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I ipiiMťiiľiiiiľ mjiHxoBoro MeTO,na npii noiiCKax MeAHO-nopdwpoBOro MecTO-
p: i /K. iť i i i :> i í . i . l i n o 

B noc^e^HMc roflbí B paňoHe cpcflHecnoBauKiix HeoByjiKaHHHecKMx no

pofl pa3BeflOHHbiMM CKBa>KiiHaMH 6MJIO o6Hapyx<cHo MecTopoÄfleHwe MC«

HOnopq>npoBbix py« 3jiaTHO. JIJIH IIOHCKOB IIOXO>KMX MecTopoKfleHMÍi B STOM 
paŇOHe ôbuia Ha STOM Mecropo>K,neHHn npoBepeHa B03\io>KHOCTb wcnojib

30BaHMH rCOXMMHMeCKOMHHepaJIOrMqeCKMX MeTO^OB. O/IHHM M3 HHX 6bIJI 
M UMHXOBOM MCTO;I. Pe3yjibTaTbi IUJTHXOBOÍÍ CT>ČMKH nOKa3ajiM, MTO ripn BW
6ope iio;rxojijuu,eM CCTM OTÔopa npoô MOJKCT STOT MCTOJ flOdaTOHHO Ha
fle»HO onpcflCJíHTb MeTaJuioreHeTMHccKMe upoueccw npoTCKaiouiHx B STOM 
pafiOHC. 

Demonstration of the Zlatno porphyry copper ore deposit in panning 
prospection 

In the last years the Zlatno porphyry copper ore deposit has been 
discovered by drilling prospection in Middle Slovakia neovolcanic region. 
A possibility of such deposit demonstration has been tested using simple 
geochemical and mineralogical methods for the sake of finding similar 
deposits in the wider surroundings. One of them was panning prospec
tion. It has been shown that this method, using suitable sample collec
tion pattern, is sufficient for indication of metallogenetic processes which 
took place in the investigated area. 

Vyhľadávanie meďnatoporfýrových lo nia sa začínajú realizovať pomerne ro^

žísk v stredoslovenských neovulkani toch siahle prospekčné programy, ktoré okrem 
nadobudlo začiatkom 80. rokov vyššiu geologických metód využívajú najmä geo

kvali tat ívnu úroveň. V rámci vyhľadáva fyzikálne a geochemické prospekčné spô
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soby získavania potrebných pr íznakov lo
kalizácie zrudnenia tohto genet ického 
typu. 

Medzi spôsoby, ktoré sa pri vyhľadáva

ní meďnatoporfýrových ložísk v s t redo

slovenských neovulkani toch doteraz plno 
neaplikovali. patr ia metódy dotýkajúce sa 
výskumu sekundárnej mineralogickogeo

chemickej aureoly (geochemická prospek

cia potočných sedimentov), a to či už me

tóda šlichov alebo výskumu sedimentov 
dna potokov (potočná metalometr ia) . Ich 
všeobecnú užitočnosť dokumentu jú viace

ré práce zahraničných autorov. Napríklad 
A. I. Krivcov (1979) šlichovú mineralogic

kogeochemickú metódu pokladá za na j 

širšie použiteľnú a z ekonomického hľa

diska za najefektívnejšiu. Na druhej s t ra

ne J. W. Baldock (1977) odporúča v prvom 
štádiu vyhľadávania venovať pozornosť 
výskumu sedimentov dna. 

Na základe poznatkov o vyhľadávaní 
meďnatoporfýrových ložísk sa prikročilo 
k štúdiu povrchových prejavov ložiska 
Zlatno s cieľom overiť efektívnosť šlicho

vej mineralogickogeochemickej metódy 

pri vyhľadávaní podobných ložísk v šir

šom okolí. 
Výsledky výskumu ukázali, že meďna

toporfýrové ložisko Zlatno, geneticky .sa 
viažuce na materskú intrúziu granodio

ri tového porfyri tu vychádzajúcu na súčas

ný povrch a s akumuláciami priemyselne 
využiteľných rúd v h ĺbke 700—1000 m 
(Burian — Smolka, 1982). sa v šlichovoj 
mineralogickogeochemickej prospekcii 
zreteľne prejavilo. V riečnych tokoch 
sa v priestore ložiska zistili minerá lne 
asociácie dokumentujúce zložité procesy 
metalogenézy a metamorfózy hornín, ako 
aj zložitosť geologickej stavby na po

vrchu, čo veľmi úzko súvisí s poznatkami 
získanými detai lným geologickým mapova

ním (Burian — Smolka — Kámen, 1981). 

Kvant i ta t ívna distribúcia zistených 
minerálov 

Kvant i ta t ívnym mineralogickým zhod

notením šlichov z lokality Zlatno sa zis

tilo nasledujúce zastúpenie minerálov 
v šlichoch. 

Obr. 1. Geologická mapa oblasti Zlatno (upravil Smolka podra Smolka — Burian — 
Kámen. 1981). 1 — nerozlíšené intrúzie dacitu (kremeňovo dioritového a dioritového 
porfýru) mladšie ako materská intrúzia granodioritového porfyritu: 2 — andezit 
(hyperstén, augit): 3 — granodioritový biotitickoamfibolický porfyrit; 4 — bioti
tickoamfibolickopyroxenický andezit typu Myšia hora (+ kremeň); 5 — kremeňový 
dioriť 6 — bazálnv polvmiktnv zlepenec paleogénu; 7 — pestré prachovite bridlice 
a pieskovce permu (chočská tektonická jednotka); 8 — zóna intenzívnej propyliti
zácie, asimilácie a kontaktnej metamorfózy v okolí intrúzie granodioritového por
fyritu 9 — nerozlíšené staršie rejuvenizované a mladšie intervulkanické a postvul
kanické zlomy; 10 — zóna intenzívnej sulfidickej impregnácie (pyrit) zistená geofy
zikou (vybudená polarizácia 5—6 %) 
Fig 1 Geological map of the Zlatno area. It is modified by J. Smolka after Smol
ka — Burian — Kámen. 1981. 1 — undistinguished dacite intrusions (quartz dionte and 
diorite porphyrite) younger then mother intrusion of granodiorite porphyrite; 2 — 
pvroxene andesite (hvperstene, augite), 3 — biotiteamphibole granodiorite porphyrite. 
4 — andesite of the "Mvšia hora" type (biotite, amphibolite, pyroxene, + quartz, 5 — 
quartz diorite. 6 — basal polvmict conglomerate of the Paleogene unit. 7 — variegated 
siltstone and sandstone of the Permian unit (the Choč tectonic unit). 8 — zone of 
intensive propylitisation. assimilation and contact metamorphosis in the granodiorite 
porphyrite intrusion surroundings. 9 — undistinguished faults: older rejuvenisated. 
younger intravolcanic and postvolcanic. 10 — zone of intensive sulphidic impreg
nation (pyrite) according to geophysical inc'.cations (induced polarisation 5—6 ",,) 
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Pyrit. Koncentrácia je od 0 zŕn až 50 a 
viac " Q. Maximálny obsah sa zistil v doline 
Zlatno (väčšinou medzi 20—50 " „ obsahu zŕn). 
Táto koncentrácia ostro kontrastuje s obsa
hom zisteným v doline Suchá Voznica (ma
ximálne do 500 zŕn). V priľahlej časti doliny 
Richnava je zvýšený obsah a poukazuje na 
existenciu istej pyritovej anomálie v tejto 
oblasti. 

Limonit. Koncentrácie sú v zreteľnej kore
lácii s pyritom. Nízka koncentrácia v doline 
Suchá Voznica je konštantná a pohybuje sa 
väčšinou od 10—100 zŕn. V doline Zlatno je 
koncentrácia overa vyššia a varíruje od 100 
zŕn až do 50 " „ zŕn. V doline Richnava je 
obsah vcelku nižší (max. do 20 ",, zŕn) a je 
konštantný. 

Magnetit. Koncentrácia sa pohybuje od 100 
zŕn po 50 "n zŕn. Obsah v doline Zlatno a 

Suchá Voznica je skoro rovnaký (maximálne 
20 ",,) a v doline Richnava dosahuje vo väč
šine vzoriek 50 " (> zŕn. 

Hematit. Obsah hematitu veľmi varíruje. 
Koncentrácia sa pohybuje od 0 až do 50 " „ 
zŕn. Maximálny obsah je v úseku Richnavy 
po prítok Zlatno. Najnižšia koncentrácia je 
na dolnom toku Zlatna. V Suchej Voznici sa 
zistil hematit približne v podobnom množ
stve ako na hornom a strednom toku Zlatna. 

Ilmenit. Jeho koncentrácia je v sledovanej 
oblasti dosť vysoká (od 100 zŕn až po 50 " ;i 
zŕn). Celkove je o niečo vyšší obsah ilmenitu 
v Suchej Voznici ako v Zlatne (v porovnaní 
s leukoxénom obrátený pomer — úbytok 
premenou). 

Leukoxén. Obsah sa pohybuje od 100 do 
500 zŕn (výnimočne až do 20 "n). Vyššia kon
centrácia leukoxénu sa zistila v doline Zlatno 

50 0 100 200m 
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a v priľahlej časti Richnavského potoka. Su
chá Voznica je na leukoxén chudobnejšia, 
najmä ľavé prítoky. 

Baryt. Jeho prítomnosť je veľmi častá. Ob
sah sa pohybuje od nuly až do 100 zŕn. Ma
ximálne zastúpenie barytu je v oblasti potoka 
Zlatno a v priľahlej časti Richnavského po
toka. V Suchej Voznici je koncentrácia oveľa 
nižšia (maximálne 10 zŕn v šlichu). 

Sulfidy. Okrem už uvedeného pyritu sa 
zistil chalkopyrit, arzenopyrit, galenit a biz
mutín. Sulfidy sú iba v potoku Zlatno. Obsah 
je pomerne nízky, nepresahuje 10 zŕn a väč
šinou sa tieto minerály zistili v dolnom toku. 
Galenit s chalkopyritom sa objavili aj na 
hornom toku Zlatna. 

Scheelit. Objavuje sa ojedinelé v dolnom 
toku Zlatna. Jeho obsah sa pohybuje od 1 do 
3 zŕn. 

Pyroxény. Ich koncentrácia sa pohybuje od 
10 zŕn až vyše 50 "„ zŕn. Najčastejšie sú 
v Suchej Voznici, kde sa obsah pohybuje od 
1 až vyše 50 % zŕn. V susednej Zlatnianskej 
doline je koncentrácia oveľa nižšia (od 10 zŕn 
až do 1 ",i zŕn). V Richnavskom potoku je 
podobný obsah pyroxénov ako v Zlatnian
skom. ale pod prítokom Suchej Voznice je 
koncentrácia pyroxénov výrazne vyššia. 

Amfiboly. Obsah sa pohybuje v rozpätí 
10 zŕn až 50 % zŕn. Najviac ich je v potoku 
Suchá Voznica (od 1 ",, až do 50 ",, zŕn). 
V Zlatnianskom potoku dosahuje koncentrá
cia minimálnu hodnotu (od 10 do 500 zŕn). 
V Richnavskom potoku je obsah dosf premen
livý (od 10 zŕn do 20 "„ zŕn). 

Čhlorit. Jeho obsah sa pohybuje v rozpätí 
0—20 " „ zŕn. Veľmi nízky obsah je v Suchej 
Voznici, kde je okrem dvoch výnimiek 
(1 šlich obsahuje do 10 zŕn a druhý do 100 zŕn 
chloi'itu) nevyskytol vôbec. Naproti tomu 
Zlatno a priľahlá časf potoka Richnava často 
vykazuje obsah až do 20 ",, zŕn. 

Epidot. Objavuje sa prakticky vo všetkých 
šlichoch. Jeho obsah sa pohybuje od niekoľ
ko zŕn až do 500 zŕn. Najväčšia koncentrácia 
je v sledovanej časti Richnavského potoka 
(od 100 do 500 zŕn). V Zlatnianskom potoku 
je obsah o niečo nižší, väčšinou v rozpätí 

10 až 100 zŕn. Najnižšia koncentrácia epidotu 
sa zistila v potoku Suchá Voznica (do 10 zŕn, 
na dolnom toku až do 100 zŕn). 

p-kremeň. Vyskytuje sa v množstve od 0 
zŕn do 20 "» zŕn. Maximálny výskyt má na 
strednom a dolnom toku Suchej Voznice (od 
100 zŕn do 20 " „ zŕn v šlichu). Zlatniansky a 
Richnavský potok majú obsah ,äkremeňa po
dobný ako horný tok Suchej Voznice (1—10 
zŕn, ojedinelé až 100 zŕn). 

Granáty. Objavujú sa prakticky vo všet
kých vzorkách (od niekoľkých do 500 zŕn). 
Priemerne nižši obsah granátov je v Suchej 
Voznici (1—100 zŕn). Richnavský potok a 
Zlatno majú približne rovnaké množstvo 
granátov (10—500 zŕn). 

Zirkón má podobnú distribúciu ako graná
ty (od 1 zrna do 500 zŕn, ojedinelé až do 
20 ",, všetkých zŕn vo vzorke). Potok Suchá 
Voznica je na zirkón zreteľne chudobnejší 
akc Zlatno a Richnavský potok. 

Monazit. Je v sledovanej oblasti pomerne 
slabo zastúpený. Jeho obsah sa pohybuje od 
0 do 100 zŕn, pričom maximálne zastúpenie 
má v Richnavskom potoku nad prítokom a 
tesne pod prítokom Zlatna. V Zlatnianskom 
potoku je monazit vzácny, objavuje sa len 
v jeho pravom prítoku a pod ním v množstve 
do 10 zŕn. V podobne nízkom obsahu bol mo
nazit identifikovaný ešte vo vzorkách zo 
stredného a dolného toku Suchej Voznice. 

Apatit. Je prakticky v každom šlichu 
v množstve 1—Í0 zŕn. ojedinelé až 100 zŕn. 

Rutií. Jeho obsah sa pohybuje od 0 až 10 
zŕn. Je v Richnavskom potoku a na dolnom 
toku Suchej Voznice a Zlatna. Na hornom 
toku Suchej Voznice a Zlatna sa rútil vysky
tuje len ojedinelé. 

Korund. Zistil sa v množstve do 10 zŕn. 
V Richnavskom potoku bol určený len v 1 
šlichu. V Suchej Voznici bol identifikovaný 
v dvoch prítokoch v hornej časti toku. Naj
väčšie zastúpenie má v strednej a dolnej časti 
Zlatnianskeho potoka. 

Staurolit. Potvrdil sa v dvoch vzorkách zo 
Suchej Voznice v množstve do 10 zŕn. 

Distén. Bol určený v jednom šlichu na dol
nom toku Zlatna v množstve do 10 zŕn. 

Obr. 2. Slichová mapa oblasti Zlatno 
py — pyrit, Im — limonit. mt — magnetit, hm — hematit, il — ilmenit, lx — 
leukoxén, ba — barvt. cp — chalkopyrit. az — arzenopyrit, gn — galenit. bi — 
bizmutín. sh — scheelit. 1 — nad 50 " „. 2 — od 20 " „ do 50 " „. 3 — od 1 "„ do 
20 "„. 4 — od 100 do 500 zŕn. 5 — od 10 do 100 zŕn. 6 — do 10 zŕn. 7 — miesto od
beru a číslo šlichu 
Fíg. 2. Panning map of the Zlatno area 
Explanations: py — pyrite, lm — iimonite. mt — magnetite, hm — haematite, il — 
ilmenite. lx — ieucoxene. ba — baryte. cp — chalcopyrite. az — arsenopyrite, gn — 
galena, bi — bismuthinite. sh — scheelite. 1 — over 50 ",,. 2 — from 20 " „. to 50 ",,. 
3 — from 1 "„ to 20 " „. 4 — from 100 to 500 grains. 5 — from 10 to 100 grains, 6 — 
to 10 grains, 7 — place and number of panning sample 
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Anatas. Vyskytuje sa zriedka v množstve Biotit a muskovit. Našli sa iba v doline 
do 10 zŕn v Richnavskom a Zlatnianskom po Suchej Voznice v množstve do 10 zŕn. 
toku. 

Glaukonit. Zistil sa na strednom toku Zlat
na a v Richnavskom potoku v koncentrácii do Príčiny rozmiestnenia minerálov 
10 zŕn v šlichu. a ich asociácií 

px Pyri t je v zreteľnej korelácii s l imoni

tom. Tam, kde sa objavujú väčšie kon

0 100 200 300 400 500 .TI 
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centrácie pyritu v šlichoch (potok Zlatm;), 
výrazne stúpa obsah limonitu. Najviac 
pyritu sa zistilo vo vzorkách z oblasti, 
v ktorej geofyzikálne metódy zachytili 
zónu intenzívnej sulfidickej impregnácie 
(obr. 1). Ide o oblasť charakteristickú po

merne rozsiahlou zónou propylitizácie 
v okolí telesa granodioritového porfyritu. 
s ktorou koinciduje aj zóna intenzívnej 
pyritizácie. 

Zaujímavá je distribúcia hematitu a 
jeho vzťah k limonitu. Hematit sa mení 
na limonit a medzi ich koncentráciou 
v šlichoch je zrejmá nepriama úmernosť. 
V miestach, kde je maximálny obsah li

monitu, dosahuje hematit minimálnu kon

centráciu. Hematit v sledovanej oblasti 
nevykazuje zreteľný vzťah k istému typu 
horniny. Jeho minimálny obsah v oblasti 
dolného toku Zlatna vyrovnávajú maxi

málne koncentrácie limonitu, čo môže 
signalizovať jeho premenu na limonit. 

Distribúcia magnetitu nesignalizuje istý 
vzťah k prepokladanému typu ložiska. 
Magnetit môžu vodné toky prenášať na 
veľkú vzdialenosť a v horninách je pomer

ne častý. 
Zastúpenie ilmenitu vystupujúceho v 

asociácii so sekundárnym leukoxénom sa 
zdá byť vo všetkých šlichoch približne 
rovnaké, ale keď sa prihliadne na obsah 
leukoxénu, je zrejmé, že Suchá Voznica 
má relatívne nižšiu koncentráciu ilmeni

tu — leukoxénu. jeho materská hornina sa 
nedá presne určiť. Ich relatívne vyššie za

stúpenie v doline Zlatno najpravdepodob

nejšie spôsobuje prítomnosť granodiorito

vého porfyritu s vyšším zastúpením akce

sorického ilmenitu ■— leukoxénu ako 
v okolných horninách. 

Baryt sa spravidla objavuje v blízkosti 
svojich primárnych ložísk. Najčastejšie sa 
dostáva do náplavov z polymetalických 
hydrotermálnych žíl. Pri sledovaní jeho 
distribúcie je zrejmé, že je maximálne za

stúpený v potoku Zlatno a v priľahlej čas

ti Richnavského potoka. Predpokladá sa, 
že je tu v drobných polymetalických žil

kách hydrotermálneho pôvodu, ktoré pre

rážajú hlavne propylitizovaný pyroxenic

koamfibolický andezit, príp. granodiori

tový porfyrit. V oblasti Suchej Voznice 
nie sú tieto prejavy hydrotermálnej mine

ralizácie známe. 
Scheelit patrí v náplavoch medzi vzác

nejšie minerály. Jeho prítomnosť vo väč

šej koncentrácii signalizuje blízkosť pri

márneho ložiska. V šlichovej oblasti sa 
zistil v malom množstve v dolnom toku 
Zlatna. Scheelit pochádza z kontaktne 
metamorfovaných hornín z okolia tele.;a 
granodioritového porfyritu, čo potvrdili aj 
vrtné práce. 

Sulfidické minerály, ako je chalkopyrit, 
galenit. arzenopyrit a bizmutín. boli iden

tifikované iba v šlichoch z doliny Zlatno. 
Majú pomerne krátku znosovú vzdiale

nosť, a prelo sa objavujú blízko svojich 
primárnych zdrojov. Ich primárnym zdro

jom sú hydrotermálne žilky a impregná

cie v granodioritovom porfyrite a hrubo

porfyrickom andezite typu Myšia hora, a 
to v zóne jeho silnej propylitizácie. ktorá 
zreteľne koinciduje s geofyzikálnou ano

máliou polarizovateľných hornín. 
Pyroxény a amfiboly sú veľmi hojné 

Obr. 3. Slichová mapa oblasti Zlatno 
px — pyroxén, am — amfibol, ch — chlorit, ep — epidot. qz — kremeň, gr — granát, 
zr — zirkón. mz — monazit. ap — apatit, rt — rútil. Vysvetlivky ako pri obr. 2 
Fig. 3. Panning map of the Zlatno area 
Explanations: px — pyroxene, am — amphibole. ch — chlorite, ep — epidote. qz — 
quartz, gr — garnet, zr — zircon, mz — monazite. ap — apatite, rt — rutile. Expla
nations as in Fig. 2 
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v celej šlichovanej oblasti. Ich nositeľmi to minerálov (hlavne pyroxénov) sa zdá 
sú hlavne pyroxenické andezity typu My- byť v Suchej Voznici. Je to výsledok toho, 
šia hora s amfibolom a dvojpyroxenické že sa tu propylitizácia neuplatnila tak vý-

andezity geneticky sa viažuce na mladšie ražne ako v susednej doline Zlatno, kde 
etapy vulkanizmu. Väčšie zastúpenie tých- sa amfiboly a pyroxény pri propylitizácii 

m l , Y
5 
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premenili na zmes chloritu. epidotu. seri-
citu a ílových minerálov. Táto hydroter-
málna premena podstatne ovplyvnila dis
tribúciu epidotu a chloritu. V zastúpení 
epidotu v šlichoch nie je markantný roz
diel medzi obidvoma susednými dolinami, 
ale pri chlorite je rozdiel evidentný a 
jednoznačný v prospech doliny Zlatno. 

V distribúcii zirkónu, monazitu a gra

nátu možno konštatovať najzreteľnejšie 
rozdiely v kvantitatívnom zastúpení zir

kónu a granátu v obidvoch dolinách. 
Všetky tri minerály sú veľmi odolné voči 
mechanickým a atmosferickým vplyvom a 
znášajú dlhý transport. Zirkón je známy 
ako akcesorická primes v granodioritovom 
porfyrite. v dacitových dajkách. ale aj 
z permských piesčitých sedimentov. Tieto 
horniny majú najväčšie zastúpenie v ob

lasti potoka Zlatno. Pri granátoch nie je 
kvantitatívny rozdiel až taký výrazný a 
o niečo vyššia koncentrácia v šlichoch 
v Zlatnianskom potoku je najskôr z kon

taktnej zóny granodioritového porfyritu 
a okolitých hornín, v ktorej vznikali kon

taktné metamorfity. Monazit v Zlatnian

skom potoku pochádza hlavne z granodio

ritového porfyritu. V Suchej Voznici nie 
je jeho primárny zdroj veľmi jasný. Naj

skôr ide o intruzivne teleso intermediár

neho až kyslého charakteru, ktoré by 
mohlo vystupovať na strednom toku Su

chej Voznice v okolí ľavého prítoku. Cel

kove možno konštatovať, že monazit je 
v obidvoch dolinách zriedkavý a nevyka

zuje istý vzťah k predpokladanému telesu 
so zrudnením. 

Veľmi častým minerálom v Suchej 
Voznici je fí-kremeň. Okrem dvoch prípa

dov sa v Zlatnianskom potoku nevysky

tol, ôkremeň je maximálne zastúpený na 
strednom a dolnom toku Suchej Voznice, 
kde v jeho širšom západnom okolí začí

najú vystupovať ryolitové telesá, v kto

rých je tento kremeň základnou súčasťou. 
Medzi ďalšie časté minerály patri apa

tií a rútil. Vyskytujú sa v obidvoch do

linách a v ich zastúpení nie sú výraznej

šie rozdiely. Apatit je bežný ako akce

sorický minerál v granodioritovom porfy

rite, ako aj v ostatných okolitých horni

nách. Podobným akcesorickým. aj keď 
vzácnejším, minerálom v horninách tejto 
oblasti je rútil. 

Do ďalšej skupiny ťažkých minerálov, 
ktoré vystupujú často spolu, možno zara

diť korund, distén a staurolit. Korund so 
staurolitom sa zistili na hornom toku Su

chej Voznice. Hlavné zastúpenie týchto 
troch minerálov je na strednom a dol

nom toku Zlatna. kde vznikali najmä na 
kontakte granodioritového porfyritu so 
sedimentami. v ktorých možno predpokla

dať ich vznik už pri predchádzajúcich re

gionálnych metamorfných procesoch. 
Ostatné minerály identifikované vo 

vzorkách, ako je biotit, muskovit, anatas. 
glaukonit a turmalín. majú nízky obsah a 
navyše sa zistili v jednom prípade vo 
dvoch až troch šlichoch. a teda ide o oje

dinelé výskyty bez zreteľného vzťahu 
k sledovanému rudnému telesu a k pri

márnemu zdroju v materskej hornine. 
Výnimku tvorí biotit. ktorý sa zistil v 4 
šlichoch v Suchej Voznici. Pochádza naj

mä z amfibolickobiotitického andezitu a 
ryolitu vystupujúcich v širšom západnom 
okolí. 

Obr. 4. Slichová mapa oblasti Zlatno 
ko — korund, st — staurolit, ds — distén, aa — anatas, gk — glaukonit. tu — 
turmalín. bi — biotit. mu — muskovit. Vysvetlivky ako pri obr. 2 
Fig. 4. Panning map of the Zlatno area 
Explanations: ko — corundum, st — staurolite. ds — disthene. aa — anatase, gk — 
glauconite. tu — tourmaline, bi — biotite. rau — muscovite. Explanations as in 
Fig. 2 
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Treba podotknúť, že okrem potoka Zlat

no a Suchá Voznica sa šlichovala aj pr i 

ľahlá časť potoka Richnava, čo malo čias

točne podporiť zistené výsledky, príp. po
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ukázať na výraznejšiu odlišnosť vo vý

chodnej alebo západnej časti sledovaného 
územia. Ovzorkovaná časť Richnavského 
potoka dokumentu je istú podobnosť so 
Zlatn ianskou dolinou, a teda nie je vylú

čené, že smerom na V, príp. na S. neleží 
podobný typ zrudnenia , ako je Zlatno. 
Staršie geofyzikálne merania metódou 
vybudenej polarizácie v severovýchod
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možnosť výskytu nádejného územia, na 
ktorom v súčasnosti prebieha komplex 
geofyzikálnych meraní . 

Minerálne asociácie zistené v šlichoch 

Na šlichových mapách (obr. 2. 3. 4) zre

teľne vidieť nápadné rozdiely v náplavoch 
obidvoch paralelných dolín Zlatno a Su

chá Voznica. Kvali ta t ívnu, ale najmä 
kvant i ta t ívnu rozdielnosť minerá lneho zlo

ženia v náplavoch nepochybne spôsobila 
rozdielna geologická stavba územia odvod

ňovaného tokmi. Zloženie šlichov v doli

ne Zlatno plne zodpovedá geologickej 
s tavbe blízkeho okolia, v ktorom sa 
uplatnil i zrudňovacie a metamorfné pro

cesy majúce genetický vzťah k in t rúz iám 
granodiori tového porfyri tu. 

Na základe štúdia zloženia šlichov a po

znatkov o geologickej stavbe územia mož

no vyčleniť isté minerá lne asociácie indi

kujúce oblasť, v ktorej je možnosť overiť 
meďnatoporfýrový ložiskový systém 
s možnými akumulác iami zrudnenia prie

myselného významu. Prvé 3 vyčlenené mi

nerá lne asociácie obsiahnuté v náplavoch 
doliny Zlatno ložisko indikujú, a preto sa 
môžu využiť aj pri vyhľadávaní ďalších 
ložísk tohto genetického typu v širšom 
okolí. 

Asociácia pyrit — l imonit má z hľadiska 
vyhľadávacích príznakov dominantné po

stavenie. Odráža intenzitu zrudňovacích 
procesov danej oblasti a bezprostredne 
poukazuje na stupeň pyritizácie. ktorá 
môže byť spätá s meďnatoporfýrovým lo

žiskovým svstémom. 

Obr. 5. Diagram prie
merného obsahu niekto
rých spektrálne analy
ze van vch prvkov v šli
choch z doliny Zlatno 
a Suchá Voznica 

Fig. 5. Average contents 
of some spectral analy
sed elements in the 
panning samples from 
the Zlatno and Suchá 
Voznica valley 

Ag As Au Bi Pb Bo Cr Y Yb K S
r W GQ Sn Zn Nb T; V 
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Asociácia baryt — chalkopyrit — gale-
nit — arzenopyri t — scheelit je asociáciou, 
v ktorej sulfidy bezprostredne indikujú 
mineral izačné procesy. Jej podsta tným 
znakom je. že obsahuje minerály vznika

júce výlučne za s t rednotermálnych, ale aj 
vysokotermálnych podmienok. Je to typic

ké pre meďnatoporfýrové ložiskové systé

my, s ktorými sú mladšie hydro te rmálne 
zrudňovacie procesy v paragenet ickom 
vzťahu. 

Asociácia pyroxén — amfibol — chlo-

rit — epidot veľmi zreteľne odzrkadľuje 
intenzitu hydrotermálnometasomat ických 

premien okolitých hornín. Veľké zastúpe

nie chloritu a epidotu na úkor pyroxénu a 
amfibolu vo vulkanických horninách in

dikuje procesy propylitizácie. ktoré môžu 
mať genetický vzťah k formovaniu akt ív

nych intrúzií . 
Asociácia graná t — zirkón indikuje jed

nak prítomnosť hornín in termediárneho 
zloženia a j ednak procesy kontaktnej me

tamorfózy, v podmienkach ktorej môžu 
tieto minerá ly vznikať. 

Asociácia korund — stauroli t — distén — 
ana tas indikuje v oblasti procesy meta

morfózy hornín bez ohľadu na jej polyfá

Obr. 6. Diagramy znázorňujú
ce kvantitatívne zastúpenie Cu. 
Mo, Au v spektrálnych ana
lýzach šlichov z doliny zlatno 
a Suchá Voznica 

Fig. 6. Quantitative Cu, Mo, 
Au contents in spectral ana
lyses of individual panning 
samples from the Zlatno and 
Suchá Voznica vallev 
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zovosť a prostredie. Väčšina z nich môže 
indikovať procesy kontaktne j metamorfó

zy v prostredí hornín vulkanoint ruzívnej 
formácie vyvolané akt ívnymi in t rúziami. 

Spektrálnoanalyt ické hodnotenie šlichov 

Na vytvorenie orientačnej preds tavy 
o uplatnení sa chemických prvkov na 
s tavbe tejto oblasti sa každý šlich podro

bil spektrálnej analýze a zhodnotil v s tup

nici SPD. Zo 48 hodnotených prvkov sa 
vybralo 18. ktorých pr iemerný obsah zo 
Zlatnianskej a Voznickej doliny je výraz

nejšie rozdielny. Tieto hodnoty sú vyne

sené do grafu na obr. 5. 
Podobne ako pri ťažkých mineráloch aj 

tu možno vyčleniť isté skupiny prvkov, 
z ktorých niektoré môžu indikovať ložis

ko, iné iba odzrkadľujú horninové pro

stredie. Medzi prvky poukazujúce na rud

nú mineralizáciu patr í najmä Ag. As, Au, 
Bi. Pb. Ba. Sr a Zn. Z týchto prvkov má 
v Zlatníckej doline výrazne vyššie zastú

penie Ag, As, Au. Bi. Ba. Sr. 
Ako je známe, pri ložiskách typu meď

natoporfýrových rúd je dôležitý hlavne 
zvýšený obsah Cu. Au a Mo. Pretože sa 
všetky spektrálne analýzy hodnotili v stup

nici SPD. nemožno postrehnúť zreteľné 
kvant i ta t ívne rozdiely v obsahu prvkov 
v obidvoch súboroch. Často sa totiž stáva, 
že jeden stupeň SPD predstavuje niekoľ

ko desiatok až stoviek ppm obsahu sledo

vaného prvku. To môže mať za následok, 
že pri porovnaní pr iemerného obsahu sle

dovaného prvku z jednej doliny s obsa

hom toho istého prvku z druhej doliny sa 
nemusia prejaviť výraznejšie rozdiely 
v obsahu SPD. Takýto prípad nastal prá 

ve pri takých významných prvkoch, ako 
je meď a molybdén, a preto sa spolu so 
zlatom sledovali na samostatných histo

gramoch (obr. 6). Z nich už možno vidieť 
výraznú spätosť týchto prvkov s intrúziou 
telesa granodiori tového porfyri tu rovna

ko, ako to zistili vr tné práce. 

Záver 

Výskum sekundárne j mineralogicko

geochemickej aureoly metódou šlichova

nia vo vodných tokoch blízkeho okolia 
ložiska meďnatoporfýrových rúd Zlatno 
poskytol dôležité poznatky. Podľa toho, čo 
sa zistilo, možno metódu šlichovania se

d imentov potokov objekt ívne pokladať za 
veľmi efekt ívnu a použiteľnú aj v pod

mienkach Štiavnických vrchov. príp. 
stredoslovenských neovulkani tov vôbec. 

Ukázalo sa, že sa pri vyhľadávaní za po

moci tejto metódy možno opierať o dosta

točné množstvo minerá lnych asociácií in

dikujúcich priestor, v ktorom je možnosť 
objaviť meďnatoporfýrový ložiskový sys

tém. Viaceré z týchto asociácií môžu slú

žiť ako pr íznaky vyhľadávania a na ich 
základe možno v nádejných oblastiach 
rozvinúť detai lné geologické, geochemické 
a geofyzikálne vyhľadávanie . 

Recenzoval R. Ďuda 
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Demonstration of the Zlatno porphyry copper ore deposit 
in panning prospection 

KAREL PETR — JAN SMOLKA — JOZEF DAUBNER 

The Zlatno porphyry copper ore deposit 
was discovered in Middle Slovakia neovol-
canic region in the 70th. Some special geo-
chemical and mineralogical methods were 
performed in this area atfer finishing geo
logical prospection. These methods sould 
have shown if it is possible to reveal similar 
deposits in small erosion cut conditions when 
the deposit is situated 700—1,000 m below 
recent surface. One of them was panning 
prospection. Two neighbouring valleys were 
sampled by this method: the Zlatno valley 
with the porphyry copper ore deposit and the 
Suchá Voznica valley without the deposit. 
Adjacent part of the Richňava valley was 
investigated by orientation panning prospec
tion, too (Fig. 1, 2, 3 and 4). 

Certain heavy mineral assemblages have 
been separated on the basis of the complex 
panning samples evaluation. These assembla
ges could be typical for the above mentioned 
type of deposit in Middle Slovakia neovolca
nites. These assemblages are as follows: 

— pyritelimonite assemblage, which ref
lects the intensity of metallogenetic processes 
and indicates the degree of pyritisation in 
area of question and can correspond with the 
porphyry copper ore deposit system. 

— barytechalcopyritegalenaarsenopyrite
scheelite assemblage in which sulphides im
mediately induce metallogenetic processes, it 
contains minerals, which originate under the 

mesothermal or even katathermal condi
tions — it is typical for porphyry copper ore 
deposit systems, 

— pyroxeneamphibolechloriteepidote as
semblage reflects the intensity of hydrother
malmetasomatic alterations of rocks; quan
titative changes of pyroxene and amphibole 
detrimental to chlorite and epidote induce 
propylitisation, they can geneticaly corres
pond to the active intrusion formation. 

Panning samples were spectral analysed. 
Fortyeight elements were numbered in the 
SPD scale. Elements which show extrém 
content differences in samples from bom 
investigated valleys (Fig. 5) were selected. 
Mainly Ag. As, Au, Bi, Ba and Sr are of use 
in the Zlatno valley from elements which 
can indicate the presence of a deposit. 

Cu, Au and Mo contents are important for 
porphyry copper ore deposits. Average Cu 
and Mo contents from the Zlatno valley and 
the Suchá Voznica valley haven"t expressive 
differences using analyses in the SPD scale. 
Thafs why both these elements and Au were 
represented on independent histograms 
(Fig. 6). High contents of investigated ele
ments from the Zlatno valley can be seen 
here. Their continuity with the granodiorite 
porphyrite intrusion can be seen, too. 

Preložil L. Divinec 

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

J u r a j F r a n c ú : Organická hmota hor
nín — výskum a geologické interpretácie 
(Bratislava 29. 9. 1983) 

Výskum organickej hmoty hornín sa v sú
časnosti orientuje na tieto okruhy problémov: 
1. ropa a zemný plyn, 2. ložiská rúd, najmä 
uránu a medi, 3. paleotermálny vývoj, stupeň 
diagenézy až anehimetamorfózy, 4. geoche

mická stratifikácia, korelácia súvrství a pa
leogeografické rekonštrukcie. 

Z hfadiska hmotnostnej bilancie celkovej or
ganickej hmoty v zemskej kôre reprezentujú 
akumulácie iba nepatrný zlomok — uhlie 0.2 " n, 
ropa, plyn a asfalt 0.03 " p. Absolútnu prevahu 
majú rozptýlené formy — mobilné bitúmeny 
4—5 " n a nerozpustná reziduálna hmota — ke
rogén 95 " „. Kerogčn ako najrozšírenejšia for


