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BHJ r pernice crpoi-mie n.iama Opaľiic.iaiiCKoro MacciiBa 

AH3JIII30M BblÔpaHHblX 14TH 06pa3U0B nOpOfl H3 ne31IHCKOrO KpilCTajlII
miKyma ii3yqajiocb OTHoiueHiie KpiiCTaji^ii3auint MiincpajiOB K cpojiiiauna.M 
Co[, mm Q B nopoflax Heno,nBep>KeHHbix nepnruiyroHimecKOMy .\ieTaMop
cpii3My n 6e3 ajibniiHCKOii flccpop.Maqini. TaioKe myiajiocb BHyTpeHHee 
cTpoeHiie nopofl c najio>KeHHbiM nepiiiuryTOiuiqecKjiM MeTaMop(pii3MOM, 
HO 6c3 ajibiniHCKoii flecpop.Mamni n BHyTpeHHero ĽTPOCHIIH iiopoa c ajib
IIHHCKIIMII aecpopMauiiflMii, 30HaJibHbiM KpeHyjiaqHOHHbiM KJiiiBa>KeM n KJIH
Ba>KeM occBOii nJiocKOCTH MejiKOfi CKJiaflqaTOCTii nina „KIIHK". 

Internal fabric of metamorphic mantle rocks of the Bratislava massif 

Fourteen selected samples from the Pezinok—Pernek crystalline unit 
have been used to investigate the relations between crystallization of 
mineral phases and foliation surfaces Sm and S! respectively, in rocks 
untouched by periplutonic metamorphism and without signs of Alpine 
deformations. Investigations have further been concentrated into the 
internal fabric of rocks reflecting superimposed periplutonic meta
morphism but still without Alpine deformations as well as into the 
internal fabric of rocks which underwent Alpine deformations. Alpine 
events are reflected by zonal crenulation cleavage or by axial plane 
cleavage of minute kinkfolds. 

Vnútorná stavba metasedimentov bra  toidného telesa a t re t ím bolo š túdium 
t islavského masívu sa študovala z rôznych vzťahu prednostnej orientácie minerálov 
aspektov a na príklade rôznych minerálov. k alpínskym foliáciám S2 a S3. Z horni 

P rvým z aspektov bol vzťah kryštalizácie notvorných minerálov sa študovali pred

a deformácie (foliácie Si, resp. Sm) v al nostné orientácie kremeňa, biotitu, s tauro

pínsky nedeformovaných horninách. Dru litu, chloritu, andaluzi tu a muskovitu. Na 
hým aspektom bol vzťah kryštalizácie mi š túdium sa špeciálne vybralo 14 vzoriek 
nerálov v tých istých vrstvách v závislosti z oboch typov pezinskoperneckého kryš 

na synintruzívnej vzdialenosti od grani  tal inika. 
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Metodika práce 

Pri štúdiu vnútornej stavby sa merala 
priestorová orientácia kremeňa, biotitu, 
staurolitu, chloritu, muskovitu a andalu

zitu. Meralo sa Fjodorovovou metódou 
(Fediuk, 1961) na univerzálnom 4osovom 
fjodorovskom stolíku. 

V diagramoch sú vynesené kryštalogra

fické osi c biotitu. chloritu a muskovitu, 
optické osi kremeňa a normály na roviny 
optických osí staurolitu a andaluzitu. Li

neárne prvky osi sa priamo premietli na 
spodnú hemisféru pomocou Vulfovej 
(uhlojavnej) ekvatoriálnej siete. U planár

nych prvkov (rovín optických osí) sa vy

nášali normály na plochy. Výsledky s väč

ším počtom meraní sa pre lepšiu názornosť 
vyniesli do kontúrových diagramov. 

Vzťah kryštalizácie minerálov k foliáciám 
Soi, resp. Si v horninách nepostihnutých 
periplutonickou metamorfózou, bez alpín

skych deformácií 

Do tejto negenetickej skupiny sme zara

dili horniny záhorskobystrického komple

xu: metamorf ovanú jemnorytmickú ílo

vitú bridlicu a piesčitý siltovec (biotitický 
fylit z umelého odkryvu v záreze lesnej 
cesty na severovýchodnom svahu Gašparo

vej pri Perneku). polohu grafitického kre

menca zo severného svahu vrchu Brižite 
pri Dúbravke a horniny jednej polohy 
perneckého komplexu: metamorf ovanú 
ílovitopiesčitú bridlicu (granatickobioti

tickú para rulu z umelého odkryvu v zá

reze lesnej cesty PernekBaba). 

Kremeň 

Meraniami sme zistili, že optické osi 
kremeňa ležia spravidla v rovine kolmej 
na smer maximálnej zložky tlaku v zmys

le Rieckeho princípu (Becke ex Svoboda 
et a l . 1983). Vo vzorkách biotitických fy

litov sme z distribúcie osí kremeňa zistili, 
že hlavné maximá sú rozložené v pásme 
pozdlž foliácie Soi. Zodpovedajú optickým 
osiam kremeňa I, ktorý je regionálne 
metamorf neho pôvodu; je syngenetický so 
vznikom plôch metamorfnej foliácie, 
priestorovo dokonale usmernený. Okrem 
maxím, ktoré zodpovedajú kremeňu I, sa 
v diagrame 1 objavuje i niekoľko drob

ných submaxím, do ktorých spadajú osi 
kremeňa II a kremeňa III, ktoré sa viažu 
na intrúziu bratislavského granitoidného 
telesa spojenú s periplutonickou metamor

fózou, resp. sú sekrečného pôvodu. Štruk

túra hornín je orientovane lepidogra

noblastická až granolepidoblastická. 
Vo vzorke grafitického kvarcitu z vrst

vičky uprostred bazaltových tufov záhor

skobystrického komplexu sme zistili po

lymaximálnu distribúciu osí kremeňa 
(diagram 2), ktoré spadajú do veľkého 
množstva drobných maxím. Štruktúra 
horniny je granoblastická. Kremeň 0, kto

rý nemá prednostnú orientáciu, je pravde

podobne metamorfného pôvodu — vznikol 
kontaktnou metamorfózou bazaltových te

lies. 
Z distribúcie optických osí kremeňa 

(diagram 3) z granatickobiotitickej para

ruly perneckého komplexu vidieť, že ma

ximá sú podobne ako v diagrame 1 roz

ložené v pásme pozdĺž foliácie Si. Aj 
v tomto prípade zodpovedajú optickým 
osiam kremeňa I, syngenetického so vzni

kom foliácie Si, teda regionálne metamorf

ného pôvodu. I v diagrame 3 vidieť nie

koľko drobných submaxím tvorených op

tickými osami prevažne kremeňa II a kre

meňa III, ktoré nie sú prednostne orien

tované. Hornina má orientovane lepido

granoblastickú štruktúru. 

Biotit 

V biotitickom fylite kryštalografické osi 
c biotitu v diagrame 4 vytvárajú len jedno 
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maximum. Z tohto monomaximálneho dia

gramu jasne vidieť prednostnú orientáciu 
biotitu I, ktorý je regionálne metamorfné

ho pôvodu, syngenetický so vznikom me

tamorf nej foliácie Si. Malé percento osi 
biotitu, tiež pravdepodobne regionálne 
metamorfného pôvodu, spadá do niekoľ

kých drobných submaxím. Tento biotit 
nemá orientáciu vzhľadom na foliáciu Sm, 
je priečny, ale jeho habitus naznačuje ge

netickú spätosť s biotitom I. 
V grafitickom kvarcite sa biotit nena

chádza. 
V granatickobiotitickej pararule z per

neckého komplexu (diagram 5) je podob

ne ako v biotitickom fylite biotit I pred

nostne orientovaný podľa foliácie Si. Kryš

talografickými plochami (001 )leží biotit I 
v rovine metamorfnej foliácie Si, t. j . kryš

talografické osi c biotitu sú paralelné 
s maximálnou zložkou synmetamorfného, 
jednosmerného tlaku (v zmysle Beckeho, 

1. c). I v tejto vzorke sa okrem dokonale 
orientovaného biotitu vyskytuje i priečny 
biotit, ktorý nie je prednostne orientovaný. 
Použitím Sanderovho princípu lepšej 
schodnosti sme zistili rovnakú genézu, ako 
má biotit I. 

Chlorit 

Z diagramu 6 vyplýva, že chlorit I v bio

titickom fylite je rovnako orientovaný ako 
biotit I, t. j . leží kryštalografickými plo

chami (001) v metamorfnej foliácii Soi. Do 
tohto diagramu sú zahrnuté aj osi c chlo

ritu III. ktorý vznikol retrográdnou pre

menou biotitu I. Na rozdiel od biotitu sa 
v hornine nezistil priečny chlorit. 

Vo vzorke z grafitických kremencov sme 
zistili, že chlorit nie je prednostne orien

tovaný. V diagrame 7 osi c chloritu 0 tvo

ria niekoľko drobných maxím, ktoré ne

možno spojiť do žiadneho pásma. Genéza 
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pararule sa 
tohto chloritu je otázna. 

V granaticko-biotitickej 
chlorit nenachádza. 

Muskovit 

Muskovit je v horninách záhorsko-bys-
trického komplexu zastúpený jemnošupin-
katou odrodou — sericitom. V diagrame 8 
sú vynesené osi c muskovitu I a čiastočne 
i muskovitu III. O distribúcii osí možno 
povedať, že väčšina muskovitu je pred

nostne orientovaná, syngenetická so vzni

kom foliácie Soi, t. j . kryštalografické osi 
c muskovitu I sú kolmé na metamorfnú 
foliáciu. Osi tvoria v diagrame 8 jedno 
maximum, do ktorého spadajú osi musko

vitu, ktorý leží kryštalografickými plocha

mi (001) v rovine metamorfnej foliácie 
Soi. Okrem toho maxima sú na diagrame 
8 menšie submaximá tvorené osami 
c priečneho muskovitu III. 

V grafitickom kvarcite je muskovit ved

ľajším až akcesorickým minerálom. Má 
habitus drobných poprehýbaných šupiniek, 
a nie je vhodný na štúdium vnútornej 
stavby horniny. 

V granatickobiotitickej pararule z per

neckého komplexu sa vyskytuje len se

kundárny sericit, vzniklý transformáciou 
živcov. 

Štúdiom vnútornej stavby sme v tejto 
negenetickej skupine hornín zistili, že štu

dované horniny možno označiť za štatis

ticky anizotropné až pseudoanizotropné 
horniny s uzatvorenou, heterotaktickou 
orientovanou vnútornou stavbou (Sander, 
1970). Výnimkou je grafitický kvarcit. kto

rý je homogénny, izotropný s homotaktic

kou neorientovanou vnútornou stavbou. 
Horniny s výnimkou grafitického kvar

citu majú silne orientované minerály: kre

meň I. biotit I. chlorit I a muskovit I. kto

ré sú syngenetické s metamorfnou foliá
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ciou S|, resp. Sm, t. j . sú regionálne meta

morfného pôvodu. Ostatné generácie kre

meňa (kremeň II a kremeň III), chloritu III 
a muskovitu III sú zjavne mladšie a spra

vidla nevykazujú prednostnú orientáciu, 
resp. ju majú zdedenú. Vystupovanie kre

meňa 0 a chloritu 0 v grafitickom kvar

cite nie je vyriešené. Predpokladáme, že 
tieto minerály vznikli kontaktnou meta

morfózou bazaltových telies. 

Vnútorná stavba hornín s naloženou peri

plutonickou metamorfózou, ale bez alpín

skych deformácií 

Do tejto skupiny sme zaradili vzorky 
hornín záhorskobystrického komplexu — 
vrstvu metamorf o vaných jemnorytmic

kých ílovitých bridlíc a piesčitých siltov

cov: granatickobiotitickú rohovcovú para

rulu (stavebná jama pri SOU — Elektro

vod v Záhorskej Bystrici), granatickobio

titickú rohovcovú pararulu so staurolitom 
(prirodzený odkryv na severovýchodnom 
svahu Svätého vrchu pri Borinke) a gra

natickobiotitickú rohovcovú pararulu so 
staurolitom a andaluzitom (prirodzený od

kryv na východnom svahu Gašparovej pri 
Perneku), ako aj vzorky hornín pernec

kého komplexu — vrstvu metamorfova

ných ilovitopiesčitých bridlíc: granaticko

biotitickú pararulu so staurolitom (umelý 
odkryv v záreze cesty na severovýchod

nom svahu Gašparovej pri Perneku). gra

natickobiotitickú pararulu so staurolitom 
a andaluzitom (umelý odkryv v záreze 
lesnej cesty za stanicou lyžiarskeho vleku 
na Babe), granatickobiotitickú pararulu 
so sillimanitom a staurolitom (prirodzený 
odkryv nad kameňolomom v cajlanskej 
Hrubej doline). 

Vnútornú stavbu metasedimentov sme 
študovali na kremeni, biotite, staurolite. 
muskovite, chlorite a andaluzite. 



Kremeň Biotit 
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vidieť, že staurolit v horninách pernec

kého komplexu nemá vzťah k metamorf

nej foliácii, jeho priestorová orientácia je 
chaotická. Viaže sa na periplutonickú me

tamorfózu. 

Chlorit 

Je prítomný vo všetkých vzorkách zo 
záhorskobystrického komplexu a jeho 
kryštalografické osi c sú vynesené v dia

gramoch 26, 27, 28. V horninách tejto sku

piny vytvára chlorit II priečne por

fyroblasty, často vejárovité. Osi c netvoria 
maximá, ale sú na rozdiel od chloritu I 
z tých istých vrstiev v prvej skupine ne

rovnomerne rozdelené po celej ploche dia

gramu. Vzhľadom na to, že má iný tvar, 
formu vystupovania a fenomén a že nemá 
prednostnú orientáciu, označujeme ho ako 
chlorit II, ktorý sa viaže na periplutonický 

metamorfný proces. 
V granatickobiotitickej pararule so 

staurolitom a andaluzitom perneckého 
komplexu sa nachádza len chlorit II a 
chlorit III. Chlorit III je produktom spät

nej transformácie biotitu I, chlorit II vy

stupuje vo forme priečnych porfyroblastov 
a jeho osi c sú vynesené v diagrame 29, 
kde nevytvárajú žiadne maximum. Z toho 
dôvodu považujeme chlorit II za produkt 
periplutonickej metamorfnej mineralizá

Muskovit 

Vo vzorkách zo záhorskobystrického 
komplexu je muskovit prítomný len vo 
dvoch vzorkách: v granatickobiotitickej 
rohovcovej pararule so staurolitom (dia

gram 30) a v granatickobiotitickej rohov

covej pararule so staurolitom a andaluzi
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tom (diagram 31). Z distribúcie osí c vi
dieť chaotickú orientáciu muskovitu II. 
stopy osí netvoria maximá, ale sú nerov

nomerne rozptýlené. Muskovit II záhor

skobystrického komplexu preto považu

jeme za produkt periplutonickej meta

morfnej mineralizácie. 
Muskovit sa vo vzorkách z perneckého 

komplexu vyskytuje len v granatickobio

titickej pararule so sillimanitom a stauro

litom vo forme priečneho porfyroblastic

kého muskovitu II. Jeho osi c, vynesené 
v diagrame 32, vykazujú rovnaké črty ako 
vo vzorkách z perneckého komplexu, preto 
ho tiež považujeme za produkt peripluto

nickej metamorfnej mineralizácie. 

Andalúzií 

Andalúzií sa študoval len v jednej vzor

ke z perneckého komplexu (diagram 34) 
a v jednej vzorke zo záhorskobystrického 

komplexu (diagram 33). V obidvoch vzor

kách vystupuje vo forme porfyroblastov. 
Z diagramov 33 a 34 vidieť všesmernú 
orientáciu andaluzitu. Jeho vznik sa prav

depodobne viaže na zmenu PT podmienok 
počas periplutonickej metamorfózy. S ohľa

dom na zriedkavé vystupovanie andaluzitu 
a jeho veľmi častú premenu bude treba 
výsledky overiť na ďalších príkladoch. 

Štúdiom vnútornej stavby a priestorovej 
orientácie niektorých horninotvorných 
minerálov sme v skupine hornín s nalo

ženou periplutonickou metamorfózou bez 
alpínskych deformácií zistili, že tieto hor

niny sú štatisticky pseudoizotropné až 
anizotropné, s uzatvorenou homotaktickou 
až heterotaktickou zväčša neorientovanou 
vnútornou stavbou (Sander, 1970). 

Ďalej sa zistilo, že v horninách pezin

skoperneckého kryštalinika sa nachádza 
niekoľko generácií minerálov. Kremeň I 
a biotit I sú produktom regionálneho ter-
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modynamického metamorfného procesu. 
Sú prednostne orientované a syngenetické 
s foliáciami Si, resp. Soi. Kremeň II, bio

t i t II, staurolit, chlorit II, muskovit II 
a andaluzit sú produktmi periplutonickej 
metamorfózy. Nie sú prednostne oriento

vané, vzhľadom na vznik metamorfnej 
foliácie Si sú postgenetické. Vo vzorkách 
sa vyskytovali i kremeň III „sekrečný", 
chlorit III a muskovit III. viazané na re 

t rográdnu t ransformáciu ostatných s tar

ších metamorfných minerálov. Sú n a j 

mladšími minerálmi, a nie sú prednostne 
orientované. 

Porovnaním výsledkov štúdia vnútornej 
stavby hornín sme zistili, že proces meta

morfného pretvorenia hornín, viazaný na 
periplutonický fenomén, sa v oveľa väčšej 
miere uplatnil v záhorskobystrickom 
komplexe ako v horninách perneckého 
komplexu. Záhorskobystr ický komplex 
bol pred účinkom naloženej periplutonic

kej metamorfózy metamorfovaný regio

nálnou te rmodynamometamorfózou s niž

šou intenzitou ako pernecký komplex. 

Vnútorná stavba hornín s foliáciami Soi, 
Si, Sj a S:l nepostihnutých periplutonickou 
metamorfózou 

Do tejto skupiny sme zaradili vzorky 
hornín z oboch komplexov: zo záhorsko

bystrického komplexu — metamorfované 
jemnorytmické aspidické ílovité bridlice 
a kremeni té siltovce — biotitické fylity 
(umelý odkryv v záreze lesnej cesty na 
severovýchodnom svahu Gašparovej pri 
Perneku) a z perneckého komplexu — me

tamorfované ílovitopiesčité bridlice — 
granatickobioti t ické pararu ly (umelý od

kryv v záreze cesty Pernek — Pezinok). 
Vnútornú stavbu deformovaných hornín 
sme študovali na príklade kremeňa a bio

titu. 
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Vo vzorkách zo záhorsko-bystr ického 
komplexu sú vyvinuté dve foliácie Soi+ a 
S2, resp. t r i foliácie Sni + , So a S3, z pernec
kého komplexu dve foliácie S i + a So. Fo
liácie sme označili podľa Sandera (1970). 
Foliácia S01 zodpovedá sedimentárnej la

minácii s konformne naloženou meta

morfnou bridličnatosťou. Foliácia Soi+ je 
rozvinutá („vyrovnaná") rovina foliácie 
S01. Foliácia Si zodpovedá metamorfnej 
bridličnatosti a foliácia S i + je rozvinutá 
rovina foliácie Si. Foliácia So je v rámci 
výbrusov a vzoriek penetračná zonálna 
krenulačná kliváž (Gray, 1979). Foliácia S.i 
je tiež v rámci vzorky penetračná kliváž 
osovej roviny drobného vráskovania typu 
kink. 

Foliácie Sni a Si sú zjavne predalpínske, 
zatiaľ čo foliácie So a S:j sú staroalpínske, 
resp. mladoalpínske, postmetamorfné. Do 
alpínskej etapy ich zaraďujeme vzhľadom 
na existenciu symetrologicky rovnakých 

š t ruk tú r i v slienitých vápencoch a slie

ňoch mezozoickej obalovej skupiny bo

rinského vývoja, ktoré vystupujú v u m e 

lých i prirodzených odkryvoch neďaleko 
odberov vzoriek z kryštal inika. 

Kremeň 

Výsledky merania prednostnej orientá

cie kremeňa vo vzorke zo záhorskobys

tr ického komplexu sú znázornené v dia

g rame 35 a 36. V diagrame 35 je poly

maximálna distribúcia osí kremeňa postih

nutého alpínskou vrásovou deformáciou so 
zónovou krenulačnou klivážou a má dve 
zachované foliácie. Osi kremeňa I spa

dajú do množstva drobných maxím roz

ložených v dvoch mierne oblúkovitých 
pásmach, v strede diagramu navzájom 
splývajúcich. Veľkosť zahnut ia oblúkov 
pr iamo závisí od uhla, ktorý zvierajú osi 
b, c deformačného kríža (Sander, 1970). 
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Ostatné osi, t akmer rovnomerne distr i
buované po celej ploche diagramu, repre
zentujú prevažne osi kremeňa II a kreme

ňa III. 
V diagrame 37 je polymaximálna distr i 

búcia osí kremeňa I a kremeňa II. Vyniesli 
sa š t ruk tú rne prvky namerané v hornine 
post ihnutej dvoma alpínskymi generáciami 
vrásových deformácií. Hornina je podľa 
priestorovej orientácie zŕn kremeňa I 
a kremeňa II štatisticky pseudoizotropná 
s homotakt icky orientovanou vnútornou 
s tavbou v rámci domény výbrusu. 

Výsledky merania priestorovej orientácie 
kremeňa vo vzorkách z perneckého kom

plexu sú vynesené v diagramoch 37 a 38. 
Obe vzorky sú post ihnuté jednou alpín

skou deformáciou. Osi kremeňa I opäť 
spadajú do množstva drobných maxím, 
ktoré tvoria dve oblúkovité pásma. Optic

ké osi kremeňa II a kremeňa III spadajú 
prevažne mimo týchto pášem, čím kom

plikujú pseudoizotropnú stavbu týchto 
hornín. 

Biotit 

V horninách alpínsky deformovaných 
j edným systémom alpínskej deformácie 
vznikajú v diagramoch 39, 41 a 42 dve 
maximá. Prvé zodpovedá osiam c biotitu I 
ležiaceho plochami (001) v rovinách alpín

skej kliváže, čo je spôsobené rotáciou bio

t i tu v drobných vráskach typu kink podľa 
osí b (lineácie L>, resp. L:l). Druhé maxi 

m u m tvoria osi biotitu I kolmé na roz

vinutú plochu S(,i + , resp. Si + . Priestorové 

rozloženie maxím a uhol medzi nimi je 
závislý pri tomto type vrásnenia od uhla a 
(uhol medzi Sm+ a S2, resp. S3). Podobne 
ako v predchádzajúcich skupinách i v tejto 
sa vyskytuje biotit I bez prednostnej 
orientácie. 

V diagrame 40 sa úplne stráca pred

nostná orientácia biotitu I, rovnobežná 
s rozvinutou rovinou metamorfnej foliá

cie S(n + , čo spôsobila dvojnásobná rotácia 
biotitu. 

Štúdiom vnútornej s tavby a priestorovej 
orientácie kremeňa a biotitu sme v sku

pine hornín s foliáciami Sot, Si, So a S3 
zistili, že š tudované horniny sú štatist icky 
pseudoizotropné s uzatvorenou pseudoho

motakt ickou dokonale orientovanou v n ú 

tornou stavbou. Zistilo sa tiež, že ani kre 

meň, ani biotit sa neviažu na zonálnu kre 

nulačnú kliváž, resp. na kliváž osovej ro 

viny drobného vráskovania. 
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Internal fabric of metamorphic mantle rocks of the Bratislava 
massif 

Investigations into the internal fabric of 
metasediments in the Bratislava crystalline 
massif (the Pezinok — Pernek crystalline 
unit) proved their polymetamorphic nature. 

The oldest metamorphic event is represented 
only locally as contact metamorphic pheno
mena sensu stricto concentrated to contacts 
of basaltic bodies where quartz,, and chlo
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rite0 developed as the respective phases. The 
next metamorphic event was a penetrating 
regional thermodynamometamorphic one. The 
intensity of this event was higher in the 
Pernek Complex than within the Záhorská 
Bystrica Complex and its products are cha
racterized by uniaxial stress conditions under 
which the preferredly oriented quartz I, bio-
tite I. chlorite I and muscovite I crystallized. 

A periplutonic metamorphism sensu Korikov-
skij et al. (1984) overprinted the products of 
the regional thermodynamometamorphism and 
produced quartz II, biotite II, staurotite, chlo
rite II, muscovite II and andalusite. 

Alpine orogenic events caused only retro
grade overprint in the respective rocks with 
the crystallization of quartz III, chlorite III 
and muscovite III. 

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

J. J a k á 1 : Krasová krajina a problémy jej 
hospodárskeho využitia (Bratislava 18. 12. 
1986) 

Krasová krajina má osobitný charakter 
a predstavuje špecifický prírodný geosystém. 
Najmä zvláštne črty reliéfu, ktoré sú odra
zom vlastností geologického podložia a kra
sovej cirkulácie vody, spôsobujú, že krasová 
krajina je oproti nekrasovému okoliu kvali
tatívne diferencovaný útvar. Prejavuje sa to 
predovšetkým pri planinovom type krasu. 
Vlastnosti krasového reliéfu a obeh krasovej 
vody silne ovplyvňujú i vývoj vlastností pôd}', 
biozložky a do určitej miery i mikroklímy. 
Vzfahy medzi vlastnosíami uvedených prvkov 
nie sú v žiadnom inom type krajiny také 
pevné ako v krasovej krajine. Ide tu o vy
sokoorganizovaný systém, ktorý je ale ne
smierne labilný. Vypadnutie alebo zmena nie
ktorej vlastnosti môže viesf k narušeniu ce
lého geosj'stému. 

Ekonomické využívanie prírodného poten
ciálu krasovej krajiny sa stretá s celým ra
dom problémov. Niektoré civilizačné zásahy 
sú v krase velmi obmedzené alebo vylúčené. 
Pri hodnotení potenciálu krajiny a návrhu na 
jeho racionálne využívanie musíme vychádzať 
z vlastností krajiny a procesov, ktoré v nej 
prebiehajú. V krasovej krajine ide o túto ná
slednosť procesov: Zrážky dopadajúce na kra
sovú plošinu tvorenú čistým vápencom vyvo
lávajú koróziu vápenca. Veľká čistota vápen
ca spôsobuje zanechanie len malého neroz
pustného zvyšku, na ktorom dochádza k tvor
be plytkých pôd. Pomerne velká odkrytosf 
povrchu umožňuje rýchle vsakovanie vody 

a premiestnenie riečnej siete do podzemia. 
Povrch krasu je tak velmi suchý, čo ovplyv
ňuje vývoj biozložky a tvorbu suchomilných 
a teplomilných rastlinných spoločenstiev 
s charakterom lesostepí. 

Významnú úlohu tu zohrávajú i vlastné re
liéfotvorné procesy, ktoré prebiehajú nielen 
na povrchu (korózne zahlbovanie), ale i v pod
zemí (s procesmi inkasie). To silne ovplyv
ňuje stabilitu povrchu. 

Urbanizačný proces je v krase silne limi
tovaný v dôsledku malej stability podložia, 
ale i horizontálnej členitosti. Výstavba vod
ných nádrží v krase je nákladnejšia. Kras je 
zdrojom veľmi kvalitného a čistého vápenca, 
ale vápenky a cementárne narúšajú krásu 
často atraktívnych turistických oblastí, praš
nosť negatívne vplýva na biozložku a chrá
nené druhy rastlín a živočíchov. 

Intenzívnym spásaním sa urýchľuje erózia 
slabej pôdnej pokrývky, prihnojovanie pôdy 
vedie k znečisťovaniu podzemnej vody. Je to 
dôsledok rýchlej komunikácie cez systém du
tín medzi povrchom a podzemnou vodou. 
Lesné hospodárstvo (s výnimkou fažby for
mou holorubov najmä na svahoch, ktorá pod
mieňuje eróziu) sa javí ako vhodná forma 
využívania krasu. 

Krasové pohoria patria k najkrajším na 
Slovensku (Slovenský raj, Belianske Tatry, 
Nízke Tatrysever a iné), a preto sú zaují
mavé z hľadiska cestovného ruchu a ochrany 
prírody. Krasová krajina veľmi citlivo reaguje 
na zmenu procesov vyvolaných človekom, jej 
regeneračné schopnosti sú velmi malé, a pre
to si využívanie jej potenciálu vyžaduje sta
rostlivé štúdium. 


