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CpaBiiemie OTHOCHTejiBHOro no'iBcimoro reoxiiMimecKoro noiciiunaia MeflM, 
CRiiiiua. iiiíHK.i. O.IOHj Ha^ MeflHonopdJMpoBMMH cue rcvaMn 3.iaTna B HlTiiaB
HiiuKiix ropax H EamiCKa B HBOPHII (Cptuiuui C.ioiiaKiiii) 

B paôOTe cpaBHeHW jiBe Me;iHonopcpiipoBbie CHCTCMLI Ha TeppirropHH 
cpe^HecjiOBanKiix HeoByjiKamiTOB, a TO Ha OCHOBC pe3yjibTaTOB noHBeHHbix 
reoxHMMnecKMx noiíCKOB (npii STOM 6MJIH Hcnojib30BaHM ajieMeHTw CBMH
u,a, iiHHKa n OJiOBa). MeÄHonopdpnpoBaa CKapnoBaa ciiereMa 3jiaTH0 Ha
xoaamaacfl B ueHTpajibHoň 30He 6aHCKOuiTnaBHHLiKoro CTpaTOByjiKaHa Ha 
rjiyôHHax OT 700 jio 1000 MeTpoB o6pa3yeT 3«ecb Mecropo>KaeHHe Mean. 
Hec.MOTpa Ha 3HaHHTejihHyio rJiy6nHy Me^Haa MHHepajiH3ann» nospujiacb 
Ha nOBepXHOCTH CpaBHHTejIbHO Bbipa3IITejIbH0H no^BeHHoii reOXMMHqeCKOH 
aHOManneň, KOTopaa npeflCTaBjraeT ynoMHHyroe opy^eHeHMe. 

B niflpoTcpMajibHO n3MeHČHHOM ByjiKaHMqecKOM iieHTpe BaHiicKO B ro
pax ílBopne óbijra B CKBa>KMHe KOHI Ha rjiyoimax OT 950 flo 1200 MeTpoB 
B iiHTpy3iin KBapueBbix MOH30flHopiiTOB onpe«ejieno MeflHonopcpupoBoe py
flonpoaBjíeHHC Ho no co«ep>KaHiiK) MC«M Ha nrySiiHe naTHa^uaTb pa3a 
MeHbiue neiu B 3;iaTHe. Ha STO yi<a3biBaeT TOJKC tpaBHirrejibHo HeBwpa3M
TejibHaa noqBeHHaa reoxiiMimecKaa aHOMajnia MeflH Ha noBepxHOCTH. B pa
6oTe TaK>Ke B KpaTKOCTii npiiBCfleHw jiToni KOMiuieKca noHCKOBbix npn3Ha
KOB MC^HOnopcpHpoBbix ciiCTdM B cpe,ziHecjiOBaiiKHx HeoByjiKaHMTax. 

Comparison of a relative soil geochemical Cu. Pb, Zn and Sn potential 
above porphyry copper systems of Zlatno in the Štiavnické vrchy Mts. 
and Banisko in the Javorie Mts. (Central Slovakia) 

Two porphyry copper systems are compared in the paper. They have 
been localized on the basis of soil geochemical prospecting results in 
the region of the Central Slovakian Neovolcanics. Out of the followed 
elements, Cu, Pb, Zn and Sn have been chosen for this paper. 

The porphyry copper system of the locality zlatno, situated in the 
central zone of the Banská Štiavnica stratovolcano in depths of 700 to 
1000 m, makes up a copper deposit. In spite of the considerable depth, 
the copper mineralization gave rise to a relatively conspicuous soil 
geochemical anomaly that indicated the abovementioned mineralization. 

In the hydrothermal volcanic centre Banisko in the Javorie Mts., the 
KON1 drillhole discovered porphyry copper occurences in a depth of 
950 to 1200 m in a quartz monzonite intrusion. The copper content in 
the depth, however, is 15 times lower than at Zlatno, which corresponds 
with a relatively indistinct soil geochemical copper anomaly on the 
surface. 
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A set of decisive prospecting indications of porphyry copper systems 
in the Central Slovakian Neovolcanics is briefly summarized in the 
paper. 

V ostatnom desaťročí sa v stredosloven

ských neovulkanitoch venovalo nemalé 
úsilie geologickému výskumu i prieskumu 
meďnatoporfýrových systémov. Práce sa 
sústredili hlavne do centrálnych vulkanic

kých zón vulkanických aparátov (Banská 
Štiavnica, Kremnica, Pukanec. Javorie 
a Poľana), kde sa vytvorili optimálne pod

mienky pre tvorbu tohto genetického typu 
zrudnenia. Pri výskumných a prieskum

ných prácach sa nahromadila široká škála 
poznatkov, ktorá môže pri vhodnom po

rovnaní, vytriedení a syntetizovaní poskyt

núť podklady pre ďalšie racionálne vyhľa

dávanie. 
Pre stredoslovenské neovulkanity sú 

rozhodujúce tieto vyhľadávacie príznaky: 
1. Prítomnosť malých intermediárnych 

intrúzií v centrálnych zónach neoidných 
stratovulkánov. Apikálne časti intrúzií, 
ktoré sú lokalizátorom termodynamického 
režimu rudotvorného procesu a s ním sú

visiacich hydrotermálnych premien, sú tu 
s veľkou pravdepodobnosťou skryté, nevy

stupujú na súčasný zrež terénom: 
2. Prítomnosť predvulkanického podložia 

na povrchu alebo plytko pod povrchom, 
čo signalizuje termodynamické úrovne op

timálne pre vznik meďnatoporfýrových 
systémov; 

3. Prítomnosť hydrotermálnych pre

mien, zvlášť vysokotermálneho typu (bio

titizácia), typických pre meďnatoporfýrové 
systémy. Menej významné sú nízkotermál

ne premeny typu silicifikácie a argilitizá

cie, ktoré (ako sa ukázalo na Javorí a na 
Poľane, kde sú vyvinuté v mimoriadne 
veľkom rozsahu) ešte nezaručovali v hĺb

ke prítomnosť významnejšej meďnatopor

fýrové j mineralizácie; 

4. Prítomnosť rozsiahlych pyritizácií, 
ktoré sú v superpozicii nad vlastným meď

natoporfýrovým systémom. Pyritizáciu 
nemožno priestorovo stotožniť s Cusulfi

dickou mineralizáciou a v mnohých prípa

doch sa intenzívne vyvinutá pyritizácia 
vyskytuje v oblasti, kde nie je preuká

zaná meďnatoporfýrová mineralizácia: 
5. Prítomnosť intenzívnej pôdnej geo

chemickej anomálie (hlavne Cu) je kľúčo

vým vyhľadávacím príznakom skrytých 
meďnatoporfýrových systémov. 

Náš príspevok je zameraný práve na 
posúdenie významu pôdnej anomálie pri 
vyhľadávaní skrytých meďnatoporfýro

vých zrudneni z hľadiska jej veľkosti, tva

ru a predovšetkým intenzity, a v nemalej 
miere aj vo vzťahu k príznakom, ktoré sú 
definované v bodoch 1 až 4. 

Porovnávame pôdne geochemické preja

vy dvoch meďnatoporfýrových systémov, 
a to Zlatna v J Z časti centrálnej zóny 
banskoštiavnického stratovulkánu a Ba

niska z centrálnej zóny stratovulkánu Ja

voria. 
Zlatno predstavuje zatiaľ jediný meď

natoporfýrový systém, ktorý má parametre 
ekonomického ložiskového objektu. Jeho 
geologickoložiskové pomery (Burian et al., 
1980: Burian — Smolka — Kámen. 1981; 
Burian — Smolka. 1982: Burian. 1983; 
Burian — Slavkay — Stohl — Tôzsér, 
1985) možno v stručnosti charakterizovať 
takto: Členitá intrúzia granodioritového 
porľýru prenikla triasovým predvulkanic

kým podložím. Porfýrová Cu mineralizá

cia sa priestorové zhoduje s tvarom intrú

zie. Najvýznamnejšie rudné akumulácie 
chalkopyritu, pyritu, pyrotínu, magnetitu 
a v menšej miere polymetálov vznikli 
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Obr. 1. Porovnanie meďnatoporfýrových systémov Zlatna a Baniska (rez ložiskom 
Zlatno podľa Buriana, 1980, zjednodušené). 1 — amfibolickopyroxenický andezit, 
2 — perm, permokarbón, 3 — vrchný trias (keuper), 4 — stredný trias, dolomity, 
5 — kryštalinikum, 6 — granodioritový porfýr, 7 — extrúzia amfibolickopyroxenic
kého andezitu, 8 — kremenitý monzodiorit, 9 — kremenitý diorit, 10 — dioritový 
porfýr, 11 — pyritizácia. 12 — argilitizácia, 13 — a) silicifikácia + argilitizácia. 
b) sekundárne kvarcity s rýdzou sírou, 14 — hydrotermálne explozívne brekcie, 15 — 
meďnatoporfýrové akumulácie 
Fig. 1. Comparison of porphyry copper systems of Zlatno and Banisko (crossection 
according to Burian, 1980, schematized). 1 — amphibolepyroxene andesite, 2 — 
Permian, Permocarboniferous, 3 — Upper Triassic (Keuper), 4 — Middle Triassic, 
dolomites, 5 — Crystalline, 6 — granodiorite porphyry, 7 — extrusion of amphibole
pyroxene andesite, 8 — quartz monzonite, 9 — quartz diorite, 10 — diorite porphyry, 
11 — pyritization, 12 — argillization, 13 — a) silicification + argillization, b) secon
dary quartzites with native sulphur, 14 — hydrothermal explosive breccias, 15 — 
porphyry copper ore 

v priestore prieniku rudonosnej intrúzie 
vrchnotr iasovým keuperom so zvýšeným 
podielom vápnitej zložky. Rudná minera

lizácia je mladšia ako vznik CaMg skar

nov. V hJbke 700 až 1000 m vzniklo sub

horizontálne uložené r u d n é teleso s roz

mermi 130X180X800 m, v ktorom bolo 
zistené 182 tis. ton medi. Tento rudný 
potenciál sa i napr iek značnej h ĺbke pre 

javil významne aj v geochemickej ano

málii na povrchu, čo je pre stredosloven

ské neovulkani ty veľmi cenný geochemic

ký etalón. 
Vo vr te KON1/2021 m — Banisko sa 

v intrúzii kremeni tých monzodioritov 
v hĺbke 950—1200 m zistila meďnatopor

fýrová indícia (Konečný — Miháliková, 
1977). Ojedinelé žilky a vtrúseniny chalko

pyri tu spolu s pyri tom, hemat i tom a mag

netitom, a v mineralogickej podobe aj 
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molybdenitom vystupujú v prostredí mier
nej biotitizácie. Obsah neprevýšil rádové 
niekoľko sto ppm Cu. V povrchových čas

tiach intrúzie ako prejav mladšej hydro

termálnej etapy vystupujú rozsiahle zóny 
argilitizácie a silicifikácie, ktoré sú mlad

šie a naložené na meďnatoporfýrový sys

tém. Súčasťou mladších premien je aj 
výskyt rýdzej síry (Štohl et al., 1981). 
Hydrotermálne centrum Banisko, ktorého 
súčasťou je meďnatoporfýrový systém, 
sa na povrchu prejavuje izometrickým roz

ložením koncentrických hydrotermálnych 
premien. V strede je silicifikácia, ďalej 
k okraju argilitizácia (alunit. pyrofylit, 
diaspór, illit, kaolmit, dickit, zunyit) a na 
periférii propylitizácia. Výsledky pôdnej 
geochemickej prospekcie sú zhodné s prie

behom hydrotermálne premenených zón. 
Na obr. 1 sa dajú porovnať vzdialenosti 

oboch geologickoložiskových štruktúr od 
povrchu. Anomálie sú v oboch prípadoch 
nad meďnatoporfýrovou akumuláciou, čo 
je prirodzené, vyplýva to z ascedentného 
charakteru vystupujúcich fluid v termo

dynamickom meďnatoporfýrovom systéme. 
Permeabilita hornín v oboch systémoch je 
porovnateľná. Medzi koncentráciou Cu 
v meďnatoporfýrovom systéme, vertikál

nou vzdialenosťou od povrchu a intenzitou 
pôdnej anomálie je priama úmernosť 
a z ich vzájomných vzťahov sa dajú od

vodzovať prognózne uzávery. 

sovej vrstvy. 
V laboratóriách GP Spišská Nová Ves 

vzorky analyzovali kvantitatívne spek

trálne na väčší súbor prvkov, z ktorého 
sme si vybrali prvky Cu, Pb, Zn a Sn — 
najvhodnejšie na porovnanie oboch oblastí 
(z oblasti Baniska sa z technických prí

čin iba 830 vzoriek analyzovalo na Sn). 
Pôdny geochemický výskum v oblasti 

Zlatna realizovali pracovníci GP, úsek 
Banská Štiavnica. Obe územia sme mohli 
porovnať vďaka výsledkom analýz, ktoré 
nám poskytol Smolka (Matula — Smol

ka — Gwerk, 1986). 
Výsledky analýz pôdnych geochemic

kých vzoriek oboch oblastí sme kvôli pro

porcionalite medzi krokom odberu a vzdia

lenosťou medzi profilmi pri tvorbe máp 
izolínií jednotlivých prvkov zlúčili po 5 
a vypočítali sme priemer, čím umelo vzni

kol krok odberu 100 m (Zlatno), resp. 
125 m (Banisko) a počet vzoriek sa zre

dukoval na 170, resp. na 207. 
Štatistické charakteristiky sledovaných 

prvkov oboch súborov sa vypočítali na 
Geologickom ústave Dionýza Štúra na 
stolnom kalkulátore WANG 2200T (bez 
vylúčených anomálnych hodnôt presahu

júcich x4 3 s. o.; tab. 1). V tab. 2 sú uve

dené veličiny charakterizujúce geochemic

ké anomálie Cu oblasti Zlatna a Baniska. 

Distribúcia Cu, Pb, Zn a Sn 

Metodika práce 

Pôdne geochemické vzorky sa odobe

rali na rovnobežných profiloch vzdiale

ných od seba 200 m (Zlatno), resp. 250 m 
(Banisko) a orientovaných na SV—JZ, 
resp. SZ—JV, s krokom odberu 20, resp. 
25 m. Celkove sa v oblasti Zlatna odo

bralo 850 pôdnych geochemických vzoriek 
a v oblasti Baniska 1035 vzoriek, a to 
plytkými výkopmi z hĺbky 20 až 30 cm 
z pôdneho horizontu po odstránení humu

Meď vytvára v oboch sledovaných úze

miach geochemické anomálie rôznej inten

zity. Aritmetický priemer mimo anomál

nych obsahov Cu dosahuje v oblasti Zlat

na aj Baniska rovnakú hodnotu — 
17,9 ppm (tab. 1). 

Geochemickú anomáliu Cu Zlatna vy

tvára 30 anomálnych hodnôt s maximom 
410 ppm Cu (tab. 2). Táto geochemická 
anomália má plošný rozsah asi 0.68 km2 

s priemerným obsahom 185 ppm Cu. Pri 
Zlatne indikovala v súčasnosti už overenú 



J. Stohl, K. Marsina: Pôdny geochemický potenciál Zlatna 163 

'□ 

Obr. 2. Mapa izolínií 
obsahov Sn, Zn, Pb a 
Cu oblastí Baniska a 
Zlatna. 1 — < x, 2 — 
x až x 4- 3 s. o., 3 — x + 3 
s. o. až x + 9 s. o., 4 — 
> x + 9 s. o. 

Fig. 2. Isoline map of 
Sn, Zn, Pb and Cu-
contents in Banisko and 
Zlatno area. 1 — < x, 2 — 
x to x + 3 s. d., 3 — x -4-
+ 3 s. d. to x + 9 s. d., 4 — 
> x + 9 s. d. 
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TAB. 1 
Štatistické charakteristiky súborov Zlatno 

a Banisko (bez geochemických anomálnych 
hodnôt presahujúcich x + 3 s. o.) 

Statistical characteristics of Zlatno 
and Banisko sets (without geochemically 
anomalous values — more than x + 3 s. d.) 

Zlatno 
N 
x* 

Min.* 
Max.* 

s. o.* 
x + 3s. o.* 

Banisko 
X 
í* 

Min.* 
Max.* 

s. o.* 
x 4- 3 s. o.* 

Cu 

139 
17,9 

2 
40 

8,7 
4 .'i 

192 
17,9 

7 
34 

6,3 
36,6 

P b 

160 
41,2 

7 
B2 
13,7 
82,2 

201 
24,8 

7 
43 

7,6 
47,5 

Z n 

161 
84,3 
20 

162 
26,8 

166,7 

201 
62,7 
17 

122 
25,1 

138,1 

Sn 

164 
4,4 
1 

10 
1,8 
9.7 

155 
4,3 
3 
7 

1,4 
8,5 

N — počet vzoriek súboru, x — aritmetický 
priemer, s. o. — štandardná odchýlka, x + 3 
s. o. — hranica anomálie, Min. — minimálna 
hodnota súboru, Max. — maximálna hodnota 
súboru, * — hodnoty sú udané v ppm 
N — number of samples of a set, x — mean 
value, s. o. = s. d. — standard deviation, 
x + 3 s. o. = x + 3 s. d. — limit of anomaly, 
Min., Max. — minimal and maximal value of 
a set, * — values in ppm 

ložiskovú akumuláciu Cu v h ĺbke 700 až 
1000 m. 

V oblasti Baniska je podsta tne iná si

tuácia. Geochemickú anomáliu Cu tu vy

tvára 15 anomálnych hodnôt s maximom 
60 ppm Cu (je to 7 X menej ako v oblasti 
Zlatna). Geochemická anomália Cu v ob

lasti Baniska má plošný rozsah 0,44 km2, 
pr iemerný obsah 39 ppm Cu (je to pr i 

bližne 5 X menej ako v oblasti Zlatna). 
Pr imárne indície Cuporfýrového zrudne

nia sú v oblasti Baniska v hĺbkach 950 až 

1200 m, koncentrácie Cu sú v porovnaní 
s oblasťou Zlatna (0,34 %) asi 15násobne 
nižšie. 

Olovo nevytvára ani v jednom zo sledo

vaných území geochemické anomálie. Arit

metický pr iemer Pb v oblasti Zlatna je 
x = 41,2 ppm a v oblasti Baniska x = 
24.8 ppm. Tento rozdiel môže spôsobovať 
rozdielna intenzita hydrotermálnych pre

mien horninového prostredia v sledova

ných oblastiach. 
V miestach geochemickej anomálie Cu 

oboch oblastí je sústredená len časť nad

pr iemerných obsahov Pb. 
Zinok, rovnako ako Pb, nevytvára 

v sledovaných oblastiach geochemické 
anomálie. Aritmetický priemer Zn v ob

lasti Zlatna je x = 84,3 ppm a v oblasti 
Baniska x = 62,4 ppm. 

V miestach geochemickej anomálie Cu 
pozorujeme v oblasti Zlatna čiastočný de

ficit Zn (väčšina obsahov Zn t u dosahuje 
podpriemerné hodnoty). V oblasti Baniska 

TAB. 2 
Veličiny charakterizujúce geochemické 
anomálie Cu oblastí Zlatna a Baniska 
Values characterizing Cu geochemical 

anomalies of Zlatno and Banisko area 

Zlatno Banisko 

Na 
Sa 
Xa 

Mina 

Maxa 

30 
0,68 

185 
48 

410 

15 
0,44 

39 
37 
60 

Na — počet vzoriek súboru tvoriaceho geo
chemickú anomáliu Cu, Sa — plocha geo
chemickej anomálie (km2), xa — aritmetický 
priemer anomálnych hodnôt obsahov geoche
mickej anomálie Cu ppm, Mina, Maxa — mi
nimálna a maximálna hodnota súboru ano
málnych hodnôt obsahov Cu 
Na — number of geochemically anomalous 
samples of a set, Sa — area of geochemical 
anomaly (km), xa — mean value of geoche
mically anomalous values, Mina, Maxa — mi
nimal and maximal value of geochemically 
anomalous Cu contents 
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Obr. 3. Korelácie dvojíc prvkov CuPb, CuZn, 
CuSn, PbZn, PbSn, ZnSn v oblasti 
Zlatna (M = 1 : 25 000). 1 — kladné hodnoty 
korelačných koeficientov (väčšie ako +0,38), 
2 — záporné hodnoty korelačných koeficien
tov (menšie ako —0,38), 3 — ohraničenie 
intrúzie granodioritového porfýru s výraznou 
geochemickou anomáliou Cu 
Fig. 3. Correlations of doubles of elements 
CuPb, CuZn, CuSn, PbZn, PbSn, ZnSn in 
the Zlatno area (scale 1 : 25 000). 1 — positive 
values of correlation coefficient (more than 
+0,38). 2 — negative values of correlation 
coefficient (less than —0,38), 3 — limit of 
granodiorite porphyry intrusion with a con
spicuous geochemical anomálie of Cu 

je tento deficit Zn ešte výraznejší, čo 
môže byť spôsobené jeho odnosom (vylu

hovaním) počas akt ivi ty hydrotermálnych 
roztokov. 

Cín vytvára v oboch oblastiach plošne 
malé a obsahovo málo výrazné geoche

mické anomálie, ktoré sú sústredené spolu 
s väčšinou nadpr iemerných obsahov Sn, 

viacmenej v miestach geochemických 
anomálií Cu oblastí Zlatna aj Baniska. 

Aritmetický priemer obsahu Sn je 
v oboch oblastiach prakt icky rovnaký 
(Zlatno: x = 4,4 ppm. Banisko: x = 4,3 
ppm). 

Mapy izolínií Cu, Pb, Zn a Sn 
oblastí Zlatna a Baniska sú na obr. 2 
(M 1 : 25 000, hodnoty obsahov sú v ppm). 

Porovnanie oblastí Zlatna a Baniska na 
základe korelačnej analýzy 

Pri korelácii Cu, Pb, Zn a Sn oblastí 
Zlatna a Baniska môžeme konštatovať 
niekoľko podobnosti aj odlišností (obr. 3, 
4): 

— V oblasti Zlatna najvýznamnejš ie 
koreluje dvojica PbZn, v oboch oblast iach 
významne korelujú dvojice prvkov CuZn, 
SnZn a v oblasti Baniska aj dvojica 
CuSn; 

— Významné kladné korelácie (hodnoty 
korelačných koeficientov väčšie ako +0,38) 
PbZn sú prakt icky v celej oblasti Zlatna, 
v oblasti Baniska v podstate chýbajú, čo 
v našom prípade potvrdzuje fakt, že i n 

truzívne hydrotermálne premenené hor 

niny oblasti Baniska sú najviac ochudob

nené o Zn, menej o Pb. 
Keďže obsah Pb aj Zn nedosahuje ani 

v jednej z oboch sledovaných oblastí geo

chemický anomálne hodnoty, zvýšenú 
kladnú koreláciu PbZn v oblasti Zlatna 
vysvetľujeme genetickou afinitou týchto 
prvkov; 

— Významné kladné korelácie CuZn 
v oblasti Zlatna vystupujú mimo i n t ru 

zívnych hydrotermálnych premenených 
hornín s výraznou geochemickou anomá

liou Cu, čo potvrdzuje jej samosta tné po

stavenie. V oblasti Baniska je väčšina vý

znamných korelácií CuZn záporná, via 

zaná najmä na intruzívne hydro te rmálne 
premenené horniny s geochemickou ano

máliou Cu. Významné záporné korelácie 
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Obr. 4. Korelácie dvojíc prvkov Cu-Pb, Cu-Zn. 
Cu-Sn, Pb-Zn, Pb-Sn, Zn-Sn v oblasti Ba
niska (M = 1:50000). 1 — kladné hodnoty 
korelačných koeficientov (väčšie ako +0,38), 
2 — záporné hodnoty korelačných koeficien
tov (menšie ako —0,38), 3 — ohraničenie in
truzívneho komplexu ako celku 
Fig. 4. Correlations of doubles of elements 
CuPb, CuZn, CuSn. PbZn, PbSn, ZnSn 
in the Zlatno area (scale 1 : 50 000). 1 — posi
tive values of correlation coefficient (more 
than +0,38). 2 — negative values of correla
tion coefficient (less than —0,38), 3 — limit 
of intrusive complex as a whole 

ppmCu 

200-

180
 J 

160 -

140 -

120 ■ 

100-

iO -

60 -

40, • 

20 -

/ / / / / / 
/ / / / / 

/ / / / / / 

/ / / / / 

/ / f / / 
/ / / / / / 

I 
) 0,1 0,2 

a 
0.3 0.4 

/ / 

/ / 
0.5 0,6 

V M 
rjnnh 

0.7 0.8 0,9 1,0 

CuZn oblastí Zlatna a Baniska svedčia 
o fakte, že v miestach geochemický an o 

málneho zvýšenia obsahu Cu (intenzívne 
hydrotermálne premenené horniny) nie sú 
maximá Zn, čo signalizuje určitú samo

statnosť mineralizačných etáp PbZn a Cu; 
— Dvojica prvkov SnZn v oboch ob

lastiach koreluje významne záporne, pr i 

čom tieto korelácie sú t akmer výlučne 
viazané na intenzívne hydrotermálne pre

menené horniny s geochemickou anomá

liou Cu. V našom prípade to znamená, že 
odnosom Zn sa úmerne zvýšil obsah Sn ; 

— Kladná korelácia CuSn v oblasti Ba

niska je viazaná na hydrotermálne zme

nený intruzívny komplex s geochemický

mi anomáliami oboch prvkov. 

Záver 

V úvode sme zhrnuli poznatky definu

júce hlavné vyhľadávacie príznaky, ktoré 
môžu determinovať výskyty meďnatopor

fýrových systémov v stredoslovenských 
neovulkanitoch. Za jeden z najvýznam

nejších priaznivých príznakov považujeme 
intenzitu, tvar a veľkosť pôdnej anomálie 
medi, ktorá v kombinácii s ďalšími pr í 

znakmi už v počiatočnom štádiu výskumu 
a prieskumu môže pomerne spoľahlivo 
určiť stupeň prognóznej nádejnosti úze

mia. 
Pri porovnaní dvoch, výsledkami značne 

ext rémnych pôdnych anomálií nad reál

nym meďnatoporfýrovým objektom Zlat

Obr. 5. Graf porovnávajúci hodnoty obsahov 
Cu v ppm na plochách (km2) geochemických 
anomálii Cu oblasti Zlatna a Baniska v stre
doslovenských neovulkanitoch na základe vý
sledkov pôdnej geochemickej prospekcie. 1 — 
Zlatno, 2 — Banisko 
Fig. 5. Graph comparing the values of Cu 
contents (ppm) in Cu anomalous areas (km2) 
of the Zlatno and Banisko territory in Central 
Slovakian neovolcanics based on soil geoche
mical prospecting results. 1 — Zlatno, 2 — 
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no a meďnatoporfýrovou indíciou Banisko 
v Javorí sme vyvodili takéto uzávery: 

— Intenzita a veľkosť pôdnej anomálie, 
ktorá je vytvorená nad pochovanou meď

natoporfýrovou š t ruktúrou, je priamo 
úmerná h ĺbke a veľkosti rudnej a k u m u 

lácie pod povrchom; 
Zlatno i Banisko sú približne v rovna

kej hĺbke. Indícia Baniska má asi 15krát 
nižšie hodnoty obsahu v horninách ako 
Zlatno, obsah medi v pôde nad ložiskom 
je približne 5krát nižší. Pozadie obsahu 
Cu mimo anomálie je v oboch prípadoch 
rovnaké — 17,9 ppm; 

— Obe anomálie majú izometrický tvar 
a sú kont ras tné voči okolitému prostrediu; 

— Stupeň permeabil i ty horninového 
prostredia pre vystupujúce hydrotermálne 
fluidá je v oboch prípadoch porovnateľný. 

Z uvedeného vyplýva, že v oblasti Ba

niska sa nedá predpokladať ekonomická 
meďnatoporfýrová akumulácia, lebo ploš

ný rozsah, ale najmä hodnoty obsahu Cu 
(ako aj ostatných sledovaných prvkov) 
v pôdnych geochemických vzorkách tvo

riacich geochemickú anomáliu na to n e 

poukazujú. Domnievame sa, že podobná 
analýza by mohla byť prospešná aj v iných 
centrálnych zónach v neovulkanitoch Zá

padných Karpát , kde sa predpokladá po

dobný typ mineralizácií (napr. Remáta ; 

Knésl et al., 1985), ďalej vo Vihorlate 
a v centrálnych zónach Makovica, St r e 

chový vrch a Bogota v Slanských vrchoch. 
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Comparison of a relative soil geochemical Cu, Pb, Zn and Sn po
tential above porphyry copper systems of Zlatno in the Štiavnické 
vrchy Mts. and Banisko in the Javorie Mts. (Central Slovakia) 

Prospecting for porphyry copper deposits, 
especially for hidden structures, is a difficult 
task and requires extensive theoretic know
ledge. The most important prospecting 
problem in our conditions results from the 
fact that our porphyry copper systems are 
"buried" and are not exposed on the surface. 
They can be discovered only indirectly, by 
means of a set of indirect indications verifable 

on the surface or in shallow levels under the 
surface. 

The decisive prospecting indications of 
porphyry copper ore accumulations in the 
Central Slovakian Neovolcanics are: 

— presence of small, mostly hidden, inter
mediate intrusions in central zones of neogene 
stratovolcanoes; 

— presence of the prevolcanic basement 
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on or shallow under the surface, which indi
cates optimum thermodynamic levels for the 
origin of porphyry copper systems; 

— hydrothermal alterations typical for 
porphyry copper systems, especially high-tem
perature ones (biotitization), while low-tem
perature alterations (siliciťication and argilli
zation) are less important; 

— extensive pyritization overlying the 
porphyry copper system. In many cases, 
however, the intensive pyritization is not 
accompanied by a porphyry copper minerali
zation; 

— presence of a conspicuous soil geoche
mical anomaly (mainly Cu) seems to be of 
prime importance among prospecting indica
tions of hidden porphyry copper systems. 

This paper compares the superficial influ
ence of two porphyry copper systems (Zlatno, 
Banisko in the Central Slovakian Neovolca
nics) on the basis of soil geochemical prospec
tion results (Cu, Pb, Zn, Sn). 

Zlatno in the Štiavnické vrchy Mts. repre
sents sofar the only porphyry copper system 
that has parametres of an economic deposit. 
A subhorizontal orebody with average dimen
sions of 130x180x800 m and an average Cu 
content of 0.34 % is situated in a depth of 
700 to 1000 m under the present surface and 
182 thousand tonnes of copper have been dis
covered at the place where a granodiorite 
porphyry intrusion penetrates into the Upper 

Triassic Keuper. This mineralization gave rise 
to a conspicuous geochemical anomaly on the 
surface (area 0.68 km2 with an average Cu 
content of 185 ppm and a maximum value of 
410 ppm Cu). 

Geochemical Cu anomaly in the hydrother
mal volcanic centre Banisko in the Javo
rie Mts. covers an area of 0.44 km2 with an 
average Cu content of 39 ppm, which is about 
5 times less than in Zlatno. Primary indi
cations of a porphyry copper mineralization 
discovered in the area of Banisko in depths 
of 950 to 1200 m in a quartz diorite intrusion 
are discouraging, too (average Cu content is 
about 15 times lower than in the area of 
Zlatno). 

Contents of other followed elements (Pb, 
Zn, Sn) are relatively low in both areas and 
do not differ distinctly. 

On the basis of soil geochemical prospecting 
results and other facts we may say that no 
economic porphyry copper accumulation can 
be expected in the area oť Banisko. 

As one of the most significant favourable 
indications in prospecting for porphyry copper 
systems in the Central Slovakian Neovolcanics 
we regard the intensity, shape and size of the 
soil geochemical Cu anomaly, that in com
bination with other indications may relatively 
reliably determine the degree of prognostic 
prospects already in the initial stage of 
research and exploration. 


