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Pf ty.ibTaTbi íii.uixoBoii CT>é.MKii B paíione /KimpcKiix rop 

KpHCTaJiMHecKoe sflpo JKwapcKMX rop nocrpoeHO B OCHOBHOM rpaHH-

TOHflHMMM M B MeHblIieií Mepe MeTaMOpCpHMMH nOpOflaMM M TCKTOHMMCC-
KMMM JIHH1MMM pa3fleJieHO Ha 6JIOKH C pa3JIM1HbIMH ypOBHHMM 3p03MOHHbIX 
CPC30B. IHjIHXOBOM CbČMKOH SbIJIO OnpeflejieHO BCerO 27 MMHepaJIOB TJDKéJioň 
djpaKUHM npn neM MUHepaJiM 6apnr, AHCTCH, KopAMepnT, KopyHfl, uieejiiiT, 
CHJiJiMMaHMT, cnMHejib, cTaBpoJiHT M 30JIOTO Ha 3TOM TeppwTopHM onpefle
JICHM BncpBwe. TyT ÔHJIH onpe^eJieHbi M nejji>iít pa# py^Hbix MMHepajiOB 
KaK: apceHonwpHT, KaccMTepur, reiviaTHT, xanhKOrmpHT, nupMT meejiHT 
n 30JI0T0. BbiJiH ycraHOBneHH 4 aypeojiH c noBbiuieHHMMH KOHU,eHTpaitna
MM cyjibcpHflOB, 6apHTa, rciviaTHTa M jiwvioHWTa. OHM npMyponeHbi K ajinwH
CKMM CTpyKTypaiU. IUeCJIHT H 30JIOTO BepOílTHO OTHOCaTCH K npeflBapMCCKOll 
MJIM BapHCCKOÍÍ pyflHOfi (bopMaUHM. 

Resul ts of p a n n i n g prospect ion in the crys ta l l ine of t he Žiar Mts. 
(NW Slovakia) 

The crysta l l ine core of the Ziar Mts. consists of main ly grani to ids 
a n d less metarnorphics . The s t r u c t u r e is segmented by normal faul t ing 
into single block uni t s eroded to different levels . Pann ing prospect ion 
was used to discover 27 minera l s in t he recent flow system from which 
baryte , cordieri te . dis thene , nat ive gold, scheeli te . si l l imanite . spinel and 
s taurol i te a re firstly repor ted from the area . Moreover , several ore m i 
nera l s w e r e found (arsenopyri te , cassi teri te , chalcopyr i te , haemat i t e , 
nat ive gold and pyr i te) . The ascer ta ined haloes wi th higher concen t ra 
tions of sulphides , baryte , h a e m a t i t e a n d l imoni te a re located along 
Alpine s t ruc tures w h e r e a s scheel i te and na t ive gold belong to t he Va
riscan or Pre Var i scan ore format ion . 

V ý s k u m asoc iác i í ť a ž k ý c h m i n e r á l o v z í s  t o m n o s t i r ú d a n i e k t o r ý c h k o n c e n t r á t o r o v 
k a n ý c h r y ž o v a n í m z v o d n ý c h t o k o v (š l i  v z á c n y c h p r v k o v , p o m á h a d o t v á r a ť o b r a z 
c h o v ) p o s k y t u j e z á k l a d n ú i n f o r m á c i u o p r i  o m i n e r a l o g i c k o m z ložen í h o r n í n a o b j a s 
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ňuje dôležité otázky dotýkajúce sa ich 
vzniku a neskorších premien. Zistené akce

sórie možno využiť aj ako korelačný faktor 
pri charakterist ike a porovnávaní petro

grafických typov hornín, masívov ap. 

Geologická stavba 

V kryštalickom jadre Žiaru vystupujú 
horniny reprezentované prevažne gran i 

toidnými typmi a iba z malej časti horni 

nami metamorfného plášťa. Vlastné vrchy 
predstavujú vyzdvihnutý hrast . pričom 
okolité panvy, na JZ Hornonitr ianska kot

lina, na SV a V Turčianska kotlina, sú 
vzhľadom na pohorie poklesnuté. 

Okrem výrazných zlomov ohraničujúcich 
vrchy po obidvoch stranách mali v kryš

talinickom masíve významnú úlohu mladé 
s t rmé tektonické poruchy smeru JZ—SV. 
ktoré rozdelili kryštalické jadro na bloky. 
Ako uvádza O. Miko — J. Határ (1976). 
blok ležiaci najjužnejšie (oblasť severne od 
Ráztočna a Skleného) je najviacej pokles

nutý a má ešte zachovanú stavbu typickú 
pre kryštalické jadrá so zvyškami meta

morfného obalu. Stredná časť vrchov, le

žiaca medzi Malou Causou a Dubovým 
(oblasť kóty Nemcovo — 831 m a Širia

kovo 721 m), bola vyzdvihnutá najvyššie, 
a preto tu denudácia dosiahla hlbšiu zónu 
granitoidného jadra, ktoré budujú tzv. 
„normálne" granity a granodiority. Blok vy

stupujúci medzi Nedožermi a Budišom bol 
erodovaný iba na úroveň vrchnej , resp. 
okrajovej časti granitoidného telesa. Hru

bozrnné. pegmatitoidné variety vystupujú 
v tomto bloku nad „normálnymi" typmi, 
čo zreteľne vidieť aj na geologickej mape 
A. Klinca (1956. 1958). Riečne toky sú čas

to vrezané do hlbšie sa nachádzajúcich 
„normálnych" granitoidov. kým pegmati

toidné variety budujú vyššie, najmä hre

beňové časti vrchov. 

Petrografická charakterist ika hornín kryš

talinika 

Horniny kryštalinika Žiaru petrografic

ky charakterizoval F. Fiala (1931), A. Kli

nec (1956. 1958) a neskôr O. Miko (1966). 
zatiaľ čo problematiku akcesorických mi

nerálov z podrvených hornín kryštalinika 
v tzv. umelých šlichoch študovali O. Miko 
(1. c.) a O. Miko  J. Határ (1976). 

Medzi metamorfované horniny spome

nutí autori zaradili biotitické pararuly a 
amfibolity. 

Podľa A. Klinca (1. c.) sú v kryštaliniku 
Žiaru tri základné typy granitoidných hor

nín: tzv. . .normálny" porfýrovitý dvoj

sľudný granit až granodiorit . ďalej auto

metamorfovaný granit , ako aj hrubozrnné. 
pegmatitoidné variety granitov. 

Výsledky šlichového výskumu 

Celé územie Žiaru budované horninami 
kryštalinika bolo pokryté sieťou 98 šlichov. 
Vzorky sa odoberali zo všetkých hlavných 
a bočných tokov a zvýšená pozornosť sa 
venovala pramenným oblastiam. Slichy sa 
analyzovali v Laboratóriu Geologického 
prieskumu, n. p.. Spišská Nová Ves (ana

lytická V. Smetanova, J. Galova a M. Skov

ránková). 
Anatas. Našiel sa vo väčšine šlichov, ale 

jeho obsah je nízky, prevažne iba niekoľ

ko zŕn. Zvýšený obsah (do 100, ojedinelo 
aj nad 100 zŕn) sa zistil iba vo vzorkách 
z údolia Veľkej Jasenice západne od Ko

šariska (kóta 685 m), kde je v tokoch pre

važne materiál z hrubozrnných, pegmati

toidných variet granitoidov. 
Apatit. V horninách kryštal inika Žiaru 

patri medzi najrozšírenejšie akcesorické 
minerály. Takmer v celom území je v šli

choch obsah apat i tu nad 100—500 zŕn, 
miestami, napr. na V od Malej Causy a v se
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verovýchodnej a južnej časti vrchov, tvorí 
až 50 fto objemu šlichov. Nižší obsah (do 
niekoľko desiatok zŕn) sa zistil v oblasti 
na V od Nedožier, vo vrchnej časti Rysnej 
doliny a v Brezianskej doline. Túto ob

lasť budujú pegmati toidné variety grani 

toidov. 
Arzenopyrit. Spolu s hojným pyri tom 

sa našiel iba v šlichu 100 m na S od ho

rá rne Uhlisko: 1.5 km na S od Ráztočna. 
V južnej okrajovej časti pohoria toto úze

mie budujú intenzívne dislokačné porušené 
granitoidné horniny. 

Baryt. Vo zvýšenej koncentráci (100— 
500 zŕn. ojedinelé až do 20 " g objemu šli

chu) vystupuje najmä v šlichoch zo seve

rozápadnej časti vrchov, oblasť na V od 
Solky (spolu so zvýšenou koncentráciou 
sulfidov), ďalej v juhozápadnej časti, 
v údoliach na V od Malej Causy (spolu 
s pyritom a zlatom) a na S od Ráztočna 
pri horárni Uhlisko (spolu s pyri tom a 
arzenopyritom). Zrná barytu sa zistili aj 
v šlichoch z ďalších miest, najhojnejšie 
z údolí (SV od Nemcova — kóty 831 m. 
Veľká dolina a jej severnejší prítok), kde 
je tiež zvýšený obsah sulfidov. Vo všet

kých prípadoch ide o výskyty viažuce sa 
na zóny výrazne alpínsky dynamometa

morfne postihnutých hornín — mylonitov 
rozličných typov. 

Cínovec. Jeho ojedinelé zrná sa našli 
v šlichu z bočného severného prítoku Bre

zianskeho potoka na J Z od Opáleného 
vrchu (kóta 727 m). 

Distén. Našiel sa iba v šlichu na SV od 
Malej Causy. v potoku tečúcom z južných 
úbočí Ciklova. Granitoidné horniny v tejto 
časti sú značne kontaminované a často ob

sahujú xenolity pararú l a i. 
Granát. Vyskytuje sa skoro vo všetkých 

šlichoch. Nižší obsah (niekoľko desiatok až 
stoviek zŕn) je v šlichoch zo severnej, 
resp. severozápadnej časti kryštal inika. 
ktoré sa rozprestiera medzi Kľačanmi a 
Jaseňovom, ako aj v oblasti na SV od Ma

lej Causy až po kótu 831 m (Nemcovo). 
Vysoký obsah graná tu (až niekoľko desia

tok ° o objemu šlichu) je najmä z územia 
budovaného pegmati toidnými var ie tami 
granitoidov v bloku medzi Nedožermi a 
Budišom. Najvyšší obsah graná tu (vyše 
50 " o objemu šlichu) sa zistil vo vzorkách 
z najjužnejšej (resp. juhovýchodnej) časti 
skúmaného územia na SZ od Skleného, 
kde hojne vystupujú útržky metamorfného 
plášťa reprezentované biotitickými para 

rulami. 
Hematit. Zvýšený obsah hemat i tu (pre

važne spekularitu) je v obdobnej oblasti 
ako aj minerály epidotovozoisitovej sku

piny, t. j . tam. kde boli horniny kryštal i 

nika alpínsky porušené, kataklázované a 
mylonitizované (oblasť medzi Malou Cau

sou a Dubovým). O niečo väčší obsah he

mat i tu sa zistil aj pri horárni Uhlisko. na 
S od Ráztočna, kde sa vyskytuje spolu 
s ďalšími rudnými minerálmi (pyrit, arze

nopyrit) . 
Ilmenit. Aj keď sa najhojnejšie vysky

tuje v granitoidoch . .normálneho" a au to

metamorfného typu. v šlichoch sa zistil 
iba jeho minimálny obsah (do 100 zŕn). 
Vyšší obsah (ojedinelé až vyše 50 ° o ob

jemu šlichu) sa zistil v najjužnejších čas

tiach územia, v ktorom sú rozličné typy 
hybridných granitoidných hornín, ako aj 
metrimorfity. Naopak nízky obsah i lme

nitu je v šlichoch z oblasti medzi Nedo

žermi a Budišom, kde na povrch vystupujú 
hlavne pegmatitoidné variety granitoidov. 

Vo väčšine šlichov ilmenit výrazne pre 

vláda nad leukoxénom. 
Cordierit. Bol identifikovaný iba v troch 
vzorkách v severovýchodnej a juhovýchod

nej časti vrchov, a to v množstve nepresa

hujúcom 10 zŕn. 
Korund. Jeho ojedinelé zrná sa našli vo 

viacerých šlichoch. Najviac vzoriek obsa

hujúcich korund je z bloku medzi Nedo

žermi a Budišom. Prítomnosť korundu sa 
okrem toho zistila aj v najjužnejšej časti 



Obr. 1. Výsledky älicho-
veho výskumu v kryštuli-
niku (geologický podklad 
prevzatý od Klinca, 1958, 
upravený). 1 — ohrani
čenie kryštalinika Žiaru. 
2 — granitoidné horniny 
vcelku, .'i — pararuly a 
amfibolity, 4 — pásma 
intenzívne tektonicko
deľormačne porušených 
hornín, 5 — aureoly so 
zvýšeným obsahom nie
ktorých ťažkých minerá
lov (I a IV — baryt + 
pyrit + hematit + li
monit; n a 111 — mi
nerály epidotovozoisito
vej skupiny j pyrit + 
hematit f limonit), H — 
scheelit, 7 — zlato, H — 
arzenopyrit, !) — cíno
vec, K) — antimonit 
(uvádza ho Fiala, 19:il) 

Fig. 1. Panning prospec
tion results in the 
Ziar Mts. crystalline 
(geological map from 
Klinec, 1958, modified). 
1 — limits of the crys
talline in the 2iar Mts.. 
2 — granitoids undivi
ded, 3 — paragneiss and 
umphibolite, 4 — strongly 
tectonized belts, 5 — 
haloes with higher con
tent of some heavy mi
nerals (I and IV — ba
ryte + pyrite + haema
tite + limonile and III — 
epidotezoisite group 4
pyrite + haematite + li
monite), 6 — scheelile. 
7 — native gold, 8 — 
arsenopyrite, 9 — cassi
lerite, 10 — antimonite 
occurence mentioned by 
Fiala (1931) 

a 
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vrchov v oblasti na S od Skleného. Jeho 
výskyty pravdepodobne súvisia s neovul-
kanickými horninami vystupujúcimi bez
prostredne v susednom Vtáčniku. 

Leukoxén. Podobne ako ilmenit aj leu

koxén má vyšší obsah hlavne v južnej 
časti kryštalického jadra . Nižší obsah sa 
zistil v šlichoch z oblasti budovanej 
hrubozrnnými varietami granitoidov (blok 
medzi Nedožermi na západnej . Budišom a 
Dubovým na východnej s t rane vrchov). 

Limonit. V oblasti medzi Malou Causou 
a Dubovým, ako aj pri horárni Uhlisko sa 
aureola zvýšeného obsahu limonitu kryje 
s aureolou zvýšeného obsahu hemati tu . 
Ďalšia anomálna oblasť leží na SV od Bre

zian, kde v údolí Brezianskeho potoka je 
aj vyšší obsah sulťidov. V severnej časti 
kryštal inika Žiaru v dolinách na Z od Ma

lého Vyšehradu (kóta 773 m) je anomália 
limonitu totožná s pyri tovú a barytovou 
anomáliou. Zistili sme. že limonit spra

vidla prevláda nad hemati tom. 
Magnetit. Aj tento minerál je prí tomný 

vo väčšine šlichov. Jeho zastúpenie kolíše 
od niekoľkých zŕn až po niekoľko desiatok 
zŕn. Vyšší obsah sa zistil najmä v šlichoch 
z východnej časti kryštal ického masívu 
z údolia Veľkej doliny a jej najsevernej

ších prítokov (oblasť na V od Širiakova — 
kóta 721 m. a Nemcova — kóta 831 m), 
ako aj z údolí ležiacich na S od Širiakova 
(Besná voda). Druhá oblasť, kde sa zistilo 
väčšie množstvo zŕn magneti tu, leží na S 
a SV od Opáleného vrchu (kóta 727 m). 
V obidvoch uvedených oblastiach sú „nor

málne" aj pegmati toidné variety grani 

toidov. Vyšší obsah magnet i tu je aj v šli

choch z najjužnejších potokov vrchov, 
z údolia Hája a z Hlbokej doliny na SZ 
od Skleného. Tu okrem hybridných gra

nitoidov vystupujú aj pararuly . 
Minerály epidotovo-zoisitovej skupiny. 

Tieto minerály sú v šlichoch zastúpené 
veľmi hojne. Najvyšší obsah minerálov 
tejto skupiny (od niekoľko stoviek zŕn. 

miestami až vyše 50 '' g objemu) je v stred

nej časti územia budovaného kryštal inikom 
medzi Nedožermi. Budišom. Dubovým a 
Malou Causou. Horniny tejto oblasti sú 
intenzívne tektonickodeformačne porušené, 
pričom kataklast ické t rhl inky (hrubé od 
niekoľko m m až vyše 1 cm) zväčša vypĺňa 
svetlozelený epidot a karbonáty. 

Monazit. Vysoký obsah monazitu sa zis

til v bloku medzi Nedožermi a Budišom. 
ktorý budujú pegmati toidné hrubozrnné 
variety granitoidov (obsah od 100 zŕn až 
po 50 " ii objemu šlichu), a to hlavne v hor

nej časti údolia Veľkej Jasenice na J V od 
Malého Vyšehradu (kóta 773 m), ako aj 
v hornej časti Rysnej doliny na SV od 
Nedožier. Zvýšený obsah je aj v okolí 
menších výstupov hornín tohto typu vo 
Veľkej doline na SV od Nemcova (kóta 
331 m), ako aj 1—2 km na Z od Širiakova 
(kóta 722 m). 

Nízky obsah monazitu (iba ojedinelé nie

koľko desiatok zŕn) je naopak v tých čas

tiach kryštal inika Žiaru, ktoré budujú 
. .normálne" typy granitoidov (severná a 
severozápadná časť vrchov medzi Kľačan

mi a Jaseňovým), ďalej v strednej časti, 
a to ako z jeho juhozápadnej s t rany 
(medzi Brezianskym potokom a Causian

skou dolinou), tak aj z jeho severozápadnej 
s t rany (oblasť medzi Budišom. osadou Ha

laksínec a Dubovým). Veľmi nízky ob

sah monazitu sa zistil v juhovýchodnej 
časti územia. 

Pyrit. Vyskytuje sa v mnohých šlichoch 
vo forme individuálnych zŕn aj agregátov. 
Veľmi často je intenzívne limonitizovaný. 
Vyššia koncentrácia zŕn pyri tu sa zistila 
najmä v bloku ohraničenom obcou Nedo

žery a Malá Causa na západnej s t rane 
vrchov a Dubovým na V. Najvyššie kon

centrácie sú hlavne v oblasti ležiacej na S 
a SV od kóty Nemcovo (831 m). Tu sa 
spolu s pyri tom vyskytuje aj scheelit a 
zlato. Vzorky obsahujúce viac ako niekoľ

ko desiatok zŕn limonitizovaného pyri tu sú 
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aj z oblasti Brezianskeho potoka a na 
J V od Solky. 

Rv.iil. Tento minerál je pomerne rovno
merne zastúpený na celom území budova
nom kryštalinikorn (nepatrne vyšší obsah 
je v južnej časti vrchov). Obsah ruti lu sa 
pohybuje prevažne do 10 zŕn. zriedka je to 
niekoľko desiatok zŕn. Vyššie zastúpenie 
má v šlichoch (niekoľko stoviek, miestami 
aj vyše 500 zŕn) v západných a juhozá

padných okrajoch kryštalického masívu 
Žiaru (od Nitrianskeho Právna po Malú 
Causu). 

Sc'neelit. Patr i medzi sporadické ťažké 
minerály (maximálne 4 zrná). Zistil sa 
v niekoľkých šlichoch v južnej a juhový

chodnej časti vrchov v pramennej oblasti 
Hája a Hlbokej doliny, ako aj vo Veľkej 
doline. Vyskytuje sa spolu s pyri tom a sul

fidmi. 
Sillimanit. Je typickým minerálom me

tamorfitov vyšších stupňov premeny, resp. 
vznikol pri kontaminácii magmatických 
hornín. Vo vrchoch Žiar sa konštatoval iba 
z najjužnejšieho bloku. Šlichy obsahujúce 
sillimanit sú z údolia na S od Ráztočna 
a z oblasti na Z a SZZ od Skleného. 

Spinel. Ojedinelé zrná spinelu sa našli 
v šlichoch v severovýchodnej a naj južnej

šej časti kryštal ického jadra Žiaru. 
Staurolit. Prítomnosť staurolitu sa zisti

la v 7 šlichoch. prevažne na západnom 
okraji kryštalického masívu. 

Titonit. Nepatrné množstvo t i tanitu (do 
10 zŕn. len ojedinelé viac) je v šlichoch 
z oblasti budovanej granitoidmi tzv. „nor

málneho" typu. ako aj hybridnými varie

tami a metamorfovanými horninami pláš

ťa. Ide o oblasť ležiacu na JV od spojnice 
Malá Causa a Dubové. Ojedinelé sa našiel 
v juhozápadnej časti v okolí Nedožier. 

Turmalin. V šlichoch je zastúpený ne

rovnomerne a v maiom obsahu (do 10. iba 
ojedinelé viac zŕn) v celých vrchoch. V jeho 
západnej a juhozápadnej časti sa nachádza 
najmä v spodnej časti tokov. Na východ

nej s t rane masívu sa spozoroval v šlichoch 
z oblasti na SV od Nemcova (kóta 831 m), 
z Veľkej doliny a jej severnejších prí to

kov. Avšak ani tu nie je jeho obsah vyšší 
ako 100 zŕn. 

Xcnotim. Zistil sa iba vo vzorkách 
z územia medzi Nedožermi a Budišom. t. j . 
tam, kde vystupujú ako hrubozrnné. peg

mati toidné. tak aj . .normálne" variety gra

nitoidov. Predpokladáme, že sa tento mi

nerál väčšinou viaže na prvý z uvedených 
typov granitoidov. 

Zirkón. Pat r í medzi najčastejšie mine

rály a je zastúpený v každom šlichu nie

koľkými desiatkami zŕn až vyše 500 z m á 

mi. Najvyššie koncentrácie sú v oblasti 
na SV a V od Nemcova (kóta 831 m), ako 
aj v severných prítokoch Veľkej Jasenice. 

Zlato. Vyskytuje sa iba v ojedinelých 
prípadoch a v malom množstve (po 1 zla

tinke) v šlichoch z bezmenného toku na J 
od kóty 683 m cca 2.5 km východne od 
Malej Causy a v potoku na V od Podhorne 
(kóta 749 m). 

Diskusia 

Asociácia akcesorických minerálov v gra

nitoidných horninách, ktoré budujú kryš

tal inikum Žiaru tzv. . .normálneho" typu. 
v autometamorfovaných varietach, ako aj 
bohatých na Kživce je podľa O. Mika — 
J. Határa (1976) rovnaká, a to apatit g il

menit > monazit )) zirkón. 
V hrubozrnných pegmati toidných grani 

toidoch je obsah i lmenitu výrazne nízky a 
typomorfná asociácia je apatit väčší alebo 
menší ako monazit )) zirkón. 

V biotitických pararulách z doliny Háj 
na SZ od Skleného je asociácia akcesoric

kých minerálov granát > apatit )) mona

zit g zirkón. 
Podľa uvedených autorov (1. c.) je cel

kový obsah akcesórií v „normálnych", au

tometamorfovaných. ako aj na Kživce 
bohatých varietach granitoidov vyšší ako 
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v hrubozrnných pegmatitoidných. Aj ich 
minerálne spoločenstvo je pestrejšie. 

Vykonanou regionálnou šlichovou pro

spekciou sme pokryli celé vrchy Žiar. 
Hodnotením asociácii minerálov v bá

daných vzorkách sme zistili prítom

nosť 27 ťažkých minerálov, ktoré sa v hor

ninách kryštalinika vyskytujú v akceso

rickom, resp. vedľajšom množstve. Medzi 
nimi je 9 minerálov, ktoré doteraz neboli 
zo Žiaru známe. Je zo baryt. distén. cor

dierit. korund, scheelit. sillimanit. spinel, 
staurolit a zlato. Treba uviesť, že v šli

choch. ktoré sme odobrali, sa na rozdiel 
od výsledkov prác O. Mika (1966) a 
O. Mika — J. Határa (1976). t. j . z drve

ných pevných vzoriek, niektoré akcesórie 
nestanovili. Ide hlavne o minerály málo 
odolné voči porušeniu pri vodnom trans

porte, ktorých zachovanie vo vzorkách je 
preto málo pravdepodbné. 

Výskum asociácií ťažkých minerálov zo 
vzoriek získaných ryžovaním potvrdil 
staršie poznatky o ich vzťahu k typom 
hornín kryštalinika. Hlavné odlišnosti 
v asociáciách minerálov v prvom rade spô

sobilo rozdelenie masívu na bloky s ne

rovnakými varietami hornín a odlišnou 
hĺbkou súčasnej erozívnej úrovne. Pre ob

lasť budovanú ..normálnymi" dvojsľud

nými granitmi a granodioritmi je v šli

choch typická prítomnosť apatitu. ilme

nitu a magnetitu. Tam, kde hojne vystu

pujú pegmatitoidné variety granodioritov, 
je zvýšený obsah monazitu. xenotímu a 
anatasu. Súvisí to s vyššou koncentráciou 
stopových a iných mobilných prvkov, kým 
obsah apatitu. ilmenitu a magnetitu je 
v horninách tohto typu výraznejšie nižší. 

Magmatického pôvodu (v zmysle klasi

fikácie Ľachoviča. 1979) sú nasledujúce 
akcesorické minerály: apatit, xenotím. gra

nát, ilmenit. magnetit, monazit. ortit. py

rit, rútil, titanit a zirkón. Vyšší obsah 
monazitu a xenotímu v granitoidných hor

ninách, v ktorých sa uplatnil prínos alká

lií. je veľmi charakteristický. S metasoma

tickými procesmi možno spájať aj prítom

nosť granátu, orlitu, spinelu atď. Pri auto

metamorfných procesoch sa v rozložených 
živcoch mohli často okrem minerálov epi

dotovozoisitovej skupiny vytvoriť aj gra

náty, baryt a korund. Typickými mine

rálmi sekundárneho pôvodu v granitoidoch 
sú: leukoxén. limonit. rutilsagenit a i. 

V južnej časti kryštalinika Žiaru, kde 
zostali pred eróziou uchované zvyšky me

tamorfík plášťa spolu s okrajovými, hybrid

nými typmi granitoidov, sa zistila najmä 
prítomnosť granátu, korundu, sillimanitu, 
spinelu. staurolitu a titanitu. Vznik korun

du a sillimanitu sa najčastejšie spája 
s kontamináciou granitoidnej magmy se

dimentmi s vysokým obsahom hliníka. Pri 
asimilácii magmy sa zmenilo celkové zlo

ženie hornín, stúpol v nich obsah Mg. Ca, 
Fe a Ti. ale na druhej strane klesol obsah 
SiO>. alkálií atď. V závislosti od intenzity 
tohto procesu sa ďalej tvoril apatit. zir

kón. granát, ortit. ilmenit. titanit. mag

netit a pyrit, kým napr. monazity a xeno

timy v hybridných horninách prakticky 
zmizli. 

V šlichoch zo Žiaru sú prítomné ťažké 
minerály rozličnej genézy, ktoré vznikli 
počas viacerých fáz vývoja kryštalinika. 
Napr. granát, hojne sa vyskytujúci v juž

nej časti územia, je prevažne metamorf

ného pôvodu, ale býva aj častým mine

rálom pegmatitovoaplitových žíl. Granát 
v granitoidných horninách mohol vzniknúť 
aj pri anatexii. Niekedy sa uvádza ako 
produkt premeny po intenzívnych auto

metamorfných procesoch, ako aj alpín

skych deformačnorekryštalizačných proce

soch. Podobne rozličnej genézy môžu byť aj 
anatasy, titanity. turmalíny a iné akce

sorické minerály. Spinel, v granitoidných 
horninách zriedkavý minerál, býva často 
v hybridných varietach kontaminačného 
pôvodu a vznikal aj pri metasomatickej 
premene granitoidov, ako aj v pegmati
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toch. Podobne rútil môže byť primárny 
v magmatických horninách, ale vyskytuje 
sa aj v pegmatitoch a metamorfitoch. 
V premenených granitoidoch sa rútil vy

tvára najčastejšie z ílmenitu. ako aj roz

padom biotitu. Medzi minerály pegmatitov 
a aplitov okrem bežných akcesórií patrí 
aj anatas. granát, cordierit. ortit. rútil, 
spinel, turmalín. xenotím a i. Medzi mi

nerály hydrotermálneho pôvodu možno 
zaradiť arzenopyrit. baryt. hematit, chal

kopyrit. minerály epidotovozoisitovej 
skupiny, pyrit, scheelit a zlato. Ojedinelý 
výskyt disténu sa pravdepodobne viaže na 
xenolity metamorfitov plášťa, ale môže byť 
prítomný aj v kremeňových žilách pretí

najúcich granitoidný masív. 

Rudné indície v kryštaliniku Žiaru 

Informácie o výskyte rudných minerálov 
v kryštaliniku Žiaru sú doteraz veľmi spo

radické. F. Fiala (1931) spomína zo Žiaru 
limonitizovaný pyrit, ale osobitnú pozornosť 
si vyžaduje jeho zmienka o zlatonosnom 
(?) antimonite v bývalom Krulišovom lome 
v Hlbokej doline 1 km na SZ od Sklené

ho. O. Miko — J. Határ (1976) zistili 
v rozdrvených horninách ojedinelé zrna 
arzenopyritu. galenitu. chalkopyritu a py

ritu a v jednej vzorke sa našiel aj molyb

denit. Vznik týchto minerálov uvedení au

tori spájajú s hydrotermálnou činnosťou. 
Hodnotením asociácií rudných minerálov 

zo šlichov sme získali viaceré nové poznat

ky. Na S od Ráztočna v okolí horárne 
Uhlisko. kde sú horniny kryštalinika in

tenzívne tektonickodeŕormačne porušené, 
súčasne s anomáliou pyritu vystupuje aj 
arzenopyrit. baryt, hematit a limonit (au

reola označená č. I). Podobne aj sever

nejšie v oblasti medzi Malou Causou na 
JZ, Dubovým a Budišom na východnej 
strane sú granitoidné horniny výrazne ka

taklázované a mylonitizované, pričom 

trhlinky okrem minerálov epidotovozoisi

tovej skupiny a karbonátov často vypĺňa 
aj hematitspekularit a limonit. Je tu aj 
vyšší obsah pyritu, chalkopyritu a mies

tami aj barytu (aureola č. II). Na dvoch 
miestach sa v uvedenom pásme našlo aj 
zlato. Aureola smeru JZ—SV menšieho 
rozsahu sa zistila aj na SV od Brezian 
(aureola č. III). Tu sú okrem minerálov 
epidotovozoisitovej skupiny, hematitu a 
limonitu prítomné aj sulfidy. Anomálna 
oblasť podobného smeru (aureola č. IV) 
so zvýšenou koncentráciou pyritu, chalko

pyritu. barytu. hematitu a limonitu sa 
rozprestiera aj v najsevernejšej časti štu

dovaného územia západne od Malého 
Vyšehradu (kóta 773 m). Ojedinelé zrná 
scheelitu sa našli iba v najjužnejšej, resp. 
juhovýchodnej časti kryštalinika Ziaiu. 
Poznatok F. Fialv (1. c.) o prítomnosti anti

monilu sa pri šlichovej prospekcii nepo

tvrdil, ale v bezprostrednej blízkosti sme 
zistili výskyty scheelilu. 

Neprítomnosť väčších akumulácií rúd 
v Žiari zrejme súvisí s intenzívnou denu

dáciou vrchov, po ktorej zostali obnažené 
iba hlbšie časti granitoidného masívu. Veď 
napríklad v okolitých vrchoch s nižším 
stupňom erózie a väčším zastúpením kryš

talických bridlíc plášťa, v severnejšie le

žiacej Malej Fatre. ako aj na západe sa 
rozprestierajúcej Malej Magure je situácia 
vo výskyte rúd oveľa priaznivejšia. D. Ho

vorka — J. Greguš (1974) zhodnotili ťažké 
minerály šlichov Malej Fatry a zistili via

ceré, z prospekčného hľadiska zaujímavé 
rudné minerály (scheelit, zlato, rumelku. 
antimonit. sulfidy). Pokiaľ ide o výskyt 
scheelitu v Malej Fatre. uvedení autori ho 
pokladajú sčasti za primárny, ale zväčša 
za produkt ..naloženej" hydrotermálnej 
aktivity. Upozorňujú na to, že zvýšený 
obsah scheelitu sa spozoroval najmä v ob

lastiach, kde sa popri granitoidoch zacho

vali zvyšky hornín metamorfného plášťa. 
Obdobný poznatok sme získali aj pri hod
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notetli prí tomnosti scheelitu v Žiari. Baryt 
dávajú spomenutí autori do súvislosti 
S alpinskou hydrotermálnou činnosťou 
(v Malej Fat re je baryt aj vo výplni ži

liek pretínajúcich sedimenty spodného 
triasu). 

Z hľadiska metalogenézy a výskytu rúd 
sú významné informácie z Malej Magury, 
ležiacej v bezprostrednej blízkosti Žiaru. 
Z nej sú dávno známe výskyty zlata a po

lymetalickýeh rúd. V poslednom období 
typy zrudnenia zhodnotil a prognózu me

talonosnosti aj za pomoci šlichovej pro

spekcie súhrnne spracoval M. Bohmer — 
P. Hvožďara (1980). Najstaršie pyri tovo

pyrotinové zrudnenie submarínnoexhalač

ného pôvodu z týchto vrchov nemá v Žiari 
analógiu. Ďalším typom z Malej Magury 
je predvariskč zrudnenie s typickou mine

rálnou asociáciou scheelit — zlato — ru 

melka. hojne sa vyskytujúce aj v ďalších 
kryštalických vrchoch Západných Karpát 
a vo Východných Alpách. Je veľmi prav

depodobné, že ojedinelé výskyty scheelitu 
a zlata zo Žiaru, ktoré sme v šlichoch 
zistili, tiež patria do uvedeného typu zrud

nenia. ale v šlichoch z tejto oblasti sme 
nezistili rumelku. Nevylučujeme ani var is

kú mobilizáciu niektorých rudných prvkov, 
a to ako výsledok pôsobenia granitoidných 
más. Ďalšie pri šlichovej prospekcii zistené 
rudné minerály zrejme treba spájať s epi

genetickou hydrotermálnou činnosťou. Aj 
v Malej Magure M. Bohmer — P. Hvož

ďara (1. c.) do posledne uvedeného typu 
zrudnenia zaraďujú výskyty sfaleritu, ga

lenitu. chalkopyri tu a barytu. Málo býva 
zastúpený arzenopyrit a pyrit. Rudonosné 
roztoky a fluidy využili na prenikanie 
alpínske intenzívne tektonicky porušené 
zóny hlavne smeru JZ—SV pretínajúce 
kryštalický masív a zanechali v nich svoj 
obsah. Tak možno vysvetliť pôvod spome

nutých zistených rudných aureôl I—IV 
v kryštalickom masíve Žiaru. 

Recenzoval P. Hvožďara 
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Results of panning prospection in the crystalline 
of the 2iar Mts. (NW Slovakia) 

OTO MIKO — MIROSLAV PULEC 

Mainly granitoids share the composition of 
the crystalline core in the Ziar Mts. north
easternly from Prievidza town in NW Slova

kia. The less frequent metamorphics of the 
intrusion mantle (gneiss and amphibolite) 
occur along the soutern margin of the 
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mountains. The crystalline core is rimmed 
from its SW and NE to E side by normal 
faults (Klinec, 1956, 1953). Important role in 
the geological structure is played by young 
highangle faults of SW—NE strike dividing 
the crystalline into partial block units. The 
southernmost block unit in the area is the 
most subsided and less eroded one (Miko — 
Határ, 1976) preserving so the whole typical 
edifice of a crystalline core mountain with a 
metamorphic envelope of plutonite body. The 
middle block unit is the highest elevated one 
where the denudation reached into the deepest 
levels of the granitoid core composed mainly 
of the so called normal'' biotite to twomica 
granitoids. The crystalline block unit between 
Nedožery and Budíš villages is eroded but 
to the upper or marginal parts (levels) of the 
granitoid intrusive body therefore coarse
grained pegmatitoid varieties of granitoids 
are pievailing here. A detailed petrography 
is given by F. Fiala (1931), A. Klinec (1956. 
1958> and O. Miko (1966). 

Accessory minerals in single rock varieties 
of the crystalline core were investigated by 
O. Miko — J. Határ (1976). Accordingly, the 
assemblage of accessoric minerals in a "nor
mal'' granitoid type is similar to the "auto
metamorphic" and Ktelspar rich varieties 
i. e.: apatite g ilmenite > monazite ) zircon. 
The proportion of accessories in pegmatitoid 
granitoids is apatite > monazite )■'• zircon 
whereas accessories in biotite paragneiss from 
the soutern margin of the mountains is gar
net > apatite )) monazite S zircon. 

Panning samples were taken over the entire 
crystalline core of the Ziar Mts. Alltogether 
27 heavy minerals have been identified in 
concentrates most of them occurring only in 
accessory to subordinated amounts in the res
pective rocks. Nine minerals are firstly re
ported from the area: baryte. cordierite, 
corundum, disthene. native gold, scheelite. 
sillimanite, spinel and staurolite. Results pro
ved that single rock varieties contain also 
peculiar assemblages of accessory minerals 
(Miko — Határ, 1976). 

New results were obtained also concerning 
the distribution of ore minerals in the area. 
Four districts with higher amounts of sulphi
des, baryte, haematite and limonite were 
distinguished in the Ziar Mts. (fig. 1). All 
districts are related to the belts of strong 
tectonic deformations in granitoids (catacla
sites and mylonites). Northernly from Ráztoč
no village near to the Uhlisko forest guard 

house, pyrite occurs together with arsenopy
rite, baryte, haematite and limonite (halo 
No. 1). Northwards between Malá Causa. Bu
díš and Dubové villages, strongly tectonized 
granitoids contain higher amounts of pyrite, 
chalcopyrite, at places of baryte and subor
dinatedly even of native gold together with 
minerals of the zoisiteepidote group and 
carbonates (halo No. 2). Sulphides with hae
matite, limonite and the minerals of the epi
dotezoisite group occur also in the areally 
less txtent halo No. 3. The last halo is also 
trending in SW—NE direction and contains 
higher amounts of pyrite, chalcopyrite, baryte, 
haematite and limonite. It is located westernly 
from Vyšehrad village (halo (ÍJ 4). Scheelite 
was found sporadically only in the southern
most and southeastern part of the mountains. 

Panning prospection results may be corre
lated with data from the surrounding crys
talline mountain ranges, the Malá Fatra and 
Malá Magura Mts. Similarly, also in these 
mountains, scheelite was found mainly in places 
where metamorpic rocks of the granitoid 
intrusion mantle are preserved (Hovorka — 
Greguš, 1974). Baryte occurences mentioned 
by the above authors are also related to the 
hydrothermal activity of Alpine age in the 
Malá Fatra Mts. A PreVariscan ore forma
tion of scheelite, native gold and of cinna
barite is mentioned by M. Bohmer — P. Hvož
ďara (1980) from the Malá Magura Mts. but 
frequently reported also from further West 
Carpathian crystalline terraines. The subor
dinated scheelite and native gold association 
found in the Ziar Mts. belongs to this type of 
mineralization as well although cinnabarite 
was not yet found here. A Varisctn mobili
zation of some older mineralizations may not 
be excluded in this case. 

An epigenetic hydrothermal activity, similar 
to those reported from the Malá Magura Mts. 
(Bohmer — Hvožďara, 1980), is represented 
by sphalerite, galena, chalcopyrite and baryte 
complemented, in places, by arsenopyrite and 
pyrite. Hydrothermal concentrations are lo
cated in strongly tectonized Alpine zones 
dissecting the crystalline core. The absence of 
a more considerable ore accumulation is due 
to the strong erosion of the mountain range 
which removed the upper levels of the struc
ture so that only deeper portions of the gra
nitoid massiv remained with only relics of 
indicated ore formations. 

Preložil 1. Varga 


