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Rimavskej kotliny je príkladom, aký význam 
pre lokalizáciu perspektívnych plôch a vývo
jov má poznanie mineralogického a faciálne-
ho vývoja sedimentov v regionálnom rozsahu. 
V uvedenom prípade .sa preukázalo, že fo
sílne kôry vetrania sa do sedimentov panvy 
(predstavujúcich kontinentálne riečnojazerné 
akumulácie neogénneho veku) splavovali cyk
licky a vyčlenené megacykly potvrdzujú, že 
obe dnes oddelené časti predstavovali pôvod
ne jedinú panvu. Kaolinické časti fosílnych 
kôr vetrania sa akumulovali do spodných 
častí výplní panvy. Smerom do vyšších lito
stratigrafických úrovní i do centra panvy ob
sah kaolinitu klesá a rastie počet psefitických 
polôh a ich zrnitosť. 

V oblasti východoslovenského flyša posky
tuje poznanie mineralogického zloženia ílov
cových litofácií dôležité údaje nielen na do
kreslenie zákonitostí pri zaplňovani flyšovej 
sedimentačnej oblasti. Zákonité rozmiestnenie 
zvýšenej koncentrácie kaolinitu a illitu 
v ílovcových litofáciách je predpokladom na 
\ včlenenie bližších prognóznych území, kde 
sa zohľadňujú aj ostatné kritériá (geografická 
dispozícia, životné prostredie, ekonomické 
požiadavky a i.). 

M. C h o v a n : Zákonitosti rozšírenia meďna
toporfýrovej mineralizácie v Južnej Gobi 
(Bratislava 3. 10. 1985) 

Skúmané územie leží v mohutnom mede
norudnom pásme v južnom Mongolsku. Z re
gionálneho geologickoštruktúrneho hľadiska 
sa územie nachádza v štruktúrnoformačnej 
zón 2 južnomongolských hercyníd Gobi — 
Chingan. Oblasť má symetrickú stavbu s osou 
orientovanou zo SV na Z. Rudonosnou eta
pou na lo'.isku Cagan Saburga je vrchnode
vónsky až spodnokarbónsky magmatický 
komplex. V ostatných menších ložiskách a 
výskytoch Cu mineralizácie je rudonosný 
vrchnokarbónsky až spodnopermský magma
tický komplex, a to vo všetkých zónach me
denorudnčho pásma. 

Československá geologická skupina Medzi
národnej geologickej expedície RVHP počas 
trojročnej činnosti v južnej Gobi preskúmala 
vyše 30 prejavov Cu mineralizácie, z ktorých 
najväčšiu pozornosť venovala vulkanickoplu
tonickej štruktúre Šuten. Vulkanogénny kom

plex zastupujú vulkanity andezitového zlože
nia a ich tufy, subvulkanickú fáciu andezitové, 
dioritové a syenitovodioritové porfýry. Intru
zívny komplex tvorí granit, granodiorit. diorit 
(monzonit). Mineralizácia vystupuje v obvo
dovej časti koncentrickej štruktúry a viaže sa 
na kontaktné zóny dioritov, syenitodioritov 
a monzonitov, pripadne na subvulkanické 
dioritové porfýry. Mineralizáciu indikujú vý
razné komplexné geochemické anomálie, 
z ktorých najperspektívnejšie majú okrem 
iných pozitívnych znakov vysoký koeficient 
zonálnosti a vysokú intenzitu. Vrtnými prá
cami sme na viacerých miestach overili vý
skyt chudobnej vtrúsenej Cu mineralizácie, 
v ktorej prevláda chalkopyrit a pyrit, zried
kavý je hematit, sfalerit, galenit, magnetit. 

V zóne karbónskych andezitov a tufov sa 
vyvinul mohutný komplex metasomatitov tvo
renv sekundárnymi kvarcitmi a argilitmi 
s hojným zastúpením alunitových kvarcitov, 
ktoré môžu maí prospekčný význam ako ne
bauxitová surovina Al. V ostatných lokali
tách (Cochiotuin, Charmagtaj) sa mineralizá
cia vyskytuje v podobnej pozícii. V menších, 
menej perspektívnych výskytoch chýbajú 
niektoré charakteristické znaky tohto typu 
mineralizácie (Cencher Chuduk, In Sanchaj, 
Alagbajan a ďalšie). 

Všetky zistené výskyty sa viažu na vulka
nickoplutonické štruktúry spojené s orogén
nou etapou vý'voja územia a jej tektonicko
magmatickou aktivizáciou. Mineralizácia sa 
obyčajne vyskytuje v okrajových častiach 
granitoidných masívov so zvýšenou alkalič
nostou, alebo sa viaže na subvulkanické te
lesá dioritových porfýrov. V exokontaktnej 
zóne je mineralizácia zriedkavejšia. Hlav
ným rudným minerálom vtrúsených a žilní
kových rúd je chalkopyrit, charakteristický 
je nízky obsah molybdenitu (okrem ložiska 
Cagan Suburga). Na povrchu sa mineralizácia 
prejavuje sekundárnymi minerálmi Cu, Fe, 
Pb a Mo. V širšom okolí sa vyvinuli zóny 
vtrúsenej pyritizácie, ktoré podmieňujú exis
tenciu mnohých geofyzikálnych anomálií VP. 
Z premien má najväčšie rozšírenie Kmeta
somatóza, ktorá však svojím rozsahom ďa
leko presahuje mineralizované zóny, v rámci 
ktorých je najintenzívnejšia sericitizácia a 
chloritizácia. V širšom okolí rudných plôch 
sú časté kremeňovoturmalínovochloritové 
metasomatity a turmalínové brekcie, ako aj 
zóny kremenných žíl s turmalínom a bežný
mi sulfidmi. 


