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New economic geological interpretation 
of the Ján lead ore deposit in Veľké Pole Middle Slovakia) 

STANISLAV POLÁK 

Old explanations of the geological structure 
of the Ján leadsilver ore deposit in Velké 
Pole assumed as the sole structural feature 
controlling this mineralized body the lowangle 
overthrust surface of Middle Triassic carbo
nates over the crystalline basement. The re
cent reassessment proved strong dependance 
of metasomatic alterations on the attitude of 
E—W and NNW—SSE running structural 
boundaries. The character of ore filling in 
the deposit together with the found andesite 
djkes along the overthrust plane clearly point 
to important postmineralization movements 

along it. These movements may have displa
ced also the metasomatic products from their 
supposed 'roots'' (such veins are known in 
the surroundings). The possibility that similar 
orebearing surfaces do exist in the wider 
surroundings of the exhausted orebody to
gether with the ascertained similar features 
in the continuation of vein structures into 
Mesozoic rocks westwards and southwestwards 
motivate the necessity of surficial geochemical 
mapping aimed at the discovery of hidden 
rich orebodies. 

Preložil I. Varga 

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

R u d o l f M o c k — D u š a n H o v o r k a : 
Geológia Bukových vrchov (MĽR) a pctrolo
gický model ich mezozoického vulkanizmu 
(Bratislava 22. 4. 1982) 

Bukové vrchy (Búkk). Uppony a Szendro 
v severnom Maďarsku geologicky predstavu
jú jdden celok — biikkikum. ktoré sa v sú
časnosti pokladá za najjužnejšiu tektonickú 
jednotku vnútorných Západných Karpát. Bu
duje ho paleozoikum a mezozoikum juhoalp
skodinaridneho typu. Stavba biikkika je veľ
mi komplikovaná. Typická je juhovergentná 
vrásovoSupinová stavba, hlbinný tektonicky 
štýl. prevrátené vrstvové sledy v regionál
nom rozsahu (južná časf Bukových vrchov) 
a prevažne vysokotlaková metamorfóza paleo
zoických. ako aj mezozoických súborov. 

Devón (dominuje vápencový vývoj) a kar
bón vystupujú hlavne vo vrchoch Szendro a 
Uppony. Typický je mocný flyš podobný 
hochwipfelskému. V búkkiku neboli prejavy 
herc.V nskej tektogenózy. Pre vlastné Bukové 
vrchy je typický vrchný perm vo vývoji mor
ského plytkovodneho vápenca s plynulým 
prechodom do spodného triasu (vápenec). 
V strednom a vrchnom triase prevládli pan
vové fácie, v ladine a kárne boli prítomné 
vulkanity. Najnovšie výskumy ukazujú, že 
v búkkiku je mohutne zastúpená jura v hlbo
kovodnom vývoji s vulkanitmi. 

Vztah búkkika k panónskemu bloku na J 
a ku gemeriku na S nie je doteraz jasný. 

Mezozoický eruptivny komplex juhozápad
nej časti Bukových vrchov, odokrytý najmä 
v profile kaňonovitého údolia Egerského po
toka (oblasť Szarvaskô). tvoria (od nadložia 
do podložia): a) mohutný (300—400 m) kom
plex . .pillow láv tholeiitového typu. b) nedi
ferencované sily gabra a doleritu. c) diferen
cované sily (oproti typu ad b) sú mocnejšie) 
s diapazónom hornín od gabra po peridotit. 
Vývoj komplexu je nasledujúci (Balia — Ho
vorka — Vinogradov, v tlači): po efúzii ba
zaltíckej lávy na dno bazénu intrudovali daj
ky a uplatnili sa: asimilácia okolných sedi
mentov (a tým sa lokálne zmenilo zloženie 
taveniny): prijatie vody z okolných sedimen
tov, a tak sa zmenil kyslíkový režim (zmena 
zloženia amfibolu, frakčná kryštalizácia rud
ných minerálov koncentrovaných vo forme 
šlírov a i.): frakčná kryštalizácia. 

Lokálny nerovnovážny vzťah typu ..pevná 
fáza — tavenina" viedol k vzniku reakčných 
minerálov (najmä biotitu) okolo rudných mi
nerálov. Celý komplex bol metamorfovaný 
v podmienkach prehnitovopumpellyitovej 
fácie. Svojou horninovou náplňou je porov
nateľný s ..pillow lávami a komplexom pa
ralelných dajok (teda vrchnou časťou) klasic
kých ofiolitových komplexov. 


