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TeciiorHMecKoe crpoeHMe H CTpyKrypu iiapynietiHH crpaTOByjrKaHOB Biirop-
.iaicKHx rop (BocTOiHaa CJiOBaKMa) 

Bo BnropjiaTCKMX ropax Bbipa3HTejibHbiMn jiBjíaioTca flBe ByjiKaHOTeKTO-
HWMecKMC 30HM: MuxajioBue — HaflOMiipoB n KaMeHwqa Ha« IfMpoxoň — 
nonpHHHaa ropa. Ha nepeKpem,HBaHHH STMX 30H HaxoflMTCH u;eHTpajibHbiH 
CTpaTOByjiKaH MopcKoe OKO. B 30HC MnxajiOBU.e — JlaJiOMMpoB 
Haxo^MTca CTpaTOByjiKaH KMMOB, napa3iiTHbiw KOiiyconofloôHbiň By/iKaH Co-
KOJICKH noTOK, ByjiKaHMHecKMe KOHyca Myp — JIwcaK n BwropjiaT (1076 M). 
B 30He KaMeHHua Hafl HHpoxoň — nonpMHHaa ropa pacnojio^eH crpa-
TOByjiKaH nonpnnHaa ropa H napa3MTHbiň KOHyconoflOÔHwň ByjiKaH JleB-
KOBa. Bo BnropjiaTCKMX ropax BbrqjieHeHM mecTb CHCTCM HapyíneHMH. flJia 
pcraoHajibHoň cTpyKTypw rop Ba)KHbiMn aBjíaioTca HapyuieHna C3-IOB 
M CB-I03 HanpaBneHMM. HeoreHHbie nHTpy3HBHwe KOMnjieKcw n pyjjHbie 
aKKyMŷ aijMM npocnejKHBaiOT jiOKajibHo ceBepOKWHue n BOCT0Hir03anafl-
Hbie HapymcHiia. TeKTOHimecKoe orpaHimemie ByjiKaHOTeKTOmmecKOH 
flcnpecHw ueHTpajibHoro BnropjiaTa JJJIHHOM 8 KM M UJHPMHOM OT 2 j\,o 5 KM 
6bijin BbmjieHeHbi B corjiacitM c reojionmecKHMH 3HaHn«MM Ha ocHOBaHMH 
reocpM3imecKiix pe3yjibTaTOB (CMOTPH M3o6pa>KeHHe 1, 2, 3 n 4). 

Geology and fault structures of the Vihorlatské vrchy Mts. stratovolcanoes 
(Eastern Slovakia) 

There are two signiťicant volcano-tectonic zones (the Michalovce — La-
domirov zone and the Kamenica nad Cirochou — Popričný vrch zone) 
in the Vihorlatské vrchy Mts. The Morské oko central stratovolcano is 
situated at the intersection of both zones. The Kyjov stratovolcano, the 
Sokolský potok parasitic volcanic cone and the Múr — Lysák and the 
Vihorlat (1076,0 m) volcanic cones are situated in the Michalovce Lado-
mirov zone. The Popriečny stratovolcano and the Levková parasitic 
volcanic cone are situated in the Kamenica nad Cirochou — Popriečny 
vrch zone. Six fault systems have been distinguished in the Vihorlatské 
vrchy Mts. The faults of NW—SE and NE—SW strikes are the most 
important ones for the regional structure of these mountains. The Neo-
gene intrusive complexes and ore acumulations follow local fault 
structures of N—S and E—W strikes. Volcano-tectonic depression 
boundary ťaults of the central Vihorlatské vrchy Mts., which has a length 
of 8 km and width of 2—5 km, have been ascertained, in correspondence 
with geological knowledge, on the basis of geophysical data, from 
gravimetric and magnetometric results (see Fig. 1, 2, 3, 4) 
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Geologickej verejnosti p redkladáme vý
sledky nášho viac ako desaťročného skú

mania š t ruktúrnovulkanickej s tavby Vi

hor la tských vrchov. Geologická a t rak t ív 

nosť vrchov v neposlednom rade vyplýva 
z toho, že je súčasťou viac ako 200 km 
dlhého priebežného l ineárneho radu m a 

lých s t ra tovulkánov, ktorý je v oblasti 
Baia Mare v Rumunskej socialistickej re

publike nositeľom jedného z najväčších, 
ekonomicky významných PbZnAgCu 
polymetalických a AuAg drahokovových 
ložiskových zoskupení v karpatskej sústa

ve. 
Naše nové, zdokonalené členenie mag

mat i tov na komplexy a formácie vychádza 
na rozdiel od pôvodného chápania vývoja 
vulkanizmu v pohorí z jednotlivých s t ra

tovulkánov vrchov (porovnaj Bacsó, 1979). 

T e r m i n o l ó g i a : Stratovulkán je súhrn
ný termín, ktorý pokrýva všetky polygénne 
vulkány vytvorené z lávových prúdov a vul
kanickoklastického materiálu (Rittman. 1960). 
Vulkanicko-tektonická depresia je lineárne 
formovaná depresia, ktorej vznik určovali 
tektonické a vulkanické procesy (van Bem
melen. 1932). Polygénny znamená sformovaný 
V priebehu niekoľkých vulkanických epizód. 
Parazitické kužele sú vedľajšie kužele na 
svahoch väčšieho vulkánu. Obyčajne sú zna
kom vysokého veku ústredného vulkánu. 
Zhruba koncentrické usporiadanie parazitic
kých kužeľov možno vidieť na viacerých veľ
kých stratovulkánoch (Williams a McBirney, 
1979). Homodromný cyklus vulkanizmu zna
mená progresívne zväčšenie úlohy kyslých 
produktov vulkanitov na konci procesu, ako 
aj obecné narastanie alkaličnosti vulkanitov 
(Tananajeva, 1982). 

Vulkanickotektonické zóny oblasti 

Všetky významnejšie vulkány Vihorlat

ských vrchov sa nachádzajú v dvoch vul 

kanickotektonických zónach. Dôležitejšia 
je zóna smeru SV—JZ. 

Smerom od J Z na SV možno pozdĺž 
priečnych vrbnických zlomov pozorovať 
kulisovite rozmiestnené rel ikty polygén

neho s t ra tovulkánu Kyjov, polygénneho 

s t ra tovulkánu Morské oko s čiastkovými 
vulkanickými kužeľmi Vihorlat (1076), 
Múr — Lysák a paraz i tným kužeľom So

kolský potok. 
Druhá , morfologicky tiež výrazná vul

kanickotektonická zóna pohoria má smer 
SZ—JV. Os tej to zóny na našom území 
prebieha od obce Kamenica nad Cirochou 
po kótu Popriečny vrch (994,4). Stra tovul

kán Morské oko, ktorý sa nachádza na 
prekrížení oboch vulkanickotektonických 
zón, je súčasťou aj tejto druhej vulkanic

kotektonickej zóny, kde sa súčasne na

chádza jeho druhý parazi tný kužeľ Lev

kova (východne od Remetských Hámrov). 
Posledným s t ra tovulkánom druhej zóny na 
československom území je Popriečny vrch. 

Geologická stavba a vulkanickotektonický 
vývoj 

Počas prvej areálne rozptýlenej etapy 
vulkanizmu pohoria vo vrchnom bádene 
sa aktivizovali centrá acidného vulkaniz

mu na juhozápadnom okraji humensko

užhorodského hras tu pri Michalovciach a 
na bradlovej elevácif pri Beňat ine. Obe 
centrá acidných vulkani tov Vihorlatských 
vrchov sú vlastne juhovýchodným pokra

čovaním dlhého radu výskytov explozív

nych, ext ruz ívnych acidných produktov 
severovýchodného krídla grabenu Pre 

šov — Kráľovský Chimec, ktoré možno 
sledovať od najstarších typov (egenbur

ského až karpa t ského veku) pri Terni, Če

lovciach, Finticiach. cez Nižný Hrabovec 
(veku spodný báden) až k Beňat ine na 
našom území (veku vrchný báden). 

Na konci vrchnobádenského obdobia a 
v spodnom sa rmate sa vytvoril i t r i sa

mosta tné in te rmediárne s t ra tovulkány Vi

horla tských vrchov, na ktoré sa v období 
s t redného vrchného sa rmatu a spodného 
panónu nauklada l väčší počet prevažne 
vulkanických kužeľov zložených z in ter 
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nediárnych prevažne andezitových hor
nín. 

Vekové zaradenie magmatických kom
plexov a formácií Vihorlatu zostáva ne
zmenené (Bacsó, 1979). Nové údaje I. Rep-
čoka z roku 1984 metódou fission track 
pôvodné stanovenia vekov potvrdzujú. 

Stratovulkán Morské oko 

Z etapy intermediárneho magmatizmu 
vrchný báden — spodný sarmat sú na vul

kanickom aparáte zachované dve priesto

rovo zblížené centrálne vulkanické zóny. 
Zatiaľ čo sa centrálna zóna Porubský po

tok nachádza v nadloží juhozápadného 
okraja bradlovej elevácie, centrálna zóna 
Morského oka je nad severovýchodným 
okrajom bradlovej elevácie. Horniny pie

ninského bradlového obalu (slienité ílovce, 
vápnité pieskovce až pieskovcové vápence) 
sa nachádzali vo vrtoch RH5 a RH7 
v podloží 800 až 850 m mocnej polohy 
intermediárnych vulkanitov. Mikrobio

stratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtu 
RH5 z metráže 903 m až 1114 m urobil 
O. Samuel (1984). Zistil, že v skúmanej 
časti vrtu RH5 sú evidentné sedimenty, 
ktoré podľa mikropaleontologických krité

rií aj z biofaciálneho hľadiska patria ku 
kriedovým sekvenciám bradlového pásma. 

Najstaršiu vrchnobádenskú až spodno

sarmatskú etapu magmatizmu reprezen

tuje 200 až 800 m mocný komplex efuzív

nych a vulkanoklastických hornín prvej 
intermediárnej formácie Vihorlatu. Pro

dukty tejto etapy vytvárajú rozsiahly 
spodný čiastkový areálny vulkán Morské 
oko medzi obcami Kamienka a Strihovce 
na severe a medzi obcami Kusín a Hliviš

tia na juhu. V severnej časti areálnej vul

kanickej štruktúry prevládajú andezitové 
efúzie nad autochtónnymi a redeponova

nými andezitovými vulkanoklastikami (pri 
Kamienke, Kamenici n/Cirochou, Zemplín

skych Hámroch, Strihovciach). Na juhu 

areálnej štruktúry prevládajú epiklastiká 
a redeponované vulkanoklastiká nad pod

radné zastúpenými andezitovými efúziami 
(pri Kusíne. Jovsi, Remetských Hámroch 
a Hlivištiach). V centrálnych častiach 
spodného areálneho vulkánu Morské oko 
vysoko prevládajú lávové prúdy pyroxe

nických andezitov nad podradné zastúpe

nými, prevažne autochtónnymi vulkano

klastickými ekvivalentami. Typický vývoj 
komplexu plošne aj objemovo najrozsiah

lejšej centrálnej časti je známy z vrtov 
RH1, RH5, RH7, RH8 z údolia Remet

ského potoka Cremošná. Efuzívnoexplo

zívny komplex na severnej periférii areál

nej štruktúry v údolí Voniarskeho potoka 
(pri Kamenici n Cirochou), pri Zemplín

skych Hámroch a v centrálnej zóne Mor

ské oko je preniknutý intravulkanickými 
telesami a kupolami kyslých augitických 
andezitov. 

Vekové prvé produkty etapy obsahujú 
58,02—58,54 % Si02 , 2,26—2,64 % Na20 
a okolo 1,77 % K20. Vekové posledné 
magmatické produkty etapy majú 59,74— 
63,50 n

0 Si02 . 2.60—3,05 % NajO a 1,30— 
2,23 % K20. 

V záverečnej deštruktívnej podetape 
magmatizmu v spodnom sarmate došlo ku 
kolapsu stropových častí oboch priestoro

vo zblížených centrálnych zón stratovul

kánu tak, že sa na ich mieste vytvorila 
jednotná vulkanickotektonická depresia. 

Pre vrchnosarmatskú etapu magmatiz

mu stratovulkánu je charakteristický väč

ší počet menších vulkanických kužeľov. 
Vulkanická aktivita sa prejavila mnoho

násobnými efúziami tenkých lávových 
prúdov dvojpyroxenického andezitu pri 
menšej účasti explozívnej aktivity. Zodpo

vedá erupciám puklinového typu. V pod

etape vzniku efuzívneho komplexu (± vul

kanoklastiká) tretej intermediárnej formá

cie Vihorlatu sa tu vytvorili dve skupiny 
mladších vulkanických kužeľov. Pre prvú 
skupinu je typické, že ich erupčné centrá 
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boli aktivizované po obvode vulkanicko-
tektonickej depresie centrálneho Vihorla
tu (vulkanický kužeľ Múr — Lysák a Vi

horlat; 1076,0). Do druhej skupiny vulka

nických kužeľov zaraďujeme parazitné 
vulkány na periférii ústredného stratovul

kánu Morské oko. 
Na juhozápadnej periférii sa nachádza 

parazitný vulkanický kužeľ Sokolský po

tok, na juhovýchodnej periférii parazitný 
vulkán Levkova a na severovýchod od 
centrálnej zóny Morské oko takmer úplne 
oddenudovaný erozívny zvyšok — prívo

dová čiže koreňová zóna bývalého parazit

ného vulkanického kužeľa Ladomírov (sú 
zachované hydrotermálne zmenené pňovi

té telesá a brekcie amfibolickopyroxenic

kého andezitového porfýru uprostred sedi

mentov magurského paleogénu). Z hľadis

ka metalogenézy je dôležité, že erozívne 
relikty všetkých troch spomínaných para

zitných vulkanických kužeľov obsahujú 
telesá intruzívnych subvulkanických ande

zitových a dioritových porfýrov, drobné 
prejavy ortuťovej alebo polymetalickej 
mineralizácie. 

200 až 400 m hrubý efuzívny komplex 
(+ vulkanoklastiká) mladších vulkanic

kých kužeľov, o ktorých sme hovorili, po

zostáva zo starších augitickohyperstenic

kých andezitov. Tie vo vyšších častiach 
prechádzajú do hyperstenickoaugitických 
andezitov, prípadne aj do ich vulkanoklas

tĺk. Lapilovopemzové tufy pyroxenického 
andezitu sú známe z východných svahov 
kót Veľké Tŕstie (951,0) a Motrogon 
(1018,0). 

Pre záverečnú vrchnosarmatskú pod

etapu magmatizmu stratovulkánu je vý

značný vývoj relatívne rozsiahleho sub

vulkanického až hypoabysálneho kom

plexu. Najviac údajov máme zo severový

chodnej časti vulkanickotektonickej de

presie centrálneho Vihorlatu, kde sa medzi 
jazerom Morské oko na severovýchode a 
potokom Cremošná na juhozápade doká

zalo takmer súvislé vystupovanie intruzív

neho komplexu (obr. 1, 2, 3). Celková ver

tikálna mocnosť intruzívnych telies diori

tových porfýrov, dioritu a granodiorito

vého porfýru je od niekoľkých metrov do 
1000 metrov a viac. Morfologicky sú to 
telesá nepravidelného tvaru, menej silové, 
daj kove a pňovité telesá, ktorých hlavná 
masa sa nachádza na rozhraní nadložných 
stratovulkanických komplexov a podlož

ných sedimentárnych sérií pieninského 
bradlového pásma, vonkajšieho a vnútor

ného flyša. 
Geologicky a petrograficky intruzívny 

komplex centrálnej zóny Morské oko 
máme overený na povrchu pri potoku 
Kapka a pri Skalnom potoku v hĺbke vo 
vrtoch RH4, RH6, RH8, RH12 a RH14. 
Je zastúpený hyperstenickoaugitickými až 
augitickými dioritovými porfýrmi, diorit

mi a granodioritovými porfýrmi. Vo vrte 
RH6 sa zistili v metrových polohách sa 
striedajúce melanokratné, na augit veľmi 
bohaté dioritové porfýry a leukokratné 
aplitické variety porfýrov (ide zrejme 
o kontaminované produkty dioritovej 
magmy). I. Repčok (1982) určil vek vzniku 
hydrotermálnych biotitov z dioritového 
porfýru severne od údolia potoka Kapka 
z vrtu RH6 z hĺbky 180 m na 11,2 + 0,6 
miliónov rokov, čo podľa škály absolút

nych vekov podľa D. Vassa (1982) zodpo

vedá vrchnému sarmatu, čo je v súlade 
s doterajšími našimi poznatkami. Z južné

ho svahu vrchnosarmatského vulkanické

ho kužeľa Vihorlat (1076,0) je známa 
SV—JZ usmernená dajka augitickoamfi

bolického andezitového porfýru, prebieha

júca paralelne so strmo upadajúcim až 
vertikálnym okrajovým zlomom vulkanic

kotektonickej depresie centrálneho Vihor

latu. Zistený rádiometrický vek amfibolo

vej výrastlice uvedeného andezitového 
porfýru z dajkového telesa je 11,3 ± 0,6 
mil. rokov (Repčok, 1984). Obdobné žily a 
pňovité telesá augitickoamfibolického 
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andezitového porfýru sú známe od Lado-
mirova z telies pr ívodového systému tak
mer úplne oddenudovaného v rchnosa rmat -
ského parazi tného kužeľa Ladomírov. 

Dajka amfibolickopyroxenického ande

zitu z parazi tného vulkanického kužeľa 
Levkova cca 2,5 km severovýchodne od 
píly v Remetských Hámroch má s tanove

ný rádiometr ický vek 11,3 + 0,6 mil. ro 

kov (Repčok, 1984). 
Všetky nové rádiometrické veky vzoriek 

(z roku 1984) uvedené v tejto práci sa získali 
metódou stôp po delení uránu „fission track" 
na GÚDŠ v Bratislave. Stanovenia vekov 
ukončil I. Repčok zo vzoriek, ktoré predložil 
Z. Bacsó. 

Prvé vrchnosarmatské efuzívne produk

ty v čiastkových a parazi tných vulkanic

kých kužeľoch s t ra tovulkánu preds tavujú 
horniny o obsahu 54.47—59,83 % Si0 2 , 
2,30—3,20 % N a 2 0 a 1,98—2,37 % s obsa

hom K 2 0 . Posledné produk ty etapy — 
členy subvulkanického až hypoabysálneho 
intruzívneho komplexu Morské oko — 
majú obsah: 57,81—60,78 % Si0 2 , 2,06— 
2,86 % N a 2 0 a 1,84—2,30 % K 2 0 . 

Produkty poslednej, spodnopanónskej 
etapy vystupujú v priestore ús t redného 
s t ra tovulkánu Morské oko vo forme mor

fologicky výrazných hrebeňových k r á t 

kych lávových prúdov a vrcholových k u 

polových telies, ktoré nasadajú na značne 
erodovaný povrch spodno a vrchnosa rmat 

ských produktov prvej a t re te j i n t e rme

diárnej formácie Vihorlatu. Priestorovo sú 
t akmer úplne sús t redené na hraničné zlo

my vulkanickotektonickej depresie. V t e j 

to 4. etape najmladších spodnopanónskych 
vulkani tov išiel vývoj vulkanizmu od sta

rých hyperstenickoaugi t ických andezito

dacitov kóty Veľké Tŕs t ie (951,0) cez au

git ickohyperstenické andezi tové lávové 
prúdy hrebeňovej zóny Motrogon (1018,0), 
Sninský kameň (1005,0), Fetkov (978.0) a 
kóty Roh (858,0). Spodnopanónsky mag

mat izmus s t ra tovu lkánu Morské oko 
ukončili vrcholové prúdy a kupolové te le

sá bazaltoandezitu na kótach Motrogon 
(1018,0), Str ihovská poľana (982,4) a Cob 
(866,0). 

Zistený rádiometrický vek augit ickohy

perstenického andezitu, s drobnými zrnieč

kami amfibolu v základnej hmote, z kupo

lového telesa z kóty Veža (926,8) je 
11,0 ± 0,5 mil. rokov (Repčok, 1984). Z toho 
vychádza, že vrcholové teleso kóty Veža 
(926,8) predstavuje jeden z najstarších 
produktov spodnopanónskeho vulkanizmu 
s t ra tovulkánu Morské oko, zatiaľ čo vrcho

lové teleso kóty Vihorlat (1076,0) je podľa 
p r v stanoveného rádiometr ického veku 
9,3 + 0,2 mil. rokov a 8,7 ± 0,7 mil. rokov 
(Slávik et al., 1976) jedným z najmladších 
produktov spodnopanónskeho vulkanizmu 
s t ra tovulkánu Morské oko. 

Petrochemický možno charakterizovať 
vývoj záverečného spodnopanónskeho vul

kanizmu Vihorlatských vrchov nasledov

ne : Úvodné andezitické dacity na okolí 
kóty Veľké Tŕstie (951,0) obsahujú: 61,57— 
61.83 % Si0 2 , 2,60—2,80 % Na 2 0 , 2,50— 
2,54 °, o K 2 0 . Záverečné augi t ickohyper

stenické bazaltoandezity okolia kót Motro

gon (1018,0) a Strihovská poľana (982,4) 
majú 53,91—54,45 % Si0 2 , 2,57—2,88 % 
N a 2 0 a 1,36—1,66 % K 2 0 . 

Stratovulkán Kyjov 

Je najzápadnejším s t ra tovulkánom Vi

horlatských vrchov. Nachádza sa na h u 

menskoužhorodskom hras te na mieste 
jeho prekríženia s morfologicky výrazným 
zo SV na J Z usmerneným zlomom Micha

lovce — Stakčín. Už voľným okom je 
dobre viditeľný aj na kozmickej sn ímke 
„LANDSAT E282008283" (Bak et al., 
1981). Z podložia vulkánu sú známe vrch

nobádenské ryolitové tufy úvodnej acidnej 
formácie Vihorlatu od obce Oreské. 

Spodná (v značnej časti zakrytá) vulka

nická stavba veku vrchný báden — spod

ný sarmat pozostáva zo 150 až 400 m moc
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neho stratovulkanického komplexu 1. in
termediárnej formácie Vihorlatu. Látkové 
ide o striedajúce sa polohy andezitových 
epiklastík, pyroklastík, redeponovaných 
lapilovo-pemzových tufov a lávových prú
dov augiticko-hyperstenického andezitu 
známych zo severných a západných sva
hov vulkánu. 

Mohutným, svojráznym stredosarmat-
ským elementom druhej etapy magmatiz
mu stratovulkánu je relatívne rozsiahle 
pole kupolových telies amfibolicko-hyper-
stenických andezitových porfýrov, sledu
júce juhozápadné poklesové štruktúry hu-
mensko-užhorodského hrastu v okolí obce 
Vinné. 

Môžeme konštatovať, že 2. intermediár

na etapa vulkánu Kyjov sa začala roz

siahlymi polohami vulkanoklastík (hlavne 
epiklastík a redeponovaných tufov) a so 
sporadickými lávovými prúdmi augiticko

hyperstenického andezitového bazaltu kót 
Hrbatý Laz (408,8), Dlhá (527,9), Skalka 
(570,0) a ukončila sa extrúziami a intrú

ziami amfibolickopyroxenického kyslého 
andezitového porfýru a augitickohyper

stenického andezitu (okolie obce Vinné 
a kameňolom pri Porúbke). 

Petrochemický prvé produkty etapy 
magmatizmu obsahujú 56,22—59,64 fto 
Si02, 2,08—2,55 % Na20 a 1.26—1,47 % 
K20. Posledné produkty etapy obsahujú 
60,80—62,42 % Si02, 2,40—3,12 % Na20 a 
1,50—2,07 % K20. 

Centrálnu, vrcholovú časť vulkanického 
kužeľa Kyjov, ako aj južné svahy strato

vulkánu (severne od obce Klokočov) bu

dujú takmer výlučne vrchnosarmatské lá

vové prúdy hyperstenickoaugitického 
andezitu tretej intermediárnej formácie 
Vihorlatu. V centrálnej, východozápadne 
pretiahnutej kráterovej zóne vulkánu 
s rozmermi 1,5X2,5 km sme zmapovali 
subvulkanické teleso leukokratného ande

zitodacitu. Na rozdiel od stratovulkánu 
Morské oko na stratovulkáne Kyjov prí

vodový systém kráterovej zóny z obdobia 
vrchný báden — spodný sarmat zostal ne

zmenený aj pre vrchnosarmatské obdobie 
a nevyvinula sa tu vulkanickotektonická 
depresia. 

Petrochemický prvé efuzívne produkty 
vrchnosarmatskej tretej etapy magmatiz

mu obsahujú: 55,0—61,78 % Si02, 2,32— 
2,73 % Na20 a 1,26—1,86 n„ K20. Posledné 
subvulkanické produkty etapy majú: 
63,85—67,73 % Si02, 2,79—3.07 % Na20 a 
2.64—3,02 % K20. 

Podľa zmien petrochemického a petro

graťického charakteru magmatitov od 
vrchnobádenskospodnosarmatskej etapy 
cez strednosarmatskú etapu až do vrchno

sarmatskej etapy možno konštatovať, že 
počas L, 2. a 3. etapy neskoroorogénneho 
magmatizmu v stratovulkáne Kyjov, ako 
aj v stratovulkáne Morské oko bol vývoj 
jednotlivých etáp magmatizmu homodrom

ný. Keďže rástla úloha kyslých produktov, 
narastala alkaličnosť vulkanitov. 

Zlomové štruktúry pohoria 

V mladoalpínskom štruktúrnom pláne 
magmatitov Vihorlatských vrchov a okoli

tých sedimentárnych sérií sa uplatnilo 
šesť doposiaľ známych zlomových systé

mov, ktoré vytvárajú všetky dôležité 
štruktúry pohoria. Sú to nasledujúce zlo

mové systémy, zoradené podľa ich veku 
prvého prejavu v neogéne: 

— zlomy smeru SZ—JV — močarian

skotopliansky systém (Moŕkovský, 1968: 
Cverčko, 1968: Rudinec. 1970), pozdĺžne zlo

my (Leško — Slávik, 1969), zlomy výcho

dokarpatského smeru, 
— zlomy smeru SV—JZ — vrbnické 

pásmo (Kocák — Cverčko. 1965) priečne 
zlomy (Leško — Slávik, 1S69), zlomy zá

padokarpatského smeru, vihorlatské zlo

my, 
— koncentrické zlomy, 
— radiálne zlomy, 
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— zlomy smeru S—J — meridionálne 
zlomy, zlomy hornádskeho smeru, 

— zlomy smeru V—Z — ekvatoriálne 
zlomy. 

V doterajších prácach (Leško, 1953, 
1964; Leško — Slávik, 1969; Maheľ, 1967; 
Durica, 1976; Grecula et al.. 1977; Rudi

nec — Cverčko, 1978) boli v oblasti Vihor

latských vrchov docenené väčšinou len 
zlomy smeru SZ—JV a SV—JZ. Neprime

rane malý význam sa prisudzoval meridio

nálnym a ekvatoriálnym zlomom a takmer 
sa nepredpokladali koncentrické a radiál

ne zlomy. 

Zlomy smeru SZ—JV 

Sú to najvýznamnejšie zlomy sedimen

tárneho podložia. Do neovulkanitov sa len 
dodatočne prekopírovali. Vymedzujú naj

dôležitejšie regionálne pozdĺžne štruktúry 
podložia vulkanitov, zo severovýchodu a 
juhozápadu obmedzujú priebeh elevácie 
pieninského bradlového pásma, priebeh 
humenskoužhorodského a jovsianskoja

senovského hrastu. Majú určujúci význam 
pre rozloženie jednotlivých stratovulká

nov a ich centrálnych vulkanických zón. 
Výrazne sa prejavujú gravimetrický (po

dľa indícií vertikálnych hustotných roz

hraní podlá Linserovej metódy, h = 500 a 
1000 m — Filo et al., 1975) a magneto

metricky (úzke, lineárne pretiahnuté zóny 
izoanomálií; Gnojek et al., 1982). 

Zlomy smeru SZ—J V rozčleňujú oblasť 
podložia vulkanického pohoria na vysokú 
kryhu magurského flyšu. na elevačnú 
štruktúru pieninského bradlového pásma, 
na choňkovskú depresiu s jovsianskojase

novskou hrastovou medzikryhou, na hu

menskoužhorodský hrast a na elevačnú 
zónu pozdišovskoiňačovského paleozoické

ho bloku. 

Zlomy smeru SV—JZ 

Podobne ako sú pre sedimentárne série 

oblasti najvýznamnejšie zlomy smeru 
SZ—JV, sú pre magmatitmi budované te

rény najdôležitejšie zlomy smeru SV—JZ. 
Zásadný význam má zo SV na JZ 

usmernená vulkanickotektonická zóna 
vrbnických zlomov medzi kótou Kyjov 
(821,0) a obcou Ladomírov o približnej 
priečnej šírke 2 až 5 km (obr. 1). V zóne 
týchto zlomov sa nachádzajú centrálne 
vulkanické zóny stratovulkánu Kyjov, pa

razitného vulkánu Sokolský potok, dvoji

ca centrálnych zón stratovulkánu Morské 
oko a korene andezitového porfýru odde

nudovaného parazitného vulkánu Lado

mírov. O rozsiahlom erozívnom reze v se

verovýchodnej časti stratovulkánu svedčí 
skutočnosť, že vulkanickotektonická de

presia v priestore centrálnej zóny Morské 
oko takmer priamo susedí so sedimenta

mi magurského flyšu. 
Svojráznu tektonickú hranicu dvojice 

megakrýh Vihorlatských vrchov robí mla

dý povrchnosarmatský zlom Michalovce — 
Stakčin. Megakryha vulkanitov ležiaca se

verozápadne od zlomu takmer neprejavuje 
znaky prítomnosti vrchnosarmatských me

ridionálnych a ekvatoriálnych zlomov a 
samotný zlom Michalovce — Stakčin má 
takmer neporušený priamočiary priebeh 
po celej dĺžke. Dobre to vidieť na kozmic

kej snímke ,.LANDSAT E282008283' na 
rozmiestnení potokov hydrosiete v smere 
priebehu zlomu. Naviac zlom severový

chodne odsúva východnú, podľa neho po

klesnutú časť centrálnej zóny Kyjov. Tým, 
že uvedený zlom porušuje vrchnosarmat

skú kráterovú štruktúru, je určený aj jeho 
povrchnosarmatský vek pohybu. Podobne 
vekové mladým, asi spodnopanónskym, je 
trnavský zlom (Leško — Slávik, 1969) 
medzi Trnavou n Laborcom a Modrou. 
Tiež ho možno priamočiaro sledovať po 
celej dĺžke, jednak podlá rozmiestnenia 
subvulkanických andezitových telies pri 
Porúbke a v doline Voniarskeho potoka, 
jednak podľa rozmiestnenia šlichových 
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Obr. 1 
S t ruktúrno-vulkanická schéma Vihorlatských vrchov 
Volcano-structural scheme of the Vihorlatské vrchy Mts. 
Vysvetlivky ako pri obr. 2 See explanations of the Fig. 2 

A A *• 
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Obr. 2. Geologický rez centrálnou častou Vihorlatských vrchov. 1 — mezozoikum 
Humenských vrchov (anisalb), 2 — bradlové pásmo (jura, stredná a vrchná krieda), 
3 — vnútorný paleogén (centrálnokarpatský, beňatinský), 4 — vonkajší (magurský) 
paleogén, 5 — sedimenty neogénu a kvartéru vcelku. Regionálne rozptýlený vulka-
nizmus — úvodná acidná formácia: 6 — ryolitový tuf (výskyt Oreské. Boroia), 7 — 
ryodacitové kupoly (výskyt pri Michalovciach a Beňatine), Stratovulkán Kyjov — 
prvá intermediárna formácia Vihorlatu (vrchný báden až spodný sarmat): 8 — 
epiklastiká, pyroklastiká a lávové prúdy dvojpyroxenického andezitu, 9 — domatické 
extrúzie augitickohyperstenického andezitu. Druhá intermediárna formácia Vihor-
latu (stredný sarmat): 10 — dómy a kumulodómy amfibolickopyroxenických ande
zitov až andezitodacitov a ich porfýrov. Tretia intermediárna formácia Vihorlatu 
(vrchný sarmat): 11 — lávové prúdy dvojpyroxenického andezitu, privrcholový vul
kanický kužel kóty Kyjov (821), 12 — extrúzia leukokratného andezitu, 13 — zóna 
hydrotermálne premenených hornín, 14 — sekundárne kvarcity, 13—14 — centrálne 
vulkanické zóny Kyjov, Sokolský potok, Levkova. Stratovulkán Morské oko — p r r á 
intermediárna formácia (vrchný báden až spodný sarmat): 15 — lávové prúdy, epi
klastiká a pyroklastiká dvojpyroxenického andezitu vcelku (v mape): 16 — lávové 
prúdy hyperstenickoaugitického andezitu, 17 — epiklastiká a pyroklastiká hyper
stenickoaugitického andezitu. 18 — domatické extrúzie augitickohyperstenického 
andezitu, 19 — pňovité, žilné a kupolovité telesá leukokratného kyslého andezitu. 
Tretia intermediárna formácia Vihorlatu (vrchný sarmat): 20 — striedajúce sa po
lohy psamitických, pelitomorfných andezitových tufitov a andezitových vulkano
klastík, lávových prúdov pyroxenického andezitu (vulkanickosedimentárny komplex), 
21 — lávové prúdy a sporadické polohy lapilovopemzových vulkanoklastík hyper
stenickoaugitického andezitu vcelku, čiastkový vrchnosarmatský vulkán Múr — Ly
sák, 22 — lávové prúdy a ojedinelé polohy vulkanoklastík dvojpyroxenického ande
zitu vcelku, čiastkový vrchnosarmatský vulkanický kužel kóty Vihorlat (1075), 
23 — lávové prúdy dvojpyroxenického andezitu, parazitný vulkanický kužel Sokolský' 
potok, 24 — lávové prúdy, podradné pyroklastiká, epiklastiká dvojpyroxenického 
andezitu — parazitný vulkanický kužel Levkova. 25a — domatické extrúzie — 
intrúzie augitického andezitu a andezitového porfýru, 25b — domatická extrúzia 
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augitickohyperstenického bazaltandezitu, 26 — strednoporfyrický hyperstenickoau
gitický dioritový porfýr. 27 — drobnoporfyrický augitický dioritový porfýr, 
28 — augitický granodioritový porfýr, 25—28 — intruzívny komplex, 29 — zóna 
hydrotermálne premenených hornín prvej a tretej intermediárnej formácie Vi
horlatu, 30 — sekundárne kvarcity (25 až 30 — produkty centrálnych zón 
Morské oko a Porubský potok), 32 — žilné telesá augitickoamfibolického 
andezitového porfýru, pyroxenického andezitu. Štvrtá intermediárna formácia 
Vihorlatu (spodný panón): 31 — vrcholové kupolovité telesá a lávové prúdy 
hyperstenickoaugitického andezitického dacitu, andezitu a andezitického bazaltu 
vcelku (20—32 vrchnosarmatská a spodnopanónska časť stratovulkánu Morské oko), 
33 — osová čiara vulkanickotektonickej zóny Michalovce — Ladomírov, 34 — osová 
čiara vulkanickotektonickej zóny Kamenica — Popriečny vrch, 35 — hranice vul
kanickotektonickej depresie, a — odkryté, b — zakryté, 36 — hranice centrálnvch 
vulkanických zón, a — odkryté, b — zakryté. 37 — hranice regionálnvch hrastov, 
a — odvodené — odkryté, b — odvodené — zakryté, 38 — hranice vulkanickotek
tomckých hrastov, a — odvodené, b — predpokladané, 39 — koncentrické vulka
nickotektonická zlomy v reze, 40 — zakryté odvodené koncentrické zlomy v mape, 
41 — zlomy so známym smerom úklonu, a — odvodené, b — predpokladané, 42 
zlomy bez známeho smeru úklonu. a — odvodené, b — predpokladané. 43 '— od
vodené pôvodné hranice stratovulkánov (na základe morfoštruktúr a geofyzikálnych 
dát), 44 — geologické hranice, a — zistené a odvodené, b — predpokladané, 45 — 
priebeh rezu A — A' na schéme, 46 — lokalizácia vrtu na schéme, 47 — priebeh vrtu 
v geologickom reze, a— skutočný, b — priemet, 48 — stratovulkán Popriečny vrch. 
49 — zosuvy, 50 — primárna laminácia 

Fig. 2. Geological profile through the central part of the Vihorlatské vrchv Mts. 
1 — Mesozoic of the Humenské vrchy Mts. (Anisian — Albian), 2 — the Klippen 
Belt (Jurassic, Middle and Upper Cretaceous), 3 — the Inner Paleogene (Central 
Carpathian Paleogene, the Beňatina Paleogene), 4 — the Outer (Magura) Paleogene. 
5 — Neogene and Quaternary sediments on the whole. Regionally scattered vol-
canism — initial acidic formation: 6 — rhyolitic tuffs (Oreské, Borofa), 7 — 
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■4 domes of rhyodacite (near Michalovce and Beňatina). The Kyjov stratovolcano — 
1st intermediate formation of the Vihorlat Mts. (Upper Badenian — Lower Sarma
tian): 8 — epiclastics, pyroclastics and lava flows of two pyroxene andesite, 9 — 
domatic extrusions of augite — hypersthene andesite. The 2nd intermediate 
formation of the Vihorlat Mts. (Middle Sarmatian): 10 — domes and cumulodomes 
of amphibole — pyroxene andesite to andesitedacite and their porphyries. The 
3'd intermediate formation of the Vihorlat Mts. (Upper Sarmatian): 11 — lava 
flows of two pyroxene andesite, summit volcanic cone of the Kyjov (821), 12 — 
extrusion of leucocratic andesite, 13 — zone of hydrothermally altered rocks, 14 — 
secondary quartzites, 13—14 the Kyjov, the Sokolský potok and the Levkova central 
volcanic zones. The Morské oko stratovolcano — ls> intermediate formation (Upper 
Badenian — Lower Sarmatian): 15 — lava flows, epiclastics and pyroclastics of two 
pyroxene andesite on the whole (in the map): 16 — lava flows of hypersthene — 
augite andesite, 17 — epiclastics and pyroclastics of hypersthene — augite andesite, 
18 — domatic extrusions of augite — hypersthene andesite, 19 — necks, dykes and 
domatic bodies of leucocratic acidic andesite. The 3rd intermediate formation of the 
Vihorlat Mts. (Upper Sarmatian): 20 — alternating beds of psammitic and pelitic 
andesitic tuffs and andesitic volcanoclastics and lava flows of two pyroxene andesite 
(volcanosedimentary complex), 21 — lava flows and rare beds of lapillipumice 
volcanoclastics of hypersthene — augite andesite on the whole, the Múr — Lysák 
parasitic volcano (Upper Sarmatian), 22 — lava flows and rare beds of volcano
clastics of two pyroxene andesite undifferentiated, the Vihorlat volcanic cone 
(Upper Sarmatian), 23 — lava flows of two pyroxene andesite, the Sokolský potok 
parasitic volcanic cone, 24 — lava flows, less pyroclastics and epiclastics of two 
pyroxene andesite, the Levkova parasitic volcanic cone, 25a — domatic extrusions 
and intrusions of augite andesite and andesite porphyry, 25b — domatic extrusion 
of augite — hypersthene basaltandesite, 26 — medium grained porphyric 
hypersthene — augite diorite porphyry, 27 — finegrained porphyric augite diorite 
porphyry, 28 — augite granodiorite porphyry, 26—28 intrusive complex, 29 — zone 
of hydrothermally altered rocks of the 1 s t and 3 r d intermediate formation of the 
Vihorlat Mts., 30 — secondary quartzites, (25—30 products of the Morské oko and 
the Porubský potok central zones), 31 — dykes of augite — amphibole andesite 
porphyry, pyroxene andesite. The 4<h intermediate formation of the Vihorlat Mts. 
(Lower Pannonian): 32 — summit domatic bodies and lava flows of hypersthene — 
augite andesitic dacite, andesite and andesitic basalt, undifferentiated (20—32 Upper 
Sarmatian to Lower Pannonian part of the Morské oko stratovolcano). 33 — axis 
line of the Michalovce — Ladomírov volcanotectonic zone, 34 — axis line of the 
Kamenica — Popriečny vrch volcanotectonic zone. 35 — boundaries of volcanotec
tonic depression, a — uncovered, b — covered, 36 — boundaries of central volcanic 
zones, a — uncovered, b — covered, 37 — boundaries of regional horsts. a — 
derived — uncovered, b — derived — covered, 38 — boundaries of volcanotectonic 
horsts, a — derived, b — assumed, 39 — concentric volcanotectonic faults in the cross 
section. 40 — covered derived concentric faults in the map, 41 — faults with known 
dip, a — derived, b — assumed. 42 — faults with unknown dip. a — derived, b — 
assumed. 43 — derived original boundaries oi volcanoes (on the basis of morph >
structures and geophysical data), 44 — geological boundaries, a — ascertained and 
derived, b — assumed, 45 — course of the A — A' profile in the scheme, 46 — 
localisation of borehole in the scheme, 17 — course of borehole in geological profile, 
a — real, b — projection. 48 — the Popriečny vrch stratovolcano, 49 — slides, 
50 — primary lamination 

anomáli í rumelky na miestach povrchové ský potok. Porubský potok a Morské oko. 
ho priebehu zlomu. V megakryhe vulka Kratš ie smerné dĺžky zo SV na J Z usmer

nitov juhovýchodne od zlomu Michalov nených zlomov sú v tejto kryhe tiež pod

ce — Stakčin sa jasne prejavujú lokálne mienené ich rozsegmentovanim mladšími 
severojužné a východozápadné zlomy, kto meridionálnymi zlomami. 
ré podmienili kulisovité uspor iadanie cen Geologicky podľa priebehu dajok ande

t rá lnych vulkanických zón Kyjov. Sokol žitu, geofyzikálne podľa indícií ver t ikál
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nych hustotných rozhraní podľa Linsero

vej metódy (h = 500 m, Filo et al., 1975) 
sa zreteľne prejavujú vrbnické zlomy vul

kanickotektonickej depresie centrálneho 
Vihorlatu a lokálnych synvulkanických 
hrastových štruktúr v priestore tejto de

presie. 
V terénoch vulkánov Levkova a Po

priečny vrch možno opäť smerné na veľké 
vzdialenosti sledovať zo SV na JZ usmer

nené zlomy. Tak je to v prípade zlomu 
medzi obcami Choňkovce a Ruský Hrabo

vec (choňkovský systém zlomov podľa 
Leška — Slávika, 1969) a v prípade ko

romlianskeho zlomu. ktorý podľa kozmic

kej snímky „LANDSAT E282008283" 
možno veľmi výrazne makroskopický a 
priamočiaro sledovať od Novoselice na Za

karpatskej Ukrajine až po Šejkov na čes

koslovenskom území. V údolí Koromlian

skeho potoka pozdĺž zlomu pozorovať pre

javy chloritizácie, argilitizácie a pyriti

zácie. 

Koncentrické zlomy 

Prejavy koncentrických zlomových štruk

túr v podobe niekoľkých prstencových zón 
možno pozorovať v priestore tektonického 
vplyvu ústredného stratovulkánu Morské 
oko. Geologicky a morfologicky sa preja

vujú koncentrickým rozmiestnením a vý

raznou pretiahnutosťou kráterových zón 
parazitných vulkanických kužeľov Sokol

ský potok a Levkova v smere týchto kru

hových štruktúr. Na týchto koncentric

kých zlomoch sú umiestnené subvulkanic

ké kupolové telesá pyroxenického andezi

tového porfýru a andenzitu vo Voniar

skom potoku, pri Zemplínskych Hámroch 
a na kóte Cob (866,0). Geofyzikálne kon

centrické zlomy stratovulkánu Morské oko 
možno sledovať podľa lineárne vytiahnu

tých anomálií AT leteckej magnetometrie 
(Gnojek et al., 1982), čiastočne aj gravi

metrický podľa indícií vertikálnych hus

totných rozhraní (Linserovej metódy, 
h = 500 a 1000 m podľa Fila et al., 1975), 
napríklad v priestore a na okolí centrálnej 
zóny Sokolského potoka. Gravimetrický sa 
synvulkanické koncentrické zlomy preja

vujú aj v severnom a severovýchodnom 
susedstve stratovulkánu (medzi Modrou, 
Zemplínskymi Hámrami a Ladomírovom), 
kde na vysunutej kryhe magurského flyšu 
bola vlastná vulkanická stavba už úplne 
oderodovaná. 

Vznik koncentrických zlomov dávame 
do súvisu so vznikom vulkanickotektonic

kej depresie centrálneho Vihorlatu v spod

nom sarmate, keď ako následok kolapsu 
centrálnych častí stratovulkánu vznikli 
vyrovnávacie koncentrické zlomy na sva

hoch a na periférnych zónach stratovul

kánu (obr. 3 a 4). 

Radiálne zlomy 

Pre značnú zakrytosť terénu sú radiálne 
zlomy pomerne málo známe. Poznáme ich 
zo severnej časti centrálnej zóny Morské 
oko (západne od kóty Veža; 927,0), kde 
sú vyplnené rojom hydrotermálne zmene

ných tenších a hrubších dajok pyroxenic

kého andezitu. Boli tiež vymapované 
v údolí Čierneho potoka na okolí kóty 
Strihovská poľana (982,4). Z oboch miest 
poznáme radiálne usmernené žilné telesá 
pyroxenického a amfibolickopyroxenic

kého andezitu. Posledne spomínané výsky

ty radiálnych zlomových štruktúr vystu

pujú na severnom a severovýchodnom 
svahu stratovulkánu Morské oko. 

Radiálne zlomy s výplňou dajok pyro

xenických dioritových porfýrov sú známe 
z centrálnej zóny parazitného vulkánu 
Levkova. 

Zlomové štruktúry smeru S—J a Z—V 

Vo Vihorlatských vrchoch sa prejavujú 
často ako zlomy vytvárajúce lokálne hras
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•4 Obr 3 Struktúrno-tektonická schéma podložia. 1 — elevačná zóna pozdisovskoina
čovského paleozoika, 2 — vysoký hrast (nadm. výška 4250 až i550 m), 3 — stredný 
hrast (nadm. výška +250 až 0 m), 4 — nízky hrast s nadm. výškou pod 0 m 12—4 — 
humenskoužhorodský a jovsianskojasenovský mezozoický hrast), 5 — elevácia pie
ninského bradlového pásma, 6 — vysoká kryha magurského paleogenu, 7 — chon
kovská depresia, 8 — pokryv centrálnokarpatského paleogenu (1—8 — regionálne 
štruktúry), 9 — synvulkanické depresie (resp priekopove prepadliny) s výplňou 
centrálnokarpatského paleogenu, 10 — zlomy vymedzujúce regionálne hrasty, a — 
odvodené, zistené, b — predpokladané, 11 — elevácie zisteného neovulkanického 
intruzívneho komplexu. 12 — elevácie predpokladaných neogennych intruzivnych 
komplexov, 13 — zlomy epigenetické, 14 — zlomy vymedzujúce lokálne vulkanicko
tektonická hrasty, a — odvodené, b — predpokladané. 15 — interpretovaný priebeh 
zlomových pásiem vymedzujúci vulkanickotektonická depresiu centrálneho Vihor
latu, 16 — interpretované vyrovnávajúce zlomy vulkanickotektonickej depresie, 
17 — centrálne zóny parazitných vulkánov ústredného stratovulkánu Morské oko, 
18 — centrálna zóna stratovulkánu Kyjov, 19 — interpretovaná hranica hlbšej 
depresnej a prepadlinovej zóny, 20 — povrchové hranice súvislého vulkanického po
horia, 21 — lokalizácia vrtu 
Fig. 3. Structuraltectonic scheme of basement. 1 — the Pozdišovce — Iňačovce 
Palezoic elevation zone. 2 — high horst (altitude of +250 to 550 m), 3 — middle 
horst (altitude of +250 to 0 m), 4 — low horst (altitude below 0 m), (2—4 the Hu
menné — Užhorod and the Jovsa — Jaseňová Mesozoic horsts), 5 — the Pieniny 
Klippen Belt elevation, 6 — high block of the Magura Paleogene, 7 — the Choň
ková depression, 8 — cover of the Central Carpathian Paleogene, (1—8 regional 
structures). 9 — synvolcanic depressions (grabens resp.) with filling of the Central 
Carpathian Paleogene, 10 —faul ts confined regional horsts, a — derived, ascertained, 
b — assumed, 11 — elevations of ascertained neovolcanic intrusive complexes, 12 — 
elevations of ascertained neovolcanic intrusive complexes assumed, 13 — epigenetic 
faults, 14—faults confining, local volcanotectonic horsts. a —derived, b—assumed, 
15 — interpreted course of fault zones confining volcanotectonic depression of the 
central Vihorlat Mts., 16 — interpreted faults of volcanotectonic depression, 17 — 
central zones of parasitic volcanoes of the Morské oko central stratovolcano, 18 — the 
Kyjov stratovolcano central zone, 19— interpreted boundary of deeper depression and 
graben zone, 20 — surface boundary of coherent volcanic mountain range, 21 — 
localisations of boreholes 

tovoprepadl inové š t r u k t ú r y . Ich osobitný 
význam j e v t o m , že ako vekové vrchno

sarmatské až spodnopanónske lokálne syn

vulkanické h r a s t o v é š t r u k t ú r y boli vo 
väčšine pr ípadov v y s u n u t é m l a d ý m i in

t ruz ívnymi i o m p l e x a m i a sú nositeľmi 
všetkých ekonomicky per spek t ívnych rud

ných prejavov pohor ia . 
Zauj ímavé h lbš ie čiastkové t iažové de

presné š t r u k t ú r y podložia ekvator iá lneho 
smeru s h ĺ bkami —750 až —1000 m vy

medzil M. Filo et al. (1982) severne od kót 
Rozdielna (785,0) a Ľadovisko (894,0) upro 

stred choňkovskej depres ie pre t iahnute j 
smerom SZ—JV. Viazanosť depresných 
zón na východozápadné , pravdepodobne 
zlomové zóny, napovedá , že ide o vrchno 

sa rmat skú alebo mladš iu š t ruk tú ru , vznik

nu tú zaklesnutím pod váhou na seba n a 

ložených vrchnobádenských, spodnosar

matských a vrchnosarmatských magmat ic 

kých komplexov (produktov dvoch e t á p 
magmat izmu) . Pokles nasta l zrejme pozdĺž 
zlomu v údolí potoka Kamenica, kde sa 
zlom prejavuje výraznými facetovými 
plochami v severnom brehu potoka K a 

menica. Na zaklesnutie severných svahov 
paraz i tného kužeľa Sokolský potok a 
vrchnosarmatského vulkanického kužeľa 
kóty Vihorlat (1076,0) poukazujú aj opač

né , na j uh uklonené l aminačné plochy l á 

vových prúdov severných svahov vyššie 
uvedených vulkanických kužeľov (obr. 1). 

J u ž n ý m protipólom uvedenej t iažovej 
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Obr. 4. Prejavy vulkanickotektonických štruktúr na mape izolínií leteckej magneto
metrie (použili sme zjednodušenú mapu izoanomálií AT podTa Gnojeka et al., 1982). 
1 — kladné izolínie anomálií AT pri kroku 30 m T, 2 — záporné izolínie anomálií 
AT pri kroku 30 m T, 3 — hranice vulkanickotektonickej depresie odvodené z rezi
duálnych anomálií pre 2,67 g. c m  3 (použité dáta gravimetrie podlá Fila et al., 
1975), 4 — hranice vulkanickotektonickej depresie odvodené z dát z leteckej mag
netometrie, 5 — koncentrické, vyrovnávajúce zlomy, dozvuky v súvislosti so vznikom 
vulkanickotektonickej depresie, 6 — hranice centrálnych vulkanických zón, kráterov 

Fig. 4. Manifestations of volcanotectonic structures in the air magnetometry isoline 
map (we have used an oversimplified map of AT isoanomalies by Gnojek et al., 
1982). 1 — positive isolines of AT anomalies at the step of 30 m, 2 — negative 
isolines of AT anomalies at the step of 30 m, 3 — boundaries of volcanotectonic 
depression derived from residual anomalies for 2.67 g .cm : l (gravimetric data used 
by Filo et al., 1975), 4 — boundaries of volcanotectonic depression derived from air 
magnetometry data, 5 — concentric faults, echos of the volcanotectonic depression 
origin, 6 — boundaries of central volcanic zones, craters 

depresie je lokálna, východozápadné 
usmernená hras tová š t r u k t ú r a medzi cen

t rá lnymi zónami Kyjov a Sokolský potok, 
ktorú sme vymedzili na základe výsled

kov detai lných geologických, geofyzikál

nych a geochemických prác (obr. 3). Vý

chodozápadným smerom sa t i ahne k r á t e 

rová zóna s t ra tovulkánu Kyjov. Sú t am 
l ineárne anomálie prvkov Pb, Zn, Ag a Bi 
ekvatoriálneho smeru. Východozápadné sa 
t iahnú úzke zóny geofyzikálnych anomálií . 
Odrážajú s t ra tu magnetizácie hornín a 
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Obr. 5. Korelačná schéma stratovulkánov Kyjov a Morské oko vo Vihorlat
ských vrchoch. 1 — ryolitový tuf, 2 — ryodacitové kupoly, 3 — epiklastiká a pyro
klastiká pyroxenického andezitu a andezitobazaltu, 4 — lávové prúdy dvojpyroxe
nického andezitu a andezitobazaltu, 5 — domatické extrúzie augitickohyperstenic
kého andezitu, 6 — pňovité a kupolovité telesá leukokratného kyslého andezitu, 
V — epiklastiká a hrubé pyroklastiká amfibolickopyroxenických andezitov až ande
zitdacitov (vulkanickosedimentárny a explozívny komplex), 8 — dómy a kumu
lodómy amfibolickopyroxenického andezitového porfýru (andezitu) až andezitdaci
tového porfýru (andezitdacitu), 9 — lávové prúdy amfibolickopyroxenického ande
zitu, 10 — tufitickolignitická vulkanickosedimentárna séria. 11 — lávové prúdy 
dvojpyroxenického andezitu, 12 — iapilové a pemzové augitickohyperstenické ande
zitové tufy, 13 — domatické extrúzie a žilné intrúzie pyroxenického a amfibolicko
pyroxenického andezitového porfýru až andezitu, 14 — strednoporfyrický dvojpyro
xenický dioritový porfýr, 15 — drobnoporfyrický augitový dioritový porfýr, 16 — 
amfibolický granodioritový porfýr, 17 — lávové prúdy a vrcholové kupolovité telesá 
dvojpyroxenického andezitdacitu až kyslého andezitu, 18 — lávové prúdy dvoj
pyroxenického andezitu (Motrogon — Sninský kameň — Nežabec — Strihovská po
Iana — Fedkov), 19 — vrcholové telesá dvojpyroxenického andezitového bazaltu 
kóty Motrogon (1018), Cob (866,0) a Strihovská pofana (982,4) 
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prí tomnosť plynnej fázy ortute. 
Metalogeneticky perspekt ívnymi sa ja 

via lokálne meridionálne a ekvator iá lne 
hras ty vulkanickotektonickej depresie 
centrá lneho Vihorlatu, centrálnych zón 
Kyjov, Sokolský potok, Levkova, v kto

rých rudné indície, hydrotermálne preme

ny a výsledky komplexu geologických, 
geofyzikálnych a geochemických metód 
poukazujú na prítomnosť subvulkanických 
in t ruzivnych telies. Relatívne rozsiahly 
komplex in t ruzivnych telies dioritových a 
andezitových porfýrov s výskytmi poly

metal ickej Pb, Zn, Fe, Ag, Cu mineral izá

cie a Mo mineralizácie potvrdil už priamo 
vr tný prieskum v centrálnej zóne Morské 
oko. 

Poznámky k vulkanickotektonickej depre

sii centrálneho Vihorlatu 

Základnú charakter is t iku vulkanicko

tektonickej depresie centrálneho Vihorlatu 
podáva práca Z. Bacsóa, 1979. Tu podáva

me upresnenia k tejto š t ruk túre na zákla

de najnovších geologických výsledkov 
(hlavne vr tného prieskumu), na základe 
výsledkov najnovších leteckých magnet ic

kých meran í (Gnojek et al., 1982) a na zá

klade výsledkov komplexu detailných geo

fyzikálnych meran í v priestore centrál

nych vulkanických zón pohoria (Komoň, 
1984). 

Z konfrontácie hodnôt magnet ických 
anomálii zmeraných v základnej letovej 
výške 80 m nad t e rénom s hodnotami poľa 
v úrovni 400 m nad te rénom vyplýva, že 
veľká časť pohoria je pokry tá len t enkým 
komplexom andezitov. Usudzujeme tak 
preto, lebo hodnoty anomálií z úrovne 
80 m nad t e rénom pri prepočte na úroveň 
400 m nad t e rénom väčšinou rýchlo kle

sajú na j ednu š tvr t inu až j ednu pät inu 
pôvodnej hodnoty (Gnojek et al., 1982). 
Vulkanicko tektonická depresia, ktorú vy

medzil Z. Bacsó (1979)), je typická pod

s ta tne kľudnejším vývojom magnet ického 
poľa v porovnaní s os ta tnými časťami Vi

horla tských vrchov. 
Vyššie uvedené geologické a geofyzikál

ne zistenia potvrdi l i výsledky vr tného 
prieskumu, podľa ktorého v časti vulka

nickotektonickej depresie, k to rá nebola 
dodatočne in t rúz iami vysunutá , je hrúbka 
s t ra tovulkanickej série 720 až 950 m (zis

tené vr tmi RH1 . RH5, RH7 a RH8), za

tiaľ čo h r ú b k a s t ra tovulkanickej série 
mimo vulkanicko tektonickej depresie sa 
pohybuje len do 500 m (vrty J  l , Kl1, 
VH10, VH11, VH14). 

Fig. 5. Correlation scheme of the Kyjov and the Morské oko volcanic edifices in the 
Vihorlatské vrchy Mts. 1 — rhyolitic tuff, 2 — domes of rhyodacite. 3 — epiclastics 
and pyroclastics of pyroxene andesite and andesitic basalt, 4 — lava flows of two 
pyroxene andesite and andesitic basalt. 5 — domatic extrusions of augite — 
hypersthene andesite. 6 — necks and domatic bodies of leucocratic acidic andesite, 
7 — epiclastics and coarse grained pyroclastics of amphibole — pyroxene andesite 
to andesitic dacite (volcanosedimentary and explosive complex), 8 — domes and 
cumulodomes of amphibole — pyroxene andesite porphyry (andesite) to andesitic 
dacite porphyry (andesitic dacite), 9 — lava flows of amphibole — pyroxene andesite, 
10 — volcanosedimentary serie, 11 — lava flows of two pyroxene andesite, 12 — 
lapilli and pumice augite — hypersthene andesitic tuffs, 13 — domatic extrusions 
and dykes of pyroxene and amphibole — pyroxene porphyry to andesite, 14 — 
medium grained porphyric two pyroxene diorite porphyry, 15 — fine grained 
porphyric augite diorite porphyry, 16 — amphibole granodiorite porphyry, 17 — 
lava flows and summit domatic bodies of two pyroxene andesitic dacite to acidic 
andesite, 18 — lava flows of two pyroxene andesite (the Motrogon — Sninský ka
meň — Nežabec — Strihovská poľana — Fedkov). 19 — summit bodies of two 
pyroxene andesitic basalt (the Motrogon (1018.0), the Cob (866.0), the Strihovská 
pofana (982.4) 
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Približne ver t ikálne zlomové hranice 
vulkanicko-tektonickej depresie centrá l 
neho Vihorlatu možno azda najobjekt ív
nejšie odvodiť z geofyzikálnych údajov. 
V súlade s geologickými poznatkami (mor

fologický vývoj územia, rozšírenie ploš

ných hydrotermálnych premien, kupolo

vých telies andezitových a dioritových por

fýrov) možno priebeh hraníc vulkanicko

tektonickej depresie prijateľne vymedziť 
ako spojnicu hodnôt lokálneho t iažového 
minima z mapy reziduálnych t iažových 
hodnôt pre 2,67 g . m  3 (ako spojnicu bo

dov na vrcholovej časti Veľkého Tŕstia, 
Motrogonu, Sninského kameňa, Nežabca. 
Rohu, južne spojnicu kót Lysák, Múr. 
vrcholovej časti Ľadoviska a opäť bodu 
na kóte Veľké Tŕstie). (Použili sme 
mapu reziduálnych t iažových hodnôt pre 
2,67 g . m : i podľa M. Fila et al., 1975.) Tak

mer totožné, ale s väčšou plasticitou, vy

medzujú vulkanickotektonickú depresiu 
centrálneho Vihorlatu letecké, prevažne 
záporné lokálne magnetometr ické anomá

lie. Priebeh okrajových zlomov skúmanej 
vulkanickotektonickej depresie ukazuje 
aj rozmiestnenie mladých vrchnosa rmat 

ských a spodnopanónskych vulkanických 
kužeľov na vyššie vymenovaných kótach. 
Tieto mladé vulkanické kužele sa geofyzi

kálne prejavujú ako intenzívne lokálne 
záporné anomálie magnet ického poľa. Sú 
veľmi kontras tné oproti premeneným hor

ninám vnútornej časti vulkanicko tekto

nickej depresie, pretože tie javia znaky 
s t ra ty magnetizácie (obr. 1, 2, 3, 4). 

Pozoruhodný je vzťah parazi tného vul 

kanického kužeľa Levkova k vulkanicko

tektonickej depresii centrálneho Vihor la tu 
a vôbec k ús t rednému vulkánu Morské 
oko, na juhovýchodnom svahu ktorého sa 
tento kužeľ nachádza. Bezprostrednou prí 

činou lokalizácie kužeľa Levkova bol kon

centrický čiže vyrovnávajúci zlom vulka

nickotektonickej depresie. Premenené 
horniny centrálnej zóny Sokolský potok, 

halloyzitizované horniny pri Porube pod 
Vihorlatom, smer SV—JZ a dajky porfý

rov centrálnej zóny Levkova dokazujú po

vrchový priebeh zlomu. V mieste prekr í 

ženia zo SZ na J V usmernených zlomov 
bradlovej elevácie s uvedenou koncentr ic

kou š t ruk tú rou vzniklo prívodové centrum 
vulkánu Levkova. Asi v spodnom panóne 
pozdĺž severojužného systému zlomov cez 
kóty Sokol (628,0), Diel (858,0) až k obci 
Strihovce klesla západná polovica vulka

nického kužeľa Levkova a súčasne sa vy

tvorila paralelná zaklesnutá zóna pri obci 
Remetské Hámre , prejavujúca sa na t ia

žových mapách ako prepadl inová š t ruk tú 

ra choňkovskej depresie (porovnaj Filo 
et al., 1981, 1982). Východne od uvedenej 
severojužnej zlomovej zóny sa po spodno

panónskom období oddenudovala nielen 
celá východná časť kužeľa Levkova. ale aj 
celá východná časť vulkánu Morské oko. 

V súčasnosti sa tu na vysokej kryhe 
predneogénnych sedimentov zachovali len 
subvulkanické korene bývalých vulkanic

kých š t ruk tú r pri Ladomírove a pri Rus

kej Bystrej a radiálne orientácie hydrosie

te (obr. 1, 2, 3, 4). 
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Geology and fault structures of the Vihorlatské vrchy Mts. 
stratovolcanoes (Eastern Slovakia) 

There are two significant volcano-tectonic 
zones in the Vihorlatské vrchy Mts.: the Mi
chalovce— Ladomírov and the Kamenica nad 
Cirochou — Popriečny vrch zone respectively. 
The most significant, central polygenetic 
stratovolcano — the Morské oko stratovolca
no — is situated at the intersection of both 
zones. The Kyjov stratovolcano, the Sokolský 
potok parasitic volcanic cone and the Múr — 
Lysák and the Vihorlat volcanic cones are 
situated in the Michalovce — Ladomírov 
zone. The Popriečny vrch stratovolcano and 
the Levkova parasitic volcanic cone are si
tuated in the Kamenica nad Cirochou — 
Popriečny vrch zone. 

Our new, more sophisticated division of the 
Vihorlatské vrchy Mts. into complexes and 
formations results from individual strato
volcanoes unlike the previous understanding 
of volcanic development in the mountain 
range (cf. Bacsó, 1979). 

Geological structure and volcanotectonic 
development 

Centres of acidic volcanism were activated 
during the Upper Badenian, during the oldest, 
areally scattered stage of volcanism. They 
were situated at the southwest edge of the 
HumennéUžhorod horst near Michalovce and 
on the Klippen Beit elevation near Beňatína. 
By the end of the Upper Badenian period and 
during the Lower Sarmatian were formed 
three idenpendent, intermediate stratovol
canoes of the Vihorlatské vrchy Mts. A great 
number of smaller volcanic cones, again 
consisting of intermediate, andesite rocks, 
were being formed during the Middle and 
Upper Sarmatian and Lower Pannonian. 

Ascertained age of magmatic complexes and 
formations of the Vihorlat Mts. remains 
unchanged (in the sense of Bacsó, 1979). 
New data by I. Repčok (1982, 1984), obtained 
by the fission track method, confirm previous 
ascertained ages. 

The Morské oko stratovolcano 

Central, spatially approached, volcanic 
zones of the stratovolcano overlie the edges 
of the Klippen Belt elevation structures. 

Effusiveextrusive complex of the stratovol
cano, from 200 m to 600 m thick, of Badenian 
to Sarmatian age, consists of lava flows from 
hyperstheneaugite andesitebasalts to andesites 
and from their less abundant volcanoclastic 
equivalents. In the Lower Sarmatian, during 
the final, destructive stage of magmatism, 
roof parts of both spatially approached central 
zones of the stratovolcano collapsed. A uni
form volcanotectonic depression was formed 
instead of them. (Fig. 1, 2, 3, 4). During the 
Upper Sarmatian stage the volcanic activity 
manifested by the manifold effusions of thin 
lava flows of two pyroxene andesite, almost 
wihout manifestations of an explosive activity. 

Two groups of small, younger volcanic 
cones were being formed. There is typical for 
the first group that their eruptive centres 
were activated along the perimeter of the 
central Vihorlat Mts. volcanotectonic de
pression (the Múr — Lysák and the Vihorlat 
volcanic cones). Parasitic volcanoes at the 
peripheiy of the Morské oko central strato
volcano are given to the second group of 
younger volcanic cones. The Sokolský potok 
parasitic volcanic cone is situated at the 
southwestern periphery. The Levkova para
sitic volcano is situated at the southeastern 
periphery and almost completely denudated 
remnant — the Ladomírov volcanic cone 
rooting zone — is situated south of the Mor
ské oko central zone (Hydrothermally altered 
necks and breccias of amphibole—pyroxene 
andesite porphyry are preserved amidst 
sediments of the Magura Paleogene). 

Development of relative large subvolcanic 
to hypoabyssal complex is significant for the 
Upper Sarmatian final stage of the strato
volcano magmatism. Most data are from the 
northeastern part of the central Vihorlat Mts. 
volcanotectonic depression, where almost 
coherent occurence of intrusive complex has 
been proved by the boreholes between Lake 
Morské oko in southeast and the Cremošná 
brook in southwest (see Fig. 1, 2, 3). 

Total vertical thickness of diorite porphyry, 
diorite and granodiorite porphyry bodies is 
from several metres to 1.000 m and more. 
They are bodies of irregular shape, less they 
are sills, dykes and necks. Their main mass 
is situated at the boundary between overlying 
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stratovolcanic complexes and underlying 
sedimentary series of the Pieniny Klippen Belt 
and the Outer and Inner Flysch Belt. The 
intrusive complex consists of hypersthene — 
augite to augite diorite porphyry, granodiorite 
porphyry and diorite. 

I. Repčok (1982) determined the age of 
hydrothermal biotite from diorite porphyry 
situated north of the Kapka brook, from the 
RH6 borehole, from a depth of 180.0 m to 
11.2 + 0.6 mil. years, which, according D. Vass 
(1978) correspond with the Upper Sarmatian. 
This age is also in correspondence with our 
present knowledge. 

Development of the youngest Lower Panno
nian volcanites of the stratovolcano progressed 
Írom older hyperstheneaugite andesitedacite 
from the Velká Trestia (951.0 m) through lava 
flows of augite — hypersthene andesite from 
the Motrogon (1018.0 m) ridge zone, the Snin
ský kameň (1005.0 m) and the Fetkov (978.0m). 
The Lower Pannonian magmatism finished 
by summit lava flows and domatic bodies of 
basaltandesite on the Motrogon (1018.0 m), the 
Strihovská polana (982.4 m) and the Cob 
(866.0 m). 

Ascertained radiometric age of augite — 
hypersthene andesite with small grains of 
amphibole in groundmass, from the domatic 
body on the Veža peak (926.8 m) is 11.0 + 
± 0.5 mil. years (Repčok, 1984). According the 
above mentioned, the summit body of the 
Veža peak (926.8 m) is one of the oldest 
products of the Lower Pannonian volcanism 
of the Morské oko — Porubský potok strato
volcano. The summit body on the Vihorlat 
(1076.0 m) according to previous determined 
age of 9.3 + 0.2 mil. years and 8.7 + 0.7 mil. 
years (Slávik et al., 1976) corresponds with 
the youngest products of the Lower Pannonian 
volcanism of the stratovolcano. 

The Kyjov stratovolcano 

This is the westmost stratovolcano of the 
Vihorlatské vrchy Mts. It is situated at the 
Humenné — Užhorod horst, at the inter
section of this horst with the morphologically 
significant Michalovce — Stakčin fault of 
NE—SW strike. 

The Upper Badenian rhyolitic tuffs are 
known from the substratum of the stratovol
cano near Oreské. The intermediate stage of 
the Kyjov stratovolcano started with vast 
masses of volcanoclastic and with rare lava 
flows of augite — hypersthene basalt

andesite and andesite at the Hrbatý laz 
(408.8 m), the Dlhá (526.9 m) and the Skalka 
(570.0 m). The volcanism finished by sub
volcanic bodies of acidic amphibole — pyro
xene andesite porphyry and augite — hy
persthene andesite. The central summit part 
of the Kyjov volcanic cone as well as southern 
slopes of the stratovolcano are built by the 
Upper Sarmatian lava flows of hypersthene — 
augite andesite. A subvolcanic body of 
leucocratic andesitedacite has been mapped 
in the central crater zone of the volcano. The 
vent system of the Kyjov stratovolcano crater 
zone of the Upper Badenian — Lower Sar
matian age stayed unchanged during the 
Upper Sarmatian period opposite to the Mor
ské oko stratovolcano. The volcanotectonic 
depression did not form. 

Fault structures of the mountain range 

Six fait systems are known up to now in 
the young Alpine structural plan of the Vihor
latské vrchy Mts. magmatites. They form all 
significant structures of this mountain range. 

The faults of NW—SE strike divide the 
basement of volcanic mountains into the 
Magura Flysch block, the Pieniny Klippen 
Belt elevation structure, the Choňková 
depression with the Jovsa — Jaseňová horst 
block the Humenné — Užhorod horst and 
into the elevation zone of the Pozdišovce — 
Iňačovce Paleozoic block. 

The most significant group of faults of 
NE—SW strike is the Vrbnica group, which 
form a volcanotectonic zone between the 
Kyjov (821.0 m) and Ladomírov. Its width is 
from 2 to 5 km (see Fig. 1). Central volcanic 
zones of the Kyjov stratovolcano, the Sokol
ský potok parasitic volcano, the Morské oko 
double central zone and the Ladomírov 
parasitic volcano roots of andesite porphyry 
are in this fault zone. The volcanotectonic 
depression in the Morské oko central zone is 
in vicinity with the Magura Flysch sediments, 
which witnesses about large erosive cutoff. 

Concentric fault structures in form of a few 
ring zones can be observed in the zone of 
tectonical influence of the Morské oko central 
stratovolcano. They manifest geologically and 
morphologically by concentric distribution of 
crater zones of the Sokolský potok and Lev
kova parasitic volcanoes. Domatic bodies of 
pyroxene andesite porphyry and andesite in 
the Voniarsky brook, near Zemplínske Hámre 
and at the Cob (866,0 m) are situated at these 
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concentric structures. Concentric faults of the 
Morské oko stratovolcano can be followed 
geophysically by linear anomalies of AT from 
air magnetometry (see the map by Gnojek 
et al., 1982). We explain the origin of con
centric faults in connection with the origin 
of the Central Vihorlat Mts. volcano-tectonic 
depression during the Lower Sarmatian. 
Concentric faults were formed as the result 
of collapse of the central stratovolcano parts 
at its slopes and periphery zone (Fig. 3 and 4). 

Radial faults are known from the northern 
part of the Morské oko central zone (west of 
the Veža — 927.0 m). They are filled with 
swarm of hydrothermally altered dykes of 
pyroxene andesite. They have been also 
mapped in the Čierny potok valley and in the 
surroundings of the Strihovská poľana 
(983.4 m). Radial dykes of pyroxene and 
amphibole — pyroxene andesite are nown 
from both places. The above mentioned radial 
fault structures occur at the northern and 
northeastern slopes of the Morské oko strato
volcano. Radial faults with filling of pyroxene 
diorite porphyry dykes are known from the 
central zone of the Levkova parasitic volcano. 

Fault structures of N—S and W—E strike 
manifest in the mountains as faults forming 
local horst — graben structures, in most 
cases they are uparched by intrusions, and, 
■what is the most important, they are ore 
bearing structures. 

Meridional and equatorial horsts of the 
central Vihorlat Mts. volcanotectonic depress
ion and of the Kyjov, the Sokolský potok and 
the Levkova central zones are metallogeneti
cally perspective. Ore indices, hydrothermal 
alterations of rocks and results of geological, 
geophysical and geochemical methods in
dicate the presence of subvolcanic intrusive 
bodies. Relative large complex of intrusive 
bodies consisting of diorite porphyry, andesite 
porphyry and interesting occurences of 
polymetallic Pb, Zn, Fe. Ag, Cu mineralisation 
and Mo mineralisation were confirmed by 
boreholes in the Morské oko central volcanic 
zone. 

Remarks to the volcanotectonic depression of 
the central Vihorlat Mts. 

Basic characteristic of the central Vihor
lat Mts. volcanotectonic depression was 
published in work by Bacsó (1979). We 
present knowledge about this structure based 
on the latest geological results. 

I. Gnojek has claimed that from the con
frontation of magnetic anomaly values 
measured in 80 m — level above the surface 
and with the values of magnetic field in 
400 m — level about surface resulted that 
large part of the mountain range is covered 
by relative thin andesite 'massive". He claims 
further that a quiet magnetic field is typical 
for the volcanotectonic depression, which 
was defined by Bacsó (1979), in comparison 
with the other parts of the Vihorlatské 
vrchy Mts. 

The above mentioned geological and geo
physical data were confirmed by the results 
of drilling prospection. The thickness of 
stratovolcanic serie is from 720 to 950 m 
(this is ascertained by the RH1. RH5, and 
RH8 borehole) in the volcanotectonic 
depression, in its parts, which were not 
uparched by intrusions. The thickness of 
stratovolcanic serie outside the volcanotec
tonic zone is less than 500 m (the J l . KL1. 
VH10. VH11 and VH14 borehole). 

Fault boundaries of the central Vihor
lat Mts. volcanotectonic depression are in 
agreement with geological knowledge (mor
phological development of the region, distri
bution of hydrothermal alterations, domatic 
bodies of andesite porphyry). The course of 
the volcanotectonic depression boundaries 
can be defined as a link of local gravity 
minima derived from the map of residual 
gravity field for 2.67 g . m ~ 3 (Filo et al.. 1975). 
Air magnetometric, mainly negative anomalies 
also defined the volcanotectonic depression, 
but more plastic, they were taken from the 
data by I .Gnojek et al., (1982). See Fig. 1, 2, 
3, 4. 


