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represents probably part of the Krížna nappe 
Mesozoic. The Ružín Group consists of ex
clusively Lower Triassic quartzite but with 
remnants of Middle Triassic dolomite present, 
within the mapped area, in the Hornád valley 
SE from Kluknava. The sequence lies in sub
autochtonous position over diaphtoritic mica
schist and hence represents cover sequence of 
the Čierna hora Mts. crystalline. 

Lithostratigraphic correlations of the SIu
bica massif and the Čierna hora Mts. crys

talline together with its Permian to Mesozoic 
cover sequences towards the neighbour Cen
tral West Carpathian units revealed that the 
Slubica massif with typical orthogneiss bodies 
represents the eastern continuation of the 
northwestern portion in the Ľubietová zone 
whereas the Čierna hora Mts. crystalline are 
the eastern continuation of the southeastern 
part of the Ľubietová and Kraklová zones. 

Translation by I. Varga 

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

Fórum mladých II 

K a m i l Z á g o r š e k : Sedimentačné a bio
faciálne pomery bádenskej lokality Devín — 
Záhradky (Bratislava 10. 5. 1984) 

M i l o š la v S u l g a n : Praktické použitie 
FeTi oxidového geotermometra (Bratislava 
10. 5. 1984) 

Lokalita sa nachádza asi 1 km na V od 
obce Devín (Bratislava) južne od Devínskej 
Kobyly na južných svahoch Šibeničníka 
(kóta 310). Sú na nej rozlišitelné štyri polohy 
arkózovitého piesku. Najspodnejšiu tvoria 
obliaky granitu a fylitu s bielym jemným 
pieskom pochádzajúcim z rozrušeného elúvia, 
druhá poloha je z produktov búrlivej sedi
mentácie — stmelené veľké obliaky týchto 
hornín, tretiu a štvrtú tvoria produkty mor
skej erózie — ostrohranné úlomky hornín. 
Nad nimi je poloha pelitického žltkavého 
slieňa, vzniknutého v čase, keď sa pobrežie 
relatívne vzdialilo a prísun klastického ma
teriálu ustal, a ešte vyššie je onkolitický or
ganogénny vápenec z ohladených trsov lito
tamniových rias. V najspodnejšej polohe ar
kózovitého piesku sa okrem iného našlo asi 
50 ks lasturnika radu Pterida Vulsella deper-
dita (Lam.), ktorý má pretiahnuté schránky 
so silnými širokými koncentrickými valmi, 
doteraz známeho len z eocénu, a 21 ks inar
tikulátneho ramenonožca Crania badensis 
sp. n. s kruhovitou schránkou bez skulptúry, 
dvoma pármi svalových odtlačkov, redukova
ným mediárnym šeptom a paliálnymi kanál
mi prinátneho typu. 

Jednoduchou metódou výpočtu mólovej 
frakcie ilmenitu (Xnm) v tuhom roztoku il
menitu (Ilmss) a mólovej frakcie ulvôspinelu 
(Xusp) v tuhom roztoku magnetitu (Mtss) sme 
dospeli k výsledkom, ktoré sú porovnateľné 
s výsledkami získanými zložitými výpočtami 
algoritmov (Carmichael, 1967; Anderson, 1968; 
Ghiorso — Carmichael; Spencer, Lindsley, 
1981; Stormer, 1983). Predložený výpočet nie 
je dokonca ani taký citlivý na presné stano
venie obsahu týchto prvkov, ktoré majú 
v magnetite a v ilmenite nízky obsah. 

Ľ u d o v í t J a n u v k a : Metóda GN a jej 
aplikácia na vybraných profiloch 

Na výskum stavby zemskej kôry sa získa
va mnoho informácií analýzou tiažového 
poľa, a preto treba vypracovať metodiku po
skytujúcu okrem kvalitatívnych aj kvantita
tívne informácie. Jednu z nich — metódu 
normovaného gradientu GN — navrhol V. M. 
Berezkin (1967, 1966, 1973). Pri praktickej 
aplikácii v profile HSSVI tiažovej anomálie 
Rochovce metód GN z geologického hľa
diska zvýraznila subvertikálne a subhorizon
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tálne hranice a jej výsledky možno chápať 
ako kvantitatívny ukazovateľ. Metóda Gs 

zvýrazňuje kontaktné zóny, ale jej objektív
nosť závisí od informatívnosti údajov A g, 
podrobnosti geologickej schémy a od množ
stva maxím GN. Aj keď sa pri aplikácii me
tódy GN dosiahla dobrá zhoda medzi A grez a 
A gvyp, treba vziať do úvahy dvojrozmernosf 
riešenia, ktorá pri geologických štruktúrach 
nemusí vyhovovať. V budúcnosti by bolo 
vhodné skúmaf dva a pol rozmerné a troj
rozmerné modelovanie. 

S t a n i s l a v L a d z i a n s k ý : Koncentrá
cia — kvantitatívny ukazovateľ distribúcie 
Zn, P b, Cu v CBR v hlavných žilách bansko
štiavnickohodrušského rudného poľa (Bra
tislava 10. 5. 1984) 

Na základe matematickoštatistického spra
covania analýz zásekových vzoriek zo žily 
Griiner, Spitaler, Bieber, Terézia a Rozália 
z ložiska Banská Štiavnica a Hodruša možno 
z hľadiska distribúcie prvkov s použitím 
kvantitatívnych ukazovateľov konštatovať na
sledujúce: 

1. V žile Bieber, Terézia a Spitaler sme 
stanovili nasledujúcu postupnosť prvkov 
Zn — P b + Cu na 3., 5. a 12. obzore. Na 12. 
obzore je žila Bieber v severnej časti mierne 
bohatšia na Cu, teda má postupnosť Zn — 
Pb — Cu, a žila Spitaler na 12. obzore na Pb, 
a tak pri nej platí postupnosť Zn = Pb + Cu. 

2. Cu zrudnenie sa na tejto lokalite preja
vilo iba na III. hlbinnom obzore žily Grunner, 
pre ktorý platí postupnosť Zn — Cu — Pb. 

3. V zhode s M. Kodérom konštatujeme, že 
žila Rozália na III., VIII. a XIV. obzore je 
vyvinutá v Cu zóne, pretože pre ňu platí 
postupnosť kvantitatívnych ukazovateľov 
v Cu + Zn + Pb. 

S i l v e s t e r P r a m u k a : Niektoré nové 
petrografické zistenia v okolí Dobšinej (Bra
tislava 10. 5. 1984) 

Na základe mikroskopického štúdia sme 
vyčlenili amfibolity s. s., plagioklasovozoisi

tové a zoisitové amfibolity. Amfiboly v nich 
zastupuje obyčajný amfibol. Mávajú rozličnú 
pleochroickú farbu, a to zelenú — zoisitické 
amfibolity, hnedú — plagioklasovozoisitové, 
hnedozelenú až hnedú — amfibolity s. s. 

Vyčlenili sme amfibolické, biotitické a 
chloritickomuskovitické ruly. Sledovali sa aj 
vzorky zodpovedajúce aplitom a pegmatitom 
(Rlozložník, 1965). Podľa štruktúry sme ur
čili, že sú metamorfného pôvodu a zodpove
dajú rulám. Ďalej sme vyčlenili chloritické, 
kremeňovochloritické, kremeňovochloritovo
karbonatické a kremeňovokarbonatické brid
lice. 

Ruly a amfibolity pravdepodobne vznikli 
z magmatických hornín, takže ide o ortoruly 
a ortoamfibolity. Zelelné bridlice vznikli 
z tufu a tufitu bázických hornín. Na základe 
minerálneho zloženia usudzujeme, že celé ru
lovoamfibolitové teleso bolo metamorfované 
za podmienok vyššie termálnej fácie zelených 
bridlíc až začiatku amfibolitovej fácie. 

Ľ u b a V i l i n o v i č o v á : Charakteristika 
Kživcov granitoidov bratislavského a mod
ranského masívu (Bratislava 10. 5. 1984) 

Kživce granodioritov bratislavského masí
vu (15 vzoriek) a granodioritov — tonalitov 
modranského masívu (20 vzoriek) sa odlišujú 
ako formou vystupovania v hornine, tak aj 
štruktúrnym stavom a zložením. Poikilitické 
a intersticiálne Kživce bratislavských grano
dioritov majú najčastejšie štruktúrny stav 
maximálneho mikroklínu. naproti tomu tzv. 
oikokrysty Kživcov modranských granodio
ritov — tonalitov svojím štruktúrnym stavom 
zodpovedajú prechodnému ortoklasu až vyso
kému a prechodnému mikroklínu. Parametre 
elementárnej bunky, spresnené počítačom, po
ukazujú na značné „napätie" mriežky mod
ranských Kživcov, čo sa odráža vo vyššom 
obsahu Ab zložky. Zároveň obsahujú viac Sr 
a menej Rb ako bratislavské Kživce. 

Zistené charakteristík}' Kživcov naznačujú 
odlišné podmienky kryštalizácie študovaných 
granodioritov, t. j . pravdepodobne vyššiu 
teplotu, nižší PH20 a rýchlejšie chladnutie 
modranských granodioritov. 


