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sediments occur here. 
In the Eggenburgian, in the sense of Wass 

and Cverčko (1985) we have defined two 
lithostratigraphical units: the Prešov Mem
ber and the Celovce Member. The Karpatian 
sediments have totally different development 
in the Prešov area. We have defined three 
lithostratigraphical units here: the Teriakovce 
Member, the Solná Baňa Member and the 
Kladzany Member. 

The Neogene volcanites are represented by 
rhyolite volcanoclastics and andesite extrusive 
bodies. Rhyolite volcanoclastics as products 
of the initial stage of the Neogene volcanism 
in East Slovakia, are a part of the sedimen
tion filling of the Eggenburgian and Karpa
tian age. They occur at the surface only 
fragmentary (west of Fintice). Centres of 
this volcanism are unknown. 

Rhyolite tuffs in the Eggenburgian sedi
ments from the Celovce1 borehole are 
regarded as the oldest, up to now ascertained 
products of the Neogene volcanism in East 
Slovakia (Slávik et al., 1960). The second oldest 
volcanogenic horizon, represented by rhyolite 
volcanoclastics, occurs only in the Karpatian 
sediments. 

Andesite extrusive bodies create morpho
logically distinct volcanic forms, which are 
lineary arranged in the NW—SE direction in 
the longitudinal Kapušany horst, which 
represents the distinct volcanotectonic zone. 
The Stráž body, the body northwest of Fin
tice and the Šarišský hrad extrusion have an 
excentric position. The Šarišský hrad body 
is situated in the volcanotectonic zone of the 
analogous course. 

These extrusive bodies occur in the Paleo
gene sediments, which are contact meta
morphosed by them. According to radiometric 
data andesite extrussion have the Middle 

Sarmatian age in the range of 12.0 + 0.4— 
12.0 ± 0.5 m. y. (Kaličiak, Repčok, 1987). 
Andesite extrusions have a domatic charac
ter. Within the framework of the extrusive 
complex we have defined two basic groups 
of volcanic bodies: irregular isometric bodies 
and irregular elliptic bodies of extrusive
laccolithe type (Fig. 3). Andesites also differ 
petrographically. We have distinguished three 
petrographical types of andesites: pyroxene
amphibole andesite with garnet is a special 
type, which forms the Šarišský hrad and 
the Maliniak bodies respectively, the presence 
of garnet is its characteristic feature. Garnet 
forms pink rounded grains of the size to 2 cm 
in these andesites. Chemical composition of 
garnets is given in Tab. 2 (according to Zor
kovský, 1956). Augitehypersthene andesite 
with amphibole forms the Stráž, and Hôrky 
bodies and the extrusion northwest of Fin
tice. Pyroxeneamphibole andesite is the most 
spread type and it forms irregular elliptic 
bodies in the axis of the longitudinal Kapu
šany horst. 

Modal composition of andesites is given 
in Tab. 1. Chemical compositions of andesites 
are given in Tab. 3. Two basic types could be 
distinguished among them. Pyroxeneamphi
bole andesites with garnet and augite
hypersthene andesites with amphibole have 
close chemical composition. On the other 
hand, pyroxeneamphibole andesites, which 
are more acidic, form the individual group. 
Chemical differences are documented by 
variation TAS diagram according to Le Maifre 
(1982) and Gill (1981). The position of 
andesites in the classification according to 
Streckeisen (1973) is given in QAP diagram 
(Fig. 6). Investigated rocks fall in the field 
of dacites and andesites. 

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

W. L a d w e i n (OMVAG Viedeň): Pros
pekčný význam organickej geochémie v Ra
kúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej 
panve (Bratislava 22. 10. 1987) 

Ekonomická náročnosť vrtných prác si vy
nucuje prechod naftového podnikania od ex
tenzívneho rozvoja k intenzívnemu, čo zna
mená potláčanie náhodnosti v situovaní 
vrtov a ich cieľavedomé sústreďovanie do 

najnádejnejších oblastí a hĺbok. Efektívnosť 
prieskumu sa hodnotí rýchlosťou prírastku 
zásob na každý nový vrt v porovnaní s ná
hodilým vŕtaním. Štatistiky ukázali, že za
vedením geofyzikálnych metód a štruktúrne
ho výskumu sa efektívnosť zvýšila o 28 % 
a včlenením geochémie vrátane modelovania 
do komplexnej stratégie prieskumu o ďalších 
40 %. Neexistuje jediná zázračná metóda, 
pomocou ktorej sa dá predpovedať, kde sa 
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nájdu ložiská ropy a plynu. Riziko naftového 
podnikania možno znižovať len zavedením 
a rozvíjaním nových metód výskumu a ich 
interdisciplinárnym prepojením. Úspešnosť 
naftových spoločností kdekoľvek na svete 
dnes závisí od toho, do akej miery sa im ta
kúto štruktúru prieskumu podarí vybudovať. 

Organickogeochemický výskum sa do naf
tovej prospekcie v Rakúsku zaviedol, keď sa 
zisťovalo, či sa vyplatí vŕtať do hlbšieho pod
ložia viedenskej panvy. Výskum sledoval 
3 okruhy problémov: materské horniny, ko
reláciu ropa — ropa a ropa — materská hor
nina. Dosiahli sa takéto výsledky: 

Materské horniny sa z hľadiska celkového 
obsahu organických látok (Corg) skúmali py
rolýzou RockEval, plynovou chromatografiou 
a mikroskopickou fotometriou. Neogénne se
dimenty majú nízky genetický potenciál 
(pod 1 kg CH/t horniny), obsahujú prevažne 
plynonosný typ kerogénu. Len v najhlbších 
častiach panvy dosahujú počiatočné štádium 
zrelosti, ktoré však ešte nestačí na vytvore
nie ložiskovo významného množstva uhľovo
díkov, z neogénu však môžeme odvodzovať 
určitý podiel metánu biochemického pôvodu. 
Z predneogénnych hornín sa flyš vyznačuje 
veľkou heterogenitou kvality a často resedi
mentovaným kerogénom. Môže byt čiastoč
ným zdrojom plynu v hĺbkach 5—7 km. Prí
krovy vápencových Alp v podloží, s výnim
kou niektorých slienitých a uhľonosných 
vrstiev, ktoré sú však objemovo nevýznam
né, nemajú takmer vôbec materské vlastnosti. 
Autochtónny lias — doger na svahoch Čes
kého masívu má dve fácie: deltovú a prodel
tovú. Napriek tomu, že v deltových sedimen
toch je obsah organického uhlíka dosť vyso
ký, ich terigénny pôvod, resedimentácia 
a s tým spojený nízky obsah vodíka sú prí
činou nízkeho uhľovodíkového potenciálu 
(pod 2 kg CH/t horniny). Deltové súvrstvia 
obsahujú kerogén morského pôvodu, avšak 
jeho koncentrácia je nižšia (pod 2°'n Corg), čo 
znižuje ich materský potenciál. Autochtónny 
lias — doger dosahuje zónu tvorby v hĺbkach 
pod 4 km a môže byt len zdrojom plynu 
a menšieho množstva kondenzátu. 

Najlepšie materské vlastnosti má panvová 
(pelitická) redukčná fácia autochtónneho 
malmu. Koncentrácia organických látok je 
väčšinou 1—2 % Cors, kerogén je typu II—III, 
čiastočne morského pôvodu, celkový uhľovo

díkový potenciál je 2—5 kg CH/t horniny. 
Takéto sedimentárne horniny sa v celosveto
vom meradle považujú za stredne kvalitné 
ropomaterské horniny. Zónu tvorby ropy 
(ropné okno) dosahujú v hĺbke 4—6 km 
a hlbšie sú dobrým zdrojom plynu. 

Korelácie ropa — ropa a a ropa — materská 
hornina sú druhou najdôležitejšou oblasťou 
geochemického výskumu. Sú založené na 
analýzach geochemických fosílií kapilárnou 
plynovou chromatografiou a jej kombináciou 
s hmotnostnou spektrometriou, čiastočne tiež 
na izotopickom výskume. Výsledky ukázali, 
že ropa z veľkej väčšiny ložísk v neogéne a vo 
flyšovom aj mezozoickom podloží vznikla 
z autochtónneho malmu v pokročilom štádiu 
zrelosti. Iba niektoré ojedinelé výskyty ropy 
majú pôvod v autochtónnom liase — dogeri. 
To, že sa mnohé ropy líšia v hustote a obsa
hu parafínov, je dôsledkom biodegradácie (tá 
pri teplotách nad 65 "C ustáva), ako aj pre
mývania vodami a deasfaltizácie (druhotným 
preplynením). 

V celopanvovom meradle vzniklo hlavné 
množstvo ropy v slieňoch a ílovcoch autoch
tónneho malmu v oblastiach, kde boli pre
kryté príkrovmi flyšu a Vápencových Alp. ako 
aj neogénnou výplňou viedenskej panvy. 
Hlavná fáza tvorby nastala až po dosunuti 
príkrovov. Migrácia, ktorá začala začiatkom 
neogénu, prebiehala vo vertikálnom smere 
hlavne pozdĺž zlomov a vztýčených vrstiev 
mezozoických príkrovov, cez ktoré prenikli 
uhľovodíky až do nsogénnych súvrství, 
v menšej miere prebiehala migrácia aj z au
tochtónu do flyšu. Tam, kde je autochtón 
v hlbke menej ako 4 km (molasová pred
hlbeň), je ako materské súvrstvie nezrelý 
a plyn má zväčša biochemický pôvod. Cím 
ďalej od Českého masívu, tým viac sa au
tochtónny malm stáva zrelým zdrojom ropy 
a pod najmocnejším komplexom príkrovov 
mezozoických karbonátov už zdrojom plynu. 

Na základe geochemického modelu genézy 
uhľovodíkov vo viedenskej panve je ďalší 
prieskum sústredený na pasce prepojené 
migračnými cestami s predpokladaným roz
šírením autochtónneho malmu v zrelom štá
diu, t. j . hlbšie ako 4 km. V týchto oblastiach 
sú dnes realizované nákladné hlboké vrty, 
ktoré spolu s uhľovodíkmi prinášajú materiál 
pre novú etapu geochemickej prospekcie. 


