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Kvartérne sedimenty severnej časti Slanských vrchov 

JURAJ JANOCKO 
Geologický ústav D. Štúra. Garbanova 1. 040 11 Košice 

IDomčené 1. 4. 1988, revidovaná verzia doručená 16. 11. 1988) 

Quaternary sediments in the northern part of the Slanské vrchy Mts.. Eastern Slovakia 
Quaternary sediments occur only sporadically in the strong relief of the Slanské vrchy Mts.. however. 

ihe whole complex of Quaternary geological and geomorphological processes undermined a wide scale 
of their genetic types. Gravity and deluvial sediments, which origin is dated back to the last glacial stage 
and Holocene. are the most spread ones. 

Uvod 

Napriek tomu. že Slanské vrchy boli už oddávna 
predmetom záujmu geológov, problematike kvartér

nych sedimentov v tejto oblasti sa venovala len malá 
pozornosť. Detailnejšie ieh opísal Kuthan (1943). 
okrajovo sa touto problematikou zaoberal Harčár 
a Novodomec (1982). Pri kvartérnogeologických 
a geomorfologických výskumoch sa venovalo viac 
pozornosti podhorskej časti Slanských vrchov (napr. 
Leško. 1957: l.ukniš et al.. 1964: Karniš. Kvitkovič. 
1972: Harčár. Novodomec. 1982: Pristaš in Vass et 
al.. 1982: Ryska et al.. 1982: Petro et al.. 1982; Spišák 
et al.. 1986 a Baňackv. 1974 in Kaličiak et al.. 1986. 
1987). 

Súbežne so základným geologickým výskumom 
Slanských vrchov, realizovaným pracovníkmi GÚDS. 
prebieha aj výskum kvartérnych sedimentov v tomto 
pohorí. V členitom reliéfe sa tieto sedimenty vyskytu

jú len sporadicky, avšak celý súbor kvartérnych 
geologických a geomorfologických procesov podmie

nil širokú škálu ich genetických typov. Cieľom pred

kladaného príspevku je poukázať na priestorové 
rozšírenie kvartérnych sedimentov na západných sva

hoch Slanských vrchov, klasifikovať ich a pokúsiť sa 
o ich stratigrafické zaradenie. Rozsah študovaného 
územia ukazuje obr. 1. 

Geologická charakteristika územia 

Študované územie tvoria vulkanity Slanských 
vrchov, čiastočne aj sedimenty neogénu. Vulkanity sú 
zastúpené produktmi kyslého a intermediárneho vul

kanizmu. sedimenty neogénu pelitickým a detritic

kým vývojom. Geologická stavba podmienila reliéf 
územia. Typické sú hlboké, ostro zarezané V doliny 

s nevyrovnanou spádovou krivkou, rázsochy vybieha

júce z hlavného hrebeňa a strmé svahy s výstupmi 
podložných hornín, ktoré často vytvárajú skalné zru

by a zrázy. Morfologickú pestrosť vulkanitov doplňu

jú početné svahové deformácie, vyskytujúce sa na 
okrajoch, ale aj v ich centrálnych častiach. Ide 
predovšetkým o rôzne typy zosunov a blokových 
porúch. 

Vývoj kvartérnych sedimentov študovanej oblasti 
závisel od geologickej stavby, reliéfu, podložia a klímv 
v pleistocene. Zreteľne sa to prejavuje najmä na 
rozšírení kvartérneho pokryvu. ako aj na vývoji 
jednotlivých genetických typov kvartérnych sedimen

tov. V podmienkach periglaciálnej klímy prebiehalo 
vo vulkanitoch Slanských vrchov intenzívne mrazové 
zvetrávanie, ktorého výsledkom bolo premodelovanie 
staršieho reliéfu a vytvorenie typických tvarov pre 
túto klimatickú zónu. ako sú napr. skalné zruby 
a zrázy, nivačné depresie (Janočko. 1988). Tento typ 
zvetrávania bol v období pleistocénu hlavným fakto

rom podmieňujúcim dezintegráciu skalného podložia, 
čím sa vytvárala zdrojová oblasť kvartérnych sedi

mentov. Menší efekt malo toto zvetrávanie pri dezin

tegrácii málo spevnených sedimentov neogénu. Pri 
transporte ich zvetranín mala široké uplatnenie solif

lukcia. v teplejších obdobiach plošný splach. 
Výskyt a priestorové rozmiestnenie jednotlivých 

genetických typov kvartérnych sedimentov je do 
značnej miery determinovaný reliéfom územia, čo 
dokumentuje prevaha svahových sedimentov a men

šie rozšírenie fluviálnych sedimentov. 
Po procese dezintegrácie nasleduje proces transpor

tu s následnou akumuláciou. Transport je výsledkom 
mnohých transportačných činiteľov, z ktorých sa nie 
vždy dá určiť, ktorý je hlavný. Podstatná časť svaho

vín vznikla napr. elementárnymi procesmi svahovej 
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WA mapovane územie 

Obr. 1. Situovanie mapovaného územia v severnej časti Slanských 
vrchov 
Fig. 1 Situation of mapped area in the northern part of the Slanské 
vrchv Mis. 

modelácie, opadávaním, odguľávaním. soliflukciou. 
svahovým (deluviálnym) zmyvom. zosúvaním a pod. 
(Vaškovský. 1977). Lenže nie všetky elementárne 
procesy zohrali autonómnu geologickú úlohu pri 
morfogenéze svahov a vzniku svahových sedimentov, 
niektoré mali len podradnú úlohu (Šancer. 1966). 
Podrobná genetická klasifikácia svahovín je preto 
doteraz často predmetom diskusií, na čo poukazujú 
štúdie celého radu autorov (Šancer. 1966: Pécsi. 1968: 
Tihay. 1983: Koževnikov. 1985: Agadžaňan et al.. 
1987 a i.). Pri klasifikácii týchto sedimentov sme sa 
riadili predovšetkým dynamikou ich vzniku, bližšie 
sme ich delili podľa litológie a morfologického tvaru 
(pomenovanie morfologických tvarov čiastočne pre

braté od Rubína. 1982). 
Cykličnosť eróznodenudačných a akumulačných 

procesov v období kvartéru. ako aj reliéf podložia 
nedávajú predpoklady na zachovanie akumulácií zo 
starších období pleistocénu. Chýbanie spoľahlivých 
stratigrafických kritérií, malé rozšírenie kvartérnych 
sedimentov, a tým aj nemožnosť ich vzájomnej kore

lácie sťažujú ich presné stratigrafické zaradenie. Kri

tériom pri ich zaradení bola zvetranosť materiálu 
sedimentov, štúdium podmienok, za ktorých tieto 
sedimenty mohli vzniknúť, ich priestorové rozšírenie, 
ako aj korelácia s podobnými sedimentmi v Košickej 
kotline. 

Charakteristika jednotlivých genetických typov kvar

térnych sedimentov 

Gravitačné sedimenty 

Pri ich tvorbe mala rozhodujúcu úlohu gravitácia. 
Väčšina týchto sedimentov vznikla v chladných 
obdobiach pleistocénu. keď malo široké uplatnenie 
mrazové zvetrávanie. Podľa morfológie, mechanizmu 
pohybu a veľkosti úlomkov ich delíme na: 

/. Kamenné moria. Vyskytujú sa na strmých sva

hoch neovulkanitov (priemerný sklon 25°) a viažu sa 
na výstupy skalných hornín podložia. Obyčajne majú 
pretiahnutý, jazykovitý tvar. súvislo pokrývajú podlo

žie. Vyskytujú sa najmä v plytkých depresiách na 
svahoch, sú však rozšírené aj mimo nich. Ich dĺžka 
varíruje od 30—100 m. závisí od sklonu svahu, výšky 
kamenného zrubu a litológie podložia. V súčasnosti 
sú kamenné moria pasívne, netvoria sa ani nepodlie

hajú transportu. Výnimkou sú ich frontálne časti. 
ktoré môžu byť v niektorých prípadoch aktívne aj 
dnes (Szekely. 1973). Kamenné moria sú tvorené 
neopracovanými, ojedinelé slabo zaoblenými blokmi 
s rozmermi 25—150 cm. Povrch blokov je zvetraný, 
ojedinelé možno pozorovať 2—3 cm hlboké zvetrani

nové jamky. 

Obr. 2. Blokdiagram znázorňujúci blokovisko pod Rankovskymi s 
1 ig 2. Blockdiagram depicting the block field under Rankovské 
skalv Mt. 

}-" 

Obr. 3. Profil sedimentov 
sutinovych poli východne 
od obce Vvšná Kamenici: 
1 — anguláme úlomky an

dezitov veľkosti 10—15 cm. 
nezahlinené. 2 — silne zah

hnene anguláme úlomkv 
andezitov. 8— 13 cm. 3 
— podložie. 
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Obr. 4. Zmena priemernej veľkosti 10 maximálnych úlomkov 
v priestore a ich vzťah ku spádnici svahu — Podhradik. 
Fig. 4. Spatial change of the mean size of 10 maximal fragments 
and their relation to the slope gradient — Podhradik 
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2. Blokoviskú. Viažu sa na strmé skalné steny, 
vznikajú gravitačným zrútením uvoľnených blokov 
hornín. Na rozdiel od kamenných mori pokrývajú 
povrch terénu nesúvislo, lemujú úpätie skalného 
zrubu a po dopade nepodliehajú takmer nijakému 
transportu (obr. 2.6). Bloky s priemernou veľkosťou 
2 m sú neopracované, na ich povrchu možno pozoro

vať zvetraninové jamky. Zaraďujeme ich do nečlene

ného pleistocénu. 
3. Sutinové polia. Sú najrozšírenejšími sedimentmi 

v študovanej oblasti. Tvoria plošne rozšírené akumu

lácie (polia) na strmých svahoch neovulkanitov (prie

merný sklon svahu 23°). Veľkosť úlomkov a ich tvar 
je úzko podmienený textúrou podložnej horniny. 
Vyskytujú sa predovšetkým na lávových prúdoch 
s lenkodoskovitou odlučnosťou. Úlomky sú angulár

ne. veľké 5—7 cm. častá je prítomnosť väčších 
balvanov. Podľa litologickej náplne možno tento tvp 
sedimentov členiť na viac horizontov (Altermann. 
Ruské. 1970: Schilling. Wiefel. 1962: Semmel. 1968: 
Richter et al.. 1970 a i.). 

Na študovanom území sme rozlíšili dva horizonty 
(obr. 3): Spodný tvoria anguláme úlomky andezitov 
veľkosti 5—7 cm. Úlomky sú silne zahlinené. medzerv 
vypĺňa piesčitá hlina. Hrúbka tohto horizontu je 

premenlivá, max. 2 m. V jeho superpozícii leží poloha 
nezahlinených angulárnych úlomkov rovnakej veľ

kosti a hrúbky do 1 m. Dlhšie osi úlomkov vykazujú 
vzťah ku spádnici svahu (obr. 4). čo je zapríčinené 
sezónnym pohybom vôd a poukazuje na recentný 
pohyb úlomkov (Mills. 1983). Recentný vek týchto 
sedimentov potvrdili aj merania veľkosti a usporiada

nia úlomkov v neovulkanitoch Matry (Szekely. 1973). 
Čím nižšie po svahu, tým sú úlomky väčšie (obr. 4). 

4. Osypové kužele. Ich typický polkužeľovitý tvar 
formujú anguláme úlomky andezitov, ktorých zdro

jom sú skalné zruby (obr. 7). Závislosť veľkosti 
úlomkov od vzdialenosti od skalného zrubu sme 
nezistili (obr. 5). Neexistuje ani žiaden vzťah medzi 
sklonom svahu a orientáciou osí úlomkov. Meraním 
recentného pohybu úlomkovitého materiálu po dobu 
2 rokov metódou zafarbenia úlomkov v línii sa 
nezistil žiaden transport. Sedimenty osypových kuže

ľov na študovanom území zaraďujeme do posledného 
glaciálu až holocénu. 

5. Sedimenty zosuvov. Tvoria akumulačné časti 
zosuvov vyskytujúcich sa na študovanom území. 
Reprezentujú ich zahlinené. chaoticky usporiadané 
úlomky vulkanitov variabilnej veľkosti. Vyskytujúce 
sa akumulácie vznikli koncom wúrmu a v holocéne. 
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Obr. 6. Blokov isko pod Rankovskvmi skalami. 
I i a. 6. Block field under Rankovské skaly Ml. 

Obr. 7 
Fie. 7. 

Materiál osypovčho kužeľa východne od obce Zehňa. 
Material of debris cone easiem o( Zehňa. 

Deluviálne sedimenty 

V ďalšom geologickom vývoji územia úlomky de

zintegrovaných vulkanitov premiestňovala zrážková 
voda. Väčšia časť týchto sedimentov, tvorených angu

lárnymi a subangulárnymi úlomkami vulkanického 
materiálu, bola akumulovaná na úpätí svahov. 

Vymapované deluviálne sedimenty stratigraftcky 
zaraďujeme do neskorého vvurmu až holocénu. 

Deluviálno-fluvidine sedimenty 

Na študovanom území sa tieto sedimenty vyskytujú 
v pramenných misách potokov a v korytách sezón

nych tokov. Podľa litologickej náplne rozlišujeme 
2 druhv sedimentov: 1. kamenitohlinité sedimenty, 
pri ktorých je typické striedanie angulárnych úlom

kov vulkanitov s hlinitými či piesčitohlinitými polo

hami: hrúbka jednotlivých polôh je 10—20 cm. 2. 

kamenité uloženiny. nachádzajúce sa v horných čas

tiach sezónnych tokov, tvorené slabo opracovanými 
balvanmi a blokmi vulkanitov. 

Aj tieto sedimenty zaraďujeme do vvíírmu až holo

cénu. 

Eluviálno-deluviálne sedimenty 

V literatúre sa často diskutuje o oprávnenosti 
vyčlenenia týchto sedimentov (Agadžaňan et al.. 1987 
a i.) Na študovanom území sem začleňujeme sedi

menty kvartéru vyskytujúce sa na plochých chrbtoch 
vulkanitov. Produkty zvetrávania čiastočne podlieha

jú transportu, ktorý však na plohých chrbtoch nie je 
intenzívny. V niektorých profiloch možno vertikálne 
vyčleniť 2 zóny: zóna dezintegrovanej horniny tvore

nej angulárnvmi úlomkami s piesčitohlinitou me

dzernou hmotou, kde usporiadanie úlomkov zodpo

vedá textúre materskej horniny, ktorá pozvoľne pre

chádza do zóny tvorenej silne zahlinenými. chaoticky 
usporiadanými angulámymi úlomkami vulkanitov. 

Stratigraftcky zaraďujeme tieto sedimenty do ne

skorého wúrmu až holocénu. 

Sečlenené svahoviny 

V niektorých oblastiach sa nachádzajú akumulácie 
svahovín. pri ktorých nemožno jednoznačne určiť 
vedúci proces pri ich tvorbe. Sú výsledkom viacerých 
elementárnych procesov, z ktorých každý zohráva 
v určitom štádiu vývoja tohto sedimentu dôležitú 
úlohu. Typický odkryv týchto sedimentov sa nachá

dza východne od obce Žehňa. kde výskyt kryogén

nvch textúr poukazuje na vývoj týchto sedimentov už 
v pleistocene. 

Kamenné eiúviá 

Sú viazané na vrcholové časti vulkanitov. vznikli 
kryofrakciou podložnej horniny. Sú typickým pro

duktom kryogénneho zvetrávania (Demek. 1972). 
Anguláme úlomky sú rozvoľnené a nakyprené mra

zovým zvetrávaním. V študovanom území sa viažu na 
lávové prúdy s doskovitou odlučnosťou. 

Fluviálne sedimenty 

V danej oblasti majú malé rozšírenie, veľká energia 
reliéfu podmieňuje predovšetkým eróznu činnosť to

kov, časté sú V doliny prakticky bez fluviálnych 
sedimentov. Vyskytujúce sa fluviálne sedimenty tvo

ria dnovú výplň horských potokov a jej povodňový 
kryt. Dnovú výplň tvoria slabo opracované obliaky 
vulkanitov do veľkosti 1 m. Hrúbka týchto fluviál

nych sedimentov, ktoré zaraďujeme do holocénu. 
nepresahuje 150 cm. 
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Metodika, ktorú sme použili pri klasifikácii kvar

térnych sedimentov predmetného územia, je vcelku 
zhodná s najnovšou metodikou používanou pri vý

skume kvartérnych uloženín v ZSSR (p. Agadžaňan 
et al.. 1987). detailnosť klasifikácie zodpovedá mier

ke, v ktorej sa mapovalo (1 : 10 000). a je jedným 
z návrhov na rozčlenenie kvartéru v stredohorských 
podmienkach Slovenska. Vyčlenené genetické typy 
a ich stratigrafické zaradenie budú mať využitie pri 
ďalšom výskume kvartéru študovaného územia. 
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Quaternary sediments in the northern part of the Slanské vrchy Mts.. Eastern Slovakia 

Within the framework of basic geological research of the 
Slanské vrchy Mts.. which is realized by the staff of the 
G Ú D Š institute, research of Quaternary sediments takes 
place in this mountains. Their development and extension 
were undermined by geological building, relief of the 
basement and periglacial climate in Pleistocene. At classifi

cation of these sediments we were conducted mainly by the 
dynamics of their origin. They were classified more detaily 
according to their lithology and morphological shape. The 
lack of reliable stratigraphical criteria makes their precise 
age classification difficult. As to their stratigraphy, follo

wing facts were decisive for us: their correlation with 
similar sediments of the Košická kotlina basin, the degree 

of their weathering, their spatial extension, the occurence of 
periglacial structures and the study of conditions, under 
which they could originate. Among Quaternary sediments 
there is possible to define: a) gravity sediments — 
sediments of block fields, debris fields, debris cones and 
rock slides can be ranked among them according of 
mechanism to their origin, their lithology and final morph

ological shape: b) deluvial sediments: c) deluvialfluvial 
sediments: d) eluvialdeluvial sediments: e) undivided 
colluvium — these sediments could not be unambiguously 
defined, as to the leading proces of their origin: f) fluvial 
sediments: g) rock eluvium. 


