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pyroxene by vapor during the late and post
magmatic stages in evolution of these rocks. 

— magnetites have been detected as main 
carriers of magnetism in other studied rocks 
on the basis of Curie temperature measure
ments. Rocks containing magnetite are cha
racterised by higher x and lower magnetic 
and directional stability of RMP, if compared 
with those containing a — FejOj. These rocks 
mostly show also the negative inclination of 
RMP. 

—■ an analysis of magnetic, mineralogical 
and geological data indicates that carriers of 
magnetism mentioned above are secondary 
minerals that are products of chemical 
reactions during autometamorphic and hydro
thermal processes. 

— the observed distribution and polarity of 
remanent magnetic polarization of intravol

canic intrusive rocks in the LX15 borehole 
resulted from a combination of complex geo
magnetic field behaviour and irregular intru
sive, hydrothermal and autometamorphic 
processes, including replacement and altera
tions of magnetic and other minerals. It 
means that the observed RMP simply is not 
-i result of lengthy magnetization processes 
with both axial shift and polarity changes of 
the geomagnetic field. The reverse polarity 
of RMP in studied rocks is probably a result 
of selfreversal. This idea and the average 
value of the inclination of RMP I = —63.4° 
of the most stable rocks have allowed us to 
assume, that the value of the inclination of 
geomagnetic field in the time of origin of 
..table RMP was very near to today's geo
magnetic field in the place of the LX15 
borehole. 

A K T U A L I T A 

Epsomit a hexahydrit z mezozoika tríbečskej série na juh od 
Nitry 

ZDENÉK DOUBEK. JÁN JAHN 

BncoMHT H reKcariiflpm ine3030H Tpn6eHCKOií cepiiH io>KHee ropoaa HHTpa, 
í.in.i ui.Hi C .lonaKiiH 

B criaimax rpiiaca HaxoflHTca cyjibcpaTHbie Kopw, KOTopue COCTOHT B oc-
HOBHOM H3 ancoMHTa M rcKcaniflpiiTa, B HeoonbinoM KOJiimecTBe Haxo-
flHTCH KajIbUMT, ľHIlC, KaOJIHHHT II KBapU.. CvJIMpaTbl B03HMKJIH OKCMflaiTHeM 
nnpiiTa CTpaTiicbopiviHoro niipiiTOreiviaTiiTOBOro opyfliiHemifl. 

Epsomite and h e x a h y d r i t e in Mesozoic rocks of the Tr íbeč Unit sou thern ly 
from Nitra , West Slovakia 

Crus t s of su lpha te minera l s a r e most ly bui l t by epsomi te and h e x a 
hydr i t e whereas calcite, gypsum, kaol in i t e and q u a r t z are presen t in 
lesser amounts . Sulpha tes originated by pyr i te ox ida t ion from a s t r a t a 
bound pyr i t e hemat i t e ore occurrence . 

V južnej časti N i t r y  K r š k á n je n a vrchu 
K a t r u š a (212,7 m) dávnejš ie známy mezozoic

ký ostrov, ktorý bol od konca minu lého s to 

ročia p r e d m e t o m in tenzívnej exploatácie . 
Rozsiahle kameňo lomy v severnom a severo

západnom úbočí sa zavážajú k o m u n á l n y m od

padom. V roku 1985 bola dočasne sp r í s t up 

nená východná s tena s hojnými s e k u n d á r n y 

mi s í r anmi . 
Litost ra t igraf ický sled tunajš ieho mezozoika 
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zahŕňa prevažne karbonatické sedimenty 
spodnej jury (lias) až spodnej kriedy (neo
kóm). V nerovnostiach mezozoického podkla
du sa zachoval neogénny íl a piesok (pont) 
prekrytý pleistocénnymi sprašami. 

Vo východnej stene lomu je odkryté sú
vrstvie jury, ktoré má na báze tmavý organo
génny vápenec s polohami bridlice (lias?) 
v nadloží s krinoidovým a piesčitým svetlým 
vápencom dogeru. 

Bridlica v podložných partiách má kolísa
vú mocnosť (maximálne 4 m). Je šedá, zelen
kastá až čierna, grafitická, detailne zvrásnená, 
tvorí súvislé polohy uprostred lavicového vá
penca. V ložnej polohe (mocnej 0.7 m) obsa
huje kremenitokalcitovú žilovinu, tvorenú 
silne kataklazovaným kremeňom a hrubo
zrnným kalcitom s početnými zátekmi limo
nitu. Menšie žilníky rovnakého zloženia sú 
hojné aj v okolitom vápenci. V grafitických 
bridliciach a na povrchu kremeňovokalcito
vej žiloviny sa opakovane našli bohaté po
vlaky sekundárnych síranov. 

Makroskopický sú síran} celistvé alebo 
kryštalické, tvoriace 2 mm mocnú a niekolko 
dm2 veľkú kôru s guľovitým a oblým po
vrchom. Majú šedú, bielu, žltú farbu, alebo 
sú číre. Miestami tmelia litoklasty grafitických 
bridlíc. V hlbších častiach horninového ma
sívu nie sú makroskopický viditeľné, na ich 
prítomnosť poukazuje získateľný odparok 
z rozdrvených bridlíc. Orientačná chemická 
analýza identifikovala vodnaté sírany varia
bilného zloženia. 

Keďže presné určenie sekundárnych síranov 
je obťažné, analýzy sme za vopred stanove
ných podmienok opakovali. Na rozbor sme 
použili len vopred hermeticky stabilizované 
vzorky so sprievodnými údajmi o priemernej 
dennej teplote a vlhkosti vzduchu (údaje 
Agrometeorologického laboratória VSP Nitra, 
Ing. Repa). Identifikovali sme pomocou 
spektrálnej analýzy a rontgenograíicky. 

Podľa spektrálnej analýzy hlavnou zložkou 
je Al, desatiny % tvoril Si, Fe, Mg. Co, Ni, 
stotiny °o Ca, Mn, Cu. negatívne bolo Ba, Na, 
K, Zn, Ag, Cd. 

Rontgenografická analýza zistila, že ide 
o pomerne komplikovanú zmes, v ktorej 
hlavnou zložkou bol epsomit a hexahydrit, 
vedľajšou kalcit, sadrovec, kaolinit a kremeň. 

Epsomit tvorí jemné vláknité a kvapľovité 
agregáty čírej, bielej, šedej, žltej a ružovkas
tej farby. Je veľmi dobre rozpustný, pri stra
te kryštálovej vody sa rozpadá na biely prá
šok. V niektorých vzorkách sme identifikovali 
jeho prizmatické kryštáliky. Vryp je biely, 
lesk sklovitý, v dutinkách hodvábny. Je prie
svitný až priehľadný, krehký. Vyskytuje sa 
v asociácii s kalcitom, kremeňom, sadrovcom, 
kaolinitom a v nepatrnom množstve aj s he
xahydritom. Hlavné namerané difrakčné lí
nie: 5.99 — 20, 5,35 — 30, 4,21 — 100. 

Hexahydrit tvorí vzácne monoklinické kryš
táliky. Častejší je vo forme vláknitých agre
gátov bielej a žltej farby s perleťovým les
kom. Kôra je maximálne 2 mm mocná, pod 
lupou celistvá. Vyskytuje sa s kremeňom, vzác
ne s kalcitom, sadrovcom, kaolinitom. nepatrne 
aj s epsomitom. Hlavné namerané difrakčné 
línie: 5,45 — 50, 5.10 — 40, 4,39 — 100. 

Geneticky sa tunajšie sírany viažu na oxi
dáciu pyritu, ktorý sa zistil v žilkách spolu 
s kremeňom a kalcitom, ako aj v izolovaných 
zrnách impregnujúcich tmavý lavicový vá
penec. Pyritová mineralizácia sa v celom štu
dovanom profile vyskytuje spolu s nebilanč
ným syngenetickým (?) Fe zrudnením (pre
važne hematit). Podobná mineralizácia je 
známa z viacerých lokalít mezozoika Západ
ných Karpát (Varček — Regásek, 1962). Sí
ranové roztoky cirkulujú v nerovnomerne 
priepustnom horninovom masíve a koncen
trujú sa v rozpadavých, silne tektonicky aj 
gravitačné deformovaných grafitických brid
liciach alebo na plochách kremeňovokalcito
vej žiloviny, ktorá napriek deformáciám a 
obmedzenej polohe vytvára pre ne nepriepust
nú bariéru. 

Popri známych výskytoch epsomitu a he
xahydritu (Kúšik, 1970: Vančová — Turan. 
1979: Bernard, 1981; Herčko, 1984) je kame
ňolom Katruša ich novou zaujímavou lokali
tou v mezozoiku Západných Karpát. 


