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

J á n C u r l í k — J o z e f F o r g á č — J o 
z e f V e s e l s k ý : Novšie výsledky petrogra
ficko geochemického výskumu permských 
hornín v oblasti Novoveskej Huty (Bratisla
va 5. 4. 1984) 

Severogemerický perm v ložiskovej oblasti 
Novoveská Huta sa vyznačuje pestrou lito
logickou povahou. Sú v ňom zastúpené sedi
mentárne horniny (klastické, chemogénne a 
vulkanogénne) a rozlične premenené vulkani
ty (ryolity, andezity?, bazalty?). Napriek 
tomu, že všetky komplexy v regionálnom me
radle prejavujú rozdielne, ale zväčša iba 
slabé metamorťné účinky, premeny sedimen
tárnych hornín prebiehali už počas sedimen
tácie, ranej či neskorej diagenézy až meta
morťózy. 

Autori pri výskume týchto komplexov 
využili geologické údaje tak. že sa pokúsili 
zaradiť niektoré premeny do istého štádia 
vývoja sedimentárnych hornín. Vyčlenili tri 
skupiny premien, a to sedimentárno-diagene-
tické, metamorfné a hydrotermálne. Niektoré 
zo zmien sú charakteristické pre jedno štá
dium, napr. vznik hemalitového pigmentu 
v diagenetickom štádiu, iné mohli prebiehať 
v dvoch alebo troch štádiách premien, napr. 
redukčné (glejové) procesy späté s redukciou 
a odnosom železa z hornín. 

Synsedimentárne až diagenetické zmewi. 
Počas transportu a sedimentácie sa chemické 
zloženie ílových komponentov mohlo meniť 
(sorpcia a ťixácia iónov, najmä K + ). V re
dukčných podmienkach panvy nastáva re
dukcia železa, a tým sa menila aj farba zná
šaného materiálu z oxidických zvetranín. Za 
prítomnosti organických látok (vznik H.S) sa 
v tomto prostredí prejavovala aj pyritizácia 
hornín a pravdepodobne aj akumulovala meď 
(meďnatý pieskovec) na sulťidických barié
rach. 

V rozličnom štádiu diagenézy sa uplatňo
vala karbonitizácia a vznikali karbonatické 
noduly. tvoril sa hematitový pigment, albit, 

turmalin, apatit (?), kremeň a vznikali javy 
prekremenenia. ale aj redukcie (glejovej) 
spätej s pôsobením glejovej pórovej vody. 
Súvisia s nimi stopy nerovnomerného ogle
jenia hornín (škvrnitost) so zmenou fialovej 
íarby na variety zelených, sivozelených až si
vých hornín. 

Metamorfné premeny. Citlivým indikátorom 
metamorfných zmien je illit, ktorého stupeň 
kryštalickosti a optická orientácia sa menili 
so stupňom stláčania hornín. V tomto štádiu 
vznikol aj chlorit, nastala rekryštalizácia kre
meňa a karbonátov za vzniku kremeňovokar
bonátových žiliek. Bór, ktorý pri metamor
fóze migroval, vystúpil na niektorých mies
tach do novej fázy turmalínu a bol základom 
turmalinizácie v zónach a žilkách. Podobne 
vznikal albit. Autori vyslovili predpoklad 
o možnom metamorťnom pôvode hydrotermal
nych roztokov a s nimi spätej Cu mineralizá
cii. V tomto štádiu prechádzali hydrátované 
minerály do dehydrátovaných a mobilizované 
roztoky sprostredkúvali migráciu zložiek. 

Hydrotermálne premeny. Pre naloženost sa 
jednotlivé premeny rozpoznávajú ťažko. Ak 
sa vychádza z predstavy o lokalizácii rudných 
žíl do zlomových línií smeru V—Z, ťažko roz
líšiť, ktoré premeny súviseli s dislokačným 
metamorfizmom a ktoré s hydrotermálnou 
činnosťou. Zrejme prebiehalo hydrotermálne 
glejenie späté s odnosom železa a niektorých 
iných prvkov. Ako o tom svedčia aj slabé pri
márne aureoly rozptylu prvkov, tieto zmeň ' 
nie sú veľmi výrazné. Z ďalších hydrotermál
ných premien sa zistila turmalinizácia. vznik 
rutilu, albitu, chloritu, ale aj pyritizácia. 

Podľa zistených geochemických údajov au
tori poukázali aj na niektoré otázky strati
graťického členenia permu, vyčleňovania for
mácií a na niektoré problémy tektonickej in
terpretácie blokov. Upozornili na potrebu Ca
ciálnej analýzy s využitím geochemických 
poznatkov. Štúdium tejto problematiky je 
v začiatkoch a bude mu treba venovať nále
žitú pozornosť. 


