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1 lu.'ieoM.ii iienuM M paUKIMCIpuiecKiie B03pacTM ajiKajiimeCKHX 
5aja.Ti.ion Cpu.'iHťii H H)>KHOM C.'iouaKiui 

no^yqeHHbie pe3yjibraTbi noRTBepRvum oneHb xopoiuee corjiacwe me^fly 
nojiapHOCTbio ocTaTOMHOM HaMarHHqeHHOCTM 6a3ajibT0B, npoMOKyTKaMM no-
jioJKmejibHoro HJIM OTpMuaTCJibHoro HanpaBJíeHHs 3eMHOro MarHHTHOro noíiH 
(no najieoMarHHTHOií uiKaJie M. M. floyraiia 1977) H pa^woMeTpMMecKiiMií 
B03pacTaMw aJiKaJiMiecKMx 6a3ajibTOB Cpe^Heň 11 lOacHOň OiOBaKHH. B03
HHKHOBeHMe 0a3aJibTOB B paňoHe Bpera M TeKOBCKa Epe3HHiía coBnaflaeT 
c HOpMajibHOM anoxoii EpyHeca; BOSHMKHOBCHMC 6a3ajibT0B B paiioHe r aň 
HaHKa, EjiroBu,e M ro^ciioBa c HopMaJibHOíi snoxoň Taycca; B03HKKH0BeHne 
6a3a^bTOB B paiioHe KaJiBapwa, Kncnrn6ejib M no^peMaHM coBnaflaMT 
c anoxoíi 7. yKa3aHHoň uiKanbi. Bo3HMKHOBeHMe ocrajibHbix 6a3aJibT0B 
c OTpnu.aTejH>HOň nojiapHOCTbio ocTaTOMHOii HaMarHHneHHOCTM B paiioHe 
B03Jie cpMJiflKOBa coBnaflaeT c peBep3Hoň snoxoíi MatywaMa. 

Pa laeomagne l i sm and r ad iome t r i c ages of alcal ine basa l t s from Centra l 
a n d Sou the rn Slovakia 

Results of pa laeomagne t ic invest igat ions confirmed a very good coinci
dence between the polar i ty of r e m a n e n t magnet ic polarizat ion (RMP) 
of alcal ine basalts , n o r m a l and reversa l in terva ls of t he McDougalľs 
pa laeomagne t ic scale and r ad iomet r i c ages. The age of basal t samples 
from Brehy a n d brezn i ca localit ies coincides with the Brunhes norma l 
epoch, samples from Kalvá r i a hill at Banská Štiavnica, Kysihybel and 
Podrečany localities wi th t he Epoch No. 7 whereas the age of basal ts 
from other localit ies wi th reverse polar i ty of the R M P in t he sur roundings 
of Fi lakovo is in re la t ion wi th t he M a t u y a m a reverse palaeomagnet ic 
epoch. The age of basal t samples from Hajnačka, Blhovce and Hodejov 
localit ies coincides wi th the Gauss normal epoch. 
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Od roku 1966 doteraz skúmali magne
tické a paleomagnetické vlastnosti vybra
ných lokalít s výskytom bazaltických hor
nín viacerí autori . A. E. M. Nairn (1966) 
študoval produkty finálneho vulkanizmu 
deviatich lokalít zo stredného a južného 
Slovenska. Vyslovil predpoklad, že sa ba
zaltová aktivita uplatňovala v období blíz

kom rozhraniu pliocén — pleistocén počas 
ukončovania reverzného a prechodu do ob

dobia normálneho zemského magnetické

ho poľa, ktoré t rvá dodnes. L. Dublan 
(1967) podľa výsledkov paleomagnetické

ho výskumu bazaltov lokalít Kysihýbel 
a Brehy predpokladal, že tieto produkty 
sú mladšie ako 1 mil. rokov. O. Orlický 
(1971) vykonal paleomagnetický výskum a 
bádal magnetické minerály bazaltických 
hornín 24 lokalít stredného, ale najmä 
južného Slovenska. Podľa jeho náhľadu sú 
bazaltické horniny kladnej polarity rema

nentnej magnetickej polarizácie (RMP) 
mladšie ako 0.9 mil. rokov, bazalty so zá

pornou RMP pokladal v porovnaní s pred

chádzajúcimi za staršie. V. Kropáček et al. 
(1981) zisťovali prirodzenú remanentnú 
polarizáciu (NRMP), nasýtenú RMP. Cu

rieovu teplotu a magnetické minerály, 
hysterézne krivky a magnetickú suscepti

bilitu bazaltov z 13 lokalít južného Slo

venska. 
Okrem toho K. Balogh et al. (1981) vy

konali rádiometrické analýzy a stanovili 
vek bazaltických hornín stredného a juž

ného Slovenska. 
Cieľom nášho príspevku je podať sú

borné výsledky mikroskopických analýz, 
rádiometr ického veku, vlastností magne

tických minerálov a paleomagnetické cha

rakter is t iky bazaltov stredného a južného 
Slovenska a na základe ich analýzy posú

diť vhodnosť bazaltov na paleomagnetické 
účely, ale najmä upresniť čas vzniku pred

metných produktov finálneho vulkanizmu 
Západných Karpát . 

Stručná petrografická chraklerist ika a iden

tifikácie magnetických minerálov 

Bazaltické horniny stredného a južného 
Slovenska patr ia medzi najmladšie pro

dukty vulkanickej aktivity a v súlade 
s najmodernejšou klasifikáciou medzi alka

lické bazalty. Lokality sú na obr. 1. 
Nefelinický bazanil. P r e všetky lokality 

s jeho výskytom je charakterist ické, že je 
tmavosivý až sivočierny a čiastočne pre

menený. Má holokryštalickú a porfyrickú 
textúru, miestami s glomeroporíyrickými 
zhlukmi. Zo svetlých minerálov sú prí tom

né plagioklasy a nefelín. z tmavých olivín 
a augit. obidva väčšinou korodované. 
Z akcesorických minerálov je zastúpený 
magneti t a apatit . Vyskytuje sa na loka

litách (uvádzame aj ich osobitosti): 

Belinský vrch (lok. 1). Kameňolom nachá
dzajúci sa JV od obce Belina — JV od Fi
lakova. Zo sekundárnych minerálov je prí
tomný iddingsit. kalcit, zeolity a limonit. V zá
kladnej hmote je vefa magnetitu. 

Blhovce (lok. 3). Kameňolom vzdialený 
0,7 km na JV od obce. Základná hmota je 
ofitická, tvoria ju ihličky plagioklasov, zrnieč
ka pyroxénu, magnetitu a nefelínu. Zo sekun
dárnych minerálov je prítomný iddingsit. 

Kysihýbel (lok. 6, vz. č. 520). Prirodzený 
odkryv 0.7 km na S od stanice Banský Stu
denec. Vzorky pochádzajú z oválnej dajky 
prenikajúcej biotitickoamfibolický andezit 
vrchnobádenského alebo spodnosarmatského 
veku. Základná hmota doleritickej štruktúry 
je z olivínu, pyroxénu, plagioklasu, nefelínu a 
akcesorického apatitu a magnetitu. Prítomný 
je aj titánovoželezitý augit. V bazanite sa 
vyskytujú aj zeolity, kalcit, aragonit a chlorit. 

Brehy (lok. 7 a 8. tiež vz. č. 351 a *331). Ide 
o lom na západnom okraji dedinky 2 km juž
ne od mesta Nová Baňa. Lom je v cca 2 km 
lávovom prúde, ktorý pokračuje od krátera 
z centrálnej časti troskového kužefa v blíz
kosti dedinky Tekovská Breznica. Špecifikom 
horniny je, že bazanity miestami prechádzajú 
do limburgitoidu so základnou hmotou bo
hatou na nefelín a s podradné zastúpeným 
vulkanickým sklom. V hornine je prítomný 
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Nova Baňa 

Obr. 1. Situačná mapa miest odberov vzoriek 
1—24 — čísla lokalít, čísla s hviezdičkou — 
číslo vzorky podfa V. Kropáčka et al. (1981). 
ostatné čísla v zátvorke — číslo vzorky podfa 
K. Balogha et al. (1981) 
1—24 — locality number, numbers with 
asterisk refer to sample numbering from Kro
páček et al. (1981), numbers in brackets refer 
to sample numbering from Balogh et al. 
(1981) 

aj titánovoželezitý magnetit a ilmenit. 
Savol (lok. 13). Kameňolom 2 km na SV od 

dediny. V hornine je prítomný olivín pre
chádzajúci na okrajoch do iddingsitu. Vysky
tuje sa tu aj dvojčatne zrastený a na okra
joch chloritizovaný augit. 

Veľké Dravce (lok. 14, tiež vz. č. 430, 558 i , 

2. 3). Kameňolom založený vo zvyškoch 
lávového prúdu. Zo sekundárnych minerálov 
je v hornine hlavne limonit. Základná hmota 
je mikrodoleritická. tvoria ju mikrolity pla
gioklasov. zrniečka olivínu, pyroxénu, mag
netitu a apatitu. 

Konrádovce (lok. 19 a 20, tiež vz. *360). Ka
meňolom lok. 19 je na .IZ a lok. 20 na SZ 
od obce. Lomy sú v lávovom prúde. Zo se
kundárnych minerálov je prítomný iddingsit. 
Základná hmota je doleritická. tvoria ju 
mikrolity plagioklasov, zrniečka pyroxénu, 
olivínu, magnetitu a apatitu. 

Hajnáčka (lok. 2, vz. č. 523 1, 523 2, *357). 
Ide o prirodzený odkryv na V od hradného 
kopca. Významnú časť základnej hmoty tvorí 
jernnozrnný materiál pochádzajúci z eger
ských sedimentov. Póry a pukliny sú vyplne
né karbonátmi a zeolitmi. Ďalšia vzorka z od
kryvu je opísaná ako olivnický bazalt. Olivín 
je v hornine korodovaný. zmenený na iddingsit 
až kalcit. Prítomný je aj pyroxén a korodo
vaný amfibol. Z akcesorických minerálov je 
zastúpený magnetit a apatit, zo sekundár
nych iddingsit, chlorit, kalcit a zeolity. 

Bulhary (lok. 12, tiež vz. č. 524/1, 2, 3, 
529, *352). Kameňolom 1,1 km na V od dedi
ny je založený v mocnom lávovom prúde. 
Pozdĺž jeho okrajov sú zvyšky tufov, trosky, 
opracované tufy, epiklastický vulkanický 
pieskovec a štrk. M. Mihalíková (1966) opísala 
horninu ako nefelinický bazanit. J. Hančinová 
(1970). ako olivnický bazalt. Olivín je veľ
mi korodovaný, na okrajoch serpentinizovaný 
a chloritizovaný. Potvrdila sa aj prítomnosť 
iddingsitu. Niektoré augity majú okolo okraja 
zrnká rudných minerálov vytvárajúce glome
roporfyrické zhluky. Magnetitu je menej 
v základnej hmote a vytvára velké výrastlice. 
Zo sekundárnych minerálov je zastúpený 
rhonit. serpentín a rudné minerály. Podľa 
M. Mihalíkovej (1966. in Kantor — Wiege
rová, 1981) dutiny v hornine vypína aragonit 
a zeolity. 

Olivinický bazalt. Pre všetky jeho loka

lity je charakteristické, že je tmavosivý až 
čierny a väčšinou čiastočne premenený. 
Hornina má holokryštalickú — porfyrickú 
textúru a afanitickú. miestami afaniticko

mandľovcovú š t ruktúru . Z tmavých mine

rálov je prí tomný olivín, augit a vo vzor

kách väčšiny lokalít aj monoklinický py

roxén. Tieto tmavé minerály sú v hôrn i 
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nách všetkých skúmaných lokalít korodo-
vané. Augit je ojedinelé dvojčatne zraste

ný. Zo svetlých minerálov sú zastúpené 
plagioklasy. Z akcesorických minerálov je 
vo vzorkách zo všetkých lokalít prí tomný 
apatit a magneti t . Olivinický bazalt sa vy

skytuje na týchto lokali tách: 

Hodejov (lok. 4). Ide o prirodzený odkry v. 
Olivín, ako aj monoklinický pyroxén sú koro
dované. Olivín prechádza na okrajoch do 
iddingsitu a časť jedincov sa zmenila na ser
pentín. Zo sekundárnych minerálov sa vy
skytuje serpentín a iddingsit. V základnej 
hmote je vefa magnetitu a olivínu. 

Banská Stiavnica-Kalvária (lok. 5, tiež vz. 
č. 521, 437 a vz. č. '838). Ide o vypreparovanú 
dajku na SV od mesta Banská Štiavnica pre
nikajúcu biotitickoamfibolickým andezitom 
vrchnobádenského alebo spodnosarmatského 
veku. M. Símová (1965) opísala tento produkt 
finálneho vulkanizmu ako olivinický bazanit. 
V zmysle F. Fialu (in Kantor — Wiegerová, 
1981) je hlavná masa tohto porfyrického ba
zaltu určená ako limburgitický — nefelinický 
bazanitoid. Vzorku, na ktorej sa vykonali aj 
paleomagnetické merania, na základe mikro
skopických analýz opísala J. Hančinová 
(1970) ako bazanit. Olivín postihla iddingsiti
zácia. Základná hmota je z olivínu, titánovo
železitého augitu, plagioklasu. nefelínu a se
kundárneho magnetitu a apatitu. V hornine 
sú vzácne prítomné aj malé zrnká analcímu 
a phillipsitu. 

Tekovská Breznica (lok. 9, tiež vz. č. *330). 
Zárez vedia cesty smerom na Tekovskú Brez
nicu. Augit aj olivín sú korodované, časť oli
vínov má iddingsitovú obrubu. Obidva mi
nerály vytvárajú glomeroporfyrické zhluky. 
V základnej hmote je vela izometrických 
zrniečok magnetitu. 

Fiľakovo (lok. 11). Kameňolom 2.5 km na 
ZZJ od mesta Fiľakovo. Okrem augitu a oli
vínu je v hornine prítomný egirín — augit. 
Biotit je úplne zatlačený hnedočerveným 
rhonitom ihličkovitého tvaru. Cast jedincov 
olivínu je serpentinizovaná a chloritizovaná. 
Zo sekundárnych minerálov je zastúpený 
serpentín a chlorit. V základnej hmote sú 
vtrúsené aj zrniečka rudných minerálov. 

Síd (lok. 15). Kameňolom 2 km na S od 
obce Síd. Bezfarebný olivín a pyroxén sú na 
okrajoch serpentinizované. Zo sekundárnych 
minerálov je v hornine kalcit a serpentín. Zá

kladná hmota sa sčasti premenila na kalcit a 
žltohnedý minerál podobného pleochroizmu, 
ako má biotit. 

Hajndčka — Ragáč. (lok. 17. vz. č. 436 1, 2). 
Kameňolom 2 km na V od obce. Niektoré 
jedince pyroxénu sú málo opacitizované a 
miestami uzatvárajú magnetit. Základná hmo
ta je hyaloofitická a budujú ju lištovité la
bradory, zrniečka olivínu. pyroxénov, magne
titu a vulkanické sklo. 

Hajnáčka (lok. 18) Kameňolom 2,5 km na 
V od obce. V hornine sú zastúpené aj rudné 
minerály a kalcit. Základná hmota je doleri
tická, tvoria ju ihličky plagioklasu, zrniečka 
pyroxénov, olivínu, magnetitu, apatitu a kal
citu. 

Vderiná (lok. 21). Prirodzený odkryv 1 km 
na J od obce. V hornine je olivín zmenený 
na iddingsit. Pyroxén vytvára zhluky izo
metrických a stlpčekovitých zŕn. Sekundárne 
minerály zastupuje iddingsit a chlorit. Zá
kladná hmota je doleritická. tvoria ju mikro
lity plagioklasov, zrniečka olivínu, pyroxénu 
a magnetitu. 

Podrečany (lok. 23, tiež vz. č. 434, 522 a 
*351). Kameňolom 2.1 km na JV od obce. 
Vzorku odohranú na paleomagnetický výskum 
opísala J. Hančinová (1970) ako olivnický 
bazalt. M. Mihalíková (1966) opísala horninu 
tohto lomu ako plagioklasový bazalt. V zmys
le M. Fialu (in Kantor — Wiegerová. 1981) sa 
väčšina hornín z tejto oblasti charakterizuje 
ako nefelinický bazanit. severnejšie okolie 
nefelinického bazaltu sa identifikuje ako 
pemzový živcový bazalt a 2 km na JV od 
obce sa vyskytuje plagioklasový bazalt. 
V hornine je olivín premenený na iddingsit. 
V prípade olivinického bazaltu sa okrem 
iddingsitu potvrdila aj prítomnosť serpentínu. 
Zo sekundárnych minerálov je tu limonit, 
chlorit, serpentín a chalcedón. Základná 
hmota doleritickej textúry je z olivínu, augi
tu, magnetitu, plagioklasu, pelagonitu a akce
sorického apatitu. 

Mačacia (lok. 24). Kameňolom 2 km na V 
od obce Bukovina. Olivín je v hornine inten
zívne korodovaný a augit dvojčatne zrastený. 
V základnej hmote je bohato zastúpený 
magnetit. Zo sekundárnych minerálov prevlá
da limonit. 

Limburgitoidný bazanit. Hornina je sivo

čierna a čiastočne premenená, má hemi

kryštalickú — porfyrickú t ex túru a afana
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tickú — mandľovcovú š t ruktúru . V horni

ne sú plagioklasy. intenzívne korodovaný 
olivín a augit. Augit je dvojčatne zrastený. 
Bohato je zastúpený magnetit , ako aj apa

tit, zo sekundárnych minerálov limonit a 
kalcit. Základná hmota je hyalopilitická a 
skladá sa z vulkanického skla, mikrolitov 
plagioklasov. zrniečok pyroxénov, olivínu 
a nefelínu. Pyroxény, zastúpené v stípče

kovitom tvare, vytvárajú zhluky. Uvedená 
hornina sa nachádza na lokalite 

Soví vrch — Surice (lok. č. 16, vz. č. *358). 
Prirodzený odkryv cca 2,5 km na J od obce 
Surice je v bazanitovej žile prerážajúcej ba
zaltové pyroklastiká. 

Magnetické minerály bazaltov 

Medzi prvými skúmal ferimagnetickú 
frakciu bazaltických hornín Slovenska 
A. E. M. Nairn (1966). Podľa výsledkov 
meraní Chevallierovými váhami predpo

kladal, že nositeľmi stabilnej zložky RMP 
sú kysličníky Fe : ;0', — Fe/TiO', — FeTiO., — 
— FejOi. napr. z lokality Brehy s Curieo

vou teplotou (<9) = 300 °C. Podrečany = 
= 3 3 0 °C. Bulhary & = 570 "C, Hajnáčka 
6 = 350 °C, Surice & = 400 °C. Novšie 
práce V. Kropáčka et al. (1981) potvrdzujú, 
že podľa výsledkov teplotnej závislosti na 

sýtenej remanentnej magnetickej polarizá

cie iba vzorky štyroch z 13 skúmaných lo

kalít (Bacúrov — vz. *342. Hajnáčka — vz. 
*357, Surice — vz. *358. Zakýl — vz. *831) 
vykazujú len jednu Curieovu teplotu, a 
tým aj jednu ferimagnetickú fázu. V ostat

ných 9 lokalitách (Tekovská Breznica — 
vz. *330, Brehy — vz. *351. Podrečany — 
vz. *351. Bulhary — vz. *352. Fiľakovo — vz. 
*355. Camovce — vz. *356, Gemerský Jablo

nec — vz. *359. Konrádovce — vz. *360, 
Kalvária — vz. *360. Kalvária — vz. *838) sa 
identifikovali dve rozdielne Curieove teplo

ty — nižšia v rozpätí od 125 do 250 °C a 
vyššia v rozpätí od 390 do 550 °C. 

Za vysokoercitívnu (s vyššou magnetic

kou stabilitou) pokladáme zložku RMP 
s vyššou Curieovou teplotou (0 = 400— 
550 °C). Nízkoercitívnu zložku RMP vy

volali komponenty s nižšou Curieovou tep

lotou (0 = 125—250 °C). 
Prítomnosť dvoch rozdielnych ferimag

netických fáz identifikovali aj r tg merania 
(Kropáček et al., 1981). Výsledky potvrdzu

jú prítomnosť dvoch spinelových t i tano

magneti tových fáz, jednu s priemernou 
hodnotou mriežkovej konštanty a = 
0,8463 ± 0,0008 nm, zodpovedajúcu fáze 
s nižšou Curieovou teplotou, a druhú 
s priemernou hodnotou mriežkovej kon

štanty a = 0.8388 ± 0,001 nm, fázu s vyš

šou Curieovou teplotou. 
Pr iemerné zloženie t i tanomagneti tov 

x Fe2TiO/f (1 — x) Fe;;0< týchto fáz je pre 
prvú fázu x = 0.64 + 0,06 a pre druhú 
fázu x = 0.29 ± 0,13. 

Stupeň oxidácie (z) t i tanomagnetitov, 
ktorý definoval W. O'Reilly a S. K. Ba

nerjee (1966) pomocou vzťahu 
Fe+ + z 20 —► zFe ! H (1 — z)Fe2+ + 

+ z 20^, 
je pri všetkých vzorkách s t i tanomagnet i

tovými fázami s x > 0,5 veľmi nízky 
(z = 0.16 + 0,1). Výnimku tvorí iba jedna 
z kubických fáz. a to pri vzorke č. *355, 
"360 a *838. kde kubickú fázu tvorí silne 
katiónovodeficitný t i lanomagneti t blízky 
t i tanomaghemitu, kde z -- 0,8. 

Rádiometrický a izochrónny vek bazaltov 
vybraných lokalít 

K. Balogh et al. (1981) interpretovali vý

sledky analytického a izochrónneho veku 
nezvetraných vzoriek bazaltov vybraných 
lokalít. Vek bazaltov lokalít uvádza tab. 1. 

Autori podľa výsledkov petrografických, 
petrochemických a rádiometrických analýz 
rozčlenili skúmané bazalty do troch skupín. 

Do prvej skupiny zaradili alkalické oli
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Priemerný analytický a izochrónny vek bazaltov stredného a južného Slovenska 
Average analytical and isochrone ages of basalt from Central and Southern Slovakia 

Tab. 1 

Označ, 
lokali ty 

2 

5 

6 

5 + 6 

7 + 8 

12 

14 

17 

23 

Názov lokality, 
vzorka číslo 

P r i e m e r n ý 
ana ly t ický 

vek (mil. r.) 
Hajnáčka , 523,1, 2 2,58 + 0,22 

B. St iavn icaKalvár ia , ' _ __ , , , . 
521, 437 ' ^ 9 ± ' 

Kysihýbeí , 520 6,77 + 0,48 

? r & ^ ^ a \ £ y S Í h t ' 7.10 + 0,40 bel, 520, 521, 4 3 Í spolu — ' 

Brehy, 351 0,53 + 0,16 

Bulhary , 259, 524 1, 2, 
3 

Vefké Dravce, 430, 
553,1, 2, 3 

HajnáčkaRagáč 
436 1, 2 

Podrečany, 434, 522 

2.19 + 0,16 

1,90 + 0,13 

Izochrónny 
vek 

(mil. r.) 
2,75 + 0,44 

— 

— 

8,08 + 0,58 

— 

1.47 + 0,31 

1,62 + 0,32 

1,39 + 0,12 1,35 + 0.32 

6,44 + 0,27 6,17 + 0,47 

vinické bazalty Lučenskej kotliny, lok. 
Podrečany (23). Pokladajú ich za najstaršie 
produkty finálneho vulkanizmu južného 
Slovenska. Predpokladajú, že alkalický 
olivinický bazalt lok. 5 (Kalvária) a nefe

linický bazanit lok. Kysihýbel (6) sú toho 
istého veku. 

Druhá skupina zahŕňa nefelinické baza-

nity lokalít okolia Fiľakova (lok. 2. 12, 14. 
17). Predpokladajú, že horniny lokality 2. 
12. 14 vznikli v pliocene, horniny lokality 
17 počas pleistocénu. Bazalty odobraté 
z dajky lokality Hajnáčka (lok. 2) vykazu

jú vyšší analytický aj izochrónny vek 
v porovnaní s nefelinickým bazanitom 
pochádzajúcim z lávových prúdov. Uvede

ní autori dávajú vyšší vek do súvislosti 
s kontamináciou inými horninami, resp. 
predpokladajú, že tento jav sčasti indikuje, 
že explozívna aktivita alebo vznik diatrém 
predchádzal efuzívnej aktivite. V prípade 
lokality Bulhary (lok. 12) uprednostňujú 

izochrónny vek pred analytickým. Vek 
1,47 + 0.31 m. r. zodpovedá času chladnu

tia lávy tejto lokality. 
Nefelinický bazanit lávového prúdu 

v blízkosti obce Brehy (lok. 7 a 8) s ana

lytickým vekom 0,53 mil. r. pokladajú za 
najmladší produkt finálneho vulkanizmu 
vôbec. 

Vzhľadom na metodické možnosti K Ar 
metódy nepovažujú vykázaný analytický 
vek za prijateľný. Predpokladajú, že sú 
mladšie, pretože tieto kvar térne bazalty 
ležia na riskej terase v údolí Hrona, ktorej 
vek je stanovený na 0.13—0,22 mil. r. 

Metodika paleomagnetického výskumu a 
základné výsledky 

Bádali sme bazaltické horniny z 24 lo

kalít (obr. 1). Magnetické charakterist iky sa 
merali hlavne astat ickým magnetometrom 
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LAM-1 a časť vzoriek rotačným magneto

metrom JR3. Testy paleomagnetickej sta

bility sme vykonali metódou striedavej de

magnetizácie s rotujúcou vzorkou okolo 
dvoch vzájomne kolmých osí pri kompen

zovaní zemského magnetického poľa. Vý

sledky striedavej demagnetizácie sú na 
obr. 2. 3, 4 a potvrdzujú prítomnosť prav

depodobne viskóznej magnetizácie bazal

tických hornín prevažnej časti lokalít, 
ktorá je v rozsahu aplikovaného demagne

tizujúceho poľa 0 až 600Xl03/4 X  A m 
eliminovaná. 

Predložené výsledky zodpovedajú iba 
stabilnej zložke RMP. Zo stereografických 
projekcií obr. 2. 3 vidieť, že sa deklinácia 
(D) a inklinácia (I) RMP v rozsahu použi

tého demagnetizačného poľa menia pri 
vzorkách hornín lokality 6 (Kysihýbel), 7, 
8 (Brehy) a 9 (Tekovská Breznica) nevy

kazujú ustálený smer RMP. RMP týchto 
lokalít pokladáme za nestabilnú, a preto 
sme smery RMP ani ďalšie odvodené cha

rakterist iky nevypočítali. Na ďalšie využi

tie v prípade týchto lokalít môže slúžiť iba 
polarita RMP. Paleomagnetické charakte

ristiky hornín lokalít sú v tab. 2 a grafic

ky vyjadrené na obr. 5. Všetky základné 
aj odvodené paleomagnetické charakter is

tiky sme zistili minipočítačom Texas 
Instruments TI59 podľa vlastného výpoč

tového programu. 
Z rozboru charakterist ík uvedených 

v tab. 2 a na obr. 2. 3. 4. ô vychodia nasle

dujúce predpoklady: 
Paleomagnetická stabilita ani ďalšie 

charakteris t iky skúmaných hornín nie sú 
v priamej súvislosti s petrografickým zlo

žením, a preto nie je vhodné naše výsled

ky zoskupovať podľa petrografických od

lišností. 
Horniny lokalít 1 až 9 a lokality 21 majú 

kladnú polaritu RMP. ostatných 14 lokalít 
zápornú. 

Z lokalít s kladnou polaritou stabilnej 
zložky RMP sa anomálnym smerom RMP 

prejavujú horniny lokality 5 (B. Štiavni

caKalvaria) a lok. 21. Vypočítané štatis

tické paramet re — koeficient presnosti 
k a polovičný vrcholový uhol kužeľa spo

ľahlivosti au:, lok. 5 — poukazujú na veľ

mi koherentné smery RMP individuálnych 
vzoriek, ako aj na vysokú paleomagne

tickú stabilitu. 
Z lokalít so zápornou polaritou stabilnej 

zložky RMP sa anomálnymi smermi pre

javujú horniny odkry v u 10, 11, 12, 18. 22 
a 24. Pri lokalitách 11, 12, 24 štatistické 
paramet re poukazujú na pomerne veľkú 
heterogénnosť smerov. Horniny ostatných 
lokalít so zápornou polaritou RMP vyka

zujú väčšinou dobrú paleomagnetickú sta

bilitu, ako aj vzájomne veľmi blízke smery 
RMP. 

Veľkosťou prirodzenej remanentnej 
magnetickej polarizácie (NRMP) a obje

movej magnetickej susceptibility (x) sa ba

zalty podľa jednotlivých lokalít odlišujú, 
ale na presnejšie rozčleňovanie týchto hor

nín, najmä z hľadiska určovania doby ich 
vzniku, tieto charakter is t iky využiť ne

možno. Najvyššiu hodnotu NRMP má 
vzorka lokality Podrečany (23), najnižšiu 
lokality 18. 

Podľa dosiahnutých paleomagnetickýeh 
údajov sa ako napoužiteľnejšie kri tér ium 
na určovanie doby vzniku skúmaných hor

nín ukazuje polarita RMP. ale nie samo

statne, lež iba v spätosti s rádiometrickým 
vekom. Predkladáme aj vypočítané smery 
RMP. a tým aj odvodené paleopóly jed

notlivých lokalít (tab. 2). zoskupenie lo

kalít podľa vzájomne blízkych smerov 
RMP. ako aj zoskupenie lokalít podľa 
paleomagnetickýeh kritérií a geologických 
poznatkov (tab. 3). ale nepripisujeme im 
definitívny význam. 

Interpretácia výsledkov 

Zo vzájomného porovnávania vyčlene

ných typov bazaltických hornín vychodí, 
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Obr. 2. Vybrané krivky 
striedavej demagnetizá
cie. M'H M'HO — pomer 
remanentnej magnetic
kej polarizácie (RMP) 
pri istej hodnote oproti 
hodnote RMP bez účin
ku demagnetizačného 
póla. 0/12 — číslo loka
lity s poradovým ozna
čením vzorky, a, b — 
hodnoty RMP s klad
nou (a) a zápornou (b) 
polaritou RMP, c — ten
dencia zmeny smeru 
RMP 
Fíg. 2. Selected alter
nating demagnetization 
curves. M'H M'HO — ratio 
between the RMR after 
influence of a certain 
alternating field and the 
RMP before the influen
ce of the alternating 
field, 6 12 — locality 
number over the sample 
serial number, a, b — 
values of positive (a) and 
negative (b) polarity of 
the RMP, c — tendency 
towards RMP direction 
change 
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Obr. 3. Vybrané krivky striedavej demagnetizácie. Vysvetlivky pozri pri obr. 2. 
Fíg. 3. Selected alternating demagnetization curves. Explanations as in fig. 2 
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Obr. 5. Stredné paleomagnetické smery A a polohy paleopólu bazaltických hornín 
jednotlivých lokalít B, a — lokality s kladnou, b — lokality so zápornou polaritou 
RMP 
Fig. 5. Mean palaeomagnetic directions A and palaeopole positions of basaltic rocks 
from single localities B. a — locality with positive RMP, b — locality with negative 
RMP 
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Obr. 6. Stredné paleomagnetické smery A a polohy paleopólu B alternatívne (1—13) 
zoskupených lokalít (pozri tab. 3) 
Fig. 6. Mean palaeomagnetic direction A and palaeopole position B of alternatively 
arranged localities (1—13, according to tab. 3) 



Paleomagnetické charakteristiky vzoriek hornín jednotlivých lokalít 
Palaeomagnetic characteristics of samples from single localities 

Tab. 2 

X 

á 
N 
O 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Názov 
lokali ty 

Belinskv vrch 
(lom) 

Hajnáčka 

Blhovce (lom) 

Hodejov 

B. St iavnica-
Ka lvá r i a 

Kysihýbe l 

Brehy 

Brehy 

Tekovská 
Breznica 

2,5 k m na J Z 
od Fiľakova 
(lom) 
2.5 k m na 
ZZJ od 
Fiľakova 

Bulhary 

Geografické 
súradn ice 

f L, 

48,212 

48,219 

48,282 

48.294 

48,462 

48,462 

48,409 

48,409 

48,400 

48,250 

48,262 

48,292 

XL 

19,858 

19,957 

19,957 

19,988 

18,917 

18.940 

18,650 

18,650 

18.644 

19,798 

19,780 

19,865 

N R M P 
(nT) 

4 131,6 

2 659,0 

7 249,0 

853 

14 781,0 

1 086 

1 293 

294,0 

1 548 

2 509 

2 626 

943 

Suscep. 
(SI) 

35 419 

7 375 

36 613 

15 742 

41 889 

20 862 

25 106 

22 611 

55 403 

28 437 

28 548 

27 220 

Str. smery R M P 

D<°l 

358,7 

31,0 

11,0 

19,0 

83,0 

I(o) 

60,8 

63,0 

88,0 

51,0 

43,0 

k «!ľ, 

407,0 3,8 

18,9 

114,7 

18,1 

540.9 

5,2 

5,2 

14,6 

3,3 

Poloha paleo-
magnet . pólu 

9>p 

83,53 

68,42 

52,17 

68,04 

22,93 

AP 

331.5 

108,3 

21,2 

152,17 

96,53 

v rozsahu 0—500 °C — nes tabi lná 

v rozsahu 0—500 °C — nes tabi lná 

v rozsahu 0—500 °C — nes tabi lná 

v rozsahu 0—500 "C — nes tabi lná 

132,4 

230,0 

166,6 

—43,2 

—60,0 

—34,3 

24,6 

18,1 

12,4 

14,6 

1 
31.4 1 12,2 

46,34 

54.29 

58,6 

264.6 

102,6 

225,0 

6m 

4,4 

6,4 

10,4 

13,3 

2,5 

— 

— 

— 

— 

9,6 

16,7 

8,0 

h 

5,8 

8,2 

10,4 

19,7 

4,1 

— 

— 

— 

— 

15,4 

22,1 

13,9 

n 

7 

15 

11 

13 

7 

1 

1 

4 

4 

10 

9 

8 

o 
a 



o 
á 
N 
O 

13 

14 
: 

15 

16 
1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Názov 
lokali ty 

2 k m na SV 
od obce 
Savol (lom) 
Lom J V od 
Veľkých 
Draviec 
Lom 2 k m na 
S od obce 
Síd 

Soví vrch — 
bazal tová žila 

2 k m na V 
od obce 
Hajnáčka 
2,5 k m na V 
od obce 
Hajnáčka 
Konrádovce 
(lom) 

Konrádovce 
(lom) 

1 k m na J 
od Uder ine j 

na V od 
Podreč ian 
Lom 
P o d r e č a n y -
Tomásová 
Mačacia — 
2 k m na V 
od osady Šiat. 
Bukovinka 

Geografické 
súradn ice 

ýL 

48,310 

48,348 

48,291 

48,217 

48,224 

48,229 

48,296 

48,310 

48,412 

48,399 

48,388 

48,187 

AL 

19,855 

19,842 

19,882 

19,909 

19,983 

19,990 

19,893 

19,879 

19,608 

19,630 

19,624 

19,855 

N R M P 
(nT) 

848,7 

749,2 

1 728,9 

6 676,8 

843,4 

197 

924 

942 

4 843 

3 046 

4 763 
27 333 

1 607 

Suscep. 
(SI) 

16 878 

14 081 

12 400 

4 407 

24 557 

21 051 

11 313 

11 069 

11 875 

13 320 

33 531 
21 702 

34 138 

Str. smery R M P 

D<°) 

175,4 

172,3 

158,2 

180,0 

195,0 

255,0 

160,9 

173,1 

310,2 

158,0 

166,3 
109,4 

115,4 

I(o) 

—68,5 

—63,1 

—63,5 

—70,0 

—76,0 

—70,0 

—64,4 

—68,7 

+38,3 

—31,0 

—52,4 
2,4 

—42,7 

k 

595,7 

— 

— 

21,2 

314,8 

— 

279,5 

891,9 

— 

— 

— 

18,7 

«!),-> 

1,6 

— 

— 

26,5 

5,2 

— 

3,3 

2,2 

— 

— 

— 

21,8 

Poloha paleo-
magnet . pólu 

<jip A p 

I 
85,5 | 341,0 

83,7 

74,8 

84,3 

72,7 

44,8 

76,9 

84,2 

42,3 

53,6 

71,5 
11,8 

34,9 

259,9 

285,9 

19,9 

42,8 

73,2 

287,9 

332,8 

273,5 

236,8 

238,3 
274,1 

289,1 

l a 

2,3 

— 

— 

39,2 

8,8 

— 

4,23 

3,15 

— 

— 

— 

16,64 

í p 

2,7 

— 

— 

45,6 

9,6 

— 

5,28 

3,72 

— 

— 

— 

26,93 

n 

18 

1 

1 

4 

6 

1 

11 

8 

1 

1 

6 
1 

6 

P 
o 

e. 

(6 
O 
3 
to 
3 

C. 
g. 
S' 
3 

R" 
<£. 
<3 
(6 
R-



Stredné paleomagnetické charakteristiky bazaltov alteratívne zoskupených lokalít 
Mean palaeomagnetic characteristics of basalts for localities arranged alternatively 

Tab. 3 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Lokal i ty 
(spolu) 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4, 5, 21 

3, 4 

10, U 

10, 11, 13, 15, 19, 20 

13, 15, 19, 20 

13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20 

12. 13, 14, 15, 10, 
17, 18, 19, 20 

14, 16 

22, 23 
10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 

vše tky lokali ty 
spolu 

n 

4 

6 

2 

2 

6 

4 

7 

9 

2 

2 

12 

14 

20 

Geograf ické 
súradn ice 

AL 
19,940 

19,712 

19,97.1 

19.789 

19,848 

19.877 

19,892 

19,899 

19,876 

19,627 

19,877 

19,837 

19,799 

9>L 
48,252 

48,314 

48,288 

48,256 

48,297 

48,302 

48,285 

48,280 

48,283 

48,394 

48,285 

48,290 

48,297 

S t r edné smery 
RMP 

D° 
16,1 

14,9 

18,6 

349,2 

347,2 

346,2 

351,6 

356,1 

355,6 

351,4 

358,9 

345,7 

353,2 

1° 
66,1 

65,8 

69,5 

61,2 

65,1 

66,5 

68,1 

66,5 

(ili.7 

41,8 

66,7 

61,3 

63,5 

«'.i:> 

19,4 

26,8 

92,1 

— 
15,5 

5,0 

4,6 

10,4 

15,9 

50,5 

6,5 

11,1 

10,4 

k 

23,4 

7,2 

9,7 

4,1 

19,6 

341,5 

170,1 

25,7 

249,5 

26,0 

46,2 

13,7 

10,9 

Súra 
pale 

9>P(N) 
79,3 

80,1 

77,3 

80,8 

81,3 

80,9 

83,9 

87,3 

86.9 

61,6 

88,9 

78,7 

84,4 

dnice 
>pólu 

AP 

102,7 E 

105,4 W 

80,1 E 

100,4 W 

73,4 W 

61,0 W 

38,4 W 

54,1 W 

48,6 W 

122,7 W 

19,2 W 

92,8 W 

101,9 W 

Ota 

31,7 

43,7 

157,5 

— 
25,1 

8,2 

7,8 

17,0 

26,2 

61,8 

10,6 

17,2 

16,4 

h 

25,9 

35.1i 

134,7 

— 
20,2 

6,7 

6,6 

14,0 

21,6 

37,8 

8,8 

13,3 

13,0 

n — počet lokalít, D — deklinácia RMP, I — inkl 
nosti, 9>p(.\) — paleomagnetická šírka prepočítaná 
polosi oválu spoľahlivosti 

inácia RMP, «,,, — polovičný uhol kužeľa spoľahlivosti, k — parameter pres
ná S, Ap — paleomagnetická dĺžka, E — východná, W — západná, äm, 6V — 

S 
S' 
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že nefelinický bazanit, olivický bazalt, 
ako aj l imburgitoidný bazanit obsahujú 
z kvali tat ívneho hľadiska rovnaké tmavé, 
akcesorické a vo väčšine prípadov aj se

kundárne minerály. Výnimočne sa nepo

tvrdili sekundárne minerály vzoriek loka

lity Brehy. J. Hančinová (1970) pri väč

šine mikroskopicky analyzovaných vzoriek 
konštatuje prítomnosť magneti tu. Vzhľa

dom na použitú metodiku tu mohla na

stať zámena, môže ísť o t i tanomagneti t , 
resp. aj iný tmavý minerál. 

Výsledky mikroskopických analýz ne

umožňujú spresniť, ktoré z identifikova

ných magnetických minerálov sú pr imár

ne, syngenetické so vznikom horniny, a 
ktoré sú výsledkom ľyzikálnochemických 
premien. Z výsledkov vidieť, že vo vzor

kách niektorých lokalít je aj limonit, kto

rý sa pokladá za rozpadový produkt žele

zitých alebo titánovoželezitých kysliční

kov, ako aj ďalšie sekundárne minerály, 
napr. zeolity. J. M. Ade — Hall et al. 
(1971) v súvislosti s prítomnosťou sekun

dárnych minerálov poukazujú na to, že 
opakovopetrologické vlastnosti bazalto

vých láv sú výsledkom kombinovanej ak

tivity dvoch procesov, a to deuterickej 
oxidácie, ktorá sa uplatnila počas pôvod

ného chladnutia bazaltovej magmy, a re

gionálnej hydrotermálnej premeny, uplat

nenej po pochovaní stuhnutého vulkanic

kého produktu mladšími lávami. 
Výsledky r tg analýz neumožnili jedno

značne rozhodnúť, na ktorú fázu sa viaže 
pr imárna RMP. Prikláňame sa k náhľadu, 
že sa viaže na fázu s nízkou hodnotou Cu

rieovej teploty «9 = 125—250 °C). Z pred

chádzajúcej úvahy vychodí, že magnetizá

cia zodpovedajúca ferimagnetickej fáze 
s nízkymi hodnotami (9 vykazuje nízku 
koercitívnu silu (nízku stabilitu RMP). Vý

sledky merania Curieovej teploty a r tg 
analýz potvrdzujú prítomnosť dvoch spi

nelových t i tanomagnet i tových fáz (Kropá

ček et al., 1981). Ďalšie kysličníky železa 
nie sú z týchto meran í evidentné. Výsled

ky mikroskopických analýz potvrdzujú 
prítomnosť viacerých zlúčenín železa. 
Z tmavých minerálov je to vo všetkých 
vzorkách olivín (z neho môže oxidáciou 
vzniknúť magnetit) a augit, ktoré sú vždy 
korodované. Z akcesorických minerálov je 
zastúpený magneti t , zo sekundárnych n a j 

častejšie iddingsit, menej limonit a zried

kavejšie serpentín. Aj keď nateraz nie sú 
k dispozícii laboratórne výsledky o mož

ných premenách pôvodných feromagnetic

kých a ferimagnetických minerálov, mož

nosť takýchto premien jestvuje a je čas

tejšia pri opakovaných vulkanických pro

cesoch, pri znovuprehriat í pôvodných 
hornín. 

Veľmi cenné výsledky z hľadiska pozná

vania magnetickej fázy a možných pre

mien vo vulkanických horninách sú v prá

ci H. Beckera (1980), ktorý vykonal roz

siahle merania AZ zložky zemského mag

netického poľa v severnom a východnom 
Islande. Študoval magnetické vlastnosti 
postglaciálnych. pleistocénnych a terciér

nych toleiitických bazaltov. Bádaním vzo

riek dajkových telies a lávových prúdov 
vymedzil oblasti hydrotermálnych a vy

sokotepelných oxidačných premien na 
kontakte dajka — lávový prúd. V prípade 
terciérnych bazaltov pripisuje autor týmto 
premenám regionálny, pri pleistocénových 
a postglaciálnych lokálny rozsah. Pouka

zuje na odlišné magnet ické charakter is

t iky dajkových telies v porovnaní s lávo

vými prúdmi. Autor zdôraznil poznatok, 
že kým pri mladých bazaltoch, najmä pri 
dajkách, výsledky poukazujú na nízky 

n — locality number, D — declination of the RMP, I — inclination of the RMP, 
aK — apex semiangle of probability cone for P = 0.95, Sm, Sp — dimensions of the 
reliability oval for pole position, k — koeficient of dispersion, yp, Ap — coordinats 
of the palaeopole 
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stupeň premeny, pri terciérnych bazaltoch, 
najmä pri lávových prúdoch, poukazuje 
Curieova teplota na prítomnosť magne

titu a vysoký stupeň premien pôvodných 
magnetických minerálov. 

Postglaciálne a pleistocénové dajky vy

kazujú podľa autora Curieovu teplotu 
v rozsahu od 120 do 280 °C. najčastejšie 
okolo 200 °C. Postglaciálna a pleistocénová 
láva vykazuje dva až tri odlišné intervaly 
Curieovej teploty (110—220 "C. okolo 
300 °C a 400—500 °C). Terciérne dajky vy

kazujú Curieovu teplotu v intervale 150 až 
480 °C a 520 až 600 "C, najčastejšie okolo 
560 "C. Pri terciérnej láve je evidentný 
najčastejšie opakovaný výskyt okolo 
570 °C, čo zodpovedá Curieovej teplote 
blízkej magnetitu. H. Becker (1980) uvádza, 
že znovuprehrievanie bazaltov pod vply

vom ďalších intrúzii alebo efúzií spôsobilo 
oxidáciu pôvodných t i tanomagneti tov na 
magnetity. Zdôrazňuje, že okrem premien 
pôvodných minerálov spôsobených aktív

nymi roztokmi v rozpätí teploty 50—300 °C 
sa uplatnili premeny pôvodných magnetic

kých minerálov pri vetraní do teploty pod 
50 CC, keď vzniká maghemit . 

V súvislosti so stanovovaním rádio

metrického veku K/Ar metódou pripomí

name, že mikroskopické analýzy potvrdzu

jú, že sú v bádaných horninách zeolity. 
J. M. Ade — Hall et al. (1971) uvádzajú, 
že mnohé zo zeolitov obsahujú sodík alebo 
draslík. Draslík je pravdepodobne produk

tom rozpadu pyrogenických minerálov 
alebo sľudy. Jeho predisponovanie do se

kundárnych minerálov mohlo prebiehať 
niekoľko miliónov rokov po pôvodnom vy

chladnutí bazaltovej magmy. Autori uvá

dzajú, že v prípade aktuálnosti tohto 
mechanizmu výsledky rádiometrického da

tovania zodpovedajú času formovania sa 
zeolitov, ale nie vzniku vulkanickej hor

niny, teda v práci uvedené rádiometrické 
veky mohol ovplyvniť opísaný efekt. 

Všetky analyzované vlastnosti bazaltic

kých hornín, geologické poznatky z prí

slušných oblastí a o dynamike zemského 
magnetického poľa za posledných cca 8 mi

liónov rokov umožňujú nasledujúcu inter

pretáciu výsledkov. 
Stabilná zložka RMP sledovaných ba

zaltických hornín pravdepodobne nezodpo

vedá primárnej te rmoremanentnej magne

tickej polarizácii syngenetickej s časom 
vzniku horniny. Predpokladáme, že sa 
viaže na sekundárne magnetické minerá

ly, ktoré sú dôsledkom postalteračných 
procesov. Predpokladáme, že čas vzniku 
týchto minerálov nie je veľmi odlišný od 
času stuhnut ia pôvodnej bazaltickej mag

my. 
Predpokladáme, že smer a polarita RMP 

študovaných bazaltov sú predovšetkým 
odrazom zemského magnetického poľa. 
ktoré pôsobilo v čase vzniku uvažovaných 
sekundárnych minerálov. Ale rozptyl 
v smere RMP medzi lokalitami navzájom 
svedčí o tom, že výslednú stabilnú zložku 
RMP pravdepodobne ovplyvnili okrem se

kulárnych variácií aj fyzikálne a sekun

dárne procesy, ktorých pôvod dnes nepo

známe. 
Vzhľadom na okolnosť, že sa rádio

metrický vek hornín všetkých paleomag

neticky skúmaných lokalít nestanovil a že 
oblasti s vývojom produktov finálneho 
vulkanizmu sú predmetom intenzívnejšie

ho geologického mapovania iba v súčas

nosti, niet kritérií na posúdenie vzájom

ného časového vývoja jednotlivých lokalít, 
a preto sme niektoré lokality zoskupili do 
súborov iba alternatívne. Podmienečne 
zaraďujeme do jedného časového vývoja 
horniny lokality 3 s horninami lokality 4 
(alt. 3, tab. 3). ďalej horniny lokality 13 
s horninami lok. 15, 19 a 20 (alt. 6, tab. 
3). horniny lok. 14 s horninami lok. 16 
(alt. 9. tab. 3). Najtesnejšie zoskupenie 
smerov vykazuje alternatíva 11 (tab. 3), 
ktorá zahŕňa lokality so zápornou polari

tou RMP. Súradnice paleopólu po prepoč
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te na S sú v pr ípade al ternat ívy 11 veľmi 
blízke polohe dnešného zemského magne

tického poľa. Z fyzikálneho hľadiska mož

no na základe výsledkov konštatovať, že 
zemské magnetické pole bolo v období po

sledných cca 8 miliónov rokov v priemere 
geocentrickým dipólom. 

Z porovnania polarity R M P bazaltov 
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sledovaných lokalít s rádiometr ickým ve

kom a najprepracovanejšou stupnicou 
striedania sa polarity zemského magnet ic

kého poľa (v zmysle McDougalla, 1977, 
pozri obr. 7) vychodí. že priemerný ana

lytický vek hornín všetkých rádiometrický 
datovaných lokalít veľmi tesne korešpon

duje s intervalmi príslušnej polari ty zem

ského magnetického poľa a poloritou RMP 
danej lokality. Vidieť, že horniny lokality 
2, 5, 6. 7, 8 s kladnou polaritou R M P spa

dajú do intervalov kladnej polarity zem

ského magnetického poľa. ostatné horniny 
datovaných lokalít so zápornou polaritou 
RMP zasa do intervalov zápornej polari ty 
zemského magnetického poľa. Izochrónne 
veky uvedené v tab. 1 podobnú zhodu ne

majú. 

Najpravdepodobnejším sa ukazuje, že do 
obdobia Gaussovej normálnej polarity 
poľa okrem lokality Hajnáčka spadá aj 
vznik bazaltov lokality 1, 3 a 4 (s kladnou 
polaritou RMP). Do obdobia Matuyamo-

vej reverznej polarity poľa zaraďujeme 
konvencionálne okrem vzniku hornín lo

kality 12. 14 a 17 aj lokalitu 13, 15, 16, 18, 
19 a 20 (alt. 8, tab. 3). príp. aj vznik hor

nín lokality 10 a 11. 
Podľa súčasných údajov o bazaltoch lo

kalít nemožno dospieť k podrobnejšiemu 
časovému rozlíšeniu. 

Recenzoval 1. Marušiak 

Obr. 7. Stupnica zmien polarity zemského 
magnetického poľa podľa I. McDougalla 
(1977). Plné polia vymedzujú kladnú, prázdne 
zápornú polaritu geomagnetického poľa. Čísla 
v prvej kolónke na obr. 7 znamenajú číslo 
lokality, vodorovná čiara po ľavom okraji 
stupnice polarít vymedzuje stredný analytic
ký rádiometrický vek príslušnej lokality 
Fig. 7. Scale of the geomagnetic field polarity 
changes according to McDougall (1977). Full 
fields mean positive whereas empty fields ne
gative polarity of the geomagnetic field, num
bers in the first column are locality numbers, 
short horizontal lines at the left margin 
mean average analytical radiometric ages of 
the respective locality 
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Palaeomagnetism and radiometric ages of alcaline basalts from 
Central and Southern Slovakia 

OTO ORLICKÝ — VLADIMIR KROPACEK — DIONÝZ VASS 

In the frame of the project "Palaeomagne
tism of the Western Carpathians", products 
of subsequent and final volcanism in Central 
and Southern Slovakia were investigated by 
Orlický (1971). At the same time, Hančinová 
(1970) carried out microscopical analyses of 
basalts for this purpose (the results have not 
been published up to now). Few of authors 
employed recently palaeomagnetic data for a 
more precise determination of the time of 
origin of these basaltic rocks. So, Nairn (1966) 
assumed that the volcanic activity produced 
the basalts in question at the, or near to, 
Plio Pleistocene boundary during a period of 
reversed geomagnetic field but the end of 
which coincided already with the period of 
normal geomagnetic field persisting to the 
recent time. Basalt from Brehy and Kysihy

bel localities in Central Slovakia has been 
investigated by Dublan (1967). According to 
his interpretation, the age of these basalts is 
supposed to be less than one million years. 

Valuable data on magnetic minerals in ba
salts from selected localities (Kropáček et al., 
1981) as well as radiometric ages of basalts 
from Central and Southern Slovakia (Balogh 
et al„ 1981) have been published in recent 
time. We have employed some of the most 
important results mentioned for our purpose. 
This has enabled us to analyse the unpublished 
palaeomagnetic data by Orlický (1971) in detail 
and to present a more comprehensive inter
pretation in this paper. 

Three groups of basalts in question have 
been distinguished by Balogh et al. (1981). 
The first group includes alcaline olivine 



O. Orlický et al: Paleomagnetizmus a rádiometrický vek 115 

basalts from the Lučenecká kotlina basin the 
oldest among all basalt occurrences in 
Southern Slovakia. Basalt from the Podre
čany locality (No 23) yielded analytical radio
metric age of 6.44 + 0.27 m. a. and an iso
chrone age of 6.17 ± 0.47 m. a. Authors 
assume that basalts from the Kalvária hill 
(No 5) and Kysihybeľ (No 6) localities with 
ages of 7.29 ± 0.41 and 6.77 + 0.48 m. a. res
pectively, are probably as old as the basalt 
originated during the same volcanic activity 
at Podrečany. The second group includes 
nepheline basanite occurrences from the 
surroundings of Fiľakovo (No 2, 12, 14 and 17) 
with analytical radiometric ages of 2.58 + 0.22 
m. a. (Hajnáčka). 2.19 ± 0.16 m. a. (Bulhary), 
1.90 + 0.13 m. a. (Veľké Dravce) and 1.39 + 0.12 
(Ragáč hill near Hajnáčka), respectively. The 
ages correspond to the time interval from the 
Pleistocene to the Pliocene. 

Nepheline basanite lava flows near Brehy 
have Quarternary ages. The analytical radio
metric age of 0.53 ± 0.16 m. a. should not be 
real because the flows occur over the younger 
Riss terrace the latter corresponding to the 
interval of 0.13—0.22 m. a. The supposed age 
of basalt flow is about 0.13 m. a. 

Experimental methods and the interpretation 
of results 

Palaeomagnetic investigation was applied to 
basalt samples coming from 24 localities. Most 
of rock samples were measured by an astatic 
magnetometer and only a part of them by a 
spinner magnetometer. Most of basalts are 
palaeomagnetically stable according to the la
boratory tests of AC demagnetization. The 
basalts from Brehy (No 7 and 8), Tekovská 
Breznica (No 9) and Kysihybeľ (No 6) localities 
are supposed to be palaeomagnetically 
unstable. The results of laboratory tests are 
shown on figs. 2, 3 and 4. It is assumed that 
the RMP of basalts reflects the geomagnetic 
field persisting during their cooling. More
over, it is assumed that the stable component 
of the RMP has been influenced, besides of 
the secular variation, also by secondary phy
sical and chemical processes. Unfortunately, 
we are not able to reckognize their origin. 

According to Kropáček et al. (1981), most 
of basalts under consideration reveal two 
Curie's temperatures. The high coercitive 
portion of the remanent magnetic polariza
tion (RMP) is due to the presence of a ferri

magnetic mineral with a Curie's temperature 
of 400—500 °C and the low coercitive portion 
of the RMP is induced by another ferrimag
netic mineral with Curie's temperature attain
ing 120—270 °C values. The presence of two 
ferrimagnetic fractions has also been confir
med using a roentgenometry method by Kro
páček et al. (1981). It can be demonstrated 
that the magnetic fraction of these two ferri
magnetic phases consists of titanomagnetite 
xFe2TiO',. (1 — x)Fe,Oi with an average of 
x  0.66 and of another phase virtually repre
sented by pure magnetite. Carriers of the 
stable palaeomagnetic component of the RMP 
are supposed to be magnetic minerals with 
Curie's temperatures as high as 400—550 °C. 
It is assumed that these minerals are secon
dary by origin but their age is supposedly 
not too deviating from cooling ages of the 
basalt magma in single investigated locali
ties. 

Palaeomagnetic results from basalt samples 
of single localities are summarized in tab. 2 
and fig. 5 whereas comprehensive results 
obtained are in tab. 3 and fig. 6. One can 
sec that the average direction of the RMP 
and palaeomagnetic pole positions of some 
alternatively arranged localities are very near 
to the position of the recent geomagnetic pole. 
Therefore, it may be postulated that the 
geomagnetic field was. in average, a geo
centric dipóle during the last 8 million years 
with regard to the radiometric ages indicated 
and to the palaeomagnetic characteristics of 
basalts under consideration. 

The interpretation of results is based 
mainly, but not solely, on the polarity of the 
RMP of basalts using also the combination 
of radiometric ages with the scale of Earth's 
magnetic polarity changes taken from McDou
gall (1977, fig. 7). A very good correspondence 
has been shown between single polarity in
tervals of the scale, the average analytical 
radiometric ages and the RMP polarity of 
dated basalts. The age of basalt from Brehy 
and Tekovská Breznica localities coincides 
with the Brunhes normal epoch, ages of 
basalt from Hajnáčka, Blhovce and Hodejov 
with the Gauss normal epoch whereas basalts 
from Kalvária hill in Banská Štiavnica, Kysi
hybeľ and Podrečany (locality No 23) with 
the epoch No 7 of the scale mentioned. The 
age of basalts from other localities with re
verse RMP polarity in the surroundings of 
Fiľakovo town coincides with the Matuyama 
reverse epoch. 
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Another result ol investigation is that ave
rage analytical ages give better coincidence 
with the polarity intervals of the palaeomag

netic scale as the isochrone ages obtained 
from the same basalt samples. 

Preložil I. Varga 

Z O 2 I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Založenie a program odbornej paleontologickej skupiny 

Na základe uznesenia Ústredného výboru 
Slovenskej geologickej spoločnosti sa 25. 2. 
1982 konala ustanovujúca schôdza odbornej 
paleontologickej skupiny. Jej hlavným posla
ním je vytvoriť základné predpoklady čin
nosti pre integráciou veľmi úzko špecializova
ných paleontologických disciplín, ktoré z me
todologickej stránky majú aj veľa spoločných 
problémov. Paleontológia podobne ako ostatné 
prírodovedné discipliny prechádza v súčas
nosti búrlivým rozvojom, ktorý prináša rad 
nových, často veľmi prekvapujúcich poznat
kov. Preto je nevyhnutné nielen sa zoznamo
vať s novými poznatkami z oblasti Západ
ných Karpát, ale vzhľadom na internacionál
ny a interdisciplinárny charakter paleontoló
gie aj s poznatkami z rozličných oblastí sveta 
a viacerých vedných disciplín (biológia, geo
lógia, matematika, kybernetika atd\). 

Na uchovanie faktologického palentologic
kého materiálu, ktorý má predovšetkým vý
znamnú vedeckú hodnotu, neboli doteraz vy
tvorené zbierky, aj keď organizovaná geolo
gická služba na Slovensku existuje už takmer 
polstoročie. Tento alarmujúci stav sa veľmi 
markantne prejavuje hlavne v súvislosti s de
ponovaním nových taxónov, ktoré sa doteraz 

zo Západných Karpát opísali. V súčasnosti sa 
podrobné geologické mapy zostavujú prak
ticky z celého územia ČSSR. Keďže paleonto
logické údaje majú v sedimentárnych útva
roch prvoradý význam, je nevyhnutné ich 
paleobiologickú zložku na maximálnu objek
tivizáciu geologických javov systematicky 
hodnotiť na báze moderných ekostratigrafic
kých metód. Takýto prístup si vyžaduje plá
novitú medziinštitucionálnu kooperáciu a 
presnú lokalizáciu spracovaného materiálu. 

Aj keď riešenie uvedených problémov pre
sahujú kompetenciu odbornej skupiny, účast
níci vyslovili presvedčenie, že odborná pa
leontologická skupina môže pri rozvoji pa
leontologických, a tým aj geologických disci
plín na Slovensku zohrat pozitívnu úlohu. Ve
ríme, že toto presvedčenie sa stane hlavným 
mobilizujúcim stimulom do činorodej paleon
tologickej práce. 

Zvolenému výboru (doc. RNDr. H. Bystric
ká, CSc, RNDr. E. Cinčurová, CSc. RNDr. V. 
Gašpariková, CSc, RNDr. J. Michalík. CSc, 
RNDr. E. Planderová, CSc.) želá geologická 
verejnosť veľa tvorivých síl i organizačných 
úspechov. 

O. Samuel 


