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A K T U A L I T A 

K a s s i t e r i t v N í z k y c h T a t r á c h 

MARIA LINKEŠOVÁ — IVAN ClLLlK 

Kassiterite occurences in the Nízke Tatry Mts. 
(Middle Slovakia) 

Elevated numbers of kassiterite grains were found in the course of mi-
neralogical investigations to occur in mechanical and physico-chemical 
dispersion product aureoles sampled in alluvial brook deposits of the 
eastern Nízke Tatry Mts. Occurences are located around porphyric granitoide 
bodies intruding here crystalline rocks of the Hron Paleozoic group and 
in their N E structural prolongation. The geochemical assemblage of tin 
— wolfram — lithium may indicate so far unknown traces of periplutonic 
kassiterite-bearing ore formation. 

Jedným zo zaujímavých a prospekčne dôležitých výsledkov regionálneho geoche
mického výskumu jadrových pohorí Západných Karpát je aj zistenie kassiteritu 
v šlichoch v území na severovýchod od Brezna v Nízkych Tatrách. 

Regionálny geochemický výskum je zameraný na zistenie mechanickej aureoly 
rozptylu v aluviálnych náplavoch mineralogickými metódami a na identifikáciu 
fyzikálnochemickej aureoly rozptylu v jemnej frakcii týchto náplavov pomocou 
emisnej spektrografie. Pretože pod stereomikroskopom kassiterit jednoznačne identi
fikovať nemožno (môže sa zameníí napr. so skorylom), použili sme mikrochemickú 
skúšku redukovaním pomocou zriedenej HC1 na zinkovej doštičke. Tento postup 
potvrdila rontgenová a spektrálna analýza. 

Na možný výskyt kassiteritu v systematicky skúmanom území upozornil zvýšený 
obsah cínu (10 až 100 ppm) v jemnej frakcii riečnych sedimentov v hrebeňových 
častiach východnej časti Nízkych Tatier, sprevádzaný rozptylovou aureolou scheelitu 
s obsahom Li (10 až 100 ppm). Kassiterit v okolí Mýta pod Ďumbierom údajne zistil 
aj M. P u l e c (ústna informácia, 1977). Najviac zŕn kassiteritu v šlichoch alúvia 
sme našli severne od Bujakova (až 127 ks), v Bacúáskej doline (desiatky zŕn), zvý
šený počet v pruhu hronskej série kryštalinika medzi týmito dolinami. Okrem toho 
ojedinelé šlichy s počtom zŕn nad 10 sú známe zo severnej časti potoka Bocianka 
a z dolného toku Čierneho Váhu. Veľkosť zŕn kassiteritu sa pohybuje medzi 0,1 až 
1 mm. 

Z hľadiska možného zdroja a transportu minerálu je zaujímavé, že zrnká kassi

teritu v Nízkych Tatrách sú nepravidelne ostrohranné, pod stereomikroskopom majú 
ružovú farbu a lastúrovitý lom. 

Vysoký počet zŕn kassiteritu v alúviu Nízkych Tatier sa okrem výnimiek pre
važne koncentruje do okolia telesa porfyrických granitoidov, ktoré severovýchodne 
od Brezna prerážajú kryštalické bridlice hronskej série. Ďalšie nálezy sú v štruk
túrnom severovýchodnom pokračovaní tohto územia. Geochemická asociácia 
Sn—W—Li môže signalizovať novú, v tomto území doteraz neznámu rudnú formáciu 
kassiteritu periplutonického typu. 
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