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Facial conditions of Variscan prograde metamorphosis in the Lodina complex of Čierna hora crystalline, 
Eastern Slovakia 

The Lodina complex — forming the central part of the Čierna hora basement of the North Veporic 
appurtenance, is prevailingly built up of the extensive Alpine diaphtorised metamorphic sequence. 

Remmants of the Variscan prograde metamorphism has shown critical parageneses of the staurolite 
— andalusite — biotite metamorphic subfacies and slight prograde — the South — North trend, of 
metamorphic conditioas within this subfacies of the regional Variscan metamorphism of the unit. 
According to the application of the garnet — hornblende geothermometer garnet amphibolites of the 
Lodina complex had originated at the temperature 520—540 °C. The presence of andalusite (instead of 
kyanite) in micaschists and a high Fe content in coexisting garnet — horblende pair indicated the 
pressure of the metamorphism about 300 MPa. Compositional relationships in the main (four) 
penological types of the Variscan metamorphism and some proterogenic mineral relics allow also to 
discuss a protolite character of the basic types of the Variscan prograde metamorphites. 

Uvod 

Metamorfity lodinského komplexu vykazujú v dô

sledku polyaktového vývoja mimoriadne vysokú pet

rografickú variabilitu. I z toho dôvodu sa doteraz 
nepublikovali súborné údaje, ktoré by z regionálneho 
hľadiska prehodnotili produkty variskej metamorfózy 
tejto jednotky a exaktnejšie posúdili jej termodyna

mické parametre. Tento príspevok si kladie za cieľ 
vyplniť túto medzeru a zaujímame stanovisko aj 
k otázke protolitu produktov variských metamorfitov 
lodinského komplexu. 

Geologická pozícia lodinského komplexu 

Vo veporickom kryštaliniku Čiernej hory boli 
odlíšené tri ľitostratigrafické jednotky (od SZ na JV): 
miklušovský komplex, lodinský komplex a komplex 
Bujanovej (Jacko. 1985). Typickým znakom všetkých 
troch jednotiek je alpínska. penetratívna vrásovošu

pinovitá stavba (do ktorej sú pojaté aj horniny 
obalového mezozoika) a adekvátna diaftoréza meta

morfitov kryštalinika. 
Lodinský komplex zaberá centrálny pruh kryštali

nika Čiernej hory (obr. 1). Jeho štruktúrnu i litologic

kú osnovu tvoria sz.jv. zóny fylonitov s prevažne 
strednými úklonmi obvykle na JZ a s hrúbkou od 
niekoľko metrov do niekoľko desiatok metrov. Naj

rozsiahlejšie z nich sprevádzajú regionálne významné 

prešmykové zóny založené na styku lodinského kom

plexu s oboma okrajovými jednotkami. Tak fylonity 
rolovskej prešmykovej zóny spôsobujú metamorfnú 
homogenizáciu rúl a svorov lodinského komplexu 
s migmatitmi. rulami a granitoidmi komplexu Buja

novej (Jacko. 1975). Analogicky fylonity prešmykovej 
zóny Bystrej sprostredkujú styk metamorfitov lodin

ského a miklušovského komplexu (Jacko. 1975). 
Variské metamorfity vystupujú vo fylonitových 

zónach len vo forme viac alebo menej diaftoritizova

ných šošovkovitých reliktov. Na styku lodinského 
komplexu s rulami a migmatitmi miklušovského 
komplexu sú v disjunktívne menej postihnutých úse

koch evidentné pozvoľné prechody metamorfitov 
oboch jednotiek. Na druhej strane pri južnom okraji 
komplexu (v oblasti Rolovej) sú jedine výskyty grana

tických svorov so staurolitom a ± andaluzitom. Tieto 
vzťahy spolu s prítomnosťou sillimanitu v miklušov

skom komplexe (Jacko. 1975) dokumentujú tak s.j. 
zonalitu variskej synkinematickej predgranitoidnej 
metamorfózy v kryštaliniku Čiernej hory. ako aj jej 
analogický nárast v rámci lodinského komplexu sme

rom na sever. 

Petrografia základných typov variských metamorfitov 
lodinského komplexu 

Lodinský komplex je tvorený zložením i geneticky 
heterogénnou sekvenciou metamorfitov. typickou: 
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Obr. I. Schematická mapa distribúcie litoslratigrafických jednotiek kryštalinika Čiernej hory. 1 — neogénne molasové sedimenty, 2 
— paleogén interníd Západných Karpát. 3 — obalové mezozoikum. 4 — mladšie paleozoikum. 5—7 — litostratigrafické jednotky 
kryštalinika. 5 — komplex Bujanovej. 6 — lodinský komplex. 7 — miklušovský komplex. 8 — paleozoikum gemerika. 9 — margecianska 
prešmyková zóna. 10 — priečne zlomy. 
Fig 1. Schematic map of the distribution of lithostratigraphic units of the Čierna hora crystalline complex. 1 — Neogene molasse sediments. 
2 — Paleogene of the lnternides of the West Carpathians. 3 — envelope Mesozoic. 4 — Late Paleozoic. 5—7 — lithostraligraphical units 
of the crystalline complex. 5 — the Bujanová complex. 6 — the Lodina Complex, 7 — the Miklušovce complex. 8 — Paleozoic of 
Gemericum. 9 — the Margecany overthrust zone. 10 — diagonal faults. 

— nedostatkom variských synkinematických mig

matitov charakteristických pre miklušovský komplex. 
— nedostatkom granitoidov a s nimi spätej nesko

rotektonickej periplutonickej metamorfózy príznačnej 
pre komplex Bujanovej. 

— rozsiahlou viacetapovou alpínskou diaftorézou 
metamorfitov, 

— prítomnosťou mapovateľných telies hydroter

málnych alterácií včítane prekremenenia viazaných 
na alpínsku tektoniku. 

Zrejmý polymetamorfný charakter kryštalických 
bridlíc lodinského komplexu je indikovaný i minerál

ne nerovnovážnym stavom (počet zložiek evidentne 
prevyšuje počet fáz) a doložený štruktúrnopetrolo

gickými vzťahmi minerálnych paragenéz jednotlivých 
(minimálne štyroch) metamorfných etáp (cf. Jacko. 
1975. 1984). Z toho vyplýva i značná litologická 
variabilita lodinského komplexu (bolo napr. vyčlene

ných 24 petrografických typov metamorfitov. z toho 
11 kartograficky odlíšiteľných variet). 

Napriek uvedeným súvislostiam podarilo sa v rám

ci lodinského komplexu preukázať štyri základné typy 
variských metamorfitov. ktoré pravdepodobne 
odrážajú aj typomorfné znaky ich protolitu. Jedná sa 
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o dvojsľudné kremenné ruly, dvojsľudné ruly, svory 
a amfibolily. 

Petrograficky heterogénna skupina dvojsľudných 
kremenných rúl tvorí podstatnú časť lodinského kom

plexu. Najrozšírenejšie z nich sú muskoviticko-kre-

menné ruly. Sú to tmavosivozelené. jemnozrnné hú

ževnaté horniny s prevažne izometrickými fenoblas

tami živcov (cca 1,0—2,5 mm) obtekanými lepidogra

noblastickým. najmä alpínsky synkinematickým agre

gátom kremeňa, muskovitu ± turmalínu 2 ± albitu 
a ± zolsitových minerálov. Na základe doterajších 
výskumov (1. c.) je pre diskutované metamorfity 
reálne počítať s minimálne 10—15 % obsahom alpín

sky novotvoreného kremeňa. 
Obsah komponentov variskej metamorfózy. 

Kživca. plagioklasu (An 27—31), chloritizovaného 
biotitu, menej muskovitu a leukoxenizovaného il

menitu. je nepriamo úmerný celkovému módu kre

meňa v hornine. Z akcesórií zirkón. apatit, xenotím 
a monazit vykazujú zvýšený obsah, väčšiu zrnitosť 
a miestami klastogénny charakter. Akcesoricky je 
prítomný aj turmalín 1, chloritizovaný granát a rútil. 

Fenoblasty živcov sú poikiloblasticky, resp. helici

ticky plnené biotitom. zirkónom, apatitom a kreme

ňom. Väčšina „uzavrenín" kremeňa je nepochybne 
alpínskeho pôvodu. Ich modus je jednak úmerný 
intenzite silicifíkácie horniny, jednak kontinuálne 
s týmto procesom narastá rozsah resorpcie živco

vých fenoblastov až po rozčlenenie živca na výrazne 
korodované opticky rovnako orientované segmenty. 
V extrémnych prípadoch vznikajú pseudomorfózy 
glomeroblastického agregátu kremenných zŕn, často 
s typickým habitom zatláčaného živca. 

Časť živcov má zachovaný charakteristický pina

koidálny habitus vulkanogénnych fenokrystov. 
Kživce tohto typu uzatvárajú plagioklas a biotit. 
V týchto mineráloch sú navyše uzavreniny apatitu 
a zirkónu so zreteľne vyšším stupňom idiomorfie 
než v iných prípadoch. Tieto znaky spolu so zvýše

ným obsahom ilmenitu v hornine naznačujú primes 
vulkanogénneho materiálu pravdepodobne ryolito

vého charakteru v protolite metamorfitov. 
Dvojsľudné ruly tvoria metrové až niekoľko stovák 

metrov hrubé polohy v predchádzajúcom type rúl. 
K variskej minerálnej asociácií patria zvyčajne heli

citicky plnené, miestami glomeroblasticky akumulo

vané živce (16—20 obj. %, porovnaj tab. 1). kremeň 
1, chloritizovaný biotit a granát, muskovit. ilmenit 
a akcesórie (grafitický komponent, turmalín 1, zir

kón a apatit). Alpínsku. resp. alpínsky remobilizo

vanú asociáciu reprezentuje hlavne kremeň 2 a 3, 
fengitický muskovit ± albit, chlorit a sericit. 

Pre dvojsľudné ruly je charakteristická prítomnosť 
grafitického pigmentu. Sigmoidálnym usporiada

ním vo fenoblastoch živcov dokumentuje synkine

matický charakter variskej regionálnej metamorfózy 

lodinského komplexu. Rozdielna orientácia lineárne 
helicitických šmúh medzi susednými zrnami v dia

ftoritoch rúl indikuje existenciu a nerovnomernosť 
naložených tektonometamorfných procesov. 

Muskovit spolu s turmalínom 2 tangenciálne 
rastie v zámkoch alpínskych vrás. V zónach inten

zívnejšieho vývoja kliváže osovej roviny týchto vrás 
sú ňou oba minerály deformované. 

Dvojsľudné ruly vznikali z drob a aleuritov 
s možnou prímesou vulkanogénneho materiálu. 

Svory sú hojnejšie zastúpené najmä pri jv. okraji 
lodinského komplexu. Obvykle tvoria 10—100 m 
hrubé šošovkovité telesá uložené vo foliácii fyloni

tov. Najrozšírenejšie sú chloriiicko-muskoviticko-kre-

menné svory a chloriticko-muskovitické svory. Zried

kavejšie, ale z hľadiska diagnostiky P—T podmie

nok metamorfózy významnejšie sú granatické svory 
často so staurolilom a ± andaluzitom. ktoré obvykle 
vznikajú z metapelitov obohatených o Al. Sú známe 
z oblasti Rolovej (cf. Jacko, 1975). 

Z hľadiska variskej minerálnej paragenézy sa 
predmetné svory od rúl principiálne líšia nižšou 
bazicitou plagioklasov (An 24—28), nepodstatným 
obsahom Kživca, zvýšeným modom oboch sľúd 
a granátu (tab. 1). Svory sú rozsiahle prepracované 
alpínskymi tektonometamorfnými procesmi. Biotit je 
intenzívne chloritizovaný a baueritizovaný, plagiokla

sy sericitizované, sausuritizované a zatlačené kreme

ňom. Kremeň je prítomný v troch až štyroch generá

ciách. Muskovit 2, turmalín 2 a v istých štruktúrne 
predisponovaných zónach i biotit 2 mimeticky doras

tajú na alpínske vrásové štruktúry. 
Amfibolily vystupujú vo viacmenej súvislom pru

hu najmä pri sv. okraji, menej v centrálnom úseku 
lodinského komplexu. Tvoria medzifoliačné, šošov

kovité, často evidentne izoklinálne prevrásnené tele

sá v rulách. Majú priemernú hrúbku 3—8 m, výni

močne i 20—30 m. Na základe pozvoľných precho

dov do rúl, bežnej prítomnosti vložiek dvojsľudných 
rúl v amfibolitoch a na základe štruktúrnych vzťa

hov predpokladáme, že amfibolitové telesá sú súčas

ťou izoklinálne prevrásneného a budinovančho se

dimentárnovulkanogénneho horizontu, ktorého pô

vodná hrúbka nepresahovala 100 m. Podľa geoche

mických vzťahov (Jacko, 1984) protolitom predmet

ných amfibolitov boli tholeiitické bazalty. Pokiaľ ide 
o otázku ich para či ortopôvodu, možno akceptovať 
prístup Cambela a Kamenického (1982), že za 
ortoamfibolity možno považovať celú asociáciu me

tabazitov v tom prípade, ak do tejto skupiny zaradí

me aj ich metavulkanoklastiká. 
K základným typom amfibolitov lodinského kom

plexu patria drobno až jemnozrnné amfibolity 
a granatické amfibolity. Intenzívnejšie diaftoritizova

né (najmä okrajové) úseky amfibolitových telies sú 
často zmenené na epidotické amfibolity. 
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TAB. 1 
Modálne zloženie základných typov variských metamorfitov lodinského komplexu 

Examples of modal composition of basic types of Variscan melamorphites of the Lodina complex 

Minerál 

Plagioklas 
Kremeň 
Kživce 
Biotit 
Muskovit 
Amfibol 
Granát 
Titanu 
Rudnv ko 
ZOlSlt 
Akcesórie 
Epidot — 
Sericit 
( hlunt 
Kalcit 

mponent 

zoisit 

1 

2.58 
59.99 

8.50 
1.69 

19.54 
— 

— 
1.10 

0.13 

6.29 

2 

10.53 
39.71 

9.26 
18.23 
20.19 

— 
1.46 
— 
0.51 

0.12 

3 

11.81 
55.86 

5.52 
8,80 

16.77 
— 

— 
0.91 

0.23 

4 

0.24 
39.19 

— 
8.87 

30.50 
— 

12.66 
— 
1.22 

0,85 

6.45 
0,02 

5 

12.92 
19.25 
— 
— 
— 

62.67 
— 
1.36 
0.15 

1.74 

1.74 

6 

20.90 
5.74 
— 
— 
— 

65.52 
— 
3,38 
0.13 

0.11 
2.62 
— 
1.60 

7 

15.30 
12.90 
— 
— 
— 

53.88 
10.92 

1.09 
5.14 

0.77 

Prázdne kolónky — neoverovaný akcesorický modus. V obsahu kremeňa (vz. č. 5) sú započítané aj ložné 0.X mm hrubé šošovky sekrečného 
kremeňa. Lokalizácia vzoriek: 1 — muskovitickokremenná rula. Ružin. šachta nad tunelom. 2—3 — biotitickomuskovitická rula. 
Kluknava. Dolinská dolina. 4 — granatický svor. Rolová. 300 m.j . od tunela. 5 — jemno až drobnozrnný amfibolit. Kluknava. Dolinská 
dolina. 6 — drobnozrnný amfibolit. Kluknava. Dolinská dolina. 7 — granatický amfibolit. Kluknava. Dolinská dolina. 

TAB. 2 
Zmena zloženia (hmotn. %) zonálneho granátu z granalického amfibolitu (vz. B—C H 61 A) 

Change in composition (wgt. %) of zonal garnet from garnet amphibolite (sample B—CH 61 A) 

Č. anal. 

Si02 
AKOj 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 

Spolu 

Fe/Fe + Mg. % 

1 

37.49 
20.99 
28.60 
0.09 
1.34 
9.45 

97.96 

92.3 

2 

37.69 
21.10 
28.60 
0.37 
1.03 
9.49 

98.28 

94.1 

3 

37.95 
20.83 
28.78 

0.66 
0.72 
9.65 

98.59 

95.5 

4 

37.95 
20.95 
28.26 
0.86 
0.92 
9.72 

98.66 

94.5 

5 

37.73 
20.66 
27.83 

1.20 
0.66 
9.97 

98.05 

95.9 

6 

38.16 
21.10 
27.95 

1.84 
0.84 
9.52 

99.41 

94.9 

7 

37.62 
20.66 
27.77 
2.04 
0.79 
8.88 

97.76 

94.9 

8 

38.19 
21.01 
27.26 

1.24 
1.08 

10.15 

98.93 

93.3 

9 

37.86 
21.02 
27.99 

0.47 
0.99 

10.42 

98.75 

94.0 

10 

38.16 
21.07 
27.43 

0.58 
0.99 

10.87 

99.10 

93.8 

11 

38.24 
21.02 
27.52 

0.08 
1.21 

10.02 

98.09 

93.0 

12 

37.03 
20.75 
29.25 

— 
1.11 
9.89 

98.03 

93.6 

Časť zrna: 1 — okraj. 2—5 — ľavá polovica. 6 — stred. 7—11 — pravá polovica. 12 — okraj. 

Orientované granonematoblastické drobno až 
jemnozrnné amfibolity obsahujú dve generácie pla

gioklasov. Úplne sericitizované a sausuritizované pla

gioklasy 1 zatláča plagioklas 2 (An 34—36). ako aj 
podľa -f hnedozelený amfibol 1 (y'/c 21—24°). 
Amfibol 1 je hlavne v terminálnych úsekoch zatláča

ný modrozeleným (y') amfibolom 2 (y7c 17—20°), 
ktorý však tvorí aj medzifoliačné megablasty bez 
jednoznačného vzťahu k amfibolu 1. Akcesorický 
modus majú kremeň, apatit. rútil, ilmenit. Obsah 
epidotu — klinozoisitu. chloritu a kalcitu závisí od 
intenzity diaftoritického prepracovania horniny. 

Granatické amfibolity tvoria maximálne 50 cm 
hrubé difúzne polohy v predchádzajúcom type alebo 
na jeho okrajoch. Zvyčajne obsahujú cm — dm 
vložky diaftoritizovaných rúl. Sú zrejme metamor

fným produktom vulkanoklastík, o čom okrem terén

nych vzťahov svedčí aj zvýšený modus kremeňa (cf. 
tab. 1). akcesorický obsah 0.0X mm šupiniek biotitu 
a poikililiekých megablastov granátu (max. 
2.5—3.2 mm). Navyše obsahujú len jednu generáciu 
plagioklasu (An 28—32). 

Kritické minerálne asociácie a faciálne podmienky 
variskej metamorfózy v lodinskom komplexe 

Základné typy kryštalických bridlíc lodinského 
komplexu obsahujú nasledujúce kritické minerálne 
asociácie variskej regionálnej synkinematickej meta

morfózy: 

Dvojsľudné kremenné ruly 
Mu± Bi + PI + Ksp + Q ± Hm 
Mu + Bi + PI ± Gr + Ksp + Ilm ± Tour 
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TAB. 3 

Zloženie amfibolov a plagioklasov na styku s granátom v granatických amfibolitoch 
(vz. B—CH 61 A) 

Composition of amfiboles and plagioclases at the contact with gurnet in garnet amphibolites (sample B—CII 61 A) 

C. 
anal. 
SiO, 
TiO, 
A1,0, 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
N a : 0 
K : 0 

Spolu 

Fe/Fe + Mg % 
% An 

13 

42.38 
0.50 

15.81 
19.66 
— 
6,63 

10.11 
2.94 
0.27 

98.30 

62.5 

14 

41.65 
0.64 

15.91 
19.19 
— 
6,98 

10,25 
2.50 
0.36 

97.49 

60.7 

15 

63.67 

23.18 

3.92 
9.06 
0,57 

100,40 

19.3 

16 

61,58 

23.81 

4,86 
9.28 
0.11 

99.64 

22.4 

17 

41.94 
0.40 

16.66 
18,47 
— 

7,16 
10,62 
2,83 
0.19 

98.27 

59,1 

18 

42.23 
0,50 

16,58 
18,56 
— 
7.13 

10,67 
2.70 
0.22 

98.59 

59.3 

19 

60.73 

24,87 

5.94 
8.62 
0.06 

100,22 

27.6 

20 

60.58 

25,04 

5,88 
8,27 
0.08 

99.85 

28,2 

Okraj granátu: 13—16 ľavý. 17—20 — pravý. Minerál: 13, 14. 17, 18 — amfibol. 15, 16, 19. 20 — plagioklas. 

Dvojsľudné ruly 
Bi + Mu + PI + Ksp ± Gr + Q + Ilm ± Tour 
Bi + Mu + PI + Ksp + Gr + Q + Ilm ± Tour 
Svory 
Mu ± Bi ± PI + Q 
St ± Andl + Gr + Bi + Mu ± PI + Q ± Tour 
Amfibolity 
Hrb + PI + Ilm + Sph ± Q 
Gr + Hrb + Plag + Ilm + Sph + Q 

Andl — andaluzit. Bi — biotit, Gr — granát. Hrb 
— amfibol. Um — ilmenit. Ksp — Kživec. Mu 
— muskovit. PI — plagioklas. Q — kremeň. Sph 
— titanit. St — staurolit. Tour — turmalín. 

Tieto asociácie dokumentujú podmienky stauroli

tovoandaluzitovobiotitovej subfácie (Korikovskij, 
1979) variskej regionálne synkinematickej metamor

fózy kryštalických bridlíc lodinského komplexu. Na 
petrogenctickej sieti zodpovedajú tlakom okolo 
300 MPa a teplotám 520—540 °C. Relatívne nízky 
interval teplôt objasňuje neprítomnosť migmatitov. 
eventuálne synmetamorfných granitoidov v lodin

skom komplexe. 

Rovnovážne minerály v granatických amfibolitoch 

Granatické svory so staurolitom a ± andaluzitom 
sú do takej miery diaftoritizované. že sa v geotermo

metrii nedajú použiť. Preto sme študovali zachova

lejšiu asociáciu granát — amfibol — plagioklas 
z granatických amfibolitov Dolinskcj doliny (sever

ne od Kluknavy). ktorá je petrogeneticky dostatočne 
informatívna. V študovanej vzorke je amfibol mier

ne zatláčaný agregátom chloritu a cpidotu. časť 

plagioklasov je sausuritizovaná, ale ostatné sú rela

tívne čerstvé. Pozoruhodný je vysoký obsah rudnej 
zložky (tab. 1). Porfyroblastický granát (obr. 2) 
obsahuje ilmenit, epidot i amfibol, miestami 
s výrazne sigmoidálnym usporiadaním uzavrenín. 

Z elektrónových mikroanalýz granátu (tab. 2) 
vyplýva, že smerom od centra k okrajom 
porfyroblastu sa znižuje obsah M n, vcelku analogic

ký trend vykazuje pomer Fe/Fe + Mg (obr. 3) 
a zvyšuje sa obsah Mg. Z toho vyplýva zachovanie 
prográdnej zonálnosti granátu takmer v celom pro

file zrna. Iba v úzkej okrajovej časti na pravej strane 

Obr. 2. Analyzovaný porfyroblast granátu zgranatického amfiboli

lu lodinského komplexu (lokalita Dolinská dolina sev. od Klukna

vy. vzorka B—ČH 61 A). Čiarkované — línia mikrosondového 
profilu. Fotografované v odrazených elektrónoch. 
Fíg. 2. Analysed phenocryst of garnet from garnet amphibo

lile of the Lodina complex (the Dolinská Valley locality north of 
Kluknava. sample B—ČH 61 A). Dashed — the line of electron 
microanalyser profile. Photographed in reflected electrons. 
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zrna (obr. 2, tab. 2) na styku s amfibolom zvýšená 
hodnota Fe/Fe + Mg naznačuje mierne prejavy 
retrográdnej zonálnosti. Pozoruhodný je i mimo

riadne vysoký koeficient železnatosti granátu 
(95—96% v centre a 92—93% na okrajoch 
porfyroblastu). 

S granátom rovnovážne amfiboly (tab. 3) majú 
nízky obsah Ti0 2 (0,4—0,6 hmotn. %), zvýšený 
obsah A1203 (15,9—16,9 hmotn. %) a Na 2 0 
(2,5—2,9 hmotn. %). Takéto hodnoty sú typické pre 
Ca-amfiboľy strednoteplotných zón metamorfózy 
(napr. Korikovskij. 1967; Laird, 1985). Plagioklasy 
majú premenlivé zloženie (19—28 %, tab. 3). 

Granátovoamfibolový geotermometer (Graham 
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Obr. 3. Zmeny zloženia zonálneho granátu vo vzorke B—ČH 61 A 
v profile: okraj — centrum — okraj zrna (obr. 2. tab. 2). 
Fig. 3. Changes in the composition of zonal garnet from the sample 
B—ČH 61 A in the profile: margin — centre — margin of the grain 
(Fig. 2. Tab. 2). 

a Powell. 1984) poskytol v okrajových častiach 
granátu príliš vysoké (620—640 °C) teploty meta

morfózy. Je to pravdepodobne podmienené značný

mi chybami všetkých geotermometrov v asociáciách 
s vyšším obsahom železa. Takéto teploty (pri Ps 
~ 300—350 MPa) v rámci metapelitov zodpoveda

jú na petrogenetickej sieti oblasti stability Sill 
+ Kživec, t. j . podmienkam za hranicou stability 
nielen staurolitu, ale aj muskovitu s kremeňom. To 
je v protiklade s reálnymi paragenézami lodinského 
komplexu, v ktorom je stabilný andaluzit a stauro

litmuskovit. a nie sillimanit. Treba ale počítať so 
zvýšením stupňa metamorfózy v rámci lodinského 
komplexu smerom k severu (porovnaj vyššie). 
Adekvátny nárast teploty však pravdepodobne ne

prevýšil interval teplôt príslušnej subfácie metamor

fózy. 
Aj vysoký obsah železa v granátoch (ktorý sa 

nezachováva pri vyšších teplotách ako 550—650 °C) 
a nízky obsah Ti v amfiboloch poukazujú na 
strednotemperatúrne podmienky predmetnej meta

morfózy, zodpovedajúce staurolitovoandaluzito

vobiotitovej subfácii. Z týchto dôvodov považuje

me teplotný interval 520—540 °C variskej regionál

ne synkinematickej metamorfózy lodinského kom

plexu za viac pravdepodobný. Prítomnosť andaluzi

tu (namiesto kyanitu indikujúceho skôr vyššie tlaky) 
a vysoký obsah Fe v koexistujúcej dvojici granát 
— amfibol dokumentuje tlakový parameter nepre

vyšujúci 300 MPa. 
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