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Le gisement de pyrite stratiformc situé dans le Paléozoique des Monts Métalliféres 
IM Spiš et du Gemer 

Le gisement le plus connu de pyrite stratiforme situé dans le Paléozoique inférieur 
des Monts Métalliféres du Spiš e' du Gemer se trouve ä Smolník. Les derniéres re
cherches ont apporté de nouvelles données sur sa stratigraphie, tectonique, volcanisme 
et métallogénie auxquelles cette contribution est dédiée. 

Les gisements stratifarmes sont liés au faciés ä diabaseporphyre quartzeux rangé 
au développement eugéosynclinal du Paléozoique inférieur et ils apparaissent sur deux 
horizons stratigraphiques. La mineralisation est liée toujours aux pyrochlastiques á dia
base et elle oceupe plusieurs positions de ľhorizon métallifére. Les minerals inclus 
prédeminent, les positions de pyrite couiée ou filonienne apparaissent aussi par places. 
I.'horizon métallifére inférieur est riche en pyrite-chalkopyrite, ľhorizon supérieur con-
tient á predominance: pyrite, cliakopyrite, galérie et sphalerite. La mineralisation est 
concentrée aux environs des failles ďamenée lei on peut observer aussi la zonalité 
de mineralisation. La genese des gisements est liée á ľactivité gazohydrothermale et au 
volcanisme du type diabase (probablement SilurienDevonien). Plus lard, ces gisements 
étaient atteints de mélamorphisme et remaniés lors de la phase hercynienne et alpine. 

V perspektívnych plánoch vyhladávania medených rúd sú na poprednom mieste 
aj stratiformné ložiská kýzovej formácie — typ Smolník, ktorým doteraz, okrem 
ložiska Smolník, nebola venovaná väčšia pozornosť. Práce v okolí Mníška nad 
Hnilcom, Prakoviec, Kojšova, Sloviniek boli v tomto smere skutočne orientačné. 

Nové poznatky o stratigrafii, tektonike a magmatizme staršieho paleozoika, 
ako aj výskum vlastných ložísk prinášajú mnoho problémov, ktorých riešenie — 
z hľadiska perspektív tohto typu zrudnenia — je veľmi potrebné. 

Stratigrafické kritériá lokalizácie zrudnenia 

Jeden z najdôležitejších geologických faktorov, stratigrafia súvrství staršieho 
paleozoika nie je dnes ešte jednoznačne vyriešená. Úmerne tomu je aj poznanie 
tektonickej stavby územia. Tieto nejasnosti veľmi sťažujú vytypovanie prognóz
nych území, ale aj priame riešenie známych ložísk a výskytov. 

V súčasnosti v Spišskogemerskom rudohorí sú na stratigrafiu a tektoniku staršieho paleozoika 
v podstate dva názory. Podlá L. S n o p k u (1971) základným elementom stavby je veíká mega
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antiklinálna štruktúra. Táto je tvorená sedimentárno-vulkanogénnymi komplexami, interpretova
nými ako výsledok rytmickej sedimentácie s charakteristickými velkými mezorytmami. Dnes je 
známych G týchto mezorytmov, ktoré smerom od jadra budujú krídla tejto velkej vrásovej štruk
túry, pričom každý nasledujúci rytmus je vekové mladší. Litologická náplň jednotlivých rytmov 
je približne rovnaká. 

Druhý smer vo výskume stratigrafie staršieho paleozoika (P. G r e c u l a 1965, 1970) je 
založený na faciálnej analýze. Za základ berie 3 základné fácie a to: najnižšie je známa flyšová 
(psamitická) fácia, potom fácia grafitických bridlíc (.euxinická) a najvyššie je vulkanogénna 
fácia, ktoré sú v superpozičnom vzťahu. Predpokladá sa regionálne rozšírenie týchto fácií, s pries
torové diferencovanými vývinmi v rámci základnej fácie. Tektonická interpretácia je vrásovo
prešmyková, miestami výrazne šupinovitá, s niekolkými dominujúcimi velkými vrásovými štruk
túrami regionálneho významu. 

Vekové rozpätie súvrství, či vrstiev, ktoré sa zaradujú do staršieho paleozoika, ani v jednom 
prípade nie je dokázané. 

Aby pri tejto problémovej analýze zaťaženosť vyššie uvedenými stratigrafic
kými schémami bola čo najmenšia, vychádzajme z litologických profilov získa
ných vrtnými a banskými prácami a z geologickej mapy (obr. č. 1 — 5). 

Obr č. 1 
Geologická mapa medzi Smolníckou Hutou a Jedlovcom (P. Grecula 1965). Vysvetlivky ako pri 
obr. č. 2. 
Abb. 1. 
Geologische Karte des Gebietes zwischen Smolnícka Huta und Jedľovec (P. Grecula 1965). 
Erläuterungen wie bei Abb. 2. 

Ložisko Smolník leží v pásme Smolník — Jedľovec (Fichtenhúbel) a je geo
logicky podrobne prebádané. Leží v nadloží prešmykovej línie Jedľovca. Pozícia 
zrudneného horizontu je viditeľná na obr. č. 1 a 2 a je overená technickými 
prácami. Súvrstvie kvarcitov flyšového vývoja sa nachádza v okolí šachty Pech, 
pokračuje k povrchu a tiahne sa od Smolníckej huty na Lack a Jedľovec, kde 
zaberá veľkú plochu. V nadloží kvarcitov sa pozvoľne vyvíjajú grafitickoserici
tické fylity a potom zelené chloritickosericitické fylity. V spodnej časti týchto 
zelených fylitov sú výlevy diabázov (vo vnútri lávového prúdu s gabrodioritmi) 
a ich pyroklastiká, ktoré z hrubozrnných prechádzajú do pyroklastík popolového 
charakteru, na ktoré je viazané sírnikové zrudnenie. Z technických prác vidno, 
že produktívny vulkanogénny horizont do hlbky sa zužuje a približne v reze 
vrtu G35 končí a naopak významné miesto zaberajú grafitickosericitické fylity, 
ktorých rozšírenie a pozícia je dosť vierohodná aj južne od ložiska smerom k žil
nému ťahu Mária Snežná a ďalej ku Kotlincu. 
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Východnejšie v oblasti Lastovičieho vrchu, vzájomný vzťah uvedených horni
nových komplexov je podobný, aj ked podstatne menšia preskúmanosť dovoľuje aj 
inú interpretáciu, ako je na obr. č. 3. Na Z svahu Kotlinca slabé impregnácie, 
hlavne pyritu, sú viazané na ten istý horizont ako ložisko Smolník. 

Medzi Minskom n. Hnúcom a Prakovcami sa nachádza druhá oblasť pyrit
polymetalických stratiformných ložísk s lokalitami Špičák (Spitzenberg), Jalovici 
vrch (Štirkenberg), Hutná dolina. Litologický vývoj s rudným horizontom je 
nasledovný (na príklade ložiska Jalovici vrch a J od Prakoviec): 

Nad grafitickosericitickými fylitmi je mocný (100 — 300 m) komplex zelen
kavých fylitov s polohami jemnozrnných sivozelenkavých kvarcitov. Nad ním 
nasleduje komplex vulkanických hornín a to na spodu s diabázmi (stred lávo
vých prúdov je opäť „grabrodioritový") a ich pyroklastikami, v ktorých sú aj 
polohy pyroklastík kyslého vulkanizmu (10 — 100 m). Na tento horizont sú via
zané sírnikové rudy. Nad nimi nasledujú mocné masy jemno i hrubozrnných 
kyslých pyroklastík i kremitých porfýrov (obr. č. 4 a 5). 

V takejto pozícii je aj zrudnenie pri Kojšove na Suchom vrchu (B. K u s á k 
1971) a JZ od Sloviniek (J. H u d á č e k  J. A n t a š 1965). 

Samostatne stojí polymetalické ložisko Alžbeta v Bystrom potoku, ktorého 
syngenetický pôvod však nemusí byť jednoznačný (J. K a n t o r 1962). Leží 
v súvrslví grafitických fylitov a v zmysle stratigrafie autora by bolo relatívne 
staršie nie len ako ložiská pri Mníšku n. Hn., ale aj ako ložisko Smolník 
(J. K a n t o r 1962, 1964, udáva silúrsky vek). 

Z analýzy litologického vývoja ložiskových území, možno dedukovať určité 
zákonitosti väzby zrudnenia na litostratigrafický horizont a vymedziť dva rudo
nosné horizonty. 

S p o d n ý r u d o n o s n ý h o r i z o n t je (v nadloží súvrstvia grafiticko
sericitických fylitov) na báze komplexu zelenkavých, často tufitických fylitov 
a teda aj na báze vulkanogénncho súvrstvia gelnickej série. Tu patrí ložisko 
Smolník a dalšie indície v okolí Smolníka a jedna (spodná) poloha ložiska 
južne od Prakoviec (obr. č. 4). Výskyt sírnikového zrudnenia pri Brusníku 
(I. V a r g a 1971) pravdepodobne patrí taktiež k spodnému rudonosnému hori
zontu. 

V r c h n ý r u d o n o s n ý h o r i z o n t sa nachádza v strede vulkanogén
neho súvrsívia a to na prechode medzi nižšie ležiacim komplexom zelenkavých 
fylitov a vyšším vulkanickým komplexom, resp. na báze vulkanického komplexu 
(čo je logickejšie, nakoľko diabázový vulkanizmus v tejto oblasti je na začiatku 
dominujúceho'kyslého vulkanizmu). Tu patria ložiská pri Mníšku n. Hnilcom 
(Špičák, Jalovčí vrch, Hutná dolina), južne od Prakoviec. v doline Pivcring SZ 
od Medzeva, na Suchom vrchu pri Kojšove a JZ od Sloviniek. Pre druhý rudo
nosný horizont je charakteristické, že v nadloží zrudnenej polohy sa nachádzajú 
kyslé pyroklastiká — porfyroidy, zatiaľ čo pri spodnom rudonosnom horizonte 
v jeho nadloží je komplex zelenkavých fylitov. 

Tieto dva rudonosné horizonty sú teda aj v rôznych stratigrafických úrovniach, 
avšak vždy sú vo vulkanogénnom súvrství, ktorého stratigrafický rozsah, ako aj 
celej gelnickej série, nie je dodnes dokázaný. Ak by platilo, že jednotlivé súvrstvia 
(fácie) majú regionálne rozšírenie (P. G r e c u l a 1970) a že sú v neopakova
teľnom superpozičnom vzťahu, potom ložisko Smolník by bolo relatívne staršie 
ako ložiská pri Mníšku n. Hn., Kojšove, Slovinkách. l o je však v protiklade so 
zisteným absolútnym vekom (J. K a n t o r 1962). 
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Na základe izotopov Pb z galenitov pri Mníšku, súvrstvie so sírnikmi je kambrickéhoi veku, 
kým ložisko Smolník by bolo až v silúre. Na základe toho J. I l a v s k ý — J. K a n t o r 
(1967) usudzuje, že vrstvy gelnickej série v okoií Mníška n. Hn. sú kambrické, smerom k Smol-
nfku a dalej k juhu sú vždy mladšie a že tieto sedimentárno-vulkanické komplexy sa niekoľko
krát opakujú v monoklinálnom upadaní (podobne ako to predpokladá aj L. Snopko). Pravda, 
izotopy Pb v galenitoch pri ich polymetamorfnoni prepracovaní len ťažko poskytnú jednoznačné 
údaje k riešeniu stratigrafie staršieho paleozoika, zvlášť pokiaľ nie je urobené väčšie množstvo 
rozborov absolútneho veku. 

Podľa starších úvah a na základe predpokladu, že súvrstvie grafitických fylitov 
patrí silúru, nadložné vulkanogénne súvrstvie so stratiformnými ložiskami sírni
kovej formácie, ku ktorému priradujeme aj doterajšiu rakoveckú sériu, by mohlo 
patriť do devónu. 

Pri riešení smerného a hĺbkového vývoja známych stratiformných ložísk, ako aj 
pre posúdenie možnosti výskytu dalších ložísk tohto typu, presné zaradenie rudo
nosných horizontov do chronologickej škály nie je ani tak dôležité, ako celková 
ujasnenosť stratigrafie gelnickej série. Za predpokladu existencie troch stratigra
fických súvrství s vrásovoprešmykovou stavbou a pri zistení väzby zrudnenia 
na dva stabilné litostratigrafické horizonty, kritéria pre vyhľadávanie stratiform
ných ložísk sú celkom iné ako pri stratigraflckotektonickej schéme Snopku či 
Ilavského. Preto výskumu stratigrafie staršieho paleozoika aj z tohto dôvodu sa 
pripisuje veľký význam. Pri charakteristikách stratiformných ložísk (napr. V. I. 
S m i r n o v , 1970, G. H. Š č e r b a 1968 a i.) sa udáva, že tieto sú viazané 
prevažne na jeden stratigrafický horizont a že stratigrafická hranica je aj hranicou 
ložiska. V našom prípade s takouto presnosťou zatiaľ nepracujeme, avšak vyššie 
uvedené názory sa týmto kritériám veľmi približujú. 

Litologickovulkanické aspekty vzniku a lokalizácie zrudnenia 

Na všetkých ložiskách a výskytoch stratiformných sírnikových ložísk je vidi
teľná spätosť zrudnenia s diabázovým vulkanizmom ako na to poukázal J. I l a v 
s k ý (1959, 1965) v Smolníku a P. G r e c u l a (1965) medzi Mníškom nad 
Hnilcom a Prakovcami. Zrudnenie je viazané na jemnozrnné diabázoué pyroklas-
tiká, v ktorých sa nachádzajú aj najbohatšie polohy a to ako dôsledok synchrón
nej plynnohydrotermálnej činnosti a zároveň aj ako vhodného pórovitého pro
stredia pre mobilizáciu prvkov pri metamorfných procesoch, ktoré viacfázovo 
dotvorili dnešný mineralogickopetrografický obsah kýzových ložísk (napr. aj 
podľa L. D r n z í k o v e j 1968). 

Obr. č. 2. Geologický rez ložiskom Smolník — orig. (s použitím podkladov ŽB a GÚDŠ). 
r  metapsamíty (flyšové súvrstvie), 2 — prechodný horizont medzi metapsamitmi a grafitic
kými fylitmi, 3 — súvrstvie grafitických fylitov, 4 — vulkanogénne súvrstvie — komplex ze
lenkavých fylitov, 5 — diabázové horniny, 6 — prechodný horizont medzi súvrstvím grafitic
kých fylitov a komplexom zelenkavých fylitov, 7 — rudonosný horizont, 8 — zlomy. 

Abb. 2 Geologischer Schnitt durch die Lagerstätte Smolník (Orig.) 
1 — Mctapsammite (FlyschSchichtenfolge), 2 — Obergangshorizont zwischen den Metapsam
miten und graphitischen Phylliten, 3  Schichtenfolge graphitischer Phyllite, 4 — vulkanogene 
Schichtenfolge — Komplex grúnlicher Phylite, 5 — Diabasgesteine, 6 — Obergangshorizont 
zwischen der Schichtenfolge graphitischer Phyllite und den Komplex griinlicher Phyllire, 7 — 
erzfúhrender Horizont, 8 — Brúche. 
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Diabázové pyroklastiká, hlavne jemnozrnné tufity, sú zmenené na chloritické 
fylity, so šošovkami metamorfogenných karbonátov a karbonatických chloritických 
fylitov. Tieto karbonáty sa nachádzajú v Smolníku, na Jalovičom vrchu, ba aj 
inde a ležia priamo vo vulkanickom diabázovom komplexe. Nie je možné ich 
porovnať ani pozíciou, ani genézou s karbonálmi, ktoré sa vyskytujú v súvrství 
grafitických fylitov napr. v pruhu Hanková — Volovec — Holec a inde. 

Na Jalovičom vrchu tzv. karbonátova poloha je asi 2 m mocná, smerní dĺžka nie je väčšia 
ako 30 m. Ohraničie oproti okolným diabázovým pyroklastikám je veľmi problematické, pretože 
prechod je pozvoľný a karbonátová poloha sa vyznačuje iba zvýšeným obsahom karbonátov, naj
častejšie vo forme novotvorených ,,vtrúsených" zŕn — klencov alebo nepravidelnými zhlukmi, 
šošovkami a žilkami (čím potom aj karbonátová poloha je evidentnejšia). Celá poloha predsta
vuje chlcritickokarbonátovú masu so sírnikmi, pričom ako chlorit, tak aj karbonáty predstavujú 
produkty poslednej metamorfnej rekryštalizácie. 

Z celkového vystupovania karbonátov v diabázovopyroklastickom horizonte sa 
zdá, že ide bud o produkt metamorfnej premeny diabázových pyroklastík, alebo 
vzhľadom na ich prítomnosť priamo v rudonosnom horizonte je treba predpokla
dať aspoň čiastočne aj ich synsedimentárny, najskôr vulkanochemický pôvod. 
Polohy karbonátov, resp. tufokarbonátov v rudonosnom horizonte potom je možné 
vysvetlil metamorfnou zbernou rekryštalizáciou z polôh obohatených syngenetic-
kými karbonátmi a z produktov premien diabázových hornín. 

Okrem zrudnenia v diabázových pyroklastikách sa toto J Z od Sloviniek (J. H u
d á č e k — J. A n t a š 1965) vyskytuje aj v zelených hrubozrnných metapyro-
klastikách s výrastlicami kremeňa, rozložených amfibolov a živcov. Pozícia týchto 
bázickejších porfyroidov je podobná diabázovým horninám, t. zn., že sa vyskytujú 
na báze vulkanického porfyroidového komplexu. Predstavuje najskôr produkty 
extruzívneho intermediárneho vulkanizmu, ktoré v zmysle Niggliho klasifikácie 
by odpovedali výlevným ekvivalentom dioritov (P. G r e c u l a 1965). 

V území medzi Hutnou dolinou (J od Helcmanoviec) a Prakovcami zrudnenie 
sa vyskytuje v tufíto-kvarcítických horninách (rytmické striedanie cm vrstvičiek 
kremitopsamitickej a diabázovopyroklastickej povahy). Vtrúsený typ zrudnenia 
sa viaže hlavne na vrstvičky pyroklastík, ktoré sú väčšinou budinované, zatiaľ 
čo žilky prechádzajú cez obidva typy. Podobný charakter rudonosných hornín 
je aj S od Jalovičieho vrchu, ktoré predstavujú vzhľadom k vulkanickému centru 
už vzdialenejší vývoj horizontu diabázových hornín, kde už pristupuje aj klastický 
psamitický a pelitický materiál. Úmerne tomu vyznieva aj zrudnenie. Na príklade 
poznatkov zo štôlne č. 10 v Hutnej doline vidno, že bohaté zrudnenie je aj v ze
lenkavých (pôvodne asi tufitických) jemnozrnných kvarcitoch, kde typické diabá
zové pyroklastiká sa nenachádzajú. Toto núka myšlienku, že k vzniku sungene-
tických sírnikových ložísk nie je bezpodmienečne nutná prítomnosí produktov 
extruzívneho diabázového vulkanizmu, pokiaľ je s ním spojená synvulkanická 
plynnohydrotermálna rudonosná činnosí. 

Z vyššie uvedeného je dosť jednoznačné spojenie stratiformných ložísk kýzovej 
formácie s diabázovým vulkanizmom, ostáva však problém, koľko vulkanických 
období s diabázovýmí produktami bolo počas vývoja dnešnej gelnickej série, na 
ktoré by sa teoreticky mohlo viazať sírnikové zrudnenie. Je to jeden zo styčných 
problémov názorových nezhôd a nedoriešenej stratigrafie a stavby staršieho pale
ozoika. V zmysle L. Snopku a J. Ilavského by ich mohlo byť niekoľko, prakticky 
v každom mezorytme. 

V zmysle vlastných zistení a predstáv, prvá vulkanická (diabázová) činnosí 
je na rozhraní fácie grafitických bridlíc a vyššej vulkanogénnej fácie ako odozva 
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tektonickej aktivity, v dôsledku čoho zanikajú aj podmienky predchádzajúcej euxi
nickej fácie. Takto produkty diabázového vulkanizmu ojedinelé sú aj vo vrchnej 
časti súvrstvia grafitických fylitov, ale hlavne na báze vulkanogénneho súvrstvia. 

Druhé obdobie je vo vrchnej časti vulkanogénneho súvrstvia a to na báze vul
kanického komplexu, ktorý začína diabázovým vulkanizmom (nie v celom vývoji 
panvy) a pokračuje mohutným intermediárnym (severnejšie zóny) a hlavne 
kyslým vulkanizmom. To znamená, že v zmysle autorovej stratigrafie v gelnickej 
sérii sú dva horizonty s bázickým vulkanizmom, ktoré majú aj svojich vyššie uve
dených reprezentantov v stratiformných sírnikových ložiskách. Tieto horizonty 
však nemajú regionálne rozšírenie a intenzita diabázového vulkanizmu je rozdielna 
aj v jednotlivých priestorové viazaných vývinoch vulkanogénneho súvrstvia. 

Vplyv tektonickometamorfných procesov pri formovaní stratiformných ložísk 
kýzovej formácie 

Tektonika všeobecne nie je pri vzniku stratiformných ložísk tak dôležitým čini
teľom ako u žilných typov. Porudná tektonika má rovnaké negatívne vplyvy, 
oravda, zatiaľ čo u žilných typov predrudná tektonika je „tvorivá", ten istý 
tektonický proces u stratiformných ložísk je už deštrukčný. Riešenie stratiform
ných ložísk zahrňuje preto výskum vrásnivozlomových štruktúr všetkých tekto
nických pochodov, ktoré sa odohrali vo vývoji gemeríd. Ich dešifrovanie je vecou 
podrobnej tektonickej analýzy všetkých útvarov Spišskogemerského rudohoria, 
preto v tomto článku bude pojednanie iba o niektorých vybraných problémoch. 

Všetky doteraz známe ložiská majú väčšiu smemú dĺžku ako šírku, resp. sa 
vyznačujú zoradovaním do pásiem súbežných s horninovými pruhmi. Podobne 
je to aj s díabázmi, resp. tzv. gabrodioritmi a to hlavne medzi Smolníckou Hu
tou — Lastovičím vrchom — Jedľovcom a dolinou Porčka (dĺžka asi 5 km), 
ako aj medzi Mníškom n. Hn. a Prakovcami (4 km). Tieto údaje upozorňujú 
na synsedimentárne zlomové línie, možno hlbšieho aj h'binného založenia, ktoré 
sa stali následne nielen prívodnými cestami bázického vulkanizmu, a'e aj sprie
vodnej plynohydrotermálnej subakvatickej činností. V okolí týchto prívodných 
zlomov došlo aj k maximálnemu nahromadeniu rudných prvkov a k ich vyzrá
žaniu. Tieto miesta by mohli indikovať liate polohy sírnikov, ktoré nachádzame 
v najbohatších častiach ložiska a to ako v Smolníku, tak aj na Jalovičom vrchu. 
Vzdaľovaním sa od prívodného zdroja, pochopiteľne aj intenzita zrudnenia po
stupne klesá. Pekne to pozorovať na Jalovičom vrchu, kde šírka od najbohatšej 
zóny až po slabé prejavy zrudnenia je 250 — 300 m (po rozvinutí synklinálnej 
časti vrásy). Táto šírka dosahu zrudnenia od prívodného centra už primárne 
nemusí byť symetrická a to pre sklon dna panvy, alebo pre výlevy hydroteriem 
na svahoch už predtým vzniknutých vulkanických kupol a pod., nehovoriac už 
o vplyve porudnej tektoniky. 

V smere zrudnenej zóny intenzi'a zrudnenia je taktiež variabilná, resp. jednot
livé úseky sú oddelené hluchými časťami. Z toho treba usudzovať o líniovodiskon
tinuitnej vulkanickej a fumarolovosolfatárnej činnosti. 

Stratiformné sírnikové ložiská a sústredený výskyt diabázov a tzv. gabrodiori-
tou indikujú teda staré synsedimentárne zlomy, prebiehajúce súbežne s osou 
panvy. Taktiež aj výlevy kremitých porfýrov v týchto pásmach (Mníšek n. Hn. 
— Kojšov, rozvodový hrebeň JZ od Sloviniek a i.), je treba viazať na tieto 
zlomy. To všetko môže zároveň slúžiť ako nepriame vyhľadávacie kritériá strati
formných ložísk. 

Ďalší tektonický problém, ktorý už priamo súvisí so smerným a hĺbkovým 
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pokračovaním známych ložísk, ako aj pre prognózy týchto ložísk, je charakter 
tektonickej stavby. Jeho poznanie je do určitej miery závislé od stratigrafie. Aby 
subjektívny vplyv na interpretáciu stavby ložiska Smolník, Jalovici vrch a Pra
kovce sa čo najviac vylúčil (o litológii sa hovorilo skôr), geologické rezy na 
obr. č. 2 až 5 sú z najviac preskúmaných oblastí, resp. častí ložiska. 

Z geologických rezov, z mapy a z poznatkov územia Jedľovec (ktorý je pria
mym východným pokračovaním pruhu od Smolníka) sa nepochybne rysujú veľmi 
komprimované vrásové štruktúry s neúmerne veľkou výškou vrásy oproti šírke, 
ktorých ramená sú redukované až vytiahnuté (obr. č. 2 a 3). Je tu taktiež možno 
predpokladať vrásovoprešmykovú až šupinatú stavbu, ako je to východnejšie na 
Jedľovci, nakoľko aj vlastné ložisko Smolník je veľmi blízko k presunovej línii 
Jedľovca. 

Lastovičí' vrch 
i m 

Obr č. 3 
Geologický rez západne od Lastovičieho vrchu (orig.). Vysvetlivky ako pri obr. č. 2 
Abb. 3. 
Geologischer Schnitt westlich von Lastovičí vrch. Erläuterungen wie bei Abb. 2. 

v 

Podľa geologickej mapy a zo znalosti superpozície súvrství, ako aj z drobno
štruktúrnych meraní, vrásové Bosi sa od Zlatej doliny (S od Medzeva) západ
ným smerom k Jedľovcu a Smolníku ponárajú. V dôsledku toho, ako aj pričine
ním priečnej zlomovej tektoniky poklesového charakteru, smerom od Zlatej doliny 
k Smolníku sa objavujú stále vyššie stratigrafické súvrstvia a nakoniec aj vulka
nogénne (rudonosné) súvrstvie. V obrátenom zmysle to značí, že rudonosný hori
zont od Smolníckej Huty východným smerom k Lastovičiemu vrchu sa vynára 
a to aj skokovíte na priečnych zlomoch (napr. v doline Červená voda a zlomom 
idúcim z doliny Lack). 

V rámci syriklinálnej stavby vulkanogénneho súvrstvia rudonosný horizont na 
ložisku Smolník zaujíma miesto na severnom ramene synklinálnej časti vrásy. 
Či produktívna zóna je aj v južnom ramene vrásy je problematické a to z toho 
dôvodu, že priestorové rozšírenie zrudnenia (do strán od V —Z prívodného zlo
mového systému) nie je presne známe a je aj ťažko predpokladať väčšiu pôvodnú 
vzdialenosť ako 500 m. Pritom zo skúseností ložiska Jalovici vrch, ako aj z geo
chemického chovania sa a schopnosti migrácie hlavných kovových prvkov (Cu, 
Pb, Zn) v sedimentačnom priestore smerom od prínosových centier, možno pred
pokladať, že vo vzdialenejších častiach od stredu ložiska bude prevládať už tak
mer iba pyritové zrudnenie. Ak by sme za stred ložiskovej zóny považovali úsek 
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medzi prekopom Karitas a IV. horizontom, kde sú známe aj „gabrodiority", 
odtiaľ na strany, resp. v dnešnej stavbe hore a dole, by sa mohli očakávať vyššie 
uvedené kvantitatívne i kvalitatívne mineralogické zmeny. Z toho dôvodu potom 
zrudnenie na južnom ramene synklinály už nemusí byť ekonomicky zaujímavé 
(obr. č. 2) . 

Druhá príčina, prečo južné rameno synklinály nemusí obsahovať zrudnenú 
zónu, je tektonické vyvlečenie a pretrhnutie ramena a prešmyk južnejšie ležiacej 
antiklinálnej časti (grafitické fylity) na severnejšiu synklinálu. 

Výskyt bázických hornín ako jeden z vyhľadávacích príznakov nie je iba 
v jednom pruhu Smolnícka Huta — Lastovičí vrch, čím by sa zrudnenie muselo 
obmedziť iba na jedno úzke pásmo, ale tieto sú známe aj južnejšie, ba až v do
line Pivering (O. R o z 1 o ž n í k 1965). 

Obr. č. 4 .„ 
Gtologická mapa medzi Mníškom nad Hnilcom a Prakovcami (P. Grecula 1965) a pozdĺžny 
geologický rez s výskytmi stratiformných ložísk. 
1 — vulkanický komplex, 2 — rudonosný horizont: diabázové pyroklastiká, tufítické fylity 
a kvarcity, málo diabázov a sírnikové zrudnenie, 3  komplex zelenkavých fylitov, ( 1  3 vul
kanogénne súvrstvie), 4 — súvrstvie grafitickosericitických fylitov, 5 — metapsamitické (flyšo
vé) súvrstvie, 6 — vrchný rudonosný horizont, 7 — spodný rudonosný horizont, 8 — zlomy, 
9 — línie geol. rezov. 
Abb. 4. . . . 
Geologischc Karte des Gebietes zwischen Mníšek nad Hnilcom und Prakovce, und geologiscner 
Längsschnitt mit den Vorkommen stratiformer Lagerstätten 
1  vulkanischer Komplex, 2 — oberer erzfuhrender Horizont: pyroklastische Diabasgesteine, 
tuffitische Phyllite und Quarzite, wenige Diabase und sulíidische Vererzung, 3 — Komplex 
grúnlicher Phyllite, ( 1  3 vulkanogene Schichtenfolge), 4  Schichtenfolge graphitischserizi
tischer Phyllite, 5  metapsammitische (Flysch) Schichtenfolge, 6  oberer erzfuhrender Ho
rizont, 7  unterer erzfuhrender Horizont, 8  Bruche, 9  Linien der geologischen Schnitte. 
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Vyssie uvedený vrásový charakter stavby (obr. č. 2) ako aj uvedená zonálnosť 
zrudnenia, určujú aj perspektívy vlastného ložiska Smolník, ako aj územia ležia
ceho južne od vlastného ložiska, včítane indícií v doline Pivering. 

Drobné vrásové štruktúry v blízkosti prešmykovej línie Jedľovca (ktoré sa 
u homogénnych fylitických komplexov ťažko dajú sledovať) boli modifikované do 
izoklinálnych vrás a diferenciálnymi pohybmi po s2 — plochách boli pretrans
formované do systému s2 bridličnatosti. Príklady pre to nie sú ojedinelé. Preto 
aj rudonosný horizont, pôvodne zvrásnený a dnes vyzerajúci akoby „budinované" 
viacvrstvové doskovité teleso, leží v úplne prevládajúcom systéme s2 plôch. Len 
zriedkavo, a to hlavne smerom k Márii Snežnej (dalej od línie Jedľovca), je 
možné už zreteľnejšie sledovať vzťahy si a s2 plôch. Rôzne typy vráskova'nia 
v okolí zlomových línií sú superpozične mladšie a už nepatria do vyššie popi
sovaného tektonického štýlu. Podrobne ich popisuje J. I l a v s k ý (1968) a tiež 
aj priečnu zlomovú tektoniku. 

Ložisko Smolník leží teda v severnom ramene úzkej synklinály vulkanogén
neho súvrstvia, ktorej najnižšie ležiaca silne prevrásnená časť leží v profile vrtu 
G35, čím je daná aj hĺbka ložiska Smolník. Pravda, ak zohľadníme predpokla
danú zonálnosť zrudnenia, tak pyrit  chalkopyritový typ zrudnenia nedosahuje 
ani túto hĺbku. 

Interpretácia stavby okolia Smolníka podľa I l a v s k é h o (1964, 1965, 1968 
a J. I l a v s k é h o  J. K a r t o r a, 1967) je pods'.aíne odlišná á predstavuje 
schému monoklinálne k juhu upadajúcich sedimentárnovulkanických komplexov. 
Pochopiteľne to má aj iný dosah pre celkové riešenie stratiformných ložísk. Len 
dalšie podrobnejšie práce, ktoré budú rešpektovať obidva (resp. dalšie) názory, 
môžu priniesť vyšší stupeň poznania týchto problémov. 

Na ložiskách v pruhu Mníšek n. Hn.  Prakovce  Kojšov a JZ od Slovi
niek vrásová stavba je taktiež veľmi evidentná (obr. č. 4 a 5). Tu však vrásy sú 
už menej stlačené (typ kongruentných vrás) a to hlavne v dôsledku rigidného 
(porfýry. porfyroidy) jadra synklinál. Aj v tomto území znalosť upadania Bosi
vras je dôležitým kritériom pri prieskume a prognóznom hodnotení zásob ložiska 
Tak napr. od Jalovičieho vrchu východne k Hutnej doline upadá Bos k východu 
aSÍi i0°'flm z á k o n i t e s t a r č banské práce razené zo západu prešli zo zrudnenej 
polohy do nadložných kremitých porfýrov. Aj vdaka tomu" je predpoklad že 
dalej k východu zrudnenie pokračuje a nebolo vydobyté (obr. č. 5). 

Asi 1 km severnejšie do Jalovičieho vrchu sú na okraji dalšej synklinály por
fyroidov indície stratiformných sírnikových rúd, ktoré sú potom aj východne 
v Hutnej doline. Za predpokladu vrásovej stavby a toho, že kremité porfýry 
a porfyroidy tvoria jadro synklinály, je teoretická možnosť výskytu horizontu 
s diabázovým vulkanizmom a sírnikovým polymetalickým zrudnením aj v tomto 
pruhu (obr. č. 4) . 

Problém tektonického uloženia stratiformných ložísk je aj problémom štýlu 
stavby staršieho paleozoika. Každá predstava podmieňuje často podstatne roz
dielny prístup k ich riešeniu. Domnievam sa, že vrásovoprešmyková už šupinatá 
stavba je dnes o niečo preukázateľnejšia, čo by malo svoj odraz aj pri prognóz
nom hodnotení syngenetických ložísk. 

Prínos a akumuláciu rudných komponent dnešných stratiformných ložísk ký
zovej formácie vo vulkanogénnom súvrství gelnickej série považujeme za synge
netickú a to pričinením submarinnej plynohydrotermálnej činnosti, ktorá je syn
chrónna s diabázovým vulkanizmom. Epigenetické polychronné metamorfné 
prepracovanie, remobilizácia komponent a regenerácia pôvodnej minerálnej aso
ciácie boli určujúce pre dnešnú formu a charakter mineralizácie týchto ložísk. 
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O syngenetickom pôvode ložísk typu Smolník svedčia aj geochemické práce 
B. C a m b e l a a J. J a r k o v s k é h o (1967) a výskum izotopov síry z ložiska 
Smolník a Mníšek n. Hn. (J. K a n t or  M. R y b á r 1964, 1970). 

Dôsledky a prejavy viacetapového prepracovania hornín i minerálneho obsahu 
rudonosného horizontu, ktoré súvisí s uplatnením metamorfných procesov v sú
vrství staršieho paleozoika, neboli zatiaľ mineralogický komplexne spracované. 

Jalovici <rc* 

Obr č. 5 
Geologické rezy (a — priečny, b — pozdĺžny) územím so stratiformnými ložiskami medzi 
Mníškom n. Hn a Prakovcami. Línie rezu a vysvetlivky sú na obr. č. 4. 
Abb 5. 
Geologische Schnitte (a — Querschnitt, b — Längsschnitt) durch das Gebiet mit stratiformen 
Lagerstätten zwischen Mníšek und Prakovce. 
Schniitlinien und Erläuterungen auf Abb. 4 

L. D r n z í k o v á (1968) v tomto smere prehľadne spracovala ložisko Jalovici 
vrch. Keďže nie je jednoznačnosť ani v počte a kvalite metamorfných procesov, 
výsledky mineralogického výskumu budú taktiež alternatívne. 

Na ložiskách pozorujeme vtrúsený typ zrudnenia, ktoré sleduje ohybové defor
mácie, t. zn., že je už spolu zvrásnené počas prvého (podľa autora hercýnskeho) 
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tektonometamorfného procesu. Priečna bridličnatosť je už jasne mladšia. To však 
nie je dôkazom pre to, aby dalšie alpínske fázy sa neuplatnili pri mineralogickom 
i celkovom formovaní ložiska, ibaže regenerované staršie zrudnenie opäť sa 
uložilo vo vhodnejšom tufitickom a pórovitom prostredí, už predtým zvrásnenom. 
Dôkazy pre to nachádzame aj v prežilkovatení zrudnenej zóny. Žilky svojou mi
nerálnou asociáciou sú totožné s vtrúseným typom zrudnenia a sú rôzne dlhé 
(cm, dm). Sledujú už alpínsku bridličnatosť, ale miestami (Jalovici vrch, V. 
horizont Smolník) sú tieto žilky mladšie ako S2 bridličnatosť. Žily obyčajne 
neurčite končia vo vtrúsenej rude, čo značí, že zrudnenie bolo počas alpinských 
metamorfných procesov najmenej raz prepracované a to do dnešného tvaru telies 
a minerálnej asociácie i koncentrácie. Tento problém je treba riešiť v úzkom 
zväzku s mineralogickým a drobnotektonickým výskumom. 

Zaujímavé sú tiež metamorfné — sekrečné žily alpského typu, nachádzajúce 
sa v zrudnenej polohe, ktoré sú až 1 m mocné (napr. na štôlní č. 1 — Jalovici 
vrch), dlhé asi 50 m a ležia v systéme mladej (S2) bridličnatosti. Orientácia mi
nerálov hlavne na okraji žily je kolmá na styk žily s horninou a ich paragenéza 
je totožná s paragenézou zrudnenej polohy. Tieto sekrečné žily poukazujú taktiež 
na významný podiel alpinskej metamorfózy pri formovaní stratiformných ložísk. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje žila alebo žilnikové pásmo vyskytujúce sa 
v podloží zrudnenej polohy pri Prakovciach v grafitických fylitoch, s minerálnou 
asociáciou zhodnou so sírnikovým stratiformným zrudnením. Vzhladom na mož
nosť, že ide o výplne kanálových prívodných ciest rudonosných hydrotermálnych 
roztokov pre vyššie ležiace stratiformné sírnikové ložiská, bude im treba venovať 
väčšiu pozornosť a to aj v prípade formy vystupovania a genézy ložiska Alžbe
ta. Vzhladom na nespevnené okolie prívodných ciest v dobe aktivity, toto môže 
byť v ich okolí taktiež impregnované, čím sa budí dojem ich syngenetického pô
vodu. 

Velmi malá pozornosť pri štúdiu stratiformných ložísk bola venovaná preja
vom kontaktnej žulovej metamorfózy, ktorej účinky v Spišskogemerskom rudo
horí sú oveľa väčšie ako sa predpokladalo. Známa je zriedkavá turmalinizácia 
a to v rozptýlenej forme, ale aj ako žilky v oblasti Jalovičieho vrchu. Kedže evi
dentné kontaktné účinky na okolných horninách nepozorovať, treba predpokladať, 
že k preniku plynov a tepelného toku od žulovej intrúzie poslúžili staré a neskôr 
obnovované zlomové pásma, ktoré boli aj prívodnými cestami magmatu a rudo
nosných roztokov stratiformných ložísk. Blízke okolie týchto oslabených zón by 
potom mohlo byť poznačené vplyvmi hlbšie ležiacej žulovej intrúzie, hoci okolné 
horninové komplexy sa nachádzajú už mimo kontaktného dvora. 

V oblasti ložiska Smolník výrazná kontaktná metamorfóza je v podloží pre
šmykovej línie Jedlovca. Kedže ložisko Smolník leží už v nadložnej časti bez 
kontaktných účinkov, tieto na vlastnom ložisku bezprostredne nepozorovať. 
(J. 11 a v s k ý 1964 uvádza turmalín z grafitických fylitov). 

Záver 

Z vyššie uvedených poznatkov získaných štúdiom stratigrafie, tektoniky, ložis
kových pomerov a diskusného rozboru materiálu, ktorý poskytli technické práce, 
podrobné geologické mapy a rezy. je možné urobiť nasledujúce závery: 
1. Stratiformné ložiská kýzovej formácie Spišskogemerského rudohoria sa viažu 

na vulkanogénnu (díabázkremitoporfýrovú) fáciu v rámci eugeosynklinál
neho vývoja staršieho paleozoika. Vystupujú v dvoch stratigrafických hori
zontoch. Spodný horizont s ložiskami Smolník a Prakovce (spodná poloha) 
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je v nadloží súvrstvia grafitických íylitov, teda v spodných častiach vulkano
génneho súvrstvia (obr. č. 2, 3, 4) a druhý rudonosný horizont s ložískami 
a výskytmi medzi Mníškom n. Hn. a Prakovcami, Kojšov, Slovinky) je v tom 
istom súvrství, ale stratigraficky vo vyššom vulkanickom komplexe, v jeho 
spodnej časti (obr. č. 4, 5). Táto pozícia je stabilná na všetkých výskytoch 
ložísk tohoto typu. Presná chronostratigrafická úroveň rudonosných horizon
tov nie je známa a pre neujasnenosť stratigrafie môže varírovať v rámci celé
ho staršieho palezoika. Z celkového vývoja gelnickej série, ako aj za predpo
kladu regionálneho rozšírenia základných faciálnych vývojov gelnickej série 
je možné usudzovať na vrchnosilúrsky až devónsky vek vulkanogénneho sú
vrstvia a teda aj stratiformných sírnikových ložísk. Priame paleontologické 
dôkazy pre tento úsudok zatial nie sú a opiera sa o predpokladaný silúrsky 
vek súvrstvia grafitických fylitov. 

2. Zrudnenie na všetkých lokalitách je v asociácii s diabázovými jemnozrnnými 
pyroklastikarni, v ktorých sú aj polohy diabázov. V ich nadloží sú bud ze
lenkavé fylity, ako je to v prípade spodného rudonosného horizontu, alebo 
kremité porfýry, ako je to v nadloží vyššieho rudonosného horizontu. Zrudne
ných polôh v rámci rudonosného horizontu je niekoľko, čo poukazuje na 
opakujúcu sa vulkanickú a exhalačnehydrotermálnu aktivitu. 

3. Bázický vulkanizmus nemá regionálne rozšírenie a aj mocnosti jeho produk
tov sú miestne rozdielne. Sústreduje sa však do pozdĺžnych zón, ktoré nazna
čujú existenciu synsedimentárnych hlbšie siahajúcich zlomových línií a pá
siem, ktorých využila magma k preniku k povrchu, ale tiež aj vplyny a hydro
termálne roztoky. 

4. Okrem diabázových pyroklastík, resp. bázickejších porfyroidov zrudnenie je 
aj v silne kremitých horninách, ktoré sa obyčajne striedajú s vulkanickým ma
teriálom (cm —dm). Miestami tieto kremité horniny sú aj viac metrov moc
né. Možno predpokladať, že hydrotermy boli bohaté na SÍO2, ktoré podmie
nili vznik týchto vulkanochemických sedimentov, ktoré by bolo možné nazvať 
ako vulkanosilicity (tu by patrila aj časť lyditov). Striedanie sa magmatic
kých výlevov, popolových extrúzií a výronov hydroteriem do panvy je prav
depodobné, ale asi aj krátkodobé vzhľadom na malú mocnosť horizontu s bá
zickými horninami. 

5. Zrudnenie má charakter vtrúsených rúd, miestami v kombinácii so žilníko
vým typom a s polohami liatych sulíidov, ktoré v Smolníku reprezentuje 
hlavne pyrit, na Jalovičom vrchu pyrit, sfalerit, chalkopyrit, galenit a dalšie 
zriedkavejšie minerály. 
Zrudnenie sa neviaže na všetky výskyty bázických hornín v uvedených dvoch 
horizontoch, ale sa nachádza iba v určitých jeho častiach, ktoré sa sústredujú 
do pásiem. Zrudnenie potom nie je priamo závislé na rozšírení produktov 
magmatických hornín, ale na sprievodnej submarinnej plynnohydrotermálnej 
činnosti. Potom možno hovoriť o synchrónnej akumulácii magmatických pro
duktov a rudných komponentov v sedimentačnom bazéne, pravda s lokálnym 
uplatnením. 

6. Určité rozdielnosti sú aj v kvalilatívnemineralogickoni obsahu ložísk. Spodný 
horizont na príklade ložiska Smolník je možno charakterizovať ako pyritchal
kopyritový s dominujúcim pyritom (vtrúsený typ, miestami až liate polohy). 
Zatial čo vrchný horizont je pyrit, chalkopyritsfaleritgalenitový, vo forme 
vtrúsených a žilníkovovtrúsených rúd. Tieto rozdielnosti nemusia mať regio
nálnu platnosť. 

1 0 9 
2 Mineralia slovaca č, 15 

I 



Minerálnu asociáciu stratiformných ložísk možno charakterizovať na príklade ložiska Smolník 
a Jalovici vrh 

Na ložisku Smolník (podlá J. I l a v s k é h o 1965) hlavnými minerálmi sú pyrit a chalko
pyri! vo viacerých generáciách, vedľajšími minerálmi sú galenit, tetraedrit, sfalerit, pyrhotín, mar
lazit. arľenopyrit, zatial čo hematit, antimonit, ankerit, siderit, rutií, kalcit, turmalín sa vy
skytujú ?riedkavejsie. Početné sú sekundárne minerály oxidačnej zóny 

V oblasti Jalovičieho vrchu podlá L. D m z í k o v e j (1968) hlavnými minerálmi sú pyrit, 
chalkopyrit, sfalerit, galenit, medzi zriedkavejšie patria pyrhotín, arzenopyrit, tetraedrit Ďalej 
sú tu kremeň, karbonáty, chlorit, sericit. 

Tie o rozdiely je možné dávať do súladu s typom vulkaiiizmu. Zatiaľ čo 
v spodnom horizont sú len produkty diabázového vulkanizmu, vo vrchnom 
hxrizonte je u? aj vplyv kyslého vulkanizmu, ktorého prejavy sú už vo vlast
nom rudonosnom horizonte, ale h'avne v jeho tesnom nadloží. 

7. Zo zistení na ložisku Jalovici vrch pri Mníšku n. Hnilcom a Smolníku pozo
rovať určitú zonálnosť v okolí predpokladaných prívodných centier (resp. tie
to je možno určiť na základe zonálnosti). Od centrálnej časti, ktorá má pre
tiahnutý tvar v smere prívodných zlomových línií, k okrajom ubúdajú Cu — 
Pb —Zn sulfidy, takže okrajové časti sú tvorené prevažne pyritovým zrudne
ním, ktoré tiež k okrajom pozvoľne zaniká (S od Jalovičieho vrchu sa obja
vujú aj hematitmagnetitové kvarcity; ich vzťah k polymetalickému sírnikové
mu zrudneniu nie je jasný). 

8. Stratiformné sírnikové ložiská sú v intenzívne zvrásnených komplexoch a všet
ky sa viažu na synklinálne časti vrás, presnejšie na ich ramená, čo však ne
musí byť zákonité. Účinkami viacerých deformačných tektonických fáz, zrud
nené polohy sú bud vytiahnuté alebo nadurené a v dôsledku vrásovej stavby 
aj zdvojené. 

9. Vrásnivometamorfné procesy postihli ložiská v hercýnskej (sudetská fáza?) 
a alpínskej (vrchná krieda) etape. Metamorfóza je vo fácii zelených bridlíc 
a jej vplyv na dotvorenie stratiformných sírnikových ložísk je veľmi význam
ný. Počas metamorfózy sa predpokladá remobilizácia prvkov a ich lokálne 
premiestňovanie a koncentrácia bud do priaznivých pórovitých hornín — py
roklastík v systéme vrstvenej bridličnatosti, alebo do plôch mladšej alpínskej 
kliváže vo forme tenkých a krátkych žiliek, resp. v obidvoch formách. Rekry
štalizácia, vznik nových generácií minerálov ako aj vznik žíl alpského typu 
sú výsledkom aj hercýnskych, ale hlavne alpínskych tektonometamorfných 
procesov (regenerácia hercýnskej minerálnej asociácie). Do úvahy prichádza 
aj vplyv kontaktnej žulovej metamorfózy, ktorej produkty však zatial v rud
ných rajónoch neboli dešifrované, okrem niekoľkých nálezov turmalizácie. 

Doručené: 2 III 1972 Geologický prieskum, n. p. 
Doporučil: Cyril Varček Spišská Nová Ves 
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Probléme stratiformer Lagerstätten der Formation sulfidischer 
Erze in dem älteren Paläozoikum des Spišskogemerské rudohorie 

(ZipsGômorer Erzgebirge) 

PAVOL GRECULA 

In den Westkarpaten konzentrieren sich die stratiformen Lagerstätten in der Ostslo
wakei, und zwar in dem ZipsGômorer Erzgebirge. Hier befindet sich die bekannteste 
und heute einzige in Betrieb stehende Lagerstätte Smolník mit einer sehr alten Berg
bautradition. Die ubrigen Lagerstätten zwischen Mníšek nad Hnilcom und Prakovce, 
sowie bei Kojšov, sind nur in langer Vergangenheit abgebaut worden. Gegenwärtig 
werden diese Lagerstätten geologisch untersucht. Geologisch befassen sich mit diesem 
LagerstättenTyp J. Ilavský (1959, 1965, 1968), P. Grecula (1963, 1965, 1968). 

Die Problematík des Studiums der stratiformen Lagerstätten in dem ZipsGômorer 
Erzgebirge konzentriert sich um die Stratigraphie des älteren Paläozoikums, den geo
logischen Aufbau und den Vulkanismus. Da die Stratigraphie nicht eindeutig fest
gelegt ist (es fehlen Fossilien), entstehen dadurch auch weitere Schwierigkeiten bei 
dem Štúdium und der Erkundung dieser Lagerstätten. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen konnen in folgende Schlusse zusammengefasst 
werden: 
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Auf Grund der lithofaziellen Analyse kônnen in dem älteren Paläozoikum 3 grundle-
gende superponierte Fazies ausgegliedert werden. Tiefer eine psammitische Fazies, ho
lier eine Fazies graphitischer Schiefer oder euxinische Fazies und am hôchsten eine 
vulkanogene Fazies, unten mit einer pelitischen Entwicklung (Komplex griinlicher 
Phyllite) und hoher mit einer vulkanischen Entwicklung. Räumlich zerfallen diese 
grundlegenden Fazies in Subfazies, wobei diese das charakteristiche Gepräge der 
Grundfazies beibehalten. Das Alter dieser Schichtenfolgen ist nicht bekannt, es kann 
Kambrium bis Devon sein, am wahrscheinlichsten ist Silur — Devon. Die tektonische 
Interpretation ist faltig-uberschoben bis schuppig. 

Die stratiformen Lagerstätten der Formation sulfidischer Erze des Zips-Gômorer 
Erzgebirges sind an die vulkanogene (Diabas — Quarzporphyr) Fazies im Rahmen 
der eugeosynklinalen Entwicklung des älteren Paläozoikums gebunden. Sie treten in 
zwei stratigraphischen Horizonten auf. D e r u n t e r e H o r i z o n t mit den La
gerstätten Smolník und Prakovce (untere Lage) befindet sich im Hangenden der 
Schichtenfolge graphitischer Phyllite, also in den unteren Lagen der vulkanogenen 
Schichtenfolge, und der o b e r e e r z f u h r e n d e H o r i z o n t mit Lagerstätten 
und Vorkommen zwischen Mníšek und Prakovce, Kojšov, Slovinky, befindet sich in 
derselben Schichtenfolge, jedoch stratigraphisch in ihrer hóheren Partie, in dem sog. 
v-ulkanischen Komplex, und zwar in dessen unterem Teil (Abb. 2-4). Diese Position 
der Vererzung ist an alien Vorkommen der Lagerstätten dieses Typs stabil. Das genaue 
chronostratigraphische Niveau der erzfuhrenden Horizonte ist nicht bekannt, und 
kann wegen der Unbestimmtheit der Stratigraphie im Rahmen des gesamten älteren 
Paläozoikums variieren. Aus der Gesamtentwicklung der Gelnica-Serie, sowie aus 
der Annahme einer regionalen Verbreitung der grundlegenden faziellen Entwicklun-
gen der Gelnica-Serie (die sich vom Standpunkt der heutigen Erkenntnisse in dem 
gesamten Schichtkomplex nicht iibereinander wiederholen) kann auf ein devonisches 
Alter der stratiformen sulfidischen Lagerstätten geschlossen werden. Direkte pa-
läontologische Beweise dieser Annahme existieren bisher nicht. 

Die Vererzung ist an alien Lokalitäten mit feinkornigen pyroklastischen Diabas-
gesteinen, in denen sich auch Lagen von Diabas befinden, assoziiert. In ihrem Han
genden befinden sich entweder grunliche Phyllite, wie in dem Fall des unteren erz
fuhrenden Horizontes, oder Quarzporphyre, wie im Hangenden des hôheren erz
fuhrenden Horizontes. Im Rahmen der erzfuhrenden Horizonte existieren einige 
vererzte Lagen (abb. 2.), woraus auf eine wiederholte vulkanische und exhalativ-
hydrothermale Aktivität geschlossen werden kann. 

Der basische Vulkanismus besitzt keine Regionale Ausbreitung und auch die Mäch-
tigkeit seiner Produkte (vor allem der pyroklastischen, weniger der Diabase) sind 
ôrtlich verschieden. Er konzentriert sich jedoch in Längszonen. Diese Zonen deuten 
auf die Existenz von synsedimentären, tiefer reichenden Bruchlinien und -zonen hin, 
die von dem Magma sowie den Gasen und hydrothermalen Losungen, als Begleiter-
scheinungen der vulkanischen Tätigkeit, zum Aufstieg an die Oberfläche benutzt 
wurden. 

Ausser in pyroklastischen Diabasgesteinen, bzw, basischeren Porphyroiden, finden 
wir die Vererzung auch in stark kieseligen Gesteinen, die gewôhnlich mit vulka-
nischem Material wechsellagern (cm-dm). Stellenweise sind diese kieseligen Ge-
steine auch mehrere Meter mächtig. Es kann angenommen werden, dass die erwähnten 
synvulkanischen Hydrothermen reich an SiO, waren und die Entstehung dieser vulka-
nochemischen Sedimente, die man als Vulkanosilizite bezeichnen kônnte, bewirkten 
(hierher wurde auch ein Teil der Lydite gehoren). Unter dem Einfluss der Hydro
thermen kam es auch zu metasomatischen Auswirkungen auf die pyroklastischen 
Gesteine, von denen diese Verkieselung und Chloritisierung bereits während des 
Entstehungsvorganges dieses vulkanosedimentären Komplexes verursacht wurde. Der 
Wechsel von magmatischen Ergussen, Asche-Extrusionen und Ausfliissen von Hydro
thermen in das Becken ist wahrscheinlich, doch mit Hinsicht auf die geringe Mäch-
tigkeit des Horizontes basischer Gesteine wohl von kurzer Dauer. 

Die Vererzung besitzt den Charakter eingesprengter Erze, stellenweise kombiniert 
mit einem Stockwerk-Typ und mit Groberz-Lagen von Sulfiden die in Smolník 
hauptsächlich durch Pyrit, auf der Lokalität Jalovici vrch durch Pyrit, Sphalerit, 
Chalkopyrit, Galenit und weitere seltene Minerale repräsentiert werden. 

Die Vererzung ist nicht an alle Vorkommen basischer Gesteine in den beiden 
angefuhrten Horizonten gebunden, sondern befindet sich nur an bestimmten Stellen 
der Verbreitung von Diabasgesteinen. Die Situierung der Vererzung koinzidiert mit 
den angenommenen synsedimentären Bruchen, die auch durch Vorkommen von 
Gabbrodioritkôrpern angedeutet werden. Die Vererzung ist jedoch nicht das Produkt 
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magmatischer Gesteine, sondern der begleitenden submarinen gasig-hydrothermalen 
Tätigkeit. Dann kann von einer, mit der Sedimentation synchronen Akkumulation der 
magmatischen Produkte und Erzkomponenten die Rede sein, und dies nur mit einer 
lokalen Auswirkung. 

Gewisse Unterschiede bestehen auch in dem qualitativ-mineralogischen Gehalt der 
Lagerstätten. Der untere Horizont kann als Pyrit-Chalkopyrit-Horizont mit domi-
níerendem Pyrit (eingesprengter Typ, stellenweise bis zu Groberz) gekennzeichnet 
werden. Weitere Sulfide sind zahlreich, jedoch selten. Der obere Horizont enthält 
Pyrit, Chalkopyrit, Sphalerit, Galenit und weitere seltene Sulfide in der Form von 
eingesprengten und eingesprengten Stockwerk-Erzen. 

Diese Unterschiede konnen mit dem Typ des Vulkanismus in Ubereinstimmung 
gebracht werden. Während sich in dem unteren Horizont nur Produkte des Diabas-
Vulkanismus befinden, äussert sich in dem oberen Horizont auch schon der Einfluss 
eines saueren Vulkanismus, dessen Resultate sich bereits in dem eigentlichen erz
fuhrenden Horizont, aber hauptsächlich in dessen direktem Hangenden befindet. 

Aus den Feststellungen auf der Lagerstätte Jalovici vrch bei Mníšek nad Hnilcom 
und Smolník kann eine gewise Zonalität in der Umgebung der angenommenen Zu-
fuhrzentren beobachtet werden (bzw. diese konnen an Hand der Zonalität bestimmt 
werden). Von dem zentralen Teil, der eine in der Richtung der zufuhrenden Bruchli-
nien gestreckte Form besitzt, nehmen randwärts Cu-Pb-Zn-Sulfide ab, so dass die 
Randpartien vorwiegend von einer Pyrit-Vererzung gebildet werden die zu den Rän-
dern hin ebenfalls ausklingt (N von Jalovici vrch erscheinen auch Hämatit-Magnetit-
Quarzite; ihre Beziehung zu der polymetallischen Sulfid-Vererzung ist nicht klar). 

Die stratiformen Sulfid-Lagerstätten befinden sich in intensiv verfalteten Komple-
xen und sind alle an Synklinalpartien der Falten, genauer an ihre Schenkel. ge-
bunden doch muss dies nicht gesetzmässig sein. Durch die Einwirkung mehrerer 
deformierender tektonischer Phasen sind die vererzten Lagen entweder gestreckt oder 
aufgestaucht, gewôhnlich in grosse Linsen boudiniert. 

Durch verfaltend-metamorphe Prozesse wurden die Lagerstätten während der 
herzynischen (sudetischen Phase?) und der alpidischen (obere Kreide) Etappe betrof-
fen. Die Metamorphose äussert sich in der Fazies griiner Schiefer und ihr Einfluss 
auf die Endphase der Bildung der stratiformen Sulfid-Lagerstätten ist sehr bedeutsam. 
Während der Metamorphose wird eine Mobilisierung der Elemente und ihre ortliche 
Umordnung und Konzentration angenommen (entweder in geeignete porôse — pyro-
klastische — Gesteine im System der schichtigen Schieferigkeit, oder in die Flächen 
der jiingeren alpidischen Clivage in der Form von dunnen und kurzen Adern (bzw. 
in beiden Formen). Die Rekristallisierung, Entstehung neuer Generationen von Mi-
neralen sowie die Entstehung von Gängen alpidischen Typs sind das Ergebnis sowohl 
herzynischer, jedoch hauptsächlich alpidischer tektono-metamorpher Prozesse (Re
generation der herzynischen Mineralassoziation). 

In Erwägung kommt auch der Einfluss der Granit-Kontaktmetamorphose, deren 
Produkte jedoch bisher in den Erzrayons nicht ausreichend entziffert wurden, ausser 
einigen Turmalinisationsvorkommen. Nach dem Verhältnis der Schwefelisotope S32/S34 

(J. Kantor - J. Rybár 1971) wird eine Zufuhr von Schwefel in den erzfuhrenden 
Horizont angenommen; dies kónnte auch mit der Kontaktmetamorphose in Zusam-
menhang gebracht werden. 

Im ganzen konnen die stratiformen Lagerstätten der Formation sulfidischer Erze 
als syngenetisch mit der submarinen gasig-hydrothermalen synvulkanischen Tätigkeit 
mit einer späteren polymetamorphen (herzynischen, jedoch vor allem alpidischen) 
Durcharbeitung und Regeneration angesehen werden. 

Vbersetzt von L. Osvald 
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