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D I S K U S I A 

Sú granitoidné masívy Malých Karpát prí-
krovmi? 

MICHAL MAHEL 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 
Doručené 8. 3. 1980 

Represent the granitoids of the Malé Karpaty Mts. nappes? 

New knowledge allows to interpret granitoids assumed 
formerly as massifs of the Malé Karpaty Mts. (Little Car
pathians) as nappe structures overthrusted onto the Harmónia 
group of Paleozoic age, over the PezinokPernek group and 
partly even onto Mesozoic rocks. The Mesozoic cover of the 
Malé Karpaty Mts. consists of two paleotectonic types. The 
Fatra type appears related to the Paleozoic sequences whereas 
the Tatra type (the so called Kadlub development) originated 
as the immediate cover of granitoids. Structures of Paleozoic 
groups in the Malé Karpaty crystalline represent the immediate 
continuation of lower East Alpine nappes. 

HBjimoTCH JIH rpaHHTOHAHHe nopoAbi Majrax KapnaT noKpoBaimi? 

HOBwe CBe;<eHKH no3BOJWK)T HHTepnpeTupOBaTb rpaHHTOHAHbie 
MaccMBM Manbix KapnaT KaK noKpoBW nepeflBHHVTbie Ha rapMOH
cxyjo naJie030WCKyio cepwio, ne3MHCKOnepHem<yio cepwio, M nac
THHHO Ha Me3030w. Me3030MCKafl oCoJioMKa Majiwx KapnaT co
CTOHT M3 flByX IiaJieOTeKTOHHqeCKMX TMnOB: CpaTpaHCKHM THII CBH
3aHHUH c iianeo30WCKMMM cepHHMH H TarpaHCKHM TMnoMKaflJiy6
CKM cepwa. naJieo3oiicKHe crpyKTypbi KpHcraraHMKa MaJibix 
KapnaT ABJIHIOTOI npxMbiM npo^OJiaceHHeM HHJKHHX BOCTOHHO

ailbnMHCKMX nOKpOBOB. 

Nový faktologický materiál, ale 
aj nové teoretické prístupy nás 
vedú k presvedčeniu o potrebe pre

hodnotiť stavbu kryštalického jadra 
Malých Karpát. Do prvej kategórie 
podnetov patria: 

superpozícia až troch subhori

zontálne uložených šupín, ktoré 
buduje kryštalinikum i mezo

zoikum, ako ich overili vrty juž

ne od Cajlianskej doliny (infor

mácia S. Poláka); 
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— preukázanie rozsiahlejších leža
tých vrás s čiastočne redukova

nými krídlami (sčasti budinova

nými) budovaných členmi me

zozoika, ale i harmónskej , resp. 
pezinskoperneckej série na 
svahoch nielen Cajlianskej, ale 
aj Píľanskej doliny (M. M a h e ľ 
1979a). 

Tieto poznatky stavajú do iného 
svetla tieto dávnejšie známe skutoč

nosti : 
— v Západných Karpatoch nezvy

čajne veľký podiel mezozoika 
rozloženého uprostred kryštal i 

nika; 
— tektonický styk granitoidov 

s vonkajším okrajovým lemom 
— obalom mezozoika, napr. 
v doline Propadlé; 

— vyvieračka z malého výstupu 
mezozoika vynoreného spod 
kryštalinika v Limbašskej do

line. 

Dnešný stav teoretických poznat

kov nás oprávňuje a nabáda pre 

hodnotiť význam známych osobi

tostí rtavby Malých Karpá*

a) Popri prítomnosti granitoid

ných „masívov", čo je typický znak 
kryštalických jadier tatr íd v Ma

lých Karpatoch, je dávnejšie známy 
veľký rozsah epimetamorfovaných 
až mezometamorfovaných sérií so 
značným podielom bázik. Z aspek

tu globálnej tektoniky máme v Ma

lých Karpatoch dva typy kôry: 
paraocenický, severnejší, a konti

nentálny s granitoidmi, južnejší. 
Ich vystupovanie v susedstve a nad 

sebou vedie k úvahe o ich tekto

nickom zblížení. 
b) Pestrosť vývinov obalovej sé

rie so zastúpením súborov ju ry a 
spodnej kriedy, paleotektonicky 
zásadne odlišných aj po nových po

znatkoch z tatríd. oprávňuje uvažo

vať o ich príslušností do dvoch vy

čleňovaných pásiem tatr íd (v zmys

le M. M a h e ľ a 1979b). Podstatnú 
časť obalového mezozoika (devín

sky a borinský, a najmä orešiansky 
vývin) predstavuje severnejšie pás

mo — fatranské, vývin Kadlubka 
ta t ranské pásmo. Pri tom je nápad

né, že len posledný z uvedených 
typov mezozoika vytvára bezpro

s t redný obal granitoidov. Ostatné 
výviny mezozoika (orešiansky, de

vínsky) sprevádzajú paleozoické sé

rie, príp. sú v tektonickom styku 
s granitoidmi (južná časť borinské

ho vývinu; M. M a h e ľ 1972). 
Vývin, v súčasnom chápaní lep

šie séria Kadlubka, sprevádza „ma

s ív ' granitoidov, ktoré v niektorých 
úsekoch (hlavne v severnej a vý

chodnej časti) aj svojím priestoro

vým rozložením pripomínajú samo

statnú kryhu — čiastkový príkrov, 
ktorý nazývam príkrovom Badurky. 

Pruhy mezozoika, rozčleňujúce 
modranský granitoidný masív a 
nadväzujúce na normálny obal me

zozoických sérií, t reba azda chápať 
nie ako výplň synklinály tektonic

ky včlenenej zvrchu do kryštalini

ka, ale ako tektonické okná vytiah

nuté z podložia granitoidného pri

krovu. 
Lenže aj bratislavský masív svo
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