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A K T U A L I T A 

Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých 
Karpatoch (Jabloňové, okr. Bratislavavidiek) 

S T A N I S L A V P O L A K . PETER H AN AS 

HoBbie nepcneKTHBHbie mnunmt BOJibcppaMOBoii Miincpa.ni janmi B Ma
jiwx KapnaTax (HO.IOHOBC paiion EpaTHCJiaBaoicpecHOCTb) 

Bo BepxHeM TeneHMM pem<H npena«Jie, Ha TeppnTopnn flepeBHM HÔJTO
HOBe B iujiHxax MecraMM ÔWJIO ycraHOBJíeHO noBwuieHHoe co êp>KaHMe 
íuecjiirra B accon,nan,HH c ocTaJibHMMW TaJKOJiwMH MHHepaJiaMH, TyT pac
npOCTpanéHHblX pyjl M aMCpHÓJIHTOBblX KpHCTaJIMMCCKMX nopofl. noBbiuieHHoe 
C0Aep>KaHMe BOJibcppaMa 3aMeHaeTC5i n B aHaJuwax MejiK03cpHMCTbix ocafl
Kax rHAPoceTH. npMTOM Hê OJUKeH 6brn> O,HHH M TOT>Ke HCTOHHHK MHiiepa
juoauwM. npefl^araeTca Oojiee aeTajibHOe reoxHMimecKOe M3y4eHMe 3Toro 
paiioHa. 

New prospective indice of tungsten mineralization in 
pathians (Jabloňové village, Bratislava district) 

the Little Car

During a panning prospection campaing in the headwaters of the 
Prepadlé brook in the surroundings of Jabloňové village, conspicuously 
higher scheelite contents have been found in association with common 
heavy mineral assemblages of this gneisaic and amphibolitic terrane. 
The higher tungsten content is here signalized even by analytical results 
from the fine fraction of stream sediments although the source of both 
anomalies needs not be the same. A further geochemical investigation 
is proposed. 

Regionálne šlichovanie celých Malých Kar
pát, ktoré sme vykonali, opätovne potvrdilo 
indície nevýraznej až slabšej scheelitovej 
mineralizácie, známej z tejto oblasti už dáv
nejšie. Jednoznačne sa zároveň ukázalo, že 
isté relatívne zvýšenie a koncentrácia šli
chových indícií je najmä V oblasti kryšta
linika medzi obcou Limbách a Pezinok (na 
juhovýchodnej strane horstva) a Pernekom 
a Jabloňovým (na opačnej strane). Iba oje
dinelé sa našli drobné centrá aj v oblasti 
vystupovania bratislavskej a modranskej 
žuly, ale tým praktický indikačný význam 
nepripisujeme. Súčasne možno konštatovať, 
že zvýšený obsah scheelitu jasne nekoreluje 

s obsahom iných charakteristických minerá
rálov šlichov, aj keď v jednom prípade (Lim
bách — Pezinok, Slnečné údolie) by bolo 
možno pripustiť istú spojitosť s výskytmi zla
tiniek v šlichoch. Ale podľa našej interpre
tácie ide o negenetickú, náhodnú asociáciu, 
dokumentujúcu azda iba výskyt obidvoch 
týchto mineralizácií v tomže denudačnom 
území. Podobne tu nevidno ani súvislosť 
s pezinským SbAsAu zrudnením, v ktorom 
sa síce eviduje istý zvýšený obsah W v nie
ktorých rudných štruktúrach (napr. Zlatá 
žila, až 75 g. g.~r'), ale aj v laterálnych hor
ninách mimo zrudnenia (napr. niektoré ruly 
až 55 g. g.° W). 

http://Miincpa.ni
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Obr. 1. Jabloňové — Turecký vrch, prognózny terén scheelitovej mineralizácie. 1 — 
katastrálne hranice obcí, 2 — detailný terén znázornený na obr. 2 a 3 
Fig. 1. Jabloňové village, Turecký vrch area, prospection terrane of scheelite mine
ralization. 1 — cadastral boundary. 2 — detailed sketch in Fig. 2 

Prekvapujúca je situácia v teréne medzi 
nepomenovanými hornými prítokmi potoka 
Prepadlé na JV od kóty Turecký vrch 
(518 m) na území obce Jabloňové (obr. 1). 
kde obsah scheelitu v šlichoch dosiahol 
v jednom prípade až 25 " „ a zvýšený ob
sah W signalizujú aj výsledky rozborov jem
ných náplavov potočnej siete (obr. 2 a 3); ale 
doteraz nie je jasné, či pôvod W v obidvoch 
druhoch vzoriek možno odvodzovať od rov
nakej mineralizácie. príp. z rovnakých mi
nerálov. 

Zloženie na scheelit najbohatších šlichov 
v prognóznom území v dôsledku pestrej 
skladby tunajších kryštalinických hornín 
(ruly. rozličné amťibolity, aktinolitické a 
čierne bridlice), žúl (prevažne dvojsludných) 
a styku s obalovým mezozoikom kolíše 
v pomerne širokom rozmedzí. Orientačne 
možno uviesť toto zloženie: do 50 % šlichu: 
granáty: do 25 " 0 šlichu: scheelit a ojedinelé 
aj minerály nižších skupín: do 500 zŕn: amťi

bol. baryt. limonit. epidot—zoisit, ilmenii, 
staurolit: do 100 zŕn: hematit, magnetit, tur
malin. leukoxén: ojedinelé zrná; rumelka. 

Prevažne teda ide o asociáciu ťažkých mi
nerálov z tunajších rúl a v menšej miere aj 
z ostatných hornín. Protiprúdový pokles 
scheelitu v šlichoch pravdepodobne signali
zuje klesajúci stupeň prirodzenej dezintegrá
cie hornín a rekoncentrácie minerálnych zŕn 
v potočných náplavoch. V takom prípade ne
možno vylúčiť, že práve v miestach s naj
vyšším obsahom scheelitu v šlichu tunaj
šieho alúvia je také nápadné obohatenie, že 
nezodpovedá pomeru ťažkých minerálov in 
situ v okolitých horninách. Na druhej strane 
zvýšený obsah scheelitu sa eviduje až po 
ponor potoka Prepadlé vo vzdialenosti asi 
2.5 km od najbohatšieho šlichu. 

Primárnu W mineralizáciu predpokladáme 
niekde v rulovom komplexe na juhovýchod
ných svahoch rozvodia potočnej siete severne 
od kóty Turecký vrch a Stratenský kút 
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Obr. 2. Jabloňové — 
Turecký vrch, vý
sledky šlichového 
prieskumu. Obsah 
scheelitu v šlichoch 
(prepočet na cca 2 g 
šlichu). 1 — do 10 
zŕn. 2 — 11 až 100 
zŕn, 3 — 101 až 500 
zŕn, 4 — nad 500 zŕn 

Fig. 2. Jabloňové 
village. Turecký vrch 
area, result of pann
ing prospection, sche
elite content in sam
ples (values indicate 
the number of grains 
normalized to cca 2 g 
of the sample). 1 — 
up to 10, 2 — 11— 
1 00. 3 — 101—500. 
4 — over 500 
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Obr. 3. Jabloňové — 
Turecký vrch, výsled
ky rozborov jemných 
náplavov hydrosiete. 
Obsah W v SPD stup
ňoch: 1 — do 1 SPD. 
2 — 2 až 3 SPD, 3 — 
nad 3 SPD 

Fig. 3. Jabloňové vil
lage. Turecký vrch 
area, analytical re
sults from the fine 
fraction of stream se
ments. W content in 
relative numbers 
(SPD). 1 — up to 1. 
2 — 2 to 3. 3 — over 
3 
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(obr. 1), teda južne od starého banského 
pyritového a antimonitového zrudnenia 
označovaného ako Pezinok — Turecký vrch 
(otvoreného starou štôlňou Rudolf). Táto po
zícia nezodpovedá nášmu doterajšiemu 
predpokladu, že sa scheelitová mineralizácia 
v Malých Karpatoch viaže hlavne na drob
né skarnové hniezda v polohách amfibolitu 

(kde sme aj po prvý raz zistili scheelit in 
situ). 

Prospekčná indícia W mineralizácie Jablo
ňové — Turecký vrch si nesporne zaslúži de
tailnejšie preverenie, aj keď leží v priestore 
s istými obmedzeniami v prieskumnej čin
nosti (pravdepodobne aj preto nebola doteraz 
objavená). 

Geologický prieskum 
Bratislava 


