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rHa^oK^aCTHMecKMe man B MepreJiHcroit CBHie mrnaero a;ib6a 
B cpejne.M Iioiia/Kii 

TeJia rMajiOKJiacTHnecKoň JiaBM BcrpcMaioTCJi B CBMTC MepreJieii 
HHÄHero Mena Ha MecTopo/K«eHHn Bouiana (noac YTCCOB) n MCCTO
pOÄfleHMW BCUKOB (ueHTpajibHo KapnaTCKuii noac). Y HHX OÄMH3KO
Ba* neTporpa*MMCCKa« xapaKTepMCTMKa H OTHOCHTCM K mejioMHO
ojiMBMHOBMM 0a3aJibTaM co cJiaôbiM KaJiMeBbiM nepeBecoM. Bineiuaio
mwe MeprejiMCTbie CBMTM Ha ocHOBaHMM (popaMWHwcpepoBOM MMKPO
cpaynbi npMHaflne>KaT anbOy, HO Ha Mecropo>KfleHHK Eouiaua Romaicr
HO M3MCHČHHbIC MepreJIM B KOHTaKTe C OCHOBHWM TeJIOM, crpararpa
cpMMecKM OTHOCMM K HMJKHCMy aJib6y. Ha ocHOBaHHM Bbiuie npwBeneH
Hbix «aHHbix, rna^oK^aCTHMecKHe JiaBM BO3HHKJIH B HHÄHCM ajib6e. 

Hyaloclastic lava in a marly sequence of Lower Albian age in the 
middle Váh valley, Western Slovakia 

Bodies of hyaloclastite lava occur in marlstone sequence of 
Lower Cretaceous age at Bošáca (Pieniny klippen belt) and Bec
kov localities (Central Western Carpathians). Volcanic rocks are 
of similar petrographic nature representing alcaline olivine basalt 
with slight potash overbalance at both localities. The surrounding 
marlstone sequence is according to foramimfera microfauna of 
Albian age. On the Bošáca locality, the marlstone of Lower Albian 
age suffered thermal metamorphism along the contact of the ba
salt body. Accordingly, the hyaloclastite lava originated during 
the Lower Albian. 

Pri výskume mezozoických vá a beckovskej série (M. M a h e I 
pencov bošáckej (M. M a h e l 1978) 1959) sme na strednom Považí 
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uprostred slieňovcového súvrstvia 
spodného albu zistili dva výskyty 
bázických telies. Jeden z nich je 
juhozápadne od Bošáce a druhý 
východne od obce Beckov. 

Geologická charakteristika lokalít 
Bošáca a Beckov 

Lokalita Bošáca 

Profil sa začína od S menším od

kryvom polymiktných zlepencov 
albu. Jeho podrobný petrografický 
opis podáva P. G r o s s (1966, 
s. 124—125). 

Smerom na J nasledujú sivohne

dé slieňovce (vz. A). Pod mikro

skopom majú pelitickú štruktúru. 
V základnej hmote je nepatrné 
množstvo drobných kremeňových 
zŕn aleuritovej veľkosti. Organické 

Obr. 1. Schematická mapka lokality 
Bošáca 
Fig. 1. Sketch map of the Bošáca loca
lity 
zvyšky sú zastúpené prevažne bliž

šie neurči te lnými rozlámanými fo

raminiferovými schránkami a ne

porušenou schránkou rodu Anoma

lina. V. Gašparíková podľa mikro

fauny získanej z výplavov (Haplo-

vhragmoides ex. gr. nonioninoides 
(Reuss), Lenticulina sp., Anomali-

2 . 0 -

1.0 . 

. 2.0 

L« 

1 ^ 2ÍZ23 3 ^ *BB 5££3 
Obr. 2. Geologický profil lokality Bošáca. Vysvetlivky: 1 — sivohnedé slieňovce — 
Vodný alb, 2 — červené slieňovce — spodný alb, 3 — sivé celistvé vápence — 
hautenv, 4 — organodetrické vápence — vrchný barém, 5 — hyaloklastitové lávy, 
A — D — miesta spracovaných vzoriek 
Fig. 2. Geological profile of the Bošáca locality. Explanations: 1 — greyish brown 
marlstone, Lower Albian, 2 — red marlstone, Lower Albian. 3 — grey massiv 
limestone, Hautenv, 4 — organodetritic limestone, Upper Barremian 5 — hyalo
clastite lava, A—D — sample site 
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na (Gavelinella) intermedia (Reuss), 
Anomalina (Gavelinella) rudis Re
uss, Gyrodina infracretacea Mozo-
rova) zaraďuje slieňovce do spod

ného albu (ústna informácia). 
Uprostred prebádaného slieňov

cového súvrstvia je 200 cm hrubá 
poloha sivého lavicovitého organo

detrit ického vápenca (vz. B). Vo 
vápencoch sú zriedka drobné (1 až 
1,5 cm) konkrécie, ktoré tvorí ílo

vitochloritovolimonitová výplň. 
Ich jadrá sa rozpadávajú na l imoni

tový prášok. Vápence majú organo

detritickú š t ruktúru a označujeme 
ich ako biosparit. Organické zvyšky 
sú zastúpené foraminiferami rodu 
Hedbergella, t lakom často defor

mované, a preto ich v niektorých 
výbrusoch nemožno presne určiť. 
J. S á l a j v niekoľkých výbrusoch 
zistil Hedbergella ex. gr. trocoidea 
(Gandolfi), Marsonella cf. oxycoma, 
Gavelinella cf. barremiana. Zried

kavejšie sú Anomalina sp. a Tex-

tularia sp. Podľa uvedených mikro

organizmov zaraďujeme vápence do 
barému. Organogénny detri t zastu

pujú hrubostenné schránky Inoce-

ramus sp., rekryštalizované krinoi

dové články a riasy Solenopora. 
Hojné sú zrnká glaukonitu, chloritu 
a autigénne kremeňové zrnká. 

V pokračovaní profilu vystupuje 
súvrstvie sivých, čiastočne slieni

tých vápencov (vz. C). Vrstvové 
plochy vápencov sú nerovné a jed

notlivé lavice sú oddelené medzi

vrsvičkami slieňovcov. Vápence ma

jú organogénnu š t ruk túru a patr ia 
medzi biomikrity. Organické zvyšky 

sú v hojnom množstve zastúpené 
hedbergelami a rádioláriami. Podľa 
hedbergelovej mikrofácie ich po

kladáme za hauteriv. 
V blízkosti bázického telesa vy

stupujú červenohnedé slieňovce 
(vz. D). V ich okrajovej časti na 
styku s vulkanickou horninou mož

no pozorovať kontaktné premeny. 
Slieňovce obsahujú mikrofaunu za

stúpenú druhom Haplophragmoi-

des ex. gr. nonioninoides (Reuss) a 
V. G a š p a r í k o v á ich pokladá 
za spodný alb (ústna informácia). 

Opísané spodnokriedové sedi

mentárne horniny obnažené v záreze 
poľnej cesty juhozápadne od Bo

šáce tvoria časť litostratigrafickej 
jednotky. A. B e g a n (1969) ich 
v oblasti Trenčín—Bzince zaradil 
do manínskej série. M. R a k ú s 
(1977) porovnával vrchnotriasové a 
spodnoliasové horniny v oblasti 
Drietomy s horninami vystupujúci

mi na ľavom brehu Váhu (v oblasti 
Beckov—Boďovka) a oblasť defino

val ako drietomskú sériu. M. M a

h e ľ (1978) tvrdí, že v tomto území 
ide o prevrásnené šupiny troch tek

tonických jednotiek: a) inoveckej, 
b) zliechovskej, c) jednotky vývi

nom blízke manínskej . Mezozoické 
horniny v oblasti Bošáce zaradil do 
bošáckej série. 

Podľa výsledkov nášho bádania 
je profil spodnokriedových hornín 
juhozápadne od Bošáce totožný so 
spodnokriedovými horninami v 
profile Beckov. Preto mezozoické 
horniny v oblasti Bošáce zaraďuje

me k beckovskej sérii. 
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Lokalita Beckov 

Obdobné vulkanické horniny vy
stupujú v malej depresii v profile 
Beckov východne od hradných zrú
canín. Bázické horniny majú men
šie rozmery ako na predchádzajúcej 
lokalite. Vystupujú uprostred slie-
ňovcového súvrstvia. Kontaktné 
premeny slieňovcov sa na styku 
s bázickými horninami nezistili. 
Predpokladáme, že sa tu z bázic

kého telesa zachovala iba najvrch

nejšia časť. Vo vzorkách zo slieňov

cového súvrstvia, ktoré obklopuje 
bázické horniny, zistila V. G a š

p a r í k o v á (z podložia a nadložia) 
rekryštal izované foraminifery, za

stúpené prevažne druhom Rotalipo-

ra sp. 
M. M a h e ľ (1967) z toho istého 

súvrstvia (ale východnejšie) uvádza 

Obr. 3. Schematická mapka lokality 
Beckov 
Fig. 3. Sketch map of the Beckov loka
lity 

tieto vrchnoalbské foraminifery: 
Rhabdommina cf. indirisa Brady, 
Ammodiscus gaultinus Berthelin, 
Trochamminoides sp. Thalmanni-

nella ticinensis (Gandolfi), Rotalipo-

ra appenninica (Renz), Anomalina 
(Gavelinella)cf.ammonoides (Reuss), 
Haplophragmoides nonioninoides 
(Reuss). 

Uvedené bázické teleso, ako aj 
susedné slieňovce albského veku 
pokladáme za beckovskú sériu a 
stotožňujeme sa s náhľadom M. M a

h e ľ a (1978, s. 298), že patrí do 
jednotiek vysockého typu krížňan

ského príkrovu. 

Petrografická charakterist ika 
hyaloklastitových láv 

Zistené vulkanické horniny majú 
charakter dezintegrovaných bazal

tových láv. Makroskopický sú sivo

hnedé až svetlohnedé, v podrobnej

šom obraze možno pozorovať frag

menty sivohnedej, béžovohnedej až 
čiernohnedej farby a svetlú, mlieč

nobielu a sivobielu osnovu. 
Textúra horniny je brekciovitá 

a skladá sa z rovnomerne veľkých 
fragmentov hnedej, čiernohnedej 
lávovej hmoty, najmä v okrajových 
častiach sledovaného telesa. Vo 
väčšom odkrytom profile pri obci 
Bošáca možno pozorovať vcelku ne

rovnomerný charakter brekcie. 
V okrajových častiach (bazálnej, 
ale hlavne vrchnej) sú fragmenty 
lávovej hmoty väčšie (maximálne 
30—50 mm) v internej časti telesa 
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menšie (bežne 2—10 mm). Z obi
dvoch študovaných lokalít, ale na j 
mä v profile pri obci Bošáca, sú 
zreteľné aj drobné tex túrne zmeny, 
a to včítane veľkosti, formy a orien

tácie fragmentov uprostred karbo

nátovej osnovy. Fragmenty lávovej 
hmoty majú rôznorodý tvar, ale 
väčšinou pripomínajú popraskanú 
(potrhanú) rýchlo s tuhnutú kôru. 
Vo fragmentoch je najmä rozpuká

me a časté pozdĺžne t rhl inky 
usmernené súhlasne s dlhšou hra

nou úlomku, ktorá sa spravidla 
zhoduje aj so smerom zistenej flui

dálnej št ruktúry lávovej hmoty. Na 
mnohých miestach sú fragmenty 
takmer rovnobežné. Tieto výraznej 

šie fluidálne prvky a usmernenie 
polôh väčších fragmentov v profile 
pri Bošáci sú konformné so sme

rom celého vulkanického telesa. 
Karbonátová osnova plasticky vy

pĺňa priestor medzi fragmentmi, 
preniká do nich pozdĺž pukliniek 
a trhlín a uzatvára väčšie i drobné 
mikroskopické úlomky. Osnova je 
makroskopický monotónna. Pri 
bližšom skúmaní v nej vidieť jemné 
šmuhy červenohnedej lávovej hmo

ty. Vo fragmentoch sú drobné 
mandle čiernozelenej a čiernohne

dej, zriedkavo sivobielej výplne. Sú 
rozmiestnené rovnomerne približne 
rovnako veľké (v mikroskope nie 
väčšie ako 0,5 mm). Len ojedinelé 
možno uprostred monotónnej, zá

kladnej sklovitej hmoty makrosko

pický zistiť tmavé výrastlice oli

vínu. 

Dezintegrované lávy majú brek

ci ovitú štruktúru a skladajú sa 
z karbonátovej osnovy a z frag

mentov. Fragmenty bazaltovej lávy 
majú rozmanitý tvar, sú rozpukané, 
potrhané, niekde ostrohranné, inde 
zaoblené. Zriedkavo sú fragmenty 
navzájom spojené tenkými vlaso

vými útvarmi sklovitej hmoty. 
Štruktúra fragmentov je mandľov

cová, mandľovcovodrobnoporfyric

ká, vitroporfyrická a vitrická. Man

dle sú zväčša jednoduchými elip

soidmi fluidálne usmernené pozdĺž 
dlhšej osi fragmentov. Majú väčši

nou pevný okraj a vypĺňa ich 
chlorit, limonitizované minerály, 
limonit, karbonát, zriedkavejšie 
chalcedón a zeolity. V základnej 
sklovitej hmote fragmentov vystu

pujú zle zachované, väčšinou pre

menené výrastlice olivinu, pyroxé

nu a len zriedkavo amfibolu a 
plagioklasu. 

V štruktúre brekciovanej lávy 
sme našli drobné úlomky sklovitej 
hmoty v karbonátovej základnej 
hmote, najmä aglutinované okolo 
väčších fragmentov, kde vytvárajú 
lem. Zistili sme aj pôvodnú vzá

jomnú príslušnosť dvoch aj viace

rých fragmentov, ktoré boli roz

t rhnuté už po stuhnutí . Svedčí 
o tom jednak nadväznosť š t ruktúry 
základnej hmoty (napr. fluidálne 
usmernenie) alebo nadväznosť roz

t rhnutých výrastlíc nachodiacich sa 
vo fragmentoch obklopených kar

bonátovou osnovou. 
Osobitnú pozornosť si zasluhujú 

kontaktné lemy fragmentov voči 
karbonátovej základnej hmote. Lá
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vová hmota má pevný čiernohnedý 
okraj bohatý na limonit. Šírka lemu 
(maximálne 0,1 mm) závisí od ob

medzenia a veľkosti fragmentu. 
Smerom do vnútra fragmentu sa 
farba limonitizovanej sklovitej zá

kladnej hmoty, miestami silnejšie 
chloritizovanej mení na žltohnedú. 
Na rozdiel od karbonátovej hmoty 
ďalej od kontaktu, ktorá je prevaž

ne drobnozrnná, je karbonátová 
osnova na kontakte s lávovými 
fragmentmi rekryštalizovaná (kar

bonát má relatívne hrubšie zrno). 
Karbonátový kontaktný lem varí

ruje až do šírky 0,5 mm. Rekryšta

lizovaný karbonát vypĺňa aj t rhl in

ky, pukliny vo fragmentoch, ne

rovnosti na ich okrajoch, kde často 
uzatvára drobné úlomky sklovitej 
hmoty. Okrem toho pri niektorých 
väčších fragmentoch je vonkajší 
lem z jemných červenohnedých 
mikroskopických častíc, kopíruje 
tvar fragmentu blízko rozhrania 
rekryštalizovaného a drobnozrnné

ho karbonátu. Častice sú z drobných 
reliktov vulkanického skla, ktoré 
svedčia o aktívnom styku lávy 
s karbonátovým sedimentačným 
prostredím, prostredím v spodnom 
albe. Tieto karbonáty boli pôvodne 
slienité a rekryštalizáciou na kon

takte s rýchlo tuhnúcou lávou z nich 
vznikol kalcit s prímesou železa. 
V karbonátovom leme sú aj nepra

videlné koncentrácie zeolitov (iden

tifikovaných len opticky), väčšinou 
v zálivkových častiach fragmentov, 
príp. aj ako súčasť výplne trhlín. 

Horninotvorné minerály a sklo 
hyaloklastitov 

Olivín vystupuje vo forme izo

lovaných porfyrických výrastlíc 
alebo glomeroporfyrických zhlukov 
zŕn, často s ostatnými tmavými mi

nerálmi. J e idiomorfný a izometric

ký. Charakteristicky vysoký reliéf 
je zvýraznený l imonitovým lemom. 
Zrná sú väčšinou veľké 0,2 mm, 
rozpukané a pukliny spravidla vy

pĺňa limonit, najmä pri väčších 
segmentovaných zrnách. Jadrá zŕn 
alebo ich segmenty sú silne chlori

tizované. Pri niektorých jedincoch 
sú uprostred chloritizovanej hmoty 
rovnomerne rozmiestnené opaciti

zované zrnká magnetitu. 
Pyroxén zastupujú ojedinelé vý

rastlice alebo zhluky žltohnedého, 
zelenožltého, hnedého, červenohne

dého až fialového t i tánového augitu 
s výrazným pleochroizmom a šik

mým zhášaním c y = 45°. Výrastl i

ce sú idiomorfné, ale terminálne 
ukončenie je niekedy rozštiepené 
a vypĺňa ho sklo alebo limonit. Aj 
okolo pyroxénu je limonitová obru

ba, ktorá preniká aj pozdĺž št iep

nych trhlín dovnútra. Ostatný pries

tor je vyplnený chloritom a karbo

nátom. Zriedkavo je v pyroxene 
drobný íhlíčkovitý (kostrovitý?) mi

nerál pripomínajúci ilmenit. 
Bazaltový amfibol je zriedkavý, 

tvorí hypidiomorfné, zriedkavejšie 
idiomorfné zrná. Má hnedý, svetlo

hnedý až žltohnedý pleochroizmus, 
zhášanie podľa c y = 5°—15°, len 
zriedkavo až 20°. Na priečnych re 
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zoch (001) je výrazne zonálny. Am
fibol je silne limonitizovaný najmä 
po okrajoch, ale aj vnútr i kryštá
lov. Okrem toho je aj silne chlori-
tizovaný. Podstatnú časť bazaltovej 
lávy tvorí silne železité a l imoniti

zované vulkanické sklo, v ktorom 
fenokryštály vystupujú izolovane 
alebo v zhlukoch. Len celkom oje

dinelý plagioklas tvorí takmer úpl

ne sericitizované a karbonatizované 
drobné prizmatické lišty. Pôvodná 
povaha živcov sa pre vysoký stupeň 
premeny nedala určiť. 

Výplň mandlí a žiliek 

Prevažnú časť mandlí vyp ĺňa l i

monit a chlorit. Zvyčajne sa zonál

ne striedajú od kraja mandlí sme

rom dovatí tra takto : limonitový 
lem — chlorit I — limonit — chlo

rit II. V jadrách mandlí sa opticky 
zistil karbonát a sporadicky chal

cedón, príp. zeolit. Výplň žiliek je 
prevažne karbonátová alebo karbo

nátovochloritová a so sporadický

mi l imonitizovanými rudnými mi

nerálmi. Žilky v jednotlivých frag

mentoch sú mocné 0,08 až 0,2 mm, 
inde prerážajú celú brekciovanú 
lávu a dosahujú veľkosť až 0,1 až 
1,2 mm. 

Uvedené bazaltové horniny sú 
predmetom samostatného rozsiah

lejšieho petrochemického a vulka

nologického výskumu, a to aj v nad

väznosti na ďalšie lokality z Považ

ského Inovca, Strážovskej hornatiny, 
Malej Fatry, tiež Veľkej Fatry a 
Malých Karpát . Z výsledkov štúdia 

vyplynulo, že pri väčšine dobre 
zachovaných vulkanických hornín 
sa zistil alkalický charakter bazal

tových láv s miernou prevahou K^O 
nad Na^O. Výraznejší obsah olivínu 
dovoľuje označiť horniny z lokalít 
Bošáca a Beckov ako alkalický oli

vinický bazalt. Ten sa vylial v sub

akválnom prostredí s prevládajúcou 
karbonátovou sedimentáciou, pričom 
pod vplyvom chladného vodného 
prostredia láva rýchlo stuhla a dez

integrovala sa. Významné je zis

tenie prejavu kontaktnej metamor

fózy na styku efudujúcich láv a 
spodnoalbských slieňovcov. 

Porovnanie hyaloklastitov lokalít 
Bošáca—Beckov s ostatnými 
výskytmi v krížňanskom 
príkrove 

Na obidvoch študovaných lokali

tách sú vulkanické horniny rovnaké. 
Zatiaľ čo západne od Bošáce je celý 
pruh vulkanických hornín upro

stred spodnoalbských sedimentov 
priečne odkrytý, v malej depresii 
na V od hradu Beckov je odkrytý 
len vrchný okraj dezintegrovanej 
polohy lávy na styku s albskými 
sedimentmi. Analýzou obidvoch 
výskytov, ale najmä lokality Bošá

ca, možno dospieť k náhľadu, že ide 
o dezintegrované vulkanické horni

ny patriace do radu alkalických 
olivinických bazaltov s miernou 
prevahou KA3 nad Na^O. Vyplynulo 
to aj z podrobnejších petrochemic

kých výskumov bazaltových efuzív 
spodnej kriedy z viacerých lokalít 
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krížňanského príkrovu. Obdobné 
horniny z Veľkej Fatry zaradil 
M. S ý k o r a (1975) do vrchnej 
ju ry až spodnej kriedy. Podrobný 
petrografický a geochemický vý

skum bázických eruptív vrchnej 
jury až spodnej kriedy krížňanské

ho príkrovu a obalových sérií na 
strednom Slovensku vykonal D. H o

v o r k a (1978a, b), D. H o v o r 

k a — M. S ý k o r a — P. F e j 

d i (1978) a D. H o v o r k a — M. 
S ý k o r a (1979). Porovnaním na

šich výsledkov výskumu s ich mož

no konštatovať veľkú podobnosť 
najmä s bázickými eruptívami krie

dy krížňanského príkrovu Veľkej 
Fatry. Podobne ako M. S ý k o r a 
sme postrehli, že väčšina výskytov 
bázických vulkanických hornín v 
krížňanskom príkrove Veľkej Fatry 
aj výskyty na lokalitách Bošáca— 
Beckov majú charakter hyaloklas

títových láv v karbonátovom pro

stredí. 

H. F u r n e s — B. A. S t u r t 
(1976) predpokladajú vznik hyalo

klastitov výlučne za podmienok t e 

čenia horúcich lávových prúdov 
z vynorených zdrojov do bazénu 
s vodným režimom a karbonátovou 
sedimentáciou. Vzdialenosť výskytu 
hyaloklastikov (už dezintegrova

ných vo vodnom prostredí) od 
zdroja môže byť rozličná a spra

vidla závisí od intenzity erupcií, 
množstva lávy, od frekvencie erup

cií a od morfológie panvy. 
Ako o tom svedčia t ex túry a 

štruktúry, vznik hyaloklastitov 
možno pripísať rýchlemu schlad

nutiu a stuhnutiu bazaltovej lávy 
po efúzii do vhodného prostredia 
s prevládajúcou karbonátovou sedi

mentáciou. Vo fragmentoch lávy je 
pórovitá a mandľovcovopórovitá 
(amygdaloidná) výrazne fluidálne 
usmernená textúra, dokazujúca 
fiuiditu a následnú brekciáciu vo 
vodnom prostredí nad hranicou ve

zikulárnej hĺbky. Na tento jav upo

zornil D. H o v o r k a (1978), ktorý 
predpokladá efúzie aj v plytšom 
vodnom prostredí. 

Z vystupovania hyaloklastitov 
bazaltovej lávy v študovaných od

kryvoch nemožno usudzovať o rov

nakom prostredí vo všetkých po

dobných výskytoch. Nemožno jed

noznačne určiť, či sa láva vyliala 
do plytšieho alebo hlbšieho vodné

ho prostredia (vždy však nad hrani 

cou vezikulárnej hĺbky), alebo či sa 
efúzie dostali len do celkom plyt

kého prostredia, resp. či vulkanické 
masy čiastočne presahovali až nad 
hladinu vody. Na to, aby vznikli 
hyaloklasty, je nevyhnutné rýchle 
schladenie a s tuhnut ie horúcej lávy 
vo vodnom prostredí (spravidla 
s prevládajúcou karbonátovou sedi

mentáciou). 
Hyaloklastitové lávy v kriede lo

kalít Bošáca a Beckov predstavujú 
len časť pôvodne rozľahlejšieho 
vulkanizmu. O ich väčšom rozšírení 
svedčia časté, aj keď iba malé vý

skyty v kriede krížňanského príkro

vu Strážovskej hornatiny (J. M i

c h a 1 i k 1975), Veľkej Fatry a Ma

lej Fat ry (D. H o v o r k a — M. 
S ý k o r a 1979, M. P o l á k 1976). 
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Tieto údaje svedčia o tom, že sa 
počas sedimentácie spodnokriedo

vých súvrství krížňanského príkro

vu prejavila aktívna synsedimen

tárna tektonika a vulkanická čin

nosť, ktorú predstavovali erupcie 
bazaltovej lávy. 

Záver 

Lokality Bošáca a Beckov, s vý

skytmi telies hyaloklastitovej lávy 
vystupujúcej uprostred slieňovco

vého súvrstvia spodného albu, sú 
ďalším dôkazom o synsedimentár

nom bázickom vulkanizme v kriede 
krížňanského príkrovu. Vulkanická 
aktivita prebiehala v submarinných 
podmienkach s následnou dezinteg

ráciou lávovej hmoty. Vulkanické 
horniny uvedených lokalít majú 
všetky charakteristické znaky hya

loklastikov. Na obidvoch lokalitách 
sú v rovnakom tektonickom a stra

tigrafickom postavení a možno ich 
dobre korelovaf. Obdobné hyalo

klastitové lávy sú známe zo spodnej 
kriedy krížňanského príkrovu na 
viacerých lokalitách v Považskom 
Inovci, v Strážovskej hornatine a 
vo Veľkej Fatre. Pretože sa produkt 
rozsiahleho vulkanizmu viaže na 
sedimentačnú oblasť krížňanského 
príkrovu, zastávame náhľad, že aj 
horniny v profile Bošáca patria do 
krížňanského príkrovu. 

Recenzoval J. Bystrický, I. Varga 
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Hyaloclastic lava in a marly sequence of Lower Albian age 
in the middle Váh valley, Western Slovakia 
ANNA KULLMANOVA, JOZEF VOZÁR 

Two occurrences of hyaloclastite lava 
were found to occur in the course of 
investigations of Mesozoic limestone of the 
Beckov and Bošáca groups (M. M a h e f 
1959 and 1978, resp.) amidst a marly 
sequence of Lower Albian age. The first 
occurrence lies to SW from Bošáca, the 
second to E from Beckov, both near to 
Trenčín in Western Slovakia. 

The volcanite body and its immediate 
overlier and underlier crop out in land 
roadcut SW from Bošáca. According to 
A. B e g a n (1969) the Mesozoic sequence 
belongs to the Manin group. Later 
M. R a k u s (1977) compared these Me
sozoic rocks with the suite outcropping 
along the left riverside of the Váh 
between Beckov and Boďovka ranging the 
sequence into the newly defined Drietoma 
group. M. M a h e r (1978) renamed the 
sequence as the Bošáca group assuming 
it as a tectonic slice of the Manin group. 
Similar volcanites occur in a small de
pression on the eastern side of the me
dieval Beckov castle ruins. 

The occurrence outcropping within a 
marly sequence is of smaller size than the 
former. In the Beckov area, basic volca
nites and their sedimentary suite are 
recently ranged among the Beckov group 
(M. M a h e l 1978, p. 298) representing 
the Vysoká development of the Krížna 
nappe. 

Volcanic rocks at both localities are 
represented by desintegrated basaltic 
lava. The rock has greyish brown to 
pale brown macroscopic colour. At more 
detailed view, fragments of greyish 
brown, pale brown to blackish brown 
colour occur within a milky white to 
greyish white matrix. The desintegrated 
lava has a breccialike texture where 

basalt lava fragments occur in a carbo
natic matrix. The shape of single frag
ments is various, they are fissured, 
cracked and of angular to rounded exter
nal shape. Single fragments remind a 
quickly cooled lava crust which has been 
successively cracked and fissured. They 
are rarely connected with thin hairlike 
formations of glassy material. The tex
ture within single fragments is amygda
loidal to amygdaloidalfineporphyric, 
vitroporphyric or vitritic. Badly preser
ved olivine, pyroxene and rare hornblen
de or plagioclase phenocrysts occur in 
the groundmass. 

Single amygdales are filled with chlo
rite, carbonate, chalcedóne, limonite and 
zeolite. Volcanic rock is of the same 
nature on both localities. They represent 
desintegrated alkaline oliver basalt 
fragments with slight potash overbalan
ce. Similar rocks were described by 
M. S ý k o r a (1975) in the latest years 
from Veľká Fatra Mts., who characterized 
them as hyaloclastics of Upper Jurassic 
to Lower Cretaceous age. 

We suppose that the lava breccia 
(hyaloclastics) originated during a quick 
cooling and solidification of basalt lava 
flows after their effusion into sub
aqueous environment with dominating 
carbonate sedimentation. The occurrence 
points to intermittent tectonic and vol
canic activity during the sedimentation 
of Lower Cretaceous sequences of the 
Krížna nappe at their original site. The 
volcanic activity yielded eruptions of 
basalt lava having dominanting alkaline 
olivine basalt composition. 

Preložil I. Varga 


