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z o Ž I V O T A S G S 

I. R o j k o v i č : Geológia a metalogenéza Antiatlasu 
v Maroku (Bratislava 19. 5. 1988) 

Chrbtica južného Maroka. Antiatlas. sa tiahne zo západu 
na východ od Atlantiku až do Alžírska, kde pokračuje 
(obr. I). Je to obrovská antiklinálna zóna. v ktorej prekam

brické podložie vystupuje vo viacerých jadrách v obale 
pozostávajúcom z neskoroproterozoických a palcozoických 
formácií (Choubert I960). 

Obr. I. Geografická požičia Antiatlasu. 

Prekambrium I je reprezentované v spodnej časti hori

zontom oligomiktných bridlíc, kryštalickými vápencami 
a mohutným komplexom bázických a kyslých vulkanitov. 
Na tomto komplexe vystupujú svory a chloritické bridlice. 
Dve granitizácie predstavuje porfyrický vápnitoalkalický 
granit a leukokratný alkalický granit. Bázické a ultramafic

ké horniny patria vekovo medzi dve granitizácie. 
Prekambrium II — spodné pozostáva z kremencov 

nasledovaných mocnou bridličnatou sériou. Obsahuje tiež 
vápence a bázické lávy. Metamorfóza dosiahla stupeň 
epizóny. lokálne až mezozóny. Prekambrium II — vrchné 
je zastúpené arkózovými pieskovcami a arkózami s bridli

cami. Tento systém je ukončený mocnou bridličnatopies

kovcovou sériou flyšového charakteru (obr. 2). Metamorfó

za je slabá, alebo ju nepozorovať. 
Prekambrium III pozostáva z vulkanických hornín (pre

važne ryolitov a ignimbritov) a kontinentálnych sedimen

tov. Najvýznamnejšie zrudnenie v Antiatlase sa viaže na 

prekambrické jadrá. Štruktúrne a časové možno zrudnenie 
charakterizovať takto (Leblanc. 1980): 

Pcgmalitv reprezentujú najstaršiu mineralizáciu oblasti 
v horninách prekambria I. Ide o obmedzený rozsah pegma

titov a mineralizácia nemá hospodársky význam (muskovit. 
živce, bervl a niobotantalátv). 
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Obr. 2. Geologicky rez územím východne od ložiska Imiter. 
I — pieskovec. 2 — bridlice. 3 — granitoidy. 4 — zle
pence, svahové brekcie. 5 — andezity, tufy. 6 — ryolit. 

Na Cu ložisku Bleida je mineralizácia lokalizovaná 
v prekremenených šošovkách. Toto stratiformné ložisko 
vvkazuje spätosť s acidným vulkanizmom nasledovaným 
ešte významnejším bázickým v ulkanizmom spodného pre

kambria II. 
Coarzenidv Bou Azzeru sú lokalizované na okraji alebo 

v bezprostrednej blízkosti ofiolitového komplexu s hojnos

ťou spilitov a keratofýrov. 
Ložiská striebra Zgoundcr a Imiter sa nachádzajú 

\ polvmetaliekom zrudnení (pyrit, chalkopyrit. sfalerit. 
galenit, rýdze striebro, argentit. sulfosoli Cu alebo Ag. 
rumelka atď.) v podobe žilníka v čiernych bridliciach 
vrchného prekambria II. 

Zlatú mineralizáciu na Tiouite tiež charakterizuje poly

metalická asociácia (pyrit, chalkopyrit. sfalerit. galenit. 
arzenopyrit) vyplňujúca subhorizontálne žily kremeňa 
v hvďrotermálne premenenom granodiorite. Žily na Bou 
Maďine. mineralizované pyritom, sľaleritom. galenitom 
a zlatom, pretínajú pyritizované lávy na Ougnate. 

Ložiská mangánu a medi v nadložných vulkanitoch 
vvkazujú vzťah k hydrotermálnej cirkulácii počas vytvore

nia prekambria III. Najdôležitejšie ložisko mangánu 
Tiouine (900 000 + rudy) predstavuje stratiformnú mine

ralizáciu v sedimentoch. 
V najmladších formáciách možno nájsť početné malé 

stratiformné ložiská Cu vo formácii Adoudounien a neskor

šie stratiformné ložiská Mn v transgresťvnych vrstvách 
kriedy, zdrojom ktorých je prekambrické podložie. 


