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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

M. H á b e r — D. H o v o r k a : Rudná mineralizácia na kontakte ultrabázického 
telesa na Dankovej 

Na kontakte alochtónneho ultrabázického telesa s piesčitými, ílovitoslienitými 
a karbonátovými sedimentmi spodného triasu na Dankovej (na SZ od Dobšinej) 
vznikla zaujímavá asociácia „rodingitizovaných" sedimentov. Na ich zložení sa zú
častňuje vezuvián, Ca—Fe granát, pyroxén a ďalšie minerály. Rudné minerály v ro
dingitizovaných sedimentoch vystupujú v podobe vtrúsenín, impregnácií, výplne 
miarolitických útvarov a ako výplň epigenetických žiliek. Horniny vznikli nízko
termálnou, prevažne Cametasomató/.ou okolných hornín ultramafického telesa syn
chrónne s jeho serpentinizáciou. Jej teplotu limitujeme hornou hranicou teploty 
serpentinizačných procesov, čo dokumentuje aj teplota vzniku niektorých rudných 
minerálov vyskytujúcich sa v asociácii (sfalerit, galenit). Migrácia prebehla naj
pravdepodobnejšie vo vodnej fáze, o čom svedčí prítomnosť takých minerálov v aso
ciácii, ako je chlorit, mastenec a i. Roztoky sa v dôsledku zvýšenej teploty a agresi
vity pri migrácii obohacovali o niektoré prvky z hornín prikontaktnej zóny a v zóne 
rodingitizovaných sedimentov zvýšili svoj obsah v horninách alebo vytvorili aj 
samostatné minerály (sulfidy). 

P. I v a n : Hydrotermálnometasomatické premeny ultrabazitov v paleozoiku Spiš

skogemerského rudohoria 

V ostatnom čase sa v paleozoiku severnej časti Spišskogemerského rudohoria 
zistili viaceré ultrabázické telesá. Väčšina z nich leží v horninách rakoveckej série 
(Dobšiná—Tešnárky, Vyšný Klátov, Bukovec), pri niektorých nie je ešte pozícia 
jasná (Rudňany — karbón ?). Minerálna asociácia týchto telies predstavuje výsledok 
pôsobenia viacerých superponovaných procesov. Predovšetkým to bola serpentinizácia 
pôvodného ultrabazitu lerzolitovoharzburgitového charakteru na lizarditovochry
zotilový serpentinit, ktorý sa neskôr v podmienkach fácie zelených bridlíc zmenil 
na antigoritický serpentinit. Následnou aktivitou uhličitanových hydroteriem nastala 
rozsiahla hydrotermálnometasomatická premena antígoritického serpentinitu na 
pestrú paletu metasomatických hornín typu listvenítov. Zistila sa nasledujúca meta
somatická postupnosť: antigoritický serpentinit  antigoritovokarbonátovomasten
cová hornina — (chloritovo)mastencovokarbonátová hornina — (chloritovo)kremeňo
vokarbonátová hornina ■• fuchsitovokremeňovokarbonátová hornina — fuchsitovo
kremeňová hornina. Koncentrácie fuchsitu, známe z ložísk Dobšiná, Rudňany a i., 
sú alebo priamym produktom premeny serpentinitov alebo ich tektonometamorfných 
derivátov, najčastejšie chloritových bridlíc. Premena sa uskutočnila podľa schémy: 
anchimonominerálna chloritová bridlica — chloritovokremeňovokarbonátová hor
nina  fuchsitovokremeňovokarbonátová hornina — fuchsitovokremeňová hornina. 


