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Occurence of tutfitic rocks near Ardovo (Slovak Karst area, SE Slovakia) 

Volcanoclastic rocks were found to occur in carbonates of Middle 
Triassic age on pitheaps of old mining works near Ardovo (Slovak 
Karst area. SE Slovakia). Volcanoclastic rocks create intercalations 
in limestone and dolomite. Their presence, together with occurences 
on further localities in the Western Carpathians, is a proof for 
widespreaded volcanic activity during the Middle Triassic 

Pri terénnom štúdiu haldového ma také intenzívne, možno zistiť aj na oje

teriálu na opustenom ložisku oloveno dinelých miestach lomovej plochy hor
zinkových rúd pri Ardove (južne od Ple niny. 
šivca v Slovenskom krase) sa medzi Makroskopický hornina pripomína 
úlomkami sedimentárnych, prevažne bázické efuzívne horniny, ktoré z nie

strednotriasových karbonátových hornín ktorých miest v Slovenskom krase opí

(vápencov a dolomitov) zistili aj ulom sal J. Kantor (1955—1956), J. Kamenic

ky svetlozelených, zriedkavejšie tmavo ký (1957) a V. Zorkovský (1961). Vý

zelených, prevažne celistvých hornín, sledky petrografickochemického výsku

Vo viacerých vzorkách vidieť tenké mu svedčia o tom, že ide o acidné tufi

puklmy vyplnené svetlými minerálmi, ty vzniknuvšie zo žeravých častíc vul

Po poliatí trojpercentným roztokom HC1 kanického prachu. 
možno na puklinách pozorovať inten Pretože ide o úlomky haldového ma

zívne šumenie. Šumenie, aj keď nie teriálu a primárne sa tufitické horniny 
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v okolí opusteného ložiska nevyskytujú, 
možno predpokladať, že sú vo väčšej 
hĺbke a že sa ich úlomky dostali do hal

dového materiálu pri razení podzem

ných banských diel. V starších archív

nych správach L. Maderspacha (1877), 
J. Sturcenbauma (1879). Z. Pacala 
(1956) ani v záverejnej správe o výsled

koch geologického prieskumu ukonče

ného v roku 1964 (A. Abonyi 1964) niet 
o nich zmienky. Preto si ani nemožno 
vytvoriť jasný obraz o ich stratigrafic

kej pozícii. V. Homola (1951) má zmien

ku o vložkách kremitého pelitu. ktoré 
sú v tmavých rohovcových vápencoch 
ladinského veku v oblasti medzi Ardo

vom a Silickou Brezovou, ale bez bliž

šieho petrografického opisu a jasnej ge

nézy. Najlepšie sú odkryté na lokalite 
Mokrá Lúka pri Silickej Brezovej a ich 
polohu možno sledovať po celom sever

nom svahu rázsochy Rožkov (J. Bys

trický in O. Fusán et al. 1962). Tieto 
horniny podrobne petrograficky bádal 
M. Kuthan (1959). Vyslovil náhľad, že 
ide jednak o subakválne tufy vyvinuté 
v pclitickej frakcii, jednak tufity v rov

nakej frakcii a s obsahom kalcitu. 
Predpokladá, že ich materiál pochádza 
z popola kremenných porfýrov. ktorého 
najbližšie výskyty sú vo vrchoch Búkk 
v Maďarsku. 

Acidné piesčité a popolové tufity 
v strednotriasových horninách sú veľ

mi rozšírené v talianskych vápenco

vých Alpách (Julské a Karnské Alpy. 

Dolomity a Bergamské Alpy). Podľa ty

pického zeleného zafarbenia sa v lite

ratúre najčastejšie označujú ako ,.pietra 
verde" (zelenokamene). Tvoria viacero 
polôh rozličnej hrúbky v sedimentár

novulkanickej formácii tzv. livinallongo 
(Buchenstein). reprezentovanej okrem 
tufitov tmavými bitúmenovými vápen

cami a hľuznatými rohovcovými vápen

cami vrchnoaniského až vrchnoladin

ského veku. Ich podrobným petrogra

fickým mineralogickým a chemickým 
rozborom sa zaoberal E. Callegari. R. 
de Pieri. P. G. Jobstraibizer. A. Monese, 
ktorí výsledky systematického štúdia 
zverejnili vo viacerých publikáciách 
(1964. 1965. 1966). Výskyty popolových 
tufitických hornín sú známe aj zo Švaj

čiarska, a to z Tesinských Alp v oblasti 
Lugana (W. Muller et al. 1964). a v ob

lasti mestečka Briancon vo francúz

skych Alpách (R. Caby — J. Galii 1964). 
Prejavy spodnotriasového vulkanizmu 
sú známe aj v Benátskych Alpách 
(J. de Boer 1963) a v Juhoslávii (B. Ci

rič — S. Karamata 1960). 
Na základe podrobného porovnáva

cieho petrografického štúdia „pietra 
verde" a kremenných porfýrov vysky

tujúcich sa na viacerých miestach v Ju l 

ských. Karnských a Benátskych Alpách 
sa vznik „pietra verde" dáva do súvis

losti s triasovým vulkanizmom. ktorého 
produktom sú jednak kremenné porfý

ry. jednak explozívny popolový mate

riál. Ten sa po prenesení vetrom a po 
usadení vo vodnom prostredí počas dia

genetických procesov spevnil a viac

menej pozmenil. 

Petrograficky 
hornín 

charakter skúmaných 

Študované horniny sú svetlozelené, 
miestami špinavozelené. Bývajú po

pretkávané nepravidelnými tenkými 
žilkami vyplnenými svetlými minerál

mi. Po poliatí trojpercentnou HC1 na



V. Zorkovský: Výskyt tufitických hornín 27 

stáva na povrchu hornín miestami slabé 
šumenie, na žilkách veľmi intenzívne. 
Na niektorých vzorkách možno pomo

cou binokulárneho mikroskopu pozoro

vať náznaky veľmi jemnej rovnobežnej 
laminácie, prejavujúcej sa striedaním 
tmavších a svetlejších laminiek, pričom 
je medzi svetlejšími a tmavšími polo

hami pozvoľný prechod, čo je dôkazom 
plynulého prechodu medzi dotáciou 
svetlého alebo tmavého materiálu. 
Hrúbka laminiek nepresahuje 1 mm. 
Horniny sú tvrdé a veľmi krehké, ich 
prevažná časť má celistvú štruktúru, len 
v niektorých vzorkách možno pomocou 
binokulárneho mikroskopu vidieť ná

znaky veľmi jemnozrnnej, pelitickej 
štruktúry. 

Vo výbrusoch možno pozorovať, že sa 
hornina vo väčšine prípadov skladá 
z veľmi malých úlomkov svetlých mi

nerálov, kremeňa a plagioklasov. ku 
ktorým sa v ojedinelých prípadoch pri

družujú i fragmenty zmenených vulka

nických hornín. Tieto väčšie komponen

ty sú chaoticky roztrúsené" v základnej 
hmote, ktorá má felzitickú, miestami až 
sklovitú štruktúru (obr. 1). Úlomky 
majú prevažne ihličkovitý, tabulkovitý, 
zrnitý alebo nepravidelný tvar a ich 
veľkosť sa pohybuje pri kremeni od 
0.027 X 0.045 až 0,036 x 0,09 mm. pri 
živci 0,030 x 0.042 až 0,048 x 0.087 mm 
a pri úlomkoch hornín dosahuje veľkosť 
max. 1 mm. Ich podiel na zložení hornín 
kolíše od 5—15 " 0. 

Kremeň je vyvinutý v podobe ostro

hranných zrniečok prevažne klinovitého 
alebo trieskovitého tvaru. Ich veľká časť 
neprejavuje nijaké optické vlastnosti, 
ale pri niektorých možno pozorovať 
undulózne zhášanie. 

Živce sú špinavobielej farby, majú 
prevažne nepravidelný tvar a silne ich 
postihli premeny, najmä sericitizácia. 
Pretože produkty premeny sú veľkos

ťou veľmi blízke jemnozrnným minerá

lom základnej hmoty, zdá sa. akoby 

živce postupne „prechádzali" do peli

tickej zložky horniny. Len v ojedine

lých prípadoch možno u nich pozorovať 
pravidelnejší, prevažne lištovitý ostro

ohraničený tvar s nie dosť jasným la

melovaním a s nedokonalou zonálnos

ťou. Podľa výsledkov merania uhla zhá

šania lamiel v symetrickej zóne na veľ

mi málo jedincoch možno pozorovať, že 
ide o kyslejšie plagioklasy s albitovo

oligoklasovým charakterom. 
Okrem zvyškov kyslých plagioklasov 

možno v niektorých výbrusoch ojedi

nelé pozorovať svetlé úlomky ortoklasu 
(sanidínu?). Majú prevažne lištovitý 
tvar a sú menej postihnuté premenou 
ako zvyšky plagioklasov. ale zakalenej

šie ako ostrohranné úlomky kremeňa 
a prejavujú jasnú štiepateľnosť a dvoj

■ar> 

Obr. 1. Jemnozrnná (felzitická) štruktúra pre
važnej časti základnej hmoty, v ktorej jas
nejšie vidieť nepravidelne roztrúsené drobné 
ostrohranné zrniečka kremeňa a tenké puk
Hnky vyplnené kalcitom. Nikoly X. zväčš. 
70 X 
Fig. 1. Finegrained felsitic texture in the 
prepondary part of the groundmass with 
clearly visible angular quartz grains both 
irregular and disseminated together with tiny 
fissures filled by calcite. Crossed nicols, 
magn. 70 X 
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čatné lamelovanie. Na štiepnych trhli

nách vidieť jemnozrnný produkt jeho 
premeny — sericit. 

V niektorých výbrusoch možno vidieť 
veľmi drobné zvyšky vulkanických hor

nín. Pri väčšine zväčšení sa javia ako 
zhluky sferoliticky usporiadaných sub

mikroskopických minerálov. Ich okraje 
bývajú lemované drobnými viacmenej 
okrúhlymi tmavozelenými zrniečkami 
najskôr glaukonitu, preto ich možno od

líšiť od ostatných minerálnych zložiek 
základnej hmoty. Pri veľkom zväčšení 
možno v týchto zhlukoch vidieť drobné 
nepravidelné úlomky alebo ihličky mi

nerálov živcového rázu. Vznik týchto 
útvarov možno vysvetliť devitrifikáciou 
drobných úlomkov kyslých vulkanic

kých skiel — pemzy (obr. 2). Základná 
hmota má. ako sme už uviedli, felzitic

kú. miestami až sklovitú štruktúru. Mi

H| 

Obr. 2. Felzitický vývoj základnej hmoty; vi
dieť, že minerály submikroskopických rozme
rov vznikli devitrifikáciou drobných úlomkov 
sklovitých hornín — pemz. Nikoly X. zväčš. 
70 X 
Fig. 2. Felsitic groundmass development 
makes visible that minerals of submicroscopic 
size originated by the devitrification of glassy 
rock fragments (pumice). Crossed nicols, 
magn. 70 X 

nerálne komponenty tvoriace hmotu sa 
nám pre ich kryptokryštalický vývoj 
a submikroskopické rozmery nepodarilo 
jednoznačne určiť, ale s istotou možno 
tvrdiť, že na tvorbe základnej hmoty 
majú okrem minerálov vulkanického 
pôvodu istý podiel aj karbonáty. Dôka

zom je šumenie pri poliatí trojpercent

nou HC1. ale aj to. že vo výbrusoch 
možno vidieť nepravidelne roztrúsené 
drobné agregáty kalcitu. Na väčších je

dincoch a pri veľkom zväčšení vidieť 
výraznú štiepateľnosť podľa romboédra. 
Z ďalších minerálov zúčastňujúcich sa 
na zložení základnej hmoty sú zastú

pené predovšetkým kryptokryštalické 
agregáty kremeňa, a to prevažne v jeho 
jemnovláknitej odrode chalcedónu. 
V menšej miere možno pozorovať aj ne

pravidelné útvary izotropného opálu. 
Jemné vlákenká chalcedónu prejavujú 
časté náznaky nedokonalého radiálno

lúčovitého usporiadania a sú produk

tom počiatočnej kryštalizácie amorfného 
SiOj. najskôr asi vulkanického skla. 
Z ďalších minerálov sú v základnej 
hmote hojne zastúpené chlority, a to vo 
forme drobných šupiniek a ihličiek ze

lenkastej farby. Majú veľmi nízky dvoj

lom. pomerne slabý pleochroizmus 
a miestami vytvárajú akési snopčeko

vité útvary. Aj keď sa minerály biotitu 
bezprostredne nezistili, predpokladáme, 
že prevažná časť komponentov chlori

tického charakteru mohla vzniknúť 
z biotitu. Svedčia o tom v niektorých 
výbrusoch sporadicky zachované jeho 
relikty prevažne ihličkovitého alebo ne

pravidelne tabuľkovitého tvaru a vý

razný pleochroizmus. 
Ďalším komponentom základnej hmo

ty sú jemné ihličky a šupinky sericitu, 
ktoré sú produktom intenzívnej preme

ny, sericitizácie živcov. Tá postupovala 
pozdĺž štiepnych trhliniek, pričom sa 
pôvodné tabuľkovité tvary živcov roz

padli na ihličky a šupinky sericitu. Do

kazujú to už uvedené pozvoľné precho
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dy jemnozrnných produktov sericitizá-
cie živcových minerálov do kryptokryš-
talických komponentov základnej hmo
ty. Veľmi sa podobajú zelenkastým 
ihličkám chloritov, ale odlišujú sa od 
nich vyššími interferenčnými farbami. 

Medzi komponentmi základnej hmoty 
bolo možno v niektorých výbrusoch po

zorovať viacmenej obmedzené zrniečka 
sýtozelenej až tmavozelenej farby s vý

raznejším pleochroizmom. Pri veľkom 
zväčšení vidno, že ide o kryptokryšta

lický agregát veľmi jemných chaoticky 
orientovaných šupiniek. Pri slabom zní

žení kondenzátora sa ich povrch zdá 
byť drsný. Výbrusy, v ktorých sa dali 
pozorovať zvyšky devitrifikovanej pem

zy, akoby tvorili veľmi jemný lem okolo 
zmenených úlomkov vulkanických hor

nín. Aj keď by zrniečka podľa ich cel

kového zeleného zafarbenia bolo možno 
pokladať za chlorit. ich tvar, stavba, vý

raznejší pleochroizmus a drsnosť po

vrchu vedú k predpokladu, že nejde 
o zrniečka chloritov, lež glaukonitu. 
Tento náš predpoklad by mohol pod

poriť aj zvýšený obsah K 2 0 v hornine, 
ktorého prevažná časí by mohla po

chádzať z minerálu glaukonitu. Presne 
určiť mineralogickú príslušnosť zrniečok 
by bolo možno po zistení obsahu K mik

rochemickou analýzou alebo zistením 
difrakčnej termickej krivky DTA. 
Kryptokryštalická veľkosť zrniečok 
predpokladaného glaukonitu v študova

ných horninách nedovoľuje použiť obi

dve uvedené metódy. 
Medzi komponentmi základnej hmoty 

sa v niektorých výbrusoch veľmi spo

radicky vyskytujú kryštáliky akcesoric

kých minerálov zirkónu a apatitu. 
Kryštáliky zirkónu majú prevažne 
štvorcový tvar alebo tvar zaoblených 
zrniečok. Vyznačujú sa drsným po

vrchom a vysokými interferenčnými far

bami. Apatit tvorí bezfarebné ihličko

vité. ale aj tabuľkovité kryštáliky veľmi 
malých rozmerov a s výrazným relié

fom. Napokon treba spomenúť zrniečka 
pyritu, ktoré majú viacmenej štvor

cový tvar, sú nepravidelne roztrúsené 
a vo väčšine prípadov silne limonitizo

vané. 
Ako sme uviedli, vo viacerých vzor

kách skúmaných hornín možno pozoro

vať pukliny vyplnené prevažne svetlými 
minerálmi (obr. 3). Pod mikroskopom 
vidieť v puklinách kalcit, kremeň a 
živce. 

Kalcit vystupuje v podobe nepravi

delných zŕn s charakteristickou štiepa

teľnosťou podľa romboédra zhlukujú

cich sa do väčších agregátov. Veľmi 
často, najmä v tenkých puklinách, je 
výplňou výlučne kalcit, pričom sa zrnká 
navzájom prekrývajú, takže sa žilka 
stáva nepriezračnou a typické štiepne 
trhlinky kalcitových agregátov sú tak

mer neviditeľné. Kalcit v puklinách. 

Obr. 3. Felzitický vývoj základnej hmoty 
a puklinka vyplnená prevažne živcami: kre
meň je vyvinutý na okraji, kalcit vypĺňa 
priestory medzi živcami a kremeňom. Niko
ly X. zväčšenie 70 X 
Fig. 3. Felsitic groundmass development with 
a crevice filled mainly by felspars. Quartz 
occurs along the margin and calcite fills up 
the space between quartz and felspars. 
Crossed nicols, magn. 70 X 
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v ktorých vystupuje spolu s kremeňom 
a živcami, vypĺňa priestory medzi kryš

tálikmi týchto minerálov. 
Kremeň spravidla vytvára zrnká 

rozličnej veľkosti s nepravidelne obme

dzenými prierezmi. V ojedinelých prí

padoch vidieť na stenách hrubších 
puklin tenké kryštáliky s pyramidálnym 
zakončením. Podľa ich vystupovania 
a tvaru ide o kremeň n (nižší). 

Zo živcov je hojne zastúpený orto

klas v nízkotermálnej modifikácii adu

láru a albit. Adulár prevažne vytvára 
priehľadné tabuľky rombického tvaru. 
Jeho prítomnosť potvrdzuje aj pomerne 
vysoký obsah K, ktorý zistil V. Radzo 
spektrálnou analýzou živcovej zložky 
zúčastňujúcej sa na výplni hrubších 
pukliniek (tab. 1). Albit je zriedkavejší, 
číry a s nižším indexom lomu ako kre

meň. Jeho typickým znakom je dvoj

čatné lamelovanic. 
Pre úplnosť sa treba zmieniť o nie

ktorých vzorkách hornín, v ktorých po

mocou binokulárneho mikroskopu mož

no vo výplni puklin vidieť sporadické 
výstupy drobných kociek pyritu, ba 
i galenitu. V ojedinelých prípadoch 
tvorí výplň pukliniek výlučne pyrit. 

Vznik pukliniek s minerálnou výpl

ňou možno vysvetliť diagenetickými 
procesmi, pri ktorých pukliny vznik

nuté kontrakciou boli v záverečných 

fázach diagenézy vyplnené minerálmi 
väčších rozmerov. 

Chemický charakter študovaných hornín 

Na štúdium chemickej povahy tufi

tických hornín sme vykonali 6 chemic

kých analýz (tab. 2). z toho 5 v chemic

kom laboratóriu Geologického priesku

mu v Spišskej Novej Vsi a jednu v che

mickom laboratóriu Geologického ústa

vu UK v Bratislave. 
Chemizmus študovaných hornín sme 

porovnali s chemizmom hornín „pietra 
verde" z rozličných lokalít Dolomitov 
a Karnských Alp na základe analýz 
prevzatých z prác E. Callegari — A. 
Monese (1964) a Ph. Lagny (1974). Zá

roveň tieto horniny porovnávame aj 
s priemerným chemizmom kyslých efu

zív (ryolity. ryodacity. dacity) uvede

ných v prácach B. Hejtmana (1957). 
Á. N. Zavarického (1956) a G. A. Mac 
Donalda (1972). 

Niggliho QLM trojuholník 

Projekčné body hornín z Ardova spa

dajú na miesto Q = 54—61. L = 32—39, 
M = 5—10. Podľa toho možno usudzo

vať, že ide o acidné horniny rvolitového 
zloženia. Priemerné hodnoty hornín 

Semikvantitatívne spektrálne analýzy živcov z tufitických hornín pri Ardove 
Semiquantitative spectral analyses of feldspars from tuffites occuring near Ardovo 

Tab. 1 

I _ sivá časť výplne puklín. 2 — biela časť výplne puklín 
Analyzoval V. Radzo 

Vzor
ka 

1 

2 

100 — 1 "„ 

K. Al. Si. 

Ca. Si. Mg. 

Obsah chem. prvkov vo váh ",, 
i—to 1 í o  '  i o  2 

Fe. Ca. Ti 
Na. Mg 

Fe, K. Al Mn. Na 

10 : i—10' 

Cr, Mn. 
Pb. Cu, 
Zn 

Cr. Ti. 
Cu. Pb 



V. Zorkovský: Výskyt tufitických hornín 31 

Chemické analýzy tufitických hornín z oblasti Ardova 
Chemical analyses of tuffite rocks from Ardovo area 

Tab. 2 

SiO, 
T iO. 
Al .O . 
Fe .O 3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na.O 
K.O 
P.O-, 
SO. 
S 
H . O + 
H . O -

Súčet 

1 

67,88 
0,09 

10.97 
0,45 
0,33 
0.005 
2.02 
4.45 
0,08 
7,18 
0,02 
0,11 
0.14 
3.32 
3,20 

100.24 

2 

73.17 
0,10 

12.21 
0.56 
0,30 
0,002 
1.26 
0.92 
0,10 
8,71 
0.02 
0.09 
0.13 
1,38 
0,80 

99.75 

3 

73.74 
0,10 

12,47 
0,60 
0,33 
0.101 
1,54 

0,08 
8,09 
0,02 
0,07 
0.09 
0.58 
1,12 

99.52 

4 

67.07 

13,04 
1,05 

1,83 
3.11 
0,07 
8,56 

3,15 
2,08 

99,96 

5 

70,58 

14.43 
1.08 

1.91 
0,57 
0,09 
8.46 

1.51 
1.09 

99,77 

6 

69.51 
0.09 

12.92 
3,34 
0.21 

St. 
0,72 
1,94 
0,72 
7,76 

2,61 
0,48 

100.30 

7 

70.33 
0,09 

12.68 
1,18 
0,29 
0,036 
1,55 
1,93 
0.19 
8.12 
0,02 
0,09 
11.12 
2.09 
1,40 

100.17 

1—5 — Analyzované v laboratóriách Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi. 6 — 
analyzované v laboratóriách Geologického ústavu UK v Bratislave, 7 — Priemerná hodnota 
z analýz 1—6 

typu „pietra verde" z Alp a priemerné 
hodnoty ryolitov a kremenných porfý

rov majú projekčné body v jednej ob

lasti s horninami z Ardova. pričom 
ryodacity a dacity vykazujú nižšie hod

noty Q a vyššie L i M (obr. 4). 

Barthov trojuholník 

Projekčné body hornín z Ardova spa

dajú medzi Q = 25—37. Fl = 53 — 65. 
Px = 5 —13, teda na miesto, kam spa

dajú projekčné body ryolitov, kremen

ných porfýrov a hornín typu „pietra 
verde" z Alp. Ryodacity a dacity vyka

zujú nižšie hodnoty Q a vyššie Px i Fl 
(obr. 5). 

Obr. 4. Niggliho QLM trojuholník 
Fig. 4. Nigglis QLM triangle 

Obr. 5. Barthov trojuholník 
Fig. 5. Barlh's triangle 
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Zavarického diagram 

Podľa Zavarického parametrov pro

jekčné body hornín z Ardova spadajú 
na miesto acidných hornín (obr. 6). Pro

jekčný bod priemernej chemickej ana

lýzy z Ardova (bod č. 7) má hodnoty 
blízke ryolitom. Vektory v projekcii 
ASB sú dlhé. čo poukazuje na nízky 
obsah Fe vo fémických mineráloch. Ich 
smer nie je jednotný. Vektor priemer

nej analýzy (č. 7) je priemerne naklo

nený doľava, čo svedčí o miernom na

sýtení AI2O.Í. 
V projekcii CSB sú vektory skoro vo

dorovné, pretože sú veľmi bohaté na 
KjO a veľmi chudobné na NajO. Preto 
ich v tejto projekcii nebolo možno zo

strojiť. V obsahu An zložky živcov 
medzi horninami z Ardova a ryolitmi, 
kremennými porfýrmi a horninami 
z Alp nie je veľký rozdiel. Ryodacity 
a dacity majú vyšší obsah tejto zložky. 
Obsah Ca. Fe a Mg vo fémických mine

ráloch je veľmi variabilný. Najčastejšie 
platia vzťahy Mg>Ca>Fe a Al>Mg>Fe. 
Pokiaľ ide o charakter alkality, všetky 
hodnoty vykazujú veľmi silnú draselnú 
tendenciu (l ,23<n< 12,36). Ryolity a hor

niny z Alp majú mierne sodnú tenden

ciu. Horniny z Ardova sú teda presýtené 
SiOj. mierne bohaté až bohaté na alká

lie. 
Ako vidno z výsledkov chemických 

analýz a ich petrochemických pre

počtov, študované horniny majú ob

sah SiOj ako piesčitoprachové tufity. 
ale vyšší ako piesčité tufity z oblasti 
Východných Alp. Veľký rozdiel je aj 
v obsahu CaO a v alkáliách. najmä 
v obsahu K>0. Zvýšený obsah KoO naj

skôr pochádza od sericitu — produktu 
rozkladu primárnych Kživcov (orto

klasu, sanidínu?) a od glaukonitu. kto

rého prítomnosť je podľa mikrosko

pického štúdia viac ako pravdepo

dobná. Ale celkove výsledky chemic

kých analýz svedčia o tom, že vulka

> A30C.C 

a ALPY 

+ PRIEMERNE HODNOTY 
H /ULKANITOV 

■ : 

Oh. 6. Zavartťkéht) diagram 
Fíg. 6. Zavaritsky's diagram 
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nický materiál, z ktorého vznikli zelené 
tufitické horniny pri Ardove, pochádza 
z kyslej magmy, najpravdepodobnejšie 
z ryodacitovej. 

Záver 

Na základe výsledkov získaných pri 
mikroskopickom a chemickom štúdiu 
možno zelené horniny, ktorých úlomky 
sa nachádzajú na haldách opusteného 
ložiska Pb—Zn rúd pri Ardove. pokla
dať za tufity. Vznikli usadením jem

ného vulkanického prachu sklovitej 
konzistencie v plytkomorskom, pomer

ne pokojnom prostredí, pričom vulka

nický prach bol najjemnejší produkt 
silnej explózie prinesený vetrom zo 
vzdialených centier, a to z Bukových 
vrchov v Maďarsku, ako predpokladá 
M. Kuthan (1959), alebo aj zo vzdiale

nejších východoalpských vulkanických 
centier, v ktorých sa vyskytujú kremen

né porfýry a ich tufy, resp. tufity. 
Z vulkanického materiálu, ktorý 

okrem najjemnejších prachovitých čas

tíc sklovitej konzistencie obsahoval aj 
veľmi drobné úlomky minerálov vulka

nických hornín, kremeňa, živcov, bio

titu a i., ako aj kyslých sklovitých hor

nín — pemz, sa po jeho usadení na dne 
plytkého mora vytvorilo vulkanické 
bahno, ktoré sa pri postupnom spevňo

vaní obohatilo inými, nevulkanickými 
komponentmi, hlavne kalcitom, ktorý 
sa bezprostredne vyzrážal z morskej 
vody. v menšej miere azda i glaukoni

| tom, ktorý mohol vzniknúť v ranom 
štádiu diagenézy halmyrolýzou. 

V období diagenézy vulkanického 
bahna nastali zmeny jednotlivých jeho 
komponentov. V prvom rade sa sklo

vité prachové častice devitrifikovali 
a vznikli kryptokryštály základnej hmo

ty. V záverečných fázach diagenézy, 
po spevnení a za spolupôsobenia spod

nej cirkulujúcej vody, sa v sedimente 

v kontrakčných puklinách vytvorili väč

šie kryštály kremeňa, živcov a kalcitu. 
Výskyty tufitických hornín na hal

dách opusteného ložiska olovenozinko

vých rúd pri Ardove môžu byť ďalším 
dôkazom kyslého vulkanizmu v Západ

ných Karpatoch, ktorý, ako sa zdá, je 
jedným z významných sprievodných 
javov nepokojného vývoja alpskokar

patskej geosynklinály v strednotriaso

vej epoche. 

Recenzoval I. Varga, E. Karolusová 
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Occurence of tuffitic rocks near Ardovo (Slovak Karst area. SE Slovakia) 

VOJTECH ZORKOVSKÝ 

During a field study of the rock material 
on pitheaps of old mining works at the Ardo
vo leadzinc deposit (S from Plešiveľ. SE Slo
vakia), besides fragments of sedimentary, 
mainly carbonatic, rocks of Middle Triassic 
age (limestone and dolomite), even compact 
rock fragments of pale green and rarely dark 
green colour were found to occur. 

According to the results of a microscopic 
and chemical study, a volcanosedimentary 
origin for these green rocks may be con
sidered. Tuffite originated by sedimentation 
of a fine volcanic ash of glassy consistence 
into shallow marine and relatively quiet 
environment. The volcanic ash representing 
the finest product of strong explosions has 

been carried by wind from distant volcanic 
centres located either in the recent Bukk Mts. 
of Northern Hungary (as supposed also by 
M. Kuthan 1959) or. probably, from more 
distant Eastalpine centres where similar acid 
volcanic rocks, tuffs and tuffites do occur. 

The occurence of tuffite rocks on pitheaps 
near Ardovo may be a further proof for an 
acid volcanic activity during the Middle 
Triassic also in the Western Carpathians 
creating background feature to the unquiet 
development of the AlpineCarpathian geo
syncline during this epoch. 

Preložil I. Varga 


