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P r e d t r i a s o v á k ô r a z v e t r á v a n i a n a loka l i t e 
L ip tovská Lúžna (Nízke T a t r y ) 

(5 obr. a 1 tab. v texte) 

OĽGA FEJDIOVÁ* 

npe;upHacoBan Kopa RWBeTpHBaHHsi Ha MecTopoJKaeHHM JlHnTOBCKa Jly>KHa 
(HM3KMe Taipw) 

B TOHBC HH/KHCTpiiaCOBOH, T. e. KBapUHTOBOH CBHTbl, Ha MeCTOpO/KJ.eHHH JlHn
roBCKa Jly/KHa (HH3KHe TaTpw) ÔU.IH oÓHapy/KCHbi ocajKH ao CHX nop HCOIIH
cawibie B IienTpa.7bi!OH Mac™ 3ana.iHbix KapnaT. MO>KHO npe;uio.naraTb, mo 
pC'Ib HaCT O (pOCH.lbHOH npe.ITpHaCOBOH Kope BblBeTpHBaHHH. 

3TO npejno.io:Kenne onHpacTCH Ha Haô.iiojaeMbix HB.ICHHHX. 

PreTriassic weathering crust on the Liptovská Lúžna locality 
(Nízke Tatry Mts.) 

A particular kind of sediment has been found in the underlier of the 
Lower Triassic clastic (quartzites) at he Liptovská Lúžna locality (Nízke 
Tatry Mts.). Such a sediment was till now undescribed in the Central 
West Carpathians. 

The sediment is compact, without bedding, composed of unsorted frag
ments of feldspars, quartz grains and darkgrey matrix, was ascertained 
maximally up to 1 cm size. Analyzing mineral composition of the mother 
rocks, overlying quartzites and the sediment proper, it is that composition 
is very similar to the underlying crystalline rocks. 

According to observed features this particular sediment is supposed to be 
a pretriassic weathering crust, produced by mechanical weathering of the 
crystalline rocks. 

Juhovýchodne od Liptovskej Lužnej (Nízke Tatry) v doline paralelnej s po

tokom Banské je v kompletnom vrstvovom slede odkryté spodnotriasové sú

vrstvie. Medzi vlas tným kryštal inickým podložím, ktoré tvorí j emnozrnný 
svetlý granodiori t . miestami vo vývoji „písmenkovej žuly", a spodnotriasovým, 
tzv. kremencovým súvrstvím. sa nachádza osobitný druh klast ického sedimentu 
(obr. 1. 2. 3). 

Makroskopický sa tento útvar javí ako nevrstvovitá klastieká horn ina tma

vej sivozelenej farby, ktorú tvoria nevy t r iedené úlomky ost rohranných živcov, 
kremeňa a tmavozelenej základnej hmoty velkosti do 1 cm. 

Mikroskopicky možno horninu charakterizovať t ak to : Skladá sa zo z ŕn k r e 

meňa, prevažujú hrubopolykryštal ické kremenné zrná z masívnych plutonic

kých hornín (H. B l a t t 1967. O. F e j d i o v á 1973, 1976, menej často sa 
vyskytuje monokryštal ický a drobnopolykiy statický kremeň. Polykryšta

* RNDr. Olga F e j d i o v á , CSc, Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta, 886 25 Bra
tislava. 
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lický kremeň s usmernenými jedinca

mi sa v tomto sedimente nenachádza. 
Občas však možno nájsť dosť opraco

vané kremenné zrná s or ientovaným 
dorastaním. 

Ďalším minerálom sú živce. Sú to 
veľké neopracované zrná, niektoré po

s t ihnuté sericitizáciou a mikrokl ini

záciou. Dosť často možno vidieť me

chanické rozpukanie. Pukl inky vyp ĺňa 
základná hmota (obr. 4). 

Biotit tvorí veľké pleochoické úlom

ky tmavohnedej farby, miestami už 
vybielené (Fe sa mohlo odstrániť po

čas t ransportu) , poprehýbané aj roz

padnuté na drobné šupinky, ktoré po

zvoľna prechádzajú do základnej h m o 

ty (obr. 5). 
Akcesorické minerá ly zastupuje len 

chudobná asociácia — leukoxén, zirkón 
a turmalín, celkove vo veľmi malom množstve. Z úlomkov hornín sú ojedinelé 
pr í tomné rohovce, avšak dosť často sa vyskytujú úlomky zložené z kremeňa, 
zvyčajne hrubopolykryštal ického. a zo živca. Občas sa vyskytujú aj úlomky 

Obr. 1. Lokalita Liptovská Lúžna. Mier
ka 1 : 25 000. 
Fig. 1. Locality of Liptovská Lúžna. Scale 
1 : 25 000. 

Obr. 2. Kontakt fosílnej kôry zvetrávania 
so spodnotriasovými klastikami. Foto 
O. Fejdiová. 
Fig. 2. Contact of fossile weathering crust 
with the Lower triassic elastics. 

Obr. 3. Ostré rozhranie fosílnej kôry 
zvetrávania a spodnotriasových klastík. 
Foto O. Fejdiová. 
Fig. 3. Sharp boundary between fossile 
weathering crust and the lower Triassic 
elastics. 
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kremeňa spolu s biotitom, resp. živca s biotitom. V zmysle definície H. B 1 a 11 a 
(1967) už ide o úlomky hornín. 

Št ruk tú ra sedimentu je chaotická, bez akéhokoľvek usmernenia alebo aspoň 
náznakov laminácie. Nevytriedenosť sedimentu demonštruje aj veľké množstvo 
chloritickosericitickej základnej hmoty, v ktorej opisované zrná plávajú. 

Aby bolo možno bližšie objasniť pôvod tohto sedimentu a zistiť jeho pr í 

padný vzťah k podložnému kryätaliniku, orientačne boli zhotovené plani 

metr ické analýzy (1000 bodov z každého výbrusu) j ednak zo spodnotr iasového 
súvrstvia z tesného nadložia opisovaného sedimentu, zo samotného opisovaného 
sedimentu a napokon aj z podložného kryštal inika (vz. A — spodnotr iasový 
kremenec. G — podložné kryšta l ín ikum. ostatné vzorky sú zo skúmaného sedi

mentu) . Z tab. 1 sa dá vyčítať, že opisovaný klastický sediment má oproti nad 

ložným kremencom zhruba o 30 až 60 % menej kremeňa, viac živcov, m i k r o 

klínu a základnej hmoty. 
V porovnaní s analýzou z podložného kryštal inika je skúmaný sediment obo

ha tený o sľudy, teda biotit, a chudobnejší o živce. Vo výbrusoch možno pozo

rovať rozpadanie sa živcov aj sľúd na stále drobnejšie úlomky. Tieto dve 
minerá lne zložky možno pokladať za zdrojový materiál základnej hmoty, avšak 
nemožno vylúčiť ani prínos mater iá lu pre základnú hmotu zvonku do sedi

men tu už počas jeho vzniku. Istý prínos materiálu, či jeho miešanie preds ta 

vuje obohatenie skúmaného sedimentu o rohovce a akcesorické minerály, a k o 
aj o kremenné zrná iného ako plutonického pôvodu a o kremenné zrná s or ien

Obr. 4. Rozlámané živce, do puklín pre Obr. 5. Biotit, sprehýbané lupienky v za
niká základná hmota. X nikoly, zv. 43X. kladnej hmote X nikoly, zv. 43X. Foto 
Foto F. Martančík. F. Martančík. 
Fig. 4. Breaking feldspars, matrix pene Fig. 5. Biotite, folded leaves in matrix, 
trating into cracks. X nicols, magn. 43 X. X nicols, magn. 43X. 
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Tab. 1 
Min. 

č. vz. 

Ai 
Bi 
Ci 
C2 
F 
G 
H 

Kremeň 

92,2 
57,2 
58,0 
49,7 
47,2 
52,6 
17,2 

Zlvce 

3,7 
5,2 
7,6 

12,2 
1,1 

32,3 
8,3 

Mikroklín 

0,1 
1,4 
6,0 
8,1 

16,4 
13,0 

2,1 

Sľudy 

1,9 
5,8 
7,0 
1,2 
2,1 

25,9 

Matrix 

4,0 
34,3 
22,5 
23,0 
34,1 

46,4 

tovaným dorastaním. Všetky tieto komponenty sú úplne cudzie horninám 
z podložia. 

Kontakt skúmaného sedimentu s podložným kryštal inikom je skrytý pod 
suťou, avšak kontak t so spodnotr iasovým súvrs tvím je odkrytý (obr. 2, 3). 
Makroskopický je toto rozhranie ostré, spodnotriasové klast iká sú zjavne 
jemnozrnnejš ie a sú červenkavej farby, oproti hrubozrnnost i a sivozelenému 
sfarbeniu skúmaného sedimentu. V o ' výbrusoch však možno pozorovať skôr 
pozvoľný prechod, ktorý sa vyznačuje zmenšovaním veľkosti zŕn, úbytkom 
mikrokl ínu a základnej hmoty a zvýšením obsahu kremeňa . 

Na odkryve asi 30—50 cm pred nasadením spodnotriasového súvrstvia sa 
v skúmanom klastickom sedimente objavujú 3 vrstvičky tzv. kremencov 
v hrúbke 4—5 cm, ktoré majú priebeh paralelný s vrstvovitosťou nadložného 
súvrstvia. Celkovú mocnosť skúmaného sedimentu možno odhadnúť asi na 
3—4 m. 

Takýto druh sedimentu z podložia spodnotriasového klastického súvrstvia 
doteraz z centrálnych Západných Karpá t nebol opísaný. Na myšlienku, že 
skúmaný sediment predstavuje pravdepodobne zvyšok predtriasovej kôry zve

t rávania , v prvom rade navádza veľmi príbuzné zloženie podložného kryštal i 

nika a skúmaného sedimentu. 
Záverom možno povedať, že sa na lokalite Liptovská Lúžna v podloží spodno

triasové, tzv. kremencového súvrstvia nachádza predtr iasová kôra zvetrávania, 
ktorá vznikla prevažným mechanickým spôsobom rozpadu materskej horniny, 
o čom najlepšie svedčia rozličné štádiá rozlamovania živcov. Ako sme už spo

menuli , mechanický rozpad sa prejavuje aj pri vzniku základnej hmoty. Prínos 
cudzieho mater iá lu mohol byť spôsobený občasným zásahom mora, v ktorom 
už vznikali spodnotriasové klastické sedimenty. 

Doručené 5. II. 1976 
Odporučil J. Bystrický 
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