises, lesqelles different par leur lithologie et ľáge. II s'agit de ľassise 
inférieure, moyenne et supérieure. La mise en valeur de la schistosité de stratification et la 
comparaíson de ľassise inférieure (fig. 4 dans ľannexe) avec la moyenne et la supérieure nous 
prouve qu'il y a une discordance angulaire cachée entre ľassise inférieure et la moyenne. 
La comparaisen du contenu lithologique „du Carbonifere de magnésite' de Jelšava avec la 
série de Rakovec et le Carbonifere de Dobšiná (íig. 3 dans ľannexe, montre le développement 
scmblable. Nous supposons que ľassise inférieure de Jelšava appartient á la série de Rakovec 
et le Carbonifere propre forme que ľassise moyenne et supérieure lesquelles sont identiques 
avec le développement du Carbonifere de Dobšiná. 

Úvod 

Uzávery uvedené v článku vychádzajú jednak zo zistených nových údajov pri podrobnom 
geologickom mapovaní medzi Turčokom a Ochtinou (ABONYI A. — ABONYIOVÁ M. 1960), 
jednak z paralelizácie karbónu tejto oblasti s „dobšinským' karbónom hlavne podľa prác: 
ROZLOŽNIK L.  1956, 1957, 1959, 1963a 1965a. 

V tejto práci sa predovšetkým zameriame na problémy stratigrafickotektonické, ktoré v uvede
nej práci o geologických pomeroch územia medzi Turčokom a Ochtinou neboli z rôznych dô
vodov úplne doriešené a v niektorých prípadoch ani nadhodené. 

Stratigrafiakotektonické pomery karbónu v oblasti Jelšavy podía doterajších názorov 

V tomto odseku uvedieme stratigrafickotektonické pomery severného pruhu karbónu v oblasti 
Jelšavy tak, ako boli uvedené v práci ABONYI A. — ABONYIOVÁ M. (1960) a dalej niektoré 
nové údaje, ktoré boli pôvodne pre nesprávne chápanie stratigrafie zanedbané a nepodstatné. 

Na základe skamenelín, nájdených v podloží magnezitových telies v oblasti od Ochtinej na Z, 
bol určený vek tohto obzoru karbónu za moskov (ULRICH a BOUČEK 1931 — vrchný ural; 
HERITSCH 1954 — moskov) a všeobecne sa považoval za ekvivalent dobšinského karbónu 
(ANDRUSOV 1958). 

Najnovšie BOUČEK — PK.IBYL (1960), na základe trilebitovej ŕauny v podložnej častí 
magnezitového ložiska Ochtiná a na základe revízie starších nálezov, usudzujú, že je toto sú
vrstvie staršie ako sa pôvodne zisúlo a že patrí do namuru B —C. 

Karbónske súvrstvie ako celok, bolo rozdelené na základe charakteristických hornín a rozdiel
nych podmienok sedimentácie (hĺbka sedimentácie, charakter pohybu morského dna), na tri 
súvrstvia. 

a) S p o d n é s ú v r s t v i e . 
Stratigrafické podložie tohto súvrstvia nepoznáme, nakoľko je uložené tektonicky na obale 

veporíd. 
Spodné súvrstvie postupne od podložia tvoria tmavosivé kremence s hojnou pyritovou impreg

náciou, ktoré pravdepodobne smerom od nadložia pozvoľne prechádzajú do zlepencov. Zlepence 
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netvoria jeden súvislý stratigrafický horizont, ale smerné i vertikálne prechádzajú do piesčitých 
bridlíc a fylitov. Tieto zlepence si všimol už aj ŠUF (1935), ktorý ich popisuje ako ložnú 
polohu v arkozovitých pieskovcoch a priradujú ich ku gelnickej sérii. Poukazuj ? na značný rozdiel 
v ich valúnovom materiáli pri porovnaní s bindrudnianskymi zlepencami. Popisované zle
pence sú podlá neho polymiktnou horninou zloženou z valúnov aplitickej žuly (cca 40 % ) , 
arkozovitých pieskovcov (cca 10 %) a kremeňa cca 50 %) s rozmermi valúnov od 
1—2 cm. Pôvod hlavne žulového materiálu vo valúnoth mu bol neznámy. Podľa MIŠÍKA 
(1953) materiál týchto zlepencov tvorí kremeň, aplitické žuly a pieskovce a zaraduje ich k ba
zálnej časti paleontologický dokázaného karbónu. Zlepence, smerom do nadložia, pozvoľna pre
chádzajú do sivých sericitických a chloritických fylitov, ktoré tvoria mohutný komplex s telesami 
bázických vyvrelín, polohami zelených bridlíc a diabázových tufitov. V blízkosti nadložia spod
ného súvrstvia, v tesnej blízkosti tufitických polôh (hlavne v ich nadloží), vystupujú vo fylitoch 
polohy magnezitov so žilkami kremeňa a mastenca (Velká Šteť atd.). Najskôr tu ide o pôvodne 
tenké lavice vápencov chemogénneho pôvodu, v podloží i uprostred s položkami diabázových 
tufitov. Už podlá lavicovitého tvaru jednotlivých polôh magnezitu je zrejmé, že pôvodné vápence 
nie sú biohermného pôvodu. Sedimentácia spodného súvrstvia sa končí seritickochloritickými 
fylitmi. 

b) S t r e d n é s ú v r s t v i e 

Podložie stredného súvrstvia tvorí ložná poloha bázických efuzív. Táto poloha výlevných hor
nín, ktorá hlavne v nadložnej časti — na styku s bridlicami — obsahuje tufitické polohy, lo
kálne (medzi Jedlovcom a hrebeňom Hrádku) má aj časti, ktoré svojou štruktúrou sú značne 
podobné hlbinným vulkanitom. Petrograficky táto poloha, i keď tvorí jeden stratigrafický hori
zont, nie je jednotná. Smerom západným, kde sú aj mocnosti týchto vyvrelin menšie, má vzhlad 
i petrograficky charakter blízky diabázom (MAHEL 1954). kým v oblasti medzi Jedlovcom 
a hrebeňom Hrádku, kde sú značné mocnosti (100—200 m), má v strede polohy hypidiomorfne 
zrnitú štruktúru a petrograficky bola určená ako gabroamfibolit (MIŠÍK 1953), ba pravdepo
dobne z tejto oblasti aj ako diorít (BÔCKH — 1905). Táto stredne, až hrubozrnná facies, 
rovnomerne zrnitá, bez zjavného usmernenia, bela i chemicky identifikovaná ako diorit 
(KMSZT 1905 in MIŠÍK. 1953). (Vid prílohu č. 5.) KANTOR a KAMENICKÝ (1951) spomí
najú túto horninu spolu s lokalitami Fichtenhiibel, Smolnícka Huta a Schnellenseifen ako 
diority s určitými gabroidnými vlastnosťami. ŠUF (1935) popisuje túto horninu ako saussuriti
zovanú gabrovú horninu z časti amfibolit a zrovnáva ju s dobšinským gabrodioritom pričom 
zisťuje, že je s ňou temer zhodná. V dalšom celú polohu týchto bázických vyvrelín budeme 
označovať ako „gabroamfibolit" a to napriek celkovému výlevnému charakteru a napriek tomu, 
že jej rozličné časti boli rôzne petrograficky určené, aby sme ju jasne odlíšili od ostatných 
bázických hornín karbónu, nakolko má jasne samostatné postavenie. Poloha „gabroamfibolitu" na 
niektorých miestach smerom do nadložia prechádza do tufitov, ktoré sa striedajú s polohami 
grafitických bridlíc. (Vid prílohu č. 6.) V nadloží „gabroamfibolit" prechádza do sivých grafi
tických, sericitickokremitých a dalej na miestach, kde to nebolo zotreté neskorším tektonickým 
sunutím magnezitových telies, cez bridlice s lavicami dolomitov, tenko a hrubolavicovité dolomi
ty do kompaktných dolomitov a do pôvodne organogénnych koralových vápencov (dnes mag
nezitov) a dalej v nadloží magnezitov do diagenetických dolomitov. V podložnej časti začína
júcej karbonátovej sedimentácie sú časté výskyty skamenelín, ktorých vek bol všeobecne 
považovaný za moskov. 

c) V r c h n é s ú v r s t v i e 

Začína polohou tmavosivých piesčitých bridlíc lokálne vo fácii zlepencov. V týchto jemno
zinných zlepencoch, okrem kremfňa nebol nájdený iný materiál vo valúnoch. V ich nadloží 
lokálne vystupujú bledohnedé sericitickokremité bridlice. 

Charakteristickým obzorom vrchného súvrstvia sú dia'rjázy a diabázové tufity so šošovkami 
a lavicami bielych kryštalických vápencov. V tomto horizonte vystupujú lokálne aj chloritické 
bridlice s menším množstvom vulkanickej prímesi. 

Sivé piesčité fylity (grafitické), zlepence a opäť fylity tvoria najvrchnejší obzor severného 
pruhu karbónu gemerid v skúmanej oblasti. Z podložia sa vyvíjajú pozvolne bez prerušenia 
sedimentácie. V ich tektonickom nadloží vystupujú už väčšinou horniny gelnickej série (aj turč. 
žula a južný pruh karbónu), ktoré sú na ne od juhu nasunuté. 

Sedimentácia spodného súvrstvia karbónu začína plytkou lagunárnou sedimentáciou tmavých 
až čiernych jemnozrnnýcb kremencov s hojným pyritom, v prostredí s nedostatočnou cirkuláciou 
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vody. Postupným prehlbovaním sedimentačného priestoru i okolia dochádza k transgresii mora, 
k sedimentácii zlepencov a pieskovcov. Ďalším sústavným geosynklinálnym klesaním sedimen
tačnej panvy dochádza k vzniku jemnozrnných pelitických sedimentov s polohami bázických 
vyvrelíndiabázov a turfitov. V úzkej spätosti s vulkanickými členmi vystupujú v nadložnej 
časti spodného súvrstvia aj pôvodne tenké polchy vápenca, vzniklé chemickou sedimentáciou. 

Stredné súvrstvie sa skladá z dvoch horizontov zásadne odlišného charakteru. Obzor nad
ložných plytkomorských karbonátových sedimentov, ktorých vek bol pôvodne určený ako moskov 
(dnes BOUCEK — PŔIBYL namuru B  C ) , je oddelený od hlbokomorského spodného súvrst
via ložnou polohou „gabroamfibolitu". Z charakteru sedimentov a vývoja územia je teda zrejmé, 
že medzi nimi muselo dôjsť k vyplytčeniu panvy, t. j . k tektonickým pohybom v podloží, alebo 
v období tvorby polohy „gabroamfibolitu". Prechod „gabroamfibolitu" do nadložia je pozvoľný, 
bez prerušenia sedimentácie. Preto usudzujeme, že napriek jestvujúcim tektonickým pohybom 
nedošlo k vynoreniu starších útvarov a k denudácii v bezprostrednom podloží plytkomorských 
karbonátových sedimentov. Jednoznačne sa nezistilo, či k vynoreniu spodného súvrstvia a k ur
čitej denudácii nedošlo v podloží „gabroamfibolitu" a preto tu sa kládla hranica medzi 
spodným a stredným súvrstvím. Od počiatku karbonátovej sedimentácie došlo opäť k pozvoľ
nému, ale sústavnému poklesu panvy. 

Počiatkom vrchného súvrstvia intenzita poklesu prevýšila vzrast sedimentov a dochádza 
k postupnému prehlbovaniu sedimentačného priestoru. Dochádza k sedimentácii jemnozrnných 
zlepencov výlučne s vytriedeným kremenným materiálom, ktoré pri postupnom prehlbovaní 
sedimentujú v piesčité a pelitické bridlice. Potom, pri sústavnom prehlbovaní, dochádza k efúzii 
bázických vulkanitov (diabázy, tufy a tufity) a k sedimentácii chemogénnych vápencov. Počas 
sedimentácie piesčitých bridlíc a zlepencov dochádza k morskej regresii a k vyplytčeniu panvy. 
Diabázový vulkanizmus vrchného súvrstvia karbónu, na základe horeuvedeného, môžeme teda 
považovať za iniciálny vulkanizmus geosynklinálneho charakteru (ANDRUSOV 1958). 

Na základe horeuvedeného vývoja karbónu vynorila sa otázka skrytej uhlovej diskordancie 
medzi vrstevnatosťou spodného súvrstvia a lavicovitých dolomitov stredného súvrstvia (celkove 
celého karbónu od plytkomorských koralových sedimentov nahor), ktorá by mohla potvrdiť 
predpokladané tektonické pohyby medzi spodným a stredným súvrstvím. 

Na overenie predpokladanej diskordancie medzi spodným a stredným súvrstvím bol bežnými 
štatistickými metódami vypočítaný priemerný smer a sklon vrstevnatosti zvlášť u spodného 
súvrstvia a zvlášť u stredného a vrchného súvrstvia karbónu spolu. Zhodnocovali sa údaje 
získané pri geologickom mapovaní pričom sa aj uvažovalo o bridličnatosti, nakoľko je zhodná 
s vrstevnatosťou — spodné súvrstvie 114 meraní, stred, a vrchné súvrstvie 220 meraní. Prie
merný smer vrstevnatosti spodného súvrstvia je 74°, sklon 41° k JV, stredného a vrchného 
súvrstvia 88r' pri sklone 55° k J. Rozdiel v smere a v sklone vrstevnatosti je teda 14°. (Vid 
prílohu č. 4.) , 

Zistená diskordancia je jasným dôsledkom lektonických pochodov (s vrasnemm, pripadne a] 
s metamorfózou) medzi „gabroamfibolitom" a jeho podložím, t. j . medzi spodným a stredným 
súvrstvím. To samozrejme nevylučuje možnosť pokračovania tektonických pochodov aj v období 
tvorby polohy „gabroamfibolitu". 

Stratigrafickotektonické pomery karbónu a rakoveckej (fylitdiabázovej) série v oblasti Dobšinej 

Z paleozoických súvrství v oblasti Dobšinej, na základe fauny, bol určený vek len u tzv. 
„dobšinského karbónu". Na základe fauny dobšinský kartón zaradil RAKUSZ (1930) k vrchnej 
časti moskovu (samarskv horizontvestfal C, prípadne podľa novšej paralelizácLe vestfal B  A N 

DRUSOV 1958  sír. 209). 
Ďalší autori dobšinský karbón zaradovali na základe fauny a flóry rôzne: od vestfalu az 

po ural (vid ANDRUSOV 1958 str. 209 a 210). Dodnes sa paleontologický určené^ horizonty 
v dobšinskom" a v „magnezitovom" karbóne všeobecne pokladali vekové za zhodné, t. J. za 
stredný karbón a približne za moskov (FUSÄN, KAMENICKÝ a KUTIIAN 1953, MÁŠKA 
1959, FUSÁN, MÁŠKA a ZOUBEK 1955). 

Najnovšie BOUCEK  PRIBYL (1960) považujú bazálnu časť dobšinského kartónu za 
vestfal A  B a ako už bolo spomenuté, pokladajú ju za mladšiu ako paleontologický určený 
horizont magnezitového karbónu (ktorý je podlá nich namur B —C). 

V podložnej časti rakoveckej série vystupujú psamitické, hrubšie detritické sedimentarne 
členy (KAMENICKÝ L. 1955), ktoré smerom de nadložia prechádzajú do pelitických ílovitých 
sedimentov (v predmetamorfnom stave). K hrubšie klastickým členom patria kvarcitickč fylity 
a kremence. Ďalšia časť rakoveckej série, v nadloží spomínaných bazálnych členov, je zlozená 
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z mohutného komplexu nepravidelne sa striedajúcich sedimentárnych a vulkanických členov. 
Sedimentárne členy, pôvodne charakteru ílovitých bridlíc, boli epizonálnou metamorfózou pre
menené na chloritické a sericitické fylity zelenkastej farby. Mieätami sú v nich vyvinuté i slab
šie plochy šedých až tmavošedých fylitov (FUSÄN 1956). Vulkanické členy, singenetické s oko
litými sedimentárnymi útvarmi, sú tvorené rôznymi druhmi diabázov (vid KAMENICKÝ — 
MARKOVA 1955, L. ROZLOZNÍK 1956, 1965), ktoré tvorili pôvodne plošné lávové príkrovy 
a sú sprevádzané diabázovými tufmi a tufitmi. Vo vrchnej časti, jasne však ešte v rakoveckej 
sérii vystupujú polohy amfibolického gabra (amfibolitu) s lavicami bielych kryštalických vápen
cov (pórov. ROZLOZNÍK L. 1957, 1965 a str. 97, FUSÄN 1957). Podľa L. ROZLOŽNÍKA 
všetky tieto výskyty sú v blízkosti kremilého dioritu. Kedže sa našli aj vápencové položky strie
dajúce sa s polohami tufitickými, usudzuje, že môže tu ísť aj o kontaktná účinky kremitého 
dioritu, ktorým boli tufitické polohy zmenené v amfibolity (ROZLOZNÍK L 1959 1965a 
str. 97). 

Mimo efuzívnych vulkanických členov vystupujú v rakoveckej sérii aj vulkanity íntruzívneho 
charakteru, ktoré podľa výskumov L. ROZLOŽNÍKA (1957, 1959, 1965a) sú späté s dobšin
ským kremitým dioritom. Kremité diority, ktoré podľa najnovších výskumov možno považovať 
za karbónske, t. j . nepatrne staršie ako je paleontologický dokázaný horizont „dobšinského" 
karbónu (L. ROZLOZNÍK 1959, 1965a, MASKA 1959), tvorili pravdepodobne nehlboké in
trúzie (MÄŠKA 1957) a sú podľa ROZLOŽNÍKA (1959, 1965a) pravdepodobne späté s kys
lým intruzívnym predstrednokarbónskym granitoidným magmatizmom centrálnych západných 
Karpát. 

Paleontologický dokázané karbónske horniny v oblasli Dobšinskej ležia na rakoveckej sérii, 
prevažne však nad karbónskom (?) , kremitom dicrite diskordantne a transgresívne. V dobšin
skom karbóne sa rozlišujú nasledovné oddiely (ROZLOZNÍK L. 1953a str. 41): 

1. Vrstvy bazálneho zlepenca (3—8 m), 
2. vrstvy karbonátov (5—20 m), 
3. spodné vrstvy tmavých bridlíc a pieskovca (asi 40 m), 
4. vrstvy tmavých a sericitických bridlíc s bázickými vulkanitmi a drobnými položkami vá

pencov ( 1 0 0  1 5 0 m ?), 
5. vrchné vrstvy tmavých bridlíc a pieskovca (60—80 m ?), 
6. vrstvy „nadložných konglomerátov" — hámorské vrstvy (250 — 300 m ?). 
1. Podložný oddiel je zastúpený bazálnym konglomerátom s valúnami kremitého dioritu, 

amfibolického gabra, kremencov a iných. Tmel je drobný a vápenitý. Zlepence prechádzajú do 
šedého pieskovca drobovej povahy, ktorý miestami obsahuje 3labé vložky tmavých ílovitých 
bridlíc (citované ROZLOZNÍK L. 1957, str. 103, 104). Podľa rozboru materiálu bazálneho 
konglomerátu korbónu a permu sa všeobecne usudzuje (KRIST 1954, BIELY 1956), že 
počas hercynského orogénu — pred stredným kartónom — došlo k regionálnej metamorfóze 
rakoveckej série L. ROZLOŽNlK (1935) uvádza i u dioritových valúnov v bazálnom 
dobšinskom zlepenci predstrednokarbónsku deformáciu (dolnú kataklózu). Podľa M. MÁŠKU 
(1959 3tr. 114), je istá časť porušer.osti dioritov hádam skutočne predstrednokarbónskeho veku. 
Ich silná deformácia, sprevádzaná miestami i nedokonalou epizonálnou rekryštalizáciou, je však 
včítane deformácie v zlepencoch, až veku plpidného. V otázke deformácie karbónskych zlepencov 
je nám najbližší citovaný názor M. MÁŠKU (1954). 

2. Oddiel je vyvinutý vo forme a tmavých krinoidových a koralových jemne kryštalických 
vápencov, vzácnejšia dolomitických vápenov (Gugel). Vápence sú zväčša zmenené v siderit
ankerit. Kolísavá mocnosť (3—20 m) karbonátovej polohy pripisuje sa rifovému vývoju. 

3. Vrstvy tmavých bridlíc, piesčitých bridlíc a šedého sľudnatého pieskovca (spodné) sa 
začínajú sedimentáciou „svetlého konglomeratického pieskovca", ktorý cez grafické bridlice 
(až „uhoľný lupok") prechádza do „limonitického pieskovca" a do „nadložného pieskovca" 
(RAKUSZ 1930). Tento pieskovec sa strieda so šedými sľudnatými piesčitými bridlicami, 
s uhoľným pigmentom a ojedinelé aj s vrstvičkami vápenca. 

4. Vrstvy tmavých sericitických bridlíc s telesami bázických vulkanitov sa pozvoľne vyví
jajú z predchádzajúcich vrstiev. Vyššie, v polohe sericitických bridlíc, sa objavujú polohy 
diabázového tufu a chloritických bridlíc. Ojedinelé vystupujú aj polohy bieleho kryštalického 
vápenca. 

5. Vrchné vrstvy tmavých sľudnatých bridlíc, piesčitých bridlíc šedého sľudnatého pieskovca 
zachytili sa v údoli Tešnárky (vrt G—38) a pozvoľne prechádzajú do nadložných konglo
merátov. 

6. Vrstvy nadložných konglomerátov — hámorské vrstvy — vystupujú v samostatnej polohe 
v údoli Dobšinského potoka Striedajú sa tu šedé sľudnaté bridlice, tmavé bridlice s uhoľným 
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pigmentom, piesčilé bridlice, sľudnatý pieskovec, droby až konglomeráty a slojky antracitu 
( u n ) . MÄŠKA (1959) pripisuje tomuto súvrstviu paralický vývoj. Okruhliakový — valúnový — 
materiál hovorí za regresívny charakter sedimentácie. 

Podľa uvedených skutočností vývoj rakoveckej série a kartónu v oblasti Dobšinej (i v širšom 
okolí) by bolo možné zrekonštruovať nasledovne: 

Rakovecká séria je sériou geosynklinálnou, morského pôvodu, ktorá vznikla za mohutného 
subsindačného klesania morského dna. Sedimentácia bola sprevádzaná mohutným iniciálnym 
vulkanizmom bázického charakteru. Na základe valutového materiálu z fylitdiabázovej série 
v bazálnych zlepencoch stredného kartónu je isté, že íylitdiabázová séria je staršia ako stredný 
karbón (ANDRUSOV 1958). 

Po ukončení sedimentácie rakoveckej série, došlo k horotvorným pochodom, k vrásncniu a me
tamorfóze rakoveckej série. V období týchto tektonických pochodov, pravdepodobne však 
až tesne pred ich ukončením, nastal syntektonický granitoidný vulkanizmus, ktorý je vyvinutý 
hlavne v oblasti tatraveporíd a podľa najnovších výskumov vystupuje však v gemerídach ako 
kremitý diorit a jeho variety (Dobšiná). Je otázne, či už pred intrúziou „karbónského" kre
mitého dioritu došlo k vynoreniu rakoveckej série a k jeho denudácii. Na hĺbku denudácie, 
ktorá prebehla medzi intrúziou dobšinského dioritu a sedimentáciou karbónu nie je možné 
usudzovať presnejšie, nakoľko i ked podľa MÁŠKU (1959), je kremitý diorit nehlbokou ložnou 
intrúziou — nebol doteraz nájdený jeho výlevný ekvivalent. 

Na to, že dobšinské diority vznikli až v konečných fázach vrásnenia, t. j . medzi rakoveckou 
sériou a karbónom. a že tieto diority sú daleko menej postihnuté metamorfózou súvisiacou 
s týmto vrásnením ako sedimen'árne a efuzívne členy rakoveckej série, poukázal už MÁŠKA 
(1959 str. 114), ked tvrdí, že diority sú najskôr neskoro sudetské vzhľadom k svojmu zloženiu, 
subvulkanickčmu cnarakteru a pomerne slabej predstrednokarbónskej kalaklázy". 

Na základe litológie karbónskych hornín by bolo možné zrekonštruovať vývoj kartónských 
sedimentov nasledovne: 

Po sedimentácii príbojových zlepencov malej mocnosti (transgre^ivneho charakteru) dochádza 
k pozvoľnému prehlbovaniu sedimentačného priestoru a ku karbonátovej sedimentácii plytko
morských organogénnych vápencov Ďalším intenzívnejším prehlbovaním sedimentačného pries
toru došlo k ukončeniu tvorby biohermných útvarov. Nasadila sa sedimentácia pelitícká 
s polohami grafitických bridlíc a dolomitových vápencov, potom sľudnatých pieskovcov a pies
čitografitických bridlíc. Ďalším prehlbovaním sa grafitická substancia stráca a sedimentácia 
prechádza do šedých a zelenkastých ílovitých bridlíc z polohami dianázových tufitov a miestami 
celistvých diabázov, čím sedimentácia nadobúda charakter geosynklinály s bázickým iniciálnym 
vulkanizmom. 

V nadloží sericitických bridlíc s bázickými vulkanitmi vystupuje súvrstvie tmavých bridlíc, 
pieskovcov a konglomerátov, tzv. hámorské vrstvy v paralickom vývoji, ktoré poukazujú na 
regresiu mora a dochádza k vynoreniu a k denudácii pred sedimentáciou permu. 

Stratigrafickétektonické pomery „magnezitového karbónu" v oblasti Jelšavy na základe 
zhodnotenia nových poznatkov a po paralelizácii s rakoveckou sériou a karbónom v oblasti 

Dobšinej 

Ako z horeuvedeného vyplýva, vývoj rakoveckej série v podloží „dobšinského" 
karbónu je na základe charakteru sedimentácie i vuíkanizmu (bez dobšinského 
dioritu) zhodný s vývojom doteraz do karbónu zaraďovaných sedimentov „spod
ného súvrstvia" v oblasti Jelšavy. Dobšinský diorit, podľa novších výskumov, je 
najmladšia hornina pred paleontologický dokázaným stredným karbónom a javí 
sa intruzívnym ekvivalentom výlevného „gabroamfibolitu" z magnezitového kar
bónu. Toto sa zdá potvrdzovať chemické a petrografické zloženie i stratigrafické 
uloženie „gabroamfibolitu". Vývoj dobšinského karbónu je celkove litologicky 
zhodný s vývojom stredného a vrchného súvrstvia karbónu z oblasti Jelšavy. 

Na základe toho, zatial bez detailnejších dôkazov, pripusťme preto oproti pô
vodnej, nasledovanú novú paralelizáciu „dobšinského karbónu" a rakoveckej 
série s horninami „magnezitového karbónu (v pôvodnom zmysle slova). 
(Príloha 3.) 
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Príloha č. 3 
1) polymiktné zlepence, 2) monomiktné zlepence, 3) piesčité bridlice, 
pieskovce, 41 kremence, 5) bridlice, fylity, 6) vápence, 7) biohermné 
vápence, 8) dolomit, 9) dolomit s polohami bridlíc, 10) diabázové tufy 
a tufity! 11) diabázy, bázické vulkanity, 12) „gabroamfibolit", 13) dio
rit a jeho variety. 



Podľa tohto delenia MÄŠKA (1959 str. 143) spodné súvrstvie (vrstvy selčian
ske) lubeníckej série (v oblasti Jelšavy a Lubeníka) je z časti perm (?) obalovej 
série veporíd, zčasti rakovecká séria. V skúmanej oblasti ním vymedzené stredné 
a vrchné súvrstvie (vrstvy chyžnianske a hámorské) vystupujú približne v zhod
nom vývoji ako sú popísané v jeho práci a ako celok sa zhodujú (odhliadnuc od 
vzájomného rozhrania stredného a vrchného súvrstvia) nami vymedzenom stred
nom a vrchnom súvrstvím (bez „gabroamfibolitu"). 

Stratigrafickofaciálna paralelizácia „magnezitového" a „dobšinského" karbónu 
v práci BOUCEK — PRIBYL (1960 str. 12) sa líši od nami vykonanej parale
lizácie jednak už spomínaným rozdielom (prevzatým od MÁŠKA 1959), jednak 
i tým, že nespomína v nadloží paleontologický dokázané karbónske vrstvy vystu
pujúce ako diabázy, tufy, tufity v oblasti Dobšinej. Tým sa stalo, že ich vekový 
i litologický ekvivalent z oblasti „magnezitového'' karbónu takzvané „vrstvy 
markušovské" považuje za vekové zhodné s bazálnymi zlepencami, bridlicami 
a krinoidovými vápencami z oblasti Dobšinej. Podlá našej paralelizácie, bazálne 
zlepence, organogénne vápence (krinoidové) a ich sprevádzajúce silne grafitické 
bridlice z oblasti Dobšinej, sú vekovým ekvivalentom nadložnej časti organogén
nych vápencov (dnes premenených na magnezit), prípadne až diaganetických 
dolomitov a grafitických bridlíc a zlepencov, z vrchnej časti stredného a spodnej 
časti vrchného súvrstvia magnezitového karbónu. Z tejto časti pochádzajú všetky 
doteraz určené skameneliny magnezitového karbónu. Ona (BOUCEK — PRI
BYL 1960 str. 11 namur B —C) sedimentovala teda skôr ako bazálna časť dob
šinského karbónu, ktorá je (BOUCEK  PŔIBYL 1960  str. 10 a 11) 
westfal A —B t. j . sedimentovala ešte za stratigrafického hiátu a prejavuje sa 
v oblasti Dobšinej medzi intrúziou kremitého dioritu a sedimentáciou bazálnej 
časti karbónu. V tom prípade, ak berieme na základ vek dobšinského a magne
zitového karbónu určený BOUČKOM A PŔIBYLOM (1960) za stratigrafický 
hiát (obdobie denudácie) medzi intrúziou dobšinského dioritu a sedimentáciou 
bazálnych zlepencov karbónu v Dobšinej, trval len hiát od počiatku namuru 
B—C až po westfal A —B. 

Podľa toho, na základe pozvoľného prechodu efuzívneho „gabroamfibolitu" 
(ktorý považujeme za vekový a genetický ekvivalent dobšinského dioritu) do pa
leontologický dokázaných karbónskych vrstiev „magnezitového" karbónu, mohli 
by sme považovať za určený aj vek dobšinského dioritu ako namur B —C (ne
patrne starší ako sedimenty bezálnej časti magnezitového karbónu). 

Na základe novej stratigrafickej koncepcie je rakovecká séria a karbón — ako 
celok v oblasti Jelšavy a Dobšinej — vzájomne značne blízky, čo dokazujú nasle
dovné údaje: 

1. Vykonať podrobné štúdium valúncvého materiálu zlepencov z podložia 
série v oblasti Jelšavy (časť býv. „magnezitový karbón") je podľa litologického 
charakteru oboch súvrství úplne zhodný. V podložnej časti v oboch prípadoch 
vystupujú hlavne sedimentáme členy, viac detritické, ktoré pozvolne prechádzajú 
do chloritických bridlíc s polohami bázických efuzív, tufov a tufitov. V blízkosti 
nadložia, v oboch územiach, vystupujú polohy vápencov (lavice) uprostred tufi
tických hornín. Celkový charakter sedimentácie i vulkanizmu je preto zhodný. 

2. V Dobšinej je overené, že pred intrúziou kremitého dioritu a po ukončení 
sedimentácie fylitdiabázovej série, došlo k vrásneniu a k metamorfóze predkar
bónskych sérií. To isté vrásnenie sa prejavuje ako skrytá diskordancia v podloží 
„gabroamfibolitu" v oblasti Jelšavy. Ci v období pred intrúziou kremitého dioritu 

223 



Príloha č. 4 

SMER VRSTEVNATOSTI A BRIDLICNATOSTI 

RAKOVECKÁ 6CRIA (3E1ÍAVA) S 

MAGNEZITOVÝ KAR80N ( OEL&AVA) _J> 

220 MERANÍ 
PRIEMER 86° 

224 



SKLON VRSTEVNATOSTI A BRIDLICNATOSTI 

1'<t MERANÍ 
PRIEMER SKLONU 4 ľ 

220 MERANÍ 
PRIEMER SKLONU 56* 

4 Mineralia Slovaca 225 



došlo v oblasti Dobšinej aj k prerušeniu sedimentácie a k denudácii predkarbón-
skych sérií nie je jasné, je však možné toto pripustiť. V oblasti Jelšavy, v podloží 
„gabroamfibolitu" (ako to dokazuje skrytá uhlová diskordancia), došlo velmi 
pravdepodobne k prerušeniu sedimentácie a k vynoreniu, k denudácii hornín 
rakoveckej série. 

3. Na základe petrografickej charakteristiky, chemizmu i úložných pomerov, 
zdá sa nám veľmi pravdepodobné, že intruzívny kremitý diorit z Dobšinej je 
geneticky a vekové zhodný s efuzívnym „gabroamfibolitom" z oblasti Jelšavy. 
Táto paralelizácia plne súhlasí aj s celkovým stratigrafickým poňatím stavby 
územia. 

4. Vývoj karbónskych súvrství v oblasti Dobšinej a v oblasti Jelšavy je, ked 
odhliadneme od niektorých detailov (ako bazálne zlepence v Dobšinej atd.), 
úplne zhodný. Je to zrejmé z litologického charakteru sedimentárnych hornín ako 
i z charakteru vulkanizmu. Určité odchýlky sú v bazálnej časti karbónskeho sú
vrstvia. Sedimentácia karbónu v oblasti Jelšavy začala skôr ako sedimentácia 
dobšinského karbónu a to ešte v období denudácie rakoveckej série v oblasti Dob
šinej (za stratigrafického hiátu medzi intrúziou kremitého dioritu a sedimentáciou 
karbónu), nakoľko v „magnezitovom karbóne" medzi efuzívnym gabroamfiboli
tom (vekovým i genetickým ekvivalentom dobšinského dioritu) a karbónom je 
pozvoľný prechod sedimentácie. Na zhodný litologický charakter „dobšinského" 
a „magnetizového" (v novom pojatí) karbónu, nami porovnávaného, poukázal 
už MÄŠKA (1959), ked obidva vývoje zaradil do stredného a vrchného súvrstvia 
lubeníckej série (C2 aCa ^ ) . 

5. Dôkazom na podopretie podávanej stratigrafickej koncepcie sú aj zlepence 
zo spodnej časti rakoveckej série z okolia Jelšavy. Tieto zlepence by podľa pôvod
nej stratigrafickej koncepcie vystupovali v spodnej časti karbónu ako bazálne 
zlepence. Považovali sa za relatívne staršie, ako paleontologický dokázaný hori
zont, zrejme však ešte karbónske, z ktorých smerom do nadložia prebieha pozvoľ
ný neprerušovaný vývoj karbónskych vrstiev. Pri predpoklade, že uvedené zle
pence sú bazálnymi zlepencami karbónu a že transgresia karbónu v oblasti 
„magnezitového karbónu" (v starom poňatí) prebehla skôr ako v Dobšinej, je 
zrejmé, že uvedené zlepence museli vznikať práve za obdobie mohutnej denudácie 
rakoveckej série v ostatných častiach gemeríd, zvlášť v Dobšinej. Keďže je ne
predstaviteľné, že by rakovecká séria, v oblasti odkiaľ bol prinášaný materiál do 
tých zlepencov, bola zásadne iného vývoja ako v oblastiach dnes známych, je 
nevysvetliteľné, prečo v týchto zlepencoch sa nevyskytuje ani ojedinelý okruhliak 
— valún — bázickej vyvreliny (diabázov, tufov, tufitov atd'.). 

Podľa nami navrhovaného stratigrafického zaradenia uvedené zlepence tvoria 
podložnú časť fylitdiabázovej série, preto je pochopiteľné, že môžu obsahovať 
okruhliaky iba zo starších sérií, úlomky bázických vyvrelín nemôžu obsahovať. 
(V tom prípade, ak odhliadneme od okruhliakov z diabázov z vrchnej časti gel
nickej série, ako od prípadu, ktorý doteraz je nedokázaný v tejto časti gemeríd 
je málo pravdepodobný.) 

Pri celkove veľmi blízkom vývoji rakoveckej série a karbónu v oblasti Jelšavy 
a Dobšinej, sú medzi nimi aj určité rozdiely: 

1. Intenzita bázického vulkanizmu rakoveckej série v oblasti Jelšavy je zjavne 
menšia ako v oblasti Dobšinej, a vystupuje tu relatívne viac sedimentárnych 
členov (smerom ďalej na západ je to ešte nápadnejšie). 

2. Poloha „gabroamfibolitu" je len lokálne chemicky a petrograficky blízka 
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dioritom z Dobšinej. Ináč pre asimiláciu väčšieho množstva bázického materiálu 
rakoveckej série a výlevného charakteru má, smerom na, západ, skôr povahu 
diabázov. 

3. Medzi dioritom a karbónom v Dobšinej je zjavná diskordancia a karbón 
transgresuje na diorit a rakoveckú sériu. Medzi „gabroamfibolitom" a magnezi
tovým karbónom je pozvoľný prechod bez prerušenia sedimentácie. 

V Dobšinej, po zvrásnení rakoveckej série a i po nasledujúcej intrúzii kremi
tého dioritu, ostala oblasť súšou a podliehala denudácii, takže karbón začína 
transgresívnymi bazálnymi zlepencami. Zatiaľ v oblasti Jelšavy, po zvrásnení 
rakoveckej série (prejavujúcej sa dnes hlavne skrytou diskordanciou, kedy mohla 
byť oblasť tiež vynorená a pravdepodobne podliehala slabšej denudácii), dochádza 
pravdepodobne k poklesu územia až pod morskú hladinu, takže výlevný ekviva
lent kremitého dioritu — tzv. gabroamfibolit — sa uložil už pod morskou hladi
nou a tufity v jeho nadložnej časti pozvoľne prechádzajú už do morských doká
zateľne karbónskych sedimentov (plytkomorských, alebo do otvoreného mora) bez 
bazálnych zlepencov. Teda i napriek neprítomnosti bazálnych zlepencov v oblasti 
Jelšavy v podloží karbónu, prebiehajúce tektonické pochody boli kvalitatívne 
(tendencia pohybu, vrásnenie atd.) zhodné s pomeranú v Dobšinej a líšili sa 
pravdepodobne iba kvantitatívne. (Značnejšie vynorenie rakoveckej série v Dobši
nej pri vrásnení a jeho neskoršie opätovné ponorenie pod morskú hladinu.) 

Z á v e r : 

Záverom by bolo účelné načrtnúť problémy, ktoré v súvislosti s novým strati
grafickým zaradením jednotlivých útvarov v oblasti Jelšavy vyvstávajú. Na ove
renie navrhovanej paralelizácie by sa v budúcnosti mohlo: 

1. Vykonať podrobné štúdium okrúhliakového — valúnového — materiálu 
zlepencov z podložia rakoveckej série. 

2. Detailne overiť styk „gabroamfibolitu" s podložím. 
3. Sledovať rozdiely v metamorfóze, v drobnotektonických deformáciách a vo 

vrstevnatosti medzi rakoveckou sériou a karbónom v širšom rozsahu (oblasť 
jelšavská). 

4. Urobiť petrografické a chemické porovnanie rôznych variet dobšinského 
dioritu a „gabroamfibolitu". 

Predložené stratigrafické delenie karbónu umožňuje priestorové vymedzenie 
stratigrafického horizontu karbónskych biohermných karbonátov, ktoré sú oby
čajne čiastočne metasomaticky zmenené na magnezit. Keďže v tomto horizonte 
vystupujú všetky hospodársky významné ložiská slovenských magnezitov, je 
otázka vymedzenia tohto horizontu, na základe litofaciálnych znakov z celého 
komplexu karbónskych hornín, mimoriadne dôležitá pre vyhľadávanie nových 
magnezitových ložísk, zvlášť v úseku od doliny Rimavy po Podrečany, kde je 
prevažná časť karbónu prikrytá terciernymi usadeninami. 
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Preliminary Results of Comparative Stratigraphical and Tectonical Studies in the Northern 
Belt of Gemeride Carboniferous from the Areas of Jelšava and Dobšiná 

ANDREJ ABONYI 

Abstract 

The article deals with parallelization of magnesite Carboniferous around Jelšava and Dob
šiná, basing upon the results of detail geological mapping in wider vicinity of Jelšava and 
upon published works by L. Rozlo/nik (1956, 1957, 1959, 1963a) concerning the area of Dob
šiná. 

The author gives a schematic stratigraphic profile of magnesite Carboniferous (Encl. 3) 
distinguishing — in originally Carboniferous formation — three characteristic fades differing 
in lithology and age. 

The lower beds rest technically on the envelope of Veporides. In an idealized profile the beds 
contain the following rocks from the oldest to youngest formations: darkgrey graphile 
quartzites, polymict conglomerates (pebbles of applite granite sandstones, quartz), sericite 
and chlorite phyllites with strata of diabase tuffs and tuffites. ;>reen schists and bodies 
of basic effusives, with a stratum of original limestones (not bioherm) altered into magnesite, 
in the upper part of phyllites. 

The middle beds commence with a stratum of basic effusives ..gabbroamphibolite" passing 
gradually through tuffites into graphite schists toward the ovcrlicr. This one is foloowed 
by a dolomite stratum with schists intercalation, bioherm limestones (altered into magnesite) 
and diagenetic dolomites 

The upper beds are slowly developing from the middle ones and commence with a straum 
of sandy schists and monomict conglomerates (pebbles of vein quartz). There are also sericite
quartzous schists, somewhere with high graphite contents, passing into diabase tuffs and tuffites 
(somewhere diabases) with thick strata and beds of white crystalline limes ones, and int» 
chlorite schists. Grey sandy schists (graphite) monomict conglomerates and again sandy schists 
from the uppermost horizon of the magnesite Carboniferous. 

Statistic evaluation of schistosity and stratification and mutual comoarison of the lower 
sequence with the middle and upper ones (Encl 4) shov.e1 hidden angular unconformity 
between the lower and middle sequences of beds. The unconformity lias also been found by 
drilling (Encl. 2). Consequently, it seems probable that the lower sequence of beds cannot 
be referred to the palaeontologically documented magnesite Carboniferous (Namurian B —C), 
that it is older and separated from the latter by the angle unconforn.iiv. 

The comparison of lithological composition of the Rakovec series and that of the Carboni
ferous from the area of Dobšiná with originally Carboniferous beda from the area of Jelšava 
(Encl. 3) indicates their considerably resembling development and supports the former suppo
sition about the lower beds from the area of Jelšava belonging to the Rakovec series and 
the magnesite Carboniferous proper forming only the middle and upper beds indentic with 
the Dobšiná Carboniferous. 
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Chemické analýzy „gabroamfibolitu" 
(z časti rovnomerne zrnitej, hlbinného charakteru) 

Príloha č. 5 

SiOz 
Ti0 2 
Al2Oj 
Fe203 
FeO 
MnO 
CaO 
MgO 
K2O 
Na 2 0 
PO, 
H2O 
strata ž. 

50,875 % 
2,148 % 

15,090 % 
11,210 % 
0,625 % 

stopy 
6,375 % 
5,882 % 
0,359 % 
4,031 % 
0,226 % 
0,465 % 
2,226 % 

Spolu: 

pri 105°C 
P205 

99,582 % 

45,37 % 
0,84 % • 
6,42 % 

21,72 % 
3,09 % 
0,15 % 
9,15 % 
7,92 % 
0,05 % 
1.38 % 
0,79 % 
0,31 
2,26 

% 
% 

S 
Sn 
Co 
Ni 
Cu 
Cr 2 0 3 
v2o5 

1. Bock 1905 (Ing. Mišík 1953) Analyzoval Emszt (1905) 
2. Analyzovalo laborat. Geológ, prieskumu Sp. N, Ves — Bláhová 

Hrebeň Hrádku (pri Jelšave). 

0,07 
st 
0,001 
0,008 
0,02 
0,39 
st 

% 
% 
% 

Spolu: 99,929 % 

K 1958 Lokalizácia: 

Príloha č. 6 

Popis časti vrtov poukazujúcich na pozvoľný prechod „gabroamfibolitu" do sivých grafitických 
bridlíc v podloží karbonátov magnezitových telies 

Vrt č. VPA 11 

do 128,5 Svetlošedý strednokryštalický magnezit (dolomagnezit) s tenkými položkami brid
líc 

128,5129,5 Šedé dolomitické bridlice 
129,5 — 131,5 Svetlozelené chloritické bridlice s možnosťou tufitického materiálu 
131,5 — 133,5 Nazelenalé chloritické bridlice s možnosťou tufitického materiálu 
133,5 — 135,5 Slabo zbridličnatený „gabroamfibolit" bez detritickej prímesy 
135,5 — 137,5 Našedlé málo nazelenalé chloritické bridlice 
137,5 — 144,5 Sivé kremitografitické fylity 
144,5 — 151,5 Sivé bridlice s polohami nazelenalých chloritických bridlíc (tufitický materiál) 
151,5—159,8 Sivé miestami nazelenalé bridlice. (Striedanie detritickej a tufitickej sedimentácie) 
159,8 — 160,0 Poloha sivých kremitých bridlíc 
160,0 — 164,0 Zelené jemnozrnné „gabroamfibolity" 
164,0—166,0 Bledosivé silné krémité bridlice 
166,0 — 199,1 Jemnozrnný, nazelenalý (miestami brídličnatý) „gabroamfibolit" výlevného cha

rakteru 

Vrt č. J  4 

do 142,4 Magnezit sivej farby strednokryštalický s položkami grafitických kremitých bridlíc 
142.4 — 184,5 Grafickokremité a grafitické bridlice 
184.5 — 188,4 Silne zbridličnatené a vyvrásnené chloritické bridlice 
188,4—192,8 Zbridličnatelé tufity sa striedajú s položkami bridlíc sericitickokremitých a gra

fitických 
192,8 — 250,0 Tmavozelený „gabroamfibolit" efuzívny jemno až stredno zrnný ojedinelé ešte 

s položkami bridlíc grafitickokremitých a vápenatých, miestami so silne zbridlič
natelými polohami. 
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