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S PRÁVY 

Metalogenetické provincie na území Chilskej republiky 

VOJTECH Z0RK0VSKÝ 

Chilská republika je štát vyznačujúci sa značným bohatstvom nerastných surovín 
z ktorých t č. najväčší význam majú ložiská medených, železných a mangánových 
£t£ Ä nerudných ložísk, ložiská síry. Z hľadiska ekonomického najdôležitejšie lo
žiská nachádzajú sa v severnom a strednom Chile, a preto aj z hľadiska geolo
gickometalogenetického tieto oblasti sú najlepšie preštudované 

Na uzemi chilskej republiky možno z hľadiska geografického, geologického a mi
neralogického vymedziť tri základné metalogenetické provincie. Najdôležitejšia 
a najlepšie preštudovaná je tzv. metalogenetické provincia andskej geosynklinály, 
ktorá zaberá vacsm polovicu severného Chile; druhá tzv. metalogenetické provincia 
Pobrežného pohoria zahrnuje územie Pobrežného pohoria (Cordillera de la Costa) 
v strednom a južnom Chile, ako aj územie Chiloé, poloostrova Taitao a súostrovia 
1XW Chonos. Tretia metalogenetické provincia zaberá územie najjužnejšieho Chile 
a jej ložiska geneticky súvisia s vývojom tzv. magallanskej geosynklinály 

Okrem ložísk ktoré vytvárajú uvedené metalogenetické provincie, vyskytujú sa 
na uzerm chUskej republiky ešte ložiská, ktoré ležia mimo hraníc týchto provincií 
Ich mmerahzacia nemá geneticky ani chronologický vzťah ani s jednou spomenutou 
metalogenetickou provinciou. Vyskytujú sa v oblasti vysokých And v provinciách 
Atacama, Antofagasta a Tarapaca. Ich genéza súvisí prevažne s pleistocénnym alebo 
recentnym vulkanizmom. Ide hlavne o exhalačné ložiská síry (napr ložiská Tacora 
011fg}\e', Aucanquilcha a i.), niektoré ložiská mangánu (napr. v oblasti Arica) ako 
aj ložiska magnetitohematitové v oblasti El Laco v provincii Antofagasta. 

Metalogenetická provincia andskej geosynklinály 
Metalogenetické provincia andskej geosynklinály, ako bolo už uvedené zaberá 

oblasť severného Chile tiahnucu sa od južných hraníc Peru smerom na juh až po 
35 rovnobežku južnej širky. Mineralizácia jej ložísk je geneticky spätá s vývojom 
andskej geosynklinály v ére mezozoickostarotrefohornej. 

Vo vývoji andskej geosynklinály možno vyčleniť tri 'základné geotektonické vv
vojove cykly: (Tab. č. I.) * 

1) jurský submarínny sedimentárnovulkanický cyklus, ktorý bol v malme ukon
čený morskou regresiou a orogenetickými pohybmi sprevádzajúcimi intrúziami era
nodiontov. 

2) Spodnokriedový submarínny sedimentárnovulkanický cyklus ukončený na za
čiatku vrchnej kriedy morskou regresiou, orogenézou a intrúziami granitoidov 

3) Senónsko-eocénny sedimentárnovulkanický cyklus, ktorý bol ukončený v eocé
ne orogenetickými pohybmi sprevádzanými treťou intruzívnou fázou granitoidov 
čim bol definitnne ukončený geosynklinálny vývoj andskej zóny 

Na každý z uvedených vývojových cyklov je viazaná istá skupina ložísk, ktoré 
vytvárajú často rudné pruhy alebo areály v tejto metalogenetickej provincii Tak 
napr. na jej západnom okraji vyskytuje sa rudný pruh S-J smeru, v dĺžke viac 
ako 900 km, so žilnými ložískami medených rúd, ktoré vystupujú v dioritických 
a gabrodioritických horninách. Ide o ložiská paragenetického typu 3 (Pozri tab. 
II.) geneticky viazané prevažne na intruzívny cyklus vrchnej jury Ako príklad 
možno uviesť ložiská: „Carrizal Alto", „Las Animas", „Gatico", a „Tocopílla". 
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Tabuŕka 

Vzíah medzi geotektomckým vývojom andskej geosynklinály a genézou rudných ložísk vystupujúcich v me
talogenetické) provincii andské) geosynklinály 

1 podľa C. Ruila  1965 ) 
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CHILSKEJ REPUBLIKY - PODLÁ C. Ruiz Tullfr 1965. 

Tab. Č. II. 



*£ítal„c
HlLko, uvedeného rudného pruhu vyskytuje sa druhý, viac ako 600 km 

dlhy a 25-30 km siroky rudný pruh s výskytmi ložísk železných rúd tvorených 
prevažne magnetitom a v menšej miere hematitom. Ložiská vystupujú na mohutnom 
hlbinnom tektonickom zlome prebiehajúcom takmer rovnobežne s osou Pobrežného 
pohoria v provinciách Atacama a Coquimbo. Rudné telesá - prevažne šošovkovi
tého tvaru sa nachádzajú v horninách spodnej kriedy, ktoré sú reprezentované 
prevažne andezitmi, andezitovými brekciami a v menšej miere morskými vápencami 

V tomto pruhu dnes je známe asi 40 ložísk, ktorých zásoby rudy s obsahom 
vyšším ako 60 % Fe sa pohybujú od 500 tisíc do 100 miliónov ton Medzi najdô
ležitejšie ložiská t. č. patria „El Algarrobo", „El Tofo", „El Romeral" a Cerro 
Iman". Okrem uvedeného množstva ložísk známe sú aj rozsiahle magnetické ano
málie, ktoré t. č. sú predmetom intenzívneho geologického prieskumu (napr ložisko 
Eoqueron-Chaňar 60 km severne od mesta Vallenar, v provincii Coquimbo) Po
kiaľ ide o ich genézu, tá nie je jednoznačne objasňovaná. Podia C R u i z (1967) 
ide o ložiska kontaktne metamorfné, geneticky viazané na vrchnokriedovú intru
zívnu lazu granodioritovej magmy. 

Východnejšie od uvedeného rudného pruhu vyskytuje sa v smere JZSV ďalší 
pomerne úzky, asi 300 km dlhý rudný pruh s početnými ložiskami strieborných 
rud, z ktorých najznámejšia sú „Chaňarcillo" a „Tres Puntas". Vyskytujú sa v sú
vrství vápencov, lutitov a andezitov vrchnokriedového veku (cenoman). Tvar majú 
žilný a ich genéza súvisí najpravdepodobnejšie s vrchnokriedovým granitoidným 
plutónizmom. 

S vrchnokriedovou intrúzívnou čínnostou súvisí pravdepodobne aj metalogenéza 
ložísk medi a zlata, ktoré vytvárajú ďalšie dva samostatné rudné pruhy v metaloge
netickej provincii andskej geosynklinály: meďonosný a zlatonosný. Ložiská sú epi
geneticke, hydro termálne, majú tvar žilný a vystupujú v granodioritoch, andezitoch 
a albitofýroch vrchnokriedového veku. 

Meďonosný rudný pruh má smer S  J a dosahuje dĺžku asi 300 km. Ložiská vy
stupujúce v tomto pruhu patria k paragenetickému typu 8. Ako príklad možno 
uviesť ložiská: „,Manto Verde", „Punta del Cobre", „Dulcinea" a i. V tomto pruhu 
vyskytuje sa aj ložisko „Inca de Oro", ktoré pre zvýšený obsah zlata počíta sa k lo
žiskám Au — rúd. 

Južnejšie od meďonosného rudného pruhu vystupuje v smere S—J v dĺžke asi 
800 km (medzi rovnobežkami 23°  34° J) rudný pruh zlatonosný. V ňom prevládajú 
ložiská zlatonosných rúd paragenetického typu 8 a, 9a. Najznámejšie ložiská sú 
„Andacollo" a „Los Mantos de Punitaqui." Okrem ložísk zlatonosných rúd v tomto 
pruhu vyskytujú sa aj ložiská s prevládajúcimi Cuminerálmi paragenetického typu 
8. Ako príklad možno uviesť ložiská „Tamaya", „La Afričana" a i. 

Ďalší rudný pruh andskej metalogenetickej provincie vyskytuje sa východnejšie 
od predchádzajúcich a zahrňuje asi 25—30 km široký pás tiahnúci sa na juh od štát
nych hraníc Peru, približne až k 35 rovnobežke južnej šírky, v djžke asi 2000 km. 
Z hľadiska ekonomického patrí medzi najdôležitejšie rudné pruhy, pretože v ňom 
vyskytujú sa ložiská medených rúd typu „porphyry copper" s obsahom molybdénu (pa
ragenetický typ 7); ložiská medi, zlata a volfrámu (paragenetický typ 6) a ložiská 
volfrámu (paragenetický typ 5) Zdroj mineralizácie týchto ložísk je viazaný na 
pňovité intrúzie porfyrických hornín granodioritového zloženia. Rudné minerály 
sú roztrúsené jednak vo vlastných intruzívnych horninách, jednak v susedných, 
hostiteľských, prevažne andezitických horninách, ktoré bývajú intenzívne hydro
termálne zmenené a značne frakturované. Vek intruzívnych hornín a teda aj vek 
primárneho zrudnenia bol radiometrickými metódami (Pba a A/K) stanovený na 
starotreťohorný. 

Z uvedených paragenetických typov najdôležitejší je paragenetický typ 7. a to 
nielen preto, že okolo 80% chilskej ročnej produkcie (asi 400 tisíc ton), pochádza 
z toho typu, ale že je jediným zdrojom produkcie Mo, ktorá ročne dosahuje okolo 
3 tis. ton, čím sa Chile dostáva na popredné svetové miesto v produkcii molybdénu. 
Hlavná ťažba pochádza z ložísk: „Chuquicamata", „El Salvador" a „El Teniente". 

Na okrajoch uvedeného metalogenetického rudného pruhu, v sedimentárnovul
kanických súvrstviach vrchnej kriedy a starších treťohôr, vyskytujú sa ložiská žil
ného typu Au, Ag, Pb, Zn, Hg,a Sb rúd. Predpokladá sa, že ide o ložiská, ktoré re
prezentujú termálnu zonálnosf v okolí rudných centier s Cumineralizáciou; ich 
mineralizácia teda geneticky súvisí s intrúzívnou činnosťou granitoidov v starších 
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treťohorách. Vcelku ide o menšie, t. č. bezvýznamné ložiská, z ktorých ako príklad 
možno uviesť ložiska: „Garin", „Zapallar", „Carlota" .Apacheta" a i 

Okrem ložísk epigenetických vyskytujú sa v meta'logenetickej provincii andskej 
geosynklinály ložiska syngenetické, ktorých mineralizácia je geneticky viazaná na 
submarínny andezitovy a ryolitový vulkanizmus prebiehajúci vo vyše uvedených 
troch základných vývojových cykloch andskej geosynklinály. Ložiská patria pre
važne k 12. paragenetickému typu a bývajú označované ako ložiská „stratiformného" 
typu, pretože ich rudné telesá sú konkordantne uložené v sedimentárnovulkanickvch 
suvrstyiach a majú tvar „vrstvy". Primárne zrudnenie týchto syngenetických ložísk 
tvorene bornitom, chalkopyritom a chalkozínom jemne impregnuje lávy výlevných 
hornín (andezitov a ryolitov), predovšetkým v ich amygdaloidných a brekciovitých 
polohách. Ložiska vyskytujú sa najčastejšie v bývalej eugeosynklinálnej zóne t j 
v oblasti dnešného Pobrežného pohoria, kde tvoria niekoľko rudných areálov' Tak 
napr. v provincii Antofagasta medzi rovnobežkami 22°  26° J nachádza sa po
brežný meďonosný areál s význačnými ložiskami „Buena Esperanza" Mantos de 
la Luna", „Michilla", „Mantos Blancos", „Santo Domingo", „Las Lucas" a i 

Ďalší rudný areál s výskytmi ložísk Curúd stratiformného typu. miestami však 
s vyšším obsahom Cominerálov (paragenetický typ 3), tiahne sa v dĺžke asi 110 
km severojužným smerom od ložiska „San Antonio" (severovýchodne od mesta La 
Serena) a konči približne 20 km na juh od mesta Ovalle. Z najvýznamnejších lo
žísk možno uviesť ložiská „San Antonio", „Uchumi", „Santa Terézia", „Condera" 
a i. Rudné polohy prichádzajú prevažne v súvrství vápencov a lutitov (v' tzv for
mácii Arqueros — hauterivbarem). 

Význačný, o rozlohe asi 3000 km2, rudný areál s ložiskami syngenetickými para
genetického typu 12 vyskytuje sa aj medzi rovnobežkami 32°  33° J v provincii 
Valparaiso. Ich mineralizácia sa uskutočnila v časovom období 3, 4 a 6 ako je to 
znázornené na tab. I. Najdôležitejšie ložiská vzniknuté v časovom období 3 sú 
„Guayacan", „Peumo", „Rusa" a „Torre"; v období 4 vznikli ložiská „Veta Negra" 
a „El Salado", a v období 6  ložiská „Cerro Negro" a „Los Mantos de Catemu". 

Východne a juhovýchodne od Santiaga sa vyskytuje ďalší rudný areál so synge
netickými ložiskami Curúd. Rudné polohy tvoria buď „vrstvy" v lutitoch spodno
kriedového veku, napr. ložiská ..Buitre" a „San Ramón" (alebo rudné minerály 
jemne ímpregnujú amygdaloidné polohy andezitov, napr. ložisko „Lo Aguirre"). 

Významným rudným pruhom v metalogenetickej provincii andskej geosynklinály 
je rudný pruh označovaný ako „Cuenca del Manganeso" s ložiskami Mn-rúd. Na
chádza sa v provincii Coquimbo východne od mesta La Serena. Jeho dĺžka dosa
huje približne 150 km. Vystupuje v ňom značné množstvo ložísk, ktoré majú tvar 
vrstevnatý. Ich rudný obsah vytvoril sa čiastočne z vulkanických exhalácií, čiastoč
ne Mnminerály vznikli chemickou sedimentáciou v lagúnach. Mineralizácia pre
behla v dvoch hlavných cykloch: prvý cyklus prebehol v hauteriv  bareme (tzv. 
formácia „Arqueros")  druhý mladší v aptalbe (tzv. formácia „Marquesa"). Sloje 
Mnrúd, zložené z braunitu, pyroluzitu a psilomelánu, vyskytujú sa spravidla v klas
tických sedimentoch vystupujúcich v nadloží andezitových lávových prúdov. Z väč
šieho množstva ložísk zasluhujú zmienku ložiská „Corral Quemado', „El Romero", 
„Fragua", „Talcuna" a i. 

Metalogenetická provincia pobrežného pohoria 
(Cordillera de la Costa) 

Metalogenetická provincia Pobrežného pohoria, ako bolo už uvedené, zaberá 
približne oblasť, ktorá sa rozprestiera medzi rovnobežkami 33° — 38° južnej šírky 
a zahrňuje Pobrežné pohorie, ostrov Chiloé, súostrovie Los Chonos, ako aj polo
ostrov Taitao. Z hľadiska geologickoložiskového je pomerne málo prebádaná. Na jej 
geologickej stavbe najväčšiu účasť majú svory. amfibolické bridlice a kremence 
pravdepodobne praekambrickčho veku. Na niektorých miestach vystupujú malé 
intrúzíe ultrabázických hornín, taktiež praekambrického veku, ako aj batolity gra
nitoidov, ktorých vek bol určený na základe radiometrických metód za paleozoický. 

Pokiaľ ide o ložiská, ktoré sa vyskytujú v tejto metalogenetickej oblasti, možno 
povedať, že ide vcelku o ložiská pomerne malé z hľadiska ekonomického tiež málo 
významné. Najväčšiu rozlohu a význam majú výskyty železných rúd v oblasti Relún. 
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Ide o výskyty itabiritov, ktoré prichádzajú vo svoroch. Južne od mesta Valdivia 
vystupuje uprostred kvarcitov a svorov Mn—zrudnenie tvorené pyrolusitom a rodo-
nitom. Južne od tohoto mesta vyskytuje sa tiež antimonové zrudnenie tvorené anti-
monitom, ktoré tvorí malé šošovky vo svoroch. Konečne v oblasti Čuchal, juhový
chodne od Loncoche, vyskytujú sa intruzívne ultrabázické serpentinizované horniny 
8 Cr—Ni — mineralizáciou. V podobných horninách severovýchodne od mesta Val
divia vyskytujú sa zas väčšie koncentrácie azbestu. V celej tejto metalogenatickej 
provincii je známa tiež Aumineralizácia, ktorá vystupuje jednak v kremitých žil
lách prestupujúcich praekambrické kryštalické bridlice, jednak v paleozoických 
granodioritoch, kde zlato spolu s pyritom vytvára buď malé žilôčky (napr. baňa 
„Nirivilo", juhozápadne od mesta Talca alebo spolu so sulfidmi a kremeňom vytvá
ra šošovky (napr. „Fortuna de Docamavida", západne od mesta Curicó). Primárna 
Auminerálizácia má malý ekonomický význam; väčší význam však mali ryžoviská, 
ktorých zvyšky možno nájsf v celej uvedenej metalogenetickej provincii. 

Metalogenetická provincia andská a východomiomandská v najjužnejšej časti chilskej 
republiky 

Metalogenetická provincia andská a východomimoandská vyskytuje sa v najjuž
nejšej časti chilskej republiky a zaberá územie provincie Aisen a Magallanes. Južne 
cd 47° J rovnobežky je budovaná prevažne metamorfovanými horninami (rôzne 
druhy fylitov, svorov a mramorov) praekambrického, miestami snáď staropaleozoic
kého veku, ako aj intrúziami mezozoickopaleogénneho veku. Na sever od 47"̂  J 
rovnobežky súvrstvie metamorfovaných hornín je pokryté vulkanickosedimentár
nym komplexom jurského a kriedového veku, ako aj morskými sedimentami tre
ťohôr. Aj v tejto oblasti vyskytujú sa malé intrúzie granitických hornín mezozoicko
paleogénneho veku. 

Pokiaľ ide o mineralizáciu, známe sú predovšetkým výskyty pyritu, chalkopyritu, 
galenitu, sfaleritu a Ag— tetraedritu,, ktoré vystupujú vo forme nepravidelných šo
šoviek alebo žíl v komplexe metamorfovaných hornín. Najznámejšie výskyty sú napr. 
„Cutter Cove" a „La Serena" v provincii Magallanes, „Puerto Cristal" a „Las Chi
vas" v provincii Áisén. Na mnohých miestach v granitových masívoch v provincii 
Aisén bola v poslednej dobe zistená mineralizácia tvorená molybdenitom, py
ritom, volframilom, chalkopyritom, a smolincom, ktorá vystupuje buď v pegmati
toch alebo v malých kremitých žilkách. Z výsledkov doterajších výskumných prác 
nemožno usúdif, či niektorý z uvedených výskytov mohol by v budúcnosti nado
budnúť väčší hospodársky význam. 

Doručené; 20. 1. 1971. Katedra geológie a mineralógie 
K tlači doporučil: Dr. P Grecula. BF VŠT Košice 
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Doterajšie výsledky overovania SnW anomálie v Medveďom potoku 

IAN BARAN — EDUARD DRNZlK — LÍDIA DRNZÍKOVA — KATARÍNA MANDÄKOVÄ 

V priestore medzi Rakovcom, Hnilcom a Tretím Hámrom bolo geologickým a geo
chemickým výskumom na ploche 42 km2 vyčlenených päť výrazných geochemických 
anomálií. Boli označené miestnymi a chotárnymi názvami a to: Medvedí potok, 
Delava, Peklisko, Surovec a Majzlová. Sú to Sn anomálie, s ktorými sa prekrývajú 
geochemické anomálie iných prvkov ako W, Mo, Cu, As, Bi, Co, Ag. 

V priebehu 1970 roku bola anomália Medvedí potok overená z povrchu ryhami 
s pozitívnymi výsledkami, ktoré v súčasnosti dovoľujú realizovať banské prieskumné 
diela zamerané na detailnejšie overenie tejto anomálie. 

Geologická pozícia anomálie 

Anomália sa nachádza na najsevernejšom okraji súlovskej žulovej intrúzie, ktorá 
intrudovala do epizonálne metamorfovaných súvrství staršieho paleozoika. 
Intrúziu tvorí strednozrnný, dvojsludový, turmalinický granit s rôznymi prechodmi 
od hrubo do jemnozrnných variet. Prítomný je taktiež porfyrický typ žuly. Na 
severnom okraji tejto intrúzie, teda v priestore predmetnej anomálie, intrúzia pre
ráža horniny rakoveckej série, ktorá je v týchto miestach zložená z diabázov, diabá
zových tufitov, zelenkastých i sivých fylitov značne prekremenelých. 

Priestor Sn—W anomálie rozdeľuje Medvedí potok na dve časti. Súdiac podľa 
zistenej geologickej situácie prebieha jeho korytom výrazná tektonická línia zhruba 
VSVZJZ smeru s úklonom na juh, zrejme prešmykovej povahy. Táto člení územie 
na dva bloky a to na nadiožný (pravý breh Medvedieho potoka) a na podložný 
(ľavý breh — severná čast územia). 

Nadložnv blok je tvorený prevažne strednozrnným dvojsľudovým granitom s ob
sahom turmalínu, ktorý sme spomínali vyššie. Aj v priestore anomálie zrnitosť to
hoto typu lokálne kolíše od hrubozrnných k jemnozrnnejším. Tento blok ma rôznu 
intenzitu greisenizácie a to zvlášť v blízkosti Medvedieho potoka. 

Podložný blok tvoria horniny rakoveckej série, v ktorých bolo eróziou čiastočne 
odkryté a ryhami ohraničené žulové teleso o rozmeroch zhruba 100 x 50 m. Je 
tvorené jemnozrnnou žulou aplitickej povahy. Toto teleso je pozdĺž jeho kontaktu 
s horninami rakoveckej série zasiahnuté intenzívnou greisemzaciou. Horniny rako
veckej série sú na bezprostrednom kontakte s greisenami kausticky metamorfovane 
do vzdialenosti jedného metra od kontaktu. Zóna kontaktnej metamorfózy prejavu
je sa hlavne prekremenením a táto sa v priebehu prvej desiatky metrov smerom 
do hornín plášťa úplne vytratí. Kontakt greisenov s jemnozrnným granitom apli
tickej povahy je pomerne výrazný a sprevádza sa zvýšeným obsahom cínu. 
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