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.JBOÍÍHOIÍ B03pacT 6a3ajibTOB MHCHOH CioBaKini H HX oTHomewie K nojrrap
CKOH CBHTe 

Ea3aJibTM K»KHOH OiOBaKHM MMeiOT flBa pa3HHe B03pacTM. noflpennaH
CKaa 6a3anbTOBaa cpopMairna npwyponeHa noHTCKOMy B03pacry. iíepoBas 
6a3ajibTOBaa cbopiviau,HH npHypo^eHa BepxHerumoueHHOMy (pyiviaH), flawe 
njieňcToiteHHOMy B03pacry. nojiTapcxaa CBMTa, KOTopaa MecTaivui npHKpbrra 
noflpcHHaHCKOii 6a3ajibTOBoň cbopManHeŕi npjrypoieHa noHTCKOMy B03pacry. 
npOUeCCbl BblBCTpMBaHHfl, KOTOpbie CnOCOÔCTBOBaJIM B03HMKHOBeHMe rJIMH 
nojiTapcKoň CBHTM AeňcTBOBajm MMHHiviajJbHO B ABVX cpa3ax a TO nepe^ 
arepoM M OT BepxHero capMaTa «o KOHua noHTa. 

Two basalts of different age in Southern Slovakia and their relation 
to the Poltár Formation 

Basalts in Southern Slovakia apparently have to different ages. The 
Podrečany Basalt Formation is of Pontian age whereas basalts of the 
Cerová Basalt Formation originated during the Upper Pliocene (Ru
manian) to Pleistocene. The Poltár Formation covering in places the 
Podrečany Basalt Formation is of Pontian age. Weathering processes 
leading to accumulation of clay in the Poltár Formation occurred at 
least in two phases before the Egerian and from Upper Sarmatian to the 
end of Pontian. 

Produk ty bazaltového vulkanizmu na 
južnom Slovensku: bazalty, bazani ty a ich 
vulkanoklas t iká sa nachádzajú v Cerovej 
vrchovine a v Z a SZ časti Lučenskej 
kotliny (obr. 1). V Cerovej vrchovine ba

zaltové a bazanitové prúdy budujú vrcho

ly a hrebene vrchoviny. V Lučenskej kot

line tvor ia bazalty samosta tné morfolo

gické elevácie, alebo sú sčasti pochované 
mladšími sedimentmi . Vulkanoklas t iká 
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predstavujú rel ikty maarov. diatrém, t ros -
kové kužele, resp. samosta tné polohy. 

SZ od Lučenca sú bazalty zakryté pol

t á r skym súvrstvím, ktoré sa považovalo 
za vrchný pliocén — levant (Cechovič — 
Seneš in K u t h a n et al., 1963). Začiatok 
bazaltového vulkanizmu na južnom Slo

vensku preto dávali do s t redného až 
vrchného pliocénu a pretrvať mal do 
k v a r t é r u (Kuthan et al.. 1963). Mladý vek 
juhoslovenských bazaltov podporovala bo

ha tá fauna cicavcov z okolia Hajnáčky. 
Fragmen ty skeletov sa našli aj v bazal

tových tufoch. Fauna sa považovala za 
spodnopleistocénnu (Fejfar. 1964), novšie 
sa zaraďuje do najvyššieho pliocénu 
(Mein. 1975). 

Rádiometr ický výskum juhoslovenských 
bazaltov ukázal, že horniny nie sú rovna

kého veku a možno ich rozčleniť na dve 
vekovo odlišné formácie. Staršia z nich je 
podrečianska bazaltová formácia, rozšíre

ná v Z a SZ časti Lučenskej kotliny 
(v okolí obcí Podrečany. Mašková. Je l 

šovec, Pinciná). Tvoria ju alkalické oli

vínové bazalty a alkalické bazalty (Miha

ft>dr*éan)G 

Obr. 1. Rozšírenie pontu v Lučenskej a Rimavskej kotline. 1 — cerová bazaltová 
formácia, pliocén — pleistocén, 2 — poltárske súvrstvie, pont, 3 — podrečianska 
bazaltová formácia, pont, 4 — predpontské trefohomé horniny. 5 — predtrefohorné 
horniny, 6 — zlomy 

Fig. 1. Extension of Pontian sediments in the Lučenec and Rimava basins. 1 — the 
Cerová Basalt Formation. Pliocene to Pleistocene, 2 — the Poltár Formation. Pontian. 
3 — the Podrečany Basalt Formation. Pontian, 4 — PrePontian Cenozoic sediments, 
4 — PreCenozoic complexes, 5 — faults 
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liková in Balogh et al., 1981 a vu lka
noklast iká. Rádiometr ický vek bazaltov 
je podľa výsledkov z dvoch nezávis

lých laboratóri í 4.90 až 7.15 mil. ro

kov (Balogh et al., 1981: Kantor — Wie

gerová, 1981). Väčšina datovaní, včí tane 
izochromného veku (6,19 + 0,43 mil. ro

kov), spadá do in tervalu 6—7.0 mil. ro

kov, čo v chronometr ickej škále neogénu 
(Ryan et al.. 1974) zodpovedá vrchnému 
miocénu; v chronometr ickej škále para 

t e týdneho neogénu zodpovedá pontu 
(Rôgl — Steininger. 1983). Z uvedeného 
vychodí. že podrečianska bazaltová formá

cia je pontského veku. 
Cerová bazaltová formácia je rozšírená 

v Cerovej vrchovine. Tvoria ju prevažne 
nefelinické bazani ty (Mihaliková, 1. c.) a 
vulkanoklas iká . Rádiometr ický vek kolíše 
od 1,35 do 2.75 mil. rokov (Balogh et al.. 
1981: K a n t o r — Wiegerová. 1981). V chro

nometr ickej škále to zodpovedá vrchnému 
pliocénu ( ruman) a pleistocénu. Rozdiel 
v rádiometr ickom veku oboch bazal to

vých formácii je cca 4 milióny rokov. 
Pol társke súvrstvie, rozšírené v Lučen

skej a Rimavskej kotline (pestré íly, 
piesky, š t rky. ojedinelé aj sloje lignitu), 
miestami zakrýva podrečiansku bazaltovú 
formáciu. Potvrdi l i to vr ty v JV okolí 
Podrečian (Hano. 1977). kde poltárske sú

vrstvie leží na bazaltoch i pod nimi. Pri 
Pincinej , ako to vidieť v lome SV od obce. 
poltárske súvrstvie leží na bazaltových 
vulkanoklast ikách. Bazaltové obliaky sa 
našli v š t rkoch poltárskeho súvrstvia iba 
v S a SZ časti Lučenskej kotliny (napr. 
J V od Podrečian — Maheľ, 1954: pri Pin

cinej — Vass in Pris taš et al., 1983) a po

chádzajú z podrečianskej bazaltovej for

mácie. 
Novým poznatkom je naše zistenie, že 

základná popolovitá hmota vulkanoklas

t ĺk podrečianskej bazaltovej formácie pri 
Pincinej sa zmenila na ílové minerály. Vo 
vyseparovanej frakcii pod 0.002 m m sú 

na rôntgenodif rakčnom zázname pr í tomné 
reflexy indikujúce jednoznačne minerá ly 
kaolinitovej skupiny (obr. 2). Keďže sa 
pomocou elekt rónového mikroskopu nepo

tvrdi la existencia t rubičkovi tých foriem 
halloyzitu, možno povedať, že je to kao

linit s veľmi nedokonale uspor iadanou 
š t ruk túrou . Proces kaolinizácie môže byť 

Obr. 2. Rôntgenodifrakčné záznamy ílovitej 
frakcie pod 0.002 mm zo zvetraných bazalto
vých tufov na lokalite Pinciná. 1 — svetlo
sivý kaolinizovaný bazaltový tuf, spodná časf 
steny lomu; 2 — svetlosivý kaolinizovaný 
bazaltový tuf, vrchná časť steny lomu. K — 
kaolinit. Q — kremeň. Difrakčné záznamv 
zhotovené na prístroji Mikrometa II s gonio
metrom GON3; Cu K« žiarenie, Ni filter. 
30 kV. 10 mA, clony 20' 2', rýchlosť posunu 
2° min. 
Fig. 2. Xray diffraction record of clay 
fraction below 0.002 mm from weathered 
basalt tuff on the Pinciná locality. 1 — light 
grey kaolinized basalt tuff, lower part of the 
quarry wall, 2 — light grey kaolinized basalt 
tuff, upper part of the quarry wall. K — 
kaolinite, Q — quartz. Diffraction records 
made on Mikrometa II device with GON3 
goniometer, Cu Ka radiation, Ni filter. 30 kV. 
10 m A, filters 20' 2', record speed 20°. m i n  i 
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vo vulkanických regiónoch stimulovaný 
viacerými pochodmi. Najčastejšie sa uva

žuje s povrchovým zvetrávaním, prípad

ne s hydrotermálnoexhalačnými proces

mi. Na skúmanej lokalite sa zatiaľ priklá

ňame k názoru, že je to oxygénny proces, 
poukazujú na to niektoré charakteristické 
znaky typické pre kaolinové kôry zvetrá

vania. 
Na posúdenie veku poltárskeho súvrst

via máme k dispozícii tiež biostratigra

fické kritériá. 
E. Planderová (v tlači) zo súvrstvia opí

sala mikroflóru, ktorej zloženie pouka

zuje na pontský vek. Spoločenstvo mikro

flóry obsahuje ešte niektoré miocénne 
prvky, ako Myricaceae a Carya, ktoré sa 
nevyskytujú v sedimentoch dáku a ru

manu. 
Na základe existujúcich rádiometric

kých a biostratigrafických kritérií možno 
konštatovať, že podrečianska bazaltová 
formácia a poltárske súvrstvie sú pont

ského veku. Potvrdzuje to aj ich vzájom

ná superpozícia: bazalty a vulkanoklastiká 
sú zakryté alebo sú vo vnútri poltárskeho 
súvrstvia. 

Poltárske súvrstvie do Cerovej vrcho

viny nezasahuje, preto jeho vzťah k Ce

rovej formácii nemožno priamo posúdiť. 
Z toho, čo sa už povedalo o veku poltár

skeho súvrstvia a o rádiometrickom veku 
cerovej bazaltovej formácie, usudzujeme, 
že uvádzaná formácia je mladšia ako pol

társke súvrstvie. 
Poltárske súvrstvie je z hospodárskeho 

hľadiska nositeľom významných ložísk ke

ramických a ohňovzdorných ílov. Prevlá

dajúcim ílovým minerálom je kaolinit, 
v niektorých prácach označovaný ako fire 
clay minerál s prímesou illitu a v JZ časti 
rozšírenia poltárskeho súvrstvia najmä 
montmorillonitu. Okrem nich sa osobitná 
forma halloyzitu zistila v tzv. obrnených 
závalkoch, ďalej gibbsit a diaspór, ako aj 
minerál so zmiešanovrstevnou štruktúrou 

typu illit — montmorillonit (Kraus et al., 
1966; Kraus, 1968; Sindeláŕ — Kraus, 
1976). Na tvorbe ílov poltárskeho súvrst

via sa rozhodujúcou mierou podieľali re

deponované produkty kaolínových kôr 
zvetrávania, formujúce sa na metamorfi

toch a granitoidoch veporika a gemerika. 
V JZ časti je evidentný vplyv vulkano

génnej proveniencie. 
Vek kaolinizácie v Lučenskej kotline, 

ako aj v priľahlej časti veporika a geme

rika. možno zatiaľ sledovať len na základe 
kaolínových kôr zvetrávania, zachovaných 
na metamorfitoch obalovej série veporika 
(perm alebo spodný trias na lokalite Zlá

manec pri Kalinové), paleozoických kom

plexoch neistej príslušnosti gemerika (lo

žisko kaolínu Prievrana pri Poltári) alebo 
strednomiocénnych andezitových tufoch 
(Halič pri Lučenci). Zachované produkty 
kaolínového zvetrávania podrečianskej ba

zaltovej formácie v dôsledku rádiometric

ký stanoveného veku majú významné po

stavenie pre datovanie kaolinizácie v Zá

padných Karpatoch. 
Zvetrávacími procesmi, ktoré prebehli 

najmenej v dvoch fázach, sa vytvorili 
kôry zvetrávania a ich rozplavením vznik

li polohy ílov v poltárskom súvrství. Star

šia fáza prebehla pred egerom alebo na 
začiatku egeru. Svedčia o tom mocné kôry 
zvetrávania na vrchnopaleozoických hor

ninách, prekryté sedimentmi egeru (po

ukazujú na to napr. profily niektorých 
vrtov série PR, Abonyi. 1973). Druhá, 
najvýraznejšia fáza zvetrávania prebehla 
vo vrchnom sarmate. v panóne a doznie

vala v ponte. Dôkazom toho sú práve 
kaolinizované vulkanoklastiká podrečian

skej bazaltovej formácie pri Pincinej. Aj 
keď staršiu než pontskú intramiocénnu 
fázu kaolinického zvetrávania nemožno 
jednoznačne dokázať na základe spoľahli

vo určených materských hornín alebo 
nadložných redeponovaných kaolinických 
ílov iného než pontského veku, je málo 
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pravdepodobné, aby tá to najdôležitejšia 
fáza kaolinizácie v Západných Karpa toch 
sa obmedzovala iba na pont. Poukazuje 
na to okrem iného: 

a) omnoho vyšší s tupeň chemickej zre

losti produktov zvet rávania a dokonalejší 
stupeň š t ruk tú rne j uspor iadanost i kaoli

nitu na ostatných ložiskách a výskytoch 
kaolínu v porovnaní s Pincinou, 

b) menej priaznivé kl imat ické pomery 
v ponte v porovnaní s vrchným s a r m a 

tom a panónom v dôsledku stáleho pokle

su pr iemernej ročnej teploty. 

Záver 

Bazalty na južnom Slovensku sú dvoja

kého veku. Podrečianska bazal tová for

mácia je pontského veku, cerová bazal 

tová formácia je vrchnopl iocénneho (ru

man) až pleistocénneho veku. Pol társke 
súvrstvie, ktoré mies tami zakrýva pod

rečiansku bazaltovú formáciu je pontské

ho veku. Procesy zvetrávania , ktoré pod

mienili vznik ílov v pol társkom súvrství , 
prebehli minimálne v dvoch fázach pred 
egerom a od vrchného s a r m a t u až do kon

ca pontu. 

Recenzoval V. Konečný 
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Two basalts of different age in Southern Slovakia and their 
relation to the Poltár Formation 

DIONÝZ VASS — IVAN KRAUS 

The South Slovakian basalts, basanites and 
volcanoclastics have apparently two different 
ages: radiometric data from the Cerová 
Basalt Formation fluctuate between 1.35 and 
2.75 m. a. what is Upper Pliocene (Rumanian) 
to Pleistocene. Basalt samples of the Podre
čany Basalt Formation reveal older ages 
(6 to 7,0 Ma) corresponding to Upper Mio
cene (Pontian). 

The Poltár Formation which is carrier of 
ceramic and refractory clay deposits is the 
same age as the Podrečany Basalt Formation 

because it interfingers with the Podrečany 
basalts. Microfloristic assemblages from the 
Poltár Formation contain some Miocene ele
ments and have Pontian age. 

Clays in the Poltár Formation are rede
posited weathering products and kaolinic 
weathering occurred at least in two phases: 
before the Egerian and during Upper Miocene. 
Youngest weathering suffered the volcano
clastics in the Podrečany Basalt Formation 
producing kaolinite of imperfectly ordered 
structure (fig. 2). 

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

Ľ u d o v í t H u s á k — F r a n t i š e k H r o u
d a — P e t e r M u š k a — V o j t e c h G a j 
d o š — M á r i a S I r á n s k a — J u r a j 
J a n č í : Petrofyzika — špeciálne výskumy 
(Bratislava 21. 2 .1985) 

Rozsiahla aplikácia rôznych geofyzikálnych 
metód pri riešení najrozmanitejších úloh zá
Kladného geologického výskumu, alebo pri 
vyhľadávaní akumulácií nerastných surovín 
si v ostatnom desaťročí vyžiadala nutnosť 
systematického výskumu fyzikálnych vlast
ností hornín (hustota, rádioaktivita, elasticita, 
magnetické, elektrické a teplovodivé vlast
nosti). V súčasnosti sú k dispozícii údaje 
o hustotných a magnetických vlastnostiach 
prevažnej väčšiny horninových typov, ktoré 
sa podieľajú na geologickej stavbe Západ
ných Karpát. Pre interpretačné účely geofy
zikálnych polí sa stanovujú prvé hustotné 
modely ucelených regiónov (stredoslovenské 
neovulkanity a neogénne panvy). Pred do
končením je hustotná mapa Západných Kar
pát v mierke 1 : 200 000, ktorá poskytne dô
ležité informácie pre konštrukciu odkrytých 
tiažových máp a pre kvalitatívnu a kvanti
tatívnu interpretáciu tiažového poľa. Poznat
ky o magnetických vlastnostiach hornín pred
stavujú objektívny základ pre vysvetlenie 
geologických príčin anomalí magnetického 
pofa pre celú oblast Západných Karpát. 

Úroveň poznatkov o rádioaktivite elektric
kých, elastických a teplovodných vlastnos
tiach hornín Západných Karpát je zatiaľ ne
dostačujúca. Uvedené parametre sa intenzív
nejšie začali skúmať iba v ostatných rokoch. 

Hlbšie štúdium všetkých fyzikálnych para
metrov potvrdzuje, že petrofyzika je už 
schopná samostatne riešiť závažné geologické 
otázky. Pri niektorých genetických typoch 
hornín sa podarilo preukázať a číselne defi
novať zákonitosti medzi mineralogickým zlo
žením horniny a jej hustotami a rádioakti
vitou. Významné informácie pre geologické 
výskumy prináša aj detailné štúdium magne
tických vlastností hornín. Paleomagnetické 
výskumy hornín mladšieho paleozoika hro
nika poukazujú na jeho severnú vergenciu 
(hodnota rotácie 65') a rozličnú smerovú 
orientáciu kryštalinika jednotlivých jadro
vých pohorí. Štúdium prednostnej orientácie 
magnetických minerálov v hornine ukazuje. 
že mechanizmus sunutia príkrokov v Západ
ných Karpatoch nie je jednotný. Niektoré 
(príkrovy krosnianskomenilitového flyšu) sa 
sunuli gravitačné, iné (príkrovy centrálnych 
Karpát) tlakom zo zadu. Geofyzikálne metó
dy významnou mierou prispievajú k zvýše
niu efektívnosti archeologických prác. Na prí
kladoch z praxe sa dokumentovali možnosti 
geofyziky v tejto oblasti. 


