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I N F O R M Á C I A 

Volframitovoscheelitonosné feromagnezity — nový typ ložísk vo Východných Alpách 
a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch 

LADISLAV ROZLOZNÍK 
Katedra geológie a mineralógie BF VST. Park Komenského 15. 043 84 Košice 

(Doručené 8. 6. 1989) 

Wolframitescheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposit in the Eastern Alps and 
possibilities of its occurrence in the West Carpathians 

The paper gives short information about Eastalpine deposits of tungstenbeanng ferromagnesite and 
mentions the eventual possibilities to discover similar deposits in the West Carpathians. Ferberiteschee

lite ore occurs in the West Carpathians in the aureole of the Rochovce molybdeniumbeanng granite of 
Upper Cretaceous age (Václav et al.. 1988). On the other hand, if judging from the relations on the 
goldscheelite bearing quartzcarbonate stockworks in the Low Tatra Mts. (Jašenie), then even the 
scheelite mineralizations in the West Carpathians reveal trends toward the magnesitetalc and siderite 
ore formations which are of regional extent and controlled by shear zones. 

Medzi Východnými Alpami a Západnými Karpatmi 
jestvujú známe geotektonické a metalogenetické vzťahy. 
Akýmsi ohnivkom metalogenetických väzieb je sideritová. 
magnezitová a scheelitová asociácia. Myslíme si preto, že 
nižšie uvedená stručná informácia o novom type ložísk 
volfrámových rúd na území Východných Álp môže byť 
zaujímavá z hľadiska perspektív vyhľadávania na území 
Západných Karpát. 

Od objavu významného scheelitového zrudnenia vo 
Felbertale v Rakúsku uplynulo o niečo viac než dvadsať 
rokov. Odvtedy sa na území Východných Álp objavovali 
nové a nové ložiská volfrámových rúd. V rakúskej časti 
Českého masívu sa našli akumulácie scheelitu v erlánoch. 
Medzi novoobjavenými ložiskami upútali pozornosť najmä 

tie. ktoré sa viažu na FeMgCa karbonáty. V podstate ide 
o fcrberitovoscheehtonosné Femagnezity či Mgsiderity. 
O ložiskách volfrámonosných Femagnezitov jestvuje už 
rozsiahla literatúra (Beran et al.. 1985. 1989: Frimmel et al.. 
1989; Holi. 1977; Holi a Maucher. 1967; Ivanova et al.. 
1988: Holzer. 1986; Neinavale a Pfeffer. 1981. 1985; 
Wenger. 1964 a i.), z ktorej vyberáme len stručnú informá

ciu. 
Volfrámonosné karbonátové horniny na území Východ

ných Álp sa nachádzajú vo všetkých hlavných jednotkách 
(Unterostalpin. Mittelostalpin. Oberostalpin). Najdôležitej

šie ložiská sú Nock. Klcinarltal. Tux. Muhlbachtal a ďalšie. 
Spoločným rysom týchto ložísk sú volfrámonosné telesá 
karbonátov, uložené konformne s okolitými staropaleozoic
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kými fylitmi. najčastejšie tzv. innsbruckými. Okololožisko

vé fylity sú rozmanité, ide najmä o kremenité. sericiticko

chloritické. grafitické a mastencové. Polohy karbonátov 
uprostred fylitov sú zvyčajne šošovkovitého, zriedkavejšie 
pravidelnejšieho plastového tvaru. Kontakty medzi telesa

mi karbonátov a fylitmi sú často tektonicky premiesené. 
Nie sú zriedkavé prípady, keď sa karbonáty vyskytujú 
v niekoľkých polohách nad sebou. Ich mocnosť sa pohybuje 
v medziach niekoľko decimetrov. metrov, desiatok metrov, 
maximálne do 60 m. Zloženie, štruktúra a textúra telies 
karbonátov sú veľmi komplikované. Rôzne generácie kar

bonátov a scheelitu sa navzájom líšia zložením, tvarom. 
veľkosťou a textúrnymi znakmi. Časté sú prípady metaso

matózy. ale aj tvorby žiliek. Okrem karbonátov, najmä 
hrubozmného bieleho dolomitu, žilky vytvára aj kremeň. 
Osnovu karbonátov najčastejšie tvorí masívny sivý dolomit, 
znedkavejšie magnezit. Fedolomit. Femagnezit. Mgside

rit a kalcit. Sprevádzajúcimi minerálmi sú kremeň, sericit. 
albit. grafit, apatit a ďalšie. Volfrámová mineralizácia 
pozostáva najmä zo scheelitu. ferberitu. ojedinelé tungste

nitu. sulfidov a sulfosolí Pb. Zn. Cu. V stopách sa nachádza 
Sb a Mo. Na ložisku Nock sa udáva obsah W 0.5—0.9 %. na 
ložisku Tux je priemerný obsah WOj 1.44 %. 

Volfrámová mineralizácia sa najčastejšie uvádza súčasne 
s karbonátmi, menovite práve s tvorbou Femagnezitov 
(breunneritu. mezititu). ale aj kremeňa v miestach tektonic

kého premiescnia dolomitov, prťp. fylitov. Volfrámová 
mineralizácia často sleduje tektonicky porušené okraje 
karbonátových telies, často ide spolu s rojom, či sieťou 
žiliek kremeňa, stmeľuje brekcie. intergranulárne priestory 
medzi karbonátmi, zatláča ich. tvoriac pseudomorfózy. 

Genéza ložísk volfrámových rúd je predmetom živej 
diskusie, v popredí pozornosti je však predovšetkým genéza 
magnezitov. Doterajšie názory na ich pôvod sa rozchádzajú 
(sedimentámv. metamorfogénny. iný). Nejednotné sú aj 
náhľady na ich vek (hercýnskv. alpínsky?). V poslednom 
období sa pri riešení problémov genézy čoraz väčšmi 

uplatňujú geochemické metódy zamerané na obsah stopo

vých prvkov a TR. na výskum izotopov Sr. O. C. inklúziť 
a pod. Pre protirečivosť niektorých výsledkov je zatiaľ 
predčasné robiť jednoznačné závery. 

Na území Západných Karpát sú CaMgFe karbonáty 
v podobe metasomatických a žilných telies magnezitu 
a sidentu regionálne rozšírené vo všetkých jednotkách 
(gemerikum. veporikum. tatrikum) podobne ako vo Vý

chodných Alpách. Rozšírenie scheelitovej mineraltzácie je 
tiež regionálne. Spoločným menovateľom scheelitového 
zrudnenia a zrudnenia sideritovej formácie je. že obe sa 
viažu na strižné zóny (Rozložník. 1989). Na lokalite scheeli

tového zrudnenia v Jašení (Nízke Tatry), ktorá je doposiaľ 
najlepšie preskúmaným výskytom, pozorovať, že scheelito

vozlatonosné kremenné žily a žilníky sú štruktúrne viazané 
na strižnú zónu zložitého vývoja a parageneticky sú spojené 
s karbonátmi FeMgCa (Rozložník et al.. 1988). Nedá sa 
teda vylúčiť, že na územi Západných Karpát volframitovo

scheelitové zrudnenie spadá do obdobia začiatkov tvorby 
sideritovej formácie chápanej v širšom slova zmysle. Zrud

neniu sideritovej formácie podľa všetkého predchádzal 
prienik granitov gemerického a rochovského typu (Rozlož

ník. 1987). Václav et al. (1988) preukázali väzbu ferberito

voscheelitového zrudnenia s granitom rochovského typu. 
Okrem miest preniku granitov rochovského typu perspek

tívne sú aj miesta mineralizované karbonátmi FeMgCa. 
Vo svetle poznatkov o rakúskych ložiskách volfrámonos

ných Femagnezitov na území Západných Karpát perspek

tívnymi sa ukazujú teda aj tie miesta, kde je erozívne 
narezaná hlbšia časť rudného intervalu sideritovej formá

cie, teda kde vystupujú Mgsiderity a Femagnezity. maste

nec. fuchsity a pod. Na území Spišskogemerskčho rudoho

ria by takými miestami mohli byť Podsúľová. DobšináGe

orgi. Mníšek nad Hnilcom. Prakovce. Gelnica, ďalej telesá 
magnezitov a mastenca na území gemerika a veporika. 
najmä tektonicky drvené okrajové časti, miesta vyhojené 
breunneritom. bielym dolomitom, kremeňom a pod. 


