
1974, J. T ô z s é r — K. E g y ú d 1972). 
Zrudnenie má žilníkový alebo žilkovoimpregnačný charakter s maximom 

koncentrácie vo vhodne primárne a sekundárne porušených horninových kom
plexoch bez ohľadu na ich petrografický či petrochemický charakter a stupeň 
hydrotermálnej premeny. Rozmiestnenie úžitkovej zložky je z kvantitatívnej 
a kvalitatívnej stránky veľmi variabilné. Obsah Hg sa pohybuje v rozmedzí 
0,00X—X,0 %, rumelka vystupuje na ložisku nepravidelne miestami od po
vrchu až do hĺbky asi 200 m. 

Ložisko je z východnej strany obmedzené tektonickým stykom vulkanitov 
komplexu Ošvárska s kumulodomatickým telesom biotitamfibolpyroxenických 
dacitov, ktorý tvorí clonu zrudnenia, na Z je obmedzenie ložiska tiež tekto
nické. Smerom na J prechádza do antimonitovej mineralizácie, severné ukon
čenie ložiska je pravdepodobne tektonické. 

Ortuťovú mineralizáciu spolu s arzénovou antimónovou mineralizáciou po
kladáme za prejav hlbinného magmatizmu, ich vek je nesporne mladší ako 
posledné prejavy vulkanizmu na východnom Slovensku. Spolu s opálovou 
mineralizáciou ich pokladáme za najmladšie prejavy nízkotermálnej epigene
tickej mineralizácie. 

6. Libanka — drahý opál 

(M. Slavkay) 

Svetoznámy výskyt drahého opálu v Slanských vrchoch leží západne od 
štátnej cesty Cervenica — Zlatá Baňa asi 1 km juhozápadne od osady Dubník. 
Na hrebeni zvanom Libanka prezrádzajú početné haldy a štôlne bohatú baníc
ku činnosť v minulých storočiach. Vyťažený drahý opál sa spracúval a brúsil 
v osade Dubník. 

Vyskytujú sa tu rozličné druhy opálov. Ohnivé opály ohnivočervenej farby 
a čierne opály hrajúce karmínovočervenou farbou sa pokladajú za najdrahšie. 
Niekoľko unikátnych kusov bolo ocenených veľmi vysoko. Časté sú opály 
hrajúce modrými, zelenými a fialovými farbami, ale nie sú už také vzácne. 
Bežne sa vyskytuje mliečny a voskový opál, ako aj hydrofán. Najväčší exem
plár vzácneho opálu nájdený na tomto ložisku vážil 607 gramov. 

Opál sa nachádza vo forme žiliek, šošoviek, nepravidelných zhlukov, oje
dinelých zŕn rozličnej veľkosti a pod. Tie sú nepravidelne rozmiestnené v' hyd
rotermálne zmenených pyroxenických andezitoch a ich pyroklastikách (vrch
ný sarmat—pliocén). 

Veľkolepá hra farieb zaradila drahé opály medzi drahokamy. Príčina vzniku 
farieb sa vysvetľovala rozlične (J. V. S a n d e r s). Elektrónkovou mikrosko
piou sa zistilo, že príčinou farieb je difrakcia na pravidelnej trojrozmernej 
štruktúre vychádzajúcej z pravidelného usporiadania sférických čiastočiek kre
meňa s veľkosťou 1500—4000 A v priemere, z ktorých sa opály skladajú. Me
dzi sférickými čiastočkami sú dutiny a celý rad pôsobí ako difrakčná mriežka. 
Monochromatické lúče produkované týmto mriežkovaním sú vlastné farby, 
ktoré v opáloch vidíme. 

Keď sa v dutinách vyzráža veľa „cementu", opál sa stáva priehľadným, ale 
bezfarebným. 
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Účastníci exkurzie si prezrú haldy zo starých ťažieb a budú mať možnosť 
hľadať opály rozličného druhu. 

7. Vihorlat — sekundárne kvarcity 

(Z. Baczó) 

Vulkanické pohorie Vihorlat je neoddeliteľnou súčasťou Vihorlatskogutin
ského pohoria s typickými črtami vulkanitov Východných Karpát. Vyčleňujeme 
v ňom tri komplexy hornín zodpovedajúce samostatným etapám vývoja vul
kanizmu. 

A. Spodný komplex — panón c. Leží na predneogénnych sedimentárnych 
sériách a na neogénnych sedimentoch podvihorlatskej uholnej panvy. Strato
vulkanický komplex láv a pyroklastík má v spodnej časti bazaltoandezity a vo 
vrchnej andezitodacity až dacity. Vystupujú vo forme kumulodómov, dómov 
a kupol. 

B. Stredný komplex — levant. Na úrovni súčasného erozívneho zrezu je 
najrozšírenejším komplexom Vihorlatu. Vyčleňujeme v ňom štyri horizonty 
(od najstaršieho po najmladší). 

1. Horizont Koňuš I pozostáva zo striedajúcich sa hrubých polôh pyroklas
tík a tenkých prúdov láv. Pyroklastiká majú charakter tufobrekcií a hrubých 
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Vysvetlivky na str. 20 a 21. 


