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Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline 

EVA PLANDF.ROVÁ'. IVAN ČILLÍK1 

1 Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
Geologický prieskum, š. p.. geologická oblast. 974 01 Banská Bystrica 

(Doporučené 26. 6. 1989, revidovaná verzia doručenú 7. 11 1989) 

The age of variegated sandy shales from the area of copper deposit in the Spania dolina Valley, Middle Slovakia 

Microflora from variegated sandy shales from surrounding of the Spania dolina deposit consits from species, 
which witness their Lower and/or Middle Permian age (Nuskoisporites klausi Grebe. Marsupipollenites 
striatus (Balmc et Henn). Foster, Latensina triletus Alp. and others). Associations from the Spania dolina 
Valley are older and worse preserved in comparison with the Lpper Permian associations of the Staré Hory 
Permian (the Uppermost Thuringian) from the Harmanec locality. 

Uvod 

Rodovou a druhovou identifikáciou fosílnej mikrofló
ry sme zisťovali vek pestrých piesčitých bridlíc z okolia 
ložiska v Španej Doline (lokalita štôlňa Ivan, štôlňa Pies
ky). V asociáciách prevláda peľ kordaitovej vegetácie, 
čo by oprávňovalo zaradiť súvrstvie do spodného permu. 
Vyskytli sa však aj pele rodu Lueckisporites, ktoré sú 
typické pre vrchný perm. Predpokladáme preto, že pes
tré bridlice majú saxónský vek, resp. tvoria bázu turín
skeho veku. Mikroflóra je korelovatefná s asociáciami 
formácie Predajnej z oblasti Ľubietovej. 

Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti Španej Doli
ny, tzv. špaňodolinského súvrstvia v zmysle Vozárovej 
a Vozára (1988), sme určovali na základe vyhodnotenia 
mikroflóry. Z asi 50 vzoriek bola časť pozitívna na rodo
vo a druhovo identifikovateľné sporomorfy. Na základe 
získaných asociácií sporomorf sme určovali vek skúma
ných sedimentov. 

Stručná geologická charakteristika skúmanej oblasti 

Starohorské vrchy ležia na tektonicky mimoriadne ex
ponovanom mieste vnútorných Západných Karpát (Číl
lík, 1980). Kryštalické jadro Starohorských vrchov patrí 
podľa Koutka (1937) a Zoubka (1964) subtatranskému 
kryštaliniku(podľa Zoubka je to pokračovanie kryštali
nika ľubietovskej zóny) a bolo presunuté na S až SZ na 
nízkotatranské kryštalinikum s obalom. Hoci Kubínyi 
(1965) zdôrazňuje látkovú i litologickú jednotu oboch 
typov kryštalinika, hydrogeologický vrt v priestore kry
tého kúpaliska v Banskej Bystrici navŕtal v podloží gra
natických svorov horniny keupru so sadrovcom, pravde
podobne krížňanskej jednotky. To by skôr potvrdzovalo 
tektonické interpretácie Koutka a Zoubka. 

V obale starohorského kryštalinika je kontinentálny 

vývoj permu a zvrásnené horniny mezozoika krížňan
skej jednotky v stratigrafickom rozpätí spodný trias 
neokóm v autochtónnej až paraautochtónnej tektonic
kej pozícii. Vyššou jednotkou sú denudačné zvyšky 
chočskej jednotky. Na vrchu Glezúr (974 m n. m.) sa 
nachádza erozívny zvyšok sedimentov vrchnej kriedy go
sauského typu (Čillík, 1985), ktoré Koutek (1947) prira
dil k paleogénu. Územie leží blízko križovania severo
južnej  centrálnokarpatskej i donovalskej a západový
chodnej  pohronskej sústavy zlomov (Čillík, 1975, 
1978), a preto je intenzívne rozblokované do megabrek
cie počas polaramských tektonických procesov. 

Vozárová a Vozár (1988) vymedzili špaňodolinské 
súvrstvie v starohorskej skupine a charakterizovali ho 
ako súbor klastických sedimentov, v ktorom smerom do 
vrchných častí sa pozvoľne zmenšujú zrná, zvyšuje sa 
množstvo jemnozrnnejších sedimentov (piesčitých bri
dlíc, prachovcov) a pomaly sa vytrácajú vrstvy s poloha
mi obliakov (pozri aj Čillík, 1985). 

Stručný opis hornín permu 

Terigénne sedimenty obalu starohorského kryštalini
ka, označované v minulosti ako verukáno (Koutek, 
1947; Kubíny, 1965), patria podľa Vozárovej a Vozára 
(1975, 1980) severnej sedirnentačnej oblasti mladšieho 
paleozoika Západných Karpát. V tejto oblasti príbrežné 
klastické sedimenty vypĺňali bazén trogového typu s prí
nosom materiálu z blízkej pevniny. Vznik bazénu sa mô
že odvodzovať od intrapermských tektonických proce
sov. Aluviálne náplavy sú hlavným sedimentačným ty
pom príbrežných častí bazénov severnej sedirnentačnej 
oblasti. Stratigrafické údaje (vrchný perm) sa opierali 
o nálezy spór v okolí Harmanca (Planderová, 1974). 

Mimoriadne zložité, nepravidelné až chaotické litolo
gické pomery v celom súvrství, ktoré navyše komplikujú 
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Obr. L Priečny rez ložiskom Spania Dolina (Čillík a Prčina. 1988). 1  podzemné vrty, 2  štôlne, 3  hlinitokamenitá sutina, 4  zlomy. 5  násuny, 
6  tmavosivé dolomity stredného triasu, 7  ílovité bridlice s vložkami kremencov namalu, 8  kremenité pieskovce a zlepence griesbachu. 
9  hydrotermálne premenené horniny. 10  drobové pieskovce a drob} vrchného permu. 11  červenohnedé hematitové a biotitové piesčité bridlice 
a drobnozrnné sľudnaté pieskovce vrchného permu. 12  migmatity kryštalinika. 13  polohy a vložky metavulkanitov kryštalinika. 14  staré banské 
práce. 15  vzorky na palinológiu sú zo štôlne Ivan, prekop P12: lok. 1  západ. lok. 2. 3  východ. 
Fig. 1. Crosssection through the Spania dolina deposit (Čilík and Prčina. 1988). 1  underground holes. 2  adits, 3  loamy stony debris, 4  faults. 
5  overthrusts, 6  dark grey dolomites. Middle Triassic. 7  clay shales with intercalations of quartzites, Nammalian. 8  quartz sandstones and 
conglomerates. Griesbachian. 9  hydrothermallv altered rocks. 10  subgraywackes and graywackes. Upper Permian. 11  redbrown haematite 
and biotite sandy shales and finegrained micaceous sandstones. Upper Permian. 12  migmatites of crystalline complex. 13 beds and intercallations 
of metavolcanites in crystalline complex. 14  old mining works. 15  palynological samples are from the Ivan adit. P12 crosscut: loc. 1  west, 
loc. 2, 3  east. 

opakované tektonické pohyby, sťažujú podrobnejšie 
rozdelenie hornín permu. Preto, podobne ako to už uro
bil Hynie (1923), vyčleňujeme nasledujúce súvrstvia per
mu (Čillík, 1978; 1985): 

 vrchné súvrstvie striedajúcich sa červenohnedých 
a sivých drobových až arkózových pieskovcov s poloha
mi a hniezdami drob vo vrchnej časti; hrúbka súvrstvia 
je od 100 m do 300 m. 

 stredné súvrstvie masívnych drobnozrnných pies
kovcov a polohy sivých piesčitých bridlíc s faciálnymi 
prechodmi do sivých arkózových až drobových pieskov
cov, ojedinelé zlepencov v strednej časti; do týchto hor
nín, ktorých hrúbka je 1015 m, je koncentrované maxi
mum tetraedritovochalkopyritového zrudnenia  rudná 
zóna, 

 spodné pestrofarebné a šikmo gradačne zvrstvené 
kremenité drobové pieskovce až zlepence a droby s po
lohami a hniezdami brekcií, kremenitých pieskovcov až 
piesčitých bridlíc, gradačne zvrstvených, prevažne červe
nohnedej farby, šikmé zvrstvenie je uklonené na sever 
s odchýlkami na SZ a SV; tieto horniny tvoria chrbát so 
severojužným priebehom (nánosová delta?) a ich hrúb
ka kolíše okolo 200 m. 

Jednotlivé súvrstvia hornín permu nie sú litologicky 
ohraničené, ale spojené s postupnými prechodmi. Naj
významnejším súvrstvím, ktoré môžeme spoľahlivo vy

členiť, sú len červenohnedé sľudnaté až hematitové pies
čité bridlice pod stredným súvrstvím permu. Zložitosť 
geologickej stavby ilustruje obr. 1. 

Palinologické vyhodnotenie pestrých bridlíc 

Vzorky na mikrofloristické vyhodnotenie sme odobra
li zo štôlne Ivan (príl. 1) z červenohnedých sľudnatých 
až hematitových piesčitých bridlíc. Červenohnedé bridli
ce (prítomnosť hematitu) nebývajú nádejné na organic
ké zvyšky. To, že sa v červených bridliciach našli zacho
vané sporomorfy. dokazuje tú skutočnosť, že organické 
zvyšky sedimentovali v limnickom alebo lagunárnom 
priestore v redukčnom prostredí a pravdepodobne len 
po diagenéze došlo k vynoreniu sedimentov, pôsobeniu 
aridnej, teplej klímy a k vzniku hematitu. Za týchto 
okolností sa mohli zachovať sporomorfy v pestrých pies
čitých bridliciach. Vzorky z lokality štôlňa Ivan (SPP
ŠO2, S3P252, SlP344) a z lokality štôlňa Piesky 
(PP1 364. PP1 430). obsahujúce asociácie sporomorf, 
sú pestré piesčité bridlice. Hlavné zloženie sporomorf
ných asociácií: Punctatisporites sp.. Osmundacidites 
wellmani Couper, Nuskoisporites klausi Grebe, Luecki
sporites virkkiae Pot. Klaus, Marsupipollenites striatus 
(Balme et Henn.) Foster. Zastúpené boli druhy radu 
Cordaitales, rôznymi druhmi, napr. Potonieisporites no
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Obr. 2. 1 - Punctatisporites sp., 2 - Osmundacidites wellmani Couper, 3—1 - Marsupipollenitcs striatus (Balme et Henn.) Foster, 5 - Cordaitalés 
sp., 6 - Potonieisporites sp., 7 - Lueckisporites sp. Zv. 1 (XK)x. 
Fig. 2. 1 - Punctatisporites sp., 2 - Osmundacidites wellmani Couper, 3 - Marsupipollenitcs striatus (Balme et Henn.) Foster, 5 - Cordaitalés sp,, 
6 - Potonieisporites sp., 7 - Lueckisporites sp. Magn. x l.(XX). 
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vicus Bharadw., Latensina triletus Alp. a iné. Toto spo
ločenstvo sporomorf jednoznačne dokladá permský vek 
sedimentov. Druhové aj rodové zloženie sporomorf po
ukazuje na strednopermský vek, resp. na spodný tiiring 
alebo vrchný autun. 

Druh Marsupipollenites striatus je rozšírený v saxóne. 
Prevaha monosakkátnych peľov avizuje, že nejde 
o vrchný túring. Kordaitová flóra sa už v žiadnom prípa
de nevyskytuje vo vrchnom perme autochtónne. Na zá
klade vyššie uvedenej asociácie sporomorf môžeme teda 
vylúčiť vrchnottirinský vek pestrých bridlíc. Porovnaním 
s asociáciami zo šedých pelitov z lokality Harmanec, kto
rý tiež patrí do špaňodolinského súvrstvia v zmysle Vo
zárovej a Vozára (1988). môžeme vylúčiť sedimentáciu 
v rovnakom období permu. Kým asociácie sporomorf 
z lokality Harmanec sú najvrchnejšie turínskeho veku. 
s výraznou asociáciou Lueckisporites. Karpatisporitcs, 
Cycadopites (Planderová, 1974), asociácie z pestrých 
bridlíc sú staršie, ako už bolo vyššie uvedené. Kordaito
vá flóra, ktorá je z hľadiska veku permských asociácií 
dôležitá, poukazuje na možnosť korelácie s flórou z pre
dajnianskeho súvrstvia v zmysle Vozárovej a Vozára 
(1988). 

Asociácie z vrchného permu z lokality Harmanec sú 
vekovo korelovateľné s mikroflórou niektorých lokalít 
z chočskčho permu (Planderová, 1973; Spišský Štiavnik 
1, 2) a z podložia viedenskej panvy z vrtov Z74. Z75, 
Z87 (Snopková, 1988). 

Z hľadiska paleoekologického zhodnotenia sedimen
tačného prostredia suchozemskej flóry zo Španej Doliny 
predpokladáme, že sedimentácia spór a peľov prebehla 
v malých jazierkach aluviálnej nížiny. Tie vplyvom veľmi 
aridnej klímy vysychali, čím by tiež mohlo dôjsť k ulože
niu hematitu po diagenéze. Ďalšia možnosť je, že vply
vom tektonických pohybov sa sedimenty vydvihli a po
tom v aridnej klíme vznikol hematit. Aj druhovo chu
dobné rastlinstvo svedčí o aridnej klíme a obmedzených 
vegetačných podmienkach. 

V období sedimentácie šedých pelitov z lokality Har
manec boli úplne iné paleoekologické podmienky, ktoré 
nedokazujú spojitosť so špaňodolinským súvrstvím na 
lokalite Spania Dolina. Bohatá mikroflóra v šedých íloch 
lokality Harmanec svedčí o vyvinutej vegetácii okolo ja
zera alebo sústavy jazier. Najčastejšie druhy peľov koni
fer rodov Lueckisporites. Karpatisporitcs. Klausipolleni
tes poukazujú na prítomnosť vyšších vrchov, z ktorých 
boli vetrom alebo potokmi splavené do jazier. Veľmi 
hojne zastúpené druhy rodu Cycadales hovoria o po
brežných podmienkach, či už riek alebo jazier. Malé roz
mery konifer a bohaté zastúpenie malých bisakkátnych 
peľov rodu Karpatisporitcs svedčia o suchej horúcej klí
me, všeobecne snáď len s vlhšími medziobdobiami, kto
ré postačili na vývoj vyššie uvedenej vegetácie. 

Z mikrofloristického hľadiska nie je veková spojitosť 
medzi mikroflórou zo Španej Doliny a mikroflórou 
z lokality Harmanec. Spoločným znakom je. že v žiad

nom zo skúmaných sedimentov oboch lokalít sa nezistila 
prítomnosť morského planktónu. 

Záver 

Zistením mikrofloristických asociácií, ako aj korelá
ciami s permskou flórou z lokality Harmanec, Ľubieto
vá, viacerých lokalít chočského permu sme dospeli k na
sledujúcim záverom: 

a) Sporomorfné asociácie z pestrých bridlíc permu zo 
Španej Doliny dokazujú ich strednopermský vek s domi
nujúcou kordaitovou flórou, ale aj prítomnosťou rodu 
Lueckisporites. 

b) Z hľadiska posúdenia sedimentačného prostredia 
predpokladáme lagunárne alebo jazerné prostredie. 
v aluviálnych nížinách s osciláciou suchších a vlhších ob
dobí, ale s prevažujúcou aridnou až semiaridnou klí
mou. 

c) Mikroflóra zo Španej Doliny je v zásadných rysoch 
(kordaitovou flórou) korelovateľná s mikroflórou for
mácie Predajná (z vrtov v Ľubietovej). 

d) Ak do toho súvrstvia patrí vrchná časť špaňodolin
ského súvrstvia z lokality Harmanecpapiereň. je iného 
mikrofloristického zloženia a je korelovateľná s mikro
flórou časti chočského vrchného permu a podložia vie
denskej panvy. 
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The age of variegated sandy shales from the area of copper deposit in the Spania dolina Valley, 
Middle Slovakia 

The paper is aimed for solution of the age of variegated sandv 
shales in the geologically complicated area of the Spania dolina 
copper deposit. Palynological investigation of sediments of the 
Spania dolina Member (in the sense of Vozárová and Vozár 
1988) has enabled more detail analysis of studied sediments. We 
have ascertained, by the evaluation of microfloral assemblages 
and their correlation with assemblages from the Harmanec loca

lity, the Lubietová locality (LU1, 2, 3 boreholes) and the Choc

Upper Permian, following facts: 
a) Assemblages of sporomorphs from variegated Permian 

shales have Lower to Middle Permian age with dominated Cor

daites, but the Upper Permian species of Lueckisporites genus 
are also present. 

The main composition of sporomorphic assemblages is the fol

lowing: Punctatisporites sp., Osmundacidites wellmani Couper. 
Nuskoisporites klausi Grebe, Lueckisporites virkkiae Pot. 

Klaus. Marsupipollcnitcs striatus (Balme et Henn.) Foster. Spe

cies of the Cordaitalés order are present, e.g. Potonieisporites 
novicus Bharadw., Latensina triletus Alp. 

The above assemblage of sporomorphs points out unambigu

ously the Permian age of sediments. 
b) We assume, from the standpoint of sedimentation environ

ment, lagoon or lake environment in alluvial lowlands with oscil

lation of dry and wet periods, but with predominant arid to 
semiarid climate. 

c) Microflora from the Spania dolina Valley (Cordaites flora) 
can be correlated, in main features, with microflora of the Pre

dajná formation (Lubietová). 
d) The upper part of the Spania dolina Member has different 

microfloristic composition (Lueckisporites. Klausipollcnitcs. 
Karpatisporites) and it can be correlated with the uppermost 
Choč Permian. 

ZO Ž I V O T A SGS 

Seminár Nové poznatky vo flyši Západných Karpát 

Seminár usporiadala sedimentologická sekcia SGS 5. decem

bra 1989 na počesť 75. narodenín doc. RNDr. Zdenka Rotha. 
DrSc. 

V úvodnom príhovore sa stručne načrtli životné osudy jubilan

ta s osobitným zreteľom na jeho vedeckú činnosť, ktorá prispela 
k výskumu Slovenska a poznaniu Karpát takou mierou ako prá

ca máloktorého iného geológa. 
Z odborných prednášok na seminári prinášame stručné ab

strakty: 

Z . R o t h , D . P r o c h á z k o v á : Neotektonické pohyby ve 
strední Evropé a jejich vztah k seismogenezi 

Neotektonické pohyby zahrnuj í mladoterciérní vývoj epiva

riské tabule v závislosti na vývoji Alp a Karpát, které pŕcnášejí 
do tabule africké tangenciální napčtí (Bcrgcrat, 1987). První 
hlavní udalostí neotektoniky alpid ve strední Evropé byla pyre

nejská komprese alpid (4036 Ma) provázená výrazným napé

tím i v jejich pŕedpolí. Nasledovalo pyrenejské uvolnení (35

22 Ma) s pŕíkrovovými pohyby alpid (Roth a Procházková, 
1988b). V tabuli byl založen rýnský, podkrušnohorský a j . pŕíko

py (Bcrgcrat, 1. c ) . Druhou hlavní udalostí je sávskostaroštýr

ská diferenciace v alpidách (1817 Ma): Karpaty  Dinaridy od

delila od Alp pf íčná zóna Kvarnerský záliv  VídeňKroméŕíž, 
postupné rozevíraná k J. Podel ní se méné stlačovaný karpatsko

panonský blok začal sinistrálné vysouvat vúči Alpám k SV 
a vlevo pootáčet (Roth, 1980). Diferenciaci vyvolal zesílený 
coupling (spŕažení) Alp s pŕedpolím po eggenburgu. Pri anexi 
časti tabule Alpami (vznik helvetid) se fundament molasové 
pánvc k pohybu Alp pripojil a došlo k výzdvihu kerných pohorí 
Českého masívu (Roth a Procházková, 1, c ) . Již za sávskosta

roštýrské diferenciace alpid narazil centrálni blok Západních 
Karpát na podsouvající se sudetskomalenický prah tabule 
a začalo mírné levé pootáčení bloku charakteristické pro mla

doštýrskomoldavský vývoj Západních Karpát (14 Ma až re

cent). Sunutí čela Alp a Moravských Karpát spojeného s tabuli 
se zastavilo. Pokračuje odlepování platformního pokryvu (,,pŕí

krov Jury") a vzdouvání vogézskoschwarzwaldského dómu 
(Laubscher, 1987). Sudetskomalenický prah se pod náporem 
Karpát, který na sv. Morave a v Polsku pokračuje (Žebera 
a Ambrož, 1955; Liszkowskí, 1982). ohýbá (Krs, 1982) aposou

vá k SV (Thurm et al., 1977) za vzniku s prahem rovnobežných 
poklesu (Hornomoravský úval; Roth a Procházková, 1988; Cou

bal, 1989) a bazaltových výlevu (Nízky Jeseník, Zeleznobrod

sko; Shrbený et al., 1986). Levým pootáčením karpatskopa

nónskeho bloku klesá vídeňská a podunajská pánev (Roth, 
1980). Sunutí Jižních Alp k S pŕcchází z drávskč linie na diago

nálni posuny MurLcithaŽilina a rábskou linii  revúckozá

zrivské zlomy. Východné od Žiliny ústí do podčlné stavby vnčj

ších Karpát (Roth a Procházková, I. c . Procházková a Roth. 
1989).Spŕažení (coupling) centrálního bloku Západních Karpát 
s podsunutým sudetskomalenickým prahem se projevuje vý

zdvihem a klopením jaderných pohorí (Grecula a Roth, 1978). 
Seismogenní jsou zlomové kraje kerných polí. 

Z. S t r a n í k . O. K r c j č í , R. M a r s c h al k o . E. M e n é í k . 
M. V u j t a: Základní rysy geológie bélokarpatské jednotky a její 
postavení v rámci magurského flyše 

Belokarpatská jednotka je týlovou faciálnétektonickou štruk

túrou magurského flyše. Na JZ mezi Sobotištčm a Skalici se 
vynoŕujc zpod neogénu vídeňské pánvc a na SV končí mezi 
údolím Biele Vody a Marikovského potoka. Na SZ se stýka 
s vnéjšími jednotkami magurského flyše, na JV s bradlovým 
pásmem. V bélokarpatské jednotce jsou vymezovány litofaciální 
vývoje hlucký a vlárský, spojené prechody. Nove vymezený vý

voj kopanický (Straník, Mcnčík. Krcjčí. 1988) pŕiŕazujeme 
k bradlovému pásmu. Belokarpatská jednotka pokračuje smč


