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Rekryštalizácia Si02 v petrifikovaných drevinách 
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Silica recrvstallization petrified wood 
Silicifíed wood sampled ai three localities in Central Slovakian young volcanic area has been 

investigated (Xray diffraction. SEM. electron microprobe analysis, thin section and chemical analysis). 
The investigated samples consist of opal A. opal CT and quartz. Opal A and CT are prevailing in 
samples from the Orovnica locality, opal CT and quartz are present in Jastraba samples whereas quartz 
is the dominant constituent in Stará Kremnička locality. Silica transformations follow from opal A into 
opal CT and then quartz. The transformation velocities, in respect to roughly identical Sarmatian age 
of all samples, are not merely timedependent but influenced even by pH. presence of other ions, 
duration of water contacts etc. Velocities of silica recrystallization could differ from that of biogenic opal 
in seawater. Silicifíed wood is composed, almost totally, of pure silica. In spite of ed that weather volca

nic rocks were the source of silica, contents of further elements which could have been adsorbed, or 
precipited together in the plant tissue, are extremely low. 

Uvod 

Vo fosilizovaných zvyškoch rastlín sa nachádza 
celý rad minerálov. Sú to karbonáty, sulfidy. sulfáty. 
fosfáty, oxidy a podobne, ale najčastejšie sa vyskytujú 
sekundárne formy SiOi (spolu s karbonátmi a sulfid

mi). Silicifíkácia je aj dôvodom ich zachovania vo 
vulkanických oblastiach stredného Slovenska. V tejto 
oblasti nachádzame fragmenty petrifikovaného dreva 
v redeponovaných vulkanoklastikách andezitového 
zloženia (tufity až tufitické aglomeráty) v oblasti 
Orovnice (nad osadou Forgáčov) a v Žiarskej kotline 
sv. od Jastrabej (obr. 1). Súvrstvia. v ktorých sa tieto 
fragmenty nachádzajú, sú sarmatského veku. Ich 
pôvod treba spájať so zvetrávaním tufov a ostatnvch 
vulkanických hornín v okolí. Silicifikované produkty 
boli potom spolu s ostatným materiálom splavené do 
lokálnych panvičiek. Na porovnanie sme sledovali 
petrifikované dreviny z limnokvarcitov sarmatského 
veku zo starého lomu severne od Starej Kremničky. 

Mechanizmy fixácie Si02 a zachovanie fosilizova

ného dreva študovali viacerí autori, a to aj na 
podklade experimentáJnych výskumov (Leo a Bar

ghoorn. 1976 a i.). Silicifíkácia vzniká vodíkovou 
väzbou kyseliny kremičitej s funkčnými skupinami 
rastlín, najmä OH~. Postupne dochádza k polymeri

zácii a dehydratácii kyseliny kremičitej. Najskôr vzni

kajú tuhé gély opálovej povahy, ktoré postupne 
rekryštalizujú na niektoré sekundárne formy Si02. 

V súčasnosti, najmä na základe štúdia rohovcov 
a premeny biogénnych opálov, sa predpokladá, že 

Obr. L Schéma lokalizácie petrifikovaných drevín, x — výskyt 
petrifikovaných drevín. 
Fíg. L Localization map of petrified wood samples, x — petrified 
wood occurrence. 

táto premena prebieha podľa schémy: opál A » opál 
CT » kremeň (Hein a kol., 1978; Mizutani. 1970; 
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Murata a Norman, 1976) a že stupeň tejto rekryštali

zácie narastá s vekom (Murata a Norman, 1976; 
Stein, 1982). 

U nás sa tieto premeny doposiaľ podrobnejšie 
neštudovali, preto sme z mineralogického a geoche

mického hľadiska skúmali reprezentatívne vzorky 
z troch uvedených lokalít, aby sme identifikovali 
prítomnosť sekundárnych fáz Si02 a ich celkové 
minerálne a chemické zloženie. 

Metódy výskumu 

Mineralogický sa petrifikované drevo študovalo 
pod polarizačným mikroskopom, pomocou rtg— 
difraktometrických metód a SEM pozorovaní. 

Pri rtg difraktometrii sme pracovali na prístroji 
Phillips (CuK„ žiarenie. Ni filter. 20 kW, 18 mA). 
Snímalo sa v rozsahu 5—55°, 2 0 . Ako preparát sme 
použili usadeniny jemnej drviny z vodnej suspenzie 
na podložnom sklíčku. Osobitne sa študovali centrál

ne a okrajové časti. 
SEM pozorovania sa robili na prístroji Tesla BS

300 (GÚ SAV. Holický) a použili sa drobné úlomky 
premyté etanolom a pozlátené. 

Chemické analýzy sa robili klasickým (mokrým) 
spôsobom na GÚ PF UK Bratislava (anal. Polakovi

čová). Stopové prvky sa zisťovali OES na GÚ PF UK 
Bratislava (Vančo). 

Elektrónové mikroanalýzy boli robené na prístroji 
Jeol pomocou leštených výbrusov na GÚDŠ Bratisla

va (anal. Caňo). 
Výbrusy skúmaných drevín v priečnom a po

zdĺžnom smere sa skúmali pomocou polarizačného 
mikroskopu. 

Mikroskopické štúdium 

Petrifikované dreviny sú sivé. veľmi pevné, na 
lomovej ploche majú matný lesk. Pri drvení sa 
rozpadávajú na nepravidelné ostrohranné úlomky. 
Na povrchu majú biele 0,3—0.5 cm zvetrané (dehyd

ratované) lemy, v ktorých sa zvýrazňuje kresba dreva 
(obr. 2 a 3). Sitár (PF UK Bratislava) určil rodovú 
príslušnosť drevín z lokality Orovnica k rodu Pynuxy

lon a vzorky z Jastrabej k rodu Glyptostroboxylon. 
Pri mineralogickom štúdiu sme na porovnanie spra

covali vzorku petrifikovanej dreviny z limnokvarcitov 
(Stará Kremnička) svetlosivej farby, ktorej rodovú 
príslušnosť sa nepodarilo zistiť. 

Mikroskopické pozorovanie týchto vzoriek ukazuje 
niektoré rozdiely. Dreviny z lokality Jastraba v prieč

nom reze majú vnútri bunečných pletív podstatne 
viac domén anizotropnej povahy (obr. 4a. b). Ich 
zhášanie v rámci jednotlivých domén je v určitých 
zhlukoch zhodné. Vo vzorkách lokality Orovnica 

Obr. 2. Silicífikované drevo z lokality Orovnica. Vidieť textúru 
dreva v priečnom reze. 
Fíg. 2. Silicifíed wood from Orovnica locality showing the wood 
tissue in transversal section. 

Obr. 3. Silicífikované drevo z lokality Jastraba. V okrajovej časti na 
priečnom reze vidieť zvetraný lem. na ktorom sa zvýrazňuje textúra 
dreva. 
Fig. 3. Silicifíed wood from Jastraba locality. Pronounced structure 
of wood in the weathered rim. 

v priečnych rezoch je anizotropných domén vnútri 
veľmi málo. V pozdĺžnych rezoch lokálne nachádza

me anizotropné domény paralelne pretiahnuté jed

ným smerom súbežne s tvarom pôvodných celulózo
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Obr. 4. a — Štruktúrne znaky silicifikovaného dreva v priečnom reze z lokality Orovnica. Nikoly,/, zv. 95x; b — Pri skrížených nikoloch 
vidieť amzotropné domény, ktoré rovnako zhášajú v určitých zónach. Nikoly X. zv. 95x. 
Fig. 4. a — Tcxtural pattern of silicifíed wood in transversal section. Orovnica locality, parallel nicols. magn. x95: b — The same micrograph 
with crossed nicols showing anisotropic domains extincting in parallel belts, Orovnica locality, crossed nicols, magn. x95. 

Obr. 5. a — Štruktúra silicifikovaného dreva v priečnom reze z lokality Orovnica. Nikoly //, zv. 95x; b — Charakteristické rysy drevilej 
štruktúry pri skrížených nikoloch. Štruktúra je zvýraznená tým. že rekryštalizácia Si02 kopíruje pôvodné tvary usporiadania celulózových 
vlákien. Nikoly X. zv. 95x. 

Fig. 5. a — Silicifíed wood texture in transversal section. Orovnica locality. Parallel nicols. magn. x95; b — Charakteristic pattern of wooden 
texture in which silica recrystallization matches the original arrangement of cellulose Fibres. Crossed nicols, magn. x95. 

vých vlákien. Jedna zaujímavá skutočnosť je spoločná 
pre všetky dreviny. Zhášanie bunečných pletív je 
v obidvoch prípadoch zreteľné. Pripomína zhášanie. 
aké pozorujeme v čerstvých celulózových vláknach, aj 

keď nemožno predpokladať ich zachovanie v petrifi

kovanom dreve (obr. 5a. b). 
Z toho sa dá usudzovať, že už keď dochádzalo 

k sorpcii kyseliny kremičitej prostredníctvom siláno
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vých (-SiOH) alebo siloxanových (-Si-O-Si) skupín na 
povrchu funkčných skupín organických látok, vznika

la ich orientácia, ktorá sa aj pri rekryštalizácii zacho

vala. Tým sa vizualizovali pôvodné zvláštnosti rastlin

ného tkaniva. 
Okrajový lem (zvetraný) sa vyznačuje dehydratá

ciou a čiastočným rozpúšťaním amorfného Si02 . lebo 
pod mikroskopom sa uvedená kresba pôvodných 
tkanív tak ako kresba tkanív centrálnej časti nezacho

vala. To znamená, že sa tým narúša pôvodná orientá

cia sorbovaných foriem Si02. Táto okrajová časť je 
kryptoanizotropná až izotropná, len niektoré skôr 
rekryštalizované formy Si02 (opál CT. cristobalit?) 
javia znaky anizotropie. 

Rôntgenové difraktometrické štúdium 

Rôntgenové difraktometrické záznamy (obr. 6) pet
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rifikovaného dreva z Orovnice obsahujú zdvojené 
vrcholy v oblasti, ktorá zodpovedá neusporiadanej 
cristobalitovotridymitovej fáze tzv. opálu CT. Na

proti tomu rtg záznamy vzoriek z Jastrabej obsahujú 
popri hodnotách zodpovedajúcich opálu CT aj hod

noty zodpovedajúce kremeňu. Ten bol zistený aj 
pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu 
(obr. 11). 

Difrakčné záznamy práškových vzoriek ukazujú 
niektoré rozdiely v polohe vrcholu d (101) cristobali

tu. ktorý kolíše od 0.411—0.404 nm. Možno registro

vať aj zmenu intenzity a ostrosť odrazov d (101). To podľa 
niektorých údajov (Mizutani. 1977) zodpovedá lep

šiemu usporiadaniu cristobalitu vo vzťahu k tridymi

tovej fáze. Nepozorovali sme žiadne zákonitosti 
zmien týchto vzťahov. Porovnaním difraktogramov 
vzoriek petrifikovaného dreva, ktoré sa nachádza 
v limnokvarcitoch. sme zistili, že ich tvorí takmer čistý 
kremeň (obr. 6). Tieto výsledky poukazujú na to. že 
všeobecne uvádzané predpoklady o zvyšovaní kryšta

linity s prechodom k starším útvarom nemožno 
poprieť, ale táto rekryštalizácia môže závisieť aj od 
iných faktorov (styk s vodným prostredím, prítom

nosť niektorých prvkov v prostredí), ktoré značne 
urýchľujú rekryštalizáciu od opálu A cez opál CT ku 
kremeňu. Niekedy táto premena vedie k lepšiemu 
usporiadaniu cristobalitu. čo sa prejavuje postupnou 
individualizáciou jeho vrcholu v oblasti 0.405 nm. 

Pozorovanie pomocou SEM 

Ukážky z pozorovania vzoriek pomocou SEM sú 
uvedené na obr. 7—11. Potvrdilo sa. že jednotlivé 
opálové sféry sú veľmi pravidelne paralelne usporia

dané v smere jednotlivých celulózových mikrovlákien 
(obr. 7). na čo poukázal aj Stein (1982). V mikrome

radle sa určité prednostné usporiadanie prejaví aj po 
rekryštalizácii SiO;. čo vyplýva aj z nášho mikrosko

pického pozorovania. 
Lokálne snáď na miestach pôvodných tracheí alebo 

v dutinkách nachádzame sférické útvary opálu CT 
— lussatitu (obr. 8). ktoré sú distribuované veľmi 
nepravidelne. V niektorých dutinkách mikrosféroli

tické formy lussatitu tvoria samostatné domény 
(obr. 9). Ako vidieť z mikrofotografií. povrch lussatitu 
je drsný, čo je spôsobené neorientovaným rastom 
kryštalitov (..lepisféry"). V jednom prípade bolo 

Obr. 6. Róntgenodifraktogramy jednotlivých sekundárnych foriem 
SiOi v petrifikovaných drevách. I — Orovnica. 2 — Jastraba. 
3 — Stará Kremnička (petrifikované drevo 7 limnokvarcitov). Ako 
\idieť z difraktogramov. postupne od 1 ku 3 pribúda kremeňa. 
C — cristobalit. T — tridymit. Q — kremeň. 
Fig. 6. Xray diffraction records of silica forms in petrified wood. 
I — Orovnica locality?2 — Jastraba locality. 3 — Stará Kremnička 
locality (petrified wood in limnoquartzitc). Diffraction records 
show enrichment of quartz from 1 to 3. C — cnslobalile. T 
— tridymile. Q — quart/. 
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Obr. 7. Pravidelné usporiadanie opálových sfér. ktoré kopírujú 
pôvodné usporiadanie celulózových mikrovlákien z lokality Jastra

ba. Zv. 500x. 
Fig. 7. Regular arrangement of opal sherules copying original 
structure of cellulose microfíbres. Jastraba locality. SEM microg

raph, magn. x500. 

Obr. 8. Sférické útvary opálu CT v dutinkách, resp. na miestach 
pôvodných tracheí. Zväčšený detail z obr. 7. Zv. lOOOOx. 
ľig.8. Spherical forms of opal CT in cavities or in the places of 
original trachei. Enlarged detail of fig. 7. SFM micrograph, magn. 
\ 10 000. 

Obr. 9. Lussatit (opál CT) vo forme agregátnych zhlukov 
v dutinkách z lokality Jastraba. Povrch jednotlivých mikrosfér je 
drsný ako dôsledok nepravidelného narastania jednotlivých kryšta

litov (lepisfér). Zv. 10 OOOx. 
Fig. 9. Lussatite (opal CT) in aggregates filling cavities. Jastraba 
locality. Single microspheres display rough surfaces due to the 
uneven growth of single crystallites (lepispheres). SEM microg

raph, magn. x 10.000. 

Obr. 10. Konccntrická forma ..narastania" mikrosfér SiO

v petrifikovanom dreve lokality Jastraba. Zv. 9 000x. 
Fig. 10. Globular growth of silica microspheres in silicifíed wood. 
Jastraba locality. SEM micrograph, magn. x9.000. 
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TAB. 1 
Chemické zloženie petrifikovaného dreva (v hmotn. %) 

Chemical composition of petrified wood (weight %) 

Obr. 11. Drúzovité domény vykryštalizovaného kremeňa v petrifi

kovanom dreve lokality Jastraba. Zv. 1 500x. 
Fig. 11. Crystal cluster domains of quartz in silicifíed wood. 
Jastraba locality. SEM micrograph, magn. x 1.500. 

zistené nezvyklé koncentrické „narastanie" mikrosfér 
(obr. 10). V petrifikovanom dreve z Jastrabej sa 
nachádzajú tiež drúzovité domény dobre vyvinutého 
idiomorfného kremeňa (obr. 11). 

Celkové pozorovanie poukazuje, že v jednej vzorke 
sú prechody od opálu A k opálu CT až ku kremeňu. 
Tento neuniformný charakter premien s rôznym 
zastúpením kremeňa, ako aj skutočnosť, že petrifiko

vané drevo z limnokvarcitov je tvorené takmer len 
kremeňom, nás oprávňuje predpokladať, že tieto 
premeny nie sú len funkciou času. 

Geochemické štúdium 

Okrem stupňa premien amorfných foriem Si02 
v petrifikovanom dreve bolo snahou autorov zistiť 
zvláštnosti chemického zloženia, ktoré by nám po

mohli objasniť niektoré podmienky vzniku. Viacerí 
autori uvádzajú v petrifikovanom dreve napríklad 
prítomnosť hliníka, a to až niekoľko hmotnostných 
percent. Pri vyšších obsahoch hliníka sa môže tvoriť 
aj alofán. ktorý postupne rekryštalizuje (spolu s Si02) 
za vzniku ílových minerálov. Stein (1982) uvádza 
prítomnosť illitu. 

Sorpcia koloidných foriem Si02. pri ktorých sa 
predpokladá negatívny náboj, umožňuje predpoklad. 
že sa tento náboj bude neutralizovať niektorými 
katiónmi, hlavne alkáliami a alkalickými zeminami 
(prvky 1. a 2. skupiny). 

Z tab. 1 je zrejmé, že chemické zloženie vzoriek 
petrifikovaného dreva je takmer rovnaké. Majú vyso

SíO, 
Ti0 2 

A1203 
F e , 0 , 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
N a : 0 
KjO 
P,PO< 
Str. suš. 
do 110 °C 
Str. žíh. 
110—900 °C 

Spolu 

1 

94.26 
~ 0.02 

0,18 
0.03 

~ 0.01 
~ 0.01 

0.02 
0.04 

~ 0.02 
— 

 0.01 

2.80 

2.51 

99.91 

2 

94.58 
~ 0.02 

0,26 
0.02 

~ 0.01 
 0.01 

0.02 
0.09 

 0.02 
— 

 0.01 

2.19 

2.61 

99.84 

1 + 

99.64 
0.02 
0.19 
0.03 
0.01 
0.01 
0.02 
0,04 
0.02 
— 
0.01 

— 

— 
99.99 

2+ 

99,52 
0,02 
0.27 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.09 
0.02 
— 
0.01 

— 

— 
99.99 

I — petrifikované drevo z lokality Jastraba. 2 — petrifikované 
drevo z lokality Orovnica. + — analýzy prepočítané bez obsahu 
vody. Analyzovala Polakovičová. GÚ PF UK Bratislava. 

TAB. 2 
Chemické zloženie (v hmotn. %) a mikroprvky (v ppm) v petrifikova

ných drevách 
Chemical composition (weight %) and microelement (ppm) in petri

fied wood 

SiO, 
TiO : 
A1:03 
CaO 
MgO 
N a : 0 
K 2 0 
BaO 
SrO 
MnO 
FeO 

1 

96.92 
0.08 
0.78 
0.07 
0.04 
0.18 
0.10 
0.03 
0.00 
0.03 
0.05 

2 

98.97 
0,06 
0.70 
0.05 
0.00 
0.21 
0.12 
0.00 
0.00 
0.09 
0.04 

Ag 
B 

Ba 
Be 
Sr 
Co 
Ni 
Cr 
Cu 
Pb 
V 

1 

< 3 
<10 
< 3 
< 3 
<10 
<10 
< 3 
< 3 

5 
< 3 
< I 0 

2 

< 3 
< I 0 

14 
< 3 

12 
<10 

5 
10 
8 

< 3 
<10 

1 — petrifikované drevo z lokality Jastraba, 2 — petrifikované 
drevo z lokality Orovnica. Analyzoval Caňo. GÚDS Bratislava 
a Vančo. G Ú PF UK Bratislava. 

ký podiel Si02 (94 %). pomerne vysoký je aj obsah 
vody. Obsah celkovej vody uvoľnenej pri teplote do 
900 °C je 4.80 až 5.13 %. z toho možno usudzovať na 
dosť vysoký obsah opálu vo vzorkách. Po odpočítaní 
vody sa obsah Si02 v silicifikovaných drevách zvyšuje 
až na 99.52—99.64 % (tab. 1), čo svedčí, že sú takmer 
čisto kremité. 

Jedným z vážnych problémov pri interpretácii 
geochemických údajov je presnosť analýzy. Pri analý

ze klasickou — mokrou cestou sa presnosť stanovenia 
znižuje, ak sú v analyzovanom materiáli prítomné 
prvky v desatinách a najmä v stotinách percenta 
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Obr. 12. a — Štruktúra rastlinného tkaniva v priečnom reze (kompozícia). Zv. lOOOOx; b — Líniový záznam obsahu Si v priečnom reze 
cez rastlinné tkanivo. Zv. lOOOOx; c — Líniový záznam obsahu Al v priečnom reze cez rastlinné tkanivo. Zv. lOOOOx. 
Fig. 12. a — Plant tissue texture in transversal section (composition), magn. x 10,000; b — Line record of silicon content in transversal 
section accross plant tissue: c — Line record of aluminium content in transversal section accross plant tissue. 

(tab. 1). Preto sme silicifikované drevá analyzovali aj 
pomocou elektrónovej mikroanalýzy. Sme si vedomí, 
že pri elektrónovej mikroanalýze ide o bodové stano

venia, pri takomto nadbytku Si02 sa zrejme zdajú byť 
hodnovernejšie v stanovení nízkych obsahov prvkov 
ako približné údaje chemickej analýzy. Výsledky 
elektrónovej mikroanalýzy sú v tab. 2 (analýzy prepo

čítané bez obsahu vody). Z uvedených údajov v tab. 1 
a 2 nemožno robiť väčšie závery. Je však zrejmé, že 
petrifikované drevá, ktoré sme študovali, majú vyso

ký podiel Si02. Obsah hliníka v porovnaní s literárny

mi údajmi je nízky (pod I % Al203) a pravdepodobne 
nevytvára samostatné minerálne fázy. Obsahy ostat

ných oxidov sú nízke (v stotinách až desatinách 
percenta). Pravdepodobne boli tieto zložky sorbované 
na koloidné formy Si02. Trochu vyššie obsahy sodíka 
oproti ostatným prvkom pri analýzach získaných 
pomocou elektrónovej mikroanalýzy by mohli pouka

zovať na to, že Na vyluhovaný z vulkanických hornín 
pri zvetrávaní mohol vplývať na vznik alkalického 
prostredia, v ktorom sa zvyšuje rozpustnosť, a tým aj 
pohyblivosť Si02. Pri translokácii týchto koloidných 
zložiek rozkladajúce sa zvyšky drevín slúžili ako 
mikrobariéry. na ktorých sa pri zmene pH usadzovali 
koloidné gély. 

Obsahy stopových prvkov (tab. 2) v petrifikova

ných drevinách sú nízke a v mnohých prípadoch 
pod hranicou detekcie použitej metódy. Preto náš 
zámer korelovať ich obsahy s obsahmi vo vulkanic

kých horninách nebolo možné uskutočniť. 
Z geochemického štúdia vyplýva, že petrifikované 

dreviny sú takmer či.ste kremité a neboli výraznej

šie obohatené o vedľajšie a stopové prvky. Rozdiely 

v chemickom zložení iným spôsobom premenených 
(rekryštalizovaných) fáz sú nepodstatné. 

Pomocou elektrónovej mikroanalýzy sme sa po

kúsili zistiť kolísanie obsahov Si a Al v závislosti od 
zmeny rastlinného tkaniva. Výsledky (obr. 12a. b, c) 
ukázali, že obsahy Si a Al v priečnom reze cez 
rastlinné tkanivo sa príliš nemenia. 

Záver 

Premeny amorfných foriem Si0 2 v petrifikova

ných drevinách prebiehajú podľa schémy známej 
z experimentálnych prác a zo sledovania premien 
organogénnych opálov, a to v smere opál A » opál 
CT » kremeň. V nami študovaných vzorkách sme 
našli všetky uvedené fázy. Tieto premeny sa preja

vujú v jednotlivých doménach okrem petrifikované

ho dreva z limnokvarcitov, ktoré tvorí prevažne len 
kremeň. Pretože vo všetkých prípadoch sú petrifiko

vané dreviny zhruba rovnakého veku a stupeň 
premeny je rôzny, časový faktor nie je jediný, ktorý 
vplýva na tieto premeny. Tieto zmeny môžu súvisieť 
so zmenou pH, prítomnosťou iných iónov, dĺžkou 
kontaktu s vodou a podobne. Z toho možno usudzo

vať, že rýchlosť rekryštalizácie Si0 2 v petrifikova

ných drevinách môže byť iná ako rýchlosť rekryšta

lizácie biogénnych opálov v morskej vode. 
Amorfné formy Si02 , ktoré sa usadzujú v rastlin

nom tkanive, sa zrejme orientujú tak, že aj pri 
čiastočnej rekryštalizácii na opál CT sa zachovávajú 
mnohé drobné detaily morfologických zvláštností 
rastlinného tkaniva. 

Petrifikované zvyšky rastlín obsahujú 94.26— 
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94.58 % S i 0 2 s pomerne vysokým obsahom vody. 
Obsah celkovej vody uvoľnenej pri teplote d o 
900 °C je 4.80 až 5.13 %. Po odpočí taní vody 
pripadá 99.52 až 99.64 % na S i 0 2 . Predpokladáme, 
že tieto petrifikované zvyšky vznikli pri zvetrávaní 
vulkanických hornín s vyšším obsahom alkálií 
v alkalickom prostredí, v ktorom sa zvyšuje vyluho

vanie. rozpustnosť S i 0 2 . a tým aj j eho pohyblivosť. 
Pri translokácii týchto koloidných zložiek rozklada

júce sa zvyšky drevín slúžili ako geochemické mik

robariéry. na ktorých sa pri zmene pH usadzovali 
koloidné gély kremíka. Obsahy ostatných indikač

ných prvkov sú veľmi nízke a nedajú sa využiť na 
genetickú interpretáciu. 
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Silica recrystallization in petrified wood 

Volcanites of Neogene age in Central Slovakia contain 
fragments of petrified wood. Such localities are in redeposi

ted andesite tuffite to tuffitic agglomerate in Orovnica area 
(near Forgáčov settlement) and NE from Jastraba in the 
Žiarska kotlina basin. All sequences are of Sarmatian age 
originating by weathering of tuff and other volcanile in the 
surroundings. The silicifíed products have been deposited, 
together with the enclosing rocks, into small intramountain 
basins of local extent. For comparison, also silicified wood 
sampled in limnoquartzite quarry northerly from Stará 
Kremnička was subject to investigations. Samples from all 
three localities underwent Xray diffraction, electron 
mieroprobe analysis, examination in thin section and in 
scanning electron microscope together with chemical ana

lysis. 
Phase transitions of amorphous silica in the silicified 

wood follow the scheme known from experiments or from 
investigations of biogenic opal, i. e. from opal A into opal 
CT and then into quartz. All three forms of silica are 
present in the samples investigated. Beside the petrified 
wood from limnoquartzite. composed of quartz, single 
alteration products are concentrated in domains what is 
substantiated by areal anisotropy in thin sections. In respect 
lo the rough same age of all samples, the found various 

degrees of alteration could not only be explained by the 
influence of time on silicification. This means also that 
velocity of silica recrystallization could differ in petrified 
wood from that of biogenic opal in seawater. 

Amorphous silica precipitating in plant tissue acquires 
orientations preserving many fine morphological details of 
plant tissue even in the case of partial recrystallization into 
opal CT. The petrified plant remnants are composed of 
94.26—94.58 % of silica together with relatively abundant 
water content represented by total water release up to 900 °C 
attaining 4.80—5.13%. Subtracting this water content the 
average silica content increases to 99.52—99.64 % what 
points to almost pure silica. It is presumed that silicified 
wood originated by weathering of volcanites in alkaline 
environment inducing high solubility and leaching of silica 
what resulted in its high mobility. The alkaline environ

ment developing under conditions of volcanite weathering 
leads to the concentration of alkali metals and earths (Na. 
Ca. Mg. K. Sr). The decomposing plant remnants served as 
geochemical microbarriers on which silica precipitated in 
the result of pH changes probably in the form of colloidal 
gels. Contents of other indicative elements are extremely 
low and could not be used for genetic interpretations. 


