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rýdze železo v danej asociácii už nevysky
tuje. Na Slovensku opisuje rýdze železo s ob
sahom niklu — awaruit J. Kantor (1955) zo 
serpentinizovaných ultrabázických hornín 
Spi.šsko-gemerského rudohoria. 

V našom prípade (ak berieme do úvahy, že 
sa jedná o metamorfované staršie bázické 
horniny, čiastočne prepracované intrúziou 
granitoidného plutónu) vznik rýdzeho železa 
súvisí s redukciou z pôvodného magnetitu, 
avšak nie je známy čas jeho vzniku. Pre

mena magnetitu mohla nastať ešte v štádiu 
formovania bázických efuzívnych či intruziv
nych hornín, t. j . pred ich metamorfózou ale
bo v čase metamorfózy týchto hornín a ich 
čiastočného prepracovania vplyvom intrúzie 
granitoidného plutónu. Premena prebiehala 
v redukčnom prostredí pod vplyvom plyno
kvapalných fluid (vodíkom, prípadne kyslič
níkom uhličitým). Pokročilejšia plutonizácia 
horniny (vz. NT2) viedla k zániku rýdzeho 
železa. 
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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

D i o n ý z V a s s : Geodynamický vývoj vnú
torných molás (Košice 15. 4. 1985). 

Vnútorné molasy predstavujú detritické se
dimenty vyplňujúce vnútrohorské panvy. 
V Západných Karpatoch sú dobre vyvinuté 
alpínske vnútrohorské panvy. V modeli tek
toniky dosiek patria do skupiny kolíznych 
panví. Kolízne panvy vznikajú v 5. období 
Wilsonovho cyklu, t. j . v procese vrcholenia 
konvergencie litosférických dosiek pri kolízii 
typu kontinent — kontinent. 

V Západných Karpatoch vnútrohorské 
panvy ležia na vnútorných a čiastočne na 
vonkajších jednotkách Karpát. Možno ich 
rozčleniť na pozdĺžne vnútrohorské panvy a 
vnútorné kotliny. 

Charakteristické znaky pozdĺžnych vnútro
horských panví: plošná rozloha niekoľko 
1000 km': počas vyplňovania panví prevlá
dalo morské prostredie; hrúbka výplne 
5000—7000 m. kulminácia subsidencie v bá
dene a sarmate (rýchlosť sedimentácie dosa
huje hodnôt prevyšujúcich 20 cm/100 rokov): 
vyplňovanie panví sprevádzal vulkanizmus. 
ktorý kulminoval v bádene a sarmate: panvy 
majú dve štruktúrne etáže: spodná je sčasti 
prevrásnená a porušená zlomami. vrchná má 
blokovú stavbu: zlomy sú často synsedimen
tárne s výškami skokov niekoľko 100 m a 
úhrnné výšky skokov na zlomových systé
moch presahujú 1000 m. Zlomová aktivita 

kulminovala v bádene a sarmate; stavba 
panví je zložitá hrástovograbenová. 

Vnútorné kotliny sa od pozdĺžnych vnútro
horských panví líšia: malým plošným rozsa
hom (niekoľko 100 km); počas vyplňovania 
kotlín prevládalo kontinentálne prostredie; 
menšou intenzitou subsidencie (hrúbka vý
plne okolo 1500 m); jednoduchou blokovou 
stavbou; vývoj niektorých kotlín bol intímne 
spätý s vulkanizmom (intravulkanické kotli
ny), na iné kotliny vulkanizmus nemal 
vplyv. 

Na genézu vnútrohorských panví je mnoho 
názorov. Pozdĺžne vnútrohorské panvy vznik
li: na križovaní hlboko založených tektonic
kých švov — lineamentov (Buday); na ob
vode panónskeho diapnu (Vass, Cech): pri 
rozťahovaní kôry v priestore Západnvch 
Karpát v dôsledku skracovania kôry vo Vý
chodných Karpatoch (Burchfiel, Royden). 

O mechanizme roztvárania viedenskej pan
vy vzniklo niekoľko špecifických názorov: 
roztváranie typu pullapart pri horizontál
nych procesoch na zlomoch (Royden et al., 
Roth): roztváranie ľavou rotáciou kryhového 
poľa Karpát voči Alpám a platforme (Roth): 
oživenie epivariského aulakogénu medzi 
lednickou zónou a peripieninským lineamen
tom (Pliva); izostatický pokles panvy po na
sunutí vonkajších príkrovov (zhrubnutie 
kôry) v bezprostrednom susedstve panvy (Ji
ŕíček. Tomek). 


