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reojiorHHecKoe crpoemie crpaTOByjmaHa CrpexoB B OiaHCKra ropax Boc-
TOlHan C.lOBaKHH 

AHfle3MT0Bwň crpaTOBvjiKaH CrpexoB B OiaHCKiix ropax npeacraBJíseT 
AOBOJibHo xopoiuo coxpaHéHHyio ByjiKaHH^ecKyio CTpyKTypy Ha njioinanu 
npn6jiM3HTeJibHO 80 KM2. CrparoBy^KaH o6pa30Bajica B KM>KHCM capMa-re 
flaace HHJKHeM naHOHe B MecTax CRpemiiBamiji npoflOJibHbix M nonepe<mbix 
HapyuieHHM. B ero CTpoemiji BbmjieHeHbi ueHTpaJiMtaa, nepn(bepníÍHaJi n ne-
pexoflHaa 3OHM, KOTopwe cocTaBjieHH npeac^e Bcero 3í>qoy3HBHbiMH cpau.ua-
MU JiaBOBbie nOTOKH) H 3KCnjI03HBHMMH CpauHaMJl (ByjIKaHOKJiaCTbl) M aajKe 
3KCTpy3MBHMMM H MHTpy3HBHbIMK CpaUHaMH. neTpOrpaCpHieCKHH COCTaB 
nOpOfl B OCHOBHOM aH«e3HT0BMH, KOTOpbie He OCHOBaHMH xiiMiiqecKOro coc-
TaBa npHHafljiejKaT 6a3ajibTOBMM aHfle3MTaM p,axc aauHTaM. CTpaTOByjiKaH 
npe;(CTaBjmeT ocHOBHyio MeTajuioreHcnmecKyio eauroiiry. 

Geological structure of the Strechový vrch stratovolcano in the Slanské 
vrchy Mts., East Slovakia 

The Strechový vrch stratovolcano in the Slanské vrchy Mts represents 
a relatively well preserved volcanic structure stretching on the area of 
approximately 80 km2. The stratovolcano was formed during the Lower 
Sarmatian — Lower Pannonian on the position of the intersection of 
longitudinal and transverse faults respectively. Central, transient and 
peripheral zones have been defined in its structure. These zones are formed 
predominantly by effusive facies (lava flows) and by explosive facies 
(volcanoclastics), but extrusive and intrusive facies are also present. The 
above facies are petrographically monotonous andesitic rocks belonging 
according to their chemical composition, to basalt andesites to dacites! 
I he stratovolcano represents the principal metaliogenic unit 

V strednej častí Slanských vrchov se- s t ra tovulkánu rozprestierajúceho sa na 
verne od Dargovského pr iesmyku vystu- ploche približne 80 km* (obr. 1). St ra to -

puje morfologicky výrazný vulkanický vulkán je pomenovaný podlá kóty St re -

masív s vrcholovou kótou Mošník (911 m). chovy vrch (780 m) a je synonymom vul-

Masív predstavuje pomerne dobre zacho- kanického apará tu Strechov v zmysle 
vanú vulkanickú š t ruk tú ru andezi tového Kaličiaka in Grecula et al . (1977). Tvorí 
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418 Mineralia slov., 20, 1988 

v podstate nepravidelnú kruhovú vulka
nickú š t ruk tú ru členenú hlbokými eróz

nymi údoliami potokov s výrazne radiál

nou orientáciou k centrálnej časti s t ra to

vulkánu. 
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t ikálnymi pohybmi už od vrchného bá

denu s kulmináciou v spodnom a stred

nom sarmate. Intenzívne vert ikálne po

hyby spôsobili rozpad oblasti na bloky so 
vznikom zložitého hrastovoprepadl inové

ho systému, ktorý reprezentuje pozdĺžna 
grabenová š t ruk tú ra SZ—JV smeru od 
Prešova po Kráľovský Chlmec. Grabeno

^ I l l l 2 [ 5 3 3 n 4 0 5 ^ ] 6 

Obr. 1. Situačná mapa stratovulkánu Strecho
vý vrch. 1 — predterciérne jednotky, 2 — 
bradlové pásmo, 3 — vnútrokarpatský paleo
gén, 4 — sedimenty neogénu, nečlenené, 5 — 
hranice vulkanitov Slanských vrchov, 6 — 
hranice stratovulkánu Strechový vrch. 

Fig. 1. Situation map of the Strechový vrch 
stratovolcano. 1 — PreCenozoic units, 2 — 
the Klippen Belt, 3 — the Central Carpathian 
Paleogene, 4 — Neogene sediments, undivided, 
5 — boundaries of volcanites of the Slanské 
vrchy Mts., 6 — boundaries of the Strechový 
vrch stratovolcano. 

Vznik a vývoj s t ra tovulkánu 

Stra tovulkán Strechový vrch je súčas

ťou vulkanického areálu Slanských 
vrchov, tvorených radom väčších i men

ších andezitových stratovulkánov. Stra to

vu lkány vznikli v priebehu hlavnej a n 

dezitovej vulkanickej činnosti v období 
sarmatu , ktoré bolo vyvrcholením revoluč

ných zmien vo vývoji východoslovenskej 
neogénnej panvy. Tieto zmeny vo vývoji 
panvy boli podmienené intenzívnymi ver 

• B ^B c a sGQ 
Obr. 2. Štruktúrna schéma predterciérneho 
podložia v oblasti stratovulkánu Strechový' 
vrch (podľa Pospíšila a Husáka, 1985). 1 — 
tektonické ohraničenie depresií, 2 — tekto
nické ohraničenie hrastov, 3 — zlomy, 4 — hra
nice andezitového stratovulkánu na povrchu, 
5 — izohypsy predneogénneho podložia. 
Fig. 2. Structural scheme of the PreCenozoic 
basement in the area of the Strechový vrch 
stratovolcano (according to Pospíšil and Hu
sák, 1985). 1 — tectonic boundary of 
depressions, 2 — tectonic boundary of horsts, 
3 — faults, 4 — surface boundaries of the 
andesite stratovolcano, 5 — isohypses of the 
PreNeogene basement. 
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vá š t ruk tú ra je v priečnom smere segmen

tovaná na rad čiastkových elevácií a de

presií (Pospíšil, Kaličiak, 1979). 
Vznik erupt ívnych centier vulkanizmu 

má úzky časový a priestorový vzťah s vý

vojom hrastovoprepadlinových systémov. 
Z analýzy morfoš t ruktúr podložia skú

manej oblasti vyplýva, že andezitový 
s t ra tovulkán Strechový vrch vznikol 
v okrajovej zlomovej zóne pozdĺžnej gra 

benovej š t ruk tú ry , a to v miestach je j 
križovania s výraznými priečnymi zlomami 
(obr. 2). 

Pozíciu s t ra tovulkánu v okrajovej časti 
grabenu na jeho svahu dokumentuje aj 
reliéf predterciérneho podložia z tejto ob

lasti. Paleogeografickou rekonštrukciou 
vývoja neogénnej panvy v tejto oblasti 
sme zistili, že vznik a vývoj s t ra tovulkánu 
Strechový vrch prebiehal v okrajovej zóne 
sarmatského mora. Iniciálne štádium 
vzniku vulkanickej š t ruk túry v spodnom 
sarmate prebiehalo v subakválnom pro 

stredí. Neskôr, po redukcii sarmatského 
sedimentačného bazénu, vulkanická čin

nosť prebiehala v terestrickom prostredí 
so vznikom rozsiahleho stratovulkanického 
plášťa a kužeľa. Podľa údajov rádiomeťric

kého výskumu vývoj s t ra tovulkánu p r e 

biehal vo vrchnej časti spodného sar

matu až v spodnom panóne v rozpätí 
12,7 ± 0,4—10,7 + 0,4 mil. rokov (Kaličiak, 
Repčok, 1987). 

Stavba a š t ruk tú ry s t ra tovulkánu 

Geologická stavba s t ra tovulkánu sa vy

značuje prítomnosťou predovšetkým ex

plozívnych, ale hlavne efuzívnych vulka

nických fácii. Významným stavebným 
prvkom v jeho stavbe je však extruzívny, 
ale hlavne in t ruzívny komplex (Kaličiak 
et al., 1986). 

V rámci stavby s t ra tovulkánu možno 
vyčleniť centrálnu, prechodnú a periférnu 
zónu (obr. 3). 

Centrá lna vulkanická zóna je si tuovaná 
v strednej časti s t ra tovulkánu. Tvorí j u 
morfologicky výrazná kotlovitá depresia 
v uzávere doliny Bačkovského potoka na 
ploche približne 6 km2 , po obvode lemo

vaná t a k m e r súvislým vencom rel iktov 
vulkanického kužeľa. 
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Obr. 3. Struktúrnovulkanická schéma stra
tovulkánu Strechový vrch. Centrálna vulka
nická zóna: 1 — intruzívny komplex diorito
vých porfýrov; vulkanický kužeľ — vnútorná 
podzóna: 2 — stratovulkanický komplex, 3 — 
efuzívny komplex; vonkajšia podzóna: 4 — 
stratovulkanický komplex, 5 — efuzívny 
komplex. Prechodná vulkanická zóna: 6 — 
extruzívny komplex, 7 — efuzívny komplex, 
8 — stratovulkanický komplex. Periférna vul
kanická zóna: 9 — komplex redeponovaných 
pyroklastík a epiklastík, 10 — efuzívny kom
plex. 
Fig. 3. Structuralvolcanic scheme of the 
Strechový vrch stratovolcano. The central 
volcanic zone: 1 — intrusive complex of 
diorite porphyries; volcanic cone; the inner 
subzone: 2 — stratovolcanic complex, 3 — 
effusive complex; the outer subzone: 4 — 
stratovolcanic complex, 5 — effusive complex. 
The transient volcanic zone: 6 — extrusive 
complex, 7 — effusive complex, 8 — strato
volcanic complex. The peripheral zone: 9 — 
complex of redeposited pyroclastics and epi
clastics, 10 — effusive complex. 
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V stavbe centrálnej vulkanickej zóny 
vyčleňujeme intruzívny komplex a vulka

nický kužeľ. 
Intruzívny komplex vystupuje na po

vrch v podobe dvoch priestorovo oddele

ných, ale i petrograficky odlíšených telies 
dioritových porfýrov. Povrchovým rozsa

hom menšie teleso dioritového porfýru 
vystupuje v centrálnej časti kotlovitej de

presie J od kóty Stredná hora (obr. 4). 
Excentrické postavenie v stavbe strato

vulkánu zaujíma intrúzia dioritového por

fýru v jeho východnej časti. Intrúzia vy

stupuje na povrch v erozívnom údolí Ca

bovského potoka v rámci centrálnej až 
prechodnej zóny stratovulkánu. V stavbe 
stratovulkánovej štruktúry má intruzívny 
komplex subvulkanickú až intravulkanic

kú pozíciu a tvoria ho telesá ložného cha

rakteru. Okrem toho v subvulkanickej 
úrovni sa v prostredí neogénnych sedi

mentov vrtom Str1 zistili aj formy žil

ných dajkovitých porfýrov. 
Vulkanický kužeľ je charakterizovaný 

stratovulkanickou stavbou so striedaním 
lávových prúdov a autochtónnych pyro

■BANSKÉ 
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klastík, ktoré sú periklinálne uložené Pyroklas t iká sa tu striedajú väčšinou 
smerom od centra. s t enkými zbrekciovatenými lávovými 

V s tavbe kužeľa možno vyčleniť vnú prúdmi . Typový profil vnútornou podzó

tornú podzónu — oblasť vnútorných sva nou vulkanického kužeľa je na obr. 5. 
hov kotlovitej depresie a vonkajšiu pod Východnú časť vnútornej podzóny kužeľa 
zónu — oblasť reliktov kužeľa po obvode tvoria prevažne zbrekciovatené efúzie lá 

kotlovitej depresie. Vnútorná podzóna vových prúdov s ojedinelými vložkami 
kužeľa má výrazne asymetrický charakter pyroklast ik. Vonkajšia podzóna vulkanic

stavby. Podstatnou zložkou sú pyroklas kého kužeľa pozostáva prevažne z lávo

tické uloženiny tvorené vulkanickými vých prúdov andezitov. Lávové p r ú d y 
brekciami. Pyroklast iká sú často zvrstve miestami nadobúdajú charakter efuzív

né, pričom zvrstvenie je zvýraznené t en  nych komplexov tvorených opakovanými 
kými polohami lapilovopemzových tufov, efúziami bez vložiek pyroklastického m a 

■4 Obr. 4. Geologická mapa stratovulkánu. 1 — intruzívny komplex dioritových por
fýrov, 2 — dajky pyroxenických andezitov, 3 — extrúzie pyroxenických andezitov. 
Vulkanický kužeľ — vnútorná časf: 4 — intenzívne zbrekciovatené lávové prúdy 
pyroxenických andezitov s ojedinelými tenkými vložkami pyroklastik, 5 — tufy, 
aglomeráty, vulkanické brekcie s ojedinelými tenkými vložkami zbrekciovatených 
lávových prúdov. Vulkanický kužeľ — vonkajšia časf a stratovulkanický plášť: 6 — 
lávové prúdy amfibolickohyperstenických andezitov, 7 — lávové prúdy hvperstenic
kého andezitu, 8 — lávové prúdy biotitickoamfibolickohyperstenických" andezitov, 
9 — lávové prúdy drobno až strednoporfyrických dvojpyroxenických andezitov, 
10 — lávové prúdy drobnoporfyrického hyperstenickoaugitického andezitu, 11 — 
lávové prúdy hyperstenickoaugitického andezitu s amfibolom, 12 — lávové prúdy 
kavernózneho hyperstenickoaugitického andezitu, 13 — lávové prúdy strednopor
fyrického hyperstenickoaugitického andezitu, 14 — autochtónne pyroklastiká — 
vulkanické brekcie, aglomeráty, tufy, nečlenené, 15 — redeponované pyroklastiká, 
nečlenené, 16 — redeponované andezitové pemzové tufy, 17 — epiklastické Tulka
nické brekcie pyroxenických andezitov s polohami epiklastických pieskovcov, nečle
nené, (1—17 — spodný sarmat — spodný panón), 18 — aluviálne náplavy potokov, 
19 — sedimenty horského a podhorského kvartéru, nečlenené, 20 — zlomy, 21 — 
smer a sklon plôch odlučnosti, lavicovitosti, vrstvovitosti, 22 — plošné zosuvy, 23 — 
morfologicky výrazné blokové rozpadliny, 24 — nečlenenv vulkanický komplex 
Slanských vrchov mimo stratovulkánu Strechový vrch. 

Fig. 4. Gological map of the stratovolcano. 1 — intrusive complex of diorite 
porphyry, 2 — dykes of pyroxene andesites, 3 — extrusions of pyroxene andesites. 
Volcanic cone — the inner part: 4 — intensively brecciated lava flows of pyroxene 
andesites with rare thin intercalations of pyroclastics, 5 — tuffs, agglomerates, vol
canic breccia with rare thin intercalations of lava flows. Volcanic cone — the outer 
part and the stratovolcanic mantle: 6 — lava flows of amphibolehypersthene ande
site, 7 — lava flows of hypersthene andesite, 8 — lava flows of biotiteamphibolehy
persthene andesites, 9 — lava flows of fine to medium porphyric twopyroxene 
andesite, 10 — lava flows of fine porphyric hyperstheneaugite andesite, 11 — lava 
flows of hyperstheneaugite andesite with amphibole, 12 — lava flows of cavernous 
hyperstheneaugite andesite, 13 — lava flows of medium porphyric hyperstheneaugite 
andesite, 14 — autochthonous pyroclastics — volcanic breccias, agglomerates, tuffs, 
undivided, 15 — redeposited pyroclactics, undivided, 16 — redeposited andesite' 
pumice tuffs, 17 — epiclastic volcanic breccias of pyroxene andesits with beds of 
epiclastic sandstones, undivided, (1—17 — Lower Sarmatian — Lower Pannonian), 
18 — alluvium of brooks, 19 — sediments of montane and foothill Quaternary 
(undivided) 20 — faults. 21 — strike and dip of planes of divisions, heavv bedding 
and bedding. 22 — sheet slides, 23 — morphologically distinct blockdisintegration, 
24 — undivided volcanic complex of the Slanské vrchy Mts. except the Strechový 
vrch stratovolcano. 
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teriálu, napr. v SZ časti kužeľa. V ostat

ných častiach kužeľa medzi lávovými 
prúdmi vystupujú aj t enké vložky pyro

klastik. V rámci stavby centrálnej vu l 

kanickej zóny vystupujú tiež andezi tové 
dajky, ktoré prerážajú staršiu s t ra tovul

kanickú stavbu kužeľa. Sú to smerovo 
orientované, v pozícii k centru radiálne 
telesá s dĺžkou 150—200 m a šírkou do 
20 m. 

Prechodná vulkanická zóna (stratovul

kanický plášť) je prevažne z lávových p r ú 

Mošn^ 

100 20C 300 iCC: 500m 
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Obr. 5. Schematický litologický profil SZ časti 
vulkanického kužeľa — vnútorná podzóna. 
1 — lávové prúdy doskovitého pyroxenického 
andezitu a ich brekcie, 2 — lávové prúdy 
s nepravidelnou blokovitou odlučnosfou, 3 — 
intenzívne zbrekciovatené tenké lávové prú
dy, 4 — chaotické, málo triedené vulkanické 
brekcie až aglomeráty, 5 — aglomeratické 
andezitové brekcie, čiastočne zvrstvené, 6 — 
zvrstvené lapilové a pemzové tufy s ojedine
lými fragmentmi andezitu, 7 — zvrstvené 
jemnozrnné tufy, pemzové tufy. 

Fig. 5. Schematic lithological profile of the 
NW part of volcanic cone — the inner zone. 
1 — lava flows of slablike pyroxene ande
site and its breccias, 2 — lava flows with 
irregular block disintegration, 3 — intensively 
brecciated thin lava flows, 4 — chaotic, little 
graded volcanic breccias to agglomerates, 
5 — agglomeratic andesite breccias, partly 
bedded, 6 — bedded lapilli and pumice tuffs 
with rare fragments of andesite, 7 — bedded 
finegrained tuffs, pumice tuffs. 

dov, redeponovaných pyroklastik a ande

zitových epiklastík. Zastúpenie týchto 
fácii v stavbe stratovulkanického plášťa je 
nerovnomerné. Prevládajú lávové prúdy, 
ktoré tvoria relikty z výplní menších pa

leoúdolí na svahoch s t ra tovulkánu s ra

diálnou orientáciou k jeho centru. Vul

kanoklas t iká zastúpené redeponovanými 
pyroklast ikami a epiklast ikami vystupujú 
hlavne vo vonkajšej , okrajovej časti s t ra

tovulkanického plášťa. V jeho západnej 
časti sú to prevažne redeponované pyro

klastiká a v severnej a severovýchodnej 
časti prevládajú fácie andezitových epi

klastík. V rámci stavby prechodnej vulka

nickej zóny vystupujú na povrch ex t ru 

zívne andezitové telesá situované predo

všetkým pozdĺž tektonických línií. 
Periférna vulkanická zóna (proluviálna 

rovina) je prakt icky zachovaná len z J Z 
a Z časti s t ra tovulkánu. V reliktoch t u 
vystupujú redeponované lapilové a pem

zové tufy a drobnoúlomkovité fácie epi

klastík. V severnej časti s t ra tovulkánu sú 
fácie epiklastík a redeponovaných pyro

klastik periférnej zóny súčasťou sedimen

t á m e j výplne intravulkanickej panvičky 
pri obci Banské (Kaličiak, 1987). Okrem 
fácii vulkanoklast ík v oblasti periférnej 
zóny ojedinelé vystupujú aj rel ikty 
zbrekciovatených lávových prúdov. Pred

pokladáme, že časť vulkanických hornín 
prislúchajúcich k periférnej zóne s t ra to

vulkánu je hlavne v JZ a J V časti pre

kry tá mladšími sedimentmi vyššieho sar

matu, pr ípadne panónu. 

Litologickopetrografická charakterist ika 
hornín 

Intruzívny komplex 

Tvoria ho dve priestorovo oddelené 
intrúzie dioritových porfýrov s odlišným 
petrografickým zložením. Intrúziu vystu

pujúcu na povrch v strednej časti centrál



M. Kaličiak: Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch 423 

nej zóny tvorí kompaktný a celistvý dio

ritový porfýr. Hornina je miestami zbrek

ciovatená s prechodom do intruzívnych 
brekcií s drobným ostrohranným rozpa

dom. Má všesmerne zrnitú textúru. 
Z petrografického hľadiska má diorito

vý porfýr porfyrickú štruktúru s holo

kryštalickým drobnozrnným vývojom zá

kladnej hmoty. Porfyrické výrastlice tvorí 
plagioklas, hyperstén a augit. Dioritový 
porfýr je postihnutý hydrotermálnymi 
premenami, z ktorých sa najintenzívnejšie 
prejavuje propylitizácia s charakteristic

kým zelenkastým sfarbením a impregná

ciami pyritu. Výrastlice sú postihnuté 
karbonatizáciou a chloritizáciou. Okrem 
toho bola zistená biotítizácia a aktinoliti

zácia (Kaličiaková, 1987). V dôsledku hy

pergénnych procesov je na povrchu hor

nina miestami limonitizovaná a argilitizo

vaná, s intenzívnym vybielením a kašovi

tým rozpadom. V subvulkanickej úrovni 
v prostredí neogénnych sedimentov zistil 
vrt Str1 žilné dajkovité telesá dioritových 
porfýrov. Majú zhodné petrografické zlo

ženie (porfyrické výrastlice plagioklasu, 
hypersténu a augitu), odlišujú sa však 
štruktúrou základnej hmoty, ktorá má 
vyšší stupeň kryštalizácie a výrazne zrni

tý vývoj. Odlišný charakter má intrúzia 
vystupujúca na povrch v SV časti strato

vulkánu. Tvorí ju dioritový porfýr tmavo

sivej až zelenosivej farby s masívnou a ce

listvou všesmerne zrnitou textúrou. Má 
blokový ostrohranný polygonálny rozpad 
s prechodmi do intruzívnych brekcií. In

trúzia dioritového porfýru je postihnutá 
hydrotermálnymi premenami a najinten

zívnejšia je propylitizácia, miestami s im

pregnáciou pyritu. Najintenzívnejšie sú 
premenené intruzívne brekcie. 

Hornina má porfyrickú štruktúru s ho

lokryštalickou základnou hmotou. Porfy

rické výrastlice tvorí plagioklas, amfibol, 
hyperstén, augit, biotit a ojedinelé kre

meň. Základná hmota je hypidiomorfne 

až panalotriomorfne zrnitá (Kaličiak, Zec, 
1987). Rádiometrický vek 12,3 ± 0,5 mil. 
rokov radí túto intruzívnu aktivitu do 
stredného sarmatu (Kaličiak, Repčok, 
1987). 

K intruzívnemu komplexu radíme aj 
andezitové dajky vystupujúce na po

vrch predovšetkým v oblasti vulkanic

kého kužeľa. Andezitové dajky majú ra

diálny charakter a prerážajú staršiu stra

tovulkanickú stavbu (obr. 4). Prienik tých

to andezitových dajok možno časové za

radiť k najmladším produktom vulkaniz

mu v rámci vývoja stratovulkánu. Rádio

metrický vek andezitov z dajky J od kóty 
Mošník je 10,7 + 0,4 mil. rokov, čo radí 
túto vulkanickú aktivitu do najvrchnej

šieho sarmatu až spodného panónu (Kali

čiak, Repčok, 1987). Dajky tvoria morfo

logicky výrazné, v jednom smere oriento

vané andezitové telesá s dĺžkou 150—200 m 
a často s výraznou vertikálnou odlučnos

ťou. Sú prevažne zo sivého celistvého 
drobno až strednoporfyrického andezitu. 
Andezit má porfyrickú štruktúru s varia

bilnou základnou hmotou od hyalopilitic

kej po pilotaxitickú až trachytickú. Vý

rastlice tvorí plagioklas, hyperstén, augit 
a zriedkavejšie amfibol. 

Extruzívny komplex 

Vývoj stratovulkánu sprevádzala aj 
extruzívna aktivita s prienikom andezi

tových extrúzií. Na povrch vystupujú 
v západnej časti stratovulkánu v údolí 
Kamenického potoka, ďalej v jeho sever

nej časti v údolí Dlhého potoka a v juž

nej časti v údolí Bačkovského potoka 
(obr. 4). Najväčšie extruzívne teleso vystu

puje na povrch v údolí Kamenického po

toka a predstavuje kupolovitú formu pre

tiahnutú v smere SV—JZ. Extrúziu tvorí 
strednoporfyrický andezit nepravidelného 
ostrohranného rozpadu. V okrajových 
častiach telesa pozorovať fluidálne textúry 
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s doskovitou vertikálnou odlučnosfou. 
Andezit má porfyrickú štruktúru s vý

rastlicami plagioklasu a hypersténu. Zá

kladná hmota je pilotaxitická až trachytic

ká. Analogické petrografické zloženie majú 
aj extruzívne telesá v údolí Dlhého po

toka. Odlišné petrografické zloženie majú 
extrúzie z údolia Bačkovského potoka. 
Tvorené sú augitickohyperstenickým an

dezitom. 

Efuzívny komplex 

Tvorený je lávovými prúdmi, ktoré 
predstavujú výraznú zložku v stavbe stra

tovulkánu. Lávové prúdy sú súčasťou 
stavby centrálnej vulkanickej zóny (vul

kanický kužeľ), prechodnej vulkanickej 
zóny (stratovulkanický plášť) a v podobe 
reliktov sa vyskytujú aj v periférnej vul

kanickej zóne. V podstate predstavujú ja

zykovité, v jednom smere orientované 
telesá, ktorých hrúbka narastá smerom 
k periférii stratovulkánu. 

Relikty lávových prúdov na povrchu in

dikujú výplne erozívnych paleoúdolí, kto

ré na svahoch stratovulkánu vznikali 
v priebehu jeho vývoja. Efuzívna aktivi

ta nasledovala po určitých, aj keď časovo 
krátkych intervaloch vulkanického kľudu, 
v ktorých sa na povrchu staršej vulkanic

kej stavby vytvárali erozívne údolia. Po

dľa údajov rádiometrických vekov efu

zívna aktivita v rámci vývoja stratovul

kánu pulzovala v rozpätí 12,7 + 0,4—■ 
10,8 ± 0,3 mil. rokov (Kaličiak, Repčok, 
1987). 

Lávové prúdy v oblasti centrálnej vul

kanickej zóny. hlavne v jej vnútornej 
podzóne, sú tenké, zbrekciovatené, často 
rozrušené intenzívnou explozívnou čin

nosťou. 
V prechodnej vulkanickej zóne a sme

rom k periférii stratovulkánu sú prúdy 
kompaktnejšie. hrubšie i plošne rozsiah

lejšie. V okrajových častiach sú zbrekcio

vatené. Brekciácia prúdov sa však smerom 
od centra postupne stráca, a to v dôsled

ku výrazných strát plynovej fázy, a prúdy 
nadobúdajú charakter masívnych telies 
s blokovitou alebo lavicovitodoskovitou 
odlučnosťou. 

V rámci efuzívneho komplexu možno 
v stavbe stratovulkánu vyčleniť niekoľko 
petrografických typov andezitov. 

V bazálnej časti stratovulkánovej stav

by v jeho južnej časti vystupujú na po

vrch lávové prúdy amfibolickohyperste

nických andezitov. Sú zo strednoporfyric

kého andezitu sivofialovej farby a väč

šinou majú nepravidelný blokovitý roz

pad. Andezit má porfyrickú štruktúru 
s mikrolitickou až kryptokryštalickou zá

kladnou hmotou. Výrastlice tvorí plagio

klas (An/,2_.v1) do 20 %, hyperstén 5 %, 
amfibol 3 %• 

V južnej časti stratovulkánu na sever 
od Dargovského priesmyku vystupujú lá

vové prúdy drobnoporfyrického sivofialo

vého hyperstenického andezitu. Andezit 
má typickú tenkodoskovitú odlučnosť. 
Štruktúra andezitu je porfyrická s pilota

xitickou až trachytickou základnou hmo

tou. Porfyrické výrastlice tvorí plagioklas 
veľkosti do 1 mm a hyperstén do 0,5 mm. 

V nadloží amfibolickohyperstenických 
andezitov v južnej časti stratovulkánu vy

stupujú relikty prúdov biotitickoamfibo

lickohyperstenických andezitov. Lávové 
prúdy tvorí strednoporfyrický andezit si

vej farby s nepravidelným blokovitým až 
hrubolavicovitým rozpadom. Andezit má 
porfyrickú štruktúru s hyalopilitickou 
základnou hmotou. Výrastlice tvorí pla

gioklas (An 2842) 32 %, biotit 2,6 %, am

fibol 4,6 %, hyperstén 5 %. Najrozšíre

nejším petrografickým typom v rámci 
efuzívneho komplexu sú lávové prúdy 
drobno až strednoporfyrických dvojpyro

xenických andezitov, ktoré tvoria podstat

nú časť vulkanického kužeľa a stratovul

kanického plášťa. Ich maximálne rozšíre
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nie na povrchu je vo východnej časti 
stratovulkánu. Prúdy sú tu častá, produk

tom opakovaných efúzií monotónneho cha

rakteru bez vložiek pyroklastik. Na sva

hoch stratovulkánu sú jednotlivé prúdy 
oddelené vložkami lávových brekcií. An

dezit má vcelku veľmi monotónny cha

rakter, nepravidelný blokovitý ostrohran

ný rozpad, miestami však aj výraznú dos

kovitolavicovitú odlučnosf. Z petrografic

kého hľadiska má porfyrickú štruktúru 
s hyalopilitickou, trachytickou až pilota

xitickou základnou hmotou. Výrastlice 
tvorí plagioklas (Ar\M_:A)) do 30 %, hy

perstén 5—7 %, augit 5 °o a akcesorický 
amfibol. V severnej časti stratovulkánu 
vystupujú lávové prúdy drobnoporfyric

kého hyperstenickoaugitického andezitu. 
Andezit je sivý, svetlosivý, hustodrobno

porťyrický. Má nepravidelnú blokovitú 
odlučnosť s prechodmi do lavicovitodos

kovitej odlučnosti. Štruktúra andezitu je 
porfyrická s hyalopilitickou hmotou. Vý

rastlice tvorí plagioklas 25 %, augit 5 %, 
hyperstén 3 %. V nadloží lávových prú

dov tohto andezitu vystupujú relikty prú

dov strednoporfyrického sivého andezitu. 
Andezit má hrubolavicovitý až blokovitý 
rozpad. Z petrografického hľadiska ide 
o hyperstenickoaugitický andezit s amfi

bolom s porfyrickou štruktúrou a hyalo

pilitickou základnou hmotou. Výrastlice 
tvorí plagioklas (An32_,l0) 25 %, augit 5 %, 
hyperstén 2—3 % a akcesorický amfibol. 
Zvláštnou fáciou efuzívneho komplexu sú 
lávové prúdy strednoporfyrického kaver

nózneho hyperstenickoaugitického andezi

tu vystupujúce v SZ časti stratovulkánu. 
Andezit má veľmi nepravidelný blokovitý 
až veľkoblokovitý rozpad a len zriedkavo 
hrubolavicovitú odlučnosf. Jeho charakte

ristickým znakom je výrazná pórovitosť 
a kavernóznosť. Kaverny miestami dosa

hujú veľkosť 2—5 cm a sú pretiahnuté 
v smere fluidality. Štruktúra andezitu je 
porfyrická, s pilotaxitickou až hyalopilitic

kou základnou hmotou. Výrastlice tvorí 
plagioklas (An^sc) 15—20 %, augit 5 %, 
hyperstén 3 %. Najmladším efuzívnym 
členom v stratovulkanickej stavbe sú re

likty vrcholových lávových prúdov v oko

lí kóty Lazy v západnej časti stratovul

kánu. Prúdy tvorí strednoporfyrický hy

perstenickoaugitický andezit s nepravi

delným blokovitým rozpadom. 
Andezit má porfyrickú štruktúru s hya

lopilitickou základnou hmotou. Výrastlice 
tvorí plagioklas (An/l0_v,) do 25 %, hy

perstén 5 %, augit 10 % a akcesorický am

fibol. Rádiometrický vek andezitu je 
10,8 ± 0,3 mil. rokov. 

Komplex vulkanoklastík 

Významnou a neoddeliteľnou zložkou 
v stavbe stratovulkánu je komplex vul

kanoklastík tvorený autochtónnymi pyro

klastikami, redeponovanými pyroklastika

mi a epiklastikami. Vulkanoklastiká vy

stupujú v rámci centrálnej, prechodnej až 
periférnej vulkanickej zóny. 

Autochtónne pyroklastiká sú súčasťoustav

by centrálnej vulkanickej zóny, a to vnú

tornej a vonkajšej podzóny vulkanického 
kužeľa. Pyroklastiká sú zastúpené vulkanic

kými brekciami, aglomeratickými brekcia

mi a tufmi. Vulkanické brekcie vystupujú 
hlavne vo vnútornej podzóne vulkanické

ho kužeľa a tvoria ich prevažne explo

zívne fragmenty andezitov, ktoré dosa

hujú veľkosť i viac ako 40 cm. Časť týchto 
fragmentov má charakter vulkanických 
bômb so sférickým a subsférickým obme

dzením. V brekciách sú tiež časté frag

menty až bloky angulárne obmedzeného 
andezitu, ktoré pochádzajú zo staršej stav

by a explóziou boli vyvrhnuté na povrch 
už v pevnom stave. Fragmenty andezitu 
sú väčšinou chaoticky usporiadané, často 
tu však pozorovať znaky triedenia mate

riálu s prechodmi do aglomeratických 
brekcií až tufov (obr. 6 A, B). Matrix 
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Obr. 6. Litologický charakter autochtónnych pyroklastik: A, B — vnútorná pod
zóna vulkanického kužeľa (Z od Strednej hory), C, D — vonkajšia podzóna vulka
nického kužeľa (SV od kóty Strechový vrch). 1 — chaotické vulkanické brekcie až 
aglomeráty, 2 — aglomeratické brekcie, čiastočne zvrstvené a triedené, 3 — zvrstvené 
lapilové a pemzové tufy s fragmentmi, 4 — zvrstvené pemzové tufy, 5 — jemno
zrnné popolovité tufy, 6 — lávové prúdy pyroxenických andezitov, zbrekciovatené. 
Fig 6 Lithological character of autochthonous pyroclastics: A, B — the inner 
subzone of the volcanic cone (west of Stredná hora Mt.), C, D — the outer subzone 
of the volcanic cone (northwest of the Strechový vrch Mt.). 1 — chaotic volcanic 
breccias to agglomerates, 2 — agglomeratic breccias, partly bedded and graded, 3 — 
bedded lapilli and pumice tuffs with fragments of andesites, 4 — bedded pumice 
tuffs 5 — finegrained ash tuffs, 6 — lava flows of pyroxene andesites, brecciated. 

v brekciách je tufový, struskovolapilový, 
veľmi často s pemzou a má znaky speka

nia. Aglomerátové brekcie vystupujú pre

dovšetkým vo vonkajšej podzóne vulka

nického kužeľa. Tvorené sú explozívnymi 
f ragmentmi pórovitého až struskového 
andezi tu s premennou veľkosťou do 20 cm. 
Matr ix je jemnozrnný, popolovitý, s častou 
pemzou. Brekcie sú väčšinou spekané, 

aglutinovanč. Najmenej rozšírené pyro

klastiká vo vulkanickom kuželi sú tufy. 
Tufy sú lapilové, pemzové, ale i j emno

zrnné, popolovité a v pyroklast ikách tvo

ria t enké vložky, ktoré zvýrazňujú vrs tvo

vitost a t r iedenie mater iá lu (obr. 6 C, D). 
Úlomkovitý mater iá l pyroklast ik petrogra

ficky zodpovedá asociujúcim lávovým 
prúdom pyroxenických andezitov. 
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Redeponované pyroklastiká sú charak

teristické pre prechodnú a periférnu vul

kanickú zónu. Tvoria výraznejšie akumu

lácie v oblasti vonkajšej časti prechodnej 
zóny predovšetkým v západnej a severnej 
časti stratovulkánu. Tvoria ich rôzne zrni

tostné fácie, ktoré sa nepravidelne strie

dajú. Ich charakteristickým znakom je 
opracovanosť klastického materiálu a pies

čitotufový matrix so zvýšeným podielom 
pemzy. V klastickom materiáli redepono

vaných pyroklastik sa nachádzajú frag

menty andezitu do 20 cm, ojedinelé sú 
prítomné aj väčšie fragmenty a bloky. 
Medzi fragmentmi je častý andezit s póro

vitou až struskovitou textúrou typu vul

kanických bômb. Drobnoúlomkovité rede

ponované pyroklastiká až tufy sú charak

teristické prevažne pre periférnu vulka

nickú zónu. Tufy netvoria hrubé polohy 
a často pozvoľne prechádzajú do fácii epi

klastík. 
Epiklastiká predstavujú uloženiny pre

chodnej, ale hlavne periférnej zóny strato

vulkánu s maximálnym rozšírením v jeho 
severnej a JV časti. Tvoria ich rôzne zrni

tostné fácie od hruboúlomkovitých epi

klastických andezitových brekcií až po 
epiklastické pieskovce. 

Brekcie pozostávajú z angulárnych až 
subangulárnych fragmentov celistvých 
a pórovitých andezitov s veľkosťou do 
50 i viac cm. Vyznačujú sa variabilným 
zastúpením fragmentov andezitu a hrubo

piesčitým, netriedeným matrixom. Brekcie 
sú často hrubo zvrstvené, s tenkými vlož

kami (10—20 cm) epiklastických pieskov

cov. Fragmenty andezitov v brekciách 
petrograficky zodpovedajú typom andezi

tov lávových prúdov. Hrubé epiklastické 
brekcie smerom k periférnej zóne strato

vulkánu postupne prechádzajú do stred

no až drobnoúlomkovitých brekcií tvore

ných suboválnymi fragmentmi rôznych 
petrografických typov andezitov. Často sú 
zvrstvené. Matrix je zrnitý, piesčitý, de

tritický, s častou pemzou a úlomkami neo

vulkanických hornín. V periférnej zóne 
stratovulkánu, hlavne v jeho JV časti, vy

stupujú aj hrubšie polohy epiklastických 
pieskovcov, v ktorých sú často ojedinelé 
opracované fragmenty andezitu až do 
veľkosti 0,5 m. 

Chcmizmus vulkanitov 

Z hľadiska petrografického zloženia 
majú horniny andezitového stratovulkánu 
jednoduchý a monotónny charakter. Pod

statnú časť jeho stavby zaberajú mono

tónne dvojpyroxenické andezity s varia

bilným zastúpením hypersténu a augitu 
a odlišujúce sa tiež makro i mikroskopic

kými znakmi. Z tohto rámca sa vynímajú 
extruzívne telesá a lávové prúdy hyper

stenických, amfibolickohyperstenických 
a biotitickoamfibolickohyperstenických 
andezitov, ktoré vystupujú v periférnej 
južnej časti stratovulkánu. 

Petrografický charakter andezitov sa od

ráža v ich chemickom zložení, ktoré je 
uvedené v tab. 1. Rozdiely v chemickom 
zložení skúmaných hornín, ako aj ich 
príslušnosť k jednotlivým typom hornín 
znázorňuje TAS diagram (obr. 7) podľa 
Le Maitreho (1982). Prevažná časť pro

jekčných bodov skúmaných hornín je 
v tomto diagrame zastúpená na rozhraní 
poľa bazaltického andezitu a andezitu. Sú 
to všetky variety dvoj pyroxenických hy

perstenickoaugitických andezitov, ktoré 
tvoria vlastný vulkanický kužeľ a plášť 
stratovulkánu. Podobný chemizmus majú 
aj intrúzie dioritových porfýrov zo 
strednej časti centrálnej vulkanickej zóny 
(vrt Str1). 

Druhú skupinu hornín tvorí petrografic

ký odlišný andezit z južnej časti strato

vulkánu a extruzívne telesá. Podobné 
chemické zloženie má aj intrúzia diorito

vého porfýru z oblasti stratovulkanického 
plášťa (Cabovský potok). Projekčné body 



TAB. 1 
Chemické zloženie vulkanitov 

Chemical composition of volcanites 

SiO. 
TiO. 
A1,03 

Fe.Oj 
FeO 
M n O 
CaO 
MgO 
Na.O 
K.O 

PP.-, 
SO, 
H.O + 
H.O-
str. ž. 

Stľ-1 
105,0 

1 

57,60 
0,87 

17,18 
1,76 
4,86 
0,000 
4,03 
3,55 
1,79 
1,65 
1,13 
st. 
0,01 
3,42 
6,41 

103,43 

Str-1 
1173,0 

2 

56,20 
0,56 

16.38 
3,06 
4,67 
0,111 

10,04 
4,62 
2,24 
0,90 
0,12 
0,02 
— 
0,05 
0,37 

99,34 

S-10 
65,8 

3 

61,55 
0,83 

16,41 
5,82 
3,14 
0,10 
4,99 
2,48 
2,77 
2,44 
0,18 

St 
0,79 
3,11 
0,91 

105,52 

Ba 
146 

4 

62,03 
0.71 

16,76 
6,29 
— 
0,14 
5,81 
0,90 
3,31 
1,94 
0,21 
0,10 
0,96 
0,57 
1,89 

101,42 

Ba 
162 

, 5 

63,98 
0,73 

17,58 
4,97 
— 
0,118 
4,82 
0,83 
3,44 
2,44 
0,22 
0,07 
0,91 
0,33 

— 

101,50 

Ba 
1726 

6 

65,72 
0,51 

16,44 
1,79 

1,84 
0,05 
5,05 
0,91 
3,68 
2,80 
0,16 
0,02 
— 
0,50 
0,72 

100,19 

Ba 
151 

7 

60,87 
0,72E 

17,95 
6,05 

— 
0.07E 
6,33 
2,33 
3,10 
1,70 
0,18 
0,06 
1,15 
0,31 
0,52 

101,36 

Ba 1 
55 

8 

63,48 
0,85C 

16,57 
6,19 

— 
0,119 
5,06 
1,22 
3,23 
2,40 
0,25 
0,04 
0,84 
0,20 
0,35 

100,88 

Ba 
1754 

9 

64,70 
0,82 

18,41 
1,43 
1,72 
0,051 
4,55 
0,80 
3,00 
2,30 
0,14 
0,02 

— 
1,20 
1,85 

100,99 

Ba 
133 

10 

58,40 
0,841 

17,20 
7,42 
— 
0,132 
6,93 
3,20 
2,93 
1,68 
0,21 
0,10 
1,13 
0,20 
0,29 

100,66 

Ba 
224 

11 

59,58 
0,750 

17,65 
7,34 

— 
0,121 
6,32 
3,27 
2,66 
1,55 
0,21 
0,03 
0,76 
0,55 

i — 

100,79 

Ba 
271 

12 

58,99 
0,74 

16,40 
2,27 
4,31 
0,114 
7,29 
4,84 
2,42 
1,62 
0,14 
0,02 

— 
0,04 
0,21 

99,44 

Ba 
265 

13 

58,57 
0,85 

17,59 
3,31 
3,75 
0,115 
7,02 
3,44 
2,48 
1,58 
0,14 
0,09 

— 
0,18 
0,50 

99,61 

Ba 
316 

14 

57,68 
0,692 

15,90 
7,26 

— 
0,138 
8,43 
5,60 
1,95 
1,53 
0,17 
0,04 
0,54 
1,02 

1 — 

100,95 

Ba 
326 

15 

58,01 
0,853 

19,02 
6,62 

— 
0,111 
5,51 
3,58 
2,35 
1,24 
0,23 
0,04 
1,46 
0,61 

— 

99,63 

S 
- i 

ľ 
CO 

<3 

t* 
O 
>-4 

Oo 



Pokračovanie tab. 1 

S i 0 2 

T i 0 2 

A1,0 3 

F e , 0 3 

FeO 
M n O 
CaO 
MgO 
N a 2 0 
K 2 0 
P2O5 
SO3 
H 2 0 + 

H 2 0 " 
str. ž. 

Ba 
292 

16 

57,13 
0,902 

19,08 
7,50 

— 
0,139 
8,51 
2,72 
2,55 
1,33 
0,21 

st. 
0,40 
0,41 

100,88 

Ba 
846 

n 
55,80 

0,99 
19,12 

3,66 
3,41 
0,09 
8,40 
3,07 
2,80 
1,12 
0,18 
0,03 
0,77 
0,20 
0,85 

100,49 

Ba 
80 

18 

56,38 
0,93 

17,41 
2,67 
5,01 
0,101 
7,82 
5,42 
2,16 
0,84 
0,14 
0,02 
0,46 

0,62 
0,52 

100,41 

Ba 
300 

19 

57,48 
0,828 

16,91 
8,33 

— 
0,140 
7,70 
4,63 
2,25 
1,23 
0,20 

st. 
0,61 

0,50 

— 

100,81 

Ba 
342 

20 

55,65 
0,954 

18,49 
7,43 

— 
0,134 
7,49 
4,79 
2,26 
0,97 
0,21 
0,05 
0,96 
1,15 

— 

100,53 

Ba 
680 

21 

57,35 
0,96 

19,71 
3,40 
3,13 
0,082 
6,64 
1,82 
3,04 
1,40 
0,20 
0,02 

— 
1,33 
1,50 

100,58 

Ba 
705 

22 

57,28 
0,95 

16,63 
2,22 
5,51 

0,121 
7,96 
4,91 
2,10 
1,12 
0,16 
0,02 
0,42 
0,01 
0,48 

100,89 

Ba 
847 

23 

57,16 
0,92 

16,28 
2,93 
5,01 

0,129 
7,68 
5,11 
2,26 
1,22 
0,17 
0,02 
0,42 
0,40 
0,47 

100,18 

Ba 
42 

24 

54,08 
1,018 

16,69 
9,97 
— 

0,16£ 
8,81 
5,78 
2,36 
0,87 
0,22 
0,06 
0,08 
0,22 
0,12 

100,45 

Ba 
608 

25 

54,82 
1,050 

16,45 
2,77 
6,13 

0,164 
8,28 
5,73 
2,40 
0,94 
0,18 
0,02 
— 
0,13 

0,38 

99,44 

Ba 
190 

26 

61,84 
0,810 

16,89 
6,85 
— 

0,114 
5,39 
2,74 
2,73 
2,11 
0,23 
0,10 
0,52 
0,23 
— 

100,55 

Ba 
195 

27 

61,42 
0,839 

17,00 
6,72 
— 

0,118 
5,35 
2,96 
2,66 
2,18 
0,23 
0,04 
0,80 
0,29 
— 

100,59 

Ba 
218 

28 

61,24 
0,860 
16,95 
7,00 
— 

0,129 
5,85 
2,90 
2,66 
2,11 
0,21 
0,10 
0,71 
0,19 
— 

100,90 

Ba 
40 

29 

56,58 
0,857 

18,16 
7,89 

0,152 
8,16 
3,95 
2,17 
1,19 
0,22 
st. 
1,02 
0,12 
0,63 

101,09 

Ba 
496 

30 

54,78 
1,08 

17,73 
2,17 
6.06 
0,134 
7,96 
5,01 
2,50 
0,96 
0,17 
0,03 
0,70 
0,15 
0,73 

100,16 

ä 
S 
2' 
5' 
PT 

S 
n 

t* 
—♦ 

cr 

O 
C 

c 
C 

5 
s-
O 

-1 
0 

i T.1" t
< . r u ,z l v n y komplex, 4—6 — extruzivny komplex, 7 — amfibolicko-hyperstenický andezit, 8 — hyperstenický andezit 

9 — biotiticko-amfibohcko-hyperstenický andezit, 10—15 — drobno- až strednoporfyrický dvojpyroxenický andezit 16 — 
drobnoporfyrický hyperstenicko-augitický andezit, 17 — hyperstenicko-augitický andezit s amfibolom, 18—23 — kavérnózny 
hyperstenicko-augitický andezit, 24—25 — strednoporfyrický hyperstenicko-augitický andezit, 26-30 — andezitové dajky 

I 
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Obr. 7. TAS diagram chemickej klasifikácie 
(Le Maitre, 1982). 1 — intruzívny komplex 
dioritových porfýrov, 2 — extruzívny kom
plex, lávové prúdy, 3 — amfibolicko-hyper-
stenický andezit, 4 — hyperstenický andezit, 
5 _ biotiticko-amfibolicko-hyperstenický an
dezit, 6 — drobno- až strednoporfyrický dvoj-
pyroxenický andezit, 7 — drobnoporfyrický 
hyperstenicko-augitický andezit, 8 — hyper
stenicko-augitický andezit s amfibolom, 9 — 
kavernózny hyperstenicko-augitický andezit, 
10 — strednoporfyrický hyperstenicko-augi
tický andezit, 11 — andezitové dajky. 
Fig. 7. TAS diagram of chemical classification 
(Le Maitre, 1982). 1 — intrusive complex of 
diorite porphyries, 2 — extrusive complex, 
lava flows, 3 — amphibole-hypersthene ande-
site, 4 — hypersthene andesite, 5 — biotite-
amphibole-hypersthene andesite, 6 — fine to 
medium porphyric two-pyroxene andesite, 
7 — fine porphyric hypersthene-augite ande
site, 8 — hypersthene-augite andesite with 
amphibole, 9 — cavernous hypersthene-augite 
andesite, 10 — medium porphyric hypersthene-
augite andesite, 11 — andesite dykes. 

týchto hornín sú v diagrame zoskupené 
na rozhraní póla andezi tov a dacitov. 

Rozdielne postavenie v d iagrame zaují
majú telesá andezitových dajok. Dajky 
vystupujúce na povrch v západnej časti 
.s tratovulkánu v okolí kóty Lazy spadajú 
do póla bazalt ických andezitov a dajky 
z oblasti Strechového vrchu vo východ

nej časti s t ra tovu lkánu spadajú do póla 

acidnejších andezitov. 
Variačný diagram KjO SiOj (obr. 8) po

dľa Gilla (1981) dokumentuje alkalinitu 
skúmaných hornín. Projekčné body skú

maných hornín sú zoskupené v poli ande

zitov so s t redným obsahom draslíka. 

Poznámky k neras tným surovinám 

Andezitový s t ra tovulkán Strechový vrch 
predstavuje komplexnú vulkanickú š t ruk

túru, ktorú v rámci rudného rajónu 
Slanských vrchov možno považovať za zá

kladnú metalogenetickú jednotku. 
V stavbe s t ra tovulkánu sme vyčlenili 

centrálnu vulkanickú zónu, ktorá je cha

rakter izovaná prítomnosťou in t ruzivneho 
komplexu a hydro te rmálne premenených 
hornín. Intruzívny komplex vystupujúci 
v podobe dvoch priestorovo oddelených 
telies dioritových porfýrov (obr. 3, 4) je tu 
indikovaný významnou tiažovou kladnou 
anomáliou a hydro te rmálne premenené 

69 S1O2 hm. % 

1 0 2 0 3H Q G ] 6[ZJ 

Obr. 8. Klasifikačný diagram K20/Si02 (Gill, 
1981). Vysvetlivky ako pri obr. 7. 
Fig. 8. K20/Si02 classification diagram (Gill, 
1981). Explanations are in Fig. 7. 
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S.NSKE 

0 1 2 3 

Obr. 9. Mapa odberu vzoriek. (Symboly a čís
la vzoriek sú uvedené v tab. 1.) 
Fig. 9. Map of sample taking. (Symbols and 
numbers of samples are given in Tab. 1.) 

horniny úplnou stratou magnetizácie 
(Bujňáková et al., 1979). O existencii hyd

drotermálne premenených hornín svedčia 
aj anomálie VP (max. 12 %) a relatívne 
znížené merné odpory hornín (Pospíšil, 
Tkáč, 1980). 

Z hľadiska možného výskytu sulfidickej 
mineralizácie bola táto časť centrálnej 
vulkanickej zóny vytypovaná ako najper

spektívnejšia. Na jej overenie bol v centre 
hlavnej tiažovej anomálie s nízkou mag

netizáciou hornín a anomáliou VP (10 až 
12 %) lokalizovaný vrt STR1 (1200 m). 
Zistil veľmi nepravidelnú a rozptýlenú 
polymetalickú mineralizáciu viazanú na 
intruzívny komplex dioritových porfýrov, 
ale aj na okolité horninové komplexy. 
Celkovú metalogenetickú charakteristiku 
centiálnej vulkanickej zóny stratovulkánu 
na základe výsledkov vrtu STR1 podal 
Kaličiak et al. (1981). Podľa Ďuďu (1982) 
je hlavným a prevládajúcim rudným mi

nerálom sfalerit. Ďalej je prítomný gale

nit, chalkopyrit, pyrotín, markazit, pyrit, 
arzenopyrit. Autor vyčlenil polymetalickú 
a markazitovú formáciu. V rámci poly

metalickej formácie vyčlenil tieto mine

rálne asociácie: 
1. pyrit, galenit, sfalerit s akcesorickým 

chalkopyritom a pyrotínom; 2. pyrit, py

rotín (+ chalkopyrit) s akcesorickým ar

zenopyritom; 3. karbonát, polymetály 
(sfalerit, galenit, chalkopyrit) s akcesoric

kým pyritom, pyrotínom, markazitom, ar

zenopyritom. kremeňom a kaolinitom; 
4. karbonát s akcesorickým kremeňom, 
arzenopyritom a ílovými minerálmi; 5. kal

cit, epidot s akcesorickým pyritom a chal

kopyritom. 
Na základe analógie s pomermi v zlato

banskom stratovulkáne Tôzsér in Burian 
et al. (1985) predpokladá postrednosar

matský vek mineralizácie a jej spätosť 
s hydrotermálnymi procesmi prebiehajú

cimi v záverečných fázach 3. etapy inter

mediárneho vulkanizmu v Slanských 
vrchoch. 

Vychádzajúc z celkovej analýzy stavby 
centrálnej vulkanickej zóny, rozsahu in

truzívneho komplexu na povrch a z vý

sledkov vrtu STR1 vyplýva, že intruzívny 
komplex tu tvoria predovšetkým ložné 
formy telies s menším zastúpením verti

kálnych foriem intruzívnych telies. Kom

plex je situovaný v subvulkanickej a in

travulkanickej úrovni. V jeho zložení chý

bajú výraznejšie petrograficky diferenco

vané členy a výraznejšie vertikálne formy 
telies — dajky, pne, prieniky. A práve prí

tomnosť takýchto telies zohráva významnú 
úlohu pri cirkulácii hydroteriem. Tento 
faktor svedčí o absencii výraznejších aku

mulácií sulfidov. Zdá sa, že negatívny 
vplyv na cirkuláciu hydroteriem tu zo

hral aj litologický charakter podložia 
tvoreného slabo priepustnými a slabo tek

tonicky porušenými neogénnymi pelitic

kými sedimentmi. 
Z hľadiska výskytu väčších ložiskových 
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akumuláci í sulfidov sa javí tá to oblasť 
málo perspektívna. Stupeň poznania tejto 
problematiky je však nízky, a preto je aj 
naďalej potrebné venovať zvýšenú pozor

nosť hlavne detailnej š t ruk túrne j analýze 
územia a otázkam charak teru a rozsahu 
hydrotermálnych premien, ako aj špeciál

nym petrologickomineralogickým otáz

kam. 
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Geological structure of the Strechový vrch stratovolcano in the 
Slanské vrchy Mts., East Slovakia 

The Strechový vrch andesite stratovolcano 
represents a relatively well preserved vol
canic structure, which is a part of the vol
canic area of the Slanské vrchy Mts. (Fig. 1). 

The stratovolcano originated in the margi
nal fault zone of the longitudinal graben, on 
the places of its intersection with distinct 
transverse faults (Fig. 2). Its origin and de
velopment took place in the marginal offshore 
zone of the Sarmatian sea. 

According to radiometric data the strato
volcano was formed during the Lower Sar
matian — Lower Pannonian period, in the 
range of 12.7 + 0.4—10.7 + 0.4 mil. years (Ka
ličiak, Repčok, 1987). 

The geological structure of the stratovolcano 
is marked by the presence of explosive, but 
mainly effusive volcanic facies. Both extru

sive and intrusive complexes are also signi
ficant structural elements (Kaličiak et al., 
1986). 

The central, transient and peripheral zones 
can be defined in the framework of the stra
tovolcano structure (Fig. 3). 

The central volcanic zone is situated in the 
central part of the stratovolcano and it is 
formed by an intrusive complex and by a 
volcanic cone. The intrusive complex occurs 
at the surface in the form of two spatially 
separated bodies of diorite porphyries (Fig. 4). 
The intrusions have a character of sills and 
they are in the subvolcanic to intravolcanic 
position in the stratovolcano structure. The 
volcanic cone has a stratovolcanic structure 
with interbedded lava flows and autochtho
nous pyroclastics, which are periclinally bedded 
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in directions from the centre. The inner sub
zone — the area of the inner slopes of caul
dron depression — and outer subzone — the 
area of the cone relicts along its periphery — 
have been defined in its structure. A typical 
lithostratigraphical profile through the inner 
subzone is in Fig. 5. 

The transient volcanic zone (stratovolcanic 
mantle) is formed predominantly by lava 
flows, redeposited pyroclastics and by epi
clastics. Andesite extrusive bodies occurs at 
the surface in the framework of the transient 
volcanic zone structure. 

The periphery volcanic zone (pioluvial 
plain) is practically preserved only in the SW 
and W part of the stratovolcano. It is formed 
by relicts of redeposited tuffs, epiclastics and 
by relicts of thin brecciated lava flows. 

Lithologicalpetrographical characteristic of 
rocks 

The intrusive complex is formed by bodies 
of diorite porphyries, which differ in their 
petrographic composition besides their posi
tion in the stratovolcano structure. The intru
sion from the middle part of the central zone 
is formed by compact, massive diorite porphy
ry. Diorite porphyry has a porphyric texture 
with holocrystalline development of ground
mass. Phenocrysts are represented by plagio
clase, hypersthene and augite. The intrusion, 
which occurs at the surface in the NE part 
of the stratovolcano (Fig. 4) is formed by 
diorite porphyry of different composition. It 
has porphyric texture with hypidiomorphic to 
panallotriomorphic groundmass and pheno
crysts are represented by plagioclase, amphi
bole, hypersthene, biotite and quartz. 

Andesite radial dykes, which cut the older 
stratovolcanic structure, have been classified 
with the intrusive complex. 

The development of the stratovolcano was 
accompanied by the extrusive activity with 
extrusions of andesite bodies along tectonic 
lines, mainly in the area of the transient and 
peripheral zones respectively. The largest 
intrusive body occurs in the west part of the 
stratovolcano, in the Kamenický potok valley. 
It has a domatic form, elongated in the 
NE—SW direction. 

The effusive complex is formed by lava 
flows, which represent a distinct component 
in the structure of the stratovolcano. Lava 
flows are a part of the central, transient and 
peripheral zone of the stratovolcano. They 

occur, in substance, in a form of tongue, 
elongated in one direction. Their thickness 
rises towards the periphery of the stratovol
cano. 

Lava flows in the area of the central zone 
are thin, brecciated, farther from the centre 
they are more compact, thicker and areally 
more extensive, they are brecciated in their 
marginal parts. 

According to the radiometric data the 
effusive activity pulsated in the range of 
12.7 + 0.4—10.8 + 0.3 m. y. (Kaličiak, Repčok, 
1987). 

Several petrographical types of andesites 
can be defined in the structure of the strato
volcano within the framework of the effusive 
complex. These andesite differ macroscopically 
in lithological character, but mainly in petro
graphical character. Individual petrographical 
types of andesites are defined on the geo
logical map of the stratovolcano (Fig. 4). 

The complex of volcanoclastics is formed 
by autochthonous pyroclastics, redeposited 
pyroclastics and epiclastics. Volcanoclastics 
occur in the framework of the central, tran
sient and peripheral zones respectively. 

Autochthonous pyroclastics are a part 
of the central zone of the stratovolcano, 
mainly of its volcanic cone. Volcano breccias, 
agglomeratic breccias and tuffs are present 
here. The lithological character of pyroclastics 
is depicted in Fig. 6. 

Redeposited pyroclastics are characteristic 
for the transient and peripheral zones 
respectively. They form different grain facies, 
which irregularly interbed. 

Epiclastics are the deposits of the transient, 
but mainly of the peripheral zone of the 
stratovolcano. They are formed by various 
types of grain facies, from coarse grain 
epiclastic andesite breccias to epiclastic 
sandstones. 

The areal distribution of volcanoclastics 
within the framework of the structure of the 
stratovolcano is in Fig. 4. 

Chemical composition of volcanites 

Chemical composition of volcanites is given 
in Tab. 1 and it reflects petrographical com
position of rocks. The differences in chemical 
composition of rocks as well as their perti
nence to the individual types of rocks are 
depicted in TAS diagram (Fig. 7) according 
to Le Maitre (1982). The variation diagram 
K..O Si02 (Fig. 8) according to Gill (1981) 
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documents the alkalinity of the investigated 
rocks. 

Remarks to raw materials 

The Strechový vrch andesite stratovolcano 
represents a complex volcanic structure, 
which can be regarded as the principal me-
tallogenic unit. 

From the metallogenic point of view the 
central volcanic zone with the presence of 
the intrusive complex accompanied with 
hydrothermal altered rocks and with mani

festations of sulphide ore mineralization is 
the most prospective. 

A comprehensive metallogenic characteristic 
of the central volcanic zone with the defini
tion of ore formations and mineral parage-
netic associations has been submitted by 
Kaličiak et al. (1981) and by Ďuďa (1982). 

Ascertained polymetallic mineralization 
does not reach the economic parameters and 
the central volcanic zone of the Strechový 
vrch stratovolcano appears from the prog
nostic point of view as less prospective struc
ture. 

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

S. B u č e k , O. J e n d r e j á k o v á , P. M a
s a r y k , J. P a p š o v á : Biostratigrafia 
a stavba „vyšších p r i krovov" Bieleho pohoria 
v pezinských Malých Karpatoch (Bratislava 
11. 2. 1988) 

Prednáška zhrnula nové poznatky, ktoré 
získal kolektív autorov z Geologického ústavu 
CGV SAV pri štúdiu dazykladálnych rias, fo
raminifer, konodontov a mikrofácií triaso
vých súvrství v tzv. vyšších príkrovoch Ma
lých Karpát. Nad bazálnymi dolomitmi tu vo 
všetkých troch študovaných čiastkových prí
krovoch (veterníckom, havranickom a jab
lonickom) vystupuje gutensteinské súvrstvie. 
V najvyššej časti nad anaberskými vápencami 
sa objavujú biodetritické vápence so zvyška
mi pelsónskych rias zóny Physoporella pauci
forata — Oligoporella pilosa. V ich nadloží 
vo veterníckom príkrove leží zámostské sú
vrstvie so silicifikovanou faunou brachiopo
dov a gastropodov. Gutensteinské i zámostské 
súvrstvie obsahuje monotónne asociácie fora
núnifer s niektorými významnými pelsónsky
mi druhmi, zámostské súvrstvie obsahuje 
charakteristické konodontové asociácie roz
hrania pelsónu a ilýru. Vyššie časti vápenco
vej sekvencie veterníckeho príkrovu zastu
puje reiflinské súvrstvie s bohatou faunou 
konodontov. Ich ilýrske, longobardské a kor
devolské asociácie sú dobre korelovateľné so 
súvekou faunou zo Západných Karpát, prob
lémom ostávajú len zle zastúpené asociácie 
fasanského veku. 

V havranickom a jablonickom príkrove na
sleduje po anaberskom vápenci steinalmský 

a wettersteinský vápenec obsahujúci množ
stvo dazykladaceí assemblagezóny. Ph. pau
ciforata — Olig. pilosa a acmezóny Teutlopo
rella herculaea. Nadložné wettersteinské do
lomity charakterizujú formy lagunárnej fácie 
(Diplopora annulata), biohermálnej zóny 
(Teutloporella herculaea), ako aj zóny tesne 
priliehajúcej k rifu (T. nodosa). 

I vo veterníckom príkrove sa počas ladinu 
rozrastal rif, ktorý napokon celkom prekryl 
vnútropanvovú depresiu. Foraminiferové aso
ciácie rifových vápencov obsahujú typické 
wettersteinské prvky. Okrem toho vo vyšších 
polohách rifového komplexu sa objavujú už 
karnské druhy. 

Vrchnotriasové sedimenty zastupuje rozlič
ne hrubý komplex lunzského (reingrabenské
ho) súvrstvia, oponické vápence a „hlavný" 
dolomit. 

Najmladšie triasové súvrstvie havranickej 
jednotky tvoria vápence dachsteinskej fácie 
(vrchnonorického až rétskeho veku). Spodnú 
cast 300 až 400 m hrubého súvrstvia charak
terizujú kalové, zriedkavo stromatolitické vá
pence. Do nadložia slabne dolomitizácia a pri
búda organodetritických vložiek (často lami
novaných a gradačne vrstvených), súvrstvie 
nadobúda nevýrazne cyklickú stavbu (okolie 
Plaveckého Petra). V najvyšších častiach (Ja
vorový vrch, Chtelnica) sú časté lumache
lové vápence s faunou koralov, brachiopodov 
a mäkkýšov. Reprezentujú sediment plytkého 
šelfu a priľahlej otvorenej lagúny. Dachstein
ské vápence z jablonického príkrovu pravde
podobne sedimentovali bližšie k jadru rifovej 
plošiny. 


