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L AVA 

llťT|)oi'i>ai|)iiH opromeuto i t H naparaeŇcOB, CHHKHHeMaTuqeCKHX MIH MariiroB 
ii IIX .uia(|)TiipiiTou cenci)03ana.iiioii <iJCTII BcnopcKoro py/ioropim 

HayiaeMbie uopoAw OTHOCHTCH K apaôCKoň cepim (npoKa.\i6pnyM), KOTO
pasi MMeeT nojiiiMeTaMopdDHoe pa3BMTne. PerwoHajifaHoe n3.vieHeHMe CB»3aHO 
c flajicJiaHCKoň TCKTOHMKOM M npoxoflHJia B ycjioBiiax cpannii rpaHaTCo;iep>Ka
1UMX aMCpMÔOJIHTOB. 

naparHeňcbi o6pa30Bajintb Bjiaro^apa pcrwoHajibHOMy M3MeHeHMio CBMTM 
apru^MTOBhix H aprM.íHTonccHaHHCTbix cjiaHucB, c naqKaMM apo6. Mnr.\ia
THThl HMOOT npCHMyiHCCTBCHHO XapaKTCp CTpOMaTHHCCKMX MlirMaTMTOB. 

OpTorHeíiCM HBJíaraTca npoflyKTOM pcriiOHaJibHoro H3MCHeHiia PHOJIHTOB, 
âUMTOB M MX nMpOKJiaCTHK. BTOpMMHOe TepMMMeCKOe M3MeHeHHe Ha6\nio

^acTca jiOKa^bHo M cnocofJTBOBajio H3MeneiiHe TOJibKO naparHeíicoB. Ruačp-
Topc3a OTHOCIITCH aJinHHCKOMy B03pacTy, HO eé Hanaro OTHOCHTCH y « e 
ÄO BapucKoro BpcMeHM, B VCJTOBHHX cbaquu 3ejréHwx cjiamteB. 

Petrography of ortho and paragncisses, synkinematic migmatites and of 
their diaphthorites in the northwestern pari of the Veporské rudohoric 
Mts. (Central Slovakia) 

Crystalline rocks in the northwestern part of the Veponc belong 
to the Jarabá unit (Precambrian) of polymetamorphic development. Re
gional metamorphisrn is related genetically to the Dalsladian tectonics 
under conditions of garnet amphibolite facies. Paragneiss varieties ori
ginated at the expense of argillaceous and arenaceous sediments with 
graywacke intercalations. Mostly stromatitic migmatite varieties are 
in part products of ultrametamorphism. Orthogneiss developed at the 
expense of rhyolite to dacite and acidic pyroclastics A Variscan thermal 
overprint occurs only locally in paragneiss varieties. A diaphthoritic 
overprint in greenschist facies conditions is mainly of Alpine age but 
early manifestations of it occurred already during the Variscan cycle. 
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V rokoch 1959—1968 sme podrobne geo
logicky zmapovali severozápadnú časť Ve

porského rudohoria. To nám poslúžilo ako 
podklad na zostavenie prehľadnej geolo

gickej mapy v mierke 1 : 50 000, ako aj 
napísanie geológie tohto územia, ktorá už 
vyšla tlačou (Kamenický, 1977a). Geolo

gické bádania sa nám stali aj východiskom 
nasledujúceho petrograíického výskumu. 
V prvej etape sme osvetlili petrografiu 
amfibolitov a ich diaftoritov (Kamenický. 
1978) a v ďalšej sme sledovali petrogra

fickú povahu ortorúl a pararúl. synkine

matických migmatitov a ich diaftoritov. 
Výsledky bádania, ktoré sú obsahom tejto 
práce, sú zaujímavé z hľadiska litológie 
kryštalinika mapovanej oblasti, ale majú 
veľký význam aj pre poznanie vývoja ce

lého západokarpatského kryštalinika. 

Geologická stavba severozápadnej časti 
Veporského rudohoria 

Bádané územie sa rozprestiera južne od 
doliny Hrona medzi Breznom a kúpeľmi 
Brusno a tiahne sa na J až po najsever

nejšie výbežky neovulkanitov skupiny Po

ľany. Buduje ho prevažne kryštalinikum. 
ale mohutný vývoj tu má aj perm a 
v menšej miere je zastúpené aj mezo

zoikum. sedimenty paleogénu a neogénu. 
neovulkanity a kvartérne sedimenty. 

Kryštalinikum buduje takmer celú ju

hovýchodnú časť mapovaného územia 
medzi Podbrezovou. Čeljencom. osadou 
Medveďov a osadou Hrončok v Kame

nistej doline. Drobné výskyty kryštalinika 
sú aj v juhozápadnom, segmente ľubie

tovského pásma medzi Ľubietovou a do

linou Veľkej a Malej Zolnej na V od Po

nickej Huty. Skladá sa prevažne z meta

morfitov ortopôvodu a parapôvodu a iba 
v nepatrnej miere aj z granitoidov. 

Metamorfity sú súčasťou jarabskej série, 
ktorú sme v minulosti zaradili do pred

kambria (Kamenický. 1977a). V predmeta

morfnom vývoji je jarabská séria v sle

dovanom území z vulkanogénnosedimen

tárneho komplexu dovitých a ílovitopies

čitých bridlíc s vložkami drob a len s ak

cesorickým zastúpením bituminóznych čle

nov a s pomerne hojným rozšírením eu

geosynklinálnych vulkanitov povahy ba

zaltov, ryolitov a v nepatrnej miere aj 
dacitov. Metamorfity majú najčastejšie 
polymetamorfný vývoj a okrem regionál

nej premeny vedúcej lokálne až k ultra

metamorfóze a k synkinematickej migma

titizácii a granitizácii spätej s dalslandskou 
tektonikou ich miestami postihla aj nalo

žená termická, premena a napokon silne 
ovplyvnila variská a alpínska dialtoréza. 

Dalslandskou metamorfózou nadobudli 
sedimentárne členy jarabskej série povahu 
pararúl, feldšpatitizovaných pararúl a 
synkinematických migmatitov, bazalty, ich 
tufy a tufity sa zmenili na amfibolity, ryo

lity a dacity s príslušným pyroklastikom 
získali povahu tzv. ortorúl. Naložená ter

mická premena sa spozorovala len lokálne 
a postihla iba pararuly a feldšpatitizované 
pararuly. Prejavuje sa len mikroskopicky 
porfyroblastmi sillimanitu a muskovitu. 
Diafloréza je v študovanom území rozší

rená takmer regionálne a jej intenzita ryt

micky narastá od SZ na JV. Postihla všet

ky členy kryštalinika, ale najmä pararuly 
a synkinematické migmatity. 

Granitoidy zastupuje iba hrončocký 
granit, vystupujúci pri juhovýchodnom 
okraji mapovaného územia. Je variského 
veku a intruzívnej povahy, ale za alpín

skeho veku bol intenzívne mylonitizovaný. 
Perm je vyvinutý iba pri severozápad

nom okraji lubietovského kryštalinika. 
Má kontinentálny vývoj a je z dvoch fa

ciálne rozdielnych súvrství: z bazálneho 
súvrstvia sivých a svetlosivých drob s vý

levmi ryolitov a z nadložného pestrofareb

ného súvrstvia piesčitých bridlíc, drob a 
polymiktných konglomerátov. Do permu 
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sme v minulosti (Kamenický, 1977a) zara
ďovali aj granitové porfýry a granodio

ritové porfyrity vystupujúce v ľubietov

skom kryštaliniku, ale ich stratigrafické 
postavenie nie je ešte dokázané. 

Mezozoikum sa skúmalo len okrajovo, 
pokiaľ malo bezprostredný vzťah k paleo

geografii kryštalinika. V mapovanom území 
sú tri mezozoické série a patria chočskej 
a krížňanskej jednotke a chvatimešskej 
sérii (Kamenický, 1977a). Každá má inú 
litologickú náplň, rozličné stratigrafické 
rozpätie a rozdielnu tektonickú pozíciu. 
Mezozoikum krížňanskej jednotky a oba

lovej série Chvatimecha, ako aj obalový 
perm sú slabo regionálne metamorfované. 

Severozápadná časť Veporského rudo

horia sa vyznačuje šupinovitovrásovou 
stavbou, ktorá vznikla hlavne za alpín

skeho vrásnenia, ale na jej formovaní sa 
zúčastňoval aj starší orogén, najmä tek

tonické pohyby predkambrického a varis

kého cyklu, ale pravdepodobne aj kale

dónske tektonické pohyby. 
Ďalšie údaje o geologickej stavbe sledo

vanej oblasti sú v inej našej publikovanej 
práci (Kamenický, 1977a). 

Petrografia pararúl, ľubietovských orto

rúl a synkinematických migmatitov 

Ako sme už uviedli v 1. kapitole, majú 
pararuly, ľubietovské ortoruly a synkine

matické migmatity severozápadnej časti 
Veporského rudohoria pomerne pestrý pe

trograf ický vývoj. Túto pestrosť vyvolali 
viaceré činitele, variabilné chemické zlo

ženie pôvodných hornín, častý polymeta

morfný vývoj, ale aj rozdielna intenzita 
jednotlivých druhov ich premeny. 

Petrografia pararúl 

Pararuly vznikli regionálnou premenou 

sedimentárneho súvrstvia ílovitých a ílo

vitopiesčitých bridlíc s polohami drob a 
s celkom vzácnym zastúpením bituminóz

nych členov, najčastejšie prítomných len 
vo forme uhoľnatého pigmentu. 

V závislosti od charakteru metamorfózy 
možno v bádanej oblasti vyčleniť tri zá

kladné skupiny pararúl: regionálna meta

morfované, feldšpatitizované a pararuly 
s naloženou termickou metamorfózou. 

Regionálne melamorjuvané pararuly 
majú prevažne drobnozrnný a rovnomer

ne zrnitý vývoj. Vyznačujú sa výrazne 
bridličnatou textúrou s rovnými a navzá

jom rovnobežnými plochami bridličnatosti. 
Majú pomerne jednoduché minerálne zlo

ženie a podstatne ich tvorí kremeň, kyslý 
plagioklas, biotit ± muskovit. Podľa prí

tomnosti muskovitu a, alebo biotitu možno 
v tejto skupine vyčleniť dve základné va

riety pararúl: muskovitickobiotitické a 
biotitické. 

Muskovitickobiotitické pararuly sú 
svetlosivé až tmavosivé a s plochami brid

ličnatosti posiatymi šupinkami muskovitu 
striebristého lesku. 

Minerálne zloženie: kremeň, plagio

klas )) biotit ž muskovit. Akcesoricky je 
prítomný apatit, zirkón a magnetit + me

taantracit ± turmalín. 
Štruktúra: orientovane lepidogranoblas

tická. 
Sľuda je zastúpená iba vo vedľajšom 

množstve, pričom biotit najčastejšie pre

vláda nad muskovitom, resp. je ich po

mer 1 : 1 . Potom možno hovoriť o dvoj

sľudných pararulách (obr. 1). 
Biotitické pararuly sú pozvoľnými pre

chodmi spojené s muskovitickobiotitický

mi a dvojsľudnými pararulami. Biotit je 
v nich často zastúpený až v podstatnom 
množstve, a preto sú prevažne tmavosivé. 
Sú menej rozšírené ako muskovitickobio

titické a dvojsludné pararuly. Boli napr. 
spozorované v doline Muráň a v doline 
Lopejského Celna, kde tvoria drobné in
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Obr. 1. Muskoviticko-biotitická pararula 
s kremeňom (q), plagiuklasom (pi), biotitom 
(bi) a muskovitom (mu). Orientovane lepido
granoblastická štruktúra. Južný breh Hrona 
pri západnom okraji Brezna. Zväčš. 32 x . 
nik. X 
Fig. 1. Muscovitebiotite paragneiss with 
quartz (q), plagioclase (pi), biotite (bi) and 
muscovite (mu). Preferredly oriented grano
blastic texture. Hron river southern riverside, 
western periphery ot Brezno town. Magn. 
X32, crossed nicols 

terkalácie v pásme synkinematických mig

matitov. 
Minerálne zloženie: kremeň, plagio

klas > biotii. Z akcosórií je najčastejší 
apalit . zirkón. magneti t + granát ± meta

antracit ± turmal ín . 
Št ruk tú ra : orientovane lepidogranoblas

tická. 
Okrem turmal ínu sú všetky minerály 

biotitických pararúl regionálnometamorf

ného pôvodu. Preto sú tvarovo usporia

dané a svojimi dominujúcimi polohami 
ležia v plochách metamor íne j bridlična

tosti. Turmalín vystupuje na in te rgranu

lách pararúl a má miestami porfyroblas

tický vývoj. Lokálne obsahuje uzavreniny 
lentikulárneho zrnitého a regionálne 
metamorfného kremeňa, a to nás vedie 

k náhľadu, že je produktom naloženej ter

mickej metamorfózy. 
Kremeň má tvar lentikulárnych zŕn 

(priemernej veľkosti 0.2—1.3 mm), ktoré 
sú pred ĺžené v smere metamorfnej bridlič

natosti. Okrem regionálne metamorfného 
kremeňa I v pararulách miestami vystu

puje aj relatívne mladší kremeň II. ktorý 
tvorí hydrotermálne žilky mm mocnosti 
prenikajúce rovnobežne, ale aj šikmo na 
bridličnatosť (obr. 2). 

Plagioklas má tvar hypidiomorfných a 
xenomorfných tabuliek podľa M(010) le

žiacich dominujúcou plochou v plochách 
metamorfnej bridličnatosti. Podľa indexu 
lemu stanoveného reľraktometricky na 
amorfnom skle (n = 1.503 — 1.503) patrí 
oligokiasu Ari2o_22 Tvorí jednoduché indi

Obr. 2. Muskovitickobiotitická pararula 
s kremeňom (q), plagiuklasom (pi), muskovi
tom (mu) a biotitom (bi) s hydrotermálnou 
žilkou kremeňa. Orientovane lepidogranoblas
tická štruktúra. Južný breh Hrona pri západ
nom okraji Brezna. Zväčš. 32x, nik. X 
Fig. 2. Muscovitebiotite paragneiss with 
quartz (q), piagioclase (pi), biotite (bi) and 
muscovite (mu) with a hydrothermal quartz 
veinlet. Hron river southern riverside, western 
periphery of Brezno town. Magn. X32, crossed 
nicols 
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vidua, ale aj poiysyntetické zrasty podľa 
albitového zákona. 

Biotit má v reze bc tvar štíhlych šu

piniek (priemerná veľkosť 0.2 —1.2 mm) 
pred ĺžených v smere bridličnatosti. Má 
červenohnedú farbu a silný pleochroizmus 
(X = bledohnedá. Z — červenohnedá). Má 
veľmi malý 2V;< = 15". Podľa indexu lomu 
určeného imerznou metódou (nz = 1.645— 
1.651) patri mero.vénu s pr iemerným obsa

hom 58 "i, mol. flogopitu a 42 % mol. 
siderofylitu (Dudek — Fediuk — Paliv

cová. 1962). 
Aj muskovit má v rezoch bc tvar štíh

lych šupiniek usporiadaných v smere brid

ličnatosti. Je syngenetickým minerálom 
s biotitom. čo dokazuje ich vzájomné pa

ralelné prerastanie podľa (001). Podľa 
indexu lomu stanoveného imerznou me

tódou n z = 1.592—1.594 patr í muskovitu 
chudobnému na Fe. 

Apatit je najrozšírenejším akcesorickým 
minerálom pararúl . Má tvar xenomorľ

ných zŕn (priemerná veľkosť 0.02 mm) 
vystupujúcich na intergranulách. 

Zirkón je pomerne zriedkavý, xeno

morfne zrnitý alebo krátkostlpčekovitý 
podľa c a najčastejšie tvorí inklúzie v bio

tite. 
Magnetit tvorí jemnozrnný pigment 

rovnomerne rozptýlený v hornine. 
Granát je v pararulách pomerne vzác

nym, akcesorickým minerálom. Má na j 

častejšie habitus xenomorfných zŕn (prie

merná veľkosť 0.02 mm), ktoré silne za

tláča pennín. čo sťažuje jeho presnú optic

kú identifikáciu. Pravdepodobne patri 
almandinu. 

Feldšpatiíizované pararuly sú minerál

nym zložením, š t ruktúrou a textúrou ná

padne príbuzné muskovitickobiotit ickým 
pararulám. Odlišujú sa od nich iba svet

lými očkami plagiokiasu a alebo kremeňa 
(priemernej veľkosti 0.5—1 cm), ktoré vy

stupujú v relatívne drobnozrnnejšej hmote 
pararulového zloženia. 

Medzi feldšpatitizované pararuly patr ia 
len horniny s obsahom neosómu do 10 obj. 
" n. horniny s vyšším obsahom neosómu 
zaraďujeme už do migmatitov. 

Minerálne zloženie: plagioklas > kre 

meň )j biotit. Z akcesórií sa najčastejšie 
spozoroval apatit . zirkón a magneti t . 

Št ruk tú ra : oftalmitickolepidogranoblas

tická. 
Kremeň feldšpatitizovaných pararúl je 

spravidla dvoch, ale miestami až troch 
generácií: kremeň I je regionálne metá

morfný. kremeň II je produktom ul t ra

metamorfozy a kremeň III je hydroter 

rnálneho pôvodu. Kremeň I má drobno

zrnný a lent ikulárny vývoj a je tvarovo 
usporiadaný, zatiaľ čo kremeň II je rela

tívne väčši a tvorí s plagioklasom II por

fyroblasty prejavujúce sa makroskopický 
vo forme svetlých očiek. 

Aj plagioklas je dvoch generácií : regio

nálne metamorfný plagioklas I a ul t ra

metamorfný plagioklas II. Plagioklas I je 
tvarovo usporiadaný, má rovnaký habi tus 
i rovnakú bazicitu ako plagioklas musko

vitickobiotitických a biotitických pararúl . 
Plagioklas II naproti tomu tvorí porfy

roblasty a je rovnakej bazicity ako pla

gioklas I. Podľa indexu lomu určeného 
imerznou metódou na amorľnom skle 
(n = 1.501—1.503) patrí oligoklasu Anigji 
(obr. 3). 

Biotit má drobnošupinkovitý vývoj, je 
tvarovo usporiadaný a je regionálne meta

morfného pôvodu. S pribúdaním intenzity 
ultrametamorfozy sa regeneroval regio

nálne metamorfný biotit. ktorý sa často 
spája do šupinkovitých kumuloblastov ob

tekajúcich porfyroblasty plagioklasu II 
a alebo kremeňa II. Z toho možno usu

dzovať, že v procese ultrametamorfozy pa

rarúl nastala aj čiastočná rekryštalizácia 
biotitu I. Ale obidva genetické typy bio

titu patria meroxénu. ktorý je červeno

hnedý a so silným pleochroizmom (X — 
bledohnedá, Y = červenohnedá). 
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Obr. 3. Feldšpatitizovaná biotilická pararula 
s kremeňom (q), biotitom (bi) a porfyroblast
mi plagioklasu (pi). Ottalmitickolepidograno
blastická štruktúra. Smolová (1018.6). 200 m 
na S od vrcholovej kóty. Zväčš. 32X. nik. X 
Fig. 3. Felspathitized biotite paragneiss with 
quartz (q), biotite (bi) and plagioclase por
phyroblasts (pi). Ophtalmitic to lepidograno
blastic texture. Smolová hill (1018.6 m), 200 m 
southernly from the summit. Magn. X 32, 
crossed nicols 

Fararuly s naloženou termickou meta

morfózou patria medzi petrografické oso

bitosti nielen kryštal inika severozápadnej 
časti Veporského rudohoria. ale aj kryš

talinika Západných Karpát vôbec. Spozo

rovali sa na viacerých lokalitách, napr. 
v závere doliny Muráň a v závere doliny 
Lopejské Ceino. v pruhu muskoviticko

biotitických a biotitických pararúl krak

lovského pásma na južnom brehu Hrona 
pri západnom okraji Brezna a inde. 

Makroskopický, ale aj mikroskopicky sú 
to horniny velmi príbuzné regionálne 
metamorfovaným pararu lám a feldšpati

t izovaným pararu lám. Odlišujú sa od nich 
iba prítomnosťou dvoch. príp. až troch ge

nerácií regionálne metamorfných. príp. 
ultrametamorfných minerálov a minerálov 

naloženej termickej metamorfózy. Meta

moríné minerály regionálne reprezentuje 
hlavne kremeň I, plagioklas I. biotit I. 
ultrametamorfné kremeň II a plagioklas II. 
termicky metamorfnú generáciu kre

meň III. sillimanit. muskovit a turmalín. 
Termická metamorfóza muskovitickobio

titických a dvojsľudných pararúl sa dote

raz nespozorovala. ? preto pri nich hovo

ríme iba o regionálne metamorfnom mus

kovite. 
Podľa zastúpenia termickometamorf

ných minerálov možno v tejto genetickej 
skupine vyčleniť dve horninové var ie ty : 
pararuly s porfyroblastmi muskovitu a pa

raruly so sillimanitom a porľyroblastmi 
muskovitu. 

Pararuly s porfyroblastmi muskovitu sú 
petrograficky veľmi p r j . i z n é regionálne 
metamcrľným pararu lám a ul t rameta

morfným feldšpatitizovaným pararulám. 
Odlišujú sa od nich iba tým, že okrem 
regionálne metamorfného kremeňa I. pla

gioklasu I. biotitu. prip. ultrametamorf

ného kremeňa II a plagioklasu II obsahujú 
aj mladšiu generáciu lermickometamorf

ných minerálov, najmä muskovit. kre

meň HI a turmalín. 
Minerálne zlozenie: kremeň, plagio

klas ž biotit i muskovit. Akcesoricky je 
prí tomný apatit. zirkón. magnetit a tur 

malín. 
Štuk tú ra : porfyroblastickolepidograno

blastická. 
Pararu ly so sillimanitom a porfyroblast

mi muskovitu sa od predchádzajúcej va

riety odlišujú len tým. že okrem regionál

ne, príp. ultrametamorfných minerálov a 
termicky metamorfného muskovitu. kre

meňa III a turmal ínu obsahujú aj termic

kometamorľný siliimanit. 
Minerálne zloženie: kremeň, plagio

klas > biotit ž muskovit. sillimanit. 
Z akcesčrií je prí tomný apatit . zirkón. 
granát II. magnetit a turmalín (obr. 4). 
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generácií : plagioklas I je regionálne me
tamorfný a plagioklas II je produktom 
ultrametamorfozy. 

Plagioklas I má drobnozrnnejší vývoj 
a tvar hypidiomorfných tabuliek podľa 
M(010) alebo xenomorfných lentikulárnych 
zŕn. ktoré svojou dominujúcou plo

chou ležia v plochách metamorfnej 
bridličnatosti . Naproti tomu plagioklas 
II. ako sme už uviedli, má porfyroblastický 
vývoj a spolu s kremeňom II tvorí svetlé 
očká feldšpatitizovaných pararúl . V pod

mienkach naloženej termickej metamorfó

zy plngioklasy často metasomaticky zatlá

ča sillimanit (obr. 5). Je to proces dealka

lizácie a dekalcifikácie plagioklasu spô

Obr. 4. Porfyrobiasty metasomatického mus
kovitu naloženej termickej metamorfózy 
s inklúziami lentikulárr.e zrnitého regionál
ne metamorfného kremeňa v biotitickej para
rule. Porfyroblastickolepidogranoblastická 
štruktúra. Záver doliny Muráň. 150 m na SV 
od kóty 699,4. Zväčš. 32x. nik. X 
Fig. 4. Metasomatic muscovite porphyroblasts 
of the thermal overprint with inclusions of 
lenticularlygrained quartz of regional meta
morphic origin in biotite paragneiss. Porphy
roblasticlepidogranoblastic texture. Muráň 
gorge upper edge, 150 m NE from the le
velling point 699.4. Magn. X32, crossed nicols 

Št ruk tú ra : poriyroblastickolepidogra

noblastická. 
Kremeň v pararulách s naloženou ter

mickou metamorfózou je dvoch až troch 
generácií: regionálne metamorfný kre

meň I. kremeň II. ako produkt synkine

matickej feldšpatitizácie. a termickometa

morfný kremeň III. ktorý má izometricko

zrnitý vývoj (priemernej veľkosti 1—2 mm) 
a je symplekticky prerastený jemnovlák

nitým sillimanitom. Vystupuje na inter

granulách pararúl alebo je uzavretý por

ľyroblastmi termicky metamorľného mus

kovitu. 
Plagioklas v pararulách s naloženou ter

mickou premenou je jednej alebo dvoch 

Obr. 5. Zatláčanie plagioklasu II (pi) jemne 
vláknitým sillimanitom vo feldšpatitizovanej 
biotitickej paiarule s muskovitom (mu), bio
titom (bi) a kremeňom (q). Porfyroblasticko
lepidogranoblastická štruktúra. Záver doliny 
Muráň, 150 m na SV od kóty 699,4. Zväčš. 
32x. nik. X 
Fig. 5. Replacement of plagioclase II (pi) by 
fine fibrous sillimanite in felspathitized bio
tite paragneiss with muscovite (mu), biotite 
(bi) and quartz (q). Porphyroblasticlepido
granoblastic texture. Muráň gorge upper edge, 
magn. x 32. crossed nicols 
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Obr. 6. Porfyroblasty priečneho a metasoma
tického muskovitu (mu) symplektiticky pre
rasteného jemne vláknitým sillimanitom s in
klúziami regionálne metamorfného kremeňa 
v biotitickej pararule. Portyroblastickolepi
dogranobiastická štruktúra. Záver doliny Mu
ráň, 150 m na SV od kóty 699.4. Zväčš. 32x, 
nik. X 
Fig. 6. Metasomatic muscovite porphyroblasts 
umu) with symplectitie fine fibrous sillima
nite and inclusions of regional metamorphic 
quartz in biotite paragneiss. Porphyroblastic
lepidogranoblastic texture, Muráň gorge 
upper edge. Magn. X32, crossed nicols 

sobený pneumatolyt ickohydrotermálnymi 
roztokmi bohatými na Al. 

Biotit má v týchto horninách často zlo

žitý vývoj, vznikol pôvodne regionálnou 
metamorfózou, ale v procese synkinema

lickej feldšpatitizácie bol čiastočne rekryš

lalizovaný. Má jemnošupinkovitý až drob

nošupinkovitý habitus a je tvarovo uspo

r iadaný alebo tvorí porfyroblasty. ktoré 
sú svojimi št iepnymi t rhl inkami podľa 
(001) často priečne orientované na meta-

morfnú bridličnatosť. V procese naloženej 
termickej metamorfózy ho metasomaticky 
zatláčal j emne vláknitý sillimanit. Zatlá

čame biotitu sillimanitom súvisí s odno

som K. Fe+:1 . Fe + 2, Mg a Ti z jeho mole

kuly. 

Je zaujímavé, že obidva genetické typy 
biotitu majú rovnakú farbu aj pleochro

nizmus (X = bledohnedá. Z = červeno

hnedá). Muskovit v regionálne metamor

ľovaných alebo ul t rametamorfných para

rulách s naloženou termickou metamorfó

zou j e iba termickometamorfného pôvodu. 
Tvorí porfyroblasty (veľkosti 2—5 mm) 
vystupujúce v jemnozrnnej až drobno

zrnne.j pararulovej mezostáze. ktoré sú 
svojou štiepateľnosťou podľa (001) často 
šikmo orientované na bridličnatosť. Ob

sahuje početné inklúzie kremeňa, často 
dvoch generácií : starší regionálne meta

morfný kremeň I je lent ikulárne zrnitý 
a tvarovo usporiadaný a mladší kremeň II. 
ktorý je produktom naloženej termickej 
metamorfózy, má izometricko zrnitý vý

voj a často ho prerastá sillimanit (obr. 6). 
Aj porľyroblasty muskovitu sú často sym

plekticky prerastené jemnovlákni tým silli

manitom. Z toho možno dedukovať, že aj 
sillimanit kryštalizoval v dvoch štádiách, 
v staršom spolu s kremeňom III a v mlad

šom spolu s muskovitom. Často ich spolu 
deľormoval a sprehybal tlak alpínskeho 
orogénu (obr. 7). 

Sillimanit vystupuje len vo svojej jem

nej vláknitej odrode fibrolitu. Ako sme už 
uviedli, metasomaticky zatláča plagio

klas I a plagioklas II a zriedkavejšie aj 
biotit I. 

Granát , ktorý je blízky almandínu. sa 
zdá byť tiež dvoch generácií : starší gra

nát I je zriedkavou súčasťou regionálne 
metamorľných. muskovit ickobiotitických 
a biotitických pararúl . Má len drobno

zrnný vývoj. V termicky metamorfovaných 
pararulách má granát miestami porfy

roblastický vývoj a často obsahuje aj uza

vreniny biotitu. Jeho obsah v pararulách 
s naloženou termickou metamorfózou často 
dosahuje až vedľajšie množstvo. 

Turmalín . ktorý patrí skorylu. je po

merne častým akcesorickým minerálom 
termicky metamorfovaných pararúl . Má 
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Obr. 7. Deformované porfyroblasty musko
vitu II (mu) symplektilicky prerasteného jem
ne vláknitým sillimanitom a zatláčanie por
fyroblastov plagioklasu II kumuloblastmi silli
manitu (sil) vo feldšp.jtitizovanej pararule 
s naloženou termickou metamorfózou. Porfy
roblastickolepidogranoblastická štruktúra. Do
lina Muráň. 120 m na SV od kóty 699.4. 
Zväčš. 32x. nik. X 
Fig. 7. Deformed porphyroblasts of musco
vite II (mu) with symplectitic intergrown 
tine fibrous sillimanite and replacement of 
plagioclase II by sillimanite cumuloblasts (sil) 
in felspathitized paragneiss suffering thermal 
overprint. Porphyroblasticlepidogranoblastic 
texture. Muráň gorge. 120 m NE from levell
ing point 699.4. Magn. X32, crossed nicols 

tvar krá tkych sllpčekov predĺžených podľa 
c. V mikroskope obsahuje inklúzie lenti

kulárne zrnitého tvarovo usporiadaného 
kremeňa I, čo dokazuje, že patrí medzi 
produkty záverečného štádia naloženej 
termickej metamorľózy. 

Regionálne metamorfné a ul t rameta

morľné pararuly s naloženou termickou 
premenou najčastejšie viac alebo menej 
intenzívne postihla diaftoréza. V jej po

čiatočnom štádiu tlak postihol hornino

tvorné minerály pararúl , kremeň a živce 
t lak deformoval, vyvalcoval alebo kata

klázoval a sľudy sprehýbal. Súčasne na

stala postupná sericitizácia plagioklasu 
a chloritizácia biotitu a granátu . Takto 
diaftoritizované horniny sú podstatne zlo

žené z regionáinometamorfných. príp. 
ul t rametamorfných alebo termickometa

morfných minerálov a minerály diaftorézy 
sú v nich zastúpené len vo vedľajšom 
množstve, a preto majú ešte povahu pa

rarúl. V ďalšom štádiu diaftorézy tieto 
horniny prešli do diaftoritických svorov 
a fylonitov. o ktorých sa píše v kapitole 3. 

Petrografia ľubietovských ortorúl 

V minulosti sa ľubietovské ortoruly vo

lali aj . .žulorulami" alebo . .migmatitmi 
žulorulového t y p u ' . Už z rozkolísanosti 
v ich označovaní vychodí. že náhľady na 
ich genézu nie sú doteraz jednotné. Podľa 
starších predstáv tieto horniny vznikli re

gionálnou premenou grani tov alebo syn

kinematickou migmatitizáciou pararúl 
(Zoubek. 1928—1936) a podľa nášho star

šieho názoru (Kamenický, 1977a) sú pro

duktmi anatexie pararúl . Ale najnovšie 
výsledky petrograľického výskumu uká

zali, že sú produktmi regionálnej preme

ny ryolitov. ich tufov a tufitov. v menšej 
miere aj dacitov a ich pyroklastík. Dôka

zom toho je ich monotónny petrograf ický 
vývoj a chemické zloženie, ktoré je ná

padne príbuzné ryolitom a dacitom (tab. 1). 
Horniny príbuzného minerálneho a che

mického zloženia mohli vzniknúť aj meta

morfózou drob alebo arkóz, ale tieto sedi

menty tvorili v jarabskej sérii, pozostá

vajúcej prevažne z dovitých a ílovitopies

čitých bridlíc, len drobné vložky cm a mm 
mocnosti a ortoruly miestami dosahujú 
mocnosť až 600 m. Regionálnometamorfný 
pôvod dokazuje aj ich bridličnatá textúra, 
ktorá je výslednicou tvarového usporia

dania ich regionálne metamorfných mine

rálov, najmä kremeňa, ortoklasu. plagio

klasu, biotitu + muskovitu. 
Podľa pôvodného charakteru možno 
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v ľubietovských ortorulách vyčleniť dve 
základné skupiny horn ín : ortoruly vznik

nuté z ryolitov, ich tufov a tufitov a orto

ruly. ktoré vznikli premenou dacitov a ich 
pyroklastík. Ortoruly vzniknuvšie z ryo

litov sú podstatne zložené z kremeňa. 
Kživca (ortoklas — mikroklín) a plagio

klasu. Preto ich možno nazvať aj plagio

klasovoortoklasovými ortorulami. Naproti 
tomu mctamorfné produkty dacitov sú 
hlavne z kremeňa a plagioklasu. a preto 
ich možno pomenovať plagioklasovými 
ortorulami. Bridličnaté ortoruly prechá

dzajú lokálne do masívnych všesmerne 
zrnitých hornín s hypidiomorfne zrnitou 
štruktúrou, ktoré majú zloženie muskovi

tických. muskovitickobiotitických a bioti

tických granitov alebo kremenných diori

tov. Horniny spomenutého charakteru sú 
už produktmi ultrametamorfozy a parciál

nej anatexie plagioklasovoortoklasových 
a plagioklasových ortorúl. 

Plagioklasovo-ortoklasové ortoruly sú 
svetlosivé až sivé. majú prevažne drobno

zrnitý a rovnomerne zrnitý vývoj a brid

ličnatú textúru. Postupným zväčšovaním 
zrna prechádzajú drobnozrni té a rovno

merne zrnité ortoruly do strednozrnitých 
a najčastejšie oťtalmitických variet. 

Podľa zastúpenia vedľajších minerálov, 
muskovitu a biotitu. možno v tejto skupi

ne vyčleniť tri variety plagioklasovoor

toklasových ortorúl : muskovilické. musko

vitickobiotitické. biotitické a podľa tex

túry ešte oftalmitické ortoruly. 
Muskovitickoplagioklasovoortoklaso

vé ortoruly sú pomerne málo rozšírené. 
Spozorovali sa napr. v oblasti Čierťaže 
(1204.2). kde tvoria polohy v muskovit ic

kobiotitických a biotitických ortorulách. 
Vznikli premenou najkyslejších diferenciá

tov ryolitov. ale masívne variety sú aj pro

duktom parciálnej anatexie plagioklasovo

ortoklasových ortorúl. Sú svetlosivej až 
sivej farby a drobnozrnitého a rovnomerne 
zrnitého vývoja (priemerná veľkosť 0,6— 

1.3 mm) a nezreteľné bridličnatej textúry. 
Minerálne zloženie: kremeň > orto

klas > plagioklas. vedľajšie zastúpenie má 
muskovit . Z akcesórií je bežný apatit . zir

kón a magnetit . Miestami je akcesoricky 
pr í tomný aj mikroklín. biotit a granát . 

Š t r u k t ú r a : orientovane lepidogranoblas

tická. 
Muskovitickobiotitické až dvojsľudné 

plagioklasovoortoklasové ortoruly sú po

zvoľnými prechodmi spojené s muskovitic

kými a biotitickými ortorulami. Aj ony sú 
svetlosivé až sivé a drobnozrnitého a rov

nomerne zrnitého vývoja (priemernej veľ

kosti 0,6—1,2 mm) a nevýrazne bridlič

natej t ex túry (obr. 8). 
Minerálne zloženie: kremeň > orto

Obr. 8. Muskovitickobiotitickoplagioklasovo
ortoklasová ortorula s kremeňom (q), ortokla
som (or), plagioklasom (pi) a s vedfajším za
stúpením muskovitu a biotitu (šupinkovité). 
Orientovane iepidogranoblastická štruktúra. 
Dolina Predajnianskeho Celna. kóta 739 2 
Zväčš. 32x, nik. X 
Fig. 8. Muscovitebiotiteplagioclaseorthoclase 
orthogneiss with quartz (q), orthoclase (or), 
plagioclase (pi), subordinated muscovite and 
biotite (flakes). Lepidogranoblastic texture. 
Predajnianske Celno valley, levelling point 
739.2. Magn. • 32. crossed nicols 
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klas > plagioklas, vedľajšie zastúpenie má 
muskovit a biotit. Z akcesórii je prí tomný 
apatit . zirkón a magneti t a miestami aj 
mikroklín. 

Š t r u k t ú r a : orientovane lepidogranoblas

tická. 
Biotitickoplagioklasovoortoklasové or

toruly sú najrozšírenejším typom ľubie

tovských ortorúl. Sú napr. hojne rozšírené 
v širšom okolí Čierťaže (1204.2) a Celna 
(940.3). Majú najčastejšie drobnozrnitý a 
rovnomerne zrnitý vývoj (priemerná veľ

kosť zrna 0,5—1.2 mm). Sú zreteľne br id

ličnatej tex túry a svetlosivej až sivej far

by. Len miestami obsahujú porľyroblasty 
kremeňa a alebo mikroklínu (priemernej 
veľkosti 2—8 mm). S pr ibúdaním porfy

roblastov prechádzajú rovnomerne zrnité 
ortoruly do oftalmitických ortorúl a tie 
miestami do masívnych granitov (obr. 9). 

Minerálne zloženie: kremeň > orto

klas > plagioklas. vedľajšie zastúpenie má 
biotit ± mikroklín. Z akcesórií je bežný 
apatit . zirkón. magneti t a miestami aj m u s 

kovit. 
Št ruk tú ra : orientovane lepidogranoblas

tická. 
Oftalmitické biotitickoplagioklasovoor

toklasové ortoruly sú produktom ul t rame

tamorfozy ryolitov a ich pyroklastík. pri 
ktorej nastala aj parciálna anatexia a 
vznikli porfyroblasty kremeňa a alebo 
mikroklínu alebo sa aj pretavili väčšie 
časti ortorulového komplexu a vznikla 
anatektická magma, z ktorej vznikli ma

sívne granit ické horniny so sukcesiou 
magmatickej kryštalizácie. Majú medzi 
Iubietovskými ortorulami pomerne malé 
rozšírenie: spozorovali sa napr. na západ

nom svahu Celna (940.3) a v doline Prc

dajnianskeho Celna pri jej vyústení do 
doliny Lopejského Celna. Tvoria polohy 
v ostatných typoch lubietovských ortorúl, 
hlavne v biotitických ortorulách. s ktorými 
sú spojené pozvoľnými prechodmi. Sú svet

losivej ľarby a majú relatívne väčší vývoj 

zrna (priemerná veľkosť 1—2 mm) a oftal

mitickobridličnatú až nezreteľnú bridlič

natú textúru . 
Minerálne zloženie: kremeň. Kživec 

(ortoklas ä mikroklín) 2 plagioklas, 
vedľajšie zastúpenie má biotit. Akcesoric

ky je bežný apatit . zirkón a magnetit . 
Š t r u k t ú r a : of talmitickolepidogranoblas

tická. 
Analekt ické granity tvoria drobné a 

nepravidelné polohy v ortorulách. majú 
s nimi rovnaké minerálne zloženie, ale 
masívnu textúru a hypidiomorfne zrnitú 
š t ruktúru . 

Kremeň spolu s Kživcom a plagiokla

som patr ia medzi podstatné minerály Tu

Obr. 9. Biotilickoplagioklasovoortoklasová 
ortorula s kremeňom (q), ortoklasom (or), 
plagioklasom (pi), mikroklínom (mriežkovaný) 
a biotitom (šupinkovitý). Orientovane lepido
granoblastická štruktúra. Východný svah 
Čierťaže (1204.2). 100 m na SV od vrcholovej 
kóty. Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 9. Biotiteplagioclaseorthoclase orthogne
iss with quartz (q), orthoclase (or), plagio
clase (pi), microcline (grid texture) and bio
tite (flakes). Preferrredly oriented lepidogra
noblastic texture. Cierfaž hill (1204.2 m) 
eastern slope, 100 m NE from the summit. 
Magn. x 32, crossed nicols 
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bietovských plagioklasovo-ortoklasových 
ortorúi a z nich vzniknutých anatektických 
granitov. Jeho pomer ku K-živcu a plagio
klasu je často 1 : 1 : 1. 

V drobnozrnitých a rovnomerne zrni

tých ortorulách má kremeň lent ikulárne 
zrnitý vývoj (priemernej veľkosti 0.6— 
1.2 mm), je tvarovo usporiadaný, čo je 
dôkazom o jeho regionálne metamorfnom 
pôvode. V oftalmitických ortorulách okrem 
regionálne metamorfného kremeňa I vy

stupujú aj porfyroblasty kremeňa II (prie

mernej veľkosti 0,5—2 cm), ktoré vznikli 
v procese ultrametamorfozy ortorúl. 
Majú najčastejšie tvar tlstých šošoviek 
pred ĺžených v smere metamorfnej bridlič

natosti . V anatektických granitoch má 
kremeň alotriomorfne zrnitý vývoj a vše

smernú orientáciu. 
Ortoklas v drobnozrnitých a rovnomerne 

zrnitých ortorulách má najčastejšie habi

tus xenomorfných tabuliek podľa M(010). 
ktoré sú svojou dominujúcou plochou 
orientované rovnobežne s plochami brid

ličnatosti. A to je dôkaz, že je produktom 
parakinematickej rekryštalizácie regionál

nej metamorfózy. V anatektických grani

toch majú tabuľky ortoklasu hypidiomorf

nv vývoj a všesmernú orientáciu. Naproti 
tomu v oftalmitických ortorulách má re

lat ívne väčší vývoj (priemernej veľkosti 
1—2 mm), je najčastejšie mikroperti t ický 
a okrem samostatných jedincov tvorí aj 
zrasty podľa karlovarského zákona. Jeho 
monoklinická symetria sa stanovila Fjo

dorovou metódou. V zóne kolmej na 
M(010) Z b má rovnobežné zhášanie. 

Mikroklín je bežnou súčasťou len oľtal

mitických ortorúl. v drobnozrnitom a rov

nomerne zrnitých ortorulách zvyčajne chý

ba alebo vystupuje iba v akcesorickom 
množstve. Porľyroblasty mikroklínu oľtal

mitických ortorúl často obsahujú inklúzie 
regionálne metamorfných minerálov: pla

gioklasu. kremeňa, biotitu a pod., a preto 
ho pokladáme za relatívne mladší minerál . 

produkt ultrametamorfozy ľubietovských 
ortorúl. J e často mikropert i t ický a vyzna

čuje sa častým mikroklínovým mriežko

vaním (obr. 10), 
Plagioklas je v ľubietovských ortorulách 

a z nich vzniknutých anatektických grani

tov rovnakej genézy a rovnakého habitu 
ako ortoklas. V ortorulách má prevažne 
tvar xenomorfných tabuliek podľa M(010) 
(priemernej veľkosti 0.6—1.5 mm), ktoré 
sú tvarovo usporiadané a svojou dominu

júcou plochou ležia v plochách bridlična

tosti a v anatektických granitoch majú 
hypidiomorfné tabuľky všesmernú orien

táciu. Okrem samostatných jedincov tvorí 
aj zrasty podľa albitového zákona. Patrí 
oligoklasu Am s _ ju. 

Muskovit vystupuje hlavne v musko

vitických a muskovilickobiotitických pla

gioklasovoortoklasových ortorulách. Je 

Obr. 10. Porfyroblasty mikroklínového psrtitu 
v oftalmitickej biotitickoplagioklasovoorto
klasovej ortorule. Predajnianske Celno, 500 m 
na Z od kóty 940,3. Zväčš. 32x. nik. X 
Fig. 10. Microcline perthite porphyroblasts in 
ophtalmitic biotitepiagioclaseorthoclase or
thogneiss. Predajnianske Celno, 500 m west
ernly from levelling point 940.3. Magn. x 32. 
crossed nicols 
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tiež regionálne metamorfného pôvodu a 
má tvar drobných šupiniek (priemernej 
veľkosti 0.5—1.3 mm), ktoré sú št iepatel

nosťou podľa (001) rovnobežné s plochami 
bridličnatosti. 

Biotit má v muskovitickobiotitických. 
biotitických a oftalmickobiotitických pla

gioklasovoortoklasových ortorulách pre

važne j emne šupinkovitý vývoj (priemerná 
veľkosť 0.5—1.4 mm). Je červenohnedej 
farby a silného pleochronizmu (X = bledo

hnedá. Z = červenohnedá). Je tvarovo 
usporiadaný a svojou dominujúcou plo

chou (001) je rovnobežný s bridličnatosťou 
ortorúl. J e to dôkaz o jeho regionálne 
metamorfnom pôvode. Podľa indexu lomu 
( n / = 1.653) určeného imerznou metódou 
patr í meroxénu so íl "n mol. flogopitu 
a 53 "n mol. síderofyhtu. Rovnaký optický 
charakter má aj biotit anatektických gra 

nitov, ale mó všesmernú orientáciu. 
Apatit je najčastejšou akcesóriou ľubie

tovských ortorúl. Má tvar xenomorľných 
zŕn (priemerná veľkosť 0.03 mm) vystu

pujúcich na intergranulách. 
Zirkón býva uzatvorený biotitom a le

muje ho výrazný plaeochroický dvorec. Je 
krátkostlpčekovitý (dĺžky do 0.02 mm). 

Granát vystupuje v ľubietovských or

torulách pomerne vzácne. Má tvar xeno

morfných zŕn (veľkosť do 0.6 mm), býva 
velmi silne chloritizovaný. čo veľmi sťa

žuje presne ho opticky identiľikovať. Prav 

depodobne patrí almandínu. 
Drobnozrnite a rovnomerne zrnité a 

oftalmitické plagioklasovoortoklasové or

toruly často postihla diaftoréza a postupne 
sa premenili na diaítoritické svory a fylo

nity. V počiatočnom štádiu tejto premeny 
boli jednotlivé minerály stlačené, sľuda 
t lakom sprehýbaná. živce, a hlavne kre

meň vyvalcované v ploche šošovky alebo 
granulované na jemnozrnný agregát 
(obr. 11). Súčasne nastala intenzívna seri

citizácia živcov a chloritizácia biotitu a 
granátu . Takto premenené horniny majú 

Obr. 11. Diaftoritizovaná muskovitickoplagio
klasovoortoklasová ortorula s počiatočné se
ricitizovaným plagioklasom (albiticky lamelo
vaný). ortoklasom (or) a vyvalcovaným kre
meňom (q) s vedľajším zastúpením musko
vitu (šupinkovitý). Granoblastickokakiritická 
štruktúra. Záver doliny Brzačky. 300 m na 
JV od kóty 797,5. Zväčš. 32X. nik. X 
Fig. 11. Diaphthoritized muscoviteplagiocla
seorthoclase orthogneiss with beginning seri
alization of plagioclase (albitic lamella.?), 
orthoclase (or), laminated quartz (q) and 
subordinated muscovite (flaky). Granoblastic
kakiritic texture. Upper end of the Brzačka 
gorge. 300 m southeaster ly from levelling 
point 797.5. Magn. x32. crossed nicols 

ešte povahu regionálne metamorfných 
metamorfi tov a možno ich označovať ako 
diaftorizované muskovitické. muskoviticko

biotitické a biotitické plagioklasovoorto

klasové ortoruly. 
Flagioklasové ortoruly sa spozorovali len 

v doline Veľká a Malá Zolná na Z od Po

nickej Huty. kde vystupujú vo forme 
dvoch menších telies v oblasti kóty 597,4 
a 595.9 a vo forme drobného výskytu v ju

hozápadnom okolí Ľubietovej, 600 m na 
S od kóty 658.4. V minulosti sme tieto 
horniny (Kamenický, 1977a) pokladali za 
nebulit ické migmati ty pararúl . Ako vyply

nulo z najnovších poznatkov podrobného 
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petrografického výskumu, sú tieto horni
ny metamorfnými produktmi dacitov a ich 
pyroklastík a majú prevažne povahu bio-
titicko-plagioklasových ortorúl. Sú sivé až 
tmavosivé a často so sivozelenkavým ná

dychom. Majú najčastejšie strednozrnitý 
a rovnomerne zrnitý vývoj (priemernej 
veľkosti zrna 2—3 mm). Okrem prevlá

dajúcich rovnomerne zrnitých ortorúl sú 
tu podradné vyvinuté aj oftalmitické va

riety s porfyroblastmi plagioklasu veľké 
do 1 cm a okrem bridličnatých plagiokla

sových ortorúl aj masívne biotitické kre

menné diority. ktoré sú produktom ana

texie ortorúl. Plagioklasové ortoruly a 
kremenné diority majú rovnaké zloženie, 
odlišujú sa hlavne textúrou (obr. 12). 

Minerálne zloženie: plagioklas ž kre

meň, vedľajšie zastúpenie biotitu. Akce

soricky je najčastejší granát a menej častý 
apatit, zirkón a magnetit . 

Št ruk tú ra : orientovane lepidogranoblas

lická alebo granitická. 
Plagioklas má tvar xenomorľných t abu

liek podľa M(010) (priemernej veľkosti 
2.5—3,2 mm), ktoré v ortorulách preja

vujú tendenciu po tvarovom usporiadaní 
a svojou dominujúcou plochou často ležia 
v plohách bridličnatosti. V masívnych kre

menných dioritoch má plagioklas všesmer

nú orientáciu. Je najčastejšie j emne albi

ticky lamelovaný a podľa indexu lomu 
imerzne určeného na amorfnom skle 
(n = 1.511—1,515) patrí andezínu An.n _:):•,• 

Kremeň v ortorulách má habitus lenti

kulárnych zŕn (priemernej veľkosti 2—3.8, 
maximálne až 6 mm), ktoré sú čiastočne 
tvarovo usporiadané a svojím pred ĺžením 
sú rovnobežné s plochami metamorfnej 
bridličnatosti. V kremenných dioritoch je 
kremeň izometricko zrnitý a všesmerne 
orientovaný. 

Biotit má šupinkovitý vývoj (priemernej 
veľkosti 1.3—2,5 mm). Je červenohnedej 
farby a silného pleochroizmu (X = bledo

hnedá. Z = hnedočervená). Obsahuje 

miestami uzavreniny apati tu. zirkónu a 
magneti tu. Podľa indexu lomu stanovené

ho refraktometricky (nz = 1.651) patr í 
meroxénu so 42 % mol. flogopitu a 58 % 
mol. siderofylitu. 

Granát , ktorý patrí pravdepodobne al

mandínu, má tvar xenomorfných zŕn 
(priemernej veľkosti 0,5—2 mm), je naj 

častejším akcesorickým minerálom biotitic

koplagioklasových ortorúl. 
Apatit má charakter alotriomorfných 

zŕn vystupujúcich najčastejšie v biotite. 
ale aj na intergranulách horniny. 

Zirkón je pomerne vzácnym minerálom 
a najčastejšie ho uzatvára biotit. Má krá t 

kostlpčekovitý tvar a lemuje ho výrazný 
pleochroický dvorec. 

Magnetit vystupuje vo forme pigmentu 
rozptýleného v hornine. 

Obr. 12. Biotitickoplagioklasová ortorula 
s plagioklasom (pi), kremeňom (q) a vedľaj
ším biotitom (bi). Lepidogranoblastická štruk
túra. Ponická Huta, 300 m na V od kóty 
597.5. Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 12. Biotiteplagioclase orthogneiss with 
plagioclase (pi), quartz (q) and subordinated 
biotite (bi). Lepidogranoblastic texture. Po
nická Huta village, 300 m casternly from 
levelling point 597.5. Magn. x32, crossed ni
cols 
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Biotiticko—plagioklasové ortoruly a ich 
anatektity študovanej oblasti takmer vše
obecne postihla diaftoréza a postupne sa 
premenili na diafloiity. V počiatočnom 
štádiu tejto premeny najprv tlak postihol 
horninotvorné minerály, čo sa prejavilo ich 
undulóznym zhášaním, kremeň je okrem 
toho často popraskaný a granulovaný a 
biotit sprehýbaný. Súčasne sa uplatnila aj 
slabá sericitizácia plagioklasu a chloriti

zácia biotitu a granátu. Takto premenené 
horniny sú ešte podstatne tvorené regio

nálne metamorfnými minerálmi, a preto 
ich možno nazvať diaftoritizovanými pla

gioklasovými ortorulami alebo dislokačné 
metamorfovanými kremennými dioritmi. 
S pribúdaním intenzity diaftorézy sa pla

gioklas postupne dokonale sericitizoval. 
biotit chlorifizoval alebo baueritizoval a 
granát chloritizoval. 

Petrografia synkinematických migmatitov 

Ako sme už uviedli v 1. kapitole, vy

stupujú synkinematické migmatity v ľubie

tovskom a kraklovskom pásme a neskoro

kinematické až postkinematické migmatity 
v kráfovohoľskom pásme už mimo oblasti 
študovaného územia. Synkinematické mig

matity veľmi často intenzívne postihla 
diaftoréza a postupne sa premenili na 
diaftoritické svory a fylonity. Migmatity 
bez fenoménov diaftorézy sú v bádanom 
území veľmi zriedkavé a majú povahu 
stromatitických migmatitov so silnou pre

vahou paleosómu (70—90 obj. " o) nad 
neosómom. Klesaním podielu neosómu pod 
10 objem. % prechádzajú stromatické 
migmatity do feldšpatitizovaných pararúl, 
o ktorých sme už hovorili. 

Stromatitické migmatity sú bridličnato

páskovanej textúry a sú z paleosómu a 
neosómu striedajúcich sa v mm a cm moc

nosti. 
Paleosóm má povahu biotitických para

rúl, ktoré sme už petrograficky charak

terizovali. Je tmavosivej farby a pozo

stáva z regionálne metamorfných tva

rovo usporiadaných minerálov. Má drob

nozrnitý a rovnomerne zrnitý vývoj a vý

razne bridličnatú textúru. 
Minerálne zloženie paleosómu: kre

meň, plagioklas ;) biotit, akcesoricky je za

stúpený granát, apatit, zirkón a magnetit. 
Štruktúra: orientovane lepidogranoblas

tická. 
Neosóm je najčastejšie zložený z oligo

klasu, miestami aj z mikroklínu, a má 
charakter aplitov až pegmatitov. Je svet

losivej farby, relatívne hrubozrnnejšieho, 
drobnozrnitého až strednozrnitého vývoja 
a všesmernej textúry. Masívna textúra 
neosómu je výrazom jeho kryštalizácie 
z parciálne anatektickej magmy v období 
po kulminácii tektonického procesu. 

Minerálne zloženie neosómu: plagio

klas > kremeň ± mikroklín ± muskovit. 
Štruktúra: granoblastická. 
Podľa vzájomného vzťahu minerálov 

neosómu možno usudzovať, že proces syn

kinematickej migmatitizócie nebol jedno

razovým aktom, ale prebiehal aspoň 
v dvoch a miestami až v troch štádiách. 
V prvom štádiu kryštalizoval plagioklas II 
a kremeň II (plagioklas I a kremeň I. 
ktoré sú súčasťou paleosómu migmatitov, 
sú regionálne metamorfného pôvodu), 
v druhom mikroklín I, kremeň III a mus

kovit a v treťom mikroklín II a kremeň IV. 
Tretie štádium sa prejavilo tvorbou žiliek 
mm a cm mocnosti často prenikajúcich 
migmatitmi šikmo na ich metamorfnú 
bridličnatosť. Na tvorbe neosómu sa naj

viac zúčastnilo prvé štádium, ktoré sa 
uplatnilo takmer v celej oblasti synkine

matických migmatitov. Minerálna asociá

cia druhého štádia sa spozorovala len lo

kálne, napr. na lokalite Za lazom (690.3) 
1 km na S od osady Krám a na západnom 
svahu Veľkej doliny pri juhozápadnom 
okraji osady Medveďov (obr. 13). 
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Obr. 13. Stromatitický migmatit s kremeňom 
(q), plagioklasom (pi), biotitom (bi) a mikro
klínom (mriežkovaný). Štruktúra lepidograno
blastická. Za lazom «>90.9). 1 km na S od 
osady Krám. Zväčš. 32x. nik. X 
Fig. 13. Stromatitic migmatite with quartz (q), 
plagioclase (pi), biotite (bi) and microcline 
(grid texture). Lepidogianoblastic texture. Za 
lazom levelling point (IÍ90.9 m) 1 km nort
hernly trom Krám settlement. Magn. A32. 
crossed nicols 

Kremeň, ako sme už uviedli, vystupuje 
v migmatitoch minimálne v dvoch a ma

ximálne až v štyroch generáciách. Regio

nálne metamorfný kremeň I je súčasťou 
paleosómu. má drobnozrnný a lentikulár

ny vývoj a je tvarovo usporiadaný a kre

meň II—IV je produktom synkinematickej 
migmatitizácie. má izometrický a spra

vidla hrubozrnnejší vývoj. 
Plagioklas. ako tu už vychodí z uvede

ného, je tiež dvoch generácií. Regionálne 
metamorfný plagioklas I je súčasťou pa

leosómu. má lent ikulárne zrnitý vývoj, je 
drobnozrnný a je tvarovo usporiadaný. 
Naproti tomu plagioklas II vznikol v pro

cese synkinematickej migmatitizácie. má 
často tvar izometrických zŕn alebo tabu

liek podľa M(010). hrubozrnnejší vývoj 

(priemerná veľkosť 0.8—2 mm) a nie Je 
markantncjs ie tvarovo usporiadaný. Obi

dva genetické typy plagioklasu sú často 
jemne albiticky lamelované a patria oli

goklasu An;i i . ľ„ 
Biotit vystupuje hlavne v paleosóme. 

V porovnaní s pararulami má relatívne 
väčší vývoj (priemerná veľkosť 1.3 mm) 
a okrem samostatne tvarovo usporiada

ných šupiniek sa často spája do súvislého 
šupinkovitého agregátu prebiehajúceho 
rovnobežne s bridličnatosťou migmatitov. 
Z toho vyplýva záver, že sa pôvodne re

gionálne metamorfný biotit v procese syn

kinematickej migmatitizácie čiastočne re

generoval. Je červenohnedej farby, silného 
pleochroizmu (X = bledohnedá. Z = čer

venohnedá) a patrí meroxénu. 
Mikroklín má tvar izometrických a xe

nomorfných zŕn. je mikroklínovo mriež

kovaný a je produktom druhého a tretieho 
štádia synkinematickej migmatizácie. 

Muskovit je bežným horninotvorným 
minerálom diaftoritizovaných migmatitov. 
ale je v nich prevažne produktom baueri 

tizácie biotitu. Dokazuje to nielen jeho 
tvarové usporiadanie, ale aj povlak l imo

nitu vystupujúci na jeho štiepnych plo

chách podľa (001). Okrem muskovitu 
vzniknuvšieho baueritizáciou sa v niekto

rých migmatitoch spozorovali porfyroblas

ty priečneho muskovitu s uzavreninami 
lentikulárne zrnitého tvarovo usporiada

ného kremeňa, ktorý je regionálne meta

morfneho pôvodu. Takýto muskovit mohol 
byť produktom druhého štádia synkinema

tickej migmatitizácie. 

Aj synkinematické migmati ty veľmi čas

to podliehali diaftoréze, a preto okrem 
primárnych minerálov regionálnej meta

morfózy a synkinematickej migmatitizácie 
veľmi často obsahujú aj sekundárne mi

nerály, a to najmä sericit, vzniknutý seri

citizáciou živcov, a chlorit. ktorý je pro

duktom chloritizácic biotitu. 
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Petrografia diaftoritov pararúl, ľubie

tovských ortorúl a synkinematických 
migmatitov 

Diaftoréza postihla všetky horninové 
typy skúmaného kryštalinika, ortoruly a 
pararuly, amfibolity a synkinematické 
migmatity, ale nie rovnakou intenzitou. 
Najviac tejto premene podľahli pararuly 
a synkinematické migmatity a ich diafto

réza nastala takmer v regionálnom me

radle. Naproti tomu amfibolity vystupu

júce v komplexe pararúl a synkinematic

kých migmatitov sú menej diaftoritizované, 
resp. sa táto premena v nich viaže len na 
úzke dislokačné pásma. Z toho by sa dalo 
usudzovať, že amfibolity sú proti diafto

réze rezistentnejšie. Aj v oblasti ľubietov

ských ortorúl sa diaftoréza obmedzila len 
na úzku zónu nasunutia ľubietovského 
kryštalinika na bazálne súvrstvie obalo

vého permu. 
Ako sme už uviedli v geologickej časti 

práce, diaftoréza v Západných Karpatoch 
bola spätá hlavne s alpínskou orogenézou, 
ale jej počiatky siahajú už do variského 
obdobia. Z predbežnej petrografickej ana

lýzy diaftoritov obliakového materiálu 
konglomerátov ľubietovského permu, ale 
aj z podrobného petrografického výskumu 
diaftoritických svorov a fylonitov ľubie

tovského a kraklovského kryštalinika usu

dzujeme, že variská diaftoréza mala len 
menšie rozšírenie a uplatnila sa iba 
v úzkych, tektonicky silne namáhaných 
zónach. 

Diaftority ortorúl a pararúl a synkine

matických migmatitov severozápadnej 
časti Veporského rudohoria patria dvom 
základným horninovým typom, diaftoritic

kým svorom a fylonitom. 

Diaftoritické svory sú vo svojom typic

kom vývoji priestorovo späté len s pararu

lami a synkinematickými migmatitmi. Na

proti tomu sa fylonity spozorovali nielen 
v pararulách a synkinematických migma

titoch, ale aj v ľubietovských ortorulách. 
Diaftoritické svory majú drobnozrnný a 

najčastejšie heteroblastický vývoj podmie

nený porfyroblastmi muskovitu a chloritu 
vystupujúcimi v drobnozrnnej kremeňovo

chloritovej a'alebo sericitickej mezostáze. 
Vyznačujú sa výrazne bridličnatou textú

rou s nerovnými, hrbolčekovitými a spre

hýbanými plochami bridličnatosti. Sú sivej 
až tmavosivej farby a na plochách brid

ličnatosti posiate šupinkami muskovitu 
často striebristého lesku. Patria dvom zá

kladným horninovým typom, muskovitic

kým a chloritickomuskovitickým diaftori

tickým svorom. 
Muskovitické diaftoritické svory sú vo 

svojom typickom vývoji tvorené iba alebo 
takmer len diaftoritickými minerálmi, 
kremeňom, muskovitom s akcesorickým 
zastúpením chloritu a hematitu. V pre

chodných varietach týchto hornín vystu

pujú aj zvyšky regionálne metamorfných 
minerálov, kremeňa, plagioklasu, biotitu a 
granátu. Medzi regionálne metamorfné 
minerály pravdepodobne patrí aj akce

sorický apatit. 
Minerálne zloženie: kremeň, muskovit, 

akcesoricky je zastúpený chlorit hema

tit + zvyšky plagioklasu ± kremeňa ± 
granátu ± biotitu ± apatitu. 

Štruktúra: blastoporfyrickolepidograno

blastická až zvírená lepidogranoblastická. 
Chloritickomuskovitické diaftoritické 

svory sa od muskovitických svorov odli

šujú len prítomnosťou chloritu, ktorý je 
v nich zastúpený vo vedľajšom až podstat

nom množstve. 
Minerálne zloženie: kremeň, muskovit

sericit > chlorit, akcesoricky je zastúpený 
hematit ± zvyšky plagioklasu + kreme

ňa + granátu + biotitu + apatitu. 
Štruktúra: blastoporfyrickolepidcgrano

blastická až zvírená lepidogranoblastická. 
Kremeň je v extrémne diaftoritizova
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ných svoroch iba diaftoritického pôvodu. 
Má jemnozrnný vývoj (priemernej veľkosti 
0,1 mm) a je rovnomerne rozptýlený v ce

lej hmote horniny alebo sa spája do zrni

tého agregátu koncentrovaného len do jej 
istých polôh. V menej intenzívne diaftori

tizovaných horninových varietach má cha

rakter porfyroblastov (priemernej veľkosti 
3 mm), ktoré sú zvyškami po regionálne 
metamorfnom kremeni. Porfyroblasty kre

meňa sú často popraskané, na okraji gra

nulované a diaftorézou čiastočne regene

rované. 
Muskovit a jeho .iemnošupinkovitá od

roda sericit sú vo svoroch iba diaftoritic

kého pôvodu. Muskovit vznikol baueriti

záciou biotitu a sericit sericitizáciou pla

gioklasu. Dôkazom baueritizácie biotitu je 
povlak limonitu na štiepnych plochách 
muskovitu a zvyšky biotitu v bauerite a 
dôkazom sericitizácie plagioklasu sú jeho 
zvyšky v jemnošupinkovitom agregáte se

ricit u. 
Muskovit má povahu pseudoporfyroblas

tov alebo šupinkovitých kumuloblastov 
(priemernej veľkosti 1 mm) vystupujúcich 
v jemnošupinkovitozrnitej sericitickokre

meňovej alebo chloritickosericitickokre

meňovej mezostáze. Je tvarovo menej do

konale usporiadaný a často býva akoby 
zvírený. 

Chlorit vznikol chloritizáciou granátu a 
biotitu. Má jemnošupinkovitý a pseudo

porfyroblastický vývoj, ale tvorí aj šupin

kovité kumuloblasty. Je modrozelenej až 
trávovozelenej farby, výrazného pleochro

izmu a patrí pennínu. Analogicky musko

vitu — sericitu je tvarovo nedokonale 
usporiadaný a spolu s nimi vytvára základ 
zvírenej textúry diaftoritických svorov. 

Hematit tvorí jemnozrnný pigment, kto

rý je prevažne rovnomerne rozptýlený 
v hornine. Pri zvetrávaní diaftoritických 
svorov sa mení na limonit. 

Zvyšky regionálne metamorfných mine

rálov, plagioklasu. kremeňa, granátu a bio

titu majú rovnaký charakter ako v para

rulách a synkinematických migmatitoch, 
a preto už nie je nevyhnutné bližšie sa im 
venovať. 

Fylonity sú zo všetkých členov kryštali

nika severozápadnej časti Veporského ru

dohoria najrozšírenejšie. Budujú takmer 
celé krystalinikum veporskej časti krak

lovského pásma a juhovýchodnú časť ľu

bietovského kryštalinika. Ako vychodí 
z ich minerálneho zloženia a priestorového 
vzťahu, vznikli prevažne z pararúl a syn

kinematických migmatitov. iba celkom 
podradné aj z ľubietovských ortorúl. 

Sú to horniny pomerne jednoduchého 
minerálneho zloženia. Tvorí ich hlavne 
kremeň, sericit. chlorit a albit ± meta

antracit. Makroskopický majú veľmi mo

notónny petrograťický vývoj, a preto boli 
zmapované ako jednotný litologický celok. 
Ale detailné mikroskopické štúdium uká

zalo, že sú to horniny pomerne pestrého 
petrografického zloženia. Mikroskopicky 
sme vyčlenili nasledujúce typy fylonitov: 
sericitickokremeňové. chloritickosericitic

ké. albitickochloritickosericitické. chlori

tickosericitickokremeňové, prúžkované 
chloritickosericitickokremeňové a meta

antracitickochloritickosericitické fylonity. 
Je prirodzené, že sú vyčlenené typy pospá

jané pozvoľnými prechodmi. 
Makroskopický sú to horniny jemnošu

pinkovitozrnité a jemnobridličnaté. Plo

chy bridličnatosti majú hrbolčekovité. ne

rovné a sprehýbané. Okrem prevládajúcej 
diaftoritickej bridličnatosti majú často ešte 
reliktne zachovanú staršiu, regionálne 
metamorfnú bridličnatosť a ojedinelé do

konca aj relikty primárnej vrstvovitosti. 
A výsledkom takejto ich stavby je pre ne 
typický šupinkovitý rozpad. 

Tvoria ich iba alebo takmer iba diafto

ritické minerály. Zvyšky regionálne meta

morfných minerálov sú v nich zastúpené 
iba celkom ojedinelé a aj to len v akceso
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l iekom až vedľajšom množstve. Sú zelen

kavosivej. sivej alebo svetlosivej farby. 
Plochy bridličnatosti majú často posiate 
šupinkami sericitu. a preto majú str ieb

ristý lesk. 
Sericiticko-kremeňové fylonity vznikli 

diaftorézou ľubietovských plagioklasovo

ortoklasových ortorúl. Dôkazom toho je 
ich vzájomné spojenie pozvoľnými pre

chodmi. Vystupujú hlavne v zóne nasu

nutia ľubietovských ortorúl na bazálne 
súvrstvie obalového permu v priestore 
Celjenec — Podbrezová. 

Minerálne zloženie: sericit )) kremeň, 
akcesoricky podiel má chlorit. ± turmalín 
a limonit. 

Št ruk tú ra : oftalmitickofylonitická. 
Extrémne diaftoritizované sericiticko

kremeňové fylonity sú iba z minerálov 
diaftoritického pôvodu, ale v ich prechod

ných varietach k plagioklasovoortoklaso

vým ortorulám často vystupujú zvyšky 
regionálne metamorfného kremeňa, orto

klasu alebo plagioklasu (obr. 14). Tlakom 
sú deformované a vyvalcované na lentiku

lárne porfyroklasty. Medzi ich typické 
znaky patrí svetlosivá farba so striebris

tým leskom na plochách bridličnatosti. 
Kremeň má často tvar porfyroklasov vy

stupujúcich v jemnošupinkovitom tvarovo 
usporiadanom agregáte sericitu. 

Cľdoriticko-sericitické fylonity sú prav

depodobne produktom diaftorézy musko

vitickobiotitických a biotitických pararúl 
a migmatitov. ktorých pôvodné horniny 
mali charakter ílovitopiesčitých sedimen

tov. Svedčí o tom nielen ich minerálne, 
ale najmä chemické zloženie, ktoré je blíz

ke regionálnym metamorfitom. 
Minerálne zloženie: sericit >: kre

meň > chlorit. akcesoricky je zastúpený 
hematit , limonit + turmalín. 

Št ruk tú ra : zvírená granolepidoblastická 
až vráskovane granolepidoblastická. 

Okrem spoločných znakov s ostatnými 
typmi fylonitov. o ktorých sme už hovo

rili, medzi typické znaky chloritickoseri

citických fylonitov patr í zelenkavosivá 
farba, spôsobená obsahom chloritu. Pomer 
troch základných minerálov (sericitu. chlo

ritu a kremeňa) je pri nich často 1 : 1 : 1, 
ale neraz niektorý z nich prevláda, a preto 
okrem chloritickosericitických fylonitov 
možno často hovoriť aj o sericitickochlo

ritických fylonitoch (obr. 15). 
Albiticko-chloriticko-sericitické fylonity 

vznikli pravdepodobne z pararú l a synki

nematických migmati tov chudobných na 
kremeň. Indikuje to nedostatok alebo len 
akcesorické zastúpenie kremeňa v ich zlo

žení. 
Minerálne zloženie: sericit > chlo

rit > albit. Z akcesórií je najčastejší kre

meň, hematit a limonit. ale miestami je 

A - J B C ^ 

Obr. 14. Seritickokremeňové fylonity so zvyš
kami regionálne metamorfného kremeňa (q) 
a plagioklasu (pi). Oftalmitickofylonitická 
štruktúra. Veľké Celno (1171,4). 750 m na SV 
od vrcholovej kóty. Zväčs. 32X, nik. X 
Fig. 14. Sericitequartz phyllonite with rem
nants of regional metamoiphic quartz (q) and 
plagioclase (pi). Ophtalmiticphyllonitic tex
ture. Velké Celno hill (1171.4 m), 750 m 
northeasternly from the summit. Magn. X32, 
crossed nicols 
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Obr. 15. Chloriticko-sericitický fylonit s chlo-
ritom. sericitom (šupinkovité) a kremeňom 
(lentikulárne zrnitý), Vráskovane granolepi
doblastická štruktúra. Dolina Hruškovo. kóta 
f>49.3. Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 15. Chloritesericite phyllonite with chlo
rite, sericite (flaky) and quartz (lenticularly 
grained). Folded granolepidoblastic texture, 
Hruškovo gorge, levelling point 649.3. Magn. 
X32, crossed nicols 

prítomný aj granát , chloritoid. metaan t ra 

cit a turmalín. 
Št ruk tú ra . porfyroblastickofylonitická. 
Charakterist ickým znakom týchto fylo

nitov je vystupovanie porfyroblastov albi

tu priemernej veľkosti 0.6—18 mm (obr. 
16). Albit má tabuľkovitý habitus podľa 
M(010) a svojou dominujúcou plochou leží 
v plochách diaftoritickej bridličnatosti. 
Ojedinelé obsahujú aj slabé vložky (prie

mernej mocnosti 0.6—3 mm) hlavne z kre 

meňa a s vedľajším zastúpením chloritu 
a sericitu. 

Vzájomný pomer albitu. chloritu a se

ricitu je menlivý, najčastejšie v nich pre

vláda sericit. ale v niektorých varietach 
môže prevládať aj chlorit alebo albit. Pre 

to v závislosti od ich percentuálneho zastú

penia možno hovoriť aj o albitickochlori

tickosericitických alebo chloritickoserici

tickoalbitických fylonitoch. 
Chioriíickoserícitic/co/cremeňoi;é fylo

nity mohli vzniknúť v súlade s dominujú

cim postavením kremeňa v ich zložení 
z pararú l a synkinematických migmatitov 
bohatých na kremeň. 

Minerálne zloženie: kremeň )) sericit. 
chlorit. v akcesorickom podiele je hematit , 
limonit + granát ± turmalín + meta

antracit . 
Št ruk tú ra : fylonitická. 
Zastúpenie chloritu a sericitu je velmi 

premenlivé a podľa toho sa mení aj ich 
označovanie. Pri prevahe sericitu sa ho

vorí o chloritickosericitickokremeňových 
a pri prevahe chloritu a sericitickochlori

t ickokremeňových fylonitoch. 

Obr. 16. Albitickochloritickosericitický fylo
nit s porfyroblastmi albitu (ab) vystupujú
cimi v jemnošupinkovitej chloritickoserici
tickej mezostáze. Porfyroblastickofylonitická 
štruktúra. Velká dolina, kameňolom, 1.5 km 
na JZ od osady Medveďov. Zväčš. 32x. nik. X 
Fig. 16. Albitechloritesericite phyllonite with 
albite (ab) porphyroblasts in fine flaky chlo
ritesericite matrix. Porphyroblastic phyllo
nite texture. Veľká dolina valley, quarry 
1.5 km south westernly from Medveďov 
settlement. Magn. X32. crossed nicols 



J. Kamenický: Petrografia ortorúl a pararúl 501 

Celkom vzácne sa v chloriticko-sericitic-
ko-kremeňových fylonitoch spozoroval aj 
pigment metaantracitu. Často sa koncen

truje do istých navzájom rovnobežných 
polôh, miestami diskordantných k diafto

ritickej bridličnatosti. Je to relikt po pô

vodnej vrstvovitosti sedimentárnych hor

nín. 

Prúžkované chloritickosericitické fylo

nity patria medzi najrozšírenejšie diafto

rity severozápadnej časti Veporského rudo

horia. Ich najtypickejším znakom je prúž

kovaná textúra, vytvorená striedaním sa 
zelenkavosivých a svetlosivých polôh roz

dielneho minerálneho zloženia. 
Minerálne zloženie: 

a) Zelenkavosivé polohy — sericit ž chlo

rit s akcesorickým podielom hematitu, 
limonitu ± kremeňa ± albitu ± tur

malínu. 
b) Svetlosivé polohy — kremeň )) seri

cit > chlorit s akcesorickým hematitom, 
limonitom ± turmalínom. 

Štruktúra: prúžkované fylonitická. 
Zelenkavosivé, sericitickochloritické po

lohy silne pevládajú nad svetlosivými na 
kremeň bohatými polohami. Styk polôh je 
pomerne ostrý a ich priemerná mocnosť je 
0,6—2 mm. 

Otázka vzniku prúžkovanej stavby fylo

nitov nie je vyriešená jednoznačne. V prí

pade regionálnych parametamorfitov ta

kúto stavbu bežne pokladáme za relikt pô

vodnej vrstvovitosti sedimentov skladajú

cich sa z faciálne rozdielnych sedimentár

nych rytmov a ich bridličnatosť sa volá aj 
vrstvová bridličnatosť. V prípade poly

metamorfných hornín, akými sú aj bádané 
fylonity, sa prúžkovaná stavba často po

važuje za produkt metamorfnej diferenciá

cie. Podľa našich skúseností, najmä po pre

ukázaní zvyškov primárnej vrstvovitosti 
v iných typoch fylonitov, pokladáme prúž

kovanú stavbu chloritickosericitických fy

lonitov za relikt primárnej vrstvovitosti. 

Metaantracitickochloritickosericitické 
fylonity vystupujú v skúmanom území 
veľmi zriedkavo a najčastejšie tvoria len 
niekoľko desiatok cm vložky v ostatných 
typoch fylonitov. 

Minerálne zloženie: sericit )) chlorit > 
metaantracit. Akcesoricky je bežne prí

tomný kremeň ± turmalín a celkom vzác

ne hematit, limonit. 
Štruktúra: zvírená lepidoblastická. 
Najtypickejším znakom týchto fylonitov 

je vedľajšie až podstatné zastúpenie meta

antracitu, čo sa prejavuje aj ich tmavo

sivou až čiernou farbou. Metaantracit má 
povahu mikroskopického pigmentu a pre

važne sa sústreďuje do istých polôh boha

tých na metaantracit. Tieto polohy sú 
miestami rovnobežné, ale niekde aj diskor

dantné na metamorfnú bridličnatosť fylo

nitov. 
Ako sme už uviedli, študované fylonity 

sú s výnimkou ojedinelých zvyškov regio

nálne metamorfných minerálov len z mi

nerálov diaftoritického pôvodu. 
Kremeň má najčastejšie tvar lentikulár

nych tvarovo usporiadaných zŕn priemer

nej veľkosti 0,1—0,4 mm a iba v prechod

ných varietach s regionálnym metamorfi

tom tvorí relatívne väčšie porfyroklasty 
veľké do 1 mm. 

Sericit a chlorit majú rovnaký vývoj, 
tvoria ojedinelé šupinky (priemernej veľ

kosti 0,03—0,3 mm) alebo ešte častejšie 
súvislý jemnošupinkovitý tvarovo usporia

daný agregát. Sericit vznikol sericitizáciou 
živcov a chlorit chloritizáciou biotitu, príp. 
granátu. Chlorit patrí pennínu, je zelenej 
farby, zreteľného pleochroizmu (X = ble

dozelená, Z = zelená) a medzi skríženými 
nikolmi má levanduľovomodrú farbu. 

Albit vystupuje hlavne v albitickochlo

ritickosericitických fylonitoch. Má najčas

tejšie tvar tabuľkovitých porfyroblastov 
(priemernej veľkosti 0,6—1 mm) podľa 
M(010). ktoré vystupujú v relatívne jem

nošupinkovitej sericitickochloritickej me
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zostáze. Okrem samostatných jedincov tvo
rí aj zrasty podľa albitového zákona. 

Turmalín je častým akcesorickým mine

rálom skúmaných fylonitov. Aj on je dia

ftoritického pôvodu a patri skorylu. 
Metaantraci t a hemati t vo fylonitoch 

spravidla tvoria jemnozrnný pigment, ale 
ojedinelé sa koncentrujú aj do zrnitého 
agregátu. 

Chemické zloženie ortorúl , pararúl a ich 
diaftoritov 

Kryštal inikum severozápadnej časti Ve

porského rudohoria je veľmi vhodné na 
riešenie niektorých geochemických problé

mov, najmä otázky izochemického či alo

chemického charak teru regionálnej pre

meny a ultrametamorfózy. geochemického 
vzťahu synkinematickej a postkinematic

kej migmatitizácie. geochemického vývoja 
diaftorézy ap. Ale prel iminovaný počet si

likátových (19) a spektrálnych (72) analýz 
nám nedovoľuje riešiť tieto problémy. Za 
takejto situácie možno stanoviť aspoň zá

kladné chemické zloženie ortorúl. para

rúl a fylonitov, ktoré vznikli diaftorézou 
pararúl a synkinematických migmatitov. 
Okrem toho sme o chemickom zložení am

fibolitov a ich diaftoritov už písali (Ka

menický. 1978). 
Ľubietovské ortoruly, ako sme už uvied

li v petrografickej časti tejto práce, patria 
do dvoch základných horninových typov, 
plagioklasovoortoklasových a plagioklaso

vých ortorúl. 
Plagioklasovoortoklasové ortoruly (tab. 

1, anal. č. 1—4) vznikli regionálnou pre

menou ryolitov. ich tufov a tufitov. Pre 

to s nimi majú aj veľmi príbuzné chemické 
zloženie. Vyznačujú sa stálym chemickým 
zložením a t akmer všeobecnou prevahou 
K>0 nad NaoO, čo je v súlade aj s preva

hou Kživca nad plagioklasom v ich mo

dálnom zložení (tab. 3, anal. 1—4). Menšie 

odchýlky od minerálneho a chemického 
zloženia ryolitov vykazuje iba ortoklaso

voplagioklasová ortorula anal. č. 1. ktorá 
mohla vzniknúť z ryolitového tuľu silne 
znečisteného klastickou prímesou. 

Aj v koncentrácii stopových prvkov vy

kazujú plagioklasovoortoklasové ortoruly 
(tab. 4. č. 4—6) isté zhody s chemizmom 
kyslých magmatitov. Týka sa to najmä ob

sahu Pb ( 1 9  2 7 ppm), Ga (20 — 24 ppm). 
Cu (19—38 ppm). Y (30—31 ppm). Zr (135— 
382 ppm). Ba (500941 ppm) a Sr (49— 
106 ppm). ktoré sú veľmi blízke priemer

ným hodnotám grani tov (Tauson. 1961. 
Turekian — Wedepohl. 1961. Vinogradov. 
1962). 

Plagioklasové ortoruly (tab. 1. anal. č. 
5—6) vznikli, ako sme už uviedli, z daci

tov a ich pyroklastík. a preto s nimi majú 
aj rovnaký chemizmus. Na rozdiel od pla

gioklasovoortoklasových ortorúl sa vy

značujú všeobecnou prevahou NajO nad 
K>0 a relatívne vyšším obsahom CaO 
(2.486.51%), MgO (2.232.82 " „) a AUO:! 

(13.71 — 17.79 "n), ale relat ívne nižším ob

sahom SiO, (60.45—63.09 % ) . 
Aj v koncentrácii niektorých stopových 

prvkov sú plagioklasové ortoruly (tab. 4. 
č. 7) blízke in termediárnym magmati tom. 
Týka sa to najmä obsahu Pb (15 ppm). 
Ga (25 ppm). V (122 ppm). a hlavne Ba 
(1670 ppm) a Sr (640 ppm). 

Pararu ly (tab. 2. anal. č. 9—12) sa vy

značujú pomerne variabi lným chemickým 
zložením, čo je v súlade nielen s ich roz

dielnym predmetamorľným faciálnym vý

vojom, ale aj s ich menlivým minerá lnym 
zložením (tab. 3. anal. č. 9—12). Analýza 
pararuly č. 11 je chemicky veľmi blízka 
ílovitým bridliciam, č. 9 a 10 ílovitopies

čitým bridliciam a č. 12 je zhodná s che

mickým zložením drob. Okrem toho nie

ktoré pararuly postihla naložená termická 
premena, s ktorou súvisí prínos hlavne ka

lia, alumínia a bóru za vzniku metasoma

tickeho muskovitu. sillimanitu a turmal ínu. 
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Percento hmotnosti a Niggliho hodnoty plagioklasovo-ortoklasových a plagioklasových 
ortorúl 

Weight per cents and Niggli's values of plagioclase-orthoclase and plagioclase 
orthogneiss 

Tab. 1 
\ 1 1 

Cís. 
anal. 

1 3 V 'V 
SiO-, 
TiO, 
A12Ó3 
Fel203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na-,0 
K,Ô 
P^Oj 
H..O + 
H,O-

71,09 
0,69 

12,24 
2,11 
3,50 
0,08 
1,94 
1,64 
2,75 
1,60 
0,35 
2,15 
0,09 

100,23 

353,36 
35,79 
37,16 

8,74 
18,31 

0,28 
0,38 

59,61 
26,82 
13,57 

72,44 
0,47 

13,68 
0,87 
2,23 
0,04 
0,99 
1,28 
2,61 
2,76 
0,19 
2,06 
0,03 

99,65 

408,42 
45,37 
22,70 

7,75 
24,18 

0,41 
0,37 

61,50 
29,12 

9,38 

73,17 
0,35 

11,81 
1,72 
2,01 
0,04 
0,77 
1,59 
2,67 
4,17 
0,14 
1,09 
0,07 

99,60 

405,42 
38,50 
22,97 

9,44 
29,09 

0,51 
0,28 

58,59 
35,3!/ 
6,02 

73,56 
0,14 

13,68 
1,34 
1,09 
0,05 
0,97 
1,32 
2,32 
3,82 
0,15 
0,80 
0,11 

99,35 

419,14 
45,85 
19,42 

8,07 
26,66 

0,52 
0,61 

61,13 
31,13 

7,74 

60,45 
0,96 

16,08 
4,47 
3,16 
0,08 
2,82 
3,67 
3,85 
1,56 
0,63 
2,02 
0,06 

99,81 

212,96 
33,31 
36,22 
13,84 
16,63 

0,21 
0,41 

44,92 
38,94 
16,14 

63,09 
0,74 

17,79 
1,51 
2,91 
0,02 
2,23 
2,48 
3,98 
2,73 
2,26 
2,08 
0,19 

100,01 

246,20 
40,83 
26,97 
10,38 
21,82 

0,31 
0,48 

47,30 
39,64 
13,06 

61,99 
0,79 

16,89 
1,59 
3,03 
0,04 
2,54 
3,16 
3,95 
2,96 
0,15 
2,68 
0,17 

99,94 

233,12 
37,36 
28,44 
12,72 
21,48 

0,33 
0,50 

45,29 
42,62 
12,09 

61,66 
0,99 

13,71 
1,55 
3,43 
0,08 
2,48 
6,51 
3,90 
1,98 
0,40 
3,43 
0,13 

100,25 

221,15 
28,92 
28,00 
25,01 
18,07 

0,25 
0,48 

44,53 
38,29 
17,18 

Spolu 

si 
al 
fm 
c 
alk 
k 
mg 
Q 
L 
M 

1 — Diaftoritizovaná biotiťickoortoklasovoplagioklasová ortorula. Severný hrebeň 
Veľkého Celna (1171,4), 300 m na JZ od kóty 945,5; 2 — diaftoritizovaná biotitickoor
toklasovoplagioklasová ortorula. Juhozápadný svah Čierťaže; 3 — biotitickoortokla
sovoplagioklasová ortorula s porfyroblastmi mikroklíma. Západný svah Čelná 940,3), 
chodník na vrstevnici 775, 500 m na Z od kóty 940,3; 4 — biotitickoortoklasovopla
gioklasová ortorula s porfyroblastmi mikroklíma. Dolina Predčelno, 3,5 km na JV 
od Lopeja; 5 — biotiticko-plagioklasová ortorula. Dolina Velká Zolná, 500 m na V od 
Ponickej Huty; 6 — biotiticko-plagioklasová ortorula. Dolina Malá Zolná, 500 m 
na V oď Ponickej Huty; 7 — biotitickoplagioklasová ortorula. Dolina Malá Zolná, 
500 m na V od Ponickej Huty; 8 — biotitickoplagioklasová ortorula. Svah doliny 
Malá Zolná. vrstevnica 600, 500 m na V od Ponickej Huty. 
1 — Diaphthoritized biotiteorthoclaseplagioclase orthogneiss, northern ridge of the 
Veľké Celno hill (1171.4), 300 m SW from levelling point 945.5; 2 — diaphthoritized 
biotiteorthoclaseplagioclase orthogneiss, SW slope of the čierťaž hill; 3 — bio
titeorthoclaseplagioclase orthogneiss with microcline porphyroblasts, western slope 
of Celno hill (940.3), path on the 775 m contour line, 500 m westernly from levelling 
point 9403.; 4 — biotiteorthoclaseplagioclase orthogneiss with microcline porphy
roblasts, Predčelno valley, 3.5 km SE from Lopej village; 5 — biotiteplagioclase 
orthogneiss. Veľká Zolná valley, 500 m easternly from Ponická Huta village; 6 — 
biotiteplagioclase orthogneiss, Malá Zolná valley, 500 m easternly from Ponická 
Huta village; 7 — biotiteplagioclase orthogneiss, Malá Zolná valley, 500 m easternly 
from Ponická Huta village; 8 — biotiteplagioclase orthogneiss, slope of the Malá 
Zolná valley, 600 m contour line, 500 m easternly from Ponická Huta village. 
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Percento hmotnosti a Niggliho hodnoty pararúl a fylonitov 
Weight per cents and Niggli's values of paragneiss and phyllonite 

Tab. 2 

Cis. 
anal. 

SiO-> 
TiO., 
A12Ó3 
FeiOj 
FeÔ 
M n O 
MgO 
CaO 
Na,0 
K-.Ô 
P2O5 
H , 0 + 
H 2 0 -

Spolu 

si 
al 
fm 
c 
a lk 
k 
mg 
Q 
L 
M 

9 

73,17 
0,66 

13,48 
0,64 
2,84 
0,06 
1,84 
1,38 
2,01 
2,38 
0,18 
1,09 
0,09 

99,82 

395,04 
42,82 
30,52 

7,97 
18,69 

0,44 
0,49 

62,97 
24.45 
12Í58 

10 

72,75 
0,39 

13,19 
0,88 
2,43 
0,03 
1,65 
1,53 
3,25 
3,30 
0,06 
1,08 
0,05 

100,59 

366,98 
39,13 
26,13 

8,26 
26,48 

0,40 
0,48 

56,92 
34,48 

8,60 

11 

68,03 
0,63 

15,23 
0,70 
4,24 
0,04 
2,50 
1,15 
1,83 
3,55 
0,18 
1,888 
0,11 

100,07 

307,60 
40,50 
35,68 

5,56 
18,26 
0,56 
0,48 

55,85 
27,38 
16,77 

12 

77,34 
0,21 

12,56 
— 
0,72 
0,01 
0,17 
1,22 
3,21 
4,01 
0,07 
0,81 
0,01 

100,34 

508,08 
48,52 

5,64 
8,59 

37,25 
0,45 
0,29 

62,27 
35,92 

1,81 

13 

75,70 
0,05 

14,10 
0,25 
0,49 
0,01 
0,57 
1,22 
2,99 
2,59 
0,25 
1,18 
0,04 

99,44 

182,58 
26,38 
53,15 
13,52 

6,94 
0,49 
0,52 

45,93 
26 03 
28,04 

14 

69,18 
0,59 

14,69 
2,14 
1,21 
0,01 
0,83 
0,94 
2,37 
6,47 
0,04 
1,82 
0,02 

100,31 

178,75 
41,56 
37,14 

4,84 
16,46 

0,55 
0,37 

35,01 
36,93 
28,06 

15 

78,41 
0,70 

10,16 
0,17 
2,38 
0,05 
4,05 
1,40 
1,02 
0,46 
0,11 
1,58 
0,03 

100,52 

201,08 
39,41 
37,03 

7,72 
15,84 

0,58 
0,36 

44,57 
33,17 
22,26 

16 

55,48 
0,24 

20,19 
3,97 
5,41 
0,08 
2,70 
1,80 
0,89 
5,47 
0,26 
3,63 
0,03 

100,15 

186,47 
39,91 
38,98 

6,47 
14,64 

0,80 
0,35 

43,14 
31,45 
24,41 

17 

57,96 
0,22 

19,31 
2,13 
6,01 
0,22 
2,59 
2,08 
1,99 
4,13 
0,04 
3,21 
0,04 

99,93 

461,44 
35,16 
48,15 

8,83 
7,56 
0,23 
0,74 

71,42 
11,89 
16,69 

18 

54,60 
0,27 

21,58 
2,99 
5,76 
0,12 
2,80 
1,38 
2,35 
4.31 
0,04 
3,72 
0,05 

99yÍ7 

347,08 
43,35 
19,38 

5,06 
32,21 

0,64 
0,32 

52,81 
39,88 

7,31 

19 

58,13 
0,59 

14,28 
1,80 
5,92 
2,11 
5,91 
4,02 
1,17 
1,68 
0,11 
3,98 
0,09 

99,79 

485,08 
53,14 

9,34 
8,38 

29,14 
0,36 
0,58 

64,42 
29,97 

5,61 

9 — Muskoviticko-biotitická pararula. Dolina Muráň, 600 m na J od kóty 968,2; 
10 — muskovitickobiotitická pararula. Dolina Muráň, 600 m na J od kóty 968,2; 
11 — biotitická pararula s metasomatickým muskovitom a sillimanitom. Záver doliny 
Lopejského Celna, 300 m na J od kóty 945,5; 12 — biotitická pararula s metaso
matickým muskovitom a sillimanitom. Dolina Muráň, 580 m na J od kóty 968,2; 
13 — albitickosericitický fylonit. Minerálne zloženie: sericit > kremeň > albit; 
akcesoricky hematit — limonit a turmalín. Dolina Čierneho Hrona, 300 m na S od 
kóty 494,5; 14 — albitickosericitický fylonit. Minerálne zloženie: sericit > kre
meň > albit )) chlorit: akcesoricky hematit a limonit. Kamenistá dolina; 15 — 
albitickochloritický fylonit. Minerálne zloženie: kremeň > chlorit > albit > sericit; 
akcesoricky hematit — limonit. Veľká dolina, kameňolom, 1,5 km na JZ od osady 
Medveďov; 16 — chloritickosericitický fylonit. Minerálne zloženie: sericit > chlo
rit > kremeň + albit; akcesoricky hematit a limonit. Kamenistá dolina, zárez úzko
koľajnej železnice pri hájovni Andrejská; 17 — albitickochloriuckosericitický fy
lonit. Minerálne zloženie: sericit > kremeň > chlorit ž albit: akcesoricky hematit, 
limonit a turmalín. Kamenistá dolina, zárez úzkokoľajnej železnice pri hájovni Kram
niská; 18 — sericitickochloritický fylonit. Minerálne zloženie: chlorit )) sericit > kre
meň; akcesoricky hematit a limonit a apatit. Hájny grúň (831,7), 500 m na J od 
vrcholovej kóty; 19 — sericitickoaktinolitickochloritický fylonit. Minerálne zloženie: 
chlorit > aktinolit > sericit > kremeň; akcesoricky hematit + limonit. Dolina Čier
neho Hrona, 300 m na S od kóty 494,5. 
9 — muscovitebiotite paragneiss, Muráň gorge, 600 m southernly from levelling 
point 968.2; 10 — muscovitebiotite paragneiss, Muráň gorge, 600 m southernly from 
levelling point 968.2; 11 — biotite paragneiss with metasomatic muscovite and silli
manite, upper end of the Lopejské Čelno gorge, 300 m southernly from levelling 
point 945.5; 12 — biotite paragneiss with metasomatic muscovite and sillimanite, 
Muráň gorge, 580 m southernly from levelling point 968.2; 13 — albitesericite 
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phyllonite Mineral composition: sericite > quartz > albite, accessory haematite, h-
monite and tourmaline, Čierny Hron valley, 300 m southwards from levelling point 
494.5 14 _ albitesericite phyllonite. Mineral composition: sericite > quartz > albi
te »'chlorite, accessory haematite and limonite, Kamenistá dolina valley; 15 — 
albitechlorite phyllonite. Mineral composition: quartz > chlorite > albite > sericite, 
accessory haematite and limonite, Veľká dolina valley, quarry, 1.5 km SW from 
Medveďov settlement; 16 — chloritesericite phyllonite. Mineral composition: sen
a t e > chlorite > quartz + albite, accessory haematite and limonite, Kamenistá do
lina valley, cut of the of the forest railway near Andrejská courtyard; 17 — albite
chloritesericite phyllonite. Mineral composition: sericite > quartz > chlorite )) a lDite, 
accessory haematite, limonite and tourmaline, Kamenistá dolina valley, cut of the 
forest railway near Kramniská courtyard; 18 — sericitechlorite phyllonite. Mineral 
composition chlorite )) sericite > quartz, accessory haematite, limonite and apatite, 
Hájný grúň hill (831.7), 500 m southernly from the summit; 19 — senciteactino
litechloriie phyllonite. Mineral composition: chlorite > actinolite > sericite > quartz, 
accessory haematite ± limonite, Čierny Hron valley, 300 m northernly from levelling 
point 494.5 

Zaujímavé poznatky o faciálnom vývoji 
a podmienkach vzniku pôvodných sedi

mentov prinášajú údaje o niektorých s to

pových prvkoch v pararulách (tab. 4 č. 
1_3), najmä Ga (3—11 ppm), V (60—60— 
162 ppm), Y (7—19 ppm), Ba (1644—3000 
ppm) a Sr (157—277 ppm), ktoré sú veľmi 
blízke pr iemerným hodnotám hlbokomor

ských ílovitých bridlíc (Turekian — Wede

pohl, 1961, Vinogradov, 1962). Tieto úva

hy sú v zhode s naším názorom o hlboko

morskom vývoji j arabskej série. 
Fylonity vznikli z ortorúl a pararú l a zo 

synkinematických migmati tov. Chemicky 
sme analyzovali iba fylonity, ktoré vznikli 
z pararúl , príp. synkinematických migma

titov. Ako ukazujú výsledky chemických 
analýz (tab. 2, anal . č. 13—19), majú fylo

ni ty veľmi premenlivé chemické zloženie. 
Týka sa to t akmer všetkých oxidov, ale 
najmä S i 0 2 (54,60—75,70 % ) , A1203 

(10,16—21,58 % ) , FeO (0,49—6,01%), MgO 
(0,57—5,91 %) a K 2 0 (0,46—6,47 % ) . Tieto 
zmeny mohol vyvolať nielen ich vznik 
z pararú l a synkinematických migmatitov, 
ale aj proces diaftorézy, pri ktorom sa la

terá lne vylučoval sekrečný kremeň, často 
sprevádzaný chloritom a hemati tom. 

Koncentráciu stopových prvkov vo fylo

nitoch sme sledovali na príklade 24 spek

trálnych analýz, z ktorých sme pre jed

notlivé typy fylonitov vypočítali priemer

né hodnoty (tab. 5, č. 17 ) . Pr i korelácii 
stopových prvkov v pararulách a fyloni

toch dochádzame k záveru, že pri diafto

réze pararú l často klesal obsah Cu, V, Zr 
a Ba, ale sa aj slabo zvyšoval B, Ga a Y 
vo fylonitoch. 

Variačnú šírku v minerálnom a chemic

kom zložení analyzovaných horninových 
skupín vyjadrujú nasledujúce diagramy. 

V Niggliho diagrame QLM (obr. 17) ležia 
všetky analyzované horniny nad úsečkou 
nasýtenia PF, čo je v súlade s vystupova

ním kremeňa v ich minerá lnom zložení. 
Plagioklasovoortoklasové ortoruly ležia 
v jednom projekčnom poli, bližšie k pólu 
Q a plagioklasové ortoruly bližšie k spoj

nici PF, čo je zasa v súlade s rozdielnym 
obsahom kremeňa v ich zložení. Analy

zované fylonity, ktoré , ako sme už uviedli, 
vznikli diaftorézou para rú l a synkinema

tických migmati tov, majú v te t raédr i QLM 
najväčší rozptyl. Príčinu t reba hľadať 
v procese synkinematickej migmatitizácie 
pararú l a ich diaftoréze, s ktorými nasta la 
istá zmena v ich chemizme. 

V diagrame K—Na—Ca (obr. 18) vys tu

pujú opäť projekčné body pararú l a pla

gioklasovoortoklasových ortorúl najčas

tejšie blízko seba a bližšie k pólu K, čo 
vyjadruje prevahu K nad Na v ich che

mickom zložení. Naproti tomu projekčné 
body plagioklasových ortorúl ležia bližšie 
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Modálne zloženie ortoklasovo-plagioklasových ortorúl, plagioklasových ortorúl 
a pararúl 

Modal composition of orthoclase-plagioclase orthogneiss, plagioclase orthogneiss 
and paragneiss 

Tab. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kremeň 36 38 39 39 30 32 31 30 39 37 35 42 
Plagioklas 27 24 26 25 49 48 50 47 27 29 23 29 
K-živec 21 27 31 29 — — — — _ _ _ _ 
B'Otit 10 7 5 4 15 15 14 13 18 17 19 4 
Muskovit - - - - - - - - 13 15 16 ŽU 
Silhmanit — — — — _ _ _ _ - J O 
Kalcit — — _ _ _ _ _ _ _ 6 — — — — 
Akcesórie 6 4 3 3 6 5 5 4 3 2 4 2 
1—4 — ortoklasovo-plagioklasové ortoruly, 5—8 — plagioklasové ortoruly 9—12 — 
pararuly J ' 

1—4 — orthoclase-plagioclase orthogneiss, 5—8 — plagioclase orthogneiss 9—12 — 
paragneiss ' 

Priemerný obsah stopových prvkov ortorúl, pararúl a synkinematických migmatitov 
v ppm 

Average contents of trace elements in orthogneiss, paragneiss and synkinematic 
migmetite samples, in p. p. m. 

Tab. 4 

Nr. Horninový typ B Pb Ga Sn Cu V Y 3c Zr Ni Co Cr Ba Sr n 

Muskoviticko-biotitické 
pararuly 1 4 37 9 33 6 ' 60 18 5 670 26 9 52 2036 183 6 
Biotitické 
pararuly 1 0 2 6 n 33 86 162 7 9 1116 34 18 65 3000 277 | 3 
Pararuly s metasomatickým 
muskovi-tom a sillimanitom 2 2 4 0 3 28 67 96 9 9 344 29 14 57 2495 157 | 4 
Muskoviticko-plagioklasovo-
ortoklasové ortoruly 1 6 2 4 2 1 1 2 2 7 24 31 6 135 9 7 23 500 100 
Biotiticko-plagioklasovo-
ortoklasové ortoruly 3 0 2 7 2 4 1 0 38 20 30 7 382 16 5 11 106 941 
Oftalmitické plagioklasovo-
ortoklasovo-biotitické i 2 19 20 14 19 23 31 8 156 10 10 16 763 49 
ortoruly 
Biotiticko-plagioklasové o0 , - „_ ,_ „„ , „„ „„ 
ortoruly 3 3 1 5 2 5 1 7 3 3 1 2 2 32 16 272 37 12 32 1670 640 
Feldšpatitické pararuly, „. „, , „ „ „„ 
stromatitické migmatity 2i 2 1 1 6 8 9 2 6 5 1 9 8 4 8 4 35 12 50 1644 266 
Stromatitické migmatity „ „ „ _ . , ,„ ,„ 
s muskovitom a mikroklinom 3 0 1 3 2 6 Zl 4 1 " 10 4 34 8 3 3 461 93 

7 

11 

3 

6 

8 

3 
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k pólu Ca alebo Na, čo zasa súvisí s nedo

statkom Kživcov a relatívne vyššou bazi

citou plagioklasu v ich minerálnom zložení. 
Fylonity majú aj v tomto diagrame naj

väčší rozptyl, a to je celkom v súlade s ich 
menlivým minerálnym zložením. 

Zaujímavú priestorovú diferenciáciu pa

rarúl a plagioklasovoortoklasových ortorúl 
poskytuje diagram Fe — (Na + K) — Mg 
(obr. 19). Projekčné body sú v súlade s ich 
relatívne nižším obsahom alkálií rozptý

lené blízko strany Fe — Mg a plagioklaso

voortoklasových ortorúl v súlade s ich níz

kym obsahom Mg a zvýšeným obsahom 
alkálií blízko strany Fe — (Na + K) a pólu 
(Na + K). 

V diagrame Niggliho hodnôt al — (c ;
+ alk) v závislosti od Si (obr. 20) sme 
chceli odlíšiť pole parametamorfitov od 
poľa ortometamorfitov, ale tento predpo

klad sa v našom prípade nesplnil, lebo 
projekčné body plagioklasovoortoklaso

ŕeŕof. 

(0 

30 

■ 20 

— 10-

Na-K 

Obr. 19. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovoortoklasových ortorúl (štvorče
ky), plagioklasových ortorúl (krížiky) a fy
lonitov (bodky) v tetraédri Fe — (Na 4 K) — 
— Mg 
Fig. 19. Figurative points of paragneiss 
(circles), plagioclaseorthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites (points) in Fe — (Na + K) — 
— Mg tetrahedron 

_ ^ - I O -
o 

-20 

- M 

-40 -I 

Obr. 20. Projekčné body pararúl (krúžky) 
plagioklasovoortoklasových ortorúl (štvorče
ky), plagioklasových ortorúl (krížiky) a fylo
nitov (bodky) v korelačnom diagrame 
al — (c 4 alk) : si 
Fig. 20. Figurative points of paragneiss 
(circles), plagioclaseorthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites in al — (c + alk): si correla
tion plot 

vých ortorúl a pararúl ležia v jednom poli 
a projekčné body fylonitov majú opäť ne
pravidelný rozptyl. 

Ani v diagrame Simonena (al + f m) — 
— (c + f m) v závislosti od Si (obr. 21) sa 
naše očakávania o grafickom rozlíšení or

tometamorfitov a paramentamorfitov ne

splnili, lebo aj v tomto prípade padajú 
plagioklasovoortoklasové ortoruly a para

ruly do jedného projekčného poľa a fylo

nity majú znovu abnormálne široký 
rozptyl. 

Z Hakerovho diagramu zastúpenia hlav

ných oxidov v závislosti od obsahu Si02 
(obr. 22) možno vyčítať, že plagioklasovo

ortoklasové ortoruly a pararuly majú veľ

mi príbuzné chemické zloženie a odlišujú 
sa od seba markantnej šie iba relatívne vyš

ším obsahom FeO a MgO v pararulách. 
Chemicky samostatnú horninovú skupinu 
predstavujú plagioklasové ortoruly, ktoré 
sa od plagioklasovoortoklasových ortorúl 
odlišujú hlavne nižším obsahom Si02, ale 
aj relatívne vyšším obsahom FeO, Na20, 
CaO a MgO (tab. 1). 

Zo silikátových a spektrálnych analýz 
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Obr. 21. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovoortoklasových ortorúl (štvorče
ky), plagioklasových ortorúl (krížiky) a fylo
nitov v korelačnom diagrame (al + fm) — 
— (c + alk) : si podlá Simonena 
Fig. 21. Figurative points of paragneiss (cir
cles), plagioclaseorthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites (points) in Simonen's 
(al + fm) — (c + alk) : si correlation plot 

dochádzame aj k záveru, že pri diaftoréze 
pararú l sa často znižoval obsah SÍO2 a 
Ti0 2 , Cu, V, Zr a Ba, ale aj slabo zvyšoval 
B, Ga a Y vo fylonitoch (tab. 2, 4 a 5). 

Vývoj a podmienky metamorfózy 

Ako to vyplýva z celej práce, patr í se

verozápadná časť Veporského rudohoria do 
územia s klasickým vývojom metamorfózy. 
Metamorfóza tu postihla nielen kryštal ini

kum, ale aj obalový perm a mezozoikum 
obalovej série Chvatimecha. 

Kryšta l in ikum má najčastejšie polyme

tamorfný vývoj a okrem regionálnej meta 

morfózy, vedúcej niekde až k parciálnej 
anatexii , ho miestami postihla aj naložená 
termická metamorfóza a diaftoréza.\ Pre to 
je toto územie velmi poučné nielen z hľa

diska petrografie jeho jednotlivých geolo

gických útvarov, ale aj z hľadiska vývoja 
metamorfózy v Západných Karpatoch vô

bec. 
Stanovením charakteru a počtu meta 

morfných fáz prostredníctvom určenia 
sukcesie metamorfnej rekryštalizácie bolo 
možno v severozápadnej časti Veporských 
vrchov vyčleniť t r i tektonometamorfné 
cykly: dalslandský, variský a alpínsky. 

Dalslandský tektonickometamorfný cyk

lus sa prejavil regionálnou premenou j a 

rabskej série. Pri posudzovaní podmienok 
dalslandskej metamorfózy vychádzame 
z jej krit ických minerálov, ako je a lman

dín, kyanit , ortoklas, diopsid, ale aj z mi

nerálneho páru amfibol — plagioklas. K y a 

nit, diopsid a amfibol vystupujú len v am

fibolitoch (Kamenický, 1978), almandín 
v amfibolitoch i ortorulách a pararulách 
a ortoklas iba v plagioklasovoortoklaso

vých ortorulách. 
Almandín a kyanit môžu vystupovať už 

v kremeňovoalbitovoepidotovoalmandí

novej subfácii fácie zelených bridlíc. V t e j 

to subfácii mohol vzniknúť aj obyčajný 
amfibol, ale len v asociácii s albitom. Ale 
plagioklas bádaných amfibolitov patr í bá 

zickému andezínu až kyslému labradori tu . 
Pararu ly , plagioklasovoortoklasové orto

ru ly a i. obsahujú oveľa kyslejší plagio

klas (oligoklas Ani8_2o), ale toto zníženie 
bazicity plagioklasu má príčiny v chemiz

me a spočíva v nenasýtenosti metamorf

ných reakcií na Ca v týchto horninách. 
Diopsid je vyšším t e rmálnym minerá lom 

a objavuje sa po prvýkrá t až v stauroli to

voalmandínovej subfácii fácie granat ic 

kých amfibolitov, aj to len vtedy, keď 
t lak nebol príliš vysoký. Podľa H. C. F. 
Winklera (1967) počiatok fácie grana t ic 

kých amfibolitov limitovali nasledujúce 
rovnovážne hodnoty: 540 + 20 CC a 0,2 
GPa, 550 ± 30 °C a 04, GPa a 560 + 20 °C 
a 0,7 GPa pH 2 0 . 

Podľa E. Althausa (1966, 1967)) môže 
kyani t vzniknúť z pyrofylitu pri t laku 
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0,6 ± 0.1 GPa, a to podľa rovnice 
1 pyroťylit <Í 1 kyani t + 2 kremene + 
+ 2 H.O 
E. Althaus stanovil nasledujúce rovno

vážne hodnoty tejto reakcie: 490 ± 10 "C a 
0,2 GPa, 505 + 10 "C a 0,4 GPa a 510 ± 10 
°C a 0.7 GPa pH.O. 

Najvyšším t e rmálnym regionálnometa

morfným minerálom študovanej oblasti je 
ortoklas. Objavuje sa až v najvyššej ter

málnej oblasti fácie granat ických amfibo

litov spolu so sill imanitom a almandínom. 
Regionálne metamorí 'ný sillimanit v aso

ciácii s ortoklasom sa v skúmanej oblasti 
nespozoroval. Miesto neho je v asociáci 
s ortoklasom almandín. Podľa H. G. F. 
Winklera (1967) môže ortoklas a almandín 
vzniknúť reakciou 

1 muskovit + i biotit + 3 kremene = 
s: 1 almandín + 1 ortoklas + 2 H 2 0 

pri tlaku 0.4 GPa a 690 "C a pri vyššom 
t laku barrowianskej metamorfózy sa mus

kovit V prítomnosti kremeňa a biotitu 
stáva instabilným až po prekročení teploty 
670—700 "C. 

Z uvedeného vychodí. že dalslandská 
metamorfóza jarabskej série bola s t redno

tlaková a v severozápadnej časti Vepor

ského rudohoria dosiahla pri t laku 0.6— 
0.7 GPa pH.O teplotu 670—700 "C. Táto 
oblasť teda reprezentuje jednu z te rmál

nych osí dalslandskej metamorfózy. 
Variský tektonickometamorfný cyklus sa 

viaže na bretónskosudetskú fázu, ktorá sa 
v študovanom území prejavila nedostat

kom karbónu. intrúziou hrončockého gra 

nitu, naloženou termickou metamorfózou 
a počiatočnou diaftorézou kryštalinika. 

S variskou intrúziou hrončockého gra

nitu súvisel aj vznik neskorokinematic

kých až postkinematických migmatitov 
vystupujúcich v jeho plášti. Dokazuje to 
pribúdanie intenzity migmatitizácie sme

rom ku kontaktu s granitom. Tieto mig

mat i ty sme doteraz detailnejšie neskúmali, 
a preto venujeme pozornosť ostatným 
metamorfným procesom variskej orogené

zy: naloženej metamorfóze a diaftoréze. 
Variský vek naloženej termickej meta

morfózy vyplýva z toho, že naložená te r 

mická metamorfóza postihla už regionálne 
metamorfované pararuly a takto polyme

tamorfované horniny ešte miestami po

stihla alpínska diaftoréza. Podľa všesmer

nej orientácie termicky metamorfného 
kremeňa, muskovitu, sillimanitu a t u rma

línu možno konštatovať, že táto premena 
nastala za pôsobenia iba hydrostatického 
t laku a že tento tlak bol nízky. O jej m a 

ximálnej teplote možno uvažovať najmä na 
základe jej najvyššie termálneho minerá

lu, ktorým je sillimanit. Všesmerne orien

tovaný sillimanit mohol vzniknúť kontakt 

nou metamorfózou, ale až vo fácii orto

klasovocordieritických rohovcov. ktoré 
vznikajú len za pôsobenia vyššej te rmál

nej magmy, akou je gabroidná intrúzia. 
Takéto podmienky v bádanom území ne

boli. Dôkazom toho je nedostatok ortokla

su, cordieritu či biotitu v asociácii s ter

micky metamorfným sillimanitom. ktoré 
by v pararulách pri týchto podmienkach 
museli vzniknúť. Ale aj vystupovanie 
muskovitu a turmal ínu v asociácii so silli

mani tom je v rozpore s vystupovaním aby

sálnej gabroidnej intrúzie. Sillimanit mo

hol teda vzniknúť len za osobitných pod

mienok, pri relatívne nižšej teplote, prav

Obr 22 Projekčné body pararúl (krúžky), plagioklasovoortoklasovych ortorúl (štvor
čeky), plagioklasovvch ortorúl (krížiky) a fylonitov (bodky) v diagrame Harkera 
FiK 22 Figurative points o£ paragneiss (circles), plagioclaseorthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) and phyllonites (points) in Harker s 
diagram 
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depodobne pôsobením pneumatolytických 
roztokov granitickej intrúzie bohatých na 
Al, F a (OH), a to za súčasnej tvorby 
muskovitu a turmal ínu (Pitscher, 1965, 
Kamenický, 1978). 

Alpínsky tektonometamorfný cyklus sa 
viaže na kriedové vrásnenie mediteránnej 
fázy. V študovanom území sa prejavil dvo

jakým spôsobom; progresívnou regionál

nou premenou obalového permu a mezo

zoika obalovej série Chvatimecha a re t ro

grádnou diaftorézou kryštalinika. 
Z minerálnej asociácie regionálne meta

morfovaných sedimentov permu a mezo

zoika, najmä sericitu, chloritu ± albitu, 
možno usudzovať, že tá to premena bola 
strednotlakové a nastala v podmienkach 
kremeňovoalbitovomuskovitovochlorito

vej subfácie fácie zelených bridlíc. 
O podmienkach alpínskej diaftorézy je 

k dispozícii viac konkrétnych údajov. 
Možno o nich usudzovať z minerálnej aso

ciácie diaftoritov. ako je kremeň, albit, 
sericit, chlorit, epidot a klinozoisit. Tieto 
minerály sú charakterist ické pre najnižšie 
te rmálnu oblasť fácie zelených bridlíc. Za

čiatok fácie zelených bridlíc a súčasne aj 
začiatok kremeňovoalbitovomuskovitovo

chloritovej subfácie podľa H. G. F. Win

klera (1967) charakterizujú nasledujúce 
hodnoty rovnováhy: 390 ± 10 °C a 0.2 GPa. 
4 0 0 + 1 0 ° C a 0.5 GPa. 405 + 10°C a 
0.7 GPa, 415 ± 10 °C a 1,1 GPa pH 2 0 . 
Z toho vychodí. že alpinska diaftoréza 
mohla nastať pri teplote 400—450 °C a 
t laku 0,60 ,7 GPa. 

Z chemického zloženia regionálne meta

morfných a diaftoritických minerálov, a 
najmä častého obsahu (OH) v diaftoritic

kých mineráloch možno ďalej usudzovať, 
že diaftoréza bola minimálne trojfázovým 
aktom. Najprv sa uplatnila mylonitizácia, 
potom zvodnenie mylonitizovaných zón a 
iba potom mohli vznikať (OH) silikáty 
diaftoritov, a k ý m je napr. sericit, chlorit, 
epidot či klinozoisit. 

Záver 

Ako vychodí z našich štúdií (Kamenic

ký, 1977a), severozápadná časť Veporské

ho rudohoria patr í medzi oblasti s na j 

komplikovanejšou stavbou v Západných 
Karpatoch. Buduje ju prevažne kryštal i

nikum, ale na jej stavbe sa zúčastňujú aj 
mladšie útvary, sedimenty a vulkani ty 
permu, mezozoické série, sedimenty cen

t rá lnokarpatského paleogénu a neogénu, 
ako aj neovulkanity. 

Kryštal inikum reprezentujú hlavne meta

morfity, ale podradné sa tu vyvinuli aj 
granity. Metamorfity sú súčasťou j a r ab 

skej série, ktorá patr í do prekambria . Má 
v sledovanom území čiastočne odlišný 
predmetamorfný vývoj a skladá sa pre

važne z flyšoidného súvrstvia ílovitých a 
ílovitopiesčitých bridlíc s vložkami drob, 
pomerne hojným zastúpením eugenosyn

klinálnych vulkanitov povahy bazaltov, 
ryolitov a dacitov. A práve striedanie sa 
bázického, in termediárneho a kyslého vul

kanizmu patr í medzi svojrázne znaky ja 

rabskej série se\ erozápadnej časti Vepor

ského rudohoria. 

Metamorfi ty majú najčastejšie polyme

tamorfný vývoj a okrem regionálnej pre

meny, vedúcej kdetu až k ul t rametamor

fóze a k synkinematickej migmatitizácii, 
ich miestami postihla naložená termická 
premena a veľmi často aj diaftoréza. 

Regionálna premena bola geneticky spä

tá s dalslandskou tektonikou a nastala 
v podmienkach fácie granat ických amfibo

litov pri 670—700 °C a 0.6—0.7 GPa pH.O. 
Touto premenou nadobudli sedimenty ja

rabskej série povahu pararúl , feldšpatiti

zovaných pararú l alebo synkinematických 
migmatitov. Bázické vulkani ty sa súčasne 
zmenili na amfibolity (Kamenický, 1978) 
a kyslé a in te rmediárne členy na ortoruly. 

Pararu ly tvorí hlavne kremeň a plagio

klas s vedľajším zastúpením biotitu ± mus

kovitu ±mikrok l ínu . Pozvoľne prechádza
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jú do feldšpatitizovaných pararú l a syn-
kinematických migmatitov, najčastejšie 
stromatit ickéno typu. pozostávajúcich 
z dvoch generácií minerálov, regionálne 
metamorfných a ult rametamorfných. 

Genéza ortorúl nebola v minulosti zná

ma a aj preto sa tieto horniny pomenú

vali rozlične — ľubietovské ortoruly. žulo

ruly alebo migmati ty žulorulového typu. 
Ako vyplynulo z nášho petrografického 
štúdia, vznikli ľubietovské ortoruly regio

nálnou premenou ryolitov. podradné aj 
dacitov a ich pyroklastík. Regionálnou 
premenou ryolitov, ich tufov a tufitov 
vznikli plagioklasovoortoklasové ortoruly, 
ktoré sú hlavne z kremeňa, ortoklasu a 
plagioklasu a s vedľajším podielom biotitu 
a alebo muskovitu ± mikroklínu a z da

citov plagioklasové ortoruly pozostávajúce 
hlavne z plagioklasu a kremeňa a s ved

ľajším zastúpením biotitu. 
Naložená termická premena patr í medzi 

petrografické osobitosti nielen kryštal inika 
severozápadnej časti Veporského rudoho

ria, ale aj celého západokarpatského kryš 

talinika. V skúmanom území má iba lo

kálne rozšírenie a nastala po regionálnej 
metamorfóze, ale ešte pred diaftorézou 
študovaného kryštalinika. Spozorovala sa 
len pri pararulách a feldšpatit izovaných 
pararulách a prejavuje sa najmä porfyro

blastmi metasomatického muskovi tu ± t u r 

malínu s častými inklúziami regionálne 
metamorfného kremeňa a regionálne me

tasomatickýnv zatláčaním aj ul t rameta

morfného plagioklasu a biotitu j emne 
vláknitým sillimanitom. 

Diaftoréza postihla všetky členy báda

ného kryštal inika. ale najviac pararuly a 
synkinematické migmati ty. Odohrala sa 
hlavne počas alpínskeho orogénu, ale jej 
počiatky spadajú už do variského obdobia. 
Variskú fázu diaftorézy dokazuje vystu

povanie diaftoritov v obliakovom m a t e 

riáli konglomerátov ľubietovského permu 
a alpínsku fázu rovnaká minerálna aso

ciácia diaftoritov a regionálne metamorfo

vaného mezozoika obalovej série, ako aj 
konkordancia drobných tektonických 
š t ruktúr diaftoritov s kriedovými š t ruk tú

rami mezozoika. Nastala v podmienkach 
fácie zelených bridlíc pri 400—450 "C a 
0.6—0.7 GPa pH..O. Diaftorézou ortorúl a 
pararúl a synkinematických migmatitov 
vznikli rozličné typy diaftoritických svo

rov a fylonitov. ktoré sú najčastejšie z kre 

meňa, sericitu ± albitu ± klinozoisitu ap. 

Recenzoval M. Suk 
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Petrography of ortho and paragneisses, synkinematic migmatites 
and of their diaphthorites in the northwestern part of the 

Veporské rudohorie Mts. (Central Slovakia) 

JAKUB KAMENICKÝ 

Recent studies of the author (Kamenický 
1977a) evidenced that the northeastern part 
of the Veporské rudohorie Mts. is built mainly 
by crystalline rocks. Nevertheless, also 
younger complexes i. e. sediments and vol
canites of Permian age, Mesozoic cover 
("envelope") sequence of the Chvatimech se
ries, the Krížna and Choč units and sediments 
of the Central Carpathian Paleogene, of Neo
gene as well as neovolcanites of the Polana 
group share the structure of the area. 

The crystalline consists mainly of meta
morphics but also granites are present there. 
Metamorphic rocks participate on the Jarabá 
series of Precambrian age (Kamenický 1977). 
The lithological sequence represents an eu
geosynclinal development of the Western 
Carpathians consisting originally of thick 
argillaceous and argillaceousarenaceous sha
le beds with graywacke intercalations and rare 

layers of bituminous shales. The sedimenta
tion of this flyschoid sequence was conco
mitant with weak manifestations of basic 
volcanism (basaltic composition) and frequent 
pyroclastic layers. In the investigated area, 
the development of ihe Jarabá series was 
partly different. Differences appear mostly 
in the alternation of basic volcanic products 
with that of intermediate and acidic compo
sition and also in their more frequent appe
arance. 

Crystalline schists in the area investigated 
underwent, at most, a polymetamorphic de
velopment. Besides regional metamorphic 
events leading in places to ultrametamorphism 
and synkinematic migmatitization also a later 
thermic alteration and, very frequently, a 
diaphthoritic reworking occurred in the area. 

Regional alterations are genetically related 
to Dalsladian orogenic events and occurred 
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in conditions of the garnet amphibolite facies 
at 670—700 °C and 0.6—0.7 GPa pHjO, respec
tively. As the result of this metamorphism, 
sediments of the Jarabá series have been 
converted to various kinds of paragneiss, fel-
spathitized paragneiss or synkinematic mig-
matite. Basic volcatites have been altered, 
at the same time, into amphibolite whereas 
acidic to intermediate varieties to orthogneiss. 
Petrography of amphibolites was dealt with 
by the author elsewhere (Kamenický 1978) 
and results of petrographic investigations of 
other lithotypes are contained in the present 
paper. 

Paragneiss varieties are of relatively small 
extent in the investigated area as underwent 
mostly diaphthoritic alterations. Paragneiss 
creates some small bodies in the Kraklová 
zone southwesternly from Brezno town and 
also small intercalations in synkinematic 
migmatite of the Ľubietová and Kraklová 
zones. Overwhelming fine and equigranular 
texture with well expressed slaty structure 
are the typical features in paragneiss. Quartz 
and plagioclase create main constituents 
whereas biotite + muscovite are subordina
ted. Paragneiss passes into felspathitized va
rieties with light "augen" of plagioclase 
and/or quartz both of ultrametamorphic 
origin. 

Synkinematic migmatite is frequent along 
the northwestern margin of the Ľubie
tová crystalline where a continuous belt oc
curs between Celjenec and Podbrezová. 
A further autonomous body is in the Krak
lová zone at the western margin of the Krám 
settlement. Synkinematic migmatite has 
mostly stromatitic appearance with a more 
or less intensive diaphthoritic overprint. The 
paleosome of migmatite has, from petrogra
phical point of view, character of paragneiss 
whereas the neosome consists, most frequent
ly, of quartz and plagioclase in places with 
microcline, muscovite and quartz II. 

Orthogneiss varieties have been assigned 
in the past by various names mostly as the 
Ľubietová orthogneiss, granitogneiss or else 
migmatite of granitogneiss type. However 
their origin remained unknown so far. These 
rocks were formerly considered to represent 
metamorphosed granite, strongly migmatitized 
paragneiss or anatektite. In fact, we are 
dealing with products of regional meta
morphism at the expense of acidic to inter
mediate volcanites in the Jarabá series. 
During the regional metamorphism plagio

claseorthoclase orthogneiss originated from 
rhyolite, tuff and tuffite whereas plagioclase 
orthogneiss from rocks of dacitic composi
tion. 

Plagioclaseorthoclase orthogneiss occurs 
along the northwestern margin of the Ľubie
tová crystalline in a continuous belt between 
Podbrezová and Ľubietová but also in the 
southwestern continuation of the Ľubietová 
zone between Ponická Huta and Ľubietová. 
Orthogneiss varieties have light grey to grey 
colour and fine equigranular texture, slaty 
structure passing, in places, into ophtalmitic 
or massive varieties. Quartz, orthoclase and 
plagioclase are the main constituents whereas 
biotite and or muscovite + microcline are 
subordinated. Microcline occurs frequently as 
the main mineral in ophtalmitic and massive 
rocks. 

Plagioclase orthogneiss has been observed 
only in the area of Velká and Malá Zolna 
valleys westernly from Ponická Huta village. 
The rock is of simple composition containing 
of but plagioclase and quartz with subordina
ted amounts of biotite. 

The thermal overprint of crystalline pro
duced petrographic pecularities not alone in 
the northwestern part of the Veporic crys
talline but in the entire Western Carpathians. 
Products of 1 hernial overprint have, in the 
area investigated, only limited extent and 
have been observed but in the Muráň and 
Predajnianske Celno valleys as well as in the 
Hron river valley in the western outskirts of 
Brezno town. The thermal overprint oc
curred after regional metamorphism but pre
ceeded diaphtoritic alterations and is, probably, 
of Variscan age. Only paragneiss varieties 
suffered thermal metamorphic overprint what 
appears in the crystallization of metasomatic 
muscovite + tourmaline porphyroblasts and 
in metasomatic replacement of regional meta
morphic and ultrametamorphic plagioclase by 
fine fibrous sillimanite in the finegrained 
paragneiss. The (001) cleavage fissures in 
muscovite porphyroblasts and toumaline 
elongated along its caxis have attitudes 
across the metamorphic foliation of the en
closing paragneiss. Besides that, they contain 
frequently numerous inclusions of lenticularly 
grained quartz of regional metamorphic 
origin. The thermal source for this overprint 
remains unknown but, on the base of the 
mineral assemblage produced, a hypoabyssal 
granitic intrusion not yet uncovered by de
nudation may be supposed. 
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Diaphthoritic alterations suffered all litho-
logic members of the crystalline but particu
larly the paragneiss and synkinematic mig
matite varieties. This overprint occurred 
chiefly during Alpine orogenic events but its 
initial stage took place already during the 
Variscan time. Variscan age of diaphthoresis 
is proved by the presence of diaphthoritized 
crystalline pebbles in the Ľubietová Permian 
whereas an Alpine age may be deduced from 
similar mineral assemblage of diaphthorites 
and regional metamorphosed Mesozoic rocks 
of the Chvatimech envelope series together 
with similar attitude of megascopic structures 
in diaphthorites and of Cretaceous structural 
elements in the Mesozoic rocks. The diaphtho
ritic overprint occurred at PTconditions of 
400—450 °C and 0.6—0.7 GPa pH.O. Various 
micaschists and phyllonites originated at the 
expense of gneiss and synkinematic migma
tite during the diaphthoresis. Retrogressed 
lithologic varieties have slaty structure with 
uneven and folded foliation planes and flaky 
disintegration. Mineral assemblages are most 
frequently those of quartz, sericite, chlo

rite + albite + clinozoisite a. o. 
The rock chemistry of ortho and paragneiss 

varieties and of their diaphthoritic products 
is evidenced by the means of 19 whole rock 
chemical analyses and 72 spectral analyses 
(Tabs. I—V). Results point to the following 
conclusions. 

a) Paragneiss varieties have chemical com
positions very similar to argillite. arenaceous 
argillite or graywacke whereas plagioclase
orthoclase orthogneiss varieties to rhyolite 
and plagioclase arthogneiss to dacite. 

b) Contents of trace elements, mainly of 
Ga, V, Y, Ba and Sr are near to average 
values in argillaceous deepsea sediments. 
This result is in agreement with the presumed 
deepsea origin of the Jarabá series. 

c) Correlations between paragneiss varie
ties and their diaphtnorites point to the dec
rease of SiOj, TiOj, Cu. V, Zr and Ba but 
also to slight increase of B. Ga and Y con
tents in phyllonite. 

Preložil 1. Varga 

R E C E N Z I A 

N. L. D o b r e c o v : Globaľnyje pctrologi-
českije procesy. Moskva. Izd. Nedra, 19 , 
236 s. 

Vydať v dvoch rokoch po sebe dve knihy 
s petrologickou problematikou si vyžaduje 
nielen nezvyčajný talent a erudíciu, ale bez 
mimoriadnej koncentrácie a usilovnosti by to 
zrejme nedokázal nijaký autor. Lenže všetky 
takéto vlastnosti autor monografie Globafnyje 
petrologičeskije processy N. L. Dobrecov 
zrejme má. Ved okrem toho, že je jedným 
z najplodnejších (a najčítanejších) autorov 
v oblasti geologických vied ZSSR. aktívna je 
aj jeho účasť na riadení a výchove (je riadi
teľom inštitútu, vedúcim katedry, profesorom, 
školiteľom ašpirantov). Nemienime vymenú
vať zásluhy autora, ale iba konštatovať jeho 
obrovskú erudíciu a pracovitosť. Časť najvý
znamnejších prác N. L. Dobrecova sme 
uviedli v recenzii jeho predchádzajúcej mono
grafie Vvedenije v globaľnuju petrologiju 
roku 1980 (Mineralia slov., 13, s. 86). 

Na rozdiel od predchádzajúcej knihy au
tora, v ktorej sa interpretujú alternatívne 
modely základných petrologických procesov 

podľa predstav rozličných autorov, v naj
novšej publikácii ide prevažne o podanie a 
zdôvodnenie autorových riešení globálnych 
procesov magmatizmu a metamorfizmu. Pri
tom, ako zdôraznil sám autor, nejde o syste
matizujúcu prácu. Niektoré magmatické pro
cesy a fenomény, aj keď sú zaujímavé, nie 
sú do recenzovanej publikácie zahrnuté, pre
tože nemajú globálny význam či rozšírenie. 

Monografia N. L. Dobrecova sa deli na štyri 
základné a tematicky vyhranené časti. Prvá 
je venovaná vývoju Zeme a stavbe tektono
sféry. V nej sa detailne preberajú procesy 
prebiehajúce v kontinentálnej aj oceanickej 
litosfére, charakterizujú sa magmatické a 
metamorfné procesy v aktívnych zónach 
Zeme. Typy magmatickej a vulkanickej akti
vity autor vysvetľuje prostredníctvom proce
sov anatexie, syntexie a paratexie. V druhej 
časti sú rozvedené problémy magmatizmu a 
magmatických formácií, pričom sa autor sú
stredil na problematiku bazaltov, ofiolitov, 
andezitového vulkanizmu, kôrovú anatexiu, 
gabrogranitový magmatizmus a stručnejšie 

Pokračovanie na str. 548, 


