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<hiiiiiiiiioHMii KepcaRTHT B ľpajiu.iiiopíľic Ha MCCTopo/K.iemnt ;iv6paBa 
(H. TaTpN) 

B paBHOMepHO 3epHHCTHX 6H0THT0BMX rpaHOflMOpHTaX („ÄK)M6epCKMM" 
ran) H B nopcpHpoBbix rpaHOflwopHTax flaace rpanHTax („npaniKBCKHM" 
ran) Ha MecTopoJKfleHHH flyôpaBa 6wjia onpeflejieHa JKMJia jiaMnpocpHpoB. 
Eé npoHCxo»fleHHe OTHOCHTCH K naJteoHeoannHHCKOMy B03pacTy paHbine 
neM B03HMKHOBeHHe pyflHMx jKHji. MaTcpHHCKaa MarMa jiaMnpodpHpoBbix 
>KMJI HMejia flHopHTOBhiii fla>Ke raôpoBbiH cocraB. 

Olivine fenokersantite in granodiorite country rock Írom Dúbrava, Nízke 
Tatry Mts. 

A lamprophyric dyke rock was found in homogenous biotite grano
diorite of the "Ďumbier" type. The dyke is of Paleoalpine to Neoalpine 
age and its emplacement preceeded the generation of ore veins in the 
area. The parent magma for the rock had dioritic to gabbroic composition. 

In termediárne až bázické žilné horniny centrujú v týchto oblastiach ďumbierskeho 
sú v kryštal iniku Západných Karpá t pásma Nízkych Tat ier : a) v širšej oblasti 
zriedkavé. Majú charakter lamproľýrov a Jarabe j (Kamenický, 1962, Krist, 1967), 
rozličných typov porfyritov a prenikajú b) v širšej oblasti Malého Gápľa (Hovorka, 
cez granodiori tové masívy a metamorfova 1967), c) v oblasti Železného (Koutek, 
né komplexy. Ich prehľad podal D. Hovor 1931). 
ka (1967). Pre známe lamprofýry Západných K a r 

Horniny lamprofýrového, resp. l ampro pát je charakteris t ický amfibol ako vedúci 
fýrovoporfyritového charakteru sa kon tmavý minerál . V niektorých žilách je pr i 
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tomný aj monoklinický pyroxén, príp. bio-
tit. Olivín, resp. pseudomorfózy po olivine 
neboli doteraz známe. Podľa prevládajú

cich plagioklasov v základnej hmote hor

nín a vo väčšine chemických analýz pre

vládajúceho nátr ia nad káliom predmetné 
horniny v klasifikácii IUGS (Kamenický — 
Hovorka, 1980, s. 84—86) patr ia do skupi

ny vápenatoalkalických lamprofýrov a 
majú prevažne charakter kersant i tov a 
spessartitov. 

Charakter is t ika lamprofýru 

Zistená žila lamprofýru má mocnosť 
okolo 10 cm a je dokumentovaná z boku 
chodby Fl.'III 1,5 m západne od merač

ského bodu 95 v poli Dúbrava-Ľubeľská 
v ďumbierskom pásme Nízkych Tatier . Vy

stupuje v rovnomerne zrni tom granodio

ri te („ďumbiersky" typ) a vo výrazne por

fyrickom granodiorite až grani te („prašiv

ský" t yp ; obr. 1). Viaže sa na výraznú zlo

movú zónu. 
Opisovaná hornina je tmavozelená a 

makroskopický má afanitický charater . 
Intenzívne ju postihli hydrotermálne 
premeny. Ide o typickú autohydrotermál

nu premenu uplatňujúcu sa prakticky vo 
všetkých lamprofýrových žilách, ako aj 
o mladšiu hydrotermálnu premenu (pre

kremenenie, karbonatizácia). Pre malú 
mocnosť možno v celej hmote žily pozoro

vať znaky rýchleho tuhnut ia . Jedinými 
porfyrickými, pôvodne idiomorfnými mi
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Obr. 1. Detail boku chodby F1'III 
1.5 m západne od meračského 
bodu 95 (Michálek). 1 — lampro
íýr, 2 — strednozrnný biotitický 
granodiorit, 3 — biotitický grano
diorit s výrastlicami Kživcov, 
4 — mylonitizované zóny, 5 — 
chloritizované zóny, 6 — poru
chové zóny s mylonitizáciou 
Fig. 1. Detailed sketch of the 
Fl III drift side 1.5 m west
wards from levelling point No 95 
(by J. Michálek). 1 — lampro
phyric rock, 2 — mediumgrai
ned biotite granodiorite, 3 — bio
tite granodiorite with potash 
feldspar phenocryst, 4 — my
lonite belt. 5 — chloritized zone, 
6 — dislocation with mylonite 
filling 
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nerálmi boli olivíny. Dosahovali 0.5 m m 
a sú úplne pseudomorfované chloritom. 
serpentínom a karbonátmi (obr. 2). Zá
kladnú hmotu horniny reprezentuje chlo-
ritická. resp. chloriticko-biotitická hmota, 
v ktorej biotity tvoria všesmerne oriento
vané krystal i ty (obr. 3). Pôvodne ju tvo
rilo najmä vulkanické sklo. Mladšia hydro-
termálna činnosť oblasti sa v lamprofýre 
prejavila vznikom nepravidelne obmedze

ných ..polí" s výplňou radiálneho chalce

dónu, ale aj aragonitu (obr. 4). Tieto útva

Obr. 2. Endokontaktná a exokontaktná pre
mena na styku lamprofýru a granodioritu. 
V lamprofýre (tmavšia cast obr.) sa prejavuje 
pseudomorfovaním idiomorfného olivínu, 
v granodiorite premenou živcov. Zväčš. 95x, 
X pol. 
Fig. 2. Endomorphism and exomorphism 
along the contacts of the lamprophyric rock 
with granodiorite country rock. Alterations 
are indicated by pseudomorphism of autho
morphic olivine and by felspar alteration 
within granodiorite. Magn. X95, crossed nicols 

,-. 

Obr. 3. Všesmerne orientované krystality bio
titu v premenenej základnej hmote lampro
fýru. Zväčš. 95X, /,' pol. 
Fig. 3. Random orientation of biotite crystalli
tes in altered groundmass of lamprophyre. 
Magn. X95, parallel nicols 

ry majú miestami kolomorfné š t ruktúry , 
nepravidelný tvar a rozličnú veľkosť (do

sahujú 3 mm v priereze). Charakter is t ic

kým mineiá lom hydrotermálnej premeny 
je pyrit. 

Prevládajúcim rudným minerálom ker 

santi tu je magnetit . Tvorí oktaedrické 
kryštály veľké 20—60 um. Optickú ident i 

fikáciu magnet i tu potvrdila kvali ta t ívna 
rtg mikroanalýza. V stopovej koncentrácii 
je v ňom Ti a Cr, pričom obsah Cr nepre

vyšuje O.n %• Aj chýbanie š t ruk túr roz

padu pevných roztokov v magnet i te do

kumentuje rýchle chladnutie pri kryštal i 

zácii lamprofýru. Tak počas kryštalizácie 
ostal t i tán rozptýlený v magneti te a sa

mostatné fázy nevytvoril . 
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Obr. 4. Nepravidelne obmedzené zhluky kre-
meňovej hmoty v intenzívne hydrotermálne 
premenenej základnej hmote lamprofýru. 
Zväčš. 95X, X pol. 
Fig. 4. Irregular shapes of siliceous matter in 
strongly altered lampiophyre groundmass. 
Magn. X95, crossed nicols 

V štádiu hydrotermálnej premeny okol

ných hornín v lamprofýre vznikal z rud

ných minerálov predovšetkým pyrit. 
V kersant i te tvorí drobné žilky prenika

júce cez kryštály magneti tu, ktorý bol 
v dôsledku reakcie s hydro te rmami postup

ne zatláčaný pyr i tom (obr. 5). 
Styk žily olivinického kersant i tu s okol

nými granodiori tmi je prevažne ostrý. 
Ľndokontaktná zóna lamprofýru sa vyzna

čuje intenzívnejšou rozptýlenou rudnou 
pigmentáciou ako jej centrálna časť. 
V exokontakte možno pozorovať intenzív

nejšiu hydio te rmálnu premenu okolných 
hornín. 

V dôsledku uplatnenia sa intenzívnej 
hydrotermálnej premeny poskytujú che

mické analýzy skúmanej žily lamprofýru 
o jej pôvodnom chemickom zložení iba in

formatívny obraz (tab. 1). V porovnaní 
s ostatnými bázickými žilnými horninami 
Nízkych Tatier, resp. aj ďalších oblastí 
kryštal inika Západných Karpá t sa žila 
olivinického kersant i tu z Dúbravy vyzna

čuje nasledujúcimi charakter is t ikami: a) ex

t rémne nízky obsah SiOo (36.62—38.03 "n), 
b) vysoký obsah T i 0 2 (3.62—4.72 " „). kto

rý je charakterist ický pre alkalické bázic

ké magmy, c) anomálne nízka koncentrácia 
sodíka (0.30 % ) . pričom je koncentrácia 
draslíka vysoká (4.15—5.52 % ) . 

Diskusia 

1. Z bádania vychodí takýto časový vý

voj lamproíýrovej žily: 
— V magmat ickom štádiu sa v dôsledku 

rýchleho poklesu teploty taveniny po vy

kryštalizovaní I. generácie olivínu sa tave

nina podchladila — základná hmota obsa

huje krystali ty bioti tu; pôvodne bola 
mikrozrni tá až vitrofyrická. 

— V autohydrotermálnom štádiu vývoja 
horniny zatlačil por lyrické olivíny Mg 
chlorit. serpentín a pravdepodobne aj kar 

bonát. Základná hmota sa aspoň sčasti 
devitrifikovala. 

— V následnom hydrotermálnom pro

cese, ktorý podmienil vznik hydro te rmál 

nych antimonitových žíl, v lamprofýre 
vznikli miestami „polia" vyplnené rozlič

nými š t ruk tú rnymi formami kremeňovej 
hmoty a karbonátov, ktoré majú miestami 
aj kolomorťné š t ruktúry . Súčasne vznikol 
pyrit, ktorý zatláča magneti t magmat ické

ho pôvodu. 
2. Vývoj lamproíýrovej žily vo vzťahu 

k základným geologickým procesom oblasti 
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možno charakterizovať nasledujúco. Vo 
vzťahu k okolným granodiori tom a gran i 

Chemické zloženie kersantitu z Dúbravy 
Chemical composition of kersantite 

from Dúbrava deposit 
Tab. 1 

S i 0 2 

TiO, 
Al2Oj 
celk. Fe 
ako FejO, 
M n O 
MgO 
CaO 
Na.O 
K aO 

PjOs 
str. suš. 
s t r . žíh. 

Suma 

133 a 

36.62 
4,72 

17.98 

13.31 

0,21 
5.59 
4.60 
0.30 
5,52 
1,39 
0.84 
8.86 

99.60 

133 b 

38,03 
3,62 

11,01 

13,98 

0,22 
7,87 
7,43 
0.30 
4,15 
1,02 
0,37 

11,90 

99,64 

tom (ďumbiersky a prašivský typ) je žila 
výrazne mladšia. Je konformná s j edným 
z hlavných zlomových smerov rudného 
pol"a — je pravdepodobne paleoalpínskeho 
až mezoalpínskeho veku. V dôsledku in

tenzívneho uplatnenia sa hydrotermál

nych premien je predrudná. Žilu. ako aj 
rudné žily tejto oblasti postihli ešte mladé 
porudné zlomy. 

3. Prítomnosť alpínskych bázických žil 
v ďumbierskom pásme Nízkych Tatier 
(Kamenický, 1962, Hovorka. 1967) svedči 
o viacaktovom formovaní sa masívov plu

tonitov Nízkych Tatier (a pravdepodobne 
aj ďalších masívov tatrickej zóny a vepo

rickej časti Slovenského rudohoria). Exis

tujúce magmatické taveniny alpínskeho 
veku v substráte varískeho granodiori to

vého masívu svojou tepelnou a hydroter

málnou kapacitou boli pravdepodobne 
zdrojom (príčinou) výstupu hydroteriem. 
Mladé žily (pegmatity prenikajúce mezo

zoikom na Trangoške a žily lamprofýrov 
strednej časti Nízkych Tatier) sú len api

kálnymi ..poslami" telesa situovaného vo 

Obr. 5. Mikrofotografie plošnej rtg mikroanalýzy magnetitu zatláčaného pyritom. 
a) kompozícia oktaedrického magnetitu na okrajoch zatláčaného pyritom: zväčš. 600X, 
b) distribúcia síry zodpovedá prítomnosti reliktu magnetitu v strede zrna. na okra
joch a v žilkách "zodpovedá prítomnosti pyritu, c) distribúcia chrómu, ktorý sa kon
centruje v magnetite 
Fig. 5. Micrograph of areál Xrav microprobe analysis of magnetite replaced by pyrite. 
a _ composition of octahedric magnetite replaced along rims by pyrits. magn. X600, 
b — distribution of sulphur reflects the presence of magnetite remnant in the centre 
of the grain whereas pyrite occurs along the rims and in veinlets c — distribution 
of chromium concentrated in magnetite 
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vrchnej časti kôry tejto oblasti západokar

patského segmentu tetýdy. 
4. Prítomnosť olivínu v lamprofýre 

svedčí o existencii materských tavenín 
bázického zloženia v subst rá te var is

kého granodioritového masívu. Aj na

priek tomu, že genéza lamprofýrov patr í 
medzi slabé miesta genetickej petrológie 
eruptívnych hornín, uznávané predstavy 
protirečia vzniku na olivín bohatej ul t ra

bázickej taveniny diferenciáciou grani t ic

kogranodioritovej magmy. Za jej zdroj 
pokladáme výrazne bázickejšiu (dioritovo

gabrovú) magmatickú taveninu. 
5. Napriek tomu, že chemické analýzy 

poskytujú iba približnú predstavu o pô

vodnom zložení skúmanej horniny, s pr i 

hl iadnut ím na zistené minerálne zloženie 
možno študovanú horninu zaradiť do sku

piny vápenatoalkalických lamprofýrov 
v klasifikácii IUGS (Kamenický — Hovor

ka. 1980, s. 84—86), pričom okrem olivínu 

podstatne zastúpený biotit dovoľuje ozna

čiť ju ako olivinický kersantit . 

Recenzoval J. Kamenický 
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Olivine fenokersantite in granodiorite country rock from 
Dúbrava, Nízke Tatry Mts. 

DUŠAN HOVORKA — MARTIN CHOVAN — JOZEF MICHALEK 

A 10 cm thick lamprophyric dyke was 
found to occur within homogenous grano
diorite country rock of the "Ďumbier" type 
and also in the porphyric variety of the "Pra
šivá" granodiorite in the Dúbrava orefield 
in the Nízke Tatry Mts. The dyke rock has 
fine porphyric appearance and automorphous 
olivine phenocrysts are replaced totally by 
aggregate of chlorite, serpentine minerals and 
occassional calcite. Biotite crystallites occur 
in the groundmass of originally probable 
vitric nature. 

The relation of the lamprophyric dyke to 
the main geological features in the area may 
be deduced. The dyke is clearly younger than 
the granodiorite country rock and its strike 
follows one of the main fault systems within 
the orefield. The supposed age is hence 
Paleo or NeoAlpine. According to the inten
sive hydrothermal alteration of the dyke 

rock, its emplacement preceecled the ore mi
neralization and postmineralization faulting 
disturbes the dyke together with the hydro
thermal ore veins of the area. 

The presence of olivine phenocrysts in the 
original rock indicates that a basic magma 
reservoir occured beneath the granitoid 
massif of Variscan age. In spite of not 
unambiguously accepted explanations for the 
generation of lamprophyres yet the accepted 
ideas contradict strongly to the possibility of 
generation of an olivinerich ultrabasic melt 
by differentiation processes from a granitoid 
parent magma. Therefore a pronounced basic 
(diorite to gabbro composition) magmatic 
source for the olivine fenokersantite may be 
reliably supposed. 

Preložil I. Varga 


