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JIííTocipaTiirparbiiMecKoe pa3H.ieHemie Bepxiiero najieo30H rpowiKa 

Ea3aJibHbic MacTit noKpoBa rpomiKa (xoncKOro M nrrypeuKoro) npe,n-
CTaBJuieT cocraB BepxHenaJieo3oňCKiix oca/iKOB M ByjiKamtTOB MOJiacoBO
ro pa3BHTita. B ^peBHeit juiTcpaType 3TOT cocTaB nprmsno Ha3biBaTb KaK 
„MejiacpMpoBaa ccpiw (II. KcTTiiep 1931), MJIH ..BcpcpeH c MeJiacpupaMii1' 
(R. AH^pycoB 1958, 1959). HoBwe pe3yjibTaTM neTporpacpimecKoio n JIHTO
jiorMMeCKOro Mccjie,aoBaHnit crccpaiiCKHx H nepMCKHX ceKBeHUtiň no3BOJifl
K)T BblHJieHMTb M /jeCCHHlipOBaTb HOBbie JIHTOCTpaTIlrpaCpimeCKHC CÄMUHUbl: 
HH/KHeBouwaiiCKHe M Many/KiuíCKiie CBHTM. (HH5KH3 Bona, <t>op.M.. Majiy
>KHHa cpopM.), KOTopwe cocTaB^HiOT MnojiiiTimecKyw rpynny. (MnojiTiiua 
ľpyn). 

Lithostratigraphical subdivision of Late Paleozoic sequences in the 
Ilronic unit 

Basal portion of both Hronic nappes (the Choč and Sturec nappes) 
is composed by sediments and volcanites of molasse development and 
of Late Paleozoic age. Hitherto the sequence has been assigned as 
"Melaphyre Series" or "Werfenian with melaphyre". New lithological 
and petrosrap'.iical investigation allowed to establish and define two 
informal lithostratigraphic units here: the Nižná Boca and Malužiná for
mations respectively composing together the Ipoltica group. 

Mladšie paleozoikum v Západných vých príkrovov hronika, severnej a juž

Karpatoch reprezentujú súbory vulka nej časti gemerika (Vozárová — Vozár. 
nitov a klastických sedimentov tvoria 1978). 
cich bazálne časti viacerých tektonic Hronikum ako alochtónnu tektonickú 
kých jednotiek včlenených do alpino jednotku podľa D. Andrusova — J. Bys

typnej stavby, t. j . mladopaleozoické sú trického — O. Fusána (1973) budujú dva 
bory tatrika, severnej a južnej časti ve čiastkové príkrovy — spodný, šturecký 
porika, zemplinika, obidvoch čiastko a vrchný, chočský s. s. Ich rozsah sa 
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obsahovo čiastočne stotožňuje s tzv. 
čiernovážskou a bielovážskou „sériou". 
ktoré charakterizoval M. Maheľ (1961) 
a A. Biely (1962). Obidve „série" sa 
v doterajšom tektonickom členení chá

pali ako dva výviny chočského príkrovu 
(sensu Andrusov. 1936). V rámci čierno

vážskej „série" sa v minulosti vymedzo

vala tzv. melafýrová séria, ktorej názov 
sa traduje od tridsiatych rokov (Kettner. 
1931). 

Už D. Štúr (1860) na základe celkovej 
litologickej povahy, korelácie voči pa

leontologický preukázaným horizontom 
permu iných oblasti alpskokarpatskej 
sústavy, a najmä na základe vzťahu 
voči výraznému horizontu spodnotriaso

vých kremencov a vyšších vrstiev pestro

farebných pieskovcov, ílovitých a váp

nitých bridlíc a slienitých vápencov 
s faunou zaraďoval pestrofarebný kom

plex do permu (Rotliegende). Sivé sú

vrstvie. ktoré je spodnou časťou tejto „sé

rie", podľa litologickej korelácie označil 
D. Andrusov (1936) ako vrchný karbón. 
avšak pestrofarebné sedimenty s bázic

kými vulkanitmi v nadloží už ako celok 
zaradil (1. c.) do spodného triasu (!). 
D. Andrusov (1958. 1959) tieto pestro

farebné sedimenty s vulkanitmi nazval 
„verfén s melafýrmi". Celý komplex 
chápal ako počiatočnú etapu vývoja 
alpinskej geosynklinály a melafýry ako 
produkt iniciálneho vulkanizmu. 

Štúdie A. Bieleho (1962) o Nízkych 
Tatrách a Tríbeči. M. Maheľa et al. 
(1961) o Malých Karpatoch priniesli dô

kazový materiál na zaradenie podstatnej 
časti „melafýrovej série" do permu. 
P. Snopková (in Mahe'ľ. ed.. 1962. s. 107) 
prvýkrát zistila zastúpenie mikroflóry 
karbónskeho a permského veku. Výsled

kom ďalšej etapy výskumu tohto súbo

ru sedimentov a vulkanitov bolo po

drobnejšie litostratigrafické členenie, 
ako aj priradenie jednotlivých vrstvo

vých súborov do vrchného karbónu a 
permu. Výsledky sú najmä v prácach 

Z. Ilavskej (1964). E. Drnzíka (1969). 
V. Ďuroviča (1971). J. Badára — L. No

votného (1971). V. Sitára — J. Vozára 
(1973). E. Planderovej (1972. 1979). 
J. Vozára (1974 — 1979). A. Vozárovej — 
J. Vozára (1975—1979). 

Stupeň poznania litologického. faciál

neho charakteru mladšieho paleozoika 
hronika dosiahol v súčasnom období 
takú úroveň, že je na jeho bližšie defi

novanie nevyhnutné použiť zásady stra

tigrafickej klasifikácie. Doterajšie ozna

čenia ako ..melafýrová séria" alebo 
..verfén s melafýrmi" sú z vecného 
i formálneho hľadiska nesprávne. 

Podľa nových Zásad čs. stratigrafic

kej komisie (2. vyd.. 1978) je základná 
litostratigrafická jednotka označená ter

mínom súvrstvie a termín séria sa na

hrádza označením skupina. V doteraj 
šom názve mladšieho paleozoika hronik; 
sa porušila hierarchia kategórií litostra 
tigrafických jednotiek, a tak sa vyme 
dzila ..séria" v sérii (..melafýrová séria*' 
v čiernovážskej „sérii"). Pri označení s; 
použil názov „melaíyr". čo nezodpovec 
požiadavkám na špecifické označení 
názvu litostratigrafickej jednotky 
Okrem bázických eruptív značnú čast 
reprezentujú aj intermediárne eruptíva 
teda v novom termínovom označení s' 
to bazalty, andezity a ich vulkanokl

tiká. čiže zastaraný názov „melafý' 
séria" nevystihol ani obsahovú náp 

Z doterajších prác väčšiny citová 
autorov nevyplýva jednoznačné cl 
nie rozsahu „melafýrovej série" č 
zastúpenia jednotlivých členov, i 
horizontov. Jedni ňou rozumeli iba . 
bor klastických sedimentov a sprievoa 
ných vulkanitov mladopaleozoickéh1 

veku. iní do „série" zaraďovali aj nad 
ložný kremenec, kremitý pieskové' 
pestrofarebný pieskovec a bridlice zoc 
povedajúce už spodnému triasu. 

Tieto dôvody a výsledky štúdií ná 
viedli k vymedzeniu nových litostrati

grafických jednotiek (Vozárová — Vo
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zár, 1979c). Ich podrobnú charakteristi
ku predkladáme v tejto štúdii. Súbory 
vrchnokarbónskych a permských sedi
mentov a vulkanitov hronika v celých 
Západných Karpatoch označujeme ako 
ipoltickú skupinu pozostávajúcu z dvoch 
súvrstv'. nižnobocianskeho a malužin

ského. 

Vymedzenie nových litostratigrafických 
jednotiek 

I p o 11 i c k á s k u p i n a 

Pomenovanie skupiny je motivované 
dolinou Ipoltica. ktorá prebieha od S na 
J. smerom na J od osady Čierny Váh 
v Nízkych Tatrách a je ľavým prítokom 
i eky Čierny Váh. 

Stratotyp. V profile doliny Ipoltica. 
llhom takmer 6 km. sú v priečnom reze 
ibnažené obidve základné litostratigra

fické jednotky ipoltickej skupiny — 
nižnobocianske a malužinské súvrstvie. 

Mocnosť ipoltickej skupiny vypočí

aná z mocností typových profilov jej 
obidvoch súvrství je 2500—2800 m. Tre

ba mať na zreteli pozíciu skupiny v ba

zálnej časti príkrovovej jednotky, čo 
namená značnú redukciu jej členov 

podstatnej časti dnešného rozšírenia, 
ajmä redukciu najspodnejších čle

ktoré sa alebo nezachovali, alebo 
Da rudimentárne. Skupina je lepšie 
ovaná v spodnejšom (štureckom) 
rove hronika. 

rozšírenie. Ipoltická skupina sa v Za

dných Karpatoch nachádza v spodnej 
•asti príkrovov hronika v Malých Kar

Datoch, Považskom Inovci. Malej Fatre. 
strážovských vrchoch, v Tríbeči a v pri

ahlej časti podložia neogénu stredného 
lovenska, na južných a severných sva

och Nízkych Tatier, v podloží paleo

^énu Spišskej kotliny a v severnej časti 
Braniska. 

Hranice. Ohraničenie skupiny voči 

podložiu je tektonické. Fragmenty sil

ne mylonitizovaných granitoidov sú 
v bazálnej časti štureckého príkrovu na 
severných svahoch Nízkych Tatier 
(Andrusov. 1936. Vozárová — Vozár, 
1979a). Nadložím skupiny sú takmer 
všade dobre zachované súbory spodno

triasových detritických sedimentov. 
Tektonické podložie je rozdielne. Pri 
vyššom (chočskom) príkrove hronika je 
to najčastejšie šturecký prikrov, príp. 
tam. kde sa nezachoval, je to fatrikum 
alebo až obalové série kryštalinika. Sku

pina v spodnom (štureckom) príkrove 
hlavne v Nízkych Tatrách leží v nad

loží veporika, inde v nadloží príkrovov 
fatrika a len ojedinelé vystupuje nad 
obalovými sériami tatrika. 

Litologická charakteristika. Ipoltická 
skupina sa skladá z cyklicky usporiada

ných súborov klastických sedimentov. 
z ktorých len celkom podradnú časť za

berajú chemogénne sedimenty. Charak

teristickým znakom je zmena v zafar

bení sedimentov — v spodnej časti ze

lenosivá. sivá. tmavosivá a smerom do 
vrchnej časti litostratigrafickej jednotky 
svetlosivá, červená a fialovosivá. Vše

obecne v smere od bázy do vrchnej časti 
klastický materiál hrubne, zväčšuje sa 
hrúbka vrstvových telies, a to v pria

mej závislosti od zvyšovania synsedi

mentárnej tektonickej aktivity. Súčas

ťou skupiny sú vulkanity a vulkanoklas

tické sedimenty. V bazálnych častiach 
sa zistili pomerne tenké polohy vulka

noklastik dacitového zloženia, vo vrch

nej sú zastúpené produkty intenzívneho 
vulkanizmu toleiitového t rendu (Than

dezity, Thbazalty a ich vulkanoklas

tiká). 
Vek. Ipoltická skupina má stratigra

fické rozpätie stefan — perm. preuká

zané v obidvoch súvrstviach jednak na 
základe makroflóry (Sitár — Vozár, 
1973), ale najmä mikroflóry (Snopková 
in Maheľ, edit.. 1962. Ilavská, 1964, 
Planderová. 1973. 1979). 
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Obr. 1. Prehlad rozšírenia ipoltickej skupiny v Západných Karpatoch 
1 — nižnobocianske súvrstvie na povrchu a v podloží. 2 — malužinské súvrstvie na po
vrchu a v podloží (nižnobocianske súvrstvie je rozšírené aj v podloží malužinského sú
vrstvia v oblasti neogénu stredného Slovenska, ako aj v iných oblastiach spoločného vý
skytu) 
Fíg. 1. Extent of the Ipoltica group in the Western Carpathians 
1 — the Nižná Boca formation on the surface and in basement. 2 — the Malužiná for
mation on the surface and in basement (the Nižná Boca formation occurs also in the 
underlier of the Malužiná fm. in Middle Slovakian neovolcanic area and elsewhere of 
common occurence) 

Nižnobocianske súvrstvie 

Pomenovanie je podľa obce Nižná 
Boca, ležiacej priamo na vymedzenom 
súvrství na severných svahoch Nízkych 
Tatier pri štátnej ceste Brezno — Čerto

vica — Kráľova Lehota. 
Stratotyp súvrstvia je pri severozá

padnej časti obce Nižná Boca v záreze 
cesty (profil označený NT22. NT23)1 

a je doplnený o typový profil v doline 
Holičná (NT26)1 na juhovýchodnom 
svahu Holice (ľavý prítok Ipoltice, 12 km 
na V od Nižnej Boce. 6 km na JZ od 
osady Čierny Váh) a v doline Dikula 

1 Číselné označenie lokalít v teréne a v do
kumentácii záverečnej správy A. Vozárovej 
(1980). 

(NT36. pravý prítok Ipoltice, 6,5 km na 
J od osady Čierny Váh).1 

Mocnosť súvrstvia (max. až 500 m) sa 
vypočítala z typových profilov a doplni

la o údaje zo štruktúrnych vrtov GK12 
(Devičany). VIK1 (Pohronský Inovec), 
ktoré v podloží stredoslovenských neo

vulkanitov zastihli mladšie paleozoikum 
hronika (Karolus et al.. 1970. 1976). 
Skutočnú mocnosť skresľuje silná tek

tonická redukcia pozdĺž príkrovovej 
plochy. 

Regionálne rozšírenie súvrstvia je 
v spodnej časti obidvoch čiastkových 
príkrovov hronika. Maximálne rozšíre

nie má na severných svahoch Nízkych 
Tatier v Tríbeči a v priľahlom podloží 
stredoslovenských neovulkanitov. Ostat

né výskyty sú v Malých Karpatoch, Po
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Obr. 2. Litostratigrafická schéma členenia 
ipoltickej skupiny 
1 — piesčitý zlepenec, 2 — hrubozrnný pies
kovec. 3 — jemnozrnný a strednozrnnv pies
kovec, 4 — siltovec, pieskovec. 5 — siltovec, 
aleurity. 6 — piesčité karbonáty, karbonáty. 
7 — evapority (sadrovec, anhydrit), 8 — bá
zické vulkanoklastiká. 9 — efuzívne telesá 
tholeiitických andezitov a bazaltov, 10 —da
citové vulkanoklastiká. 11 — subvulkanické 
telesá, dajky andezitov a dioritov; K — kra
vianske vrstvy 
Fig. 2. Schematic lithostratigraphical subdi
vision of the Ipoltica group 
I — sandy conglomerate. 2 — coarse sandsto
ne. 3 — fine to mediumgrained sandstone. 
4 — siltstone. sandstone. 5 — siltstone. aleu
rolite. 6 — sandy carbonate, carbonate, 7 — 
evaporite, 8 — basic volcanoclastics, 9 — 
tholeiitic andesite to basalt (effusive bodies), 
10 — volcanoclastics of dacite composition. 
II — subvolcanic body and dyke (andesite to 
diorite). K — Kravany beds 

vážskom Inovci. na južných svahoch 
Nízkych Tatier a v severnej časti Bra

niska. 
Hranice. Stratigrafické podložie sú

vrstvia nie je okrem lokálnych výsky

tov mylonitizovaných granitoidov pre 
príkrovový charakter hronika jedno

značné (Vozárová — Vozár 1979a). Nad

ložím nižnobocianskeho súvrstvia je 
vžd\r malužinské súvrstvie. 

Litologická charakteristika. Farba sú

vrstvia je prevažne sivá až zelenosivá 
(80 ° u), menej často čiernosivá, tmavo

sivá a hnedosivá (20 " o). Sedimentárne 
sekvencie súvrstvia sú z ílovitých a 
grafitických bridlíc, siltovca, jemno

zrnného. strednozrnného a hrubozrnné

ho pieskovca. V polohách aleuropelitov 
sú časté úlomky alochtónnej makroflóry 
(Sitár — Vozár. 1973) a bližšie neurči

teľné zvyšky kôry kmeňov stromov, 
rozvetvených konárikov, resp. koreňov. 
Pieskovec tvorí približne 50—55 % se

dimentov súvrstvia. 
Synsedimentárnu vulkanickú činnosť 

reprezentujú polohy litokryštaloklastic

kých tuľov — tufitov (Durovič. 1971) 
mocných maximálne 180—200 cm. Pe

trografickým zložením zodpovedajú da

citovému a andezitovému vulkanizmu. 
s ktorým súvisia aj sporadické polohy 
silicitov mocné 5—30 cm (Vozárová. 
1980). 

V podradnom množstve sú v pieskov

coch polohy s obliakovým materiálom, 
ktorý je hlavne z kremeňa a granitoi

dov. sporadicky acidných vulkanických 
hornín, kvarcitov, fyiltov a lyditov. Pies

čitý detrit má takéto zloženie: kremeň 
a úlomky kvarcitov (40—50 n o), draselný 
živec a plagioklasy (20 ° o), úlomky gra

nitoidov. fylitov, acidných a interme

diárnych vulkanických hornín, pieskov

ca (súhrnne maximálne 30 " 0). biotit a 
muskovit (5—10 "o). Množstvo základ

nej hmoty varíruje medzi 15—30 %. 
Pieskovec zodpovedá najmä litickým 
drobám. menej litickým arenitom. ílové 
minerály v základnej hmote pieskovca 
majú toto zloženie: kaolinit. illit. mont

morillonit a chlorit (Ďurovič. 1971). 
Na zložení ílovitých bridlíc sa zúčast
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ňuje klastický detritus (kremeň, sľuda, 
živec, akcesorické minerály), autigénne 
minerály (karbonáty, sericit, oxidy a 
hydrooxidy železa) a ílové minerály — 
illit, montmorillonit. kaolinit a chlorit 
(Ďurovič, 1. c) . S najjemnejšími sedi

mentmi sú lokálne (Malé Karpaty) aso

ciované tenké vložky (do 40 cm) sivých 
kryštalických karbonátov (Vozárová, 
1980). 

Sedimenty nižnobocianskeho súvrst

via vytvárajú dobre vyvinuté telesá 
vrstiev rovnomernej mocnosti zložené 
do cyklov prvého a druhého rádu. Väč

šina z nich má normálnu stavbu, teda 
zjemňovanie smerom do nadložia. Mies

tami boli spozorované aj inverzné cykly. 
V celom priereze nižnobocianskeho sú

vrstvia je tendencia pomalého hrubnu

tia klastického materiálu smerom do 
vrchných častí. 

Vzájomné vzťahy medzi cyklami, resp. 
jednotlivými vrstvami sú často erózne. 
Bazálne časti relatívne hrubozrnnejších 
telies sedimentov obsahujú početné 
intraklasty bridlíc. Gradácia v rámci 
cyklov je vyjadrená zmenou mocnosti 
vrstiev sedimentov príslušnej zrnitosti 

Obr. 3. Litoloffické profily nižnobocianskeho 
vrstvia. Lokality: NT 26 — dolina Holičnej. 
Vysvetlivky: litológia: 1 — piesčitý zlepenec, 
zrnný pieskovec, 4 — jemnozrnný pieskovec, 
ropelity. bridlice, 7 — karbonátove bridlice, 
zrnný až strednozrnný, b — jemnozrnný). 9 — 

alebo zmenou veľkosti klastických zŕn. 
Vnútorné usporiadanie klastických čas

tíc v rámci sedimentárnych telies je 
gradačné. laminárne. menej flaserovité. 
V polohách aleuropelitov sú bežné bio

turbačné textúry. Na mnohých lokali

tách v Nízkych Tatrách (Nižná Boca, 
dolina Holičná. Medvedia, Dikula na J 
od Čierneho Váhu, Mokrá dolina pri 
Spišskom Bystrom, v oblasti na Z a S 
od Vernára), v Tríbeči (Píla pri Žarno

vici) a v Malých Karpatoch sa vo via

cerých horizontoch našli zvyšky flóry a 
nepravidelne rozmiestnená rastlinná 
sečka. Len z lokality Nižná Boca sa po

darilo zvyšky rastlín identifikovať pres

nejšie (Sitár — Vozár. 1973). 
Sedimentačné prostredie. Sedimenty 

nižnobocianskeho súvrstvia vznikli 
v deltovom prostredí. Klastický detrit 
prinášaný rozvetvenou sieťou riečnej 
delty bol pomerne hrubozrnný a svedčí 
o členitom reliéfe okolia sedimentačné

ho bazénu. Sedimenty súvrstvia repre

zentujú výnosové časti distribučných 
korýt delt smerujúcich do plytkých se

dimentačných bazénov. Korytá delt pri

nášali aj rastlinný detrit z obnaženej 

súvrstvia a spodnej časti malužinského sú
NT22 — Nižná Boca 
2 — hrubozrnný pieskovec. 3 — stredno

5 — velmi jemnozrnný pieskovec. 6 — aleu
8 — vulkanoklastický pieskovec (a — hrubo
dacitový tuf: farba: 10 — čierna, tmavosivá. 

11 — strednosivá, 12 — zelenosivá, 13 — svetlosivá, 14 — červenosivá: 15 — sedimentárne 
cykly: sedimentologické a textúrne znaky: 16 — laminácia, 17 — šikmé zvrstvenie. 18a — 
normálne gradačné zvrstvenie. 13b — inverzné gradačné zvrstvenie. 19 — stopy po vtlá
čaní. 20 — erózne textúry, 21 — sklzové textúry, 22 — zvýšený obsah klastickej sludy, 
23 — závalky aleuropelitov, 24 — znaky bioturbačnej činnosti; flóra: 25 — zvyšky makro
flóry, 26 — rastlinná sečka, 27 — zvyšky kôry stromov; osobitné znaky: 28 — hranica 
s malužinským súvrstvím 
Fig. 3. Lithological profiles of the Nižná Boca formation and of the lower part of the 
Malužiná formation. Localities: NT26 — Holičná dolina valley, NT22 — Nižná Boca 
village 
Explanations: Lithology: 1 — sandy conglomerate, 2 — coarse sandstone, 3 — medium
grained sandstone, 4 — finegrained sandstone, 5 — very finegrained sandstone, 6 — 
aleuropelite. shale, 7 — carbonatic shale. 8 — volcanoclastic sandstone (a — coarse to 
mediumgrained, b — finegrained), 9 — dacite tuff. Colour: 10 — black to darkgrey, 
11 — mediumgray, 12 — greenishgray, 13 — lightgray, 14 — reddishgray, 15 — sedi
mentary cycles. Sedimentology and structural features, 16 — laminar stratification, 17 — 
diagonal stratification, 18 — graded bedding (a — normal, b — inverse), 19 — impression 
mark, 20 — erosional structure, 21 — sliding structure, 22 — increased clastic mica con
tent, 23 — aleuropelite concretion, 21 — bioturbation activity mark. Flora: 25 — macro
flora remnant, 26 — plant debris, 27 — tree bark remnant. Other features: 28 — bounda
ry towards the Malužiná formation 
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oblasti. Je veľmi pravdepodobné, že 
v oblasti deltovej roviny vznikli počet

né čiastkové bazény, močiare a bažiny 
s tendenciou vývoja rašelinísk. Usta

vičná zmena smeru korýt delt spôsobila 
občasnú likvidáciu aspeň časti malých 
sedimentačných bazénov s charakteris

tickou výplňou a s obsahom rastlinnej 
sečky. Svedčí o tom alochtónna zuhoľ

natená makroflóra, úlomky konárikov, 
koreňov a kôry stromov. Dobre vyvi

nuté vrstvovité telesá, ich rovnomerná 
mocnosť pri značnom plošnom rozšírení, 
alochtónna makroflóra. sedimentačné 
textúry, prejavy bioturbácie a relatívne 
vysoký obsah klastickej sľudy v pies

kovci svedčia o usadzovaní v plytkom 
vodnom bazéne. Nadväznosť na plytko

morské prostredie signalizujú časté ná

lezy planktónu (Ilavská. 1964. Plande

rová. 1979). 
Vulkanické horniny. V sedimentoch 

nižnobocianskeho súvrstvia sú ložné a 
pravé žily eruptívnych hornín, ktoré sú 
časťou permského subvulkanického apa

rátu. V. Šťastný (1927) ich pôvodne 
označil ako augitické porfyrity, S. Vra

na — J. Vozár (1969) ako dioritové por

fyrity a uviedli z nich minerálnu aso

ciáciu pumpeliyitovoprehnitovokreme

ňovej fácie ako prejav poklesovej meta

morfózy. Neskôr sa preukázal komag

matický charakter týchto žilných telies 
a permských efuzív v nadložnom. malu

žinskom súvrství (Vozár. 1973. 1977. 
1980). 

Žily andezitu až dioritu sú sivé. sivo

zelené a dosahujú mocnosť od niekoľko 
metrov až do 250 m a dĺžku úmernú 
mocnosti až niekoľko km. Žilné telesá 
sú prevažne medzivrstvové. ložné a iba 
ojedinelé pravé a šošovkovitého tvaru. 
Kontaktnú metamorfózu voči nadložiu 
i podložiu možno sledovať v hrúbke de

siatok cm až 1 —1.5 m. a to v závislosti 
od veľkosti telesa a charakteru okoli

tého sedimentu. Výraznejšie sú účinky 
na jemnejšie aleuropelity. Na kontak

toch je intenzívne prekremenenie. kon

centrácie chloritu. rudných minerálov, 
albitu. karbonátov a epidotu. Vnútorná 
štruktúra žíl je monotónna, prevažujú 
horniny strednozrnitej variety, zriedka

vá je drobnozrnitá. príp. porfyrická 
textúra. Mineralogické zloženie je pla

gioklas (49—57 % ) . pyroxén (12 °/0), 
amfibol (6 n

 0), biotit. draselný živec, 
kremeň, rudné minerály, apatit. titanit. 
prehnit. pumpellyit. chlorit. epidot a 
sericit (Vrana — Vozár. 1969). 

Žilné telesá dioritu a andezitu sú vo 
všetkých výskytoch nižnobocianskeho 
súvrstvia. najviac v Nízkych Tatrách a 
v Tríbeči, menšie telesá sú v Malých 
Karpatoch. Považskom Inovci, v tekto

nických troskách v Branisku a vo ve

porskej časti Slovenského rudohoria. 
Vek. Nižnobocianske súvrstvie sa 

hlavne podľa makroflóry z lokality Niž

ná Boca zaraďuje do stefanu B—C. 
V. Sitár — J. Vozár (1973) opísali dobre 
zachované zvyšky Asterotheca miltoni 
Artis. Asterotheca arborescens Brong

niart. Cordaites palmaeformis Goeppert 
z rôznych horizontov a Callipteridium 
gigas Guttbier z najvrchnejšieho hori

zontu súvrstvia. Vrchnokarbónsky vek 
súvrstvia na základe litologickej povahy 
prvýkrát predpokladal D. Andrusov 
(1936). Neskôr P. Snopková (in Maheľ. 
edit. 1962) a Z. Ilavská (1964) našli spo

romorfy vrchnokarbónskeho. resp. vest

fálskeho veku. Novšie E. Planderová 
(1979) rozlíšila autochtónnu mikroflóru 
rozpätia stefan B. C. D a alochtónnu 
mikroflóru vestfálskeho veku. Na zákla

de uvedených údajov nižnobocianske 
súvrstvie vekovo zaraďujeme do ste

fanu. 

Malužinské súvrstvie 

Pomenovanie súvrstvia je podľa obe? 
Malužiná. ležiacej na severných svahoch 
Nízkych Tatier pozdĺž štátnej cesty 
Brezno — Čertovica — Kráľova Lehota. 
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Časť obce a rovnomerná dolina sú pria

mo na malužinskom súvrství. 
Typový profil malužinského súvrstvia 

je odkrytý v takmer 5 km dlhom nesú

vislom záreze v doline Ipoltica (14 km 
na V od obce Malužiná, lok. NT3 až 
NT21) a doplnený o údaje z doliny 
Malužiná a Bystrá (na JZ od obce Spiš

ské Bystré). 
Mocnosť súvrstvia sa vypočítala z ty 

pového profilu a doplnila údajmi zo 
štruktúrnych vrtov GK5 (Veľká Leho

ta), GK12 (Devičany). GK13 (Nová 
Baňa). PKŠ1 (Gondovo), ktoré v pod

loží stredoslovenských neovulkanitov 
zastihli mladšie paleozoikum hronika 
(Karolus et al.. 1969. 1970. 1975). Vply

vom alpínskej tektoniky je súvrstvie 
v rozličných oblastiach nerovnomerne 
redukované a dnešné rozšírenie, ako aj 
mocnosť nevyjadrujú jeho skutočný 
rozsah a hrúbku. Podľa prístupných 
údajov uvádzame mocnosť maximálne 
2200 m. 

Regionálne rozšírenie. Malužinské sú

vrstvie je litostratigrafická jednotka 
v spodnej časti štureckého a chočského 
príkrovu hronika. Bolo vymedzené 
v Malých Karpatoch. Považskom Inov

ci. Malej Fatre. Strážovských vrchoch. 
v Tríbeči a v podloží neogénu stredného 
Slovenska, na južných a severných sva

hoch Nízkych Tatier, v podloží paleogé

nu Spišskej kotliny a v tektonických 
fragmentoch v severnej časti Braniska. 
Úplnej ši sled súvrstvia sa zachoval 
v štureckom príkrove. najmä v sever

ných svahoch Nízkych Tatier. 
Hranice. Podložím malužinského sú

vrstvia je väčšinou nižnobocianske sú

vrstvie. V oblastiach výraznejšej tekto

nickej redukcie leží malužinské súvrst

vie. resp. jeho jednotlivé členy priamo 
v tektonickom nadloží spodnejšej tekto

nickej jednotky. Pre silnú tektonickú 
redukciu v mnohých oblastiach (Strá

žovské vrchy. Malá Fatra. Považský Ino

vec) chýba nielen nižnobocianske súvrst

vie. ale aj podstatná (spodná a stredná) 
časť malužinského súvrstvia. Vzájomná 
hranica súvrství je litologická a bez zná

mok prerušenia sedimentácie. V nad

loží malužinského súvrstvia sú všade 
dobre zachované spodnotriasové klas

tické sedimenty v charakteristickom 
vývoji. 

Litologická charakteristika. Základný

mi znakmi malužinského súvrstvia sú: 
1. cyklická vnútorná stavba usporiadaná 
do troch megacyklov. 2. synsedimentár

ny vulkanizmus prechodného až toleiitic

kého trendu bázického až intermediár

neho charakteru vo vrchných častiach 
najmä prvého a tretieho megacyklu. 
3. pestrosť v zafarbení sedimentov. 

V porovnaní s nižnobocianskym sú

vrstvím sa v sedimentárnych sekven

ciách malužinského súvrstvia zvyšuje 
obsah hruboklastického detritu. Bazálne 
časti všetkých troch vymedzených 
megacyklov sú najmä z drobnozrnného 
zlepenca, piesčitého zlepenca a hrubo

zrnného pieskovca. Sedimenty v cyklic

kej stavbe tvoria dobre vyvinuté vrstvo

vité telesá mocné 2—4 m. Vzájomný 
styk telies je erozívny. Najcharakteris

tickejším znakom je výrazná gradácia 
podľa zrnitosti. Vrstvy majú rovnomer

nú mocnosť a dosahujú veľkú plošnú 
rozlohu. V bazálnych častiach vrstvo

vých telies sú gradačné. vo vrchných 
laminárne alebo planárne. šikmo zvrst

vené intervaly. 
Obliakový materiál zlepencových po

lôh bazálnych častí megacyklov je 
z kremeňa, granitoidov. metasedimen

tov, fylitov, lyditov. vulkanitov (kys

lých i bázických) a vzácne svorov. V ba

zálnej časti prvého megacyklu sú na 
niektorých miestach cykly so zjemňo

vanim do vrchných častí s dobre vyvi

nutým hruboklastickým a jemnozrnným 
členom. Jemnozrnný člen reprezentujú 
sivo sfarbené aleuropelity s občasným 
obsahom alochtónnej rastlinnej sečkv. 
Tieto jemnozrnné členy sú zvyčajne 
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Obr. 4. Litologické profily malužinského súvrstvia. Lokality: NT-27 — I. megacyklus (do
lina Holičnej). NT3 — I. megacyklus (dolina Ipoltice). NT13 — II. megacyklus (dolina 
Ipoltice), NT24 — III. megacyklus (dolina Benkovského potoka) 
Vysvetlivky: litológia: 1 — piesčitý zlepenec, 2 — hrubozrnný pieskovec. 3 — stredno
zrnný pieskovec. 4 — jemnozrnný pieskovec, 5 — velmi jemnozrnný pieskovec, 6 — 
aleuropelitv. bridlica: farba: 7 — svetlosivá. 8 — červenosivá: sedimentologické a tex
túrne znaky: 9 — laminácia. 10 — doskovítosf. 11 — normálne gradačné zvrstvenie. 
12 — inverzné gradačné zvrstvenie. 13 — pensymetrické gradačné zvrstvenie, 14 — erózne roz
myvy, 15 — stopy po vtláčaní, 16 — sklzové textúry, 17a — čeriny, 17b — šikmé zvrst
venie. 18 — klastická sluda. 19 — závalky aleuropelitov, 20 — pelosideritové konkrécie. 
21 septárie. 22 — stopy po bioturbačnej činnosti: fauna a flóra: 23 odtlačky schránok 
lamellibranchiát. 24 — úlomky kôry stromov; cykly: 25 — normálne cykly. 26 — inverzné 
cykly nízkeho rádu: Vulkanity a subvulkanické žily: 27 — výlevy Dazaltov a andezitov, 
28 — prejavy kontaktnej metamorfózy. 29 — menšie žilné telesá: T — hraničné vrstvy 
perm — trias 
Fig. 4. Lithological profiles of the Malužiná formation. Localities: NT27 — first mega
cycle (Holičná dolina valey). NT3 — first megacycle (Ipoltica valley), NT13 — second 
megacycle (Ipoltica valley), NT24 — third megacycle (Benkovský potok valley) 
Explanations: Lithology: 1 — sandy conglomerate. 2 — coarse sandstone, 3 — medium
grained sandstone, 4 — finegrained sandstone. 5 — very finegrained sandstone. 6 — 
aleuropelite. shale. Colour: 7 — lightgrey, 8 — reddishgrey. Sedimentological and struc
tural features: 9 — laminar structure. 10 — platy fabric, 11 — normal graded bedding, 
12 — inverse graded bedding, 13 — assymetrical graded bedding, 14 — washout, 15 — 
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impression mark, 16 — slumping structure, 17a — ripple mark. 17b — diagonal bedding, 
18 — clastic mica, 19 — aleuropelite concretion, 20 — pelosiderite concretion. 21 — sep-
tarium, 22 — bioturbation mark. Faunistic and floristic remnants: 23 — Lamellibranchiate 
mould, 24 — tree bark fragment. Cycles: 25 — normal cycle, 26 — inversed cycle of lower 
order. Volcanite and subvolcanic bodies: 27 — basalt to andesite flow, 28 — contact 
metamorphism, 29 — vein body of subordinated size. T — boundary beds between Permian 
and Triassic 

NT-23 

čiastočne erodované ďalším sedimentač

ným cyklom. 
Stredné časti megacyklov sú zložené 

z cyklických klastických sekvencií 
strednej až jemnej zrnitosti. Vnútornú 
štruktúru tejto časti tvorí množstvo 
opakujúcich sa asymetrických cyklov 
prvého rádu zložených zo strednozrnné

ho až jemnozrnného pieskovca, aleuro

pelitov a aleurolitov. Pieskovcové telesá 
majú turbiditovú vnútornú štruktúru 
zloženú z gradačné zvrstvového inter

valu, nad ktorým je relatívne jemno

zrnná nevrstvovitá alebo laminárne 
zvrstvená časť alebo aj šikmo zvrstvená 
a čerinová časť. Sedimentácia telies je 
ukončená bezštruktúrnymi alebo výraz

ne laminárne zvrstvenými aleuropelit

mi. 
Sedimenty sú pestro sfarbené. Cer
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vená farba sa viaže na najjemnejšie 
frakcie sedimentov. Bazálne časti pies

kovcových telies obsahujú množstvo in

traklastov červených bridlíc a aleuro

pelitov. Odrážajú procesy sedimentár

nej erózie. Bežne sú zachované textúry 
eróznych rozmyvov a stopy vtláčania 
hrubozrnnejších sedimentov do relatív

ne jemnejších v ich podloží. Lamináciu 
v aleuropelitových sedimentoch veľmi 
často deštruovali bioturbačné procesy 
organizmov. V týchto sedimentoch sa 
našlo množstvo organických hierogly

fov. Podľa A. Seilachera (1967) sú to: 
Domichnia — stopy po bývaní (rúrko

vité útvary veľmi často v tvare písme

na U), Pascichnia — stopy po zraní ílo

jedov, ktoré tvoria systém navzájom sa 
nekrižujúcich brázd a tunelov, Repich

nia — chaotický systém navzájom sa 
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križujúcich brázd a tunelov vytvore
ných lezenín živočíchov po dne. Vzácne 
sa našli odtlačky schránky lastúrnikov 
zo skupiny Schizodus (pre zlú zachova

nosť bližšie neurčiteľné) a pomerne 
dobre zachované červy. V aleuropeli

toch sú časté pelosideritové a kalcito

vodolomitové konkrécie a septárie. 
Najvrchnejšie časti megacyklov sú 
z jemnozrnných a aleurolitovopelito

vých sedimentov s výraznou horizon

tálne vrstvovitou textúrou a pestrým 
svetlosivým až červeným sfarbením. 
Obsahujú karbonátové konkrécie uspo

riadané do decimetrových polôh a oje

dinelé šošovky anhydritu a sadrovca 
(max. mocnosť 39 m. Drnzík. 1969. 
Novotný — Badár, 1971) v najvyšších 
častiach prvého a druhého megacyklu. 

Klastický detri t v cykloch má takéto 
minerálne zloženie: kremeň (60—70 % ) . 
živec (plagioklas. ortoklas, mikroklím 
mikropertit , úhrnné 15—20 " „). úlomky 
hornín (granitoidy. metapieskovec. fy

lity. vulkanity, úhrnné 10—20 % ) , sľu

du (biotit a muskovit, spolu 5—10 " n). 
Štruktúrna vytriedenosť sa pohybuje od 
10—40 " 0 . Pieskovec petrograf icky 
zodpovedá litickým arenitom až litic

kým drobám. Na zložení aleuropelitov. 
ako aj základnej hmoty pieskovca sa 
zúčastňuje asociácia ílových minerálov: 
illit, montmorillonit, kaolinit. chlorit 
(Durovič. 1971). 

Charakter vulkanizmn. Produkty syn

chrónnej vulkanickej činnosti s bazal

tovou až andezitovou magmou vystu

pujú v niekoľkých úrovniach, čo svedčí 
o viacfázovom charaktere (Vozár. 1971). 
Produkty prvej erupčnej fázy sú re

gionálne rozšírené v prvom sedimen

tárnom megacykle. Sú to viacnásobné 
opakované lávové prúdy nad sebou a 
mocnosť prúdov je 1 —15 m. Medzi 
nimi sú časté vložky vulkanoklastik. 
Najvyšší vulkanický horizont I. erupč

nej fázy tvoria jemné vulkanoklastické 
sedimenty, popolový a pieskový lami

novaný tuf. ktorého textúry naznačujú 
uloženie v subakválnom prostredí. 

Druhý sedimentačný megacyklus ob

sahuje len menšie výlevné telesá s vul

kanoklastikami. Aktivita bola relatívne 
slabšia, obmedzená hlavne na explozív

nu činnosť. Vo vrchnej časti megacyklu 
sú menšie polohy nepravidelne roz

miestnených brokových a pieskových 
tufitov. tufitického pieskovca a siltovca 
s mocnosťou polôh do 20—30 cm a dĺž

kou do niekoľko desiatok metrov. Len 
zriedkavo, v najvrchnejšej časti mega

cyklu, sú vulkanoklastiká sprevádzané 
aj malými efuzívnymi telesami s kon

taktnometamorfným účinkom na pod

ložie. 
Tretí megacyklus charakterizujú masy 

vulkanitov. produktov hlavnej erupčnej 
lazy. Zaberajú celú strednú časť mega

cyklu. Sú to viacnásobne opakované lá

vové prúdy nad sebou hrubé 1 — 35 m. 
Sú plošne veľmi rozšírené. Jednotlivo 
ich možno súvislé sledovať až niekoľko 
km. Spodnú časť tohto vulkanogénneho 
sledu charakterizujú relatívne tenšie 
opakované lávové prúdy striedajúce sa 
s tufmi, tufitickým prieskovcom a sil

tovcom. 
Kontakt lávy s podložnými sedi

mentmi je výrazný, často poznačený la

lokovitým. jazykovitým vtláčaním do 
relatívne plastickejšieho. pôvodne zvod

neného sedimentu. Účinky kontaktnej 
metamorfózy tvoria zónu hrúbky od 
K) do 30—40 cm. maximálne do 70 cm. 
Najčastejšie sú to tenké lemy s charak

teristickým spečením. Sú to červené ro

hovce. prekremenené a na oxidy železa 
bohaté partie, výrazná koncentrácia 
chloritu. albitové. karbonátové a epido

tové žilky. Osobitne možno charakteri

zovať kontakty dvoch lávových prúdov 
nad sebou s tenkými sklovitými lemami 
zo strany obidvoch prúdov. Mladší prúd 
zvyčajne kontaminuje nerovný a nie

kedy aj zbrekciovatený povrch staršie

ho prúdu. Kontakt bežne lemujú žilky 
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chloritu a kalcitu s obsahom rudných 
minerálov. 

Na mnohých miestach sú bazálne 
časti alebo okraje lávových prúdov 
brekciované so znakmi hyaloklastito

vých štruktúr najmä na báze prúdov 
druhé erupčnej fázy. Hyaloklastity 
vznikli rýchlym stuhnutím lávy vo vod

nom prostredí. Fragmenty lávy sú ostro

hranné i zaoblené a s výrazným sklo

vitým a chloritovým lemom. Tmeli ich 
sklopopolovitá alebo jemná psamitová 
a aleuropelitová základná hmota s po

dielom vulkanoklastickej zložky. 
Vnútorná štruktúra lávových prúdov 

tejto druhej erupčnej fázy je pestrá. 
V okrajových častiach efuzívnych telies 
prevládajú porózne. mandľovcové a 
jemnozrnité až afanitické variety. Vnú

torné časti prúdov sú zo strednozrni

tých a porfyrických variet. Zistili sa aj 
fluidálne prvky signalizujúce smer te

čenia magmy v dvoch protichodných 
smeroch, kolmo, na priebeh telies. Roz

šírenie, priebeh efuzívnych telies, ich 
vonkajšia aj vnútorná stavba, viacná

sobné opakovanie výlevov, výrazné 
fluidálne textúry a vzťahy voči sedi

mentom svedčia o líniovom type vulka

nizmu bazaltovoandezitového charak

teru s prechodným až toleiitickým mag

matickým trendom (Vozár, 1977). Aj 
keď sú to štruktúrne a textúrne veľmi 
pestré horniny, ich minerálne zloženie 
je monotónne: plagioklasy (I. a II. ge

nerácia), augit, olivín, sekundárne (seri

cit, chlorit, epidot. kalcit, kremeň, 
prehnit, pumpellyit) a rudné minerály 
(pyrit, chalkopyrit, bornit, galenit). 
akcesórie (apatit, ilmenit. titanit. zir

kón). Z premien je najčastejšia chlori

tizácia a epidotizácia, ktorá je dvoch ge

nerácií, viažuca sa jednak na lávové 
prúdy alebo sú to epidotovokalcitové 
žily s barytom a s rudnou mineralizá

ciou, ktoré vypínajú priečne poruchy. 
Geochemický a petrografický charakter 
vulkanitov sa skúmal osobitne (Vozár, 

1973. 1974. 1976. Cubínek 1977). a pre

to v tab. II uvádzame len priemer 
hodnôt vypočítaných zo 137 chemic

kých analýz. 
Kravianske vrstvy sú lokálnou lito

stratigrafickou jednotkou vymedzenou 
vo východnej časti Nízkych Tatier (No

votný — Badár, 1971). Sú vo vrchnej 
časti druhého megacyklu. Pozostávajú 
z cyklicky sa striedajúcich pieskovcov 
a aleuritov, ktoré sú gradačné zvrstve

né, pestro sfarbené a s hojnými diage

netickými žilkami sadrovca. Smerom do 
vrchnej časti sa charakter sfarbenia se

dimentov mení. Prevláda sivá a sivo

zelená farba. Sedimenty obsahujú 
množstvo preplavených úlomkov zuhoľ

natenej flóry. Zmena v zafarbení sedi

mentov je odrazom diagenetických pre

mien a priamo závisi na obsahu orga

nickej hmoty. V sedimentárnych sek

venciách je okrem toho asociovaný aj 
detritický dolomitický vápenec a dolo

mitický pieskovec. 
V malužinskom súvrství v smere od 

stratigrafického podložia po nadložie 
možno pozorovať zmenšovanie veľkosti 
zrna sedimentov. Znižuje sa pomer 
pieskovec — bridlica a zvyšuje sa mine

ralogická zrelosť piesčitých sedimentov. 

I. mega II. mega III. mega 
cyklus cyklus cyklus 

pieskovec 70 <\, 64 % 58 % 
bridlica 30 % 36 % 42 % 

Zatiaľ čo obsah kremeňa zastúpeného 
v detrite I. a II. megacyklu varíruje 
v rozsahu 60—70 %, vo vrchnej časti 
tretieho megacyklu tvorí až 80 % de

tritu. 
Sedimentačné prostredie malužinské

ho súvrstvia možno všeobecne označiť 
za deltovojazerné. Systém malých rieč

nych delt prinášal detritický materiál 
z morfogénu do sedimentačného bazé

nu. Zachované typy sedimentárnych 
textúr, prevaha turbiditových textúr 



Chemické zloženie reprezentatívnych vzoriek zo žilných telies 
Chemical composition of representative samples from vein bodies 

Tab. 1 

Lokali ta S i 0 2 T iO, A1X); Fe 2 0 : FeO MnO MgO CaO Na.O K 2 0 P .Oj P b Ga Cu V Zr Ni Co Ba Sr Cr 

Nízke 
Tat ry— 
sever 
Nižná Boca 

dol. 
Ma luž iná 

Vernár 

56,26 1,13 16,59 0,91 (i,()l 0,13 3,71 5,60 3,04 1,80 0,42 st. 12 20 143 324 13 26 447 251 89 

57,26 2,26 16,08 0,50 5,30 0,03 6,92 1,12 4,52 0,79 0.23 st. II 14 178 282 17 22 282 603 78 

50,61 2,02 15.99 0.05 8.1)2 0,17 5.89 7,25 3.80 0,77 0,18 10 11 — 282 234 25 14 100 263 89 

Níz. 
Tatry—juh 
ľ . c s i . k 
Podbrezová 
Tríbeč— 
dol. 
Zitavica 
Malé 
Karpa ty 
na SZ od 
Lošonca 

53,57 1,14 15,75 1,80 5,03 0,14 4.08 6,15 4,16 2,12 0,26 132 12 15 148 85 25 27 331 398 135 

55,04 1,75 16,37 9,69 7,25 0,22 3,64 4,22 4,86 0,50 0,40 105 23 62 186 234 10 10 85 110 33 

58 1,13 16.60 1,16 5,80 0,13 3,92 5,20 4,24 1,60 0,20 15 12 20 160 240 20 18 160 320 80 

5 

Priemerný obsah kysličníkov s efuzívnych telies malužinského súvrstvia 
Average composition of effusive bodies in the Malužiná formation calculated from 137 rock 

analyses Tab. 2 

Erup. fáza 

1. 
II. 

SiO, TiO, A1..0, FeO Fe-,Q3 MgO MnO CaO K.O Na.O P20.-, 

52—54 0,9—1,2 14,2—15.8 1—2,3 3,5—5,0 6,0—8,0 0,2 3,0—7,0 0,7—1,7 3,0—4 0 0 2 
44—60 1,0—2,0 14,0—17,0 2—5,0 3,5—6,0 6,0—9,0 0,3 4,0—12,0 0,7—2,0 3,0—4,0 0,2 
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v pieskovcových telesách, množstvo or
ganických hieroglyfov v jemnozrnných 
sedimentoch a občasný výskyt chemic

kých sedimentov vo vrchných častiach 
prvého a druhého megacyklu sú dôka

zom o existencii plošne väčších vod

ných nádrží so zvýšenou salinitou. do 
ktorých ústili malé riečne delty. Ba

zálne časti megacyklov reprezentujú ná

vodné časti delt. výplne distribučných 
kanálov zložené z pieskovca, často s ob

sahom obliakov a s hojnými útržkami 
ílovitých bridlíc. Podstatná časť sedi

mentov malužinského súvrstvia sa usa

dzovala pod stabilnou vodnou hladinou. 
Je to komplex dnových jazerných sedi

mentov, do ktorých sa vklinili výnosové 
sedimenty delt. Toto sedimentačné pro

stredie signalizuje aj prítomnosť množ

stva klastickej sľudy, alochtónneho rast

linného detritu a znaky po intenzívnej 
bioturbačnej činnosti organizmov. 

Pôvodný sedimentačný bazén hroni

ka možno charakterizovať ako úzky li

neárne vytiahnutý trog (Vozár, 1971b) 
založený na kontinentálnom type kôry 
s postupným subidenčným poklesáva

ním pozdĺž systému hlbokých lineár

nych zlomov. Zloženie klastického 
detritu sedimentov a relikty kryštali

nika v podloží nižnobocianskeho sú

vrstvia (Vozárová — Vozár, 1979a) do

kladajú, že fundament bazénu bol 
zložený predovšetkým z granitoidných, 
príp. migmatitových komplexov. Epi

metamorfné až mezometamorfné horni

ny boli v menšine. 
Synsedimentárna tektonická aktivita 

sa viazala na vertikálne pohyby pozdĺž 
lineárnych zlomových systémov po 
okrajoch bazénu a na rozťahovanie 
v jeho vnútornej časti. Jej odrazom je 
megacyklická stavba malužinského sú

vrstvia s prevahou hruboklastických 
sedimentov v spodných častiach mega

cyklov a opakované lávové prúdy bázic

kých a intermediárnych magmatitov 
tholeiitického trendu. 

Vek. Na základe litologického vzťahu 
malužinského súvrstvia k paleontolo

gický dobre doloženému nižnobocian

skemu súvrstviu sa predpokladal pre 
prvý megacyklus spodnopermský vek 
(autun?. Vozár 1971a. 1974). čo sa ne

skôr preukázalo aj palinologicky (Plan

derová in Vozárová — Vozár. 1979b). 
Vrchnú časť malužinského súvrstvia na 
základe mikroflóry zistenej vo vrchnej 
časti druhého megacyklu (Planderová, 
1. c.) zaraďujeme do saxónu až túringu. 
Z najvrchnejšej časti tretieho megacyk

lu E. Planderová — A. Vozárová (1980) 
uvádzajú mikroflóru kazanskotatárske

ho stupňa. Z uvedeného vychodí. že 
malužinské súvrstvie reprezentuje spod

ný a vrchný perm. Je zaujímavé, že 
tento súbor sedimentov prvýkrát do 
permu zaradil (Rotliegende) D. Štúr 
(1860). a to na základe litologickej po

dobnosti a vzťahu ku kampilským vrst

vám s faunou. 

Recenzoval O. Samuel 
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Lithostratigraphical subdivision of Late Paleozoic sequences in the 
Hronic unit 

ANNA VOZAROVA, JOZEF VOZÁR 

Late Paleozoic sequences are known in se
veral West Carpathian tectonic units (in Tatric. 
Fatric. Hronic. Veporic. Gemeric and Zempli
nic units). Two new inlormal lithostrati
graphical units composing the lowermost part 
of the Hronic unit are described and defined 
in the present paper. 

The Hronic unit (sensu Andrusov et al. 
1973) represents an allochtonous nappe sheet 
in the Western Carpathians composed by two 
partial nappes (the Choč and Sturec nappes). 
Both nappe structures comprise volcanosedi
mentary sequences of Late Paleozoic age in 
their lowermost parts. These Late Paleozoic 
sequences are subdivided into the lower Nižná 
Boca and upper Malužiná formations compos
ing the Ipoltica group. 

The Ipoltica group 

The name of the group is after the Ipoltica 
valley in the Nízke Tatry Mts. northern part 
where the complete and type profile of the 
group outcrops. The thickness of the Ipoltica 
group attains, according to measurements in 
profile and additional data from boreholes 
located in Middle Slovakian neovolcanic area 
(Karolus et al. 1969. 1970. 1975. 1976) uncover
ing the group in the basement. 2.500 to 
2.800 m. Because its position in the struc
turally lowermost portions of a nappe sheet, 
tectonic reduction of single constituents in the 
group is highly probable. The regional extent 
of the Ipoltica group covers substantially the 
extent of both Hronic nappes (fig. 1). The 
boundary towards the underlie! is everywhere 
of tectonic nature. 

Lithology (fig. 2) may be characterized by 
clastic sediments arranged in cyclic repetition 
whereas sediments of chemogenous nature are 
rare. Single rock types have grey, greenishgrey, 
red to violet colours. In single sequences, the 

size of clastic constituent and thicknesses of 
single beds increase upwards reflecting 
gradually growing tectonic activity in the 
deposition area being responsable for the syn
sedimentary volcanic manifestations as well. 
This volcanism was of linear type producing 
tholeiitic basalt to andesite. 

The age of the Ipoltica group is Stepha
nian to Permian according to microflora and 
macroflora contained in its both formations 
(Snopková in Mate! et al. 1962, Ilavská 1964, 
Planderová 1972. 1979, Sitár — Vozár 1973). 

The Nižná Boca formation 

The name is after Nižná Boca village in 
the Nízke Tatry Mts. where the stratotype 
locality occurs. The type profile is located 
about 12 km E from Nižná Boca village (the 
Holiča tributary to the Ipoltica valley). 

Thickness of the formation attains, accord
ing to measured outcrops and additional 
borehole data, up to 500 m. Considerable part 
of the formation is reduced tectonically due 
to its position in the basal part of nappe 
structure. The regional extent of the forma
tion covers the extent of the whole Hronic 
unit (fig. 1). The lower boundary is everywhere 
a tectonic one whereas the Malužiná forma
tion creates the upper boundary. 

As to the lithology (fig. 3). the formation 
consits of grey, greenishgrey to darkgrey 
argillaceous and graphiteous shale, siltstone 
and mainly sandstone of variable grain size 
with conglomerate layers at places. Macroflora 
remnants occur in aleuropelitic layers whereas 
shale intraclasts are frequent in sandstone 
beds. Thin volcanoclastic layers of dacit? to 
andesite composition and related thin silicite 
seams are of special meaning. Carbonates are 
rare being evidenced hitherto but from the 
Little Carpathian area. Inversed sedimenta
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tion cycles have been observed only locally. 
In the entire profile, a gradual upward 
coarsening of the clastic material is evident. 
Single beds reveal graded, laminar and less 
frequently flaser internal attitude. 

Sediments have been deposited in deltaic 
to near-shore environments representing 
prograde portions and distribution channels 
of deltaic river mouths into shallow part of 
near-shore marine sedimentary basins. Shallow 
marine environment is signalized even by 
marine planctonic remnants (Ilavská 1964). 
Vein bodies of andesite to dacite composition 
generated by volcanic activity during the 
Permian are another typical constituent of 
the member (Šťastný 1927, Vrana — Vozár 
1969). 

The age of the Nižná Boca formation is 
Stephanian B—C according to its macroflora 
(Sitár — Vozár 1973) whereas a Westphalian 
to Stephanian age is indicated by microflora 
(Snopková in Mahel et al. 1962. Ilavská 1964). 
Recently, a Stephanian B—C—D age has been 
assumed by Planderová (1979). 

The Malužiná formation 

The name is according to Malužiná village 
in the Nízke Tatry Mts. The type profile 
is located in the Ipoltica valley (completed 
by data from the Malužiná valley). 

Thickness of the formation, calculated from 
outcrops in the Nízke Tatry Mts. and from 
borehole data in the basement of the Middle 
Slovakia!) neovolcanic area, is up to 2,200 m. 
The Malužiná formation attains regional extent 
in basal part of the Hronic unit (fig. 1). The 
lower boundary towards the lower Nižná 
Boca formation is a lithological one, only at 
places where the whole Nižná Boca forma
tion is reduced totally by tectonic processes, 
the basal nappe surface of the Hronic unit 
creates the lower boundary even for the Ma
lužiná formation. The upper boundary 
is again a lithological one towards sediments 
of Lower Tiiassic age situated above the Ma
lužiná formation concordantly without sedi
mentary interruption. 

As to the lithology (fig. 4). the main featu
res of the Malužiná formation may be cha
racterized as follows. 

1) Internal arrangement into three mega
cycles, 

2) Presence of synchronous volcanite layers 
and bodies of basic to intermediate composi
tion and of slight to pronounced tholeiitic 
chemistry (Vozár 1971, 1977) in the first and 
third megacycles. Both volcanic stages pro
duced repeated lava flows, tuffaceous to tuffi

tic layers, hyaloclastites and breccia, 
3) Variegated colour of sediments (red, 

brown, violet, grey to whitishgrey). 
The amount of coarse detritic constituent 

is higher in the Malužiná formation when 
compared with the Nižná Boca one. Basal 
parts of all three megacycles consist of 
coarse sandstone to conglomerate layers. 
Mainly quartz, granitoids, metasediments, 
volcanite and rare mica schist participate 
on pebble and fragment composition. Single 
beds are well developed with graded bedding 
at the base whereas planar to laminar bedding 
characterizes the upper parts. Single beds 
attain 2 to 4 m thickness and the contacts bet
ween them are of erosional nature. Shale 
intraclasts or aleurolite fragments and plant 
debris occur rarely in sandstone bodies. 

Middle portions of single megacycles reveal 
cyclic internal structure dominated by me
dium to coarse grained elastics. Usually, 
single cycles are assymetric being composed 
by sandstone, aleurolite to aleuropelite. Shale 
to aleurolite intraclasts occur here frequently. 

Upper portions or megacycles have again 
cyclic internal structures composed mainly 
by fine sediments. Laminar to horizontal 
stratification prevails in aleurite to aleuro
pelite rocks. Layers with carbonate concre
tions together with gypsum to anhydrite 
lenses (Drnzik 1969, Badár — Novotný 1971) 
occur mostly in upper parts of the first and 
second megacycles. Organic hyeroglyphs were 
observed as well classified according to Seila
cher (1967). Rarely. Schizodus external moulds 
and. in conceretions, badly preserved Gastro
poda have been found to occur. Well preser
ved forms of Vermes activity occur at places. 

The sedimentary environment was that of 
deltaic to lacustrine. A system of small river 
deltas carried the detritic material from the 
morphogene into the sedimentary basin. 
Preserved sedimentary structures, overwhelm
ing turbidite sandstone layers, organic hyero
glyphs and chemogenous layers in upper por
tion of the first two megacycles point to con
siderable size of water reservoir with higher 
salinity. Basal portions of single megacycles 
represent natural levee portions or distribu
tion channel fillings composed mainly by 
sandstone and subordinated conglomerate 
layers. Overwhelming part of megacycles re
present subaquaceous sediments deposited 
below stable water surface as lacustrine 
bottom sediments with prograde deltaic fans. 

Synsedimentary tectonic activity concen
trated to movements along subvertical faults 
confining the sedimentary domains and to 
rifting movements in basinal centres being 
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reflected both by megacyclic internal struc
ture of the Malužiná formation with mostly 
coarse detritic sediments in basal portions of 
single megacycles as well as by repeated 
extrusions producing volcanic layers. 

The age of the Malužiná formation is de
duced from its lithological relations to the 
underlying Nižná Boca formation (Stephanian) 
and to the overlier containing Campilian 
fauna (Štúr 1860. Roth 1938). Palynological 
data point to the presence of Autunian. Sa-
xonian and Thuringian beds embracing all 
three megacycles (Planderová 1972. 1979. 

Planderová — Vozárová 1980). 
In the palinspastic picture of Variscan 

molasse basins of the Western Carpathians, 
Late Paleozoic sediments of the Hronic unit 
reveal typical features of basins created by 
rifting along the southern periphery of the 
Variscan orogenic belt. Such deduction follows 
both from the unrolled arrangement of the 
recent Alpine structure as from the compa
rison with Late Paleozoic developments 
present in other West Carpathian units (Vo
zárová — Vozár 1978, 1980). 

R E C E N Z I A 

V. B o u š k a. e t a l . : Geochémie. 1. vyd. 
Praha. Academia. nakl. Cs. akadémie véd 
1980. 555 s. 

Recenzovanú publikáciu pripravilo devät
násť autorov, jej vedeckým redaktorom je 
B. Cambel a recenzentom B. Fojt a V. Hejl. 
Schválilo ju Ministerstvo školstva CSR ako 
učebnicu pre vysoké školy. 

Je to dosť rozsiahla publikácia a tematic
kým záberom najskôr zodpovedá všeobecnej 
geochémii. Dotýka sa prakticky všetkých 
stránok rozvinutého vedného odboru. Autor
ský kolektív je zložený z kvalifikovaných od
borníkov a všetci, čo v tom vednom odbore 
pracujú, im zaiste budú za prípravu diela 
povďační. 

Povojnové roky. ale najmä ostatných 15 
či 20 rokov poznamenal nezvyčajne prudký 
rozvoj geochémie. Tento interdisciplinárny 
vedný odbor prináša poznatky, ako aj 
exaktné postupy matematiky, fyziky, chémie, 
ale aj biológie potrebné na hodnotenie prí
rodných procesov. 

Dnes už azda niet autora, ktorý by si na 
požadovanej úrovni mohol dovoliť rozsiahlu 
a dosť rôznorodú problematiku všeobecnej 
geochémie spracovať samostatne. Východis
kom môže byt iba autorský kolektív, pričom 
vždy treba počítať s tým, že aj on musí pre
konať nejedno úskalie. Aj preto možno po
chopiť, že učebnice geochémie medzi knižný
mi novinkami dosť chýbajú. Na druhej strane 
o knižné vydania alebo o kratšie práce, v kto
rých sa analyzujú čiastkové geochemické 
problémy, ako napr. otázky prospekčnej geo
chémie, biochémie, izotopovej a regionálnej 
geochémie a pod., nie je núdza. Sú to spra
vidla práce .; náročným fyzikálnym, fyzikál
nochemickým, matematickým, ale aj štatis
tickým výkladom. 

Od súčasnej '. šeobecnej geochémie sa oča
káva logický a od učebnice navyše didaktic
ky vyvážený výber, aby poskytol inštruktív
ny úvod do exaktného výkladu spomenutých 
geochemických špecializácií. Ide o náročnú 
úlohu a predpokladáme, že vždy budú pripo
mienky na adresu autorov, ako mohli efek
tívnejšie i efektnejšie pripraviť jednotlivé 
časti, ale aj námety pre čitatelov, ako majú 
pristupovať k štúdiu diela ako celku a jeho 
statí. 

Ani v tom prípade nebude azda na ško
du, ak sa aspoň na niektoré témy recenzo
vanej práce pozrieme kriticky. 

Pri kolektívnom spracúvaní monograťie 
vždy hrozí isté nebezpečenstvo, že jej jednot
livé časti nebudú vždy obsahovo na seba 
účelne nadväzovať, príp. že sa kdetu objaví 
aj isté opakovanie. Pritom sa nevyhnutne 
žiada, aby rozliční autori tým istým termí
nom pripisovali rovnaké pojmy a aby použí
vali rovnakú terminológiu. Ako to vychodí 
z predslovu knihy, redaktori si to uvedomo
vali od začiatku práce, ale ani tak sa istým 
nedostatkom tohto druhu nevyhli. To, prav
daže, v značnej miere znižuje celkovú úroveň 
publikácie, aj keď väčšina jej tém bola pri
oravená kvaliťikovane. Predpokladáme, že to 
môže viest k nejednej nejasnosti a nepres
nosti v interpretácii, a to či už ide o didak
tické spracovanie jednotlivých častí ako učeb
nej látky alebo aj o logické osvojovanie jed
notlivých problémov najmä mladými geo
chemikmi. Tak napr. termodynamickú stať, 
úvodnú do fyzikálnochemického výkladu prí
rodných procesov, napísal T. Pačes (Geoche
mický systém a jeho vlastnosti) a J. Babčan 
(Termodynamika geochemických procesov). 
Od obidvoch autorov sa dozvedáme, čo je 
lermodynamický systém, pravda, s tým roz
dielom, že prvý ho volá geochemickým, druhý 
termodynamickým. Podlá nás hovoriť o geo


