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Evolution and distribution of the Late Jurassic and Early Cretaceous calcareous 
dinoflagellates recorded in the Western Carpathian pelagic carbonate facies 
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Geological Institute of Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9 , 842 26 Bratislava, e-maiL geolreha@savba.sa\'ba.sk 

(Received Ju/y 19, 1999, rerised version received September 16. 1999) 

Abstract 

Late Jurassic and Early Cretaceous assemblage of calcareous dinoflagellate cysts has bccn syste
matically studied on several selected sections through pelagic carbonate sequences of the Western Car
pathians. Investigation of vertical distribution, diversity and abundance of the dinocyst taxa and their 
associations lead to revision of the previously establishcd combincd calpionellid-cyst zonation. A sepa
rate dinocyst zonation is proposed. A distribution patterns of the cysts studied permit a rough selection 
of diagnostic bioevents suitable for a definition of the cyst zanes established. Nine cyst zanes Molucca-
11a, Borzai, Titho11ica, Malmica, Tenuis, Fortis, Proxima, Wan11eri, Vog!eri, Valanginiana. Ec/zinara 
by now existing is accepted, further three zanes ( Parvu!a, Semiradiara, Cieszynica - 0/zae) and seven 
ecological event zones (acme Fibrara, acme Parvu!a, acme Puf/a, acme Fusca, acme ľvlinura, acme 
Oraviensis, acme !ntwminara) were distinguished. Compositional changes in dinoflagellate assembla
ges are correlated with calpionellid events. Thus, parallel dinocyst and calpionellid zanations give us 
more precisc tool for the stratification of deposits investigated as well as for better undcrstanding and 
reconstructing oť the palaeooceanographical and palaeoecological conditions of the ancient marine en
vironments. lt secms that not only calpionellids but also calcareous dinotlagellates have belonged to 
planktonic elements sensitively recording a whole complex of environmental changes like climate per
turbations, sea-level íl uctuations. nutrient distri bution. 

Key words: Jurassic, Lower Cretaceous, calcareous dinoílagellates , integrated biostratigraphy. paleo
ecology, Western Carpathians, Slovakia 

lntroduction 

The first descri ption of the organisms considered today 
as calcareous dinoťlagellate cysts was given by Kaufmann 
(1865). Single-chambered, spherical to ovoid Mesozoic 
and Cenozoic organisms, described under the collective 
term "calcispheres" (Bonet, 1956), are generally classified 
as calcdinocysts (Keupp, 1980a, b) within the family 
Calciodinellaceae Deflandre, 1947. According to the crys
tallographic orientation of the c-axes oť the calcite crys
tals forming the outer wall of a cyst, Keupp (l 987) and 
Kohring (1993) established the following four subfami
lies: a) Pithonelloideae; b) Obliquipithonelloideae; c) 
Orthopithonelloideae and d) Fuettererelloideae. Different
ly, the Calciodinelloideae were established as a subfamily 
within the ťamily Peridiniacea in the classification sys
tem proposed by Fensome et al. (1993). Later, Reháková 
and Michalík (1996) using a combination of optical and 
scanning electron microscope investigations pointed out 
on the serious complication in systematic concept propo
sed by Bol Ii (1974) and Keupp ( 1987). According to Hilde
brand-Habel and Willems (1997) all investigations above 
mentioned should have been acceptable in a ne\\ approach 
in the systematics of calcareous dinoťlagellates which is 
presently under work by Janofske, Keupp and Willems 
(in prep.). 
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Distribution patterns of calcareous dinoflagellates 

The phyletic evolution of calcdinocysts studied includes 
a number of events very farnurable for detailed interregio
nal and intercontinental correlation oť the carbonate depo
sits of pelagic origin, mainly in s uch regions as the Wes
tern Carpathians are, where cephalopod remains (ammoni
tes, belemnite rastra, aptychi) are very rare. The investi
gation of vertical distribution of the calcareous dinoflagel
lates in Upper Oxfordian to Upper Albian sedimentary se
quences shown qualitative (first and last occurrence FO, 
LO; exctinction) quantitative (acme accumulation, high 
and low abundancy of the cyst taxa) as well as their diver
sity changes (Fig. 1 ). In order to create separate cyst bio
zonation, series of successi ve first occurrences and acme 
accumulations oť calcareous dinoflagellates were recorded. 
Consequently, according to these bioe\'ents the ťollowing 
dinocyst zanes are proposed. 

Parvula Zone - new Zone 

Interval between the FO of Cadosina parvula Nagy 
(Pl. I. Fig. ·I) and the FO of Colomisphaera fibrata 
(Nagy). Microfacies in which fragments of dysaerobic bi
va! ves (Oschmann, 1995) form persistent, substantional 
part contain also rare crinoid col umnalia and benthic ťora-
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minifera. This zone is typical for the Lower Oxfordian 
passage beds. 

Fibrata Acme Zone - new Zone 

Interval between the FO followed by the acme accumu
lation of Colomisphaera fibrata (Nagy) - Pl. I. Figs. 
2-3, and acme concentration of Cadosina parvula. The 
assemblage has also contained rare Colomisphaera pieni
niensis (Borza) - Pl. I. Figs. 4-5, and Schizosphaerella 
minutissima (Colom) - Pl. I. Figs. 6-7. The abundance 
of bivalves is decreasing. In a well-oxygenated setting 
planktonic foraminifers became prevailing (Mutterlose and 
Bôckel, 1998). Hauslerina helvetojurassica (Hausler) and 
Globuligerina bathoniana (Pazdrowa) were identified in 
the Western Carpathian pelagic sediments. Fibrata Acme 
Zone represents the interval of the Late Oxfordian age. 

Parvula Acme Zone - new Zone 

Cadosina parvula became most abundant at the begin
ning of Kimmeridgian. On the basis of this event Parvula 
Acme Zone was distinguished. The index species is 
accompanied by common cysts of Schizosphaerella mi
nutissima (Colom) and Colomisphaera carpathica (Bor
za) - Pl. I. Fig. 8. Planktonic foraminifers have been still 
dominating in microfacies of this time. Mass abundance 
of zoospores Globochaete alpína Lombard proved favourable 
environmental condition for development of green algae. 

Moluccana Zone - Nowak ( 1976) 

Interval between the FO of Stomiosphaera moluccana 
Wanner - Pl. I. Figs. 11-12, and the FO of Carpistomio
sphaera borzai (Nagy) - Pl. I. Figs. 13-14. Calcareous di
noflagellate association is diversified (Fig. 1 ). Among them, 
groups with orthopitonellid type of wall structure reflecting 
pelagic conditions (Mutterlose and Bôckel, 1998) were domi
nating. Colomisphaera nagyi (Borza) - Pl. I. Figs. 9-1 O, 
occurs seldomly in the higher part of the Kimmeridgian se
quence. There were also acme of Saccocoma documented. 
Planktonic crinoids became rock-forming organisms. 

Borzai Zone - Nowak (1976) 

The lower boundary is defined at the FO of Carpisto
miosphaera borzai (Nagy). The index species accompa
nied by Colomisphaera pieniniensis, C. carpathica, C. 
nagyi and Schizosphaerella minutissima appears in the 
uppermost Kimmeridgian deposits. Nowak (1. c.) defined 
the top Kimmeridgian - lowermost Tithonian Borzai Zo
ne, later accepted by Borza (1984). According to Lakova 
et al. (1999), as well as this paper, Borzai Zone is consi
dered to be of Late Kimmeridgian age only. 

Pulla Acme Zone - new Zone 

Further stage of cyst evolution started with the FO of 
Colomisphaera pulla (Borza) - Pl. I. Fig. 15, which ap-

peared at the beginning of the Early Tithonian. Nowak 
(1968) used the FO of this form for definition Pulla Zone 
which was later ommited by him. Borza (1984) pointed 
out on a synchroneous FO event of Colomisphaera pulla 
and Carpistomiosphaera tithonica Nowak - Pl. 1. Figs. 
16-17, on the basis of which he proposed Pulla -Titho
nica Zone. Detailed studies of several sections indicated 
that the interval with abundant C. pulla precedes the FO 
of C. tithonica. This ecoevent is regarded here as Pulla 
Acme Zone. They were accompanied by not frequent cyst 
form of Colomisphaera radiata (Vogler) - Pl. II. Figs. 
1-2. 

ľithonica Zone - Lakova et al. (1999) 

The FO of Carpistomiosphaera tithonica Nowak - Pl. I. 
Figs. 16-17, at the base of the Tithonian Stage marks 
the lower boundary of this zone. Environmental condi
tions dominating during Early Tithonian were very favo
urable for development of calcareous dinocyst associa
tions. 

Malmica Zone - Nowak ( 1968) 

Abundant Parastomiosphaera malmica (Borza) - Pl. II. 
Figs. 3-4, appeared in the upper part of Lower Tithonian 
deposits. The FO of this species was used for defining 
further dinocyst Malmica Zone. Two above mentioned 
Lower Tithonian cyst zones are characterized by high 
abundance and high diversity of dinoflagellate asso
ciations. 

Semiradiata Zone - new Zone 

The interval between the FO of Cadosina semiradiata 
semiradiata Wanner - Pl. II. Figs. 6-7, and the FO of 
Colomisphaera tenuis (Nagy). This interval was previo
usly defined as Colomisphaera minutissima and C. car
palhica Zones by Nowak ( 1968). Later, it was the same 
author (Nowak, 1976) who redefined it as the "Cieszyni
ca" Zone. Because, there were the first microgranular cal
pionellid forms of the genus Chitinoidella which shown 
to be more reliable tool in stratification of pelagic depo
sits, these above mentioned cyst zones have not been pre
viously accepted (Borza, 1984). However, the recent ten
dency leading to utilization of the widest spectrum of ele
ments suitable for detail stratification has forced the spe
cialists to create separate dinoflagellate zonation. Correla
ting Kimmeridgian to Tithonian dinoflagellate and am
monite associations derived from the Monte Nerona pela
gic limestone in ltaly, Rehánek (in Rehánek and Cecca, 
1993) re-established the Cieszynica Zone. However, his 
conclusion have not been confirmed by this study. Ap
pearence of the index species ( Cadosina semiradiata se
miradiata) accompanied by Cadosina semiradiata fusca 
(Wanner) - Pl. 11. Fig. 5, precedes the FO of chitinoidel
lids belonging to the Dobeni Subzone. On the base 
of these facts, the Semiradiata dinocyst Zone has been 
distinguished. 
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Tenuis Zone - Rehánek ( 1992) 

Interval between the FO of Colomisphaera tenuis (Na
gy) - Pl. II. Figs. 8-9, and the FO oť Colomisphaera 
fortis Rehánek. It was also documented in the Middle Tit
honian part of pelagic sequence. It coincides with the on
set of more advanced and diversified chitinoidellids oť the 
Boneti Subzone. On the other hand, combined dinocyst 
and calpionellid studies presented by Lakova et al. (1999) 
proved the coeval FO oť Colomisphaera tenuis and chiti
noidellids oť the Dobeni Subzone. These diťťerent results 
need further investigations. 

Fortis Zone - Rehánek (1992) 

In the uppermost part of Middle Tithonian deposils the 
FO oť Colomisphaera fortis Rehánek - Pl. II. Figs. 
10-11, was documented. The zone mentioned was later 
accepted by Lakova et al. (in print). It is also acceptable 
in the Western Carpathian sequence. It is worth of men
tion, that the interval with C. fortis contains dinoflagella
te association poor in both, abundance and diversity. lt 
coincides with an abrupt ecoevent in calpionellid associa
tion: chitinoidellid exctinction and their substitution by 
hyaline calpionellid forms of the Praentintinnopsella and 
later, by the Crassicollaria Zones. The later one is accom
panied by rapid development of nannoconid associations. 

Proxima Zone - Rehánek (1992) 

Decrease in calcareous dinoflagellates abundance is do
cumented in the Upper Tithonian sequence. The FO of ra
re Stomiosphaerina proxima Rehánek - Pl. II. Fig. 12, 
was identified. Besides it, rare cadosinids Cadosina semi
radiata fusca (Wanner) and C. semiradiata semiradiata 
(Wanner) are present in the microfacies of this time. 
According to Rehánek (1. c), the FO of the index species 
(defining the Proxima Zone) characterizes Jurassic-Creta
ceous boundary in the Western Carpathians. The Proxima 
Zone is accepted in this study, although its age is regar
ded as Late Tithonian. The same result was reached by 
Lakova et al. (1999). 

Fusca Acme Zone - new Zone 

Development of the calcareous dinoflagellates persisted 
in its stagnant phase since the Middle Berriasian. Rare 
Schizospha ere lla minutissima, Colomisphaera tenuis, 
C. fortis and Stomiosphaerina proxima were observed in 
sedimentary sequences of this time interval. Besides do
minating nannoconid associations, environmental condi
tions were favourable for calpionellid development. Free 

niches opened by the crassicollarian extinction were occu
pied by expanding (r-strategist) sphaerical Calpionella al
pina Lorenz, an index species of the Alpina Subzone of 
the standart Calpionella Zone. This form created an mo
noassociation, which persisted since the appearence of 
the first remaniellids indicating the Ferasini Subzone. 

After a certain time interval following the innovation, 
strong calpionellid diversification is observable ťrom the 
uppermost part of the Elliptica Subzone to the middle 
part of the standart Calpionellopsis Zone (the Oblonga 
Subzone). Abundant dinocyst form Cadosina semiradiata 
fusca with an obliquipitonelloid structure of calcite crys
tals building a double-layer wall (Reháková and Micha
lík, 1996) appeared in the interval of increasing calpio
nellid diversity. An interval with accumulation of this 
index species is considered here as the Fusca Acme Zone. 
After a longer break lasting since the end of Early Kim
meridgian, planktonic ťoraminifers representing by 
Favusella hoterivica (Subbotina) and Conoglobuligeri
na gulekhensis (Gorbachik and Poroshina) appeared in 
the planktonic assemblage. Enhanced calcareous dinofla
gellate and cal pionellid production, as well as sudden on
set of non-keeled, globular foraminiťers (organisms typi
cal for the Boreal bioprovince, Gasinski, 1997), coincide 
with an onset of more pelagic facies (Adatte et al., 1996; 
Reháková, 1998). Near to the Calpionella and Calpionel
lopsis Zones boundary previously rather monotonous 
calpionellid wackestones are more often intercalated with 
radiolarian rich horizons indicating more intensive aera
tion of deeper layers of oceanic water influenced by up
welling activity. 

Wanneri Zone - Lakov a et al. (l 999) 

A tiny dinocyst form Stomiosphaera wanneri 8017_,a 

Pl. II. Figs. 13-14, with typical orthopithonelloid wall 
structure (Reháková and Michalík, 1996) was identified in 
the uppermost part of the Upper Berriasian sequence. The 
FO of this index species is considered to be the base of 
the Wanneri Zone. The Wanneri Zone corresponds with 
Late Berriasian calpionellid Oblonga and Murgeanui Sub
zones of the Calpionellopsis Zone. 

At the end of this Zone sudden siliclastic input distur
bing previous monotonous basinal carbonate sedimenta
tion was observed. This broadly identified environmental 
change (similar to those shown in Late Tithonian) negati
vely influenced the amount of microplankton compo
nents. Calcareous dinotlagellates decreased in abundance. 
Previously high diversified calpionelli d associations ra
pidly decreased in diversity and abundance too. Abundant 
aberrant calpionellid forms were observed in many se
ctions studied. This regressive pre-phase, leading later to 

Pl. I. 1 - Frequent Cadosina parvula Nagy. Czorsztyn Un it, Czorsztyn Klippe, Early Kirnmeridgian. magn. 265 x; 2-3 - Co!omisphaera fibrata ► 
(Nagy). Vysoká Unit, Hlboč. Late Oxfordian. rnagn. 265 x; 4-5- Colomisphaera pieniniensis (Borza). Czorsztyn Unit, SE frorn Litmanova, Early 
Kirnrneridgian, magn. 265 x; 6--7 - Schizosphaerella minutissima (Colom). Vysoká Unit , Hl boč, Early Kimrneridgian , magn. 265 x; 8 - Co!omis
phaera carpathica (Borza). Pieniny Unit , Rochovica, Middle Ti thonian , rnagn. 265 x, 9- 1 O - Colomisphaera nagyi (Borza). Czorsztyn Unit. 
Late Kirnmeridgian rnagn. 265 x; 11-12 - Stomiosphaera mo/uccana Wanner. Czorsztyn Unit, Czorsztyn Klippe. Early Tithonian, rnagn. 265 x, 
13-14- Carpistomiosphaera borzai (Nagy). Vysoká Unit, Hl boč. Late Kimmeridgian, magn. 265 x; 15 - Co/omisphaera pulla (Borza). Vysoká 
Unit, Hl boč, Early Tithonian, magn. 265 x; 16-17 - Carpistomiosphaera titlumica Nowak. Vysoká Unit, Hl boč, Early Tithonian, rnagn. 265 x. 
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cal pionellid extinction, ultimately caused an increase in 
evolutionary rate of nannoplankton associations. 

Minuta Acme Zone - Rehánek (1992) 

From the topmost part of the Lower Valanginian de
posits the FO of the cyst form of Cadosina minula Bor
za - Pl. II. Fig. 15, was confirmed. This interval coincides 
with Colomisphaera conferta Zone introduced by Lako
va et al. ( 1999). However, in sections studied, the FO of 
Cadosina minula Borza precedes the FO of Colomi
sphaera conferta Rehánek - Pl. II. Figs. 16-17, which 
is accompanied by Colomisphaera lucida Borza - Pl. II. 
Figs. 18-19. On the basis of the abundant monoassocia
tion of the index species, this distinct short interval was 
defined as Minuta Acme Zone. Among a nannoconid blo
oming the calpionellids tried to survive. Only several 
large forms of the standart Calpionellites Zone (Darderi 
and Major Subzones) succesfully asserted in a strong 
selection stress. 

Vogleri Zone - new Zone 

The base of this zone is traced by the FO of Colomi
sphaera vogleri (Borza) - Pl. III. Figs. 1-2. This zone is 
limited by the FO of Carpislomiosphaera valanginiana 
Borza. It corresponds to the calpionellid Darderi and Ma
jor Subzones and partially also to the lower part of the 
Tintinnopsella Zone. 

During this interval a new, stronger siliclastic input 
has been recorded in sedimentary sequence. This abrupt 
change in environmental conditions led to total calpio
nellid decimation. On the other hand, rapid evolution and 
sprcading of nannoconid communities is documented as 
coeval event to "calpionellid crisis". 

Valanginiana Zone - Lakova et al. ( 1999) 

Interval between the FO of Carpistomiosphaera 
valanginiana Borza - Pl. III. Figs. 5-6, and of Stomio
sphaera echinala Nowak. Colomisphaera heliosphaera 
(Vogler) - Pl. III. Figs. 3-4 occurs less frequently in this 
zone interval which is comparable to the calpionellid Tin
tinnopsella Zone in its Upper Valanginian part. There 
was only rare Tintinnopsella carpalhica (Murgeanu and 
Filipescu) which survived in a huge nannoconid blooms, 
until the Late Valanginian, where marly limestones stu
died shown a short interval of nannoconid depletion. Sin
ce that point, overlying thin allodapic intercalations con
tain rich accumulations of bivalve fragments recording 
coeval low oxygenate conditions in the adjacent areas. 

Locally graded intercallations, rich in radiolarias and 
sponges could have been linked with the periodically acti
ve contour currents persisting until the Early Hauterivian. 

The appearance of the index species of two last mentio
ned Zone were used for establishing of the Vogleri and 
Valanginiana Zones. Different results were obtained 
by Ivanova (in Lakova et al., 1999) who stated that the 
FO of Carpistomiosphaera vatanginiana Borza and 
Colomisphaera vogleri (Borza) are synchronous and they 
together characterize an onset of the C. valanginiana 
Zone. 

Echinata Zone - Lakova et al. (1999) 

The FO and the LO of the index species S1omiosphae
ra echinala Nowak - Pl. III. Figs. 7-8, mark the lower 
and upper boundary of this zone. The authors above men
tioned did not determined the upper boundary oť this zone. 
It partially corresponds to the Late Valanginian and Early 
Hauterivian part of the Tintinnopsella Zone but the who
le Echinata Zone lasted until the Early Aptian. This inter
val contains a low abundance but a highly diversified di
nocyst association including also a new cyst form of 
Cadosinopsis nowaki Borza - Pl. III. Fig. 9. The evident 
depletion in dinoflagellate di versification is observed 
in Lower Barremian deposits. Nevertheless, the nannoflo
ral speciation and development have still continued. 

Cieszynica - Olzae Zone - new Zone 

Disappearing of the index species ťorms of Colomi
sphaera vogleri and Slomiosphaera echinata at the be
ginning of the Early Aptian is considered here as the base 
of the Cieszynica - Olzae particulary cyst Zone. Cadosi
nids Cadosina semiradiata cieszynica (Nowak) - Pl. III. 
Fig. 1 O, and C. semiradiata olzae (Nowak) - Pl. III. Fig. 
11, became prevailing among the dinocyst association. 
Only one orthopithonelloid dinoform Colomisphaera he
liosphaera (Vogler) survived. The Early Aptian global 
climatic change (Arthur et al., 1991; Weissert and Lini, 
1991) has mirrored in a basinal Carpathian environments 
(Michalík et al., 1999) too. Halásová (in Michalík et al., 
1. c.) parallelized a dramatic decrease in abundance of the 
Nannoconus with the event known as "nannoconid crisis" 
(Erba, 1994). Planktonic ťoraminifers became dominant 
components of planktonic communities. Marly limestone 
with rich accumulations of radiolarians and sponges, perio
dicaly intercalating black shale sequence, point out on 
a renewed contourite currents activity. 

At the beginning of the Middle Aptian new ťorms of 
microgranular calpionellids appeared in ťoraminiferal 

PI.H. 1-2 - Co/omisphaera racliara (Vogler). Manín Unit, Butkov, Tithonian, magn. 265 x; 3-4- Parasromiosphaera malmica (Borza). Czorsztyn ► 
Unit, Czorsztyn Kltppe, Mtddle T1thoman, magn. 265 x; 5 - Cac/osina semiracliara jusca Wanner. Manín Unit. Butkov, Late Berriasian, magn. 
265 x; 6-7 - Cadosi11a semiracliara semiracliara Wanner. Manín Unit, Butkov, Late Berriasian, magn. 450 x; 8-9 - Colomisphaera re11uis (Nagy). 
Czorsztyn Unit, NW from Rudník. Tithonian, magn. 265 x; 10-11 - Co!omisphaera fortis Rehánek. Vysoká Unit, Hl boč, Late Tithonian, magn. 
265 x: 12 - Sromiosphaerina proxima Rehánek. Vysoká Unit , Hl boč , Late Tithonian, magn. 265 x: 13-14 - Sromiosphaera 1Va1111eri Borza. Vysoká 
Unit, Hlboč, Early Valanginian, n~agn. 265 x: 15 - Cadosina lllinura Borza. Czorsztyn Unit, NW from Rudník, Early Valanginian, magn. 155 x: 
16-17 - Cofolllisphaera conferra Rehánek. Manín Unit, Butkov, Valanginian, 265 x and 450 x; 17-18- Colomisphaera /ucida Borza. Manín Unit. 
Butkov, Valanginian magn. 265 x. 



D Rehakuvd· Evc,/unun and d1smb,mu11 u( 1/ie La1e Jura5 _11, and Earl:,- Creiaaous caiľare„us d1110(/age/ia1es reľurded 85 



86 Mínera/ia Slovaca, 32 (2000) 

wackestones to packstones. The vertical span of the 
calpionellid era Praecolomiella Borza, Deflandronella 
Trejo, and Parachitinoidella Trejo was defined as the 
Praecolomiella Zone. Something like restriction phase of 
calcareous dinocyst production is observable at the begin
ning of the Albian. On the other hand, there was a new 
explosive phase of nannoconid evolution documented by 
Erba and Quadrio (1987), Microgranular calpionellid 
forms disappeared. They were substituted by a new group 
with hyaline loricas ( Colomiella Bonet and Calpionellop
sella Trejo), belonging to the Colomiella Zone. 

Oraviensis Acme Zone - new Zone 

Interval between the FO of Cadosina oraviensis Bor
za - Pl. III. Fi g. I 3, and the FO of Calcisphaerula inno
minata Bonet. Since the Middle until Late Albian, there 
were very favourable environmental conditions for calca
reous dinoflagellate development in the Western Carpat
hian area. Two dinocyst zanes, "Cadosina oraviensis" and 
Calcisphaerula were previously distinguished by Borza (in 
Borza and Michalík, 1986). According to this study, the 
interval with abundant Cadosina oraviensis Borza is con
sidered as the Oraviensis Acme Zone. The index species 
are accompanied by further abundant cyst form of Cadosi
na ca/losa Knauer Pl. III. Fig. 12, usually occurring in 
sediments characterized by foraminiferal and crinoidal 
microfacies. 

Innominata Ac,ne Zone - new Zone 

The Late Albian interval with abundant Calcisphaerula 
innominata Bonet - Pl. III. Fíg. 14, is considered here 
as the Innominata Acme Zone. The FO of the index spe
cies marks the lower boundary of this zane, whereas the 
upper boundary has not been strictly determined by now. 
Shortly after Stomiosphaera sphaerica (Kaufman) - Pl. 
III. Fíg. 15, Colomisphaera gigantea (Borza) - Pl. III. 
Fig. 16, Pithonella ovalis (Kaufmann) - Pl. III. Fig. 17, 
Pithonella trejoi Bonet - PI. III. Fig. 18, and Bonetocar
diella conoidea (Bonet) - PI. III. Fig. 19, appear in the 
glauconitic limestone and marly sequence. 

Conclusions 

Dinoflagellates formed a significant element of the ma
rine phytoplankton during Jurassic and Cretaceous, when 
they occurred throughout the world in open shelf, slope 

and basinal environments. Due to very favourable condi
tions for development of the planktonic associations, 
a rich and structured ecosystems could originate in the 
phothic zane of the Tethyan Realm during this time. 
Certain dinoflagellate taxa formed a resistant calcareous or 
sporopollenin cyst which was the only potentionally fo
ssilisable stage of their life cycle. The ťocus of this study 
was just given on calcareous dinocyst associations. The 
investigation of their vertical distribution allowed us 

a) to propose an independent dinocyst zanation which 
can serve as one of the important tools of the integrated 
biostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Creta
ceous carbonate deposits of the Western Carpathians; 

b) to distinguishe further three dinoflagellate zanes 
( Parvula, Semiradiata, Cieszynica - Olzae) and seven 
ecological acme ( Fibrata, Parvula, Pulla, Fusca, Minu
ta, Oraviensis, lnnominata) event zanes; 

b) to correlate this zanation whith dinocyst zonation 
established recently in the Eastern Carpathian area, in 
order to show its interregional availability; 

c) to distinguish several diversification events and di
versity reduction events among the cyst associations stu
died in order to utilize them ťor paleoenvironmental 
reconstruction. 

This approach ofťers good arguments ťor establishing 
of the integrated high-resolution event stratigraphic 
(HIRES) scale of the Western Carpathian Upper Jurassic 
and Lower Cretaceous pelagic sequences. 
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Eocénna batymetria Slovenska na základe rastových foriem machoviek 
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(Doručené 25. 3. 1999) 

Eocene bathymetry of Slovakia based on Bryozoa growth forms 

The Bryozoa found in Eocene Slovakian localities have been sorted in four different growth forms 
(erect rigid, encrusting free living and erect flexible). The analysis of bryozoan growth forms and com
parison with data from recent materi al and its <listri bution in depths were made. Based on this analysis 
and presence of some Bryozoan genera, the bathymetrical correlation of studied !ocalities has been 
done. The paleobathymetrical comparison of Eocene in Slovakia have been proposed. 

Key words: Slovakia, Eocene, bryozoan growth forms , bathymetry, and paleoactuological reconstru
ction with Triasic evaporite formations 

Úvod 

Doteraz som získal určiteľné machovky eocénneho veku 
zo šiestich lokalít na Slovensku: Hybica, Štrba, Partizán
ska Ľupča, Poluvsie, Východná a Rajecké Teplice. Ich ta
xonomická charakteristika bola predmetom mojich skorších 
prác (Zágoršek, 1992, l 994, l 996, 1996a, 1997). V tejto 
štúdii sa pokúšam získané dáta využiť na paleoekologickú 
rekonštrukciu pôvodných životných podmienok machoviek. 
Použiť fosílne machovky ako indikátory pôvodného ži

votného prostredia sa pokúsil už rad autorov, napr. aj 
Harmelin ( 1988) a Biachi et al. ( 1991 ). Zamerali sa hlav
ne na distribúciu machoviek v súvislosti s pôvodnou 
hÍbkou ich životného prostredia. 
Podľa štúdia recentného materiálu (Nelson el al., 1988; 

Hageman et al., 1997) machovky, ako aj iné bentické 
organizmy a ich distribúcia závisia najmä od hÍbky život
ného prostredia, ale na rozdiel od iných bentických orga
nizmov sa distribúcia machoviek prejavuje aj inakšie ako 
distribúcia rozličných druhov aj rastových foriem. HÍbka 
nie je priamo určujúcim ekologickým faktorom, ale je 
najľahšie identifikovateľná a na paleoekologickú rekonš
trukciu najvhodnejšia. Je pravdepodobné, že distribúcia 
machoviek v najväčšej miere závisí od teploty vody, na čo 
som poukázal už skôr (Zágoršek, 1996b), Napriek tomu 
v tejto štúdii používam termín hÍbka ako vyjadrenie súboru 
ekologických faktorov závislých od hÍbky (teplota, tlak 
vody, svetlo, dostatok potravy, prúdenie vody a pod.). 

Rastové typy zoárií 

Machovky sú kolóniové živočíchy. Každý druh vytvára 
špecifickú kolóniu (zoárium), Tvar a typ zoária je jedným 
z dôležitých druhových znakov. Nelson et al. (1988) 
napríklad rozlišujú 10 rastových typov machoviek z radu 
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Cheilostomata a 12 z radu Cyclostomata. Rastovými 
typmi zoárií sa najkomplexnejšie zaoberá práca Hagema
na et al. (1998), v ktorej autori podľa rozličných kritérií 
dovedna určili 64 rastových typov machoviek. V spome
nutých prácach sa vychádza z recentného materiálu, ale pri 
fosílnom materiáli a na paleontologické účely je takéto 
rozdelenie príliš podrobné, a preto v tejto štúdii používam 
upravenú terminológiu podľa Nalsona et al. (1988) a Ha
gemana et al. ( 1998), 

Všetky identifikované druhy som rozdelil na základné 
rastové formy zoárií: kríčkovité (erect rigid), voľne žijúce. 
(free living), povliekavé (encrusting) a článkované (erect 
flexible). Každý typ zoária má ešte niekoľko podtypov, 
ale v tejto práci je uvedené rozdelenie postačujúce. 

Kríčkovité zoáriá sú na slovenských eocénnych lokali
tách najčastejšie, Zoáriá sú veľké, pevné, tyčovité, s kru
hovým alebo oválnym až elipsovitým prierezom, často 
bohato vetvené. Celé zoárium je veľmi pevné, ale pri fo
silizácii sa jednotlivé ramená lámu, a preto možno nájsť 
rozličné veľké úlomky zoárií. Z rodov vyskytujúcich sa 
na Slovensku takéto zoáriá tvoria napríklad Porina, Exid
monea, Margaretta, Adeonella či Adeonellopsis (tab, 1, 
obr. 1-3). Dnes sa kríčkovité zoáriá najčastejšie vyskytu
jú za hranicou šelfu a často tam tvoria tzv, machovkovú 
trávu (bryozoan meadows) na kontinentálnych svahoch 
v hÍbke od 180 m (Bone a James, 1993), ale časté sú aj 
v hÍbke okolo I OOO m (McKinney a Jackson, 1989). 
Voľne žijúce machovky majú veľmi pevné diskovité alebo 

guľovité zoáriá. Na rozdiel od ostatných typov machoviek 
ich možno pokladať za vagilný bentos. Takéto machovky 
sa môžu aktívne a voľne pohybovať po morskom dne. 
Do tohto rastového typu patria napríklad machovky rodu 
Lichenopora, Lacrimula a Batopora (tab. I, obr. 4, 5). 
Ich typickým životným prostredím je šelf, ale žijú aj 
v hlbších častiach mora. Napríklad machovky rodu 
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Obr. 1. Percentuálne zastúpenie druhov z každého typu zoária z celkového počtu druhov v závislosti od hÍbky v dnešných moriach (upravené 
podľa McKinneyho a Jacksona, 1989). 

Fíg. 1. Proportion of species of any growth form as percentage of total number of species in each depth interval (modified from McKinney 
and Jackson, 1989). 

Lacrimula žijú len do hÍbky 50 m (Braga a Brabin, 1988), 
ale niektoré druhy sa našli aj v hÍbke okolo 2000 m (Cook 
a Lagaaij, 1976), a preto machovky tvoriace voľné zoáriá 
nie sú na paleobatymetrickú rekonštrukciu vhodné. 

Povliekavé machovky tvoria kolónie na pevnom sub
stráte, najmä na iných machovkách alebo rastlinách, 
či schránkach iných organizmov, napríklad mäkkýšov. 
Kolónie sú prevažne jednovrstvové, ale môže ísť aj o nie
koľko vrstiev nad sebou, no mnohovrstvové zoáriá sa 
medzi eocénnymi machovkami na Slovensku nevyskytujú. 
Typickými rodmi tvoriacimi jednoduché povliekavé zoá
riá sú napríklad Puellina, Escharoides, Perigastrella 

alebo Micropora (tab. I, obr. 6, 7). Povliekavé machov
ky sa najbohatšie vyskytujú v plytkých častiach šelfu, 
spravidla do hÍbky 100 m. V hlbších častiach mora sú 
veľmi vzácne (McKinney a Jackson, 1989). 
Článkované zoáriá sú zložené z krátkych a navzájom 

pružne spojených tyčovitých segmentov, ktoré sú zväčša 
malé a preto je celá kolónia ohybná a pružná. Po uhynutí 
sa zoárium rozpadne na desiatky, niekedy až stovky drob
ných segmentov, ktoré vo fosílnom zázname vyzerajú ako 
rovnako veľké jednotlivé zoáriá. Pretože sú malé, ich po
čet v hornine počas diagenézy výrazne klesá. Na Sloven
sku sa z rodov, ktoré tvoria článkované zoáriá, vyskytujú 

◄ Tab. I. 1 - Porina labrosa (Reuss, 1848). Typický druh z radu Cheilosromara vytvárajúci kríčkovité zoáriá, častý na lokalite Partizánska Ľupča 
a Štrba. Mierka= 1 mm. 2 - Exidmonea arlanrica (Forbes in Johnston, 1847). Zástupca radu Cyc!osromara s kríčkovitým zoáriom a s viditeľným 
rozdvojením vetiev, veľmi častý na lokalite Partizánska Ľupča a Štrba. 3 - Margarerra ceroides (Ellis-Solander. 1786). Cheilostomátne kríčkovité 
zoárium časté na lokalite Hybica a Štrba. 4- Lichenopora coronula (Reuss, 1848). Voľné zoárium cyk!ostomátnej machovky vyskytujúce sa na lo
kalite Partizánska Ľupča. 5 - Lacrimu!a perfecra (Accordi, 1947). Najtypickejšie voľné zoárium machovky z radu Chei/osromara , veľmi časté na 
lokalite Partizánska Ľupča a bežné na lokalite Východná. 6 - Puellina (Cribrilaria) radiara (Moll, 1803). Cribrimorfné povliekavé zoárium typické 
pre lokalitu Štrba. 7 - Micropora hexagona (Zágoršek, 1994). Povliekavé zoárium z radu Cheilostomata časté na lokalite Hybica. 8 - Chlidoniopsis 
vindobonensis (Reuss, 1848). Zástupca článkovaných zoárií z radu Cheilosromara z lokality Štrba. 

Pl. I. 1 - Porina labrosa (Reuss, 1848). Typical Cheilosromara species with erect rigid growth form, abundant in Partizánska [upča and Štrba. 
Scale bar= 1 mm. 2-Exidmonea atlanrica (Forbes in Johnston, 1847). Cyclostomatida erect rigid zoarium with visible bifurcation. Very abundant 
in Partizánska [upča and Štrba. 3 - Margarerta ceroides (Ellis-Solander, 1786). Erect rigid cheilostomatous zoarium, common in Hybica and Štrba, 
4 - Lichenopora coronula (Reuss, 1848). Free living cyclostomatous zoarium from Partizánska Ľupča. 5 - Lacrimu/a perfecra (Accordi, 1947). 
Typical Cheilostomatida free living zoarium, abundant in Parti zánska Ľupča and common in Východná. 6 - Pueí!ina (Cribri!aria) radia/a (Moll, 
1803). Cribrimorph encrusting zoarium typical for locality Štrba. 7 - Micropora hexagona (Zágoršek, 1994). Encrusting cheilostomatous zoarium 
common in Hybica. 8 - Ch!idoniopsis vindobonensis (Reuss, 1848). One of the erect flexible Cheilostomarida zoarium from locality Štrba. 
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Obr. 2, Pomer povlieka vých zoárií ku kríčkovitým a článkovaným ako fu nkcia hÍbky v dnešnýc h moriach (upravené podľa McKi nne yho a Jack
sona , 1989). 

Fig, 2. Ratio between encrusting to erect bryozoan species as a function of depth, from the survey of recent bryozoans (modified fro m McKi nney 
and Jackson. 1989). 

napríklad Cellaria alebo Chlidoniopsis (tab. I , obr. 8) . 
Machovky tvoriace článkované zoáriá žijú dnes najmä na 
hranici morského šelfu a svahu (Hageman et al. , 1997). 

Štúdium recentného materiálu 

Distribúciou rastových typov machoviek v recentných 
moriach sa zaoberalo viac autorov. Z prvých moderných 
bádateľov v tejto oblasti možno spomenúť Nelsona el al. 
( 1988) , ktorí študoval i machovky z okolia Nového Zélan
du. Rastové formy machovie k klasifikovali podľa týchto 
štyroch ekologických fa kto rov : substrát, energia vody , 
pomer sedimentu a hÍbka. Na základe výsledkov Nelsona 
et al. (1. c.) možno konštatovať, že kým machovky tvoria
ce pov liekavé a voľné zoáriá u prednostňuj ú prostredie vo 
vnútornom šelfe s vysokou vodnou energiou a so zrnitým 
substrátom, machovky s kríčkovitými a článkovanými 
zoáriami preferujú stredný až vonkajší šelf, a teda tvrdý 
substrát a strednú energiu vody . Všetky machovky vyža
dujú nízky pomer sedimentu vo vode. 

Výskytom machoviek v závi slosti od hÍbky sa zaoberá 
aj časť práce McKinneyho a Jacksona (1989), ktorí spra
cúvajú recentné machovky z Atlantiku. V kapitole o dis
tribúcii machoviek sa podľa ekologických kritérií zaobe
rajú troma faktormi - hÍbkou , substrátom a salinitou. 
Po~ľa nich percentuálne zastúpenie povliekavých zoárií 
s hl bkou výrazne klesá, a kríčkovitých a článkovaných 

zoárií úmerne rastie. Napríkl ad v hÍbke do 50 m tvoria 
povliekavé zoáriá viac ako 65 % všetkých rastových 
typov , kríčkovité a článkované iba 25 %. Naproti tomu 
v hÍbke okolo 1200 až 1500 m tvoria povliekavé machov
ky menej ako IO% všetkých typov, ale kríčkovité a člán
kované zoáriá vi ac ako 80 % všetkých nájdených typov . 

McKi nney a Jackson ( 1989) zavádzajú hodnotu „pomer 
medzi povliekavými a vzpriamenými zoáriaml", pričom pod 
vzpriamenými zoáriami rozumejú kríčkovité a článkované 
zoáriá. Tento pomer potom využívaj ú pri rozličných ekolo
gických dedukciách. Podľa ich v51sledkov má tento pomer 
výraznú tendenci u s rastúcou hÍbkou klesať. Kým v hÍbke 
do 50 m je okolo 1,8, v hÍbke okolo 1500 muž iba 0,2. 

Machov kami v recentných chladnejších vodách v okolí 
Austrálie sa zaoberá Bone a James (1993 ) a Hageman 
et al. ( 1997). Pod ľa nich ta m v plytkom šelfe postupne 
prevládajú voľné a pov liekavé zoáriá, v hlbších čas tiach 
ni ektoré typy článkovaných zoárií a na svahu najmä člán
kované a kríčkovité zoáriá. 

Z uvedených údajov z recentného materiálu vychádza 
o br. 1 a 2. 

Výsledky 

Pri výskume eocénnych machoviek na Slovensku som 
našiel a určil mac hovky z týchto lokalít: Hybica, Štrba, 
Partizánska Lupča, Východná, Poluvsie a Rajecké Teplice. 
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Obr. 3. Distribúcia typov zoárií machoviek na každej skúmanej lokalite. 
Fig. 3. Distribution of bryozoan growth forms on each studied locality. 

Najbohatšie na zoáriá machoviek sú ílovité, čiastočne 
vápnité sedimenty, ktoré tvoria takmer výhradne ich 
fragmenty. Takéto sedimenty sa volajú machovkové slie
ne (bryozoan marls) a na Slovensku sa vyskytujú na lo
kalite Hybica a Štrba. 

Lokalita Hybica leží asi 3,5 km na SV od obce Vý
chodná v záreze poľnej cesty nad kaňonom v hornom 
toku riečky Hybica (okres Liptovský Mikuláš). 

Machovky sú v tenkovrstvovom slabo vápnitom svetlo
sivom až hnedom slieni. Machovkový slieň tvorí šošovky 
v ílovcovom súvrství. Šošovky pravdepodobne predstavu
jú sklzové telesá alebo výplň erozívnych kanálov nie
koľkých generácií. 

Na lokalite Hybica sa podarilo určiť 58 druhov macho
viek. Z nich 37 druhov tvorí kríčkovité zoáriá, 17 druhov 
je povliekavých, tri majú článkované zoáriá a jeden druh 
je s voľnými zoáriami. 

Lokalita Štrba sa nachádza okolo 100 m na S od kóty 
899,6 Kolombiarok v opustenom záreze železnice asi 
800 m na V od cesty z Tatranskej Štrby do Štrby (okres 
Poprad). Celková dlžka zárezu je asi 400 m a prevažnú 
časť tvorí sivý až hnedý vápnitý slieň až ílovec s veľmi 
bohatou faunou machoviek. Machovkový slieň je na roz
diel od hybického vápnitejší, netvorí šošovky a jeho 
vrstvy na tejto lokalite sú hrubé až 6 m. Podobne ako 

v Hybici pravdepodobne ide o vnútorne stratifikované 
sklzové teleso v hl bokovodnejšej sekvencii jemnozrn
ného ílovca. 

Na lokalite Štrba sa identifikovalo 76 rozličných dru
hov machoviek. Je to najbohatšia machovková lokalita 
na Slovensku. Najviac druhov má kríčkovité zoáriá (53) 
a potom nasledujú povliekavé zoáriá (15). Zriedka sa vy
skytujú machovky s voľnými zoáriami (4 druhy) a s člán
kovanými zoáriami (tiež 4 druhy). 

Zoáriá machoviek bývajú aj súčasťou fosílneho obsahu 
v numulitickom vápnitom ílovci. Určil som ich z Par
tizánskej Ľupče a z Východnej. 

V malom opustenom lome asi 1,8 km na J od Par
tizánskej Ľupče vpravo od cesty do Ľupčianskej kotliny 
necelých 50 m na V od potoka Ľupčianka leží lokalita 
Partizánska Ľupča (okres Liptovský Mikuláš). Medzi 
vrstvami jemnozrnného pevného vápenca sú časté tenké 
vrstvy silne rozpadavého žltohnedého vápnitého organo
detritického ílovca. Prevládajúcimi fosíliami sú úlomky 
schránok veľkých dierkavcov , dalej sa tam vyskytujú zoá
riá machoviek, úlomky mäkkýšov a iné fosílie. 

Na lokalite som identifikoval 34 druhov machoviek. 
Výrazne prevládajú kríčkovité zoáriá (23 druhov), kým 
ostatné typy sú zriedkavé. Našlo sa sedem druhov s po
vliekavými a štyri s voľnými zoáriami. 
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Tab. 1 
Zoznam všetkých nájdených druhov machoviek na Slovensku a typy ich zoárií 

List of all found species in Slovakia with zoarial growth forms 

Druh/Taxa Typ zoária s H PL RT p v 

Adeonella minor (Reuss) kríčkovité * * 
Adeonellopsis coscinophora (Reuss) kríčkovité * 
Acleonellopsis porina (Romer) kríčkovité * * 
Alclerina subtilimargo (Reuss) povliekavé * * * * * * 
Anornithopora pretiosa (Reuss) povliekavé * 
Amphiblestrum appencliculata (Reuss) povliekavé * * 
Arthropoma sparsipora (Reuss) povliekavé * * 
Bactriclium hagenowi Reuss kríčkovité * 
Batopora multiracliata Reuss voľné * * 
Biflustra savartii texturata (Reuss) kríčkoví té * * 
Bryochaperia spinella (Zágoršek) kríčkovité * * 
Buffonellocles rhomboiclalis (Canu & Bassler) povliekavé * * 
Caberoides canaliculata Canu kríčkoví té * 
Calpensia gracilis (Munster) kríčkovité * * 
Calpensia polysticha (Reuss) kríčkoví té * * * 
Cellaria reussi cl'Orbigny článkované * * 
Cellepora conglomerata Golclfuss voľné * 
Conopeaum hookeri (Haime) povliekavé * 
Crassimarginatella macrosloma (Reuss) povliekavé * * * * * * 
Crisia elongata Mil ne Eclwards článkované * * 
Crisia subaequalis Reuss článkované * 
Crisia hoernesii Reuss článkované * 
Cyclicopora laticella Canu & Bassler povliekavé * * 
Escharella grotriani (Stoliczka) povliekavé * 
Escharella tenera (Reuss) povliekavé * 
Escharoicles aliferus (Reuss) povliekavé * * 
Escharoicles coccinea (A bilclgaard) povliekavé * 
Escharoides crenilabris (Reuss) povliekavé * 
Exiclmonea atlantica Forbes in Johnston kríčkovité * * 
Exiclmonea crisiiforma Zágoršek kríčkovité * 
Exidmonea giebeli (Stoliczka) kríčkovité * * * 
Exidmonea hoernesi (Stoliczka) kríčkovité * * * 
Exidmonea villaltae (Reguant) kríčkovité * * * * * 
Fascigera climicliata (Reuss) povliekavé * * 
Exochoecia compressa (Reuss) kríčkovité * * * 
Fedora bidentata (Reuss) voľné * 
Filisparsa cuvilieri Debourle kríčkovité * * * * * * 
Filisparsa fallax Canu & Bassler kríčkovité * 
Filisparsa orakeiensis Stloczka kríčkovité * 
Giganlopora cluplicata (Reuss) kríčkovité * 
Gigantopora lyratostoma (Reuss) kríčkovité * * 
Heteropora subreticulata Reuss kríčkovité * * * * * * 
Hippomenella bragai Zágoršek kríčkovité * 
Hippomenella trasversona Canu & Bassler povliekavé * * 
Hippomonavella exarata (Reuss) kríčkovité * 
Hippomonavella stenosticha (Reuss) kríčkovité * 
Hippoporina punctifera Canu povliekavé * * * 
Hornera asperula Reuss kríčkovité * * * 
Hornera concatenata Reuss kríčkovité * * 
Hornera serialopora Reuss kríčkovité * * * * 
Hornera subannulata Philippi kríčkovité * * * * * * 
Hornera froncliculata frondiculata Mong. kríčkovité * * * 
Houzeauina parallela (Reuss) kríčkoví té * * 
Chlicloniopsis vindobonensis (Reuss) článkované * 
S= Štrba, H = Hybica, PL= Partizánska Ľupča, RT = Rajecké Teplice, P = Poluvsie, V= Východná 
typ zoária = growth forms: voľné= free living, kríčkovité= erect rigicl, článkované= erect flexible, povliekavé = encrusting 

Lokalita Východná leží asi 300 m na S od kóty 829,9 
v záreze cesty z rovnomennej obce na jej železničnú stani
cu (okres Poprad). Machovkové zoáriá sa našli v sivom 
jemnozrnnom karbonátovom pieskovci až ílovci. Najčas
tejšími fosíliami sú podobne ako v Partizánskej Ľupči 
fragmenty veľkých foraminifer. 

Z Východnej sa určilo 25 druhov machoviek. Z nich je 
23 druhov s kríčkovitými, päť s voľnými a tri s povlieka
vými zoáriami. 

Posledným typom sedimentu, v ktorom sa našli identi
fikovateľné machovky, sú hrubozrnné členy turbiditickej 
sekvencie. Machovkové zoáriá sú súčasťou klastov, a pre
to sú zle zachované, často veľmi ohladené. Lokality tohto 
typu sú v okolí Rajeckých Teplíc. 

Lokalita Rajecké Teplice leží na pravom brehu riečky 
Bystrička na jv. okraji rovnomennej obce (okres Žilina). 
Zoáriá machoviek sa vyskytujú v svetlohnedom až žltom 
hrubozrnnom pieskovci. Spolu sa podarilo identifikovať 
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Tab. 1 - pokračovanie/continued 

Druh/Taxa Typ zoária s H PL RT p v 

Kionidella exceisa Koschinsky kríčkovité * * * 
Lacrimuia perfecta (Accordi) voľné * * 
Lichenopora beyrichii (Reuss) kríčkovité * * * * * * 
Lichenopora grignonensis Mil ne Edwards kríčkovité * * * 
Lichenopora radiata (Savigny-Audouin) kríčkovité * * 
Lichenopora coronula (Reuss) voľné * 
Lunulites quadrata (Reuss) voľné * 
Margaretta ceroides (Ellis-Soiander) kríčkovité * * * 
Mecynoecia pulcheila (Reuss) kríčkovité * 
Mecynoecia proboscidea (Mil ne Edwards) kríčkovité * * * * * * 
Meniscopora syringopora (Reuss) kríčkovité * 
Metrarabdotos maieckii Cheetham kríčkovité * 
Micropora hexagona (Zágoršek) povliekavé * * 
Nematifera reticuloides Canu & Bassier kríčkovité * * * 
Nematifera susannae Zágoršek kríčkovité * * * * * * 
Onychocelia subpyriformis (d'Archiac) kríčkovité * * * * * * 
Orbitulipora petiolus Lonsdale kríčkovité * 
Perigastrelia osci tans Canu & Bassier povliekavé * 
Perigastrella granulata Zágoršek povliekavé * 
Piatonea pluma (Reuss) kríčkovité * 
Poiyascosoecia coronopus (Canu & Bassier) kríčkovité * * * 
Parina coronata (Reuss) kríčkovité * * 
Parina iabrosa (Reuss) kríčkovité * * 
Prenantia phymatopora (Reuss) kríčkovité * 
Pueilina (Cribrilaria) radiata (Moll) povliekavé * 
Ramphonotus monopora (Reuss) povliekavé * * * * 
Puellina scripta (Reuss) povliekavé * 
Reteporelia simplex (Busk) kríčkovité * * 
Reteporella tuberculata (Reuss) kríčkovité * 
Reteporeila tamaninii Braga kríčkovité * 
Reteporeiia tuberculata (Reuss) kríčkovité * * 
Reussia (Smittina) reguiaris (Reuss) kríčkovité * 
Rosseiiana rosselii (Audouin) povliekavé * 
Scrupoceilaria montecchiensis Waters kríčkovité * 
Scrupoceilaria brendolensis Waters kríčkovité * 
Schizoporelia scrobiculata (Reuss) kríčkovité * * * 
Schizoporelia bisuica (Reuss) povliekavé * 
Smittina cervicornis (Pailas) kríčkovité * * 
Smittipora grandiconis Zagorsek voľné * 
Smittipora tenuis (C.anu & Bassier) povliekavé * 
Sparsiporina elegans (Reuss) kríčkovité * * * 
Steginoporeila ceilariiformis Cheetham kríčkovité * 
Steginoporeiia firma (Reuss) kríčkovité * 
Steginoporella montenati David & Pouyet kríčkovité * 
Steginoporelia haidingeri (Reuss) kríčkovité * * * * 
Stenosipora simplex (Koschinsky) voľné * * * 
Tervia serrata (Reuss) kríčkovité * * 
Tubuceila mammillaris (Mil ne Edwards) kríčkovité * * 
Tubucelia papillosa (Reuss) kríčkovité * 
Tychinella schreibersi (Reuss) kríčkovité * 
Vincularia fragilis Defrance kríčkovité * 
Vibracella trapezoidea (Reuss) voľné * * * 

Celkový počet druhov/total number of species 76 58 34 21 Ii 25 

S= Štrba, H = Hybica, PL= Partizánska Ľupča, RT = Rajecké Teplice, P = Poluvsie. V= Východná 
typ zoária = growth forms: voľné= free living, kríčkovité= erect rigid, článkované= erect flexible. povliekavé = encrusting 

21 druhov machoviek dvoch rastových typov. Štyri druhy 
patria machovkám s povliekavými, a 17 tvorí kríčkovité 
zoáriá. 

Podobný materiál je aj na lokalite Poluvsie, ktorá leží 
v okolí kóty 473,4 asi 300 m na JZ od obce Poluvsie 
(okres Žilina). Machovky sú v hrubozrnnom svetlohne
dom až žltom karbonátovom pieskovci. Sú veľmi zle za
chované. Podarilo sa identifikovať iba 11 druhov (z nich 
deväť tvorí kríčkovité a dva druhy povliekavé zoáriá). 

Podrobný opis všetkých lokalít a ich presnú geografic
kú polohu uvádzam inde (Zágoršek, 1996). 

Zoznam všetkých nájdených druhov zo sledovaných lo
kalít, rastové formy ich zoárií sú v tab. 1 a prehľad ich 
výskytu je na obr. 3. 

Diskusia 

Pri porovnávaní machovkovej fauny treba brať do úvahy 
najmä zachovanie zoárií. V porovnaní s recentným mate
riálom je povliekavých zoárií oveľa menej, pretože sú na 
fosilizáciu najcitlivejšie. Napríklad sa nezachovávajú nijaké 
druhy povliekajúce riasy alebo iný nepevný substrát 
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Obr. 4. Percentuálne zastúpenie druhov každého typu zoária z celkového počtu druhov porovnávaných dvojíc lokalít. 

Fig. 4. Proportion of species of any growth form as percentage of total number of species in each of compared localities. 
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Obr. S. Pomer povliekavých zoárií ku kríčkovitým a článkovaným porovnávaných dvojíc lokalít. 

Fig. S. Ratio between encrusting to erect bryozoan species in each of compared localities. 
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a z druhov povliekajúcich schránky mäkkýšov sa zachováva 
iba veľmi malé percento a pod. Druhým obmedzením je 
nedostatočný počet druhov a s tým súvisiace hrubé rozdele
nie rastových foriem. V prácach z recentného prostredia sa 
počty druhov machoviek na každej lokalite pohybujú oko
lo 200 až 300 a autori rozlišujú okolo 15 až 20 rastových 
foriem. Ak by sa použilo presné rozdelenie na rastové for
my, v každej kategórii by bolo len málo druhov, čím by sa 
prehľadnosť aj hodnovernosť údajov výrazne znížila. 

Pre rozličný spôsob zachovania nemožno navzájom po
rovnávať všetky lokality, ale iba lokality s podobnými 
podmienkami fosilizácie, t. j. vyskytujúce sa v podobných 
sedimentárnych sekvenciách. Preto som lokality s machov
kami rozdelil do troch kategórií a v každej sú dve lokality. 

Prvou kategóriou je machovkový slieň. V ňom sú ma
chovky takmer výlučnými fosíliami a podmienky na za
chovanie boli pravdepodobne podobné. Preto porovnávam 
spolu lokalitu Hybica a Štrba. 

Druhú kategóriu tvoria lokality, kde sú fragmenty zoá
rií machoviek súčasťou fosílneho obsahu. Na týchto loka
litách sú najčastejšie velké foraminifery. Ide o lokalitu 
Partizánska Ľupča a Východná. 

Do tretej kategórie patria lokality flyšového charakteru, 
kde sú zoáriá machoviek klastmi v hrubozrnnejších 
členoch sekvencie. Kategóriu zahŕňa lokalita Poluvsie 
a Rajecké Teplice. 

Z údajov som zostrojil obr. 4 a 5. Na obr. 4 je percen
tuálne vyjadrený počet druhov každého rastového typu 
zoária z celkového počtu druhov na každej lokalite. Údaje 
sú zoradené v dvojiciach porovnávaných lokalít. 

Na lokalitách s machovkovým slieňom možno pozoro
vať tendenciu po výraznom klesaní počtu povliekavých 
zoárií a stúpaní kríčkovitých zoárií. Rozdiel v počte dru
hov machoviek s voľnými a článkovanými zoáriami nie 
je významný. Kým v Hybici tvoria povliekavé zoáriá 

PL 

okolo 30 % všetkých machoviek, na Štrbe je to menej 
ako 20 %. Na druhej strane kríčkovitých zoárií na lokalite 
Hybicaje okolo 63 %, ale na Štrbe viac ako 70 %. Z toho 
možno usudzovať, že pôvodné životné prostredie macho
viek na lokalite Štrba bolo hlbšie ako v Hybici. 

Tento predpoklad potvrdzuje aj výrazne klesajúci pomer 
medzi povliekavými zoáriami na jednej a článkovanými 
a kríčkovitými zoáriami na druhej strane (obr. 5). Na loka
lite Hybicaje takmer dvojnásobný ako na Štrbe. 

Na lokalite Partizánska Ľupča je výrazne nižší podiel 
voľných a vyšší povliekavých zoárií ako vo Východnej. 
Rozdiel v počte druhov machoviek s kríčkovitými a člán
kovanými zoáriami nie je výrazný. V Partizánskej Ľupči 
je podiel povliekavých zoárií okolo 20 %, ale na lokalite 
Východná menej ako 12 %. Zastúpenie voľných zoárií 
má opačnú tendenciu: vo Východnej je vyšší ako 20 %, 
ale v Partizánskej Ľupči len okolo 12 %. A však rozdiel 
v pomere voľných zoárií pravdepodobne spôsobujú rozdiely 
v hÍbke sedimentácie. Aj keď percentuálne zastúpenie 
kríčkovitých zoárií je na obidvoch lokalitách viac-menej 
zhodné, možno konštatovať, že pokles podielu povlieka
vých zoárií spôsobuje rozdielna hÍbka pôvodného prostre
dia. Preto predpokladám, že pôvodné životné prostredie 
machoviek lokality Východná bolo hlbšie ako machoviek 
lokality Partizánska Ľupča. 

Pomer medzi počtom druhov s povliekavými zoáriami 
a druhov s článkovanými a kríčkovitými zoáriami je na 
lokalite Východná takmer o polovicu menší ako na loka
lite Partizánska Ľupča (obr. 5), čo tiež ukazuje na hlbšie 
sedimentačné prostredie. 

Rozdiel medzi počtom druhov s povliekavými a druhov 
s kríčkovitými zoáriami nie je na lokalite Rajecké Teplice 
a Poluvsie taký výraznf ako v predchádzajúcich prípadoch. 
Aj napriek tomu je pozorovateľný pokles počtu druhov 
s povliekavými rastovými typmi zoárií na lokalite Rajecké 

H 

s 

Obr. 6. Predpokladané eocénne rozmiestnenie skúmaných lokalít v paleobatymetrickej schéme. S - Štrba, H - Hybica, PL - Partizánska Ľupča, 
RT - Rajecké Teplice, P- Poluvsie, V - Východná. 

Fíg. 6. Proposed eocene distribution of studied localities in paleobathymetric scheme. S - Štrba, H - Hybica, PL - Partizánska Ľupča, RT - Rajecké 
Teplice, P- Poluvsie, V - Východná. 
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Teplice, ale na druhej strane pomer medzi povliekavými 
a článkovanými a kríčkovitými zoáriami ukazuje opačnú ten
denciu. Pre turbiditný pôvod týchto sedimentov a pomerne 
chudobnú machovkovú faunu nemožno vzájomné paleobaty
metrické postavenie týchto lokalít s určitosťou odhadnúť. Je 
pravdepodobné, že pôvodné životné prostredie machoviek lo
kality Rajecké Teplice a Poluvsie bolo viac-menej rovnaké. 

Skupiny lokalít možno porovnávať iba empiricky podľa 
výskytu druhov. Ako najvhodnejší sa ukazuje výskyt 
rodu Lacrimula a Batopora, o ktorých sa vie, že sa pevne 
viažu na veľmi plytkovodné prostredie, t. j. do hÍbky 
50-100 m (Braga a Brabin, 1988; Braga a Munari, 1972). 
Obidva rody sa vyskytujú na lokalite Východná a Par
tizánska Ľupča, ale nie v Hybici a Štrbe. Preto sa dom
nievame, že sa v Hybici a Štrbe zachovali sedimenty 
najhlbších častí mora, ale Východná a Partizánska Ľupča 
predstavujú sedimenty šelfu. Postavenie lokality Poluvsie 
a Rajecké Teplice v paleobatymetrickej schéme nie je pre 
ich turbiditický pôvod jasné. 

Záver 

Na záver možno zostrojiť predpokladanú batymetrickú 
schému rozloženia skúmaných lokalít na kontinentálnom 
šelfe až svahu (obr. 6). Ako najbližšia k pobrežiu sa pre
javuje lokalita Partizánska Ľupča, ktorá reprezentuje pô
vodné šelfové, plytkovodné prostredie. O niečo hlbšie bolo 
pravdepodobne prostredie, ktoré dnes reprezentuje lokalita 
Východná, na hrane šelfu prostredie, kde vznikali sedi
menty v súčasnosti odkryté na lokalite Hybica, a v naj
väčšej hÍbke žili machovky nájdené na lokalite Štrba. Pô
vodné životné prostredie machoviek z Poluvsia a Rajec
kých Teplíc, pravdepodobne bolo niekde medzi vnútor
ným šelfom a jeho okrajom. 
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kého inštitútu Viedenskej univerzity za cenné pripomienky k tejto prá
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Eocene bathymetry of Slovakia based on Bryozoa growth forms 

Bryozoans have been found in six diľľerent Slovak local1-
ties. ľhe taxonornic study was rnade 111 forrner papers; recen
tly I try to use the date in paleobathyrnetrical reconstruction. 
Al! ťound bryozoan zoaria have been divided in four grown 
groups (partly as proposed Nelson et al., 1988): erect rigid, 
encrusti ng, free Ii vi ng, and erect ťlexi ble (Tab. 1). Accordi ng 
to recent studies (rnainly rnade by McKinney and Jackson, 
1989) there was made the distribution oť bryozoan growth as 
a ťunction oť depth (Fig. 1) and ratio between encrusting to 
erect growth form as function of depth (Fig. 2). 

Slovakian Eocene localities with Bryozoa were divided in 
3 groups according to sirnilar conditions ťor preservation oť 
fossils. First group contains localities with bryozoan 
rnar!s: Hybica and Strba, second group contains localities 
with nurnrnulitic rnarls and sandstone (Partizánska Lupča and 
Východná) and the last one contains turbiditic sediments 
frorn localities RaJecké Teplice and Poluvsie. The presence 

of each zoarial growth ťorrns in each studied localily is gi
ven in Fig. 3. 

The paleobathyrnetrical cornparison was rnade within the each 
group. According to percentage of each growth ťorms present in 
studied localities (Fig. 4) and according to ratio between encrus
ting and erect made ťor each studied locality (Fig. 5) ťollowing 
bathyrnetrical reconstruction was rnade. The environment repre
sented by locality Štrba was deeper that those in locality Hybica 
and probable depth oť sedirnentation of Východná locality was 
greater than in Partizánska Lupča locality. The environment oť 
localities Rajecké Teplice and Poluvsie was perhaps similar. 

Lacrimu/a lived only 111 very shallow water (Braga and Bar
bin, 1988). According to presence of Lacrimula in localities 
Východná and Partizánska Lupča and absent oť this genus in lo
calities Hybica and Štrba we could suggest whole paleobathy
metrical scherne (Fig. 6). ľhe localities Rajecké Teplice and 
Poluvsie have not clear position due to their turbiditic origin. 
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Pleistocénny slon Archidiskodon meridionalis z terasových štrkov 
od Ľubotíc a Štúrova 

PETER HOLEC 

Katedra geológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina!, 842 15 Bratislava 

(Doručené 18. 3. 1999) 

Pleistocene elephant Archidiskodon meridionalis from grave! terrace at Ľubotice and Štúrqvo 

Fragments of the lower molars M2_3 dext. and M, . .1 sin. of the Archidiskodon meridionaiis (Nesti, 
1825) from two localities - Ľubotice and Štúrovo are described in this paper. A. meridionalis lived in 
Centra! Europe during the Lower Pleistocene, MQ-+-zone 17-20 in according Guérin ( 1982). 

Key words: Vertebrata, Mammalia, Lower Pleistocene, Archidiskodon meridionalis 

úvod 

Študent Norbert Lyocsa a Dušan Thurzo mi prinesli frag
menty zubov starobylých slonov druhu Archidiskodon meri
dionalis. Niektorí autori (J. de Vos et al., 1998) ich uvádzajú 
pod druhovým menom Mammuthus meridionalis. Prvý po
chádza z Lubotíc ( obec ležiaca asi 2 km na V od Prešova) a ide 
o fragment zuba s dvoma, resp. dva a pol hrebeňmi, druhý, 
podstatne väčší, je od Štúrova (pozri obr. 1). Presné okol
nosti nálezu, charakter sedimentu ani ďalšie potrebné údaje 
som nemal k dispozícii. 

Geologické pomery 

Pre nepresnú lokalizáciu nálezov, najmä zvyšku od Lubo
tíc, sa o geologických pomeroch nemožno presnejšie vyjad
riť, ale v obidvoch prípadoch isto ide o kvartérne, a to spod
nopleistocénne sedimenty. Podľa tvrdenia nálezcu sa šturov
ský zub našiel v dunajskom štrku, ktorý sa ťaží v blízkosti 
rieky. V koreňovej časti zuba archidiskodonta od Štúrova sa 
zachovali zvyšky sedimentu veľmi podobného tomu, aký sa 
vyskytuje v starých riečnych terasách Žitavy z oblasti Stre
kova, Novej Viesky a Gbeliec, ktoré opísal Harčár ( I 967). Je 
to žltý až hrdzavkastý piesčitý drobnozrnný až strednozrnný 
zlepenec - psefit. Klasty tvoria drobné až stredné obliaky 
(5-18 mm), a preto predpokladám, že by mohlo ísť aj o rede
ponovaný materiál zo starých náplavov Hrona, resp.· Žitavy. 

Paleontologická časť 

Čeľaď: Elephantidae Gray, 1821 
Podčeľaď: Mammuthinae Simpson, 1945 
Rod: Archidiskodon Pohli g, 1885 
Druh: Archidiskodon meridionalis (Nesti, 1825) 
Obr. 2a, b, 3a, b, c. 

1 970 Archidiskodon planifrons (Falconer a Cautley, 1846) 
- Z. Schmidt a R. Halouzka: Nová fauna vertebrát vil
lafranchienu etc., s. 173-183, tab. 18, obr. 2 

1973 Mammuthus meridionalis Nesti - E. Aquirre, R. Lhe
naff, C. Zazo: Nuevos fosilles de elefantes en Andalu
cia, s. 295-306, Fig. 1, 4. 
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1986 Archidiskodon meridionalis (Nesti) - E. W. Guent
her: Funde von Archidiskodon meridionalis etc., 
s. 53-65, Taf. I, Fig. 1-4, Taf. III, Fig. 1-4. 

1986 Archidiskodon cf. meridionalis (Nesti, 1885) - 1. V. 
Foronova: Elephants of the genus Archidiskodon 
etc., s. 29-42, Pl.!, Fig. !, 2, Pl. II, Fig. 2. 

1993 Archidiskodon meridionalis (Nesti, 1825) - P. Ho
lec: Archidiskodon meridionalis etc., obr. 1 a, b. 

1998 Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825) - De Yos, J. 
et al.: Early Pleistocene mammalian remains etc., Fig. 1. 

Opis fragmentu zuba z Lubotíc: Fragment M2. 3 dext. 
Korene sú odlomené. Lingválna stena zubnej korunky upadá 
v hornej časti menej strmo ako bukálna. Lamely oddeľuje 
hrubá vrstva cementu. V prednej časti zuba je zachovaná zadná 
časť lamely, za ňou dve úplné lamely a fragment zakončuje 
predná polovica dalšej lamely, ktorej vrchná časť je zhruba 
v polovici výšky odlomená. Na zachovanej časti pollamely 
vidno pozdÍžne zvráskavenú sklovinu. Na jej väčšej časti sa 
pri báze zachoval dentín. Podobne je to aj pri prednej lamele, 
ktorú z väčšej časti odpredu pokrýva dentín. Asi tretina prvej 
lamely na vnútornej strane je pozdÍžne odlomená. 
Rozmery: maximálna dÍžka = 58,8 mm, maximálna dÍžka 
žuvacej plochy= 53,0 mm, maximálna šírka= 105,5 mm 

Obr. 1. Schematická mapa Slovenska s vyznačením miesta nále
zov - Ľubotice a Štúrovo. 

Fig, 1. Schematic map of Slovakia with marked localities of disco
very - Ľubotice and Štúrovo. 
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Obr. 2. Archidiskodon meridionalis (Nestí, 1825), fragment M,_, dext. z Ľubotíc. A - pohľad na žuvaciu plochu, lingválny okraj je naľavo , 
B - pohľad na zadnú plochu, lingválny okraj je naľavo , C - pohľad~~ lingválnu plochu, predný okraj je naľavo. Škála je v cm. Foto: L. Osvald. 
Fig, 2. Archidiskodon meridicmalis (Nesti, 1825), fragment of M2.3 dext. from Ľubotice. A - occlusal side, edge is on the left, B - back side, 
lingua! edge is on the right, C - lingua! side, fore edge is on the left. The scale in cm. Photo: L. Osvald. 

(merané pri báze korunky), hrúbka skloviny je ťažko mera
teľná= približne 3,3-3,5 mm, DLQ = 19,9 , DLI = 5,10. 
(Na IO cm dÍžku zuba pripadá približne 5 lamiel.) 

Fragment je uložený v zbierkach Slovenského národného 
múzea v Bratislave pod číslom Z 25308. Pri opise a výpočte 
indexov sa pridŕžam práce Dubrova ( 1960). 
Opis fragmentu z uba od Štúrova: Zub je z ľavej spod
nej čeľuste M2 _3 sin. Lamel y sú od seba nápadne vzdialené 
a oddelené hrubou vrstvou cementu. Zub je mierne dovnútra 
vypuklý, takže na lingválnej ploche sú lamely ešte vzdialenej
šie: jedna od druhej ako na vonkajšej (bukálnej) ploche. Zub 
je v prednej aj zadnej časti odlomený, a to vpredu priamo poz
dÍž prednej lamely, takže je zachovaná len jej zadná časť. Cel-

kove sa zachovalo sedem a pol lamely. Odlomené sú aj kore
ne. Pri báze korunky v zadnej časti je zub nápadne široký. 
V prednej časti to také nápadné ni e je. Tam je zubná korunka 
takmer rovnako široká pri báze aj pri žuvacej ploche. Báza 
lamiel na lingválnej s trane vytvára akési perlovanie 
a lamely majú tendenciu splývať a vytvárať náznak cingula. Po
sledné štyri lamely sú žuvaním takmer neporušené a ich prsto
vité výbežky sú mierne ohnuté dopredu. Spôsob splynutia la
miel je lat. 1am. med. ann. Aj tento znak popri hrúbke ski ov in y 
a počte lamiel na IO cm svedčí o primitívnosti tohto zuba. 
Rozmery: max. dÍžka 196,6 mm 

max. šírka I 09,3 mm v zadnej časti 
max. výška 87,0 mm v prednej časti (bez koreňa) 
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Obr. 3. Are /11d1.1kodu11 mendw11a/1s (Nest1. 1825). fragmeni M2 , sm zo Štúrova A - poh_i"a<l na žu1 anu plochu. lmgválna strana Je mierne 
komexná a dlh~,a ako bukálna. B - pohfad na lmgválnu plochu. predn) okraJ zuba Je napra10 Skálaje v cm Foto L. Os,ald 

Fig. 3. Arc"i11d1'kudn11 mend1unalo (Nesti. 1825). M 2 , sin from Štúrovo A -occlusal s1de. lingual edge is sl1ghtly covex and longer then buccal 
edge. B - l1ngual s1de. fore edge is on the right. The scale in cm Photo: L. Osvald 

max. výška 121,0 mm v zadnej časti (bez koreňa) 
max. výška 141 , 1 mm na druhej celej la
mele (s koreňovou časťou). 

Sklovina je nápadne hrubá, na rozličných miestach 
3,5-3,9 mm. Zub je v súkromnej zbierke D. Thurzu. 

Poznámky a vzťahy 

Podfa súčasných poznatkov sa Archidiskodon meridionalis 
vyvinul z druhu A. planifrons, ktorého zvyšky sa spolu so zvyš
kami mastodontov našli v pliocénnych sedimentoch Afriky. 

Vývoj dalej prebiehal tak, že sa z A. meridionalis na hranici 
spodného a stredného pleistocénu vyvinul lesný slon Pa
laeoloxodon antiquus, prispôsobený miernemu až teplému 
podnebiu (pozri obr. 4). V spodnej časti stredného pleistocé
nu sa objavil aj Mammu1hus trogontherii, chobotnatec pri
spôsobený podmienkam studených stepí až tundier (Kahlke, 
1973). Z neho sa v spodnej časti vrchného pleistocénu vyvi
nul Mammuthus primigenius, ktorý vymrel koncom pleisto
cénu pred nástupom holocénu (Holec, 1993; pozri obr. 4). 
Počas vývoja sa skracovala dÍžka a súčasne rástla výška 
spodnej čeľuste, a preto má Mammu1hus primigenius naj-



l02 Mínera/ia Slovaca, 32 (2000) 

... 
l.r. 

Radom• 
Y'N:vmi 

0,01 

0,07 

0,13 

0,40 

0,60 

1,00 

1,30 

1,90 

-

-
-

-

-

-

-

HOLOCÉN 

·>-
l wurm Vfslan 
u 

Ém 1 RJW 

" >-
z 

o::: 2: -
o: Ris Sál 

o o 

w 1-
•UJ z 

MIR Holstein 
o: 

fw 

1- ... 
'·>- Minde 

o ., 2: Elster 
f--

~~ o 
o::: f----

o: o: 
1-

~ GUnz Artem -
<("' "'< Vejbom (Menap) 

D/G _:z: ·>-f----
:,: va, 

> wo 2: 

~ - Donau 
o lr:: 

Eburón 

!iii:: Q, .. a, o 

BID ., l<>f----
Tegelén 

lcr. Biber 

Briigen (Pretege14n) 

i Klíma ~ i vyvoj chobotnatcov 

+WJ chladno 
~E +W1/2 

sucho C: 1 
teplo 

~! 
C> 

vlhko E 

1 chladno c.1 
sucho 
mreme ::E9 
vlhko 1 

1 chladno 1 

sucho ~· teplo ii! 
., .. CJ .. vlhko w > CJ 

1 chladno 
:,: 0 o j 1- -l; ;:: 

sucho z e z - o 
mierne C) :! .. :l! 
vlhko ~3 o '" z 

~ f-- o: ffl o 
chladno 1- ·• C 

1 e o • sucho 
., 

i~ E CJ ~. :,: -~ m,eme 1- ·~ 5 CJ 
::E O IU ·• 1 chladno ::E -g s } mieme,vlhkc- .. ';j i ::E 

suché letá ~1 

1 vlhké zimy -chladno 
sucho / 

m1e~:k~plo~c 

1 chladno 
sucho -m1eme ., 
teplo ·• 

1 
::; e 

chladno .. ! teplo z 
o ~ 

sucho 
o J! ii 1! w 
::E .. 
z e 
o ,! 

chladno C ,; 
sucho o 

s: 
-~ ., 

o E - :i: 
mierne o :!! 

1 
o: ! ~! .. 

chladno 

m1eme 

" chladno a 
"' 

0hr. 4. Stratigrafická tabulka pleistocénu podľa Halouzku (in Štefano
vičová et al., 1993), čiastočne modifikované, so znázornením vývoja 
slonovitých chobotnatcov a so zónami cicavcov (MQ-zóny) podľa 
Guérina ( 1982). Čierne obdÍžniky v kolónke „cykly" znázorňujú 
chladné, biele teplé výkyvy. 

Fíg. 4. Stratigraphical table of the Pleistocene after Halouzka (in Šte
fanovičová et al., 1993) partly modified with evolution of the elefants 
and mammalian zones (MQ-zones) after Guérin ( 1982). Black 
rectangulars in col umn ''Cycles" are cold, white - warm oscillations. 

kratšiu a súčasne najvyššiu mandibulu. Archidiskodon meri
dionalis má sklovinu hrubú 3-5 mm, kým Mammuthus pri
migenius okolo 1-2 mm (J. de Vos et al., 1998) . Stoličky 
mali vo vývoji tendenciu zvyšovať korunky, čo je známe pri 
viacerých druhoch cicavcov. ktoré prešli od konzumácie 
mäkkej šťavnatej lesnej potravy na suchšiu a tvrdšiu stepnú 
vegetáciu. Prejavuje sa to aj pri hlodavcoch (napr. hrabo
šoch), koňoch a párnokopytníkov. 

Nález archidiskodonta zo Šale uvádza Holec ( 1993). 
Schmidt ( 1997) skúmal geografické rozšírenie archidisko
dontov na Slovensku a dospel k záveru, že sa kryje s rozšíre
ním mastodontov. Potvrdzuje to aj J. de Vos a et al. ( 1996). 
Tí uvádzajú faunu chobotnatcov zo spodného pleistocénu Ho
landska, a to okrem A. meridionalis aj mastodonta Anancus 
arvernensis. Nález zaraďujú do spodného pleistocénu až tege
lénu a vek odhadujú na cca 1,9 mil. rokov. To aj sprievodnou 
faunou veľmi pripomína naše najstaršie pleistocénne lokali
ty - Strekov a Novú Viesku (Schmidt a Halouzka, 1970; Ho
lec, 1996). Musil ( 1960) opísal prechodnú formu A. meridio
nalis k Mammuthus trogontherii a Palaeoloxodon antiquus 
z náplavov Moravy od Malých Levár. Foronova ( 1986) uvádza 

nález archidiskodonta z pliocénu až pleistocénu Kuznecka 
Uv. časť západnej Sibíri) a Aquiré et al. (1973) z pliocénnych 
až pleistocénnych sedimentov Cádizu pri pobreží Atlantic
kého oceána v Španielsku. 

Záver 

Zvyšky veľkých pleistocénnych cicavcov sú veľmi vhod
né na hrubú stratigrafickú orientáciu v pleistocénnych sedi
mentov, v ktorých sa našli. Guérin (1982) stanovil zóny ci
cavcov v kvartéri (MQ-zóny) na základe vývoja nosorožcov 
a sprievodnej fauny. V našom prípade možno sediment jed
noznačne určiť ako spodnopleistocénny, pretože A. meridio
nalis patrí medzi prvé pravé slony, ktoré sa v Európe objavili 
začiatkom pleistocénu. V koreňovej časti zuba archidisko
donta od Štúrova sa zachoval pôvodný sediment, a to žltý až 
hrdzavkastý psefit s obliačikmi s priemerom až 1,8 cm. Pred
pokladám, že zub je alochtónny a že pravdepodobne pochá
dza zo starej riečnej terasy Hrona alebo Žitavy podobne ako 
nálezy od Strekova a Novej Viesky (Schmidt a Halouzka, 
1970; Holec, 1996). 

Poďakovanie. Ďakujem N. Lyocsovi a D. Thurzovi za zapožičanie 
fosílneho materiálu a možnosť jeho determinácie, L. Osvaldovi za 
zhotovenie obr. 2 a 3 a pani Eve Petríkovej za obr. 1 a 4. 
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Biologická akumulácia ťažkých kovov v silne znečistenej pôde 
v aluviálnej oblasti Štiavnického potoka 

JOZEF FORGÁČ 1 , VLADIMÍR STREŠKff, LADISLAV ŠOMŠÁK1 a ALEXANDRA ŠIMONOVIČOV Á1 

'Katedra geochérnie Prírodovedeckej fakulty UK , Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
'Geologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

·'Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

(Doručené 28.6.1999. revidovaná verzia doručená 27.8.1999) 

Bioaccumulation of somc mctals on highly polluted alluvial soil of the Štiavnický potok brook area 

Hundreds of years of sulphidic ores rnining and reworking history at Banská Štiavnica, especially 
acid sulphate weathering of slag heaps and sett ing pits-rnaterial, with pyrite content, has Jed to the 
rernobilizing and consequently to soil pollution of alluvial area of Štiavnický potok (Čurlík and Forgáč, 
1998; Forgáč a Streško. l 999). 

The plants and rnicroscopic fungi are living on/in soils in the geochernically polluted area and this 
results in bioaccurnulation of rnetals (Ag, As, Cd. Cu, Hg. Fe. Mn, Pb, Zn) in sorne plants (Agrostis tenuis, 
Salixfragilis, Alnus g/utinosa) and rnicroscopic fungi as cornpared to their soil content. 

Key words: metal s, soil, rnicroscopic fungi, plants, bioaccurnulation 

V oblasti Banskej Štiavnice pri vyše tisícročnej ban
skej ťažbe a spracúvaní Au-Ag a Pb-Zn-Cu rúd v mecha
nicky narušených horninách s obsahom rozličných sulfi
dov, najmä pyritu spôsobilo kyslé síranové zvetrávanie. 
Redeponovaný klastický materiál sa spolu s rozpustnými 
formami prvkov transformoval do aluviálnych polôh, 
koncentroval sa v pôde a silne ju znečistil. 

Pri predchádzajúcom výskume sa zistil vyšší obsah 
niektorých kovov v aluviálnej pôde (Forgáč, Streško 
a Škvarka, 1995; Forgáč a Streško, 1999), čo pravdepo
dobne súvisí s jej mobilizáciou pri acidifikácii spätej so 
zvetrávaním pyritu (Čurlík a Forgáč, 1983, 1991, 1998). 
Uvedenej problematike v oblasti Šobova (Štiavnické 
vrchy) sa podrobne venoval i Šucha et al. (1997). 

Silné znečistenie pôdy v oblasti Banskej Štiavnice sa 
odráža v druhej redukcii rastlinného spoločenstva (Holub 
et al., 1991) a v degradácii terestrického ekosystému (Ši
monovičová et al., 1997). V acidifikovanom prostredí je 
prevažná časť chemických prvkov mobilná (Forgáč a Streš
ko, 1998), čo zvyšuje nebezpečenstvo kontaminácie nie
len pôdy, ale aj vody, rastlín a mikroorganizmov v nej. 

Táto štúdia nadväzuje na publikované výsledky z tejto 
problematiky a prináša poznatky o koncentrácii niekto
rých prvkov v rastlinách a mikroorganizmoch vo vzťahu 
k ich obsahu v pôde. 

Zameranie práce 

Pre vzistený vyšší obsah niektorých kovov v aluviálnej 
pôde Stiavnického potoka sme sa zamerali na stanovenie 
ich koncentrácie v niektorých rastlinách a mikroorganiz-
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moch na kontaminovanom území a na štúdium vzájom
ných vzťahov medzi obsahom prvkov v pôde, v niekto
rých rastlinách a v mikroorganizmoch. Podľa predchádza
júcich výskumov silne kontaminovaná pôda má takú vy
sokú koncentráciu kovov, že vyžaduje asanáciu. Kedže 
asanačné práce sú veľmi nákladné a v praxi často nereali
zovateľné, ponúka sa možnosť dekontaminovať územie 
biologickou cestou. 

Metodika práce 

Na základe predchádzajúceho výskumu sme v oblasti 
Štiavnického potoka vybrali na štúdium tieto tri lokality: 
l. Antol, 2. Prenčov, 3. Hontianske Nemce (obr. 1 ). 
Z nich sme odobrali nasledujúci organický materiál: nad
zemnú časť trávy psinčeka obyčajného Agrostis tenuis 
(lokalita l až 3), listy a konáriky z vŕby krehkej Sa/ix 
fragilis (lokalita 2) a jelše lepkavej Alnus glutinosa (lo
kalita 3). Okrem toho sme odobrali aj mikroskopické hu
by - mikromycéty izolované z hum usových horizontov 
z hÍbky 3-30 cm aluviálnej pôdy (lokalita I až 3). Vzorky 
pôdy sú z humusových horizontov A z hÍbky 3 až 30 cm 
a z horizontov C z hÍbky 40 až 60 cm (lokalita I až 3). 

Vzorkový materiál pôdy sa po vysušení pri laboratórnej 
teplote preosial za sucha a frakcia< 0,125 mm sa použila 
na zistenie koncentrácie vybraných študovaných prvkov 
(As, Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Pb a Zn). Na ich sta
novenie sa použilo viac analytických metód. Cd, Cu, Pb, 
Zn, Fe, Mn sa určovali meraním absorpčných signálov 
atómovou absorpčnou spektrometriou s plameiíovou ato
mizáciou (FAAS) s použitím spektrometra Perkin Elmer 
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Tab. 1 
Obsah kovov v humusovej pôde (a) a v horizontoch C pôdy (b) v aluviálnej oblasti Štiavnického potoka (v mg.kg· 1 suchej vzorky) 

Contents of metals in humus (a) and in C-horizons (b) of soil in alluvial plain of the Štiavnický potok brook (in mg.kg·1 of dry matter) 

Lok. Ag As Cd Cr Cu 
la 23,2 66,7 3,5 34,5 299,5 
lb 16,4 43,8 3,5 29,2 456,5 
2a 19,5 43,6 3,0 26,7 268,0 
2b 62,6 55,0 4,4 19,7 589,0 
3a 66,8 29,3 15,8 54,8 287,0 
3b 56,0 34,2 16,3 30,2 300,0 

Lokality (localities): 1 -Antol, 2 - Prenčov, 3 - Hontianske Nemce 

BanskÓ 

1 
~ 
r, 

ll"" 
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Obr, L Schéma lokalít študovaných vzoriek v údolí Štiavnického 
potoka. 1 -Antol, 2 - Prenčov, 3 - Hontianske Nemce. 

fig, L Schematic presentation of sampling sites in alluvial plain of 
Stiavnický potok brook. Localities: 1 - Antol, 2 - Prenčov, 3 - Hon
tianske Nemce. 

Hg Pb Zn Mn Fe 
0,43 1975 848 2250 76 500 
0,37 1666 713 4417 5420 
0,42 1550 795 2800 51 800 
1,16 4155 998 5000 46 800 
1,03 2830 1925 2400 37 OOO 
0,55 3000 1800 3350 41 OOO 

1100 (USA), resp. elektrotermickou atomizáciou (ET AAS) 
na atómovom absorpčnom spektrometri SpektrAAS 1 O 
v spojení s atomizátorom GT A Varian (Austrália), na sta
novenie As sa použila hydridová technika (HG AAS) 
v takejto kombinácii: atómový absorpčný spektrometer 
Perkin El mer 380 (USA) s laboratórne vyrobeným prieto
kovým systémom HG-2 Labtech (ČR). Hg bola stanove
ná z pôvodnej pevnej vzorky po termickom uvoľnení Hg 
pary meraním absorpčného signálu na jednoúčelovom 
spektrometri TMA-254 (ČR). Zistená koncentrácia prv
kov v sledovanej pôde je v tab. 1. 

Abundanciu pôdnych mikromycét sme stanovili v jem
nozemi (frakcia < 2 mm) z hÍbky 3 až 30 cm vo viace
rých živných médiách (GKCH, Czapek-Doxov a sladino
vý agar) v 1.103 KJT.g· 1 sušiny. Každý druh študovaného 
biologického materiálu, t. j. mycélium mikromycét, trá
va a časti stromov, sa vysušil pri teplote do 40 °Ca roza
chátoval na jemnosť O, 125 mm. Z takto upravených vzo
riek sa analyzovalo Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, 
Pb, a Zn rovnakými metódami ako pôdne vzorky. Vzhľa
dom na matricu vzorky bolo treba v niektorých prípadoch 
optimalizovať prístrojové podmienky, najmä teplotu a čas 
rozkladu, resp. atomizácie pri elektrotermickej atomizácii. 
Zistené koncentrácie prvkov v biologickom materiáli 
zhŕňa tab. 2. 

Na rozklad všetkých uvedených vzoriek (pôda, biologic
ký materiál) sa použili nasledujúce postupy: As sa stano
vil po uvedení vzoriek do roztoku v autoklávoch s kyseli
nou dusičnou, pri ostatných prvkoch (okrem Hg) sa pôd
ne vzorky rozložili zmesou kyselín HN03 + HCl + HF 
v otvorených systémoch a vzorky rastlín zmesou HN03 

a HF v autoklávoch. 
Dosiahnuté medze stanoviteľnosti (definované ako prie

merný signál pozadia plus desaťnásobná štandardná od
chýlka tohto signálu) sledovaných prvkov v analyzova
ných roztokoch pri použitých metódach boli: Ag (FAAS 
0,02 mg/L), As (HGAAS 0,5 µg/L, Cd (FAAS 0,004 
mg/L, ETAAS 0,1 µg/L), Cr (FAAS 0,02 mg/L, ETAAS 
2 µg/L), Cu (FAAS 0,01 mg/L, ETAAS 1 µg/L), 
Hg (TMA l ug/kg), Fe (FAAS 0,05 mg/L), Mn (FAAS 
0,5 mg/L), Pb (FAAS 0,05 mg/L, ET AAS 3 µg/L), Zn 
(FAAS 0,005 mg/L, ETAAS 0,1 µg /L). Medze stanovi
teľnosti v pevných vzorkách sa menili podľa vzoriek, 
ktoré - najmä pri biologických materiáloch - nemali 
rovnakú hmotnosť. 

Zistený obsah prvkov v pôde sa hodnotil podľa limitov 
pre pôdu (rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva 
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Tab. 2 
Obsah kovov v študovaných rastlinách a v mikroskopických hubách (v mg.kg I v suchej hmote) 

Content of metals in studied plants and microscopic fungi (in mg.kg·' of dry matter) 

Psinček obyčajný-Agrosris renuis Sibth. 

Ag As Cd Cr 
1 0,79 0,17 0,30 0,55 
2 0,12 0,08 0,62 0,37 
3 0, 17 0,13 2,62 0,57 

Vfba krehká - Sa!ixfragi/is L. 

2a 0,17 0,05 14,77 0,90 
2b 0,12 0,06 16,08 0,70 

Jelša lepkavá -Alnus glurinosa (L.) Gaertn. 

3a 0,17 0 ,06 0.32 0,82 
3b 0,05 0,14 0,92 0,55 

Mikroskopické huby - mikromycéty 

l 0,92 0,23 < 0,6 l,54 
2 0,25 0,08 < 0,3 0,91 
3 0,32 0,12 < 0,3 1,11 

Lokality (localities): l -Antol, 2- Prenčov, 3 - Hontianske Nemce 
Vysvetlivky/Explanation: a - listy (leaves), b - konáriky (branches) 

Slovenskej republiky č. 531/ 1994-540) a porovnal so zis
teným obsahom prvkov v biologických vzorkách. 

Získané poznatky 

Pôda 

Vertikálny profil fluvizemnej pôdy je zrnitostne hetero
génny. Humusový horizont má rozdielnu mocnosť podľa 
toho, ako dlho prebiehala posledná pedogénna fáza. Alu

viálne sedimenty sú slabo vytriedené, obsahujú málo ílo
vej frakcie a organickej hmoty. Variabilita zloženia sa 
prejavuje v obsahu sledovaných chemických prvkov na 
jednotlivých lokalitách. 

Väčšina študovaných prvkov je v koncentrácii blízkej re
ferenčnej hodnote A, avšak niektoré prvky dosahujú koncen
tráciu prekračujúcu hranice hodnoty B a C (asanačné, obr. 
2). Vysoký stupeň kontaminácie pôdy Pb sa zistil na všet
kých troch lokalitách. Obsah Pb prekračuje hranicu C troj
násobne (obr. 2, tab. 1). Zn a Cu prekračujú hranicu 8 a As 
na jednej lokalite aj hranicu C. Rozdiely sú v obsahu Cd. 
Na prvých dvoch lokalitách nie sú jeho hodnoty na úrovni 
kontaminácie, ale na tretej ju výrazne prekračujú. Obsah Ag 
citovaná vyhláška nelimituje, a preto sa porovnával s prie
merným obsahom vypočítaným z nekontaminovanej a kon
taminovanej pôdy vo svete. Pri nekontaminovanej pôde je 
to 0,05 ppm (Bowen, 1979). V oblasti Štiavnického poto
ka sa koncentrácia Ag pohybuje od 19,18 až do 61,4 ppm, 
čiže je vyššia, ako pri kontaminovanej pôde uvádza Davies 
a Ginnever ( 1980, obr. 2, tab. 1 ). Koncentrácia Cr a Hg nie 
je zvýšená ani na jednej zo sledovaných lokalít. 

Rastliny a mikroorganizmy v pôde 

Rastliny získavajú látky potrebné na svoj rast z pôdne
ho roztoku. Patria medzi ne aj chemické prvky. Niektoré 

Cu Hg Pb Zn Mn Fe 
7,9 0,006 12,9 100,8 480,4 177,0 
8 ,6 0,005 11,7 152,0 331,5 109,7 

10,04 0,021 22,5 254,9 332,4 125,5 

12,3 
9,8 

10.1 
8,2 

3,8 
3,7 
5,4 

0,016 2,0 381,1 222,4 165,2 
5,080 12,7 360,3 95,7 58,4 

0,020 3.2 300,l 86,4 125,4 
0,020 3,0 270,0 130,4 51,5 

60,6 < 0,5 37,5 4,3 66,4 
4 ,5 1,10 36,9 0.15 92,0 

12,3 0,50 27,4 6,42 119,5 

prvky (Cu, Fe, Mn, Zn) majú dôležitú úlohu v metabo
lických procesoch, iné (As, Cd, Cr, Hg, Pb) pri vyššej 
koncentrácii pôsobia toxicky, ale pri ich nedostatku sa 

130 A o 3 A 

40 E ~r t 1,01' Hg ! 

,: • ,s ·~m 
123 O~ 

3000 
As 

60 

40 

2000 20 

1 2 3 

1000 1000 Zn 

o 
1 2 3 

GO 

Ag 
40 

20 E 
"-
"-

o 
1 

6 C d 

o 

E 
o. 
o. 

~ 

1 

Cu 

x 
2 3 

o 
.,;-

1:.-r-,, 
l(Í., B 

-

A 

2 3 

Obr. 2. Distribúcia kovov v humusovej pôde a v horizontoch C pôdy 

v aluviálnej oblasti Štiavnického potoka. 1 - Antol, 2 - Prenčov , 
3 - Hontianske Nemce. 

Fig. 2. Distribution of metals in humus (a) and in C-horizons (b) of 

soil in alluvial plain of the Štiavnický potok brook. Localities: l - An

tol, 2- Prenčov, 3 - Hontianske Nemce. 
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Tab, 3 
Pomer obsahu kovov v rastlinách a mikroskopických hubách k ich celkovému obsahu v pôde (v%) 

The ratio of metal content in plants and microscopic fungi to the total content in soil (in%) 

Psinček obyčajný-Agrostis tenuis Sibth. 

As Cd Cr Cu Hg 
0,28 14,9 1,5 2,3 1,5 

Vŕba krehká - Sa/ix fragilis L. 

0,11 190,0 2,7 3,2 2,4 

Jelša lepkavá -Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

0,12 4,1 2,5 2,6 3 ,0 

Mikromycéty 

0,30 2,5 3,6 1,1 3909,0 

stimulačný ani negatívny účinok spravidla neprejavuje 
(Alloway a Ayres, 1993). 

Chemické prvky kumulované v pôde sú niektorými 
rastlinami prijímané a za istých podmienok a po dlhšom 
čase môžu ich v sebe rastliny akumulovať, a tak znížiť 
ich obsah aj v kontaminovanej pôde (Kabata et al., 
1992). V pôde majú dôleži tú úlohu mikroskopické huby, 
ktoré sú známe ako biosorbenty ťažkých kovov a iných 
toxických prvkov (Arnebrandt et al., 1987; Kurek et al., 
1982; Luef et al., 1991). Naproti tomu rozličné rastliny 
a ich časti majú rozdielnu schopnosť koncentrovať v sebe 
toxické prvky, čo potvrdzujú aj naše výsledky (tab. 2). 

Cr o,~j 
O 25 E · 

' a. a. 

o 

0,8 

o, 

Ag 

1 2 3 

Cd 

Pb Zn Mn Fe Ag 
0,62 6,9 8,8 0,15 0.85 

0,07 32,3 6,6 0,32 0,42 

0,1 2 35,4 2,5 1, 11 0.42 

0,05 2,8 0,10 0,18 1,20 

Koncentrácia prvkov v sledovanej tráve študovaných lo
kalít sa pohybuje v širokom rozmedzí a to od 0,14 ppm 
(As) do 381 ppm (Mn), ale ani jeden z prvkov koncentrá
ciu zistenú v pôde neprekračuje . S rastom koncentrácie 
As, Cd, Hg a Pb v pôde rastie aj ich obsah v rastlinách 
(tab. 2, obr. 3). Pomer obsahu prvku v tráve k obsahu 
v aluviálnej pôde v percentách klesá v takomto poradí: 
Cd > Mn > Zn > Cu > Cr > Hg > Pb > As > Fe. 
Pri Mnje to 8,8, Zn 6,9 a pri As iba 0,28 % (tab. 3). 

V listoch vŕby krehkej sa koncentrácia prvkov pohybuje 
od 0,05 ppm As do 381, 1 ppm Zn. Okrem Zn sa pomerne 
vysoká koncentrácia zistila aj pri Cd, a to 14,7 ppm, 
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Obr. 3. Obsah kovov v nadzemnej časti trávy psinčeka obyčajného 
(Agrostis tenuis, Sibth.) z rozličných lokalít. 1 - Antol , 2 - Prenčov, 
3 - Hontianske Nemce. 

Fig, 3. Contents of metals in steam parts of Agrostis tenuis, Sibth. Lo
calities: 1 - Antol. 2 - Prenčov, 3 - Hontianske Nemce. 
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Obr. 4. Obsah kovov v mikroskopických hubách izol ovaných z rozlič
ných lokalít. 1 -Antol, 2 - Prenčov, 3 - Hontianske Nemce. 

Fig. 4. Contents of metal s in microscopic fungi (in mg.kg I of dry mat
ter) . Localities: 1 -Antol , 2- Prenčov. 3 - Hontianske Nemce. 
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čo je takmer dva razy viac ako v pôde. Z toho je zrejmé, 
že sa Cd v listoch vŕby akumuluje. V sledovanom rastlin
nom materiáli percentuálne zastúpenie prvkov vzhľadom 
na celkový obsah v pôde klesá v takomto poradí: Cd > 
Zn> Mn> Cu > Cr > Hg > Ag >Fe> As> Pb. 

Podobne sú sledované prvky zastúpené aj v listoch 
jelše lepkavej, a to od 0,05 (As) do 300, l ppm (Zn). 
Pomer obsahu prvkov zistený v listoch jelše v pomere 
k celkovému obsahu v pôde vyjadrený v percentách klesá 
v takomto poradí: Zn > Hg > Cd > Cu > Mn > Cr > 
Fe > Ag > Pb = As. 

Koncentrácia Mn, Zn a Cu v mikroskopických hubách 
je výrazne nižšia ako v rastlinách (tab. 2, obr. 4). As, Fe, 
a Cr sa v nich vyskytujú takmer v rovnakom množstve 
ako v psinčeku obyčajnom. Oveľa vyššia koncentrácia sa 
zistila pri Aga Hg. Koncentrácia Hg v mikromycétach je 
priemerne až 39-krát vyššia ako v študovanej pôde. Pora
die podľa percentuálneho zastúpenia prvku v mikromycé
tach vo vzťahu k ich celkovému obsahu v pôde je: Hg > 
Cr >Zn> Cd > Ag > Cu >As> Fe> Mn> Pb. 

Celkove možno konštatovať, že v týchto geochemicky 
anomálnych podmienkach sa Cd výrazne hromadí v listoch 
vŕby krehkej a Hg v pôdnych mikromycétach. Psinček 
obyčajný naj intenzívnejšie odoberá z pôdy Cd, Mn a Zn, vŕ
ba krehká Cd, Zn a Mn a jelša lepkavá Zn, Cd a Cu. Mikro
mycéty odoberajú z pôdy najintenzívnejšie Hg, Cr a Zn. 

Možnosti dekontaminácie pôdy 

Pôdu možno dekontaminovať viacerými spôsobmi. Jed
ným je napr. nahradenie kontaminovanej pôdy nekonta
minovanou, čo je vhodné najmä pri kontaminácii pôdy na 
malej ploche. Ale v oblasti Štiavnického potoka je kon
taminácia v dÍžke vyše 20 km a je takmer rovnaká v pôde 
(horizont A) aj v podložných sedimentoch alúvia (hori
zont C), čo je značné veľké množstvo zeminy, a preto by 
jej odstránenie bolo ekonomicky veľmi náročné. Rovna
ko nákladné by bolo aj premývanie pôdy vysoko účinný
mi roztokmi uvoľňujúcimi prvky zastúpené vo zvýšenej 
koncentrácii. Navyše by sa pritom uvoľnili iba mobilné 
formy prvkov, ale prvky viažuce sa v ťažko rozpustných 
mineráloch by zostali v zemine a po istom čase zvetráva
nia by sa mohli zmeniť na mobilné. 

Z našich výsledkov vyplýva, že pri niektorých prvkoch 
by sa dala využiť biogénna dekontaminácia vybranými 
rastlinami a mikroorganizmami. 

Výskumom sme zistili, že sa Cd výrazne akumuluje 
v listoch vŕby krehkej, kde má takmer dva razy vyšší obsah 
ako v pôde, že sa vysokou akumuláciou Hg vyznačujú 
mikromycéty, a to v priemernom obsahu 25 ppm, čo je 
až 39-násobná koncentrácia v porovnaní so študovanými 
vzorkami pôdy. 

Aj ~eď najväčším rizikovým polutantom v pôde v ob
lasti Stiavnického potoka je Pb, ktorého obsah sa v sle
dovanej aluviálnej pôde pohybuje od 1339 až do 6165 
ppm, čo 2- až IO-násobne prekračuje hodnotu asanácie 
(Forgáč a Streško, 1998), jeho akumulácia sa v študova
ných vzorkách rastlín nezistila. Zvýšený obsah Pb bol 
iba v psinčeku obyčajnom (priemer 15,7 ppm). 

Záver 

Pôda v oblasti Štiavnického potoka je v dôsledku mno
horočnej banskej činnosti v Banskej Štiavnici silno znečis
tená kovmi. Zo sledovaných chemických prvkov - Ag, As, 
Cd, Cu, Hg, Fe, Mn, Pb a Zn - As, Cd, Cu, Pb a Zn pre
kračujú limitné hodnoty. Zistili sme, že v študovaných 
rastlinách a mikroorganizmoch z uvedenej oblasti nie je ob
sah sledovaných prvkov rovnaký. Najviac sa akumuluje Cd 
(listy vŕby krehkej) a Hg (mikromycéty). Výsledky pouka
zujú na možnosť využívať rastliny na dekontamináciu pôdy. 
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Bioaccumulation of some metals on highly polluted alluvial soi l of the Štiavnický potok brook area 

The Banská Štiavnica ore district is known by more than 
thousand years of mining and reworking history oť Au-Ag, 
Pb-Zn-Cu ores. Soils and stream sediments of alluvial plain 
of the Štiavnický potok brook are highly polluted. The con
tentrations of Zn, Cu, As, Cd and Ag cross the limi ts for con
taminated soils. 

Some chemical elements are taken up by plants and micro
organisms and may be bioaccumulated in these geochemicall y 
anomalous conditions. 

In this contribution there are presented the results oť metals 
contentration (Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, Fe, Mn) in 
the sleam oť Agrostis tenuis, leaves and branches of Salix f ra-

gilis and Alnus glutinosa and in the microscopic fungi isola
ted ťrom humus horizons. 

High concentration oť C d in the leaves of Salix fragilis 
has been detected. Microscopic fungi has high concentra
tion of Hg. The content of lead, which is a weak mi grant , in 
the plants and microscopic fungi, except some small in cre
ase in Agrostis tenuis gives no ev idence of higher bi Qaccu
mulation. 

The remediation oť s uc h h1ghly polluted soils is a hard 
task. Some indices of bioremediation coul d be traced in fin
ding the possibility of planting the plants with high bio
accumulation ability. 
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Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej 
alterácie kolumbitu-tantalitu 

PAVEL UHER 

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava 

(Doru(ené 9. 5. 1998, revido vaná verzia dorué'ená 19. 4. 1999) 

Stibiotantalite from the Dúbrava antimony deposit, Slovakia: a product of hydrothermal 
alteration of columbite-tantalite 

Stibiotantalite Sb(Ta,Nb)04 occurs as rare tiny, 60 to 1-5 µm veinlets cutting host manganocolumbite 
to manganotantalite in quartz-alkali feldspars-muscovite granitic pegmatite from the Dúbrava stibnite 
deposit (Nízke Tatry Mts., Centra) Slovakia). Stibiotantalite is compositionally homogeneous , atom . 
Ta/(Ta + Nb) = 0.51 to 0.55, and poor in W, Ti, Sn, Fe, Mn and Pb. Calculated Sb5+ content reached 
8 to 13 atom. % of total Sb. Textural evidences and relatively low fractionation level of host pegmatite 
indicate the stibiotantalite origin as a product of subsolidus alteration of columbite-tantalite by hydro
thermal Sb-bearing solutions rather than a product of primary pegmatite crystallization like in other 
known Li-Cs-Ta-rich rare-element pegmatites . 

Key words: stibiotantalite, columbite-tantalite, granitic pegmatite, hydrothermal alteration , Dúbrava, 
Nízke Tatry Mts., Slovakia 

Úvod 

Pri výskume akcesorických minerálov granitových peg
matitov Nízkych Tatier sa študovali aj vzorky z prekopov 
na žilník Augustín v ľubeľskom úseku štôlne Rakytová 
Sb ložiska Dúbrava. V jednom z pegmatitov (PA-9Z) sa 
zistili aj ojedinelé čierne kryštály manganokolumbitu-man
ganotantalitu, v jednom prípade s mikroskopickými žilka
mi fázy určenej na elektrónovej mikrosonde ako relatívne 
vzácny minerál stibiotantalit Sb3+(Ta,Nb)O4. Tento vzácny 
minerál tu vystupuje ojedinelým spôsobom, má jedinečn ú 
genézu a dopÍňa unikátnu Sb-Pb-U-ľi-Nb-ľa mineralizáciu 
v pegmatitoch neďalekej Sopotnickej doliny (Uher et al., 
1998a, b) . Pretože ide aj o prvú identifikáciu stibiotantalitu 
na Slovensku, venujeme sa nálezu v tejto štúdii. 

Geologická pozícia a charakteristika pegmatitu 

Granitový pegmatit PA-9Z tvorí pravú žilu hrubú cca 
m v biotitických granodioritoch - granitoch prašiv

ského typu v západnej časti 9. prekopu na žilník Augus
tín na úseku Dúbrava - Ľubeľská. Textúrne a mineralo
gicky je to jednoduché teleso bez zreteľnej zonálnej stav
by. Okrajové partie tvorí hrubozrnný kremenno-živcovo
-muskovitový pegmatit (minerály veľké cca 5-10 cm), 
ktorý v strede prechádza do kremenného jadra. V susednej 
pegmatitovej žile PA-9V sa zistil uraninit v podobe ma
ximálne 1 cm velkých smolovočiernych kryštálov v živ
ci. Súčasne túto pegmatitovú žilu pretína kremenno-anti
monitová žilka (Chovan el al., 1990; Dávidová, 1998). 

109 

Metodika 

Akcesorické minerály sa vyseparovali z veľkých, 
1,9-3,7 kg vzoriek pegmatitu upravenou metodikou Lja
choviča (1966) - drvením, mletím, separáciou na kon
centračnom stole, v bromoťorme a na elektromagnetic
kom separátore Cook. Dovedna sa získalo sedem magne
tických frakcií s hustotou vyše 2,9 a s velkosťou zrna do 
0,5 mm. 

Minerály sa identifikovali opticky, Nb-ľa minerály vlno
vo-disperznou elektrónovou mikrosondou CAMECA 
SX-50 na Katedre geologických vied Manitobskej uni
verzity vo Winnipegu (Kanada). Podmienky merania: 
urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 20 nA , prie
mer elektrónového lúča 1,5-2 µm, čas merania na píku 
20-40 s; štandardy: CaWO4 (W M~), manganotantalit 
(ľa Ma), MnNb2O6 (Nb Lex, Mn Kcx), FeNb2O6 

(Fe Ka), ľiO2 (Ti Ka) , SnO2 (Sn Lex) , ZrO2 (Zr Lex), 
UO2 (U M~), NaScSi 2O6 (Sc Ka), BiľaO4 (Bi M~), 
stibiotantalit (Sb Lex), MgNb2O6 (Mg Ka), CaNb2O6 

(Ca Ka), gahnit (Zn Ka) a mimetezit (Pb Ma). Údaje 
sa korigovali procedúrou PAP. 

Kompozícia Nb-ľa minerálov v odrazených elektrónoch 
(BSE) sa získala riadkovacím elektrónovým mi kros ko
pom JEOL JSM-840 pri urýchľovacom napätí 25 kV 
v Geologickej službe SR v Bratislave. 

Horniny sa analyzovali rtg. fluorescenčnou (hlavné prv
ky), emisnou spektrálnou (stopové prvky), atómovou ab
sorpčnou (Rb) a gamaspektrometrickou analýzou (Th, U) 
v laboratóriách Geologického ústavu SA V v Bratislave. 



Minerafia Slovaca, 32 (2000) 

Geochémia a akcesorické minerály pegmatitu 

Pegmatit PA-9Z s akcesorickou Nb-Ta mineralizáciou, 
ako aj okolité pegmatitové žily z prekopu 8 a 9 na žilník 
Augustín (PA-SZ a PA-9Y) sa analyzovali na hlavné 

a stopové prvky (tab. 1 ). Z ich obsahu - najmä z obsahu 
indikačných stopových prvkov (Rb, Sr, Ba, B, Be, 
Ga, Sn) - vyplýva pomerne nízka úroveň magmatickej 
frakcionácie pegmati tu, čo dobre i I ustruje aj pomer 

K/Rb = 153-281. Mierne vyšší je len obsah U, najmä 
vo vzorke PA-9Z, kde dosahuje 21,l ppm, čo spôsobuje 
prítomnosť akcesorického uraninitu v hornine. 

Asociácia akcesorických minerálov je relatívne jednodu
chá a monotónna (tab. 2). Vyníma sa najmä prítomnosť 
kolumbitu-tantalitu a stibiotantalitu (vz. PA-9Z), molyb
denitu (PA-SZ) a už spomenutého uraninitu v každej štu
dovanej vzorke pegmatitu. Charakteristický je apatit 
(pravdepodobne fluórapatit) a metamiktný zirkón, obsahujúci 
v pegmatite s Nb-Ta minerálmi (PA-9Z) 4,9-11,2 % 
Hf02• Almandínovo-spessartínový granát a monazit-(Ce) 

0hr. 1. A - BSE mikrofotografie manganokolumbitu s lemom oboha
teným o Ta. B - zonálny manganokolumbit až manganotantalit (svetlo

sivý až tmavosivý) so žilkami sekundárneho stibiotantalitu (biele žilky 
označené šípkami). 
Fig. 1. A - BSE microphotographs of manganocolumbite with Ta. 

B - zonal manganocolumbite to manganotantalite (light to dark grey) 
with veinlets of secondary stibiotantalite (white veinlets , indicated by 
arrows) . 

Tab. 1 
Chemické zloženie granitových pegmatitov v prekopoch na žil ník Augustín 

v ložisku Dúbrava (hlavné prvky- hmot. %, stopové prvky- ppm) 

Compositions of granitic pegmatites in the cross adits to Augustín stock
work, the Dúbrava deposit (main elements analysed by XRF, in wt. %); 

trace elements analysed by OES, AAS (Rb) and gamma-spectrometry 

SiO, 
TiO, 
Al,03 

Fe,O_n 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,0 
KP 
H,O+ 
Hp· 

Spolu 

Rb 
Be 
Sr 
Ba 
B 
Ga 
Sc 
y 
Zr 
Th 
u 
Sn 
Pb 
Mo 
v 
Cr 
Ni 
Co 

K/Rb 

(Th, U), in ppm 

PA-8Z 

76,50 
0,04 

12,95 
0,85 
0,04 
0,13 
0,62 
3,41 
3,82 
1,02 
0,04 

99,42 

179,4 
3,9 

55 
269 

18,6 
30,9 
<3,0 
10,7 

<10,0 
2, 1 

12,6 
2,6 

31,6 
<1 ,0 
<3,0 
<1,0 
<3,0 
30,0 

194,6 

PA-9Z 

74,65 
0,05 

13,91 
1,08 
0,05 
0,13 
0,55 
4,21 
3,78 
1,02 
0,05 

99,47 

226,3 
5,0 

41 
540 

14,5 
42,0 
<3,0 

< 10,0 
< 10,0 

2,0 
21,1 

4,9 
14,5 

<1 ,0 
<3,0 
<1,0 

4,8 
29,0 

152,7 

Tab. 2 

PA-9VC 

71,06 
0,03 

15,96 
0,55 
0,01 
0,17 
0,28 
2 ,74 
7,86 
0,78 
0,01 

99,45 

333,8 
4,0 

40 
320 

35,5 
30,9 
<3,0 

<10,0 
<10,0 

2,0 
6,8 
1,9 

37,0 
<1,0 
<3,0 

1,8 
<3,0 
10,7 

215,2 

PA-9VK 

70,62 
0,18 

14,89 
1,60 
0,08 
0,65 
1,03 
4,04 
4,87 
1,40 
0,06 

99,41 

158,2 
4,6 

101 
555 

26,9 
25, 1 
<3,0 
10,4 
15,0 
4,1 

10,4 
3,0 

23,4 
<1,0 
12,0 
2,9 
4,3 
5,4 

281,4 

Akcesorické minerály granitových pegmatitov v prekopoch na žil ník 
Augustín v ložisku Dúbrava 

Accessory minerals of granitic pegmatites in the cross adits 
to Augustín stockwork, the Dúbrava deposit 

PA-8Z PA-9Z PA-9VC PA-9VK 

Zirkón X X X 

Apatit xx xx xx 
Monazit X 

Granát xx 
Kol umbi t-tantali t xx 
Stibiotantalit X 

Uraninit xx xx X 

Molybdenit X 

Pyrit xx xx xx 
Arzenopyrit 
Antimonit X 

Karbonát xx xx xx 

Zastúpenie minerálov: XX - hojný, xx - vzácny, x - ojedinelý 
Mineral abundance: XX - common, xx - rare, x - unique 

X 

xx 
X 

xx 
X 

xx 
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sú vzácne a vyskytujú sa iba lokálne. Nápadný je aj vyšší 
obsah pyritu a karbonátov, miestami je zastúpený aj arze
nopyrit a antimonit (PA-9VC), minerály indikujúce hyd
rotermál nu al teráci u pegmati tu. 

Nb-Ta minerály 

Manganokolumbit až manganotantalit vytvára čierne 
tabuľkovité kryštály s polokovovým leskom veľké 
80-240 µm. V BSE sa minerál javí alebo ako chemicky 
homogénny so svetlým lemom, pričom obidve fázy patria 

Tab. 3 

manganokolumbitu (obr. IA), alebo má komplikovanej
šiu nepravidelnú zonalitu s centrálnymi tmavšími partia
mi obohatenými o Nb a okrajovými, svetlejšími časťami 
obohatenými o Ta, pričom lokálne okrajové partie za
tláčajú centrálne časti (obr. IB). Kontrastné odtiene 
v BSE sú spôsobené variáciami Ta/(Ta + Nb), ktoré ko
líšu v širokom intervale O, 17-0,70, naproti tomu pomer 
Mn/(Mn + Fe) je dosť konštantný, 0,54-0,63 (tab. 3, 
obr. 2). V okrajových častiach obohatených o Ta býva aj 
mierne vyšší obsah W (do 0,43 % W03). V jednom prí
pade (tab. 3, anal. MT/4) sa zaznamenal zvýšený obsah 

Reprezentatívne mikrosondové analýzy manganokolumbitu (MC) až manganotantalitu (MT) a stibiotantalitu (ST) z granitových pegmatitov 
v prekopoch na žilník Augustín v ložisku Dúbrava (v hmot. %). *Sb2O5 a *Fe2O_i vypočítané na základe nábojovej bilancie a ideálnej 

stechiometrie - 12 katiónov a 24 O. MnF, = at. Mn/(Mn+Fe); Ta"h = at. ľa/(ľa + Nb); Sb5+ SbT = at. Sb5+/(Sb5+ + Sb'+). 
Analýzy MC/IO, Mľ/10 a Sľ/101 až Sľ/104 sú z jedného zrna (obr. 1B). 

Representative microprobe compositions of manganocolumbite (MC) to manganotantalite (Mľ) and stibiotantalite (ST) of granitic pegmatites 
in the cross adits to Augustín stockwork, the Dúbrava deposit. *Sb2O5 and *Fe2O_i calculated on the basis of charge balance and idea! mineral 

stechiometry: 12 cations and 24 oxygens. MnF, = al. Mn/(Mn + Fe); ľa:,;,,= al. ľa/(ľa + Nb); Sb5+shľ = at. Sb5+/(Sb5+ + Sb'+). 
MC/10, MT/10 and Sľ/101 to Sľ/104 analyses belong to the same grain (Fig. 1B). 

KOLUMBIT-ľ ANTALIT STIBIOTANT ALIT 
Mľ/4 MC/9 MC/IO Mľ/10 Sľ/101 Sľ/102 Sľ/103 Sľ/104 

WO-1 0,00 0,00 0,17 0.43 0,70 0,98 0,54 0,56 
Nb20 5 24.41 33.42 45,62 21,88 17,31 17.03 17,57 17,32 
ľa2O 5 56,02 47.80 33,14 60,03 30.47 32.12 34.28 30,88 
Sb2O5* 5.62 6,01 4.73 6,79 
ľi02 1,07 o.so 0,51 0,93 0,84 0.43 0,59 0.49 
SnO2 0,00 0.00 0.00 0,00 0,19 0,21 0,17 0,19 
Zr0 2 0,00 0,00 0.48 0,00 0.01 0.17 0,16 0,03 
U02 0,07 0,13 0,29 0,06 0,16 0,01 0,03 0,10 
Sc,O3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,15 0,04 
Sb2O.i 0,87 0,04 0,00 0,00 42,36 39,94 38,25 40,14 
Bi 20 3 0,11 0.10 0,00 0,00 0.00 0,14 0,00 0,05 
Fe,O3* 1.21 1,18 0.49 0,60 
FeO 4.80 7.09 7,84 5,64 0.38 0,77 0,79 0.72 
MnO 9,72 8,90 9.45 9,56 0,22 0.74 1,18 0,70 
MgO 0,13 o.os 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0.00 
CaO 0,04 0.03 0,04 0,04 0,00 0.00 0,00 0,00 
ZnO 0,00 0,02 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
PbO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,15 0.15 0,15 0,07 
Spolu 98.45 99.26 98,09 99,27 98.42 98,76 98,59 98.09 

w61-- 0,000 O.OOO 0,012 0,033 0,010 0.014 0,007 0,008 
Nb5+ 3,240 4,213 5.450 2.931 0.421 0.413 0.425 0.421 
ľa5+ 4.473 3,625 2,382 4,838 0,446 0.469 0,499 0.452 
Sb5+ 0,112 0,120 0,094 0,136 
ľj-l+ 0.236 0.105 0,101 0,207 0,034 0.017 0,024 0.020 
Sn-l+ 0,000 O.OOO O.OOO 0,000 0,004 0,004 0,004 0,004 
Zr-l+ 0,000 O.OOO 0.062 0,000 0,000 0,004 0.004 0,001 
u➔+ 0,005 0,008 0.017 0,004 0.002 0,000 0,000 0.001 
Sc'+ 0,000 0,000 O.OOO 0.003 O.OOO 0,003 0,007 0.002 
Sb-'+ 0,105 0,005 0,000 0,000 0.940 0,883 0,844 0,890 
Bi-'+ 0,008 0,007 O.OOO 0,000 0,000 0,002 O.OOO 0,001 
Fe-'+ 0.267 0,247 0,097 0,135 
Fe2+ 1,180 1,654 1,733 1.397 0,017 0.035 0,035 0,032 
Mn2-t- 2.417 2,102 2.115 2.400 0.010 0.034 0,054 0,032 
Mo-2-t-

o 0,057 0.021 0,016 0.040 0,000 0,000 O.OOO 0,000 
Ca2+ 0,013 0,009 0,011 0.013 0,000 0,000 O.OOO O.OOO 
Zn2+ 0,000 0.004 0,004 O.OOO O.OOO 0,000 O.OOO 0,000 
Pb2+ O.OOO O.OOO 0,000 0,000 0,002 0,002 0.002 0,001 

MnFe 0,63 0.53 0.54 0,61 
Ta'.\b 0,58 0.46 0.30 0,62 0,51 0.53 0,54 0,52 
Sb5+ SbT 0,11 0,12 0,10 0.13 
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Obr. 2. Štvorcový diagram kolumbitu-tantalitu (atómové pomery). 
Granitový pegmatit PA-9Z, prekop na žilník Augustín, ložisko Dúbrava. 

Fig. 2. Columbite-tantalite quadrilateral diagram (atom. proportions). 
PA-9Z granitic pegmatite in the cross adit to Augustín stockwork. the 
Dúbrav a depo si t. 

Sb a Bi v manganotantalite (0,87 % Sb2O3 a O, 11 % 
Bi 2O3), čo už môže poukazovať na dalej uvedenú alteráciu 
minerálu. Obsah Ti a Zr je nízky (maximálne 1,5 % 
TiO2 , do 0,48 % ZrO2), obsah Sn a Sc je prakticky pod 
detekčným limitom mikrosondy (:::; 0,03 %), čo indikuje 
prítomnosť relatívne vyššie štruktúrne usporiadaného 
manganokol um bitu až manganotantalitu. 

Stibiotantalit Sb3+(Ta,Nb)O4 sa identifikoval ako mik
roskopické, len 1-5 µm hrubé a maximálne 60 µm dlhé 
žilky v manganokolumbite-manganotantalite (obr. lB). 
Hoci pre príliš malé rozmery nebolo možno identitu mi
nerálu potvrdiť rtg. difrakciou, šesť bodových mikroson
dových analýz z najhrubších žiliek (3-5 µm) najpravdepo
dobnejšie dokumentuje prítomnosť stibiotantalitu (tab. 3). 
V prírode nie sú známe iné minerálne druhy s analogic
kým stechiometrickým zložením. Minerál je chemicky 
relatívne homogénny, s pomerom Ta/(Ta + Nb) = 
= 0,51-0,55 a s nulovým až nepatrným obsahom Bi, 
resp. BiNbO4 a BiTaO4 molekuly (tab. 3, obr. 3). Obsah 
S b5+, ktorý môže izomorfne zastupovať Nb5+ a Ta5+, sa 
na základe prepočtu na ideálnu stechiometriu a nábojovú 
bilanciu (suma katiónov= 12; suma aniónov, teda O= 
= 24) pohybuje v rozmedzí 8-13 mol.% z ce lkového ob
sahu Sb. Obsah ostatných prvkov je relatívne nízky, zvy
čajne pod l % príslušného oxidu. Príčina nižších súm 
analýz (96,2-98,8 % ), ako aj mierne nevyvážená 
stechiometria medzi I:A-katiónov (W, Nb, Ta Sb5+, Ti, 
Sn, Zr)= 0,943-0,971 a I:B-katiónov (U, Sc, Sb3+, Bi, 
Fe, Mn, Mg, Zn, Pb)= 1,027-1,057 pravdepodobne väzí 
v zníženej presnosti bodových analýz pre príliš malé roz
mery stibiotantalitu, spravidla v blízkosti priemeru elek
trónového lúča. Istý vplyv má, prirodzene, aj spôsob pre
počtu kryštalochemického vzorca a možné prítomné, ale 
neanalyzované prvky (As, F, OH- atď.). 
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Obr. 3. Štvorcový diagram stibiotantalitu (atómové pomery). Granito
vý pegmatit PA-9Z, prekop na žilník Augustín, ložisko Dúbrava. 

Fig. 3. Stibiotantalite quadrilateral diagram (atom. proportions). 
PA-9Z granitic pegmatite in the cross adit to Augustín stockwork. 
the Dúbrava deposit. 

Diskusia 

Stibiotantalit patrí medzi pomerne vzácne minerály 
a je opísaný iba z vysoko frakcionovaného, komplexného 
Li-Cs-Ta vzácnoprvkového granitového pegmatitu, naj
mä lepidolitového, resp. spodumenovo- lepidolitového 
typu (von Knorring a Hornung, 1963; Ginzburg ct al., 
1977; von Knorring a Fadipe, 1981; Groat et al., 1987; 
Černý a Ercit, 1989; Novák, 1997). V týchto často veľ
kých a exploatovaných pegmati tových telesách (napr. 
Greenbushes v Záyadnej Austrálii, Muiane v Mozambi
ku, Varuträsk vo Svédsku) vytvára stibiotantalit až 5 cm 
veľké sírovožlté až medovohnedé kryštály alebo agregá
ty, pričom sa pokladá za súčasť primárnej pegmatitovej 
paragenézy (1. c.). 

Študovaný stibiotantalit z Dúbravy sa od stibiotantalitu 
z ostatných výskytov odlišuje. Hoci má chemické zlože
nie analogické ako na ostatných svetových lokalitách (cf. 
Černý a Ercit, l 989), nachádza sa v textúrne jednoduchom 
a geochemicky primitívnom granitovom pegmatite (Dá
vidová, 1998), bez Li-Cs mineralizácie a iba s akcesoric
ky sa vyskytujúcim kolumbitom-tantalitom. Slabú frak
cionovanosť pegmatitu PA-9Z, ako aj okolitých telies 
potvrdzuje aj nízky obsah Rb, resp. pomer K/Rb = 
= 153-281, ako aj nízky obsah Be, B a Sn, a naopak vyšší 
obsah Sr a Ba (tab. I ), ktorý je porovnateľný s muskovi
tovými až vzácnoprvkovo-muskovitovými pegmatitmi 
iných svetových provincií (Makagon a Šmakin, 1988), 
ako aj s obdobnými pegmatitmi tatrika Západných Karpát 
(Dávidová, 1978, 1997). Uvedenému geochemickému 
trendu zodpovedá aj obsah stopových prvkov v muskovi
toch zo susedného pegmatitu PA-9V s pomerom K/Rb = 
= 86-109 (Chovancová, 1994; Dávidová, l 998). Jednodu
chá asociácia akcesorických minerálov tento charakter 
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potvrdzuje (tab. 2), takže celkovo možno hovoriť o slabo 
frakcionovanom pegmatite, iba lokálne s akcesorickou 
Nb-Ta mineralizáciou a prechodom od muskovitových 
k najprimitívnejším vzácnoprvkovým pegmatitom bery
lovo-kolumbitového podtypu (v zmysle klasifikácie Čer
ného, 1991), resp. k muskovitovo-vzácnoprvkovým peg
matitom (v zmysle Makagona a Šmakina, 1988). 

Ako najprirodzenejšie vysvetlenie tohto atypického 
výskytu stibiotantalitu sa ukazuje jeho genetická väzba 
nie na frakcionáciu a kryštalizáciu materského pegmatitu, 
ale na mladší, nižšieteplotný proces: alteráciu pegmatitov 
hydrotermálnymi fluidami obohatenými o CO2 pri teplote 
okolo 350 °C a neskôr nižšietermálnymi fluidami pri tep
lote cca 160-105 °C (Chovan et al., 1995), ktoré genero
vali W-As-Au-Sb-mineralizáciu dúbravského ložiska. 
Poukazujú na to nasledujúce fakty: 

l. Stibiotantalit vytvára mikroskopické žilky v kolum
bite-tantalite, zatláča ho, a teda je jednoznačne mladší. 

2. Granitové pegmatity geneticky späté s prašivským 
granodioritom-granitom sú v ložisku lokálne hydroter
málne alterované a dokonca ich presekávajú mladšie 
scheelitové a kremenno-antimonitové žily, konkrétne aj 
v prekope žilníka Augustín (Chovan et al., 1990, l 996; 
Dávidová, 1998). Túto naloženú hydrotermálnu minera
lizáciu potvrdzuje aj zvýšený výskyt pyritu, karbonátov 
a antimonitu v dúbravskom pegmatite (tab. 2). 

Záver 

Prítomnosť stibiotantalitu zatláčajúceho manganoko
lumbit až manganotantalit v slabo frakcionovanom peg
matite Sb ložiska Dúbrava potvrdzuje a dopÍňa skôr ziste
nú vzácnoprvkovú pegmatitovú (Be)-Ti-Nb-Ta minera
lizáciu na tejto lokalite (Uher a Benko, 1997), ako aj na 
iných miestach v Nízkych Tatrách - v Sopotnickej doline 
(Határ, 1979), na hrebeni Prašivej (Pi toňák a J anák, 
1983; Uher, 1992) a v scheelitovom ložisku Jasenie-Kyslá 
(Bláha a Vitásek, 1991). 

V Sopotnickej doline sa navyše potvrdilo zatláčanie pô
vodného Nb-Ta rutilu, ixiolitu a ferokolumbitu mladšími 
komplexnými oxidmi-hydroxidmi Ca, Sb, Pb, U, Ti, Nb 
a Ta, najmä Sb-U pyrochlórom až mikrolitom, stibio
mikrolitom, plumbomikrolitom, Nb-Ta romeitom atď., 
teda minerálmi zrejme hydrotermálneho pôvodu (Uher et 
al., 1998b). V prípade Sopotnickej doliny aj Dúbravy ide 
o analogický proces alterácie pôvodne geochemicky slabo 
frakcionovaného pegmatitu hydrotermálnymi roztokmi 
obohatenými o Sb, pričom vznikli tantaloniobáty Sb na 
úkor primárnych Nb-Ta oxidov. 
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Stibiotantalite from the Dúbrava antimony deposit, Slovakia: a product of hydrothermal 
alteration of columbite-tantalite 

Stibiotantalite Sb(Ta,Nb)O4 occurs as rare tiny, 60 to 1-5 µm 
veilets cutting host manganocolumbite to manganotantalite 
(Fig. 1) in quartz-alkali feldspars-muscovite granitic pegma
tite (sample PA-9Z) from the Rakytová adit of the Dúbrava 
stihnite deposit (Nízke Tatry Mts., Centra! Slovakia). The 
host granitic pegmatite is a relatively simple and poorly fra
ctionated, ca. l m thick vein of quartz-alkali feldspars-mus
covi te composition. It lies in host Prašivá biotite granodio
rite to granite. Minor elements, especially low Rb, Be , B, 
Sn, and high K/Rb = 153-281 also indicate a low to modera
te level of magmatic fractionation of this and adjacent peg
matites (Table 1). Accessory minerals oť veins comprise usu
ally zircon (with up to 11.2 wt. % HťO2 ), fluorapatite, urani
nite, pyrite and carbonates (Table 2). 

Stibiotantalite was identified by six electron -microprobe 
analyses, small size of stibiotantalite veinlets precluded 
XRD confirmation. The mínera! is compositionally homoge
neous, atom. Ta/(Ta + Nb) = 0.51 to 0.55, and poor in W, Ti, 
Sn , Fe, Mn and Pb (Tab. 3, Fig. 3). Calculated Sb5+ content 

reached 8 to 13 atom. % of tata! Sb. The host manganoco-
1 umbite to manganotantalite is texturally homogeneous with 
Ta-rich ríms or it is irregularly zonal; atom. Mn/( Mn + Ta) is 
relatively uniform: 0.54 to 0.63, whereas Ta/(Ta + Nb) varies 
widely between 0.17 to 0.70 (Tab. 3, Fig. 2). Textural evi
dences indicate the stibiotantalite origin as a product of sub
sol idus al teration of host pri mary manganocol um bite to 
manganotantalite by hydrothermal Sb-bearing solutions rat
her than a product of primary pegmatite crystallization like 
in other known complex Li-Cs-Ta-rich, mainly lepidolite
bearing rare-element pegmatites. Presence of some hydro
thermal minerals and quartz-stibnite vein cutting nearby peg
matite a]so supported the hydrothermal origin of stibiotanta
lite in the Dúbrava pegmatite. Similar hydrothermal origin is 
supposed far Sb, Pb, U-rich Nb-Ta oxide minerals (mainly 
stiboan - uranoan pyrochlore to microlite, stibiomicrolite, 
pl umbomicrolite, etc.), replacing pri mary Nb-Ta-bearing ru
tile, ixiolite and ferrocolumbite in nearby pegmatites oť the 
Sopotnica Valley (Uher, 1998a, b). 
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Bazaltoidné andezity turčeckej formácie z Turčeka 
- mineralogická a petrologická charakteristika 

VIERA KOLLÁROVÁ 

Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava 

(Dorur:ené 6.8.1999, revidovaná verzia dorur:ená 4.10.19 99) 

Late Tertiary basaltic andesitis of the Íµirček Formation from Turček 7 
~ - mineralogical and petrological characteristics 

Basaltic andesites from Turček (approx. 6 km N from Kremnica) belong to Turček Formation 
(Kremnické vrchy Mts.). Two studied samples NV-TU-1 and NV-TU-6 from the lava flow represent 
the porphyric rocks with hemicrystalline groundmass. lddingsitized olivine (only in NV-TU-6), clinopy
roxenes, orthopyroxenes, plagioclase and magnetite are the rock-forming mineral s. T here are also agg
regates formed mainly by pyroxenes. The chemical composition of pyroxenes in NV-TU-! was especially 
studied because of quantity of their analyses, their variety and dependence of their composition on the 
conditions of their origin. The Mg-number expresses very well the variability of pyroxene composition 
of this rock. The olivine xenocryst with probable reaction rim and Fo91 can represent the resti te of the 
source region or a fragment of the upper mantle rock. Two clinopyroxene crystals have high Cr and 
Mg corresponding to abundances of these elements in chromdiopsides. These crystals could have the 
upper mantle origin. The interesting phenomenon in the both samples there is a presence of pale-green 
clinopyroxene cores. These cores probably originated in magma (their shape; there is no intensive re
sorption zone between the core and the mantling clinopyroxene - the mantling clinopyroxene continual
ly overgrow the core) which was more differentiated (al most the lowest Mg-number from the analysed 
clinopyroxenes) of the mantle origin (higher Al' 1/Al 1' ). The crystallization and fractionation of Ti-magnetite 
could be reflected in depletion by Ti in clinopyroxenes, Mg-rich mantles of clinopyroxene cores and 
reverse zonation of pyroxenes. Magma mixing is the next process which can be identified in the studied 
rocks. lt can be reflected by sieve- like texture (inclusions) in plagioclase, glass inclusions in pheno
crysts and orthopyroxene rimmed by clinopyroxene. 

Key words: Turček, basaltic andesite, mineralogy, petrology, pyroxenes 

Úvod 

Pre neovulkanity Západných Karpát je charakteristický 
výskyt vápenato-alkalickej a alkalickej petrogenetickej 
série (Hovorka, 1978), pričom prvá sa tvorila v podmien
kach kompresie a druhá bočného roztiahnutia a tlakového 
uvoľnenia (Stegena et al., 1975), 

Vápenato-alkalické bazalty a bazaltoidné andezity stre
doslovenských neovulkanitov sú produktom vulkanizmu, 
ktorý v Západných Karpatoch prebiehal na vnútornej stra
ne karpatského oblúka v neogéne (na strednom Slovensku 
v spodnom bádene - spodnom panóne). Lexa et al. (1993) 
tento typ vulkanizmu označujú ako andezitový vulkaniz
mus areálneho typu a z geotektonického hľadiska ho ne
priamo spájajú so subdukciou litosféry pieninsko-magur
ského bazéna (Lexa et al., 1993, 1993a; Sandulescu, 
1988), 

V oblasti stredoslovenských neovulkanitov vápenato
alkalické bazalty a bazaltoidné andezity sú súčasťou alebo 
tvoria tieto formácie a komplexy (Konečný et al., 1983): 

blýskavická formácia - Javorie, 
komplex Šibeničného vrchu - Kremnické vrchy, Vtáčnik, 
turčeckáformácia - Kremnické vrchy, 
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formácia Vlčieho vrchu - Kremnické vrchy, 
formácia Kľakovskej doliny - Vtáčnik. 

Geologická pozícia bazaltoidných andezitov z Turčeka 

Vzorky bazaltoidných andezitov z Turčeka (NV-TU-1 
a NV-TU-6) boli odobraté z telesa lávového prúdu v záreze 
železničnej trate Hronská Dúbrava - Vrútky v obci Tur
ček (časť Dolný Turček) v blízkosti odbočky cesty do 
Horného Turčeka z hlavnej cesty Kremnica - Martin 
(obr. 1). 

Tieto horniny sú súčasťou turčeckej formácie, ktorej 
charakteristika je v práci Konečného et al. (1983) a Lexu 
et al. (1998). Formácia je litologicky pestrým súborom 
lávových prúdov , hyaloklastitových brekcií, autochtón
nych a redeponovaných pyroklastík a epiklastík bazaltov, 
bazaltoidných, pyroxenických a leukokratných andezitov , 
Ojedinele sú zastúpené aj dacity (Lexa, 1975; Lexa a Hoj
stričová, 1980; Lexa et al., 1982; Konečný et al., 1983; 
Lexa et al., 1998). 

Horniny turčeckej formácie vystupujú v nadloží hornín 
zlatostudnianskej formácie a podloží formácie Kremnic
kého štítu a krahuľskej formácie. Turčecká formácia tvorí 
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Obr. 1. Schematická mapa okolia Turčeka. X - miesto odberu vzoriek. 

Fig. 1. Sketch map ofTurček surroundings. X - the sampling site. 

súvislý horizont v rámci kremnickej priekopovej prepad
liny (Konečný et al., 1983; Lexa et al., 1998). 
Konečný el al. (1983) do tejto formácie zaradujú aj sú

vrstv ie epiklastík, redeponovaného a pemzového tufu 
s ojedinelými prúdmi sklovitých andezitov na báze vulka
nitov na S od Kordík a na Z od Harmanca. 
Podľa biostratigrafických dát je turčecká formácia 

vrchno-bádenského až spodnosarmatského veku (Konečný 
et al., 1983). 

Mineralogická, petrografická a geochemicko-petrolo
gická charakteristika hornín turčeckej formácie je v práci 
Lexu a Hojstričovej (1985). 

Stručná geochemická charakteristika 

Chemické zloženie bazaltoidného andezitu z Turčeka 
(vzorka NV-TU-l)je v tab. 1. 

Tab. 1 
Chemické zloženie bazaltoidného andezitu z Turčeka 

Major and trace element compositions of basaltic andesite from Turček 

Vzorka NV-TU-1 

hmotn. % ppm ppm 
ppm 

Si02 56,67 Co 31 ,O La 27,3 Rb 85,0 
TiO2 0,597 Ni 21,8 Ce 54,0 Cs 3,1 
Al 20 3 15,73 Cr 188 Nd 21,5 Sr 671,4 
Fe,O3 1,73 v 187 Sm 4,5 Ba 576,6 
FeO 5,73 y 20 Eu 1,20 Sc 29.3 
MnO 0.152 Nb 16 Tb 0,62 
MgO 5,47 Ho 0,55 
CaO 8,51 Tm 0,37 
Na,O 2,35 Yb 1,90 
K,O 1,97 Lu 0,45 
P20 5 0,27 Ta 0,71 
CO, 0,87 Hf 3,6 
H2O· 0,20 Th 8,7 
str. žíh. 0,57 Zr 145 
Suma 100,82 
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Obr. 2. Spiderdiagram (a) a krivka normalizovaných obsahov REE 
(b) bazaltoidného andezitu z Turčeka. 

Fig. 2. Spiderdiagram (a) and REE pattern (b) for basaltic andesite 
from Turček. 

Túto horninu z Turčeka možno na základe TAS diagra
mu (LeBas el al., 1986) zaradiť medzi bazaltoidné andezity 
(obsah Si02 je 56,67 %). Obsah Al 20 3 15,73 % pouka
zuje na nízkohliníkový a obsah MgO 5,47 % na nízkoho
rečnatý typ horniny (Myers, 1988). Spiderdiagram a kriv-
ka normalizovaného obsahu REE (obr. 2a, b) majú cha
rakteristické vlastnosti vápenato-alkalických hornín: obo
hatenie o prvky ULE (K, Rb, Ba) a ochudobnenie o prv
ky HFSE (Ti, Ta, Nb); krivka normali zovaného obsahu 
REE má mierny sklon s obohatením o LREE a ochudob
nením o HREE, ktoré však nie je také výrazné ako pri al
kalických bazaltoch. 

Metodika práce 

Z obidvoch vzoriek sa preštudovali po dva výbrusy. 
Analyzovala sa iba vzorka NV-TU-1 (s výnimkou dvoch 
analýz olivínov zo vzorky NY-TU-6). 

Minerálne fázy (olivíny, klinopyroxény, ortopyroxény 
a plagioklasy) a uzavrenina skla v ortopyroxéne sa analy-
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Tab. 2 
Chemické zloženie olivínu. ortopyroxénov a uzavreniny skla v ortopyroxéne 

Chemical composition of olivine, orthopyroxenes and glass inclusion in orthopyroxene 

Olivíny Ortopyroxény Uzavrenina skla v opx 

TU-l 9/l TU-l l8/l TU-6 1/1 TU-6 l/2 TU-! l/l TU-l 1/2° TU-l 3/l TU-l 7/1 TU-! 7/2 TU-! 7/3 TU-l S 
SX(l) V(2) V(3) V(4) PV(I) SV(!) SV(2) SV(3) PV(3) OV(3) 

S,02 42,19 34,01 37.47 36,49 S102 Sl,98 54,14 53,77 54.8 55,4 54,76 Si02 73,28 
TiO2 o o o o TiO2 0,28 0,29 0,16 0,12 0.13 0,25 TiO2 0,59 
Al 20 3 o o o o Al 2O3 1,71 1,83 1,52 1,52 l,46 l,ll Al 20 3 12,4 
FeO 8,36 38,30 22,01 28,3 FeO 15,64 18,75 15,07 16,74 15,39 19,07 FeO 2,06 
MnO 0,18 0,78 0,34 0,69 MnO 0,59 0,54 0,42 0,48 0,38 0,45 MnO 0,02 
MgO 50,l 26,15 39,01 33,61 MgO 25,99 23,69 25,96 25,57 26,26 23,76 MgO 0,23 
CaO 0,l 0,20 0,18 0,19 CaO l,51 l ,41 l,39 1,41 1,49 l,66 CaO 0,73 
Na2O o o o o Na2O 0,0l 0,06 0,04 0,02 o 0,04 Na2O 1,2 
K 20 o o o o K 20 o 0,01 0,03 o o o KP 6,5 
Cr20 3 o o o o Cr20 3 0,06 o o o o o Cr20 3 o 
Suma 100,93 99,44 99,01 99,28 Suma 97,77 100,72 98,36 100,66 100,51 101,1 Suma 97.0l 

Si 1,015 0,972 0,986 0,989 Si 1,932 l,969 l,971 1,975 1,984 1,986 
Ti o o o o AP\ 0,068 0,031 0,029 0,025 0,016 0,014 
Al o o o o A[\I 0,007 0,047 0,037 0,039 0,046 0,034 
Fe2+ 0,168 0,916 0,485 0,642 Ti 0,008 0,008 0,004 0,003 0,004 0,007 
Mn 0,004 0,019 0,008 0,016 Fe2• 0,486 0,57 0,462 0,504 0,461 0,578 
Mg 1,796 l,l l5 1,53 1,358 Mn 0,019 0.017 0,013 0,015 0,012 0,014 
Ca 0,003 0,006 0,005 0,005 Mg 1,44 1,284 1,419 1,373 1,402 1,285 
Na o o o o Ca 0,06 0,055 0,055 0,054 0,057 0,064 
K o o o o Na 0,00[ 0,004 0,003 0.001 o 0,003 
Cr o o o o K o o 0,001 o o o 

Cr 0,002 o o o o o 

Mg číslo 0,747568 0,692521 0,754345 0,731391 0,752576 0,689537 

FO 91,45 54,89 75,93 67,9 wo 3,03 2,88 2,82 2,82 2,98 3,35 
FA 8,55 45,l l 24,07 32,1 EN 72,49 67,26 73,31 71,08 73,02 66,65 

FS 24,48 29,86 23,87 26,] 24.01 30,01 

Skratky: SV - stred výrastlice, PV - lem výrastlice, OV - okraj výrastlice, V - výrastlica, SX - stred zrna z lemu olivínového xenokrystu, 
SZH - stred zrna základnej hmoty. Rovnaké číslo v zátvorkách označuj e ten istý kryštál. 
Abbreviations: SV - phenocryst core, PV - phenocryst mantle , OV - phenocryst rim, V - phenocryst, SX - centre of grain from the rim of olivine 
xenocryst, SZH - centre of groundmass grain. The same number in parenthesis represents the same crystal. 

zovali na mikrosonde JEOL Super-Probe 733 na praco
visku Geologickej služby SR v Mlynskej doline. Analý
zy minerálov obsahuje tab. 2-4. 

Silikátová analýza a analýzy prvkov Zr, Y, Nb a V sa 
urobili v Ekologických laboratóriách, s. r. o., Spišská 
Nová Ves. Stopové prvky sa analyzovali optickou emis
nou spektroskopiou ([CP-OES). Ni, Sr a Ba boli stano
vené spektrálne v laboratóriu GÚ SAV, pobočka Banská 
Bystrica. REE, Ta, Hf, Th, Sc, Co, Rb, Cs, Cr saskú
mali metódou inštrumentálnej neutronovoaktivizačnej 
apalýzy v ČSUP, Výzkumný a vývojový ústav, k. u. o., 
Ustfední laboratofe Stráž pod Ralskem (CR). 

Mineralogická a petrografická charakteristika 

Bazaltoidné andezity s označením NV-TU-1 a NV-TU-6 
petrograficky predstavujú dva odlišné typy. 

Hornina označená NV-TU-1 predstavuje bazaltoidný an
dezit s porfyrickou štruktúrou a s hemikryštalickou zá
kladnou hmotou svetlejšej aj tmavšej farby (obr. 3a). 

Horninotvornými minerálmi sú klinopyroxény, ortopyro
xény a plagioklasy; Ti magnetit tvorí podstatnú časť 
základnej hmoty. 

Olivíny tvoria veľmi zriedkavé malé zrná (Fo55). 

Klinopyroxény (obr. 3b) v tejto hornine zložením od
povedajú augitom. Tvoria výrastlice, glomeroporfyrické 
výrastlice a agregáty. Sú idiomorťné až alotriomorfné, ko
rodované základnou hmotou. Ich charakteristickou vlast
nosťou je zonálnosť a prítomnosť zrastov. 

Niektoré z klinopyroxénov majú nevýrazné zelené 
jadrá (pri rovnobežných nikoloch), ktoré sú idiomorfné 
až alotriomorfné a často obsahujú uzavreniny (magnetit, 
sklo). Väčšinou majú nevýrazný zeleno-svetlohnedý pleo
chroizmus. Medzi jadrom a lemom nie je vyvinutá vý
razná resorpčná zóna; tieto pyroxény na jadrá kontinuálne 
narastajú. 

Ortopyroxény (obr. 3b) zložením zodpovedajú enstati
tu. Tvoria výrastlice, glomeroporfyrické výrastlice a sú 
súčasťou agregátov. Majú idiomorťný až alotriomorfný 
tvar. Často sú zvnútra resorbované. Obsahujú uzavreniny 
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Tab. 3 
Chemické zloženie klinopyroxénov 

Chemical composition of clinopyroxenes 

Klinopyroxény 
TU-! 1/2 TU-! 1/4 TU-! 2/1 TU-1 2/2 TU-1 2/3 TU-! 3/2 TU-! 3/3 TU-! 3/5 TU-! 9/2 TU-! 9/3 

PV(l) OV(!) SV(2) PV(2) OV(2) OV(3) SV(4) OV(4) SX(5) SX(6) 

SiO2 49,01 50,99 53,53 55,44 52,74 51,93 52,01 53,95 53,2 54,39 
TiOo 0,46 0,64 0,27 0, 14 0,56 0,49 0,3 0,16 0,43 0,15 
Al 2Ó3 2,32 3,17 1,31 l,25 3,15 2,93 1,86 l,9 2,65 l,68 
FeO 10,34 9,43 l l,05 4,77 7,73 7,98 10,72 4,49 7,47 5,48 
MnO 0,5 0,35 0,44 0,23 0,32 0,22 0,45 0,22 0,23 0,21 
MgO 14,01 14,22 13,44 18,55 15,6 14,95 13,61 16.77 15.73 17,96 
CaO 19,95 18,66 19,92 19,6 19,56 19,27 19,22 20,05 20,42 19,64 
NaoO 0,44 0,45 0,28 0.11 0,19 0,48 0,41 0,28 0,2 0,16 
K2Ô 0,01 0,02 o o o 0,02 0,02 0,03 o o 
Cr2O3 o o o 0,13 o o o 0,22 o 0,06 

Suma 97,04 97,93 100,24 100,22 99,85 98,27 98,6 98,07 100,33 99,73 

Si 1,902 1,932 1,994 1,999 1,941 1,947 1.97 1,992 l,95 1,981 
Al". 0,098 0,068 0,006 0,001 0,059 0,053 0,03 0,008 0,05 0.019 
Al 11 0,008 0,073 0,052 0,052 0,078 0.076 0.053 0,075 0,065 0,053 
Ti 0,013 0,018 0,008 0.004 0,015 0,014 0,009 0,004 0,012 0,004 
Fe2+ 0,336 0,299 0,344 0.144 0.238 0,25 0,34 0.139 0,229 0,167 
Mn 0,016 0,011 0,014 0,007 0,0l 0,007 0,014 0,007 0.007 0,006 
Mg 0,81 l 0,803 0,747 0,997 0,856 0,836 0,769 0,923 0,86 0,975 
Ca 0,829 0,757 0.795 0,757 0,771 0,774 0,78 0,793 0.802 0,766 
Na 0,033 0,033 0,02 0,008 0,014 0,035 0,03 0,02 0,014 0.011 
K 0,001 0,001 o o o 0,001 0,001 0,001 o o 
Cr o o o 0,004 o o o 0,006 o 0,002 

Mg číslo 0,707266 0,728856 0,684359 0,873933 0,782489 0,769563 0,693549 0,869417 0,789638 0,853849 

wo 41,98 40,73 42,16 39,88 41,35 41,61 41,3 42,75 42,41 40, 15 
EN 41,04 43,2 39,59 52,54 45,9 44,93 40,71 49,77 45,47 51,1 
FS 16,99 16,07 18,26 7,58 12,76 13,45 17,99 7,48 12,11 8,75 

Klinopyroxény 
TU-! 11/3 TU-1 12/1 TU-1 12/2 TU-1 13/1 TU-1 13/2 TU-1 13/3 TU-1 15/1 TU-1 15/2 TU-! 15/3 TU-! 15/4 

SZH(7) SV(8) OV(8) S (9) O (9) S (10) sv (1 ]) PV (11) PV (11) OV (II) 

SiO2 52,87 52 ,68 53,06 54,69 55,06 54,32 50,56 52,43 51,48 50,98 
TiO2 0,33 0,43 0,09 0,l 0,06 0,01 0,51 0,49 0,27 0,31 
Al2O3 l,63 2,29 1,24 1,81 1,76 1,56 2,22 2,76 2,35 2,73 
FeO 11,75 10,96 11,04 4,74 4,17 4,09 8,97 5,87 9,08 8,79 
MnO 0,33 0,38 0,53 0,04 0,06 0.13 0,23 o o 0,19 
MgO 13,13 13,57 13,6 18,45 17,95 18,02 14,11 16,09 15,09 14,78 
CaO 19,23 19,57 19,28 20,06 20,55 20,15 21,64 22,03 21,43 21,11 
NaoO 0,28 0,36 0,31 0,2 0,17 0,21 0,73 0,33 0,39 0,39 
K 2Ô o o o o o o 0,18 0,12 o 0.09 
Cr2O3 o o o 0,49 0,59 0,61 0,19 o o 0,16 

Suma 99,55 100,24 99,15 100,58 100,37 99, 1 99,34 100,12 100,09 99,53 

Si 1,987 1,962 1,998 1,971 1,984 1.984 1,91 l 1,926 1,919 1,911 
Al'ľ 0,013 0,038 0,002 0,029 0,016 0,016 0,089 0,074 0,081 0,089 
Atľl 0,059 0,063 0,053 0,048 0,059 0,051 0,01 0,045 0,022 0,032 
Ti 0,009 0,012 0,003 0,003 0,002 o 0,014 0,014 0,008 0,009 
Fe2+ 0,369 0,341 0,348 0,143 0,126 0,125 0,283 0,18 0,283 0,276 
Mn 0,011 0,012 0,017 0,001 0,002 0,004 0,007 o o 0,006 
Mg 0,736 0,754 0,763 0,991 0,964 0,981 0,795 0,881 0,839 0,826 
Ca 0,774 0,781 0,778 0,774 0,793 0,788 0,876 0,867 0,856 0,848 
Na 0,02 0,026 0,023 0,014 0,012 0,015 0,053 0,023 0,028 0,028 
K o o o o o o 0,009 0,006 o 0,004 
Cr o o o 0,014 0,017 0,018 0,006 o o 0,005 

Mg číslo 0,66577 0,688192 0,687104 0,874073 0,884589 0,887115 0,737123 0,830111 0,747633 0,749835 

wo 41 ,2 41,63 41,17 40,58 42.13 41 ,61 44,82 44,95 43,27 43,49 
EN 39,15 40,17 40,42 51,94 51,2 51,8 40,67 45,7 42,41 42,38 
FS 19,65 18,2 18,41 7,48 6,68 6,59 14,51 9,35 14,32 14, 14 

Skratky ako v tab. 2. 
Abbreviations as in Tab. 2. 
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Obr. 3. A - Bazaltoidný andezit z Turčeka s plagioklasmi (PL) so sitov itou štruktúrou a glomeroporfyri ckou vý rastlicou klinopyroxénu (CPX). 
Mierka v pravom dolnom rohu je I mm. l[ ni koly. B - Zonálne klinopyroxény (CPX) a orlopyroxén (OPX). C - Narastanie klinopyroxénu (CPX) 
na ortopyroxén (OPX). D - Oli vínový xenokryst (OL) s lemom tvoreným klinopyroxénmi a plagioklasmi. 

Fig. 3. A - Basaltic andesite from Turček with pl agioclases (PL) with sieved texture and glomeroporphyric phenocryst of clinopyroxene (CPX). 

Scale in the right lower corner represents I mm , plane-polarized light. B - Zoned clinopyroxenes (CPX) and orthopyroxene (OPX). C - Clinopy

roxene (CPX) rimmed by orthopyroxene (O PX). D - Oli vi ne xenoc rys t (OL) with clinopyroxene-plagioclase rim. 

skla (v jednom ortopyroxéne bola analyzovaná uzavrenina 
skla, ktorá mala ryolitové zloženie). Na niektoré ortopy
roxény narastá klinopyroxén (obr. 3c). 

Pyroxény okrem výrastlíc tvoria aj agregáty, v ktorých 
sa zriedka vyskytuje aj plagioklas. V týchto zhlukoch bý
va aj malé množstvo skla. 

Analyzované plagioklasy sú bytownitového zloženia. 
Väčšinou tvoria výrastlice, sú lištovité a ta buľkovité; 

môžu byť korodované zákl adnou hmotou. Plagioklasy sú 
zložitozonálne až nezonálne. Menšie výrastlice plagiokla
sov (približne do 0,5 mm) sú väčšinou bez uzavrenín. 
Veľké výrastlice (0,5-2 mm) majú výraznú sitovitú 
štruktúru a okraje bez uzavrenín (obr. 3a). Zriedkavejšie 
sú uzavreniny usporiadané do jednej alebo viac zón. Tvorí 
ich prevažne sklo. 
Zvláštnosťou horniny je prítomnosť cudzorodých uzavre

nín. V študovanej hornine sa vyskytuje olivín s Fo91 (obr. 
3d), obklopený pravdepodobne reakčným lemom tvore
ným prevažne klinopyroxénmi (dva analyzované klinopy
roxény majú augitové zloženie) a zriedkavými plagioklas
mi. Tieto minerály úplne uzatvárajú olivín (olivín nie je 

v priamom kontakte so základnou hmotou) , preto je to 
skôr reakčný lem ako úlomok horniny, v ktorej je olivín. 
Ďalej sa našiel agregát tvorený plagioklasmi so sitovitou 
štruktúrou, magnetitom, sklom a pyroxénmi (?). 

Aj hornina označená NV-TU-6 je bazaltoidný andezit, 
ale bázickejšieho charakteru ako predchádzajúca vzorka. 
Má porfyrickú štruktúru s jemnozrnnou základnou hmo
tou. Výrastlicami sú pyroxény, plagioklas a iddingsitizo
vaný olivín. Ti magneti t tvorí podstatnú čas t' základnej 
hmoty. 

Olivín tvorí kryštáliky do 0,6 mm, hypidiomorfné až 
alotriomorfné, väčšinou úplne postihnuté iddingsitizá
ciou. Analyzovali sa dve výrastlice Uedna veľká až 0,8 
mm), v ktorých boli relikty pôvodného minerálu. Obsah 
Fo v týchto olivínoch je 76 a 68. 

Klinopyroxény prevažujú nad ortopyroxénmi a plagio
klasmi. Tvoria výrastlice, glomeroporfyrické výrastlice 
alebo agregáty. Ich typickou črtou je zonálnosť a prítom
nosť zrastov. 

Podobne ako v predchádzajúcej vzorke niektoré klino
pyroxény obsahujú nevýrazné zelenkavé j adrá, nepleo-



120 Mineralia Slovaca, 32 (2000) 

Tab. 4 
Chemické zloženie plagioklasov 

Chemical composition of plagioclases 

Plagioklasy 
TU-! 11/1 

SY(I) 

SiO2 48,73 
TiO2 o 
Al 2O3 33,05 
FeO 0,43 
MnO o 
MgO o 
CaO 16,24 
Na2O 1,82 
K2O o 
Cr2O3 o 

Suma 100,27 

Si 2,222 
Al 1,777 
Ca 0,793 
Na 0,161 
K o 
Ti o 
Fe2+ 0,016 
Mn o 
Mg o 
Cr o 

OR o 
AB 16,87 
AN 83,13 

Skratky ako v tab. 2. 
Abbreviations as in Tab. 2 

TU-! 11 /2 TU-! 14/ 1 
OY(I) SY(2) 

49,17 47,62 
o o 

33,14 34,32 
0,35 0,32 
O,OZ 0,02 
0,03 o 

15,86 16,99 
1,98 1,42 
o o 
o o 

100,55 100,69 

2,233 2,167 
1,773 1,841 
0,771 0,828 
0,174 0,125 
o o 
o o 
0,013 0,012 
0,001 0,001 
0,002 o 
o o 

o o 
18,43 13,14 
81 ,57 86,86 

TU-! 14/2 
OY(2) 

48,64 
o 

33,87 
0,42 
0,05 
o 

16,23 
1,77 
o 
o 

100,98 

2,203 
1,808 
0,787 
0,155 
o 
o 
0,016 
0,002 
o 
o 

o 
16,49 
83,51 

chroické alebo so zeleno-svetlohnedým pleochroizmom. 
Väčšinou sú hypidiomorfné a obsahujú uzavreniny (napr. 
magnetit). Obdobne ako vo vzorke NV-TU-1 na nich 
kontinuálne narastá obkolesujúci pyroxén. 

Ortopyroxény tvoria hypidiomorfné (prevažne) až alot
riomorfné výrastlice, menej často glomeroporfyrické vý
rastlice. Niekedy sa vyskytujú v agregátoch s klinopyro
xénmi. Ich charakteristickou vlastnosťou je, že sú zvnútra 
resorbované. V niektorých prípadoch na ortopyroxén na
rastá klinopyroxén. 

Plagioklasy sú lištovité a tabuľkovité, zonálne aj nezo
nálne. Väčšinou obsahujú uzavreniny, ktoré často tvoria 
sitovitú štruktúru. 

Chemické zloženie pyroxénov bazaltoidného andezitu 
z Turčeka 

V tejto kapitole venujeme osobitnú pozornosť pyroxé
nom, z ktorých sa v rámci minerálov urobilo najviac ana
lýz, a to pre ich rozmanitosť, ale aj vzťah ich chemického 
zloženia k podmienkam ich tvorby. Analyzovali sa iba 
pyroxény zo vzorky NV-TU-1. 

Chemické zloženie pyroxénov bolo zhodnotené na zákla
de variačných diagramov: horčíkové číslo (Mg/(Mg+Fe2+); 
Mg#) vs. Ti (Na, Al, Fe) a Al' v vs. Alv1 (Aoki a Kushiro, 
1968). Spoločným komponentom na osi x (okrem po-
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Mg/(Mg+Fe2+) 

Obr. 4. Diagram Mg/(Mg+Fe2+) vs. Fe pre pyroxény. • - stred kryš
tálu, O - lem kryštálu, O - okraj kryštálu, O - ortopyroxény (zvyšné 
projekčné body predstavujú klinopyroxény), Z - zelenkavé jadro kli
nopyroxénu, X - zrno z lemu olivínového xenokrystu, ZH - zrno zá
kladnej hmoty , V - velká výrastlica klinopyroxénu. Čiary spájajú pro
jekčné body analýz z toho istého kryštálu. 

Fig. 4. Mg/(Mg+Fe2+) vs. Fe variation diagram for pyroxenes. • - co
re of crystal , O- mantle of crystal, O - rim of crystal, O - orthopyro
xenes (the rest of projection points represents clinopyroxenes), 
Z - green core of clinopyroxene , X - grain from olivine xenocryst 
rim, ZH - groundmass grain, V - big clinopyroxene phenocryst. Lines 
connect projection points from the same crystal. 
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Obr. S. Diagram Mg/(Mg+Fe2+) vs. Ti pre pyroxény. Značky a skrat
ky ako na obr. 4. 
Fig. S. Mg/(Mg+Fe2+) vs . Ti variation diagram for pyroxenes. Sym
bols and abbreviations as in Fig. 4. 

sledného diagramu) je horčíkové číslo, pretože najlepšie 
vyjadruje variabilitu chemického zloženia pyroxénov 
z Turčeka. 

Z klinopyroxénov má najnižšie horčíkové číslo zrno 
základnej hmoty (napr. diagram Mgl(Mg+Fe2+) vs. Fe, 
obr. 4). O niečo vyššie horčíkové číslo majú zelenkavé 
jadrá klinopyroxénov (približne 0,675-0,7). 

Jadrá obkolesuje lem alebo okraj s vysokým obsahom 
Mg (Mg# > 0,85) . V rámci tejto skupiny sa vyskytujú 
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Obr. 6. Diagram Mg/(Mg+Fe'+) vs. Na pre pyroxény. Značky a skrat
ky ako na obr. 4. 

Fíg. 6. Mg/( Mg+Fe2+) vs. Na variation diagram for pyroxenes. Sym
bols and abbreviations as in Fig. 4. 
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Obr. 8. Diagram Ai1 1 vs. Alv- 1 (polia Aoki a Kushiro, 1968) pre pyro
xény. Značky a skratky ako na obr. 4. 

Fig. 8. A(iľ vs. Al" 1 (fields from Aoki and Kushiro, 1968). Symbol s 
and abbreviations as in Fig. 4. 

kryštály s najvyssim horčíkovým číslom a zároveň 
s vysokým obsahom Cr. Jedna analýza spÍňa kritérium 
Cr2O3 > 0,6 % a pomerne vysoký obsah MgO pre 
chrómdiopsidy (Duda a Schmincke, 1985), dve sa k nemu 
tesne približujú. Ďalej do tejto skupiny možno zaradiť 
jeden klinopyroxén z lemu olivínového xenokrystu 
a čiastočne lem velkej (2,5 mm) výrastlice klinopyroxénu 
takmer idiomorfného tvaru. 

Medzi týmito dvoma skupinami sú klinopyroxény na
rastajúce na ortopyroxény; stred, lem a okraj velkej vý
rastlice, dalej okraj klinopyroxénu so zeleným jadrom 
a vysokohorečnatým lemom a jedno zrno z lemu olivíno
vého xenokrystu. 

Variabilné hodnoty horčíkového čísla môžu poukazovať 
na to, že rôzne časti kryštálov pochádzali z rozlične ma
fických likvidov. 
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Obr. 7. Diagram Mg/(Mg+Fe'-) vs. IAI pre pyroxény. Značky 
a skratky ako na obr. 4. 

Fíg. 7. Mg/(Mg+Fe'-) vs. IAI variation diagram for pyroxenes. 
Symbols and abbreviations as in Fig. 4. 

Vápenato-alkalické bázické vu!kanity - klinopyroxény 
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Obr. 9. Porovnanie zloženia klinopyroxénov bazaltoidného andezitu 
z Turčeka (diagram Mg/(Mg+Fe'+) vs. Ti) so zložením klinopyroxénov z hor
nín iných fonnácií (blýskavická formácia, komplex Šibeničného vrchu, for
mácia Vlčieho vrchu). VY - výrastlica z horniny z formácie Vlčieho vrchu. 

Fíg. 9. The comparison of clinopyroxene composition of basaltic andesite 
from Turček (diagram Mg/(Mg+Fe'+J vs.Ti) with clinopyroxen~ compo
sition of rocks from other formations (Blýskavica Formation, Sibeničný 
vrch Complex, Vlčí vrch Formation). VY - phenocryst from the rock of 
Vlčí vrch Formation. 

Ortopyroxény majú horčíkové číslo porovnateľné so 
zelenými jadrami a prostrednou skupinou a proporcionál
ne vyšší obsah Fe ako klinopyroxény na dané horčíkové 
číslo. 

Ďalšie diagramy prihliadajú na obsah komponentov , 
ktoré nie sú súčasťou En-Fs-Wo klasifikačného diagramu 
pyroxénov. 

Gill (1981) uvádza, že koncentrácie Al, Na a Ti vo všeo
becnosti odrážajú teplotu, rýchlosť chladnutia, as;o2 a ka
existujúcu minerálnu asociáciu, ako aj tlak. Uvažuje sa, že 
charakteristicky nízke koncentrácie t51chto prvkov vo feno
krystoch andezitov(< 3 % Al2O3, < 0,5 % Na2O, < 0,75 % 
TiO2) prinajmenšom poukazujú na t!ak :::; l O kbar ( 1 OOO 
Mpa) pri ich formovaní (Green, 1972, in Gill, 1981). Uve
dené podmienky chemického zloženia spÍi'íajú - okrem ma
lých výnimiek - všetky analýzy pyroxénov z Turčeka. 
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Gill (1981) dal ej uvádza, že v andezitoch, ale aj iných 
horninách obsah Al, Na a Ti klesá od augitov cez subkal
ciové augity a pigeonity po ortopyroxény z kryštaloche
mických príčin. Preto by na diagramoch s Al, 'ľi a Na 
mali byť v klinopyroxénoch a ortopyroxénoch viditeľné 
rozdiely. 

Na diagrame Mgl(Mg+Fe2+) vs. Ti (obr. 5) vidieť, že 
obsahy Ti v pyroxénoch majú iba nízku variabilitu. Naj
vyšší obsah Ti má jadro a lem výrastlice klinopyroxénu , 
potom klinopyroxény obkolesujúce ortopyroxény a okraj 
výrastlice so zeleným jadrom a vysokohorečnatým le
mom. Ďalej možno pozorovať , že zelené jadrá majú mier
ne vyšší obsah Ti ako časti kryštálov a kryštály s vyso
kým Mg. Obsah Ti v ortopyroxénoch je iba o niečo nižší 
al ebo približne rovnaký ako v klinopyroxénoch. 

Diagram Mgl(Mg+Fe2+) vs. Na (obr. 6) ilustruje varia
bilitu v obsahu Na. Najnižší obsah Na jednoznačne vyka
zujú ortopyroxény, čo potvrdzuje už uvedené tvrdenie Gil
la (1981) o obsahu Al , Ti a Na v rozličných druhoch 
pyroxénov. 

Na diagrame nie sú výrazné rozdiely v obsahu Na medzi 
jednotlivými typmi k linopyroxénov, ale prekvapujúco 
vysoký obsah Na má stred výras tlice, porovnateľný s ob
sahom v titánaugitoch alka li ckých bazaltov (Dobosi, 
1989). 

Obsah Al v ortopyroxénoch (diagram Mgl(Mg+Fe 2+) 
vs. IA!, obr. 7) už nie je jednoznačne nižší ako v klino
pyroxénoch, ako to bolo pri Na. V rámci nie ktorých kli
nopyroxénov možno vidieť pomerne širokú variabilitu 
v obsahu Al. Sú to výrastlice , v rámci ktorých klinopy
roxén narastá na ortopyroxén, a dve výrastlice so zeleným 
jadrom. 

Obsah Al dalej demonštruje diagram Al iv - Alv1 (Aoki 
a Kushiro, 1968; obr. 8), ktorý znázorňuje aj polia mag
matických hornín, granulitov a uzavrenín v bazaltoch, 
ako aj pole eklogitov . Diagram je určený klinopyroxé
nom, ale na porovnanie sa doň vkreslili aj ortopyroxény. 
Projekčné body klinopyroxénov sú prevažne v poliach 
granulitov a uzavrenín v bazaltoch a eklogitov, čo pouka
zuje na pomerne vysoký pomer Alv1; Alrv. Dosť nízky 
tento pomer má veľká výrastlica klinopyroxénu, ktorá 
vykazuje trend z poľa granulitov a uzavrenín do poľa 
magmatických hornín. 

Diskusia 

Cieľom tejto diskusie je poukázať na väzbu petrologic
kých fenoménov a chemického zloženia minerálov s pod
mienkami formovania magmatickej taveniny a s proces
mi, ktorých sú pozorované fenomény odrazom. 

Oli vínový xenokryst 

Vo vzorke NV-TU-! je olivínový xenokryst pravdepo
dobne obklopený reakčným lemom z klinopyroxénov au
gitového zloženia a zriedkavými plagioklasmi (obr. 3d). 
Prítomnosť olivínu je nápadná aj tým, že v hornine sú aj 
ortopyroxény. Fenokrysty ortopyroxénu sa s fenokrystmi 
olivínu spravidla neznášajú (Gill, 1981). 

Gill (1. c.) pre xenokrysty olivínu v andezitoch uvádza 
tieto hodnoty: Fo > 82 a/alebo CaO < O, 1 %. Olivín 
v študovanej hornine má Fo 91 a CaO 0 ,1 %, čo spolu 
s tvorbou reakčného lemu môže signalizovať, že ide o xe
nokryst. V našom prípade by tento xenokryst mohol 
predstavovať res ti t zdrojovej oblasti (G iii , 1981) alebo 
úlomok vrchnoplášťovej horniny, ktorý so sebou strhla 
vystupujúca magma (Fo91 je zloženie o livínov ultra bá
zických hornín). 

Chrómaugity 

Vo vzorke NV-TU- ! sa analyzovali dve zrná augito
vého zloženia s vysokým obsahom Cr, pribli žuj úci m sa 
alebo zodpovedajúcim chrómdiopsidom v al kalických ba
zal toch (Duda a Schmi ncke , l 985). Z rná maj ú vysoký 
obsah Mg podobne ako vyššie uvedené ch rómd iopsidy 
(Dobosi, 1989; Duda a Schmincke, 1985), ale v porovna
ní s nimi maj ú vyšš í o bsah Si, Fe (aj Mg) a nižší T i, A l, 
Cr a Na. Podobný je o bsah Ca. Je možné, že tieto kryštá
ly, podobne ako chrómdiopsidy v alkalických bazaltoch, 
sú pl ášťového pôvodu. 

Zelenkavé jadrá klinopyroxénov 

Zaujímavým fenoménom v obidvoch vzorkách bazal to
idných andezitov z Turčeka sú zelenkavé jadrá niektorých 
klinopyroxénov. Ich chara kte ri sti cko u v l astnosťou j e 
prakticky najnižšie horčíkov é čísl o v skupine a nalyzova
ných klinopyroxénov (napr. obr. 4). 

Prítomnosť zelených jadier v klinopyroxénoch sa preu
kázala a opísala aj z alkalickej magmy (napr. alkalické 
bazalty - Banská Stiavnica, jv. Slovensko a Novohrad -
Dobosi, 1989; Dobosi a Fodor, 1992; Eifel v Nemecku -
Duda a Schmincke, 1985, atď.). 

Spomenutí autori uvádzajú v podstate nasledujúce dva 
druhy zelených jadier v alkalických bazaltoch: 

!) Fassaity a fassaitické augity (Duda a Schmincke, 
1985; Dobosi, 1989) ; podľa novej klasifikácie (Morimo
to et al., 1988) diopsid alebo augit s obsahom Fe 3+ a Al 
(ferrian aluminian diopside or augite). Tieto jadrá sú 
pleochroické- sivozelené, olivovozelené, okrové, hnedasté 
a sivasté. Môžu byť zonálne. 

2) Sality, ferosality až feroaugity (Do bosi, J 989), ak
milické augity (Duda a Schmincke, 1985); podľa novej 
klasifikácie (Morimoto et al., 1. c.) diopsidy, hedenbergi
ty, augity, egiríny ( = akmity ). Tieto jadrá sú alotriomorť
né, nepleochroické až mierne pleochroické a spravidla re
sorbované. Sú svetlozelené až trávovozelené. Sú zriedka
vejšie ako ťassaity. 

Pre tieto jadrá je charakteristické nižšie horčíkové číslo 
akou titánaugitov, ktoré ich obklopujú. 

Na pôvod zelených jadier v alkalických bazaltoch je 
niekoľko názorov: 

1) Pochádzajú z tej istej alebo podobnej magmatickej 
taveniny, ale tvorili sa za iného teplotno-tlakového reži
mu ako pyroxény, ktoré ich obklopujú (Frisch 
a Schmincke, 1969; Huckenholz, 1973; Wilkinson, 1975; 
Scott, 1976). Podľa Wilkinsona (] 975) a Wassa ( 1979a) 
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zelené klinopyroxénové jadrá predstavujú vysokotlakový 
diferenciačný trend. 

2) Pochádzajú z vyvinutejšej taveniny, ktorá sa potom 
zmiešala s mafickou magmou. Tento mixing mohol 
prebehnúť v plášti (napr. Brooks a Printzlau, 1978) alebo 
v kôrových rezervároch (napr. Barton et al., 1982). O ta
komto pôvode uvažuje Duda a Schmincke ( 1985) pri fas
saitických augitoch bazaltov z Eifelu a Dobosi (1989) pri 
fassaitoch bazaltov z Novohradu. 

3) Sú to xenokrysty, ktoré vznikli rozpadom xenolitov 
metasomatizovaného plášťa (Barton a Bergen, 1981; 
Lloyd, 1981 ). Takýto vznik pripúšťa Dobosi (1989) pri 
salitoch a ferosalitoch bazaltov z Novohradu. 

Ivan a Hovorka (1993) uvádzajú, že salitové a/alebo fe
rosalitové jadrá by mohli byť úlomkami peridotitového 
plášťa, rozsiahle a účinne obohateného stúpajúcimi tave
ninami a fluidami. 

4) Fassaity pravdepodobne pochádzajú z disagregova
nej výplne žilných systémov nachádzajúcich sa v plášťo
vom peridotite, cez ktoré migrovali bazaltové taveniny 
(Ivan a Hovorka, 1993). 

Pri aplikácii uvedených poznatkov o pôvode zelených 
jadier v klinopyroxénoch alkalických bazaltov na zelené 
jadrá v horninách z Turčeka je nevyhnutná istá opatrnosť. 
Napr. v genéze alkalických aj vápenato-alkalických ma
giem má velký význam obohatenie zdrojovej oblasti mag
my fluidami, avšak fluidá, ktoré vznikli rozpadom amfi
bolu v subdukčnej zóne, sa zložením odlišujú od fluíd 
metasomujúcich zdrojovú oblasť alkalických bazaltov. 

Zelenkavé jadrá klinopyroxénov v horninách z Turčeka 
nie sú v porovnaní so zelenými jadrami klinopyroxénov 
v alkalických bazaltoch na pohľad až také výrazné. Pokiaľ 
ide o chemické zloženie, obsah Ti a Al je podobný ako 
v salitoch, ferosalitoch a akmitických augitoch alkalických 
bazaltov (Duda a Schmincke, 1985; Dobosi, 1989) a hor
číkové číslo porovnateľné s horčíkovým číslom fassaitov 
a fassaitických augitov . 
Podľa podobného zloženia (Ti, Al) zelenkavých jadier 

klinopyroxénov bazaltoidných andezitov z Turčeka so sa
litmi, ferosalitmi a akmitmi by sa dalo uvažovať o ich 
pôvode ako plášťových xenokrystov (bod 3/), ale proti to
mu svedčia nasledujúce fakty: 

- Tieto jadrá nie sú silne resorbované, ako to často bý
va pri uvedených klinopyroxénoch. 

- Nemajú ani intenzívnu resorpčnú zónu medzi jadrom 
a lemom; obkolesujúci pyroxén na nich kontinuálne 
narastá. 

- V niektorých prípadoch majú hypidiomorfný až takmer 
idiomorfný tvar. 

- Ich tvar zhruba sleduje tvar celého kryštálu. 
Uvedené argumenty môžu poukazovať na kryštalizáciu 

z magmy. Podľa nižšieho horčíkového čísla jadier sa dá 
usudzovať, že táto magma bola diferencovanejšia ako 
magma, z ktorej sa tvorili časti kryštálov obkolesujúce 
zelenkavé jadro. 

Pomerne vysoké Alv1/AlN jadier (vyššie AIVI/AlN a vyš
ší obsah Na poukazujú na kryštalizáciu pri vyššej teplote 
a tlaku; Dobosi a Fodor, 1992), by mohli poukazovať na 
ich plášťový pôvod. 

Frakčná kryštalizácia 

Charakteristickým znakom klinopyroxénov bazaltoid
ného andezitu z Turčeka (vzorka NV-TU-1) je nižší obsah 
Ti (obr. 9) napr. oproti klinopyroxénom bazaltoidných 
andezitov komplexu Šibeničného vrchu (obsah SiO2 

50,75 , 50,33 a 54,54 hmotn. % ). 
Obsah SiO2 56,67 % v uvedenej hornine z Turčeka 

poukazuje na určitý stupeň diferenciácie a prakticky ju už 
zaraduje medzi intermediálne horniny. Bédard et al. (1988) 
uvádzajú, že ochudobnenie o Ti a Al 1v v pyroxénoch v in
termediálnych horninách (dajky - mezozoická alkalická 
provincia Monteregians, Quebec) pravdepodobne spôso
buje saturácia a frakcionácia fáz bohatých na Ti. V našom 
prípade je to asi Ti magnetit (tvorí zrniečka v základnej 
hmote). 

Na kryštalizáciu Ti magnetitu môže poukazovať na Mg 
bohatý lem klinopyroxénov (Wilkinson, 1975, a Wass, 
1979a) a reverzná zonálnosť pyroxénov (Gill, 1981). Tej
to predstave by mohli zodpovedať časti výrastlíc s vyso
kým obsahom Mg obkolesujúce zelené jadrá a velká vý
rastlica klinopyroxénu. Jej stred obkolesuje vnútorný lem 
s vyšším horčíkovým číslom (reverzná zonálnosť). Von
kajší lem a okraj majú horčíkové číslo podobné stredu. 

Mixing magiem 

Ďalším procesom, ktorý mohol mať dôležitú úlohu 
v genéze magmy bazaltoidných andezitov z Turčeka, je 
mixing magiem. Poukazujú na to uzavreniny v plagio
klasoch, ktoré často tvoria sitovité štruktúry, sklovité 
inklúzie vo fenokrystoch a narastanie klinopyroxénu na 
ortopyroxén. 

Sitovité štruktúry (obr. 3a) sú charakteristické pre veľ
ké výrastlice plagioklasov. Uzavreniny v plagioklasoch 
zvyčajne tvorí sklo, produkty jeho devitrifikácie alebo 
minerály tvoriace fenokrysty (Gill, 1981 ), v našom prípa
de prevažne sklo. 

Prítomnosť takýchto inklúzií v plagioklasoch vápena
to-alkalických hornín sa interpretuje ako výsledok jed
ného alebo viacerých z nasledujúcich procesov: 

1) lokalizovaná nukleácia minerálov spôsobená gra
dientmi zloženia na rozhraní medzi plagiok.lasovými okraj
mi a taveninou (Bottinga et al., 1966, in Gill, 1981); 

2) zachytenie taveniny spôsobené zmenami v kryštálo
vej morfológii pri rýchlom raste za podmienok nasýtenia 
parou alebo mixingu s chladnejšou magmou a počas 
zvýšeného podchladenia (Lof gren, 1974, in Gill, 198 I; 
Lofgren, 1974a, in Morrice a Gill, 1986); 

3) resorpcia pri výstupe bezvodnej magmy (MacDonald 
a Katsura, 1965, in Gill, 1981), pri poklese tlaku (Dun
gan a Rhodes, 1978, in Gill, 1981) alebo zvýšením PH2o 
(napr. Dungan a Rhodes, 1978, in Gill, 1981); 

4) resorpcia počas mixingu magiem (mixing s horú
cejšou magmou) (Anderson, 1976; Eichelberger a Goo
ley, 1977; Dungan a Rhodes , 1978; všetko in Gill, 
1981 ); 

5) asimilácia kôrových xenolitov (Tsuchiyama, 1985, 
in Defant et al., 1991). 
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Ďalším javom, ktorý moze poukazovať na mixing, sú 
sklovité inklúzie v mineráloch. Analyzovaná uzavrenina 
skla v ortopyroxéne má ryolitové zloženie (tab. 2). 

V obidvoch študovaných horninách sú augity narastajú
ce na resorbované enstatity. Ferguson et al. (1992) takéto 
pyroxény opisujú z bazaltoidných andezitov z vulkánu 
Tatara - San Pedro v Chile a spolu s rozsiahlymi variá
ciami v chemickom zložení a inými nerovnovážnymi 
štruktúrami vo fenokrystoch ich uvádzajú ako odraz 
mixingu magiem. 

Záver 

Výsledky zo štúdia bazaltoidných andezitov turčeckej 
formácie z Turčeka možno zhrnúť takto: 

- Obidve študované horniny z Turčeka majú po1fyrickú 
štruktúru s hemikryštalickou základnou hmotou. Horni
notvornými minerálmi sú klinopyroxény, ortopyroxény, 
plagioklas a Ti magnetit, vo vzorke NV-TU-6 aj iddingsi
tizovaný olivín. Vo vzorke NV-TU-1 sú prítomné aj 
cudzorodé uzavreniny (olivínový xenokryst obklopený 
pravdepodobne reakčným lemom a agregát tvorený pla
gioklasmi so sitovitou štruktúrou, magnetitom, sklom 
a pyroxénmi (?)). 

- Osobitná pozornosť sa venovala štúdiu chemického 
zloženia pyroxénov vo vzorke NV-TU-1 (z ktorých sa 
v rámci minerálov urobilo najviac analýz), a to pre ich 
rozmanitosť, ale aj vzťah ich chemického zloženia k pod
mienkam, v ktorých sa pyroxény tvorili. Variabilitu 
chemického zloženia pyroxénov bazaltoidného andezitu 
z Turčeka najlepšie vyjadruje horčíkové číslo. Ďalším 
testovaným komponentom bolo Fe, Ti, Na a Al. 

- Olivínový xenokryst s Fo91 obklopený pravdepodob
ne reakčným lemom môže byť restitom zdrojovej oblasti 
alebo úlomkom vrchnoplášťovej horniny, ktorý so sebou 
strhla vystupujúca magma. 

- Dve zrná klinopyroxénov augitového zloženia majú 
vysoký obsah Cr a Mg, zodpovedajúci obsahu týchto prv
kov v chrómdiopsidoch. Tieto kryštály by mohli byť -
podobne ako chrómdiopsidy - plášťového pôvodu. 

- Zaujímavý je výskyt zelenkavých jadier v klinopyro
xénoch v obidvoch vzorkách. Tieto jadrá pravdepodobne 
pochádzajú z magmy (signalizuje to ich tvar; nemajú ani 
výraznú resorpčnú zónu medzi jadrom a lemom, obkole
sujúci pyroxén na nich kontinuálne narastá), ktorá bola 
diferencovanejšia (majú prakticky najnižšie horčíkové čís
lo z analyzovaných klinopyroxénov) plášťového pôvodu 
(pomerne vysoké A1v1; Al IV ). 

- Na kryštalizáciu a frakcionáciu Ti magnetitu môže 
poukazovať ochudobnenie o Ti v klinopyroxénoch oproti 
obsahu Ti v klinopyroxénoch bázickejších hornín z kom
plexu Šibeničného vrchu, dalej na Mg bohatý lem v kli
nopyroxénoch a reverzná zonálnosť pyroxénov. 

- Ďalším procesom, ktorý podľa všetkého mal miesto 
v genéze magmy bazaltoidných andezitov z Turčeka, je mi
xing magiem, ktorého odrazom môžu byť sitovité štruktú
ry (uzavreniny) v plagioklasoch, sklovité inklúzie vo fe
nokrystoch a narastanie klinopyroxénu na ortopyroxén. 

Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/6000/99 Magmatické (vulka
nické) oblúky v geologickom vývoji Západných Karpát - rekonštruk
cia na základe geochemicko-petrologických údajov. 
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za rady a pripomienky k tejto práci. 

Literatúra 

Aoki. K. & Kushiro, 1., I 968: Some clinopyroxenes from ultramafic 
inclusions in Dreiser Weiher, Eifel. Colllr. Mínera/ . Perrology, 18, 
326-337. 

Barton, M., Varenkamp. J. C. & Bergen, vM. J., 1982: Complex zoning 
of clinopyroxenes in the lavas of Vulsini, L~tium, Italy: evidencie 
from magma mixing. J. Volcano/. and Geotherm. Res., /4, 
361-388. 

Barton, M. & Bergen, M. J. , 198 I · Green clinopyroxenes and associa
ted phases in a potassium-rich lava from the Leucite Hills, Wyo
ming. Cm11r. Mínera/. Perrology, 77, 701-714. 

Bédard. J. H. J., Francis, D. M. & Ludden, J., I 988: Petrology and py
roxene chemistry of Monteregian dykes: the origin of concentric 
zoning and green cores in clinopyroxenes from alkali basalts and 
lamprophyres. Canad. J. Earrh Sci., 25, 2041-2058. 

Brooks, C. K. & Printzlau, I., 1978: Magma mixing in mafie alkaline 
volcanic rocks: the evidence from relict phenocryst phases and 
other inclusions. J. Vo/canol. and Georherm. Res., 4, 315-331. 

Defant, M. J., Maury, R. C., Ripley, E. M., Feigenson, M. D. & Jacques , 
O., 1991. An example of Island-Are petrogenesis: Geochemistry 
and petrology of the Southern Luzon Are, Philippines. J. Perrology, 
32, 3, 455-500. 

Dobosi , G., 1989: Clinopyroxene zoning patterns in the young alkali 
basalts of Hungary and their petrogenetic significance. Conrr. 
Mineral. Perrology, JOJ, 112-121. 

Dobosi, G. & Fodor, R. V .. 1992: Magma fractionation, replenishment, 
and mixing as inferred from green-core clinopyroxenes in Pliocene 
basanite, southern Slovakia. Lirhos, 28, 2, 133-150. 

Duda, A. & Schmincke, H. U., 1985: Polybaric differentiation of alkali 
basaltic magmas: evidence from greencore clinopyroxenes (Eifel, 
FRG). Contr. Mínera/. Perro/ogy, 91, 340-353. 

Ferguson, K. M., Dungan, M. A., Davidson, J. P. & Colucci, T. M., 
1992: The Tatara-San Pedro Volcano, 36°S, Chile: A chemically 
variable, dominantly mafie magmatic system. J. Perrology, 33, /, 
1-43. 

Frisch, T. & Schmincke, H. U„ I 969: Petrology of clinopyroxene-am
phibole inclusions from the Roque Nublo Volcanics, Gran Canaria. 
Canary lslands (Petrology of Rogue Nublo Volcanics 1). Bull. Vo/
canol. , 33, 1073-1088. 

Gill. J. B., 1981: Orogenic andesites and plate tectonics. Springer-Ver
lag Berlin - Heidelberg - New York, 390. 

Hovorka, D., 1978: The West Carpathians Mesozoic and Cenozoic 
basalts. Geol. Zbor. Geol. carparh„ 29, /, 77-89. 

Huckenholz, H. G .. 1973: The origin of fassaitic au gite in the alkali 
basalt suite of the Hocheifel area, Western Germany. Conrr. Míne
ra/. Perro/ogy, 40, 315-326. 

Ivan, P. & Hovorka, D., 1993: Geochemistry and petrology of the Late 
Cenozoic alkali basalts of the Western Carpathians (Czechoslova
kia). Miner. Perro/ogy, 48, 3-16. 

Konečný, V., Lexa, J. & Planderová, E., 1983: Stratigrafické členenie 
neovulkanitov stredného Slovenska. Západ. Karpary, Sér. Geol., 9, 
1-203. 

Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. & Zanettin, B., 1986: 
A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali 
- silica diagram. J. Perrology. 27, 3, 745-750. 

Lexa, J., 1975: Geologická stavba neovulkanického komplexu severnej 
časti Kremnického pohoria. Manuskripr - archív GS SR Brarislava. 

Lexa, J., Halouzka, R., Havrila, M., Hanze!, V. , Kubeš, P., Liščák , P. 
& Hojstričová, V., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Krem
nických vrchov, 1 : 50 OOO. GS SR, vyd. D. Srúra, Brarislava, 310. 

Lexa, J. & Hojstričová, V., 1980: Litologické a petrografické štúdium 
Turčeckej formácie Kremnických vrchov. Manuskripr - archív 
GS SR Brarislava. 



V. Kol/árová: Baza/toidné andeziry rurčeckej formácie z Turčeka - mineralogická a perrologická charakterisrika 125 

Lexa, J. & Hojstričová , V., 1985: Základná geochemická charakteris
tika vybraných formácií a komplexov Kremnických vrchov. Ma
nuskripr - archív Geofond Brarisla va. časľ !. 258 s., časľ II ne
čísiovaná. 

Lexa. J„ Hojstričová, V., Kaličiak , M. & Konečný, V., 1993a: Vziah 
vulkanizmu k vývoju karpatského oblúka a zaoblúkových bazénov. 
fČiastková záverečná správa. l Manuskripr - archív Geofond Bra
rislava. 25. 

Lexa, J., Konečný, V., Kaličiak, M. & Hojstričová, V., 1993: Distribu
tion of Neogene volcanism in Carpatho-Pannonian region in space 
and time. In: Rakús, M. & Vozár, J. ( Eds.): Geodynamický vývoj 
a hlbinná sravba Západných Karpár. GÚDŠ Brarislava, 57-69. 

Lexa, J. , Rakús, M., Hojstričová, V., Dovina, V. & Halouzka, R., 
1982: Vysvetlivky k listom 36-132 (Horná Štubňa) a 36-134 (Krem
nica). Manuskripr - archív GS SR Braris/ava. 

Lloyd, F. E., 1981: Upper-mantle metasomatism beneath a continental 
rift: clinopyroxenes in alkali mafie lavas and nodules from South 
West Uganda. Mineral. Mag., 44, 315-323. 

Morimoto, N., Fabries, J., Ferguson, A K., Ginzburg, 1. V., Ross, M., 
Seifert, F. A, Zussman. J., Aoki , K. & Gottardi, G., 1988: Nomen
c!ature of pyroxenes. Minerai. Petro!ogy, 39, 55-76. 

Morrice, M. G. & Gill, J. B., 1986: Spatial patterns in the mineralogy 
of island are magma series: Sangihe are, lndonesia. J. Vo!canoí. 
and Georherm. Res., 29. 1--4, 311-353. 

Myers, J D., I 988: Possible petrogenetic relations between !ow and 
high-MgO Aleutian basalts. Geol. Soc. Amer. Bull., 100. 7, 
7040-1053. 

Sandulescu, M., l 988: Cenozoic tectonic history of the Carpathians. In: 
Royden, P R. S. & Horvárh, F. ( Eds.): The Pannonian bas in: a s rudy 
in basin evo!urion. Amer. Assoc. Perrol. Geologists Mem„ 45, 17-26. 

Scott, P W., 1976: Crystallization trends of pyroxenens from the alka
line volcanic rocks of ľenerife, Canary Is lands. Mine raf. Mag. , 40, 
805-816. 

Stegena, L., Géczy, B. & Horváth, F„ 1975: Late Cenozoic evolution 
of the Pannonian Basin. Tecronophysics, 26, 71-90. 

Wass, S. Y., 1979a: Multiple origins of clinopyroxenes in alkali basal
tic rocks. Lir/10s, 12, l l 5-132. 

Wilkinson, J F. G., 1975: Ultramafic inclusions and high pressure 
megacrysts from a nephelinite sill, Nandewar Mountains , North
eastern New South Wales. and their bearing on the origin of certain 
ultramafic inclusions in alkaline volcanic rocks. Contr. Minerai. 
Perrology, 51, 235- 262. 

Late Tertiary basaltic andesites of the Turček Formation from Turček 
- mineralogical and petrological characteristics 

Two studied samples (NV-TU-1 and NV-TU-6) from lava 
flow from Turček (approx. 6 km N from Kremnica) represent 
basaltic andesites which belong to the Turček Formation 
(Kremnické vrchy Mts.). The Turček Formation is a part oť 
the Centra! Slovak Volcanic Field. It is a complex of lava 
flows, hyaloclasti te breccia, pyroclastic and epiclastic rock s 
of basalts, pyrox e nic, basaltic and leucocratic andesites. 
There are also rare dacites. 

The sample NV-TU-1 (sample NV-TU-6 has not been ana
lyzed besides two microprobe analyses of olivines) is basal
tic andesite according TAS -diagram (LeBas et al., 1986) 
(SiO2 = 56.67 %). Al 2O3 = 15.73 % and MgO = 5.47 % refer 
to low alumina and low magnesia type of rock (Myers, 
1988). Spiderdiagram and REE pattern show characteristical 
features of calc-alkaline rocks: ULE (K, Rb, Ba), LREE - en
richment and HFSE (Ti, Nb, Ta) depletion. 

Sampl e NV-TU-1 is basaltic andesite with the porphyric 
texture with hemicrystalline groundmass. Rock-forming mi
nerals are: clinopyroxenes, orthopyroxenes, plagioclase, 
Ti-magnetite. There are also rare small olivine grains 
(Fo55). Cl1nopyroxenes are represented by augite. They 
form phenocrysts, glomeroporphyric phenocrysts and agg
regates. They are zoned and some of them conta111 pale-gre
en cores. Orthopyroxenes are represented by enstati te. They 
also form phenocrysts , glomeroporphyric phenocrysts and 
they are a part of aggregates. They eon tent glass inclusions. 
In some cases, orthopyroxene is rimmed by clinopyroxene. 
Pyroxenes also form aggregates one another, rarely with 
plagioclases. There are also little amounts of glass 111 these 
aggregates. Composition of analysed plagioclases refers to 
bytownite. Big phenocrysts of plagioclase contain inclu
sions, wh1ch often compose sieve-like textures. This rock 
also contain xenoliths (olivine xenocryst with Fo9 1 rimmed 
probably by pyroxene-plagioclase reaction rim, aggregate 
composed of plag1oclases, glass magnetite and pyroxe
nes(?)). 

Sample NV-TU-6 is basaltic andesite with the porphyric 
texture with fine-grained groundmass. It has more basic cha
racter than NV-TU-1. Rock-forming minerals of this rock 

are: iddingsitized olivine, clinopyroxenes, orthopyroxenes, 
plagioclase and Ti-magnetite. Olivine forms srna!! crystals 
most ly totally iddingsitized. Two analysed olivines with re
lics of primary mínera! have Fo = 76 and 68. Clinopyroxe
nes are the most abundant minerals in this sample. They 
form phenocrysts, glomeroporphyric phenocrysts and agg
regates. Like in NV-TU-1, some of them contain pale-green 
cores. Orthopyroxenes mostly form phenocrysts, sometimes 
they are present in aggregates with clinopyroxenes. They are 
resorbed. In some cases, orthopyroxene is rimmed by clino
pyroxene. 

The chemical composition of pyrox e ne s (in NV-TU-1) is 
especially studied because of quantity of their analyses, their 
variety and dependence of their composition on the condi
tions of their origin. The Mg-number expresses very well the 
variability of pyroxene composition oť the rock from Tur
ček. This parameter ranges from 0.65 to 0.9. Green clinopy
roxene cores have typically low Mg-number (approx. 0.68). 
Variable values of Mg-number suggest that various parts of 
pyroxene crystals come from variably mafie liquids. 

The olivine xenocryst with probably reaction rim and Fo91 

can represent the res ti te of the source region or a fragment oť 
the upper mantle rock. 

Two clinopyroxene grains have high Cr and Mg corres
ponding to abundances oť these e lements in chromdiopsides 
(according criteria in Duda and Schmincke, 1985). These 
crystals could have upper mantle origin like chromdio
psides. 

The interesting phenomenon there is a pre sence oť pale
green clinopyroxene cores . These cores are of euhedral to 
anhedral shape. They oťten contain incl usions. There is no 
intensive resorption zone between the core and the man
tl1ng clinopyroxene - the mantling clinopyroxene continu
ally overgrows the core. Mg-number of these cores corres
ponds to fassaites and fassaitic augites in alkaline basalts; 
T i and Al contents are similar to salite s, ferrosalites and ac
mitic augites from alkaline basalts. These cores probably 
originated in magma (their shape and continual overgrowth 
by mantling clinopyroxene), which was more differentiated 
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(al most the lowest Mg-number from the analysed clinopyro
xenes) of the mantle origin (higher Alv1/Al'v). 

Clinopyroxenes of basaltic andesite from Turček (sample 
NV-TU-1) have lower Ti than , for example, clinopyroxenes 
from Šibeničný vrch Complex (rocks with 50.75; 50.33 and 
54.54 % Si02). Si02 content 56.67 % of rock from Turček 
suggests to some degree of differentiation. Bédard et al. 
(1988) consider saturation and fractionation of Ti-rich pha
ses as the most probable cause of the Ti-Al'v depletion trend 
of the pyroxenes in intermediate rocks (dykes). In our case, 

this depletion in Ti could be caused by Ti-magnetite (it forms 
small grains in groundmass). 

The crystallization of Ti-magnetite can be also documen
ted by Mg-rich mantles of clinopyroxene cores and reverse 
zonation of pyroxenes. 

Magma mixing is the next process which can be identi
fied in the studied rocks. It can be reflected by sieve-like 
texture (inclusions) in plagioclase, by g!ass inclusions in 
phenocrysts and by orthopyroxene rimmed by clinopyro
xene. 
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Návrh štruktúry priestorovej databázy informačnej vrstvy pre digitálnu 
vektorovú mapu inžinierskogeologickej rajonizácie 

PETER PAUDITŠ, MARTIN ONDRÁŠIK a ĽUBICA IGLÁROV Á 

Geologická služba SR, Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava 

(Doruc"ené 24.8.1999, revidovaná verzia doruc'ená 9. 12. 1999) 

Proposal of spatial database structurc of thc main information vector Iaycr for digital engineering 
gcological zoning map 

Presented article is a proposal of database structure for complex geographical information system 
that is designed for archivation of information layer of digital maps for engineering geological zoning. 
The system respects the highest possible comprehensiveness oť information required by the content of 
engineering geological zoning maps. An additional infonnation value is added to the system by storing 
descriptive <lata into feature attribute tables. The <lata are associated with features on the digital maps 
and describe them. Database with such <lata organization enables convenient analysis of the geological 
<lata in environment of geographic information systems. 

Key words: engineering geological zoning map, Geographical lnformation Systems (GIS), Database 
Management Systems (DBMS), Structured Query Language (SQL) 

Tento príspevok obsahuje návrh na tvorbu a optima
lizáciu štruktúry informačnej databázy na tvorbu a archi
váciu informačných vrstiev digitálnych máp inžiniersko
geologickej rajonizácie. Systém prihliada na čo najväčšiu 
komplexnosť informácií, ktoré mapa inžinierskogeologic
kej rajonizácie z obsahovej stránky vyžaduje a zároveň 
zvyšuje jej informačnú hodnotu členením údajov v relač
nej databáze s možnosťou vzájomne prepájať tabuľky úda
jov vzťahujúce sa na mapové objekty. Organizácia mapo
vých informácií v takto členenej databáze umožňuje dalej 
ich využívať pri analytickom a syntetickom spracúvaní 
v prostredí geoinformačných systémov. 

Úvod 

Intenzívny nástup informačných technológií v posled
ných rokoch ovplyvňuje u nás aj vo svete rozličné oblasti 
ľudskej činnosti. Tento trend súvisí s rastom výkonnosti 
a dostupnosti bežnej informačnej techniky. Výnimkou 
nie sú ani prírodné vedy vrátane geológie. Geoinformačné 
technológie sú nástrojom na efektívnu manipuláciu, spra
cúvanie a archiváciu priestorových geologických údajov. 
Možno predpokladať, že sa v budúcnosti bežne využívané 
analógové údaje (napr. tlačené mapy) nahradia digitálny
mi, ktoré sú z hľadiska obsahu a informačnej hodnoty 
neporovnateľne komplexnejšie a flexibilnejšie. 

Efektívne využívať priestorové geologické údaje v digitál
nej forme bude možno iba pri unifikácii ich členenia v takej 
forme, ktorá pomocou bežne dostupnej informačnej techni
ky a technológie umožní s nimi neobmedzene manipulovať. 

Optimálne ukladanie vhodne členených údajov priamo 
prepojených s počítačovou grafikou (vektorovou alebo 
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rastrovou) tvorí základ komplexného geoinformačného 
systému (GIS), ktorý umožňuje dalšie analytické a synte
tické spracúvanie dát. 
Cieľom nášho príspevku je navrhnúť optimálny spôsob 

ukladania priestorových údajov v relačnej databáze digitál
nej mapy inžinierskogeologickej rajonizácie v malých 
a stredných mierkach ( l :200 000-1: l O OOO). Takáto mapa 
obsahuje inžinierskogeologické informácie o územných 
celkoch s vysokou rovnorodosťou geologického prostre
dia, o hydrogeologických a geomorfologických pomeroch 
a o geodynamických javoch. Na priestorovú orientáciu sa 
mapa inžinierskogeologickej rajonizácie zobrazuje na 
topografický podklad a takáto komplexná mapa sa podľa 
pravidiel zostavovania informačných systémov rozčlení 
do viacerých logicky jednotných vrstiev. Jednotnosť vrstvy 
sa musí zachovať v spôsobe zobrazovania objektu vo vrstve 
(bodový objekt, líniový objekt, plošný objekt) a v spôsobe 
jeho charakterizovania v pripojenej databáze, t. j. samo
statnú vrstvu tvoria napr. hydrogeologické bodové objek
ty (pramene, studne a pod.) hydrogeologické líniové ob
jekty (hydroizohypsy) a hydrogeologické plošné objekty 
(zamokrené územia). Po takomto rozdelení mapy na 
vrstvy je zrejmé, že nositeľom pôvodnej inžinierskogeo
logickej informácie je hlavná informačná vrstva obsahu
júca údaje o podrajónoch. Ostatné informačné vrstvy ob
sahujú údaje prevzaté z dalších inžinierskogeologických, 
hydrogeologických, ložiskových, topografických a iných 
máp. Preto, ako aj vzhľadom na rozsah príspevku sa za
meriavame iba na tvorbu hlavnej informačnej vrstvy digi
tálnej mapy inžinierskogeologickej rajonizácie, ktorá ob
sahuje výlučne údaje vzťahujúce sa na podrajóny ako plošné 
objekty a na ich nadradené taxonomické jednotky (rajón, 
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oblasť a región). Tematická vrstva neobsahuje líniové ani 
bodové prvky vyjadrujúce geodynamické javy, hydrogeo
logické a geomorfologické pomery, ako sú napr. studne, 
kameňolomy, zlomové línie, krasové formy , svahové 
deformácie a pod. 

Relačná databáza - nositeľ dát o priestorovo 
viazaných objektoch 

Najvhodnejším spôsobom ukladania tematických úda
jov o priestorovo viazaných objektoch (prameň , zlomová 
línia, podrajón a pod.) definovaných priestorovými súrad
nicami je relačná databáza, skladajúca sa z množiny pre
pojených tabuliek s presne definovanými vzájomnými 
vzťahmi. Každá tabulka obsahuje záznamy (riadky) a po
lia (stÍpce; obr. 1). Prepojenie sa zvyčajne realizuje na zá
klade rovnosti záznamu v identifikačnom dátovom poli 
(equi-join), ale dajú sa definovať aj iné, komplikovanejšie 
relačné vzťahy (Sokolowsky et al., 1992). V záznamoch 
možno ukladať údaje typu textových reťazcov (napríklad 
opisy objektov), rozličných numerických formátov (celo
číselných, desatinných atd'.), logických (ÁNO/NIE) alebo 
aj binárnych (napr. fotografie) atd'. Množstvo, charakter 
a dátový typ databázových polí definuje vopred navrhnutá 
štruktúra relačnej databázy. Od jej vhodne navrhnutej 
štruktúry závisí aj efektívny výber a triedenie údajov 
podľa rozličných kritérií určených špecifickým vyhľadáva
cím kľúčom. Napr. databázový jazyk SQL (Structured 
Query Language) interaktívne manipuluje s údajmi na zá
klade existujúcich dátových polí a údajov obsiahnutých 
v záznamoch. Je veľmi vhodný aj pri manipulácii s pries
torovými geologickými údajmi obsiahnutými v mapách. 
Na rozdiel od hierarchickej štruktúry ukladania mapových 
údajov, napr. pri ich rozčlenení do „mapových hladín'' 
bežných v systémoch CAD, keď sa nedá priamo použiť 
selekcia SQL, umožňuje relačná štruktúra kedykoľvek 
prehodnotiť a reklasifikovať mapové údaje podľa velkého 
množstva voľne zvolených kritérií, a tak získať požadovaný 
výsledok, napr. na zostavenie mapy iného typu. 

Priestorovú väzbu údajov z relačnej databázy možno de
finovať rozlične. Počítačové programy kategórie GIS 
umožňujú databázové záznamy prepájai priamo s grafic
kými entitami (najčastejšie vektorovými) reprezentujúci
mi mapové objekty , a to buď vo svojom vlastnom dáto-

◄ 0hr. 1. Schematické znázornenie databázovej štruktúry hlavnej in
formačnej vrstvy digitálnej mapy inžinierskogeologickej rajonizácie. 
Mapa inžinierskogeologických pomerov a mapa inžinierskogeologic
kej rajonizácie sú digitalizované a upravené časti máp podľa Žembe
ryho ( 1995). Digitálna vrstva mapy inžinierskogeologickej rajonizácie 
je názorne prepojená s hlavnou tabuľkou (podrajony) a na tú sú sche
maticky napojené referenčné kódovacie tabuľky ( kod_rajon, 
kod_podr, kod_litol, kod_region, kod_rojpo). Čierne bodky v yznačujú 
kódmi (identifikátormi) vzájomne prepojené záznamy (riadky). 

Fig. l. Schematic diagram of the database structure of the main infor
mation layer of the digital map of engineering geological (EG) zoning. 
'!'he original "paper" maps of EG conditions and EG zoning are after 
Zembery (1995). The digital layer of the map of EG zoning is sche
matically interconnected with main table (podrajony). The main table 
is further schematical ly interconnected with feature attribute rabies 
(kod_rajon, kod_podr, kod_litol, kod_region, kod_rajpo). The black 
points assign the cocles used for rnutual interconnection of the records. 

vom formáte alebo prostredníctvom prepojenia so vzdiale
ným databázovým systémom. Za štandardný výmenný dá
tový formát pre údaje GJS možno pokladať interný formát 
programu ArcView GJS<RJ (*.shp, *.shx, *.dbf) od firmy 
ESRI™, ktorého podpora je bežnou súčasťou väčšiny 
programov na manipuláciu s priestorovými dátami. 

Databázové systémy, ktoré nie sú priamo prepojené 
s počítačovou grafikou (napr. databázové servery), umožňu
jú definovať priestorovú zložku napr. pomocou bodov da
ných geografickými súradnicami (x, y alebo <p, A) zazna
menanými v numerických dátových poliach. Pri plošných 
a líniových mapových objektov sú to centroidy (geo
metrické ťažiská) zodpovedajúcich grafických entít. Ale 
priestorové zložky informácií v relačných databázach 
možno definovať aj inak (Špaček, 1999). 

Hlavné identifikačné a dátové prvky digitálnej mapy 
v prostredí GIS 

Aby informačná vrstva digitálnej mapy spÍňala účel 
a zmysel priestorového informačného systému, musí obsa
hovať hlavné kritériá GIS, a to najmä z hľadiska budúcej 
manipulácie a dälšieho spracúvania v nej obsiahnutých 
údajov (Maguire, l 991; ľuček, l 998 ; Šúri a Cebecauer, 
1997). Za takéto kritériá považujeme najmä 

- polohovú zložku (geografickú lokalizáciu), 
- geometriu a topológiu (definíciu priestorových vzťa-

hov medzi grafickými entitami), 
- tematickú zložku (negrafickú atribútovú časť). 
Polohová zložka určuje presnú lokali záciu zobrazova

ného objektu na povrchu Zeme. Pres ná geografická polo
ha mapového objektu sa znázorňuje v súradnicovom sys
téme definovanom v jednej z používaných kartografických 
zobrazovacích projekcií, napr. Lon/Lat (WGS), S-JTSK, 
S-42 atd'., pričom med zi súradnicovými systémami a kar
tografickými projekciami je možná vzájomná konverzia. 

Geometria a topológia sa vyjadrujú v dvojrozmerných 
digitálnych vektorových mapách formou statický.ch gra
fických entít typu bod, 1 ínia a polygón (plocha), ktoré ap
roximuj ú reálne dynamické objekty zemského povrchu. 
Dôraz treba klásť najmä na topologickú „čistotu" digitál
nej mapy. Nedôslednosť pri digitali zácii a topologickej 
korekcii spôsobuje naj častejšie ťažkosti pri syntézovom 
spracúvaní máp v prostredí GIS. 

Tematická ( atribútová) zložka je najdôležitejšou zlož
kou informačne hodnotnej digitálnej mapy. Správne kon
cipovaná tematická zložka vytvára z digitálnej mapy te, 
maticky vyhranený priestorový informačný systém, ktorý 
obsahuje neporovnateľne viac údajov ako klasická mapa, 
obsahujúca všetky informácie iba v grafickej forme vyjad
rené pomocou farby, šráf, typu a hrúbky čiary atd '. V zhľa
dom na „ergonomickú únosnosť" klasického mapového 
diela tak možno k objektu mapy priradiť iba niekoľko 
kombinácií atribútov, kým v digitálnej mape sa dá k istej 
entite v zázname databázy jednej tabulky priradiť až 256 
rozličných tematických atribútov, čo je bežný Ii mi t 
databázových programov. Pri relačnom prepojení však 
možno k jednému mapovému objektu priradiť nekonečné 
množstvo sledovaných atribútov. 
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Tab. 1 
Návrh štruktúry databázy hlavnej informačnej vrstvy mapy inžinierskogeologickej rajonizácie so znázornením relačných prepojení 

(zvýraznené riadky sú relačné databázové polia) 
Proposal of the database structure of the main information layer of the digital map of engineering geological zoning with marked 

relationship (darker rows are relational database fields) 

Názov poľa Dátový typ Charakteristika a opis dátového poľa 

Hlavná tabulka prepojená s grafickými entitami: podrajony 

1D 
CX_S42 
CY_S42 
PODR_ID 
PODR_LBL 
RAJON_ID 
REGION_ID 
LľľOL_ID 

AREA 
PERIMETER 

Jnteger 
Float 
Float 
lnteger 
Char( IO) 
Integer 
Integer 
Integer 
Float 
Float 

jedinečný databázový identifikátor grafickej entity 
súradnica X centroidu plochy v S-42 
súradnica Y centroidu plochy v S-42 
kód podrajónu 
označenie podrajónu v mape 
kód rajónu 
kód regiónu a oblasti 
kód litostratigrafickej jednotky 
plocha podrajónu [m2] 

obvod podrajónu [ml 

Relačné prepojenie 

kod_podr,kod_rajpo 

kod_rajon, kod_rajpo 
kod_region 
kod_litol 

ZUJ_ID Integer kód katastra obce, do ktorého spadá centroid podrajónu (v nadväznosti na údaje štátnej správy) 

Kódovacia tabuľka pre podrajóny: kod_podr 

1--- PODR_ID Integer 
Char(I0) 
Char(l50) 
Char(50) 
Char(50) 
Char(50) 
Char( 150) 
Char( 150) 

kód podrajónu 
symbol podrajónu 

podrajony, kod_rajpo 
PODR_TEXT 
PODR_UTO 
STN731001 
STN721001 
STN733050 
PODR_VYUZ 
PODR_OSOB 

Ii tologická charakteristika 
JG charakteristika podľa STN 73 1001 
IG charakteristika podľa STN 72 1001 
IG charakteristika podľa STN 73 3050 
možnosti využitia hornín 
osobitosti prostredia 

Kódovacia tabuľka pre rajóny: kod_rajon 

>--t--- RAJON_ID Integer 
Char(5) 
Char( 150) 
Char( 150) 
Char( 150) 

kód rajónu podrajony, kod_rajpo 
RAJON_TEXT 
RAJON_OPJS 
RAJON_HG 
RAJON_GD 

symbol rajónu 
geologicko-geomorfologické pomery 
hydrogeologické pomery 
geodynamické javy 

Kódovacia tabulka pre regióny: kod_region 

REGION_ID 
REGJON_OPIS 

Integer 
Char(50) 

kód regiónu a oblasti 
názov regiónu a oblasti 

Kódovacia tabuľka pre litostratigrafické jednotky: kod_litol 

LITOL_ID 
LITOL_SYM 
LITOL_OPIS 

Integer 
Char(50) 
Char( 150) 

kód litostratigrafickej jednotky 
symbol litostratigrafickej jednotky 
opis litostratigrafickej jednotky 

Jednotná kódovacia tabuľka pre rajóny a podrajóny: kod_rajpo 

PODR_ID 
RAJON_ID 
PODR_LBL 
PODR_TEXT 
RAJON_TEXT 

Integer 
lnteger 
Char(l O) 
Char( 1 O) 
Char( 1 O) 

kód podrajónu 
kód rajónu 
označenie podrajónu v mape 
symbol podrajónu 
symbol rajónu 

podrajony 

pod raj ony 

podrajony, kod_podr 
podrajony, kod_rajon 

Obsah, členenie a tvorba hlavnej informačnej vrstvy 
digitálnej mapy inžinierskogeologickej rajonizácie 

výstavby aj prevádzky stavebných a ťažobných inžinier
skych diel. Pre svoj obsah a jednoduchosť je ľahko 
čitateľná aj pre používateľov negeológov (plánovačov, 
projektantov a pod .). Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie je jedným 

z typov geologických máp. Zobrazuje zjednodušený mo
del tých zložiek geologického prostredia, ktoré sú výz
namné z hľadiska územného plánovania, projektovania, 

Hlavnou náplňou mapy inžinierskogeologickej rajo
nizácie je vyčlenenie územných celkov, ktoré sa od seba 
odlišujú charakterom a stupňom rovnorodosti geologic-



P. Paudirš er al.: Návrh šrrukrúry priesrorovej darabázy inforrnnó1ej vrstvy pre digirá/nu vekrorovú mapu inžinierskogeologickej rajonizácie 1 3 1 

kého prostredia. Vyčleňované celky sa rozdeľujú do pia
tich taxonomických úrovní (Vestník MŽP SR , 1996). 
Najvyššou je región , ktorý reprezentuje geologickoštruk
túrny model geologického prostredia . Ni žšou jednotkou 
je oblasť, ktorá predstavuje geomorfologicko-krajinný 
model územia. Nasledujúcou jednotkou je rajón (gene
ticko-litologický model horninového prostredia), pod
rajón (model vertikálnej skladby základovej pôdy) a ok r
sok (model inžinierskogeologických pomerov; Matula, 
1995; Hrašna a Vlčko, 1995). 

Najbežnejšia mierka „klasických" máp inžinierskogeo
logickej rajonizácie je 1: 10 OOO a 1 :50 OOO. Pri digitál
nych mapách je mierka flexibilná a možno ju meniť 
podľa potreby. Pri zobrazovaní vo veľmi veľkých mier
kach (] : 1 OOO a väčších) treba brať do úvahy presnosť, 
s akou bola digitálna mapa zostavená, a teda to, aké zob
razenie má ešte zmysel. Preto je presnosť dôležitou sprie
vodnou informáciou, a to nielen k mape inž iniersko
geologickej rajonizácie, ale ku každej digitálnej mape. 

Už sme uviedli, že náš príspevok je zameraný len na zos
tavovanie informačnej vrstvy digitálnej mapy inžiniersko
geologickej rajonizácie nesúcej informácie o podrajónoch 
a ich nadradených taxonomických úrovniach. Podkladom 
na zostavenie informačnej vrstvy mapy bola smernica na 
zostavovanie inžinierskogeologických máp publikovaná 
vo Vestníku MŽP SR (4, 1996, čiastka 4). 
Vzhľadom na presnosť máp malých a stredných mierok 

sme za základnú a zároveň najmenšiu alokovateľnú jed
notku, na ktorú sa databázový záznam vzťahuje, zvolili 
podrajón, ktorý je v informačnej vrstve mapy reprezento
vaný polygónom (plošnou entitou). V základnej tabuľke 
sa k podrajónom priraďujú nielen údaje, ktoré sa na ne 
v zťahujú priamo, ale aj údaje dotýkajúce sa nadradených 
taxonomických jednotiek, čiže inžinierskogeologických 
rajónov, oblastí a regiónov. Nadradené taxonomické jed
notky možno určiť na základe rovnakých indexov susedia
cich podrajónov daných rovnakou hodnotou kódu 
v prísl ušnom databázovom poli reprezentujúcom rajón, 
oblasť, resp. región. 

S grafickými entitami sa priamo spája len hlavná ta
bul'ka (tab. podrajon), ktorá - aby sa šetrila pamäťová ka
pacita a procesorový čas počítača pri vyhľadávaní - obsa
huje iba polia numerického dátového typu Integer a Float 
(tab. 1, obr. 1 ). Celočíselné ([nteger) údaje predstavujú 
kódy, na ktoré sa viažu vysvetľujúce textové informácie 
v tzv. kódovacích tabuľkách (legendách). V rámci hlav
nej informačnej vrstvy je navrhnutých päť kódovacích 
tabuliek, ktoré v prípade potreby možno relačne prepojiť 
s hlavnou tabuľkou vzťahom „M: l " , čiže na viaceré 
záznamy v hlavnej tabuľke sa v zťahuje práve jeden 
záznam v kódovacej tabulke. 

Každý vyčlenený podrajón má číselný kód, ktorý je 
v hlavnej tabulke uvedený v poli PODR_ID (pozri opis 
štruktúry v tab. 1 ). V kódovacej tabulke pre podrajóny 
(tab. kod_podr) je pole s rovnakým názvom (PODR_ID) 
aj dátovým typom, v ktorom sú zaznamenané všetky jedi
nečné kódy podrajónov vyčlenených v mape, a zároveň 
pole s názvom PODR_TEXT, obsahujúce symboly pod
rajónov podľa smernice (Klukanová et al., 1995; Vestník 

MŽP SR, 1996). V ďalších poliach kódovacej tabulky sú 
opisné a normové charakteristiky podrajónu, ako je lito
logická charakteristika hornín, charakteristika podľa STN 
73 1001, STN 72 1001, STN 73 3050, možnosti využitia 
hornín a osobitosti prostredia podrajónu. Je teda zrejmé, 
že kódovacia tabulka pre vyčlenené podrajóny má rovna
ký obsah ako tlačená forma prehľadnej charakteristiky 
inžinierskogeologických rajónov a podraj ónov prikladaná 
v prehľadnej tabulkovej podobe k mapám inžiniersko
geologickej rajonizácie. Týmto kódovacím spôsobom 
sme riešili aj ukladanie informácií o symboloch a charakte
ristikách vyčlenených rajónov. Tak možno zabrániť dupli
citným záznamom dlhých rovnakých textových reťazcov, 
opakujúcich sa v hlavnej tabulke. 

Aby bola práca s databázou prehľadná a rešpektoval sa 
jednotný kódovací systém zvolený a koordinovaný na 
MŽP SR, databázu sme doplnili o jednotnú kódovaciu ta
bulku pre rajóny a podrajóny (tab. kod_rajpo). V nej sa 
uvádzajú všetky vyčlenené rajóny a podrajóny na území 
Sl ovenska a ich číselné kódy tak, ako sa publikov a li 
a priebežne dopÍňali na MŽP SR (Kl ukanová et al., 1995). 
Relačná databáza hlavnej informačnej vrstvy mapy 

inžinierskogeologickej rajonizácie je doplnená aj o sym
boly a inžinierskogeologické charakteristiky litostratigra
fických jednotiek tvoriacich vyčlenené podrajóny (tab. 
kod_litol, tab. 1) , čo je hlavná náplň máp inžiniersko
geologických pomerov. Vdaka týmto údajom je vlastne 
hlavná informačná vrstva mapy inžinierskogeologickej 
rajonizácie zároveň aj hlavnou informačnou vrstvou máp 
inžinierskogeologických pomerov. 

Návrh štruktúry databázy hlavnej informačnej vrstvy 
detailne uvádza tab. 1. Táto tabulka obsahuje názvy polí, 
ktoré navrhujeme, dátové typy polí a definície relačných 
vzťahov vo forme, ktorá čo najkomplexnejšie prihliada na 
účelovú hodnotu digitálnej mapy a umožňuje aj pružnú 
manipuláciu s údajmi. 

Záver 

Návrh štruktúry databázy informačnej vrstvy mapy 
inžinierskogeologickej rajonizácie je uceleným pohľadom 
na tvorbu GIS údajov v inžinierskej geológii. Nie je zá
väzný, ale je skôr podnetom na diskusiu o členení podob
ných priestorových údajov , a to nie iba v inžinierskej 
geológii. Digitálne informačné vrstvy mapy s takto čle
nenou databázou tvoria ucelený a tematicky vyhranený in
formačný systém o území vhodný na dalšie analytické 
a syntetické spracúvanie v prostredí G IS. Mapa je využi
te ľná najmä pri tvo rbe syntézových máp v krajinnom 
plánovaní, kde sa môžu informácie o inžinierskogeologic
kej rajonizácii využívať najmä v tvorbe abiotických kom
plexov ako vstupných vrstiev na hodnotenie ekologickej 
únosnosti krajiny (Ružička a Miklós, 1982), ako aj na 
územné plánovanie využívania krajiny. 

Podobne ako v tomto príspevku máme rozpracované aj 
štruktúry databáz ďalších nosných informačných vrstiev 
účelových inžinierskogeologických máp (mapy význam
ných geologických faktorov životného prostredia, náchyl
nosti území na zasúvanie, presadanie a i.) a ich praktické 
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využívanie pri tvorbe máp je v súčasnosti v štádiu overo
vania. Bližšie informácie o týchto mapách, ako aj 
o štruktúrach priestorových databáz ich hlavných infor
mačných vrstiev možno získať aj na internetovej adrese 
http:// di on ysos. gssr. sk/i g_home. 
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Proposal of spatial database structure of the main information vector layer for digital 
engineering geological zoning map 

The geographical information technologies are widely 
used in science, including geology , abroad and in Slovakia 
as well, especially as a tool for effective manipulation, ana
lysation and archivation of geographically located data slo
ried in digital form. With respect to an information value of 
maps, the digital dala are more flexible and complex in com
parison to data storied in analog maps. Archivation of de
scriptive data linked to geographical objects (in vector or 
raster form) in appropriately designed database creates base 
ťor comprehensive and thematically consistent geographical 
information system (GIS). This article presenls a proposal of 
database structure of main information layer of digital map of 
engineering geological zoning, considering small and 
middle map scales (] :200 000-1: 1 O 000). 

The most sui table way ťor storage of geographically loca
ted data seems to be relational database. An effective data se
lection and distribution based on various criteria defined by 
keywords depend also upon appropriately designed structure 
of lhe database. In order to create the suitable structure, we 
had utilized the property of GIS software, which enables lin
kage of records from feature attributes tables with graphical 
features (points, lines, polygons) - Fíg. 1. We had also sa
tisfied criteria that are required by GIS systems. The three 
base cri teria are: 

- spatial data (geographical coordinates given by x, y or 
cp, A pairs), 

- geometry and topology (geometrical shape of the map 
features and nod distribution), 

- attributes (tabular numeric and character data associated 
with map features and describmg them). 

The detail structure of the database is given in the table 1. 
The table lists the data fields, their names and types, and defi-

nes relations among the tables in such way, which fully pre
serve inťormation value of the digital map and enable ťlexible 
manipulation with the data. In respect to accuracy of the map 
scale, we have set engineering geological subzones as the 
fundamental and smallest selectable features. In order to pre
serve topological comprehensibility they are polygons only 
(area items). Al! dala from feature attribute tables are linked to 
subzones via coordinate table. The coordinate table contains 
not only links to data describing attributes of subzones, but 
also links to data describing higher taxonomic units (engine
ering geological zone, region and area). The higher units can 
be outlined by selection of neighbouring subzones with identi
cal identifier ťor zone or region. Linear or point items repre
senting wells, landslides, quarries, geological falls etc. are 
parts of another digital inťormation layers that compose ana
log map of engineering geological zoning, if overlaid. 

The proposed system consists of one coordinate table lin
ked with graphical features and ťive feature attribute tables. 
The coordinate and feature attri bute tab les share common ele
ments: codes (identifier). The code links the feature attributes 
with the feature coordinates establishing relation one to ma
ny. The feature attribute tables contain numerical and cha
racter data such as description of the hydrogeological, geo
dynamical and geomorphological features of the subzones , 
engineering and standard properties of rocks of subzones, 
symbols of subzones, etc. Such designed database structure 
consisting of coordinate table and feature attribute tables 
prevents duplicity of long character records. 

Inťormation system with structure as presented in the article 
has wide usage mainly in data analysis in GIS environment 
done ťor urban planning or compilation of new engineering 
geological maps. 
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Možnosti využívania elektrónovej mikroskopie ultratenkých rezov 
v geológii a pedológii 
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MÁRIA ČAPLOVIČOVÁ3 a JOZEF KRIŠTÍN3 

1 Katedra ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
'Station Science du Sol , INRA, Route St.Cyr, Versailles, France 

3Centrálne laboratórium elektrónooptických metód Prírodovedeckej fakulty UK. 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

(Doruc"ené 13.4.1999, revido vaná verzia doru tená 20. IO. 1999) 

Application of electron microscopy of ultrathin section in geology and pedology 

Electron microscopy of ultrathin sections (60 to 80 nm thick) is the new transmission electron micros
copy (TEM) technique widely used for characterization of particles and whole samples in undisturbed 
state and in samples treated by physico-chemical processes during last decade. Basically two main ap
proaches are used to observe ultrathin sections: observation of undisturbed samples and separated size 
(mineral) fractions. respectively. Electron microscopy images could be taken from both specimen types 
at low and high magnifications. Low magnification is useful for determination of particle arrangement 
and texture of the samples. High magnification images , known as high resolution TEM (HRTEM), are 
useful for determination of structural parameters of minerals (like stacking faults, d-parameter, polytype 
modification, etc.). Several examples of uses of this technique for Slovak samples on electron micro
scope in Laboratory at Faculty of Sciences Comenius University are reported. 

Key words: TEM, HRTEM, ultrathin sections, clays, soils, rocks 

Úvod 

Transmisná elektrónová mikroskopia (TEM) sa v geo
lógii začala uplatňovať viac-menej od jej zavedenia do 
bežného používania v 40.-50. rokoch 20. stor. Jej apliká
cie možno rozdeliť do dvoch základných oblastí, a to naj
mä podľa metód. Prvou bola a ešte stále je metóda sus
penzií, ktorá vychádza z možnosti tvoriť vodnú suspenziu 
z nespevnených látok s časticami malých rozmerov, ktoré 
sa potom dajú pozorovať v prechádzajúcom elektrónovom 
lúči. Druhou metódou bola príprava replík, ktorá spočíva 
v pokrývaní povrchu geologického materiálu vrstvou ko
vu alebo C. Pripravená tenká vrstva sa potom oddelí od 
geologického materiálu (najčastejšie jeho rozpustením), 
tak sa vytvorí tenká fólia, ktorej tvar odráža tvar pôvod
ného materiálu a zároveň spÍňa podmienku priehľadnosti 
pre elektrónový lúč. Tým sa vytvoria podmienky na po
zorovanie detailov povrchu minerálov a hornín. Metódu 
replík však prakticky úplne vytlačila riadkovacia elektró~ 
nová mikroskopia, ktorá sa v 70. rokoch stala bežne do
stypnou a poskytovala oveľa lepšie možnosti (vysoká 
hl bka ostrosti, trojrozmerný obraz) pri štúdiu povrchu 
geologických materiálov. Metóda suspenzií je dodnes čas
to používanou TEM metódou. Už princíp tejto metódy, 
využívajúci suspenziu malých častíc nespevnených mate
riálov, naznačuje jej najväčšiu aplikáciu pri štúdiu ílo
vých minerálov. Spočiatku sa výsledky TEM ílových mi
nerálov využívali najmä na zisťovanie rozmanitosti tva-
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rov kryštálov ílových minerálov (napr. Humbert a Shaw, 
1941; Marshall et al., I 942, etc.), ktoré pre rozmery ne
bolo možno predtým poznať. Okrem pozorovania tvarov 
kryštálov sa neskôr začala merať aj velkosť častíc (pozri 
súhrn Nadeu a Tait, 1987). Na Slovensku sa v tejto ob
lasti stala priekopníčkou H. Gerthofferová, ktorá so spo-
1 upracovníkmi publikovala rad štúdií o velkosti a tvare 
ílových minerálov z najrozmanitejších ložísk a výskytov 
u nás (napr. Gerthofferová, 1969, 1972; Gerthofferová 
a Kraus, 1979, etc.). 

Po zdokumentovaní rôznorodosti kryštálových tvarov 
sa elektrónová mikroskopia stala v mnohých prípadoch 
viac-menej dekoráciou odborných štúdií a správ dokresľu
júcou tvrdenia v texte . Nový rozmer TEM priniesla až 
technika ultratenkých rezov a iónovo stenčovaných plôch 
a spolu so zvyšovaním rozlišovacej schopnosti prístrojov 
umožnila poznať usporiadanie častíc, ich orientáciu, zisťo
vať poruchy v štruktúre, merať medzirovinnú vzdialenosť 
atd: V kombinácii s energiovodisperzným analyzátorom 
(tzv. analytická elektrónová mikroskopia) sa TEM stala 
síce laboratórne náročnou, ale pri štúdiu minerálov neza
stupiteľnou metódou. Nový a mimoriadne dôležitý roz
mer, ktorý elektrónová mikroskopia ultratenkých rezov 
priniesla, spočíva v rozšírení jej využitia aj na iné geolo
gické materiály, ako sú nespevnené ílové minerály (sedi
menty, pôda, zvetraniny ... ). 

V tejto štúdii sa zameriavame na opis možností využí
vania u nás novej metódy elektrónovej mikroskopie ultra-
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tenkých rezov geologických materiálov so zameraním na 
materiály obsahujúce vodnaté fylosilikáty, ktorú sme ne
dávno na Prírodovedeckej fakulte UK zaviedli ako na dru
hom pracovisku v Európe. 

Špecifikum prípravy ultratenkých rezov 
vodnatých fylosilikátov 

Vodnaté fylosilikáty predstavujú pri príprave ultraten
kých rezov osobitný problém, lebo obsahujú veľa vody 
(viažucej sa v štruktúre, medzi vrství, ako aj vypÍňajúcej 
priestor medzi časticami). "fažkosti spôsobuje voda, ktorá 
sa zo vzoriek odparí počas transportu z terénu do laborató
ria, resp. pri spracúvaní vzoriek. Vzorky, ktoré čiastočne 
stratili vodu, strácajú svoje pôvodné usporiadanie a menia 
aj vonkajší vzhľad a vlastnosti (Tessier a Chenu, 1997). 
Druhým problémom je paradoxne voda, ktorá vo vzor
kách zostáva. Tá bráni prenikať živici pri impregnácii pre
parátu a zároveň vyvoláva jeho nestabilitu pri kontakte 
s elektrónovým lúčom vo vysokom vákuu elektrónového 
mikroskopu, pretože tam sa voda zahrieva a prudko odpa
ruje, čím sa mení nielen usporiadanie častíc, ale aj štruk
túrne parametre minerálov. Výsledkom je pozorovanie 
artefaktov. Preto na elimináciu negatívneho vplyvu prí
padnej straty vody pri odbere a spracúvaní vzorky, ale zá
roveň aj negatívneho vplyvu prudkej straty vody v mikro-

skope pri príprave ultratenkých rezov používam osobitný 
postup. Vzorky pri ňom najprv nasycujeme vodou na ma
ximálnu možnú mieru a potom vodu vymieňame za me
tanol, propylénoxid a až na záver impregnujeme vzorky 
živicou (detailný postup opisujeme dalej). Po polyme
rizácii a stvrdnutí živice možno zo vzoriek ultramikro
rezačkou rezať ultratenké plátky, ktoré umožňujú prechod 
elektrónových lúčov a tým aj pozorovanie obrazu v trans
misnom elektrónovom mikroskope. 

Príprava ultratenkých rezov 

Príprava ultratenkých rezov okrem rezania zahŕňa aj nie
koľkodňové zalievanie vzorky do živice, ktoré modifikoval 
Tessier ( 1984) zo zalievania biologických preparátov na 
pôdne vzorky. Zalievaná vzorka môže mať rozličnú formu: 
úlomok celohorninovej vzorky alebo pôdy (podmienkou je 
nízky obsah veľmi tvrdých minerálov, ako je kremeň), 
vyseparovaná zrnitostná frakcia, vodná suspenzia. Osobit
ným prípadom je príprava klasického tenkého preparátu 
(výbrusu) na optickú mikroskopiu, z ktorého možno istú 
časť vybrať na nasledujúcu prípravu ultratenkého rezu. 

Zvolená vzorka sa vloží do horúceho agaru priprave
ného varením agarového prášku (0,5 g) v destilovanej vo
de (25 ml). Agar po vychladnutí stuhne, a tak vytvorí že
latínový agarový „koláč", s ktorým možno ľahko mani-

Obr. 1. Príklad využitia ultratenkých rezov upravených vzonek pri menšom zváčšení. Pôvodne relatívne hrubé a dlhé častice pyrofylitu v ílovej 
frakcii (A) sa pod vplyvom silného mechanického ataku zmenili na oválne agregáty z reliktov pôvodných častíc tmelených amorfným materiálom (8). 

Fíg. 1. Ultrathin sections of clay fraction of pyrophyllite at low magnif1cation. Relatively thick and long onginal pyrophyl11te part1c!es (A) 
are changed by strong mechanical treatment to rounded aggregates composed of partic!e relicts and amorphous matter (8). 
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pulovať. Agarový „koláč" sa na niekolko dní vloží do 
prostredia s vysokou vlhkosťou, v ktorom sa vzorka cez 
priepustný agarový obal nasýti vodou. V nasledujúcom 
kroku sa voda vo vzorke vymení za metanol, metanol za 
propylénoxid a na záver sa propylénoxid vymení za TEM 
živicu (v našom prípade to bola viaczložková živica 
Spurr). Celý proces trvá cca 28 hodín. V úplnom závere 
výmeny procesu sa vzorka - stále ešte v agare - vloží do 
formičky (cca 10x3,5x2 mm), zaleje živicou a polymeri
zuje pri teplote 70 °C maximálne 24 hodín. Až z takto 
upravených vzoriek sa dajú úspešne rezať ultratenké rezy 
schopné poskytnúť kvalitnú informáciu. Technika rezania 
ultratenkých rezov z geologických materiálov je takmer 
rovnaká, akú používajú biológovia na prípravu svojich 
vzoriek (Mráz a Polónyi, 1988). Pred rezaním sa blok so 
vzorkou upraví do tvaru pyramídy so zrezaným vrcholom 
žiletkou a skleneným nožom. Rezy hrubé 60 až 80 nm, 
rezané na mikrorezačke (v tomto prípade Reichert Ultra
cut) diamantovým nožom, sa zachytávajú na vodnej hla
dine a dávajú na TEM sieťku pokrytú kolódiom a C. 

Obr. 2. Častice neporušeného pyrofylitu pri veľkom zväčšení. Tmavé 
línie predstavujú silikátové vrstvy a svetlé medzi vrstvy . Častica A má 
pri 26 vrstvách priemernú med zirovinnú v zdialenos ť (d) 0,91 nm 
a častica B pri 13 vrstvách 0,93 nm. Teoretická hodnota d pyrofylitu 
je 0,92 nm. 

Fig. 2. HRTEM lattice fringe images of untreated pyrophyllite particles. 
Dark lines are silicate layers and light lines are interlayers. Particle A 
contain 26 layers with mean d-spacing of 0.91 run and particle B has 13 
layers with d = 0.93 nm. Theoretic d-spacing for pyrophyllite is 0.92 nm. 

V geológii možno na prípravu tenkfch fólií pozorova
teľných v TEM používať aj iónové stenčovanie. Ide o me
tódu uplatňujúcu sa pri mineráloch a horninách, ktoré sa 
nedajú rezať diamantovým nožom (rudné minerály, siliká
ty okrem vrstvovitých silikátov atď.). Pri materiáloch 
obsahujúcich vodu nie je takýto spôsob prípravy vhodný. 

Možnosti využívania ultratenkých rezov 

V používaní elektrónovej mikroskopie ultratenkých 
rezov sa vo všeobecnosti uplatňujú dva základné prístupy. 
Je to 

1. mikroskopia neporušenfch celohorninových vzoriek 
a 

2. mikroskopia separovan5•ch frakcií. 
Príprava preparátov je v obidvoch prípadoch rovnaká, 

ale rozdiel je v informácii, ktorá sa príslušným prístupom 
získava. Pri neporušených vzorkách je najvýznamnejším 
prínosom možnosť pozorovať pôvodné usporiadanie častíc , 
tmel, medzičasticovf pórový priestor, vzájomnú postup
nosť vzniku a vývoja jednotlivých fáz. Mikroskopia sepa
rovaných frakcií neposkytuje informácie o pôvodnom sta
ve skúmaného subjektu, ale umožňuje pozorovať vybranú 
veľkostnú frakciu v koncentrovanej podobe, čo uľahčuje 
určovať tvar kryštálov, ich velkosť, ako aj kryštalografic
ké parametre (medzirovinnú vzdialenosť, parametre základ
nej bunky, poruchy v štruktúre). Obidva prístupy umož
ňujú sledovanie pri malom zväčšení (1000- až 15 OOO-ná
sobné), keď sa získava informácia o analyzovanej vzorke 
ako celku (obr. IA, B), ako aj pri veľkom zväčšení a veľ
kom rozlíšení (50 OOO-krát a viac. obr. 2). keď ide o tzv. 
vysokorozl i šov aci u elektrónovú mi kroskopi u (označovanú 
všeobecne prijímanou skratkou HRTEM - z anglického 
high resolution transmission electron microscopy). 

Elektrónová mikroskopia neporušených vzoriek 

Ak sa na prípravu preparátu používa neporušená vzor
ka. je možnosť priamo pozorov ať pôvodnú štruktúru hor
ni ny alebo pôdy. Takýto mimoriadne cenný prístup 
umožt"1uje sledovať zmeny minerálnom systéme vo 
vziahu k zmenám v prosrredí. v ktorom sa nachádza. 
Zmeny môžu byt fyzikálno-mechanické alebo chemické. 
Je to ideálny spôsob na sledovanie fázových a štruktúr
no-textúrnych zmien v zvetraninových a pôdnych profi
loch , kde možno pozorovať kvalitatívne aj kvantitatívne 
zmeny v závislosti od intenzity pôsobenia príslušného 
činiteľa (zvetrávanie. postup znečisťovania. účinok rozto
kov, podzemnej vody atd'.). TEM ultratenkých rezov pri 
takýchto aplikáciách umožňuje kvantifikovať zmeny 
v pórovom systéme, ktoré majú priamy vplyv na fyzikál
no-mechanické vlastnosti horniny alebo pôdy (permeabi
lita, hydraulická vodivosť, fyzikálna stabilita). Identifiká
cia jednotlivých minerálnych fáz umožňuje odlíšiť auti
génne a detritické zložky, ako aj postupnosť ich vzniku, 
resp. vzájomnej transformácie (obr. 3, 4, 5, 6). Iba táto 
metóda poskytuje informáciu o forme vystupovania zlo
žiek, ktoré sa v hornine, resp. pôde nachádzajú. Typic
kým príkladom sú oxyhydroxidy Fe a Mn alebo pseudo-
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0hr. 3: Zvetrávani e b1ot1tu pri pedogenéze. Fyzikálny rozpad kryštálu 
sprevádza chemickä alterácia. Tmavé prúžky predstavujú zóny s lo
kálnym Fe obohatením. Fe uvoľnené zo štruktúry biotitu vyzrážam' na 
povrchu minerálu. 

Fig. 3. Weathering of biotite in the soil. Physical disintegration is ac
companied with chemical alteration. Darker colours are zanes of !o
ca! Fe enrichment. Iron released from the mineral structure is prec1p1-
tating on i ts surface. 

Obr. 4. Rozpad veľkého kryštálu sľudy ( 1) a mechanický rozpad kryš
tálov kremeňa (2) pri zvetrávaní. 

Fig. 4. Fe-oxyhydroxides fill pore spaces in the soil. ( 1) The other 
characteristic features of weathering are d1 sintegrat1on of quartz 
grains (2) and delamination of m1ca part1cle (3). 

Obr. 5. Oxyh)drox1d) Fe ( 1 l 1) pľňaJtice pórm ý pnestor z, etranmy 
spolu s dalším1 charaktenstick)ml črtami zveträvac1eho procesu. ako 
Je dezintegrácia kremenných zŕn (2) a delammác1a muskovitu (3). 

Fig. 5. D1 s1ntegration of m1ca particle during weathenng ( 1 l and me
charncal d1sintegrat1on of quartz grams (2). 

50nm 
Obr. 6. Oxyhydroxidy Fe-Mn, zrnknuté pri pedogenéze tvoria zhluky 
s charaktensuckou mohérovou štruktúrou ( 1 ). Jednotlivé vrstvy sľudy 
sú pozorovateľné pri vysokom rozlíšení (2). 

Fig. 6. HRTEM image of Fe-Mn OX) hydrox1des from s01! "ith cha
ractenstic mohalľ texture ( 1 J Mica particle \\ ith lattice fringes (2) 
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Obr. 7. Distribúcia sekundárnych minerálov v neporušenej vzorke pôdy postihnutej kyslým banským výtokom. Pseudoamorfné oxyhydroxidy Fe 
tvoria povlak na minerálnych zrnách (A, 1 - Fe oxyhydroxidy. 2 - pseudokubický kryštál jarozitu, 3 - sľuda; B) alebo samostatné útvary, na kto
rých možno pozorovať znaky rekryštalizácie (C). Kryštály jarositu sa vyskytujú ako individuálne zrná alebo zhluky v dutinách pórov (D). 

Fig. 7. Distribution of secondary mineral s in an undisturbed soil affected by acid mine drainage. Pseudoamorphous Fe-oxyhydroxides appear as 
coatings on mínera! grains (A, 1 - Fe-oxyhydroxides, 2 - pseudocubic crystal of jarosite, 3 - mica; B) recrystallisation of Fe-oxyhydroxides (C). 
Crystals ofjarosite are evenly distributed between clay particles or filling pore spaces. 
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Obr. 8. Tvar a usponadanie smekt1tových kryštálov pred kyselinovým atakom (A ) a po ňom 18). 

Fig. 8. Arrangement of smectite crystals before ( 1) and after acid treatment (2) 

kryštalické sírany. Všetky tieto zložky významne ovplyv
ňujú vlastnosti pôdy a sedimentov. ale formy ich vystu
pmania sú často neznáme, a to najmä pre ich amorfnú 
alebo slabokryštalickú povahu. Na obr. 7 A, B, C, D je 
niekoľko veľmi názorných príkladov z acidifi kovanej ob
lasti Šobov pri Banskej Štiavnici (Šucha et al., 1997), 
kde pôdu atakuje kyslá voda vznikajúca pri zvetrávaní 
pyritu . Voda má extrémne vysoký obsah Fe, Al a síra
nov, ktoré sa pri kontakte s pôdou vyzrážavajú, praktic
ky vypÍňajú celý pórový priestor, obaľujú všetky mine
rálne častice a geochemickým účinkom urýchľujú roz
klad kremeňa (Šucha et al., in prep.). 

Ultratenké rezy neporušených vzoriek majú nezastupi
teľnú úlohu pri experimentálnom štúdiu zmien zeminy 
pri zmenách vonkajších podmienok. Ide najmä o experi
mentáLne štúdium dlhodobého účinku umelých hnojív na 
fyzikálnochemické vlastnosti pôdy, na možné zmeny 
vlastností ílových tesnení pri styku s kyslým, resp. alka
lickým prostredím v úložiskách toxického a rádioaktívne
ho odpadu (obr. SA, B; Prost, 1990; Robert et al., 1991; 
Tessier, 199l;Tessieretal., 1992). 

Elektrónová mikroskopia separovaných frakcií 

Tento spôsob prípravy preparátov využívame najmä pri 
aplikácii zameraných na sledovanie veľkosti častíc a ich 
distribúcie, ktoré sa v súčasnom období stávajú kľúčom 
pri poznávaní geologických procesov (Eberl et al., 1998). 
Aj napriek tomu, že je na určovanie veľkosti kryštálov 
niekoľko nepriamych metód (napr. rtg. difrakcia, Eberl et 
al., 1996; Drits et al., 1998), zostáva elektrónová mikro
skopia v mnohých prípadoch jedinou priamou metódou 

zabezpečujúcou kalibráci u a overenie akejkoľvek nepria
mej metódy. Okrem toho v prípadoch. keď musíme pra
coval so zmesami minerálov podobných rtg. difrakčných 
vlastností, je TEM opäť j edinou metódou umožňujúcou 
dospieť k výsledkom. Charakteristickým príkladom je sta
novovanie distribúcie hrúbky autigénneho illitu v ílov
coch a bridliciach, kde je niekoľko generácií sľudových 
minerálov . V takom prípade je TEM ultratenkých rezov 
ideálnou metódou a poskytuje veľmi dobré výsl ed ky 
(obr. 9, Uhlík et al., in prep.). Okrem velkosti kryštálov 
má v mnohých aplikáciách veľký význam aj ich tvar. Aj 
tam je TEM je_dinou metódou umožňujúcou stanoviť tva
ry kryštálov (Srodon a Elsass, 1994; Sucha et al., 1996; 
Rajecetal., 1999). 
Neoddeliteľnou súčasťou elektrónovej mikroskopie 

ultratenkých rezov je vysokorozlišovacia TEM (HRTEM), 
ktorá umožňuje priamo pozorovať mriežkové roviny 
v kryštáloch a tým aj merať parametre nanometrových 
rozmerov. 

Nevyhnutnou podmienkou na to, aby vznikol mriežkový 
kontrast tvaru prúžkov je , aby vzorka mala optimálnu 
hrúbku a orientáciu (aby bola splnená Braggova podmienka) 
a aby objektívová clona prepustila primárny a aspoň jeden 
difrakovaný lúč , ktoré sa na tvorbe obrazu zúčastňujú. 
Pri urýchľovacom napätí sa ako optimálna javí hrúbka 
rezu 70 nm. Ďalším dôležitým parametrom je veľkosť 
objektívovej clony a stupeň defokusácie objektívovej šo
šovky. Pretože uhol odklonenia difraktovaného lúča od 
pri márneho trans mi tovaného I úča je nepriamoúmerný 
medzirovinnej vzdialenosti difraktujúcej roviny, pre menšej 
medzi rovinnej vzdialenosti sú potrebné objektívové clony 
s väčšími otvormi. Vo vzorkách použi tých pri našich 
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0hr. 9. Pci 1nterkalác1i illitovo-smektnových kryštálov polymérnou lát
kou nastáva separácia základných illitových častíc. Distribúcia ich 
hrúbky sa získa jednoduchým spočítaním vrstiev aspoň pri 120-150 
časticiach (čísla na obrázku znamenajú počet vrstiev na časticu). 

Fig. 9. Fundamental illite particles were separated after intercalation 
of illit-smektite crystals with polymer matter. ľheir distribution is 
obtained by simple counting of layers at least for 120-150 particles 
(numbers mean amount of layers per particle). 

meraniach sú difraktujúcimi roviny (001) s medzirovinnou 
vzdialenosťou (1 nm - illit, 0,92 nm pyrofylity, 1,35 nm 
smektity). Ultratenké rezy boli fotografované pri zväčšení 
60 000x v podfokusovanom stave pri velkosti objektívo
vej clony 50 µm. Defokusácia objektívovej šošovky sa 
pohybovala od -86 do -136 nm. 

HRTEM sa využíva hlavne na meranie medzirovinnej 
vzdialenosti (parameter d) minerálov (nameraná vzdialenosť 
od stredu krajných vrstiev kryštálu sa vydelí celkovým 
počtom medzivrstiev a zväčšením), čo umožňuje presne 
ich identifikovať (obr. 2, 6, 9). Pri ťylosilikátoch je nes
mierne významná na identifikáciu zmiešanovrstvových 
silikátov. Využíva sa aj na štúdium stavby kryštálov 
a porúch, resp. dislokácií v ich štruktúre. 

Záver 

Elektrónová mikroskopia ultratenkých rezov je v geo
lógii relatívne novou technikou a bežne sa používa pri
bližne od začiatku 90. rokov na viacerých pracoviskách 
po celom svete. Jej uplatňovanie posúva poznanie 
v tzv. mäkkej geológii, kde sa využíva v prvom rade, do 

úplne nm ého svet! a. Poskytuje informácie o geologic
kej hmote na mikrometrov ej až nanometrovej úrovni. 
čím vypÍňa oblasi poznania medzi úrovňou. ktorú po
skytuje optická mikroskopia a samotnou stavbou 
a štruktúrou jednotlivých minerálnych foriem. Je jedi
nou metódou schopnou zachovai pôvodné usporiadanie 
horniny alebo pôdy a priblížil ho pozorovateľovi v ta
kom veľkom intervale zvačšenia. Sme presvedčení. že 
zavedenie tejto metódy na Slovensku poskytne dostatok 
príležitostí pre mnohých geológov dospiei k novým 
a cenným poznatkom. 
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Application of electron microscopy of ul trathin sections in geology and pedology 

Basic information about electron microscopy of ultrathin 
sections (60 to 80 nm thick) as very powerful and new tran s
mission electron microscopy (TEM) technique and about em
bedding process for preparing the TEM specimens is reported 
in the paper. The technique recently installed at Faculty of 
Sciences Comenius University in Bratislava could be applied 
to both geological and pedological samples having majority 
of "soft" anorganic and/or organic mineral constituents 
(clays, amorhpous matter , oxyhydroxides, organic matter 
... ). The main problem of ultrathin section preparation is the 
water retaining in samples. Water damages original sample 
properties and structure of minerals when the specimen is in 
the contact with electron beam under conditions of high va
cuum in electron microscope. The water is exchanged with 
methanol and propylene oxide which can be replaced with 
Spurr resin (TEM resin). After polymerization of the resin 
the ultrathin sections could be prepared with diamond knife 
on ultramicrotome. When hydrous minerals like clays, amor
phous gels are studied another problem with water saturation 
prior embedding procedure appears. Samples taken in the 

field under different climatic conditions and stored by diffe
rent ways could loos water from interparticle space and chan
ge their original properties. This problem is sol ved by coa
ting the sample wi th agar and saturation in water. 

Basically two main approaches are used to observe ultrat
hin sections: observation of undisturbed samples and separa
ted size (mineral) fractions, respect ive ly. Undisturbed sam
ples give unique information about the original arrangement 
of particles in sediments , soils, weathering crusts and techno
logically prepared products. They could be used to trace the 
changes of properties during natural weathering, hydrothermal 
processes as well as during treatment of sam ples in laboratory 
and technology processes. Electron microscopy images could 
be taken from both specimen types at low and high magnifi
cations. Low magnification is useful for determination of par
ticle arrangement and texture of the samples. High magni
fication images, known as high resolution TEM (HRTEM), 
are useful for determination of structural parameters of mine
rals like particle sizes and size distributions, stacking proper
ties, d-parameters, polytype modifications, etc. 
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DISKUSIA 

Metabazity na vrchu Babiná a Ostrá (rakovecká skupina) - metabazalty 
so znakmi nízkostupňovej subdukčnej metamorfózy 

alebo ultravysokotlakovo eklogitizované gabrá? 

PETER IVAN' a DUŠAN HOVORKA' 

'Katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava 
'Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK. Mlynská dolina G. 842 15 Bratislava 

Časopis Mineralia Slovaca (31, 1999, 5-6, s. 467-484) 
zverejnil pomerne rozsiahlu prácu M. Radvanca o proble
matike metamorfnej premeny bázických hornín rakoveckej 
skupiny z oblasti jej klasického vystupovania v okolí 
Rakovca. Pretože sa autor prihlásil k priamej nadväznosti 
na naše práce(,, ... odobrali sme vzorky na mineralogicko
petrologické štúdium z odkryvov a sutiny z približne rov
naký1ch miest ako Hovorka et al., 1988"; nepresná suma
rizácia našich výsledkov v úvode), pokladáme za potrebné 
zareagovať na situáciu, keď sa autorove a naše závery od
lišujú natolko, že vzbudzujú dojem výskumu v dvoch 
úplne odlišných regiónoch. 
Hneď úvodom podčiarkujeme, že zložitosť geologic

kých procesov a doteraz celkove nižšia úroveň exaktnosti 
v geologických vedách než napr. vo fyzike sa, prirodzene, 
odrážajú vo viacerých alternatívnych riešeniach a vo väčšej 
názorovej pluralite. Diskusia v takejto situácii je nevy
hnutnou podmienkou hľadania správneho riešenia. Aby 
však takáto diskusia bola možná a zmysluplná, zástanco
via rozdielnych názorov sa nevyhnutne musia pridŕžať 
všeobecne prijatej terminológie a uznávaných metodolo
gických postupov vo vedeckej práci. A práve v tom je, 
podľa nášho názoru, hlavný problém práce M. Radvanca. 
Ak sa totiž nahromadí priveľa metodických, terminolo
gických a interpretačných chýb, nemožno dospieť k záve
rom odrážajúcim geologickú realitu a celok začne pripo
mínať žart s geologickou pointou. Napriek tomu sme 
považovali za užitočné venovať tejto práci pozornosť. 
Viedlo nás k tomu nielen úsilie poskytnúť geologickej 
verejnosti podklady na vytvorenie mienky o celej veci, 
ale aj obava, že nenáležité interpretácie prekryjú nepo
chybný význam niektorých novozistených skutočností. 

Metodologickým východiskom každej vedeckej práce je 
skúmaný objekt. S jeho definíciou má autor práce, o kto
rej je reč, problémy najmä v úvode, kde sa súbežne 
označuje eklogitizované klinopyroxenické gabro, hrubo
zrnný a okatý zelenobiely metamorfit, pyroxenit a klino
pyroxenické metagabro. Hlavným nedostatkom uvede
ných názvov nie je to, že nejde o absolútne terminologické 
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synonymá, lebo predsa len pod 111m1 možno chápať 
východiskovú plutonickú horninu. Zarážajúce je niečo 
iné, a to úplné ignorovanie základných zistení predchádza
júcich generácií geológov o vulkanickom, efuzívnom 
charaktere skúmaných hornín. Je pravda, že v rozsiahlom 
masíve Babinej ( cca 12 km2) v rakoveckej skupine vystu
pujú drobné telesá subvulkanických hornín, ktoré by bolo 
možno označiť ako metagabrá, resp. metagabrodolerity, ale 
absolútne tu dominujú metavulkanity. V oblasti Ostrej sa 
subvulkanické členy dokonca vôbec nevyskytujú. Dôkazy 
o vulkanickej povahe metabazitov v skúmanej oblasti sú 
natolko viacúrovňové a evidentné, že ich spochybnenie 
môže byť len cestou k verejnej demonštrácii vlastnej 
nekompetentnosti. Veď posúdrne: našli sa tu lávové prúdy 
s poduškovými textúrami (nie štruktúrami, s. 468), o kto
rých nik z početných návštevníkov tejto lokality zo sveta 
nezapochyboval (obr. 1 ). Autorovi sa táto interpretácia 
zdá nepravdepodobná najmä z hfadiska metamrnťnej pre
meny pri vyššom tlaku, ktorú sme deklarovali (Hovorka 
et al., 1988). Tu autora odkazujeme na mnohé prípady 
zachovania tejto textúry aj v metamorfných podmienkach 
eklogitovej ľácie (cf. Bearth, 1973; Puga et al., 1995). 
Na skúmaných lokalitách nie sú zriedkavé dobre identifi
kovateľné, pôvodne sklovité, rýchlo ochladené okraje 
lávových prúdov (chilled margin) alebo lávové brekcie 
(obr. 2). Azda najjednoznačnejším dôkazom o primárne 
vulkanickej povahe sú zachované relikty nielen magmatic
kých štruktúr - porfyrickej, suboľitickej alebo oťitickej 
(Bajaník, 1975, 1976; Hovorka et al., 1988), ale aj mandlí, 
často s charakteristickou zonálnosiou. Lokálne sa dokonca 
zachoval aj magmatický klinopyroxén II matrixu (obr. 3). 
Vo výrastliciach klinopyroxénu možno ešte v niektorých 
prípadoch zistiť magmatickú zonálnosť a presýpadlové 
zrasty - fenomény z gabier neznáme. 

Z autorovho petrografického opisu je zrejmé, že pre
hliadnutie spomenutých javov je dôsledok koncetrácie 
pozornosti na jedinú petrograťickú varietu a podcenenie, 
resp. vynechanie základného mikroskopického výskumu. 
To sa nevyhnutne odráža aj v posudzovaní vzťahov medzi 
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0hr. 1. Metabazal ty s dobre zachovanou poduškovou textúrou 
z východného svahu vrchu Ostrá (Hovorka et al., 1988). 

Fíg. 1. Good preserved pillow texture in metamorphosed basalts from 
the eastern slope of the Ostrá hill (Hovorka et al., 1988). 

minerálnymi fázami a evolúcie minerálneho zloženia 
v procese metamorfózy. Autor pri hodnotení relácií medzi 
minerálnymi fázami často operuje termínom symplektit. 
Podľa klasickej definície Sederholma (1916) sa symplekti
tom volá rozpadavá štruktúra. ktorú tvoria spravidla dva 

0hr. 2. Metamorfovaný vulkanický aglomerát s premenenými kryšta
loklastmi plagioklasu, klinopyroxénu a s úlomkami spenenej lávy 
z východného svahu vrchu Ostrá. 

Fíg. 2. Metamorphosed volcanic agglomerate with altered plagio
clase, clinopyroxene crystaloclasts and scoria clasts from the eastern 
slope of the Ostrá hill. 

zákoniLe sa prerasLajúce minerály. Autorom prezentované 
s1mplektit1 tejto definícii nev1hovujú. Z terminologickej 
stránky b1 bolo v hodnejšie slm né spojenie rozpad na agre
gát minerálov. avšak z ,ecnej stránky by tomuto spojeniu 
mohla v niektorých vzorkách zodpovedal premena plagio
klasov. Údajný symplektit okolo fenokr1stu diopsidu 
zobrazený v Radvancovej práci (s. 469. obr. 1) je skôr 
premenený matrix medzi výrastlicou diopsidu a deformo
vanou i premenenou pôvodnou výrastlicou plagioklasu. 

Obmedzený výber petrografických variet sa prejavil 
v hodnotení zloženia magmatických klinopyroxénov. 
Fenokrysty zodpovedajú diopsidu (Al diopsidu) len sčasti. 
Prevažnú časť tvoria, ako je to zrejmé už z práce Hovorku 
et al. (1988) a ako potvrdzujú naše novšie - ešte nepubli
kované - analýzy, augity (Al augity). Augitu zodpovedá 
aj klinopyroxén matrixu, ktorý má, ako neskôr kryštali
zujúci, mierne vyšší obsah hedenbergitovej zložky. 

Mnohé chyby, najmä te1minologické, no aj interpretačné 
obsahuje charakteristika amfibolov. Ignorovaním pravi
diel medzinárodne uznanej klasifikácie Leaka et al. (1997) 
dáva autor amfibolom názvy, ktoré nezodpovedajú ich 
zloženiu. Pargasit nie je Ca-Na amfibol a navyše autorove 
Fe pargasity (s. 472, tab. 3) sú podľa ním uvádzaného 
prepočtu a podľa klasifikačných pravidiel taramity. Práve 
tak glaukofán (Na amfibol), ktorý Radvanec uvádza, je 
winchit (Na-Ca amfibol). Rovnako záhadný je postup 
a úvahy autora pri pomenúvaní granátov, v ktorom - podľa 
autorom vytvorenej terminológie - je granát zloženia 
Andr = 72,0-76,8 %, Gross = 25,0-26,4 % predsa len 
grossulárom. 
Veľmi svojrázne autor narába s faktmi v časti nazvanej 

pT dráha klinopyroxenického gabra. kde je iba málo tvr
dení naozaj podložených dôkazmi. Ak by sa aj prehliadlo 
to. že skúmané horniny gabrom nikdy neboli. musí ohro
mil tvrdenie. že sa .. podľa obsahu anortitovej zložky a Sr 
v epidote dospelo k záveru. že pôvodný plagioklas kryšta
lizoval z magmy vzniknutej tavením kôrového a pláš10-
vého materiálu". Zaradenie grossuláru andraditu. hedenber
gitu a antofylitu do magmatického štádia je rovnako 
pozoruhodné a zo S\etovej literatúry doteraz neznáme. Ale 
naozajstným prekvapením je interpretácia vrcholných štádií 
metamorfózy ako „štádia prográdnej eklogiLizácie v ultra
v1sokotlakovej metamorfóze" a štádia „vrcholu eklogito
vej fácie v ultravysokotlakovej metamorfóze". V prvom 
rade treba podotknúi. že termínom ultravysokotlaková 
(UHPJ metamorfóza sa označuje metamorfóza. ktorá vedie 
až k formovaniu coesitu a diamantu (Hovorka a Méres. 
1993: Schre1er, 1995 ). hoci ani ten sa nepokladá za štastný, 
a preto sa odporúča termín veľmi vysokotlaková meta
morfóza (VHP; Liou et al., 1998). Eklogit sa v petrografii 
definuje ako hornina zložená v prevažnej miere z pyroxénu 
- omfacitu a granátu -s významným zas túpením pyropu, 
s podradnejším rutilu, príp. aj kyanitu, amfibolu alebo 
fengitu. Ak sa eklogitizácia chápe ako formovanie eklogitu, 
potom je podivné, že sa v skúmaných horninách žiadne 
relikty ani rozpadové produkty hlavných eklogitových 
minerálov nenašli. Aj podľa autorovej predstavy nijaký 
z typových minerálov eklogitu v štádiách eklogitizácie 
nevznikal, uvádza len klinozoisit/epidot, jadeit, fengit 
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a Fe pargasit (v skutočnosti taramit). Pritom P-T pod
mienky uvádzané v Radvancovej práci (900-1 OOO °C 
a 17-20 k bar. resp. 800 °C a 23-25 k bar) si tvorbu typo
vých minerálov v bázickom protolite nevyhnutne vyžadujú. 
Priamo na príklade gabra to dokumentuje napr. Zhang 
a Liou ( 1997). Epidot je síce stabilný aj pri vysokom 
tlaku. ale \ eklogitoch tvorí len drobné inklúzie. J~ 
vzniká iba v a_cidných protolito~h.. Taramit je zÍožkou 
veľmi vysokotlakm ých eklogitov. lenže vzniká\ závereč
ných fázach retrogresie. kde sú P-T podmienky limitova-
né na menej ako 1 1 kbar a cca 500 °C (Zhang a Liou. 
1994). V podmienkach. aké U\ ádza Radvanec. by mohol 
byť stabilný nanajvýš kersutit alebo Ti pargasit (cf. Otten, 
1984). 

Teplotné podmienky vrcholových štádií metamorfózy 
nie sú v práci doložené nijakými dôkazmi alebo indíciami, 
a preto je aj odhad tlaku vychodiaci z prítomnosti jadeitu 
bezcenný. Použitie fengitu ako barometra je podmienené 
jellg prítomnosťou v rovnovážnej asociácii s K živcQm, 
kremeňom a flogopitom, resp. pri vyššom tlaku s kyani
tom, mastencom a kremeňom (v systéme KMASH; 
Massone a Schreyer, 1987). V skúmaných horninách sa 
kyanit nezistil a prevažná časť ich biotitu je epigeneticky 
naložená. Preto „ultravysokotlakový fengit" ako jediný 
dôkaz uplatnenia sa tlaku okolo 20 koar neo5stojí. Rovnako · 
neucfržaceľna--:ie interpretácia exhumačných štádií, kde- sa 
autorov, podari1o prib1ížiť geologickej realite azda len 
predpokladom uplatnenia sa pumpellyitovo-aktinolitovej 
fácie. 

Autorove hodnotenie úlohy oxidov v metamorfóze meta
bazi tov z oblasti Rakovca len podčiarkuje, akou úzkou 
škálou petrografických variet pri výskume disponoval, 
keď magnetit - bežne prítomný v podobe oktaédro_y 
veľkých až do I mm - charakterizuje ako vzácny relikt. 
Metamorfná evolúcia metabazitov_zE.<1kovca a Ostrej tak, 
ako ju interpretuje Radvanec, j(\fikciOL;~ orá nemá oporu 
ani v tej časti zistených údajov ~ tare možno prijať ako 
reálne. Tieto fakty sú vlastne aj jediným skutočným prí
nosom práce a v kombinácii so staršími údajmi umož
ňujú opäť o kúsok pokročiť v poznávaní metamorfného 
vývoja rakoveckej skupiny. Za podstatné pokladáme ziste
nie prítomnosti pumpellyitu, jadeitu, winchitu, barroisitu 
a spolu s namiz1stenéňo egirfnu augitu a riebeckj.t.u 
11 van, 1987; Ivan, 111-prep.). 

Jadeit v paragenéze s takými minerálnymi fázami, _ako 
je -pumpellyit, aktinolit a Na a Na-Ca amíiboly, _indikuje 
·nízky stupet'i metamorfózy v prostredí subdukčných zón. 
Maruyama a Liou (l 987) konštatujú vznik jadeitu obdob
ného zloženia ako v skúmaných horninách z Ostrej v meta
bazaltoch z oblasti Cazadero (franciskánska melanž, Kali
fornia) metamo1fovaných vo vrchnej pumpellyitovej zóne_ 
fácjk.modrých bridlíc (obr. 4f Podmienky ich vzniku sa 
odhadujú na 200-250 °C pri tlaku do 8 kbar. Značná 
variabilita zloženia Na pyroxénov sa pripisuje kombinácii 
troch efektov typických pre tento typ metamorfózy : 
(1) malej veľkosti domén rovnováhy, (2) kryštali zácii 
v istom intervale tlaku a teploty a (3) metastabilnej rovno
váhe. Výrazne vyšší podiel egirínovej zložky majú -
rovnako ako na Rakovci - pyroxény vznikajúce priamo 

0hr. 3. Metamorfovaný bazalt s výrastlicami premeneného plagiokla
su. klinopyroxénu I (strednosivé) a mandľami vyplnenými prevažne 
karbonátom a chloritom. V jemnozrnnom matrixe je zachovaný klino
pyroxén II. 

Fíg. 3. Metamorphosed basaltic rock with altered plagioclase pheno
crysts, clinopyroxene phenocrysts (medi um-gray) and amygdales filled 
mostly by carbonate and chlorite. In the fine-grained matrix clino
pyroxene II is preserved. 
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Obr. 4. Klas ifikačný diagram Na a Na-Ca pyroxénov z metabazaltov 
z vrchu Ostrá (Radvanec , I 999) doplnený poľami znázorňujúcimi 
variabilitu zloženia metamorfných pyroxénov zo spodnej pumpellyitovej 
zóny (krátkočiarkované), vrchnej pumpellyitovej zóny (dlhočiarkované) 
a epidotovej zóny facie modrých bridlíc z oblasti Cazadero (franci s
kánska melanž; Maruyama a Liou, 1987) 

Fíg. 4. Classification diagram of Na- and Na-Ca pyroxenes from 
metamorphosed basalts of Ostrá hill (Radvan~c. 1999) completed by 
composi tional variability field s of metamorphic pyroxenes of lower 
pumpellyite zone (short-dashed), upper pumpellyite zone (long
dashed) and epidote zone of bi ueschist facies metamorphic rocks 
frorn Cazadero (Franciscan rnélange: Maruyama and Liou. I 987). 
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na úkor reliktov magmatického klinop roxénu. Na a Na-Ca 
pyroxény tu spreva za g äukofán (nasledujúci pofiebeC:
l<iteTa aktinolit~ Podľa Banna (1998) uvedené podmienky 

--Zodpovedajú pyroxénovo-pumpellyitovej oblasti, ktorá 
vzrastom metamorfného stupňa prechádza do pumpellyitovo
-aktinolitovej fácie a dalej do epidotovo-glaukofánovej 
fácie, alebo vyššietlakovej časti ťácie zelených brid! íc. 
Pyroxén je rel1ktne magmatický alebo metamorfný egiríň 
augit. Zloženie amfibolu sa vyvíja od aktinolitu a ťeri
winchitu na winchit a magnézioriebeckit v pumpellyitovo
-aktinolitovej ťácii a s dalej rastúcim stupňom metamorfózy 
na glaukoťán a barroisit. Analogickou premenou zrejme 
prešli aj metabazalty Rakovca. Metamorfóza mala progre
sívny trend pri raste tlaku aj teploty. Tlak dosiahol najmenej 
8 kbar. Keďže sa rastúca teplota prejavuje rastom A7 1v 
a(Na+K)A v zložení amfibolov (Triboulet, 1992), sú 
variety s taramitom termickým vrcholom metamorfózy. 
P-T podmienky ich vzniku, ktoré Faryad a Bernhart 
(1996) odhadli na 6-8 kbar pri 480-440 °C, by mohli byť 
rozumným minimom. Pestrú paletu minerálnych asociácií 
predchádzajúcich štádií čiastočne prekryla retrogresná 
premena v nižšietlakovej časti ťácie zelených bridlíc (lem 
aktinolitu na taramite). 

Vývoj P- T podmienok zaznamenaný v metabazaltoch 
oblasti Rakovca má znaky bežnej metal!)_orfózy v subdukč-_ 
ných zónach s nasledujúcou exhumáciou (napr. Ernst, 

7 993), ktorej dráha má úplne protikladný smer ako dráha, 
akú zobrazuje Radvanec. Tento typ metamorfózy aj lepšie 
zapadá do kontextu geodynamickej evolúcie gemerika 
a mohol súvisieť s evolúciou zaoblúkových bazénov v jure, 
príp. v mladšom paleozoiku (cf. Ivan a Kronome, 1996; 
Ivan, 1996, 1999). -

Z toho, čo sme doteraz uviedli, je nepochybné, že aj 
model pohybu a metamo1fózy metabazitov z Ostrej a Ra
kovca, ako ho prezentuje Radvanec, je úplne mimo geo
logickej reality. A nezmyselným by zostal dokonca aj 
vtedy, ak by bol pokusom vysvetliť údajnú ultravysoko
tlakovú eklogitizáciu gabra a jeho exhumáci u. Hoci pre
chod materiálu _z bázy kôry do plášťa mohol prebehnúť 
tzv. delamináciou (Kay a Kay, 1993), ale jeho návrat späť 
do subdukovanej dosky je už číra nemožnosť. Navyše by 
sa musel touto doskou, ktorá je na jednom konci konti
nentálnou ]0rou a na druhom ochudobneným plášťom, 

1prevŕtať na jej opačnú stram~ kde má údajne pôsobiť 
reverzný pohyb plášťa ako príčina exhumácie. Je pravda, 

- že protiprúd subdukovaného materiálu ako 12ríčin\J_exhu
mácie metamorfitov ťácie modrých bridlíc nachádzanýc_h 
v melanžiach navrhoval už Cloos ( 1982), ale mal fungovať 
v- nadloží subdukovanej oceánskej kôry a transportovať 
bloky obmedzenej velkosti. Svojráznu predstavu má Rad
vanec aj o izotermálnej exhumácii, pri ktorej necháva gabro 
pohybovať sa naprieč izotermami. 

Na záver zhŕňame naše najpodstatnejšie výhrady k Rad
vancovej práci takto: 

-Autor ignoruje všetky doterajšie poznatky, nijako ich 
nekomentuje ani nevyvracia. 

- Autor ignoruje základné metodologické zásady vedec
kej práce a používania odbornej terminológie. 

- Skúmané horniny nikdy neboli gabrami. 

- Skúmané horniny nikdy neboli eklogitizované a tobôž 
metamrnfované v ultravysokotlakových podmienkach. 

- Charakteristika metamrnfných štádií a P-T podmienok 
ich formovania nie je doložená dôkazovým materiálom. 

- Model geodynamickS-1ch podmienok metamorfózy je 
nezmyselný. 

A celkom na koniec ešte jedna otázka, ktorá nám po zá
vere logicky prichodí na myseľ: Čo vy na to, recenzenti 
Radvancovej práce? 
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Údaje, premeny a vzťahy medzi minerálmi zistené v eklo
gi tizovanom klinopyroxenickom gabre na Babinej a Ostrej 
na severe gemerika a pri exhumácii metagabra na povrch 
dokumentujú obrázky v mojej štúdii (Radvanec, 1999) 
a v zťah medzi minerálmi reprezentatívny obr. 1, 2a, 2b, 3a, 
3b, 5, 6, 8, 9, 11 a 13. Tam sa dokumentuje aj postupnosť 
kryštalizácie, vzťah starších a mladších minerálov, ako aj 
premeny a koronárny rozpad pôvodne magmatických mine
rálov (odrazené elektróny). V tab. 1 je 38 minerálov a ich 
kryštalochemickf vzorec je podloženf kvantitatívnou 
chemickou analfzou v tab. 2, 3, 4 a 5 (Radvanec, 1999). 

Jednoducho sa dá porovnať, koľko minerálov sa po pred
chádzajúcom výskume Hovorku et al. ( 1988) a Ivana 
(in Grecula et al., 1997) na obidvoch lokalitách ešte 
exaktne zistilo. Z porovnania presvedčivo vychodí, že sa 
dve tretiny minerálov v spomenutých prácach neidentifi
kovali. Škoda, že v polarizačnom mikroskope nerozlíšili 
pumpellyit (2 objem.%) od epidotu a klino-zoisitu, resp. 
nedokázali opticky identifikovať winchit a podozrivé zrná 
jadeitu. Táto asociácia sa zistila presne pri kladive na obr. 1 
z odkryvu na Ostrej (obr. 1 v diskusii Dr. P. Ivana a prof. 
D. Hovorku; dalej iba P. I. a D. H. alebo Ivan a Hovorka, 
2000). Keby sa v polarizačnom mikroskope rozoznal 
pumpellyit od klinozoisitu, epidotu, poznal by sa jadeit 
a rozlíšil by sa aspoň winchit od aktinolitu, už skôr mohlo 
byť jasné, ako to na Babinej a Ostrej naozaj bolo, a moja 
štúdia (Radvanec, I 999) by niekomu nepripadala akoby 
z iného sveta. 

Polemiku alebo iba diskusiu o tom, či na obr. 1 (Ivan 
a Hovorka, 2000) sú nízkometamorfované lávové prúdy 
so zachovanou textúrou vankúšovej lávy, limituje neprí-

tomnosť Ca plagioklasu v hornine. Zistil sa tu len albit. 
Ostatné petrologické argumenty v neprospech vankúšovej 
lávy sú v mojej štúdii (Radvanec, 1999) a uvádzam ich aj 
ďalej v tomto texte. 

Ak sa na Babinej a Ostrej uvažuje o zachovanej textúre 
vankúšovej lávy, treba to dokázať exaktným štúdiom 
a dôkaz nevyhnutne podložiť tekton icko-metamorfným, 
,,drobnoštruktúrnym" alebo vulkanologickým výsku
mom. Nízkometamorfovanú vankúšovú lávu z paleozoika 
gemerika nemožno definovať bez tektonickej analýzy 
drobnoštruktúrneho inventára, ktorý sa interpretuje 
vo v zťahu k postupnej kryštalizácii minerálov v hornine. 
Horniny sa neskúmaj ú vyhlásením , búchaním po stole 
ani pokyvkávaním hláv autorít, že hornina je to, čo sa 
vopred vymyslelo. Na odkryve (obr. 1 v diskusii Ivana 
a Hovorku, 2000) sa zistilo, že sa pôvodný labradorit 
v prográdnej eklogitizácii zmenil na klinozoisit a na jeho 
vnútornom okraji kryštalizoval jadeit + biotit + K živec 
+ fengi t pri tlaku 20-24 k bar ( obr. 3a a 3 b in Radvanec, 
1999). Sr plagioklas na Babinej sa pri tomto tlaku zmenil 
na Sr epidot + jadeit. V retrográdnej metamorfóze eklogi
tovej fácie sa jadeit+ kremeň premenili na albit. Ostatné 
významné zistenia o eklogitizovanom klinopyroxenic
kom gabre sú v mojej práci (Radvanec, 1999). 

Ivan a Hovorka (2000) v diskusii reinterpretujú iba údaje 
(pumpellyit, jadeit a i.), ktoré sa im hodia do genetického 
modelu o „nízkometamorfovanej vankúšovej láve", ktorý 
sa vytvoril okolo ro ku 1988 (Hovorka et al., 1988). 
V reinterpretácii zužitkúvajú aj údaje, ku ktorým sa autori 
nedopracovali vlastným štúdiom (Ivan a Hovorka, 2000), 
a Radvancovi ( 1999) dakuj ú za to, že sa na odkry v och 



146 Mínera /ia Slovaca, 32 (2000) 

na Babinej a Ostrej voľačo nové našlo (niekolko minerálov). 
Ide o nepodstatné zistenia, ktoré podľa P. I. a O. H. iba 
dopÍňajú to, čo bolo v tejto oblasti dávno známe. Vraj sa 
mi (Radvanec, 1999) podarili len niektoré kvantitatívne 
analýzy a P. I. a O. H. ich dokonca aj akceptujú. To je 
azda jediné pozitívum mojej štúdie, ktoré P. I. a O. H. 
v reinterpretácii prijímajú (Ivan a Hovorka, 2000). 

Sprostredkované málo sa presne hodí do už dávnej pred
stavy o genéze hornín v tejto oblasti (Hovorka et al., 
1988) a to, čo P. I. a O. H. do ich koncepcie nezapadá, sa 
jednoducho „zotrie" alebo zamlčí, a to je pravý dôvod 
na reinterpretáci u nových zistených údajov v mojej štúdii. 
Časť reinterpretácie P. I. a O. H. , v ktorej sa porovnávajú 
doteraz nepublikované údaje (Al augit) s publikovanými 
(Radvanec l999), majú formu čestného vyhlásenia, 
no a diskusia neobsahuje nič, o čom by sa malo seriózne 
uvažovať. 

Symplektit - koronárny rozpad alebo nalepený matrix? 

Reinterpretáciu Radvancových údajov (Radvanec, 1999) 
začína P. I. a O. H. spochybnením dvoch druhov „koro
nárneho" rozpadu okraja Al diopsidu alebo symplektitov 
(obr. l a 5 in Radvanec, 1999). Podľa nich v prvom prí
pade (obr. 1) ide o matrix nalepený na zrno Al diopsidu. 
Nie je podstatné, že by v takom prípade musel nalepený 
matrix obsahovať aj albit, čo by sa medzi zrnami klino
zoisitu, epidotu, 1-e pargasitu, a najmä aktinolitu prejavilo 
tým, že by v odrazených elektrónoch bolo jasne vidieť 
úplne čierne bodky albitu, a to presne takej čiernej farby, 
akú má albit na obrázku v matrixe mimo symplektitu 
(obr. 1 in Radvanec, 1999). 
Prečo bodky albitu v symplektite nie sú a ani tam byť 

nemôžu? Asi preto, lebo okraj idiomorťného zrna diopsidu 
pri exhumácii (pokles tlaku) reaguje veľmi ľahko s relik
tom Ca plagioklasu na aktinolit + klinozoisit ± kremeň 
v podobe rozpadovej alebo koronárnej symplektitovej 
textúry (v ploche rezu štruktúry). To je vysvetlenie, prečo 
symplektit okolo Al diopsidu neobsahuje nijaký plagio
klas alebo albit (čierne bodky) a ani ich obsahovať 
nemôže (obr. l a 15 in Radvanec, 1999). Neprítomnosť 
plagioklasu a albitu v symplektite okolo Al diopsidu 
dokazuje, že symplektit vznikol metamorfnými reakciami 
pri poklese tlaku a v nijakom prípade to nie je nalepený 
matrix na Al diopsid. Na obr. 3 (Ivan a Hovorka, 2000) 
sú tieto svetlé rozpadové štruktúry alebo koronárny lem 
viditeľné okolo sivých minerálov (hlavne pravá horná 
štvrtina na obr. 3), alebo je to vždy kryštalizáciou natlačený 
matrix okolo každého sivého minerálu? 

O druhom type rozpadu okraja Al diopsidu s biotitom 
a kremeňom na K živec a aktinolit alebo o výskyte tohto 
symplektitu okolo Al diopsidu na Ostrej diskusia Ivana 
a Hovorku (2000) nijako neprezrádza, prečo sa okraj Al 
diopsidu vôbec rozpadol podľa mcx.lelovej reakcie 2 diopsid + 
+ biotit + kremeň = K živec + aktinolit (obr. 5 a 15 
in Radvanec, 1999). Podľa P. I. a O. i-I. na skúmaných 
lokalitách nijakého rozpadu okraja diopsidu alebo symplektitu 
niet, a preto sa o asociácii K živec + aktinolit okolo Al dio
psidu v reinterpretácii nič nehovorí (Ivan a Hovorka, 2000). 

Uvedená reakcia je jednou zo základných reakcií preme
ny diopsidu a má aj dobre definovaný pT priebeh ( obr. 15 
in Radvanec, 1999), lenže načisto iný, ako by P. I. a O. H. 
potrebovali do svojej koncepcie o prográdnej nízkotep
lotnej až strednotlakovej metamorfóze vankúšovej lávy. 
Diopsid s biotitom a kremeňom sa v oblasti teploty 
200-400 °C (takú potre buje P. I. a O. H. do svojho 
modelu) zmení na K živec a aktinolit až pri tlaku vyššom 
ako 15 kbar, a to je pre model Ivana a Hovorku (2000) 
veľa. Oni potrebujú najviac 8-6 k bar, a preto je táto reak
cia a vzťahy minerálov na obr. 5 (Radvanec, 1999) mimo 
komentára a reinterpretácie Ivana a Hovorku (2000). 
Podľa reinterpretácie Ivana a Hovorku (2000) by uvede

ná reakcia v oblasti tlaku 8-6 kbar a teploty 200-400 °C 
vôbec neprebehla, ba dokonca tam nemôže byt ani Al dio
psid, kremeň a biotit, pretože ten by z K živca a aktinolitu 
- pri nimi uvažovanej teplote - vznikol v prográdnej 
metamorfóze až v oblasti nad 15 kbar. V pT podmienkach 
(P >15 kbar, T = 200-400 °C) by Al diopsid musel kryš
talizovať z protolitu K živec+ aktinolit, ktorý by sa zmenil 
na diopsid +kremeň+ biotit. Takýto protolit by sa ťažko 
rekonštruoval. Určite by to nebolo klinopyroxenické gabro 
alebo hornina zložená z Al diopsidu, labradoritu a Sr 
plagioklasu. Al diopsid na Ostrej neputoval v prográdnej 
metamorfóze smerom od tlaku O kbar do oblasti vyššieho 
tlaku (P = 8---6 kbar), ale práve naopak - v retrográdnej meta
morfóze z vysokého do nižšieho tlaku, a preto sa na Ostrej 
Al diopsid na okraji rozpadol na K živec+ aktinolit podľa 
uvedenej reakcie. K živec a aktinolit sú isto mladšie 
minerály ako Al diopsid, biotit a kremeň. Symplektit 
(K živec + aktinolit) vznikol ako výsledok poklesu tlaku 
pri exhumácii klinopyroxenického metagabra (obr. 5 a 15 
in Radvanec, 1999). 
Ďalším faktom, ktorý v mojej práci (Radvanec, 1999) 

treba „zhodiť zo stola", je zistenie, že fengit (Si = 3,74, 
tab. 5, obr. I 5) tvorí s K živcom, bioti tom a jadeitom 
kryštalizačnú zmes vo vnútornom leme klinozoisitu, ktorý 
vznikol ako pseudomorfóza po labradorite (obr. 3a a 3b 
in Radvanec, 1999). V tomto prípade treba spochybniť 
,,fengitový" geobarometer napríklad tým, že biotit nekryš
talizoval s K živcom, ťengitom ajadeitom, a tak vypadne 
údaj o tlaku eklogitizácie metagabra. Biotit určite kryšta
lizoval spolu s týmito minerálmi, pretože sa zistil iba 
v tej časti lemu, kde sa zachoval jadeit, K živec a fengit. 
Biotit má aj rovnakú velkosť a tvar ako zmes K živec+ 
+ fengit a jadeit (obr. 3a a 3b in Radvanec, 1999). Toje 
dôvod, prečo je tlakový údaj z „fengitového" geobarometra 
nespochybniteľný. Jednoducho sa dá o tom presvedčiť, 
keď sa odoberú vzorky neďaleko kladiva na obr. 1 (Ivan 
a Hovorka, 2000) . 

Aká hornina sa petrologicky študovala? 

Výber horniny na akékoľvek štúdium je právom autora. 
Ak sa petrograficky a petrologicky porovnávajú rozličné 
lokality, musia sa porovnávať rovnaké horniny, a to sa 
v prípade Babinej a Ostrej rešpektovalo. Porovnávané 
klinopyroxenické metagabro má na obidvoch lokalitách 
takmer rovnaké minerálne zloženie, obsahuje aj rovnaké 
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minerály, ktoré na obidvoch lokalitách majú aj zhodné 
chemické zloženie (Radvanec, 1999). Predmetom štúdia 
bola metamorfóza a exhumácia klinopyroxenického gabra 
na povrch. Oblasť Babinej a Ostrej je na takéto štúdium 
charakteristická a má vhodnú horninu. 

Tvrdenie v reinterpretácii Ivana a Hovorku (2000), 
že metamorfit, ktorý som skúmal, nie je reprezentatívnou 
horninou tejto oblasti, a preto sa malo študovať voľačo 
inšie, reprezentatívnejšie , nie je opodstatnené. Ivan 
a Hovorka (2000) zároveň pri púšťajú , že sa skúmal meta
morfi t, ktorý mohol byť východiskovou plutonickou, 
resp. subvulkanickou horninou. Ak je to tak, prečo onou 
východiskovou horninou nie je reprezentatívne klinopyro
xenické gabro s labradoritom a Sr plagioklasom na vrchu 
Babi ná a Ostrá (Radvanec, 1999)? 

V mojej štúdii (Radvanec, 1999) sa preukázalo, že idio
morfný alebo metamorfne „korodovaný" diopsid velký 
do I cm, pôvodný plagioklas (labradorit) velký do 2 cm 
a Sr plagioklas nepochybne vykryštalizovali z magmy 
za dlhý čas v „gabrotvornej" časti zemskej kôry. Tieto 
minerály isto nekryštalizovali v podmienkach vznik u 
povrchovej alebo pripovrchovej lávy. Dnes sa o tom vie 
viac, pretože diopsid sa úspešne datoval a zároveň sa zistilo 
aj to, ako dlho kryštalizoval bez zmeny pT podmienok. 
Napriek mapovaniu jednotlivých zŕn diopsidu v Ka 
na obsah Al, Si, Na a Ca sa mikrosondou ani v jednom 
zrne diopsidu nezisti la jeho chemická nehomogénnosť. 
Iba v jednom zrne sa identifikovala malá lamela hedenber
gitu (substitúcia Mg za Fe, pozri obr. 4a a text in Radvanec, 
1999). Ivan a Hovorka (2000) na prvý pohľad v polarizač
nom mikroskope zistili magmatickú zonálnosť a presy
padlové zrasty a o tomto ich tvrdení sa exaktne diskutovať 
nedá. Možno však súhlasiť s tvrdením, že Al diopsid je 
magmatického pôvodu, čo sa potvrdilo na obidvoch loka
litách (Radvanec, 1999). 

Ako študovať a klasifikovať amfiboly 

Pri štúdiu a klasifikácii amfibolov podľa chemickej 
analýzy je takýto postup: 

1. Zonálne idiomorfné a hypidiomorfné zrná Ca až 
Ca-Na amfibolov a ostatných amfibolov (niekolko zŕn) 
mapujeme v Ka na obsah Ca, Na, Al, Fe, Mg a Si. 

2. Po zmapovaní jednotlivých zŕn zisťujeme v zonál
nom zrne amfibolu oblasti alebo miesta s najnižším 
a najvyšším obsahom uvedených prv kov. 

3. Po presnom nastavení a štandardizácii analyzátora 
(mikrosondy) a overení jeho nastavenia na bezvodných 
mineráloch v poradí olivín, almandín, albit a jadeit, ktorých 
chemické zloženie je známe, sa robia kvantitatívne analýzy 
z mapovaných miest jednotlivých zŕn amfibolu. 

4. Chemické analýzy prepočítame na kryštalochemický 
vzorec podľa overených prepočtov 15NK, l 3CNK, 15-K, 
Fe2+ , A Y(2,4), 0=23 (napr. Hawthorne in Veblen a Ribbe, 
1982; Robinsone in Veblen a Ribbe, 1982; Deer et al., 
1992; Spear, 1995; Leake et al., 1997, alebo program 
Minpet 2) alebo uvedieme, ako sa prepočet urobil. 

5. Súčet katiónov je po tomto prepočte v amfibole 
15,000 alebo 16,000. Akceptovanou výnimkou je aktino
litický hornblend, ktorý môže mať súčet katiónov 
do 15,400 (Deer et al., 1992 a 1997). 

6. Ak súčet katiónov po prepočte analýzy nie je 15,000 
alebo 16,000, vrátime sa do bodu 3 a celý proces opaku
jeme, kým súčet katiónov nie je taký, aký má byť -
s rovnakou odchýlkou chyby merania (±) okolo hodnoty 
15 alebo 16. 

7 . Kryštalochemický vzorec porovnáme s kryštaloche
mickými vzorcami známych koncových členov amfi bo
l ov. Všetky bilancie katiónov v jednotlivých častiach am
fibolu (A, B, C, T) navzájom porovnávame v diagramoch 
(napr. CFe3+ a CAlv1) a pomocou korelačnej a regresnej 
analýzy exaktne rozhodneme, ktorá bilancia katiónu v da
nej štruktúre amfibolu substituuje progresívne alebo re
gresívne inú bilanciu sledovaného katiónu. Na základe 
tejto analýzy rozhodneme o názve amfibolu už v tomto 
bode. 

8. Substitučné vzťahy v amfibole študujeme pomocou 
chemických klasifikácií Leaka et al. (1997) a nezabúdame 
ani na staršie klasifikácie Leaka et al. ( 1978), resp. 
Veblena (1985). Neoddeliteľnou súčasťou štúdia v tomto 
bode je poznanie minerálnej asociácie, s ktorou daný am
fibol kryštalizoval. 

Poznámka 

Niektorí pracujú tak, že analýzu, ktorú im ponúkne ob
sluha mikroanalyzátora, pokladajú za dobrú a Leakove 
klasifikácie im určia aj to, aký amfibol analyzovali. 
Tento analytický postup nemá s petrológiou nič spoločné 
a má len dva body, a to analýza + Leakov diagram = 
= názov amfibolu . 

Iní kvázipetrológovia vyberajú miesto na kvantitatívnu 
analýzu pohľadom na amfibol cez polarizačný mikro
skop a odrazené elektróny a veria, že vyriešili zonálnosť 
amfibolu. To je hlboký omyl. Najhoršie je, že v analyza
vanom mieste vidia koncový člen, a keď sa tak nestane, 
vôbec ich nezaujíma, kde je v zrne amfibolu miesto 
s týmto členom. Jednoducho veria tomu, čo analyzavali, 
a presviedčajú mrakom nameraných dát v niektorom 
Leakovom diagrame, že to, čo namerali, je koncový člen 
daného kryštalizačného systému. Takíto kvázipetrológo
via často pracujú so substitúciami, ktoré pokladajú 
za koncové členy, pretože tolerantné Leakove klasifikácie 
im to umožňujú. Veria, že miesto, ktoré sami vybrali, je 
najlepšie na určenie chemického vzorca amfibolu, a čo 
je najhoršie, veria tomu, že problém vyriešili. 

Prečo je mapovanie amfibolov v Ka nenahraditeľné? 

Cieľom mapovania amfibolu v Ka a postupu v uvede
ných ôsmich bodoch je exaktne odhaliť substitučný vzťah 
v tetraédri amfibolu, t. j. v základnej jednotke amfibolu. 
Mapovaním v Ka (obsah Al a Si) sa v zonálnom zrne 
amfibolu hľadajú miesta, ktoré exaktne určia substitučný 
vzťah medzi Al a Si v pozícii T a určia aj zvyškový 
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obsah Al, ktorý sa v amfibole viaže v „oktaédrickej'' časti 
amfibolu. Pri kryštalizácii amfibolu sa jeho oktaédrická 
časť viaže na už väzbou usporiadané tetraédre, ktoré môžu byť 
a často aj sú zdvojené (Deer et al., 1992), Len po mapovaní 
v Ka sa nájde alebo opíše v amfibole spôsob základnej 
väzby v tetraédri a distribúcia obsahu prvkov v oktaédrickej 
časti amfibolu. Vynechanie mapovania a nepresné analýzy 
v neplodnej diskusii rozhodujú o bytí či nebytí napríklad 
taramitu a Fe pargasi tu. Amfiboly sme študovali pri rešpek
tovaní osembodového postupu a výsledky sa dostavili 
v podobe presných analýz uvedených v tab. 1-5 (Radvanec, 
1999), 

Fe pargasit alebo taramit? 

Všeobecne platí, že sa kryštalizácia amfibolu začína tetra
édrom T (veľmi častá substitúcia je medzi Si a Al, ale aj 
Fe3+), na ktorý sa viaže „oktaédrická" časť väzby katiónov 
viazaných do stavebných a substitučných skupín, 
a to A = (K, Na, Ca); M4 = B = (Na, Ca, Mn, Zn, Fe2+, 

Mg); Ml-M2-M3 = C = (Ca, Mn, Zn, Fe2+, Mg, Cr, Ti, 
Fe3 +, Al) (napr. Deer et al., 1992, alebo Hawthorne 
in Veblen, 1985). V skupine C bilancia Fe3+ najčastejšie 
substituuje Al'v1. 

V Fe pargasite z Babinej je vzťah medzi All\1 a Si v tetra
édrickej časti (T pozícia) vzorca vyjadrený väzbou Al2Si6' 
Zvyšková bilancia AIVJ = 1 sa viaže v „oktaédrickej" časti 
vzorca (Radvanec, 1999, tab. 3). Celá bilancia Si a Al má 
v amfibole (Fe pargasit) z Babinej väzbu Al 1 v 1 Si6Alľv 
a takto usporiadaná bilancia Al a Si je „základným ka
meňom" pargasitu - Fe pargasitu, ktorého teoretický vzorec 
(koncový člen) je Na1Cai(Mg,Fe2+)4Al I YISi~l1v 2O2i(OH)2 

(Deer et al., 1997), V tomto vzorci je nápadne oddelená 
zvyšková bilancia Al v, od AI'v tetraédrickej (ľ) časti amfi
bolu a zároveň vzorec zreteľne oddeľuje zvyškové AIVJ = 1 
od ostatných katiónov (Ca, Mn, Zn, Fe2+, Mg, Cr, Ti, 
Fe3+) v pozícii (Ml-M2-M3) = C = 4. V Fe pargasite z Ba
binej katióny v pozícii C nemôžu substituovať bilanciu 
AIYI, pretože Alvr sa rovná 1. Ináč povedané, Fe3+ v tomto 
vzorci nesubstituuje Al\1 . Zistený Fe pargasit v klinopyro
xenickom metagabre na Babinej (Radvanec, 1999) má 
štruktúru chemických väzieb teoretického vzorca pargasitu, 
pričom Fe3+ v pozícii C nesubstituuje Alv1 (obr. la). Celú 
bilanciu Fe3+ viaže pozícia C v substitučnej skupine katió
nov (CMg, CTi, CCr, CFe2+, CFe3+, CMn) = 4 a bilancia 
Fe3+ aj túto skupinu katiónov významne a substitučne 
ovplyvňuje (obr. 1 b). 

Na rozdiel od taramitu, ktorý má rovnakú väzbu katió
nov v tetraédri (T = Si 6Alľv) ako pargasit, sa vnútorná 
štruktúra katiónov taramitu v pozícii C vyjadruje vzťa
hom L:JM2 (L = Mg, Fe2+, Mn; M = AIYI, Fe3+). Vnútorná 
štruktúra C (L3M2) v taramite je odlišná od vnútornej 
štruktúry pozície C v pargasite (L4M 1). Zvyšková okta
édrická bilancia Alv1, v taramite sa substitučne viaže a vzá
jomne sa podmieňuje s bilanciou Fe3+. Vyjadrilo sa to 
týmito chemickými vzorcami v podobe koncových členov 
(Leake et al., 1997): 
Mg taramit Na1(Na,Ca)zMg3Fe3+1AI 1YISi6Al 1v2O22(OH)2 

taramit Na 1(Na,Ca)zFe2+3Al 1v1 Fe3+1Si~l 1v2O22(OHh 

Mg-Al taramit Na1(Na,Ca)zMg3Al2v1Si(,Al 1v2O22(OH)z 
Al taramit Na1(Na,Ca)zFe2+3Al2 vis i6Al 1v 2O2i(OH)2 

Fe3+-Mg taramit Na1(Na,Ca)2Mg3 Fe3+ 2S i6AI1v 2O22(OH)2 
Fe3+ taramit Na1(Na,Ca)2Fe3+3 Fe2+ 2Si~I'v 2Ozi(OH)z 

Substitúcie katiónov v pozícii A(Na,K) = 1 a B (Na,Ca) = 
= 2 majú obidva amfiboly, o ktorých sa diskutuje, rovnaké 
(Deer et al., 1992 a 1997; Leake et al., 1978 a 1997). 
ľaramit patrí do skupiny Mg katoforitu a katoforitu, 

ktorý má stavbu tetraédra T = Si7Al 1 , ale taramit má 
v tetraédri ni žší obsah Si (Si6Al2) ako katoforit (Deer et al., 
1997). Deer et al. (1997) v reprezentatívnych analýzach 
taramitu poukazujú na priamu a významnú substitúciu Si 
za Al (Si 6_ 106_6237Al 1763_ 1 898) 8 už v tetraédri, Zvyškový 
Alv1 v publikovaných reprezentatívnych analýzach taramitu 
prakticky nie je (Alv, = 0-0, 146), pretože reprezentatívne 
analýzy Deera et al. ( 1997) obsahujú Al 2O3 v malom 
množstve. Štruktúru taramitu v oktaédrickej časti „drží" 
bilancia Fe3+= 1,307-1,586 a Alv1 s ostatnými katiónmi 
(Ti, Mg, Fe2+, Mn) dopÍňa chemický vzorec taramitu 
v pozícii C. Súčet katiónov C = 5 v taramite je bez 
vnútornej štrukturalizácie katiónov na C = 3 + 2 (Deer 
et al., 1997). 

Jedinou výnimkou v reprezentatívnych analýzach tara
mitu s bilanciou Alv1 > I a zároveň Fe3+ < 1, ktorú pub
likoval Deer et al. ( 1997), je taramit z oblasti (Babi ná), 
ktorú sme skúmali. Analýza taramitu sa dostala medzi 
reprezentatívne analýzy bez určenia optických vlastností 
D, a, ~' y amfibolu. Chemická analýza má vzorec vyho
vujúci klasifikácii taramitu podľa Leaka et al. (1997): 

A B C 
(K, Na) 0. 892 (Na, Ca) 2 (Mn O 03 5 Fe 2 + 2. os4 Mg 1. 1 76 

T 
ľio.047Fe 3 +0.667Alv 1 1 02s)soo4Si6.102AI 1v1 .s9s 

Súčet katiónov v analýze je 15,896 

Analýza v Deerovej publikácii je z práce Faryada 
a Bernhardta (1996) a je prepočítaná na 13CNK (O = 23; 
Leake et al., 1997) s prihliadnutím na maximálnu hodno
tu Fe3+ v chemickom vzorci rovnakým spôsobom, aký sa 
použil na prepočet analýz Fe pargasitu v tab. 3 (Radva
nec, 1999). V chemickom vzorci nemožno uvedený amfi
bol v substitučnej pozícii M 1, M2 a M3 = C = 5 vnútor
ne presne členiť na L3M2 (L = 3,312; M = 1,692) alebo 
L4M1 (L = 3,979, M = 1,025) a tak exaktne porovnať 
vzorec so známymi koncovými členmi taramitu alebo 
pargasitu. Vnútorne členenie pozície C tejto analýzy je 
oveľa bližšie k Fe pargasitu (L4M1) ako k taramitu 
(L:JM2), čo sa v prospech pargasitu aj urobilo a o čom sa 
diskutovalo (Radvanec, 1999). 

Pozíciu C v uvedenej analýze amfibolu netreba vnútorne 
členiť a pokiaľ nejde o presný vnútorne štruktúrovaný 
vzorec amfibolu, nie je to chyba. Ak potrebujeme exaktne 
pracovať s jasnou definíciou substitučných vzťahov, ktoré 
otvárajú diskusiu taramit či Fe pargasit(?), je situácia 
úplne iná. Uvedená analýza vyhovuje chemickej klasifikácii 
Na-Ca amťi bol u podľa Lea ka et al. (1997) a je v poli 
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0hr. la. Analýzy Fe pargasitu v diagrame CA! = Al '" 1 a CFe1 ' v ekl o
gitizovanom klinopyroxenickom gabre z vrchu Babiná na severe 
gemerika. Bilanciu Al' 1 v oktaédrickej čas ti chemického vzorca Fe 
pargasitu nesubstituuje bilancia CFe3 • . V chemickom vzorci taramitu 
by bilancia CFe3 + substituovala bilanciu A1 1·1 podľa rovnice 2 - CFe·' • = 
= Aľ 1 (Leake. 1997; Deer et al., 1997). Pozri text. 

Fig. la. Analyses of Fe-pargasite in diagram CA! = Aľ I a CFe3• of 
eclogitized clinopyroxene gabbro from the Babiná hill on the north of 
Gemericum. The A1 1·1 balance in the octahedric part of the chemical 
composition of Fe-pargasite is not substituted by balance of CFe3+. In 
the chemical formula of taramite the CFe3+ balance would substitute 
the balance of Al' 1 according to the equation 2 - CFe3• = Al ' 1 (Leake, 
1997; Deer et al. , 1997). For details see text. 

taramitu. Problém je v tom, že Deer et al. ( 1997) akcep
tovali analýzu , ktorá má po prepočte na chemický vzorec 
sumu katiónov 15,896, nie 16,000. Zdanlivo je to veľmi 
malý rozdiel, ktorý by sa dal akceptovať v rámci chýb 
analytických podmienok (povrch analyzovaného miesta 
amfibolu, hrúbka pokovania, chyby na štandarde, ostatné 
chyby analyzátora) v prípade keď je súčet katiónov 
v príslušnom amfibole napríklad v rozsahu 16,126 > 
> 16,000 > 15,873 (rozsah meraní Fe pargasitu in Radva
nec, 1999). V takom prípade sa za reprezentatívnu vyberie 
analýza, ktorá má sumu katiónov 16,000 (tab. 3 in Rad
vanec, 1999) . 

Programom Minpet 2 (0 = 23 , l 3CNK) sa prepočítali 
aj ostatné reprezentatívne analýzy nazvané Al taramitom, 
ktoré publikoval Hovorka et al. (1988), a prepočítali sa aj 
ostatné analýzy z práce Faryada a Bernhardta (1996). V pr
vom prípade je suma katiónov v rozsahu 15,505-15,764, 
v druhom 15,865-15,889. Tu sa akceptovala aj suma 
15,896 v uvedenej analýze, ktorú publikoval Deer et al. 
(1997). V obidvoch prácach je v súčte katiónov amfibolu 
systémová chyba, ktorá je isto spätá s nepresnou štandar
dizáciou mikroanalyzátora pri analýze amfibolu. Amfibol 
(Fe pargasit) z Babinej má súčet katiónov 16,000 s chy-
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Obr. lb. Analýzy Fe pargasitu v diagrame C = (Mg+Mn+Cr+ Ti+Fe2- ) 

a CFe3• v eklogitizovanom klinopyroxenickom gabre z vrchu Babiná 
na severe gemerika. Bilanciu CFe-'+ v oktaédrickej časti chemického 
vzorca Fe pargasitu substituuje bilancia s účtu katiónov v pozícii Ca je 
vyjadrená vzťahom 4 - C(Mg+Mn+Cr+ Ti+Fe2•) = CFe-' +. C hemický 
vzorec Fe.pargasitu v pozícii C má š truktúru (L„M 1), kde L = 4 = 
= Mg+Mn+Cr+ Ti+Fe2++Fe-'+ a M = Al ' 1(CAI ) = 1 (Leake, i 997; Deer 
el al., l 997). Pozri text. 

Fig. lb. Analyses of Fe-pargasite in diagram C = (Mg+Mn+Cr+ Ti+Fe2' ) 

and CFe3• in eclogitized clinopyroxene gabbro from the Babi ná hill on the 
north of Gemericum. The CFe-' + balance in octahedric part of the chemical 
formula of Fe-pargasite is substituted by the balance sum of cations in the 
C position and is expressed by the formula 4 - C(Mg+Mn+Cr+ Ti+Fe2+) = 
= CFe3•. Chemical formula of Fe-pargasite in the C position has the struc
ture (L„M 1), where L = 4 = Mg+Mn+Cr+Ti+Fe2•+Fe3 • and M 
= Al ' 1(CAI) = 1 (Leake, 1997; Deer el al.. 1997). For detail s see text. 

bou v rámci rovnakej odchýlky ± O, 126 (Radvanec, 
1999). Je zrejmé, že publikované analýzy (Hovorka et al., 
1988; Faryad a Bernhardt, 1996) nie sú presné, a tak niet 
čo porovnať. Porovnávať možno iba presné analýzy a ne
presnosť nemôže byť predmetom diskusie. Na tom sa nedá 
nič meniť. Ďalší výskum, ktorý sa v budúcnosti môže 
na lokalite vykonať, môže údaj o odchýlke okolo sumy 
16 spresniť, ale reprezentatívne analýzy Fe pargasitu z Babi
nej budú mať vždy súčet katiónov 16,000. 

Návrh 

Na porovnanie rovnocenných údajov sa navrhuje 1. P. 
a D. H. opätovne "rnalyzovať ich vzorky postupom opísa
ným v bode 1-8 a na základe takto získaného výsledku 
treba publikovať presné a vnútorne štruktúrované analýzy 
amfibolu. Až potom sa bude možno tešiť na užitočnú dis
kusiu o taramite alebo pargasite . T akáto diskusia isto 
pomôže lepšie poznať problém. Nemusí sa azda zdôrazňo
vať, že rovnako treba pracovať aj pri ostatných mineráloch 
a osobitnú pozornosť venovať klinopyroxénom. 
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„Leakova" klasifikácia a publikované analýzy amfibolov 

Taramit je v skupine Na-Ca amfibolov spolu s katofo
ritom a richteritom na konci tejto substitučnej skupiny 
amfibolov. Chemickú klasifikáciu a substitučné vzťahy 
medzi týmito amfibolmi vyjadruje hodnota pomeru 
Mg/(Mg+Fe2+) = 0-1 a bilancia Si= 7,5-8 (richterit) = 
= 7,5-6,5 (katoforit)= 6,5-5,5 (taramit), pričom chemické 
analýzy zaradené do klasifikácie musia spÍňať tieto pod
mienky: (Na+K)A ~ 0,50; (Ca+Na) 8 ~ 1,00; 0,5 < Na8 < 
< 1,5 (Leake et al., 1997). Rovnaký klasifikačný diagram 
Mg/(Mg-Fe2+) - Si má aj pargasit, ktorý je v rámci Ca 
amfibolov v substitučnej skupine minerálov sadanagait -
(hastingsit - pargasit) - edenit. V rámci tejto skupiny pod
mienky na zaradenie analýzy amfibolu limituje bilancia 
Ca8 ~ 1,5; (Na+K)A ~ 0,5; Ti < 0,5; Al'1 ~ Fe3+ (Leake 
et al., 1997). 

Po zmapovaní nehomogenít v jednotlivých zrnách amfi
bolov sa (Radvanec, 1999) v oblasti Babinej zistil tento 
rozsah sledovaných podmienok s odpovedou na otázku 
taramit alebo pargasit: 

minimum maximum priemer 
Na8 0,219 0,697 0,458 
Ca8 1,303 1,781 1,542 
(Na+K)A 0,795 1,126 0 ,961 
Ti o 0,494 0,247 
AIYI 0 ,727 1,055 0,891 
Fe3+ o 0,874 0,437 

Je prirodzené, že tí, ktorí vedia o kryštalizácii a substi
tučných vzťahoch v amfibole iba to, čo im hovorí Leakova 
klasifikácia, by v uvedených parametroch videli v maxi
málnych hodnotách Na8 jednoznačne taramit a v maxi
málnych Ca8 pargasit. Tolerantná „Leakova" klasifikácia 
takúto možnosť schvaľuje, ak výsledky interpretuje štu
dent. Výsledkom takejto interpretácie je názov amfibolu 
„taramitový pargasit", a práve to nie je možné, pretože 
taramit a pargasit sú dva minerály z úplne iného koša. 
Pri klasifikácii amfibolu podľa Leaka et al. (1997) sa 
nepoužila minimálna a maximálna hodnota, ale priemerná 
hodnota rozsahu nameraných hodnôt (Radvanec, 1999). 
A i podľa tejto klasifikácie sa zistilo, že ide o Fe pargasit, 
čo sa vedelo už oveľa skôr zo štúdia substitučných vzťa
hov v amfibole a z porovnania reprezentatívnych analýz 
s koncovým členom Fe pargasitu. 

V Fe pargasite z klinopyroxenického metagabra z Babi
nej bilancia Fe3+ nesubstituuje Alv1 (obr. la) a zároveň 
Fe3+ substituuje ostatné katióny v pozícii C amfibolu 
(obr. lb), čoje vyjadrené v označení Fe pargasitu v podobe 
Fe3+ -Prg (obr. 1 O in Radvanec , 1999). Vypočítaná bilan
cia Fe3+ je v skupine katiónov C spolu s (Mg, Fe2+, 

Fe3+, Cr, Mn, Ti)= 4 (obr. 1 b). Bilancia Alv 1 = l je rov
naká, ako ju pri pargasite v teoretickom vzorci konco
vého člena pargasitu - Fe pargasitu uvádza Deer et al. 
(1997). 
Ďalším dôkazom v prospech Fe pargasitu je zistenie, že 

Fe pargasit tvorí substitučný rad s Ca amfibolom (obr. 

1 O, 9, 2a, 2b a I in Radvanec, 1999). Fe pargasit tvorí 
stred zonál neho zrna amfibolu, na ktorý neskôr v retro
grádnej metamorfóze dorastal aktinolit. Tento všeobecne 
známy fakt z istili pred nami aj mnohí iní a mnohým 
z nich sa podarilo nájsť aj substitučný rad pargasit -
aktinolitický hornblend - aktinolit v rámci jedného zrna 
amfibolu alebo jednej substitučnej skupiny Ca amfibolov 
tak, ako sme to exaktne zistili (Radvanec, 1999, obr. 1 O) . 
Fe pargasit v eklogitizovanom matagabre viaže vo svojej 
štruktúre maximálny možný obsah Na20, a preto že je to 
veľmi dôležité zistenie, zverejnilo sa v tab . 3 (Radvanec, 
1999). Presný chemický a vnútorne štruktúrovaný vzorec 
Fe pargasitu z Babinej je 

A B C 
(Ko.1 11 Nao 393) 1.004(Nao.049Ca 1.351 h(Mno.022 Fe2+ 2. 151 Mg 1.290 

C T 
Tio090Fe3+ o.442Cro.017)4.0 12Alv'o 9ssS i6.01 9AI'v 1.981 

Súčet katiónov: 16,003 

Prečo sa Fe parga'iit zaradil medzi Ca-Na amfiboly? 

Všeobecné zaradenie monoklinického amfibolu dosku
piny Ca alebo Ca-Na amfibolov podľa chemickej analýzy, 
ktorá sa prepočíta na chemický vzorec amfibolu, závisí 
od splnenia nasledujúcej podmienky (Leake et al., 1997): 

Ca amfiboly Na-Ca amfiboly 
(Ca+ Na)8~ 1,00 (Ca+ Na) 8~ 1,00 
Na8 < 0,50 (s. 1022) Na8 je medzi 0,50 a 1,50 
Na8 je medzi 0,50 a 1,50 (s. 1025) 
Ca8 ~ 1,50 

Hodnoty Fe pargasitu v naposledy uvedenom vzorci 
a v tab. 3 (Radvanec, 1999) nevyhovujú podmienke na zara
denie Fe pargasitu do Ca skupiny amfibolov (Ca+ Na)8~ 1, 
Ca8 = 1,351). Analýzy vyhovujú klasifikácii Na-Ca amfi
bolov. Analýzy s najvyšším obsahom Na20 v Fe parga
site boli zaradené do skupiny Ca-Na amfibolu aj preto, 
že pargasit je hraničným amfibolom medzi Ca a Na-Ca 
amfibolmi a v texte treba jasne konštatovať, že časť Fe 
pargasitu patrí do skupiny Na-Ca amfibolov. Ostatná časť 
Fe pargasitu - s hodnotami Ca8 = 1,5-1 ,781 - je v poli 
Ca amfibolov (obr. IO in Radvanec, 1999). 

Všetky analýzy amfibolov z Babinej a Ostrej sú zaradené 
do skupiny Ca, Na-Ca a Na amfibolov podľa vzťahu 
Al\1 + Fe3+ + 2Ti a Ca/(Ca+Na) - M4 (obr. 10). V dia
grame sú hranice tejto klasifikácie a sú v nej aj všetky 
analýzy amfibolov zreteľne odlíšené a zaradené do substi
tučných trendov. Tento obrázok asi ušiel pozornosti P. I. 
a D. H., veď ináč by sa o Ca a Na-Ca amfiboloch vôbec 
nediskutovalo. 

Ostatné amfiboly 

Vyhlásenie Ivana a Hovorku (2000), že glaukofán je 
winchit, nie glaukofán, ma definitívne presvedčilo o tom, 
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že identifikácia amfibolov pod mikroskopom a ich chemic
ká klasifikácia nie je práve silnou stránkou týchto autorov. 

Winchit a glaukofán sú amfiboly so súčtom katiónov 
15 a substitučná dvojica Ca+Na neobsadzuje v ich štruk
túre pozíciu A, pričom bilancia Alv1 vo winchite je naj
viac 1 alebo menej ako I v prípade, že Alv1 substituuje 
Fe3+ (Al\lJ + Fe3+ = l v pozícii C, Deer et al., 1992; Leake 
et al., 1997). Glaukofán nie je winchit, pretože Alv1 = 
= 1,460 a bilancia Fe3+ = 0,186 (tab. 3 in Radvanec, 
1999). Nijaký winchit neobsahuje Al 2O3 = 10,89 hmot. % 
(Deer et al., 1997). 

Prečo je to glaukofán? 

Glaukofán preto , že sa bilancia Ca viaže nielen v pozí
cii B predmetného amfibolu, ale aj v pozícii C spolu Alv1 

a Fe3+ (Radvanec, 1999). Túto substitúciu možno nájsť 
v publikácii o amfiboloch (Veblen a Ribbe et al., 1982, 
s. 21 ). 

To, čo sa P. I. a D. H. zdá byť pri úvahe o granáte 
alebo iných prepočtoch na kryštalochemický vzorec čudné, 
je v texte vysvetlené. Ostatné si profesionál nájde v tab. 
2, 3, 4 a 5 (Radvanec, 1999). Profesionál navyše nemáva 
s analýzo u ta rami tu, pargasi tu, glaukofánu a wi nchi tu 
problémy. 

Sr epidot 

V prípade vzniku Sr epidotu by bolo vhodné, aby P. I. 
a D. H. vysvetlili pôvod vysokého obsahu Sr v epidote, 
keďže odvodenie obsahu Sr od frakčnej kryštali zácie 
a koncentrácia Sr v pôvodnom magmatickom Sr plagiokJase 
nie je prijateľné (Radvanec, 1999). Isté je, že Sr epidot je 
v metagabre na Babinej častým minerálom a podľa indexu 
lomu a pleochroizmu sa dá spoľahlivo odlíšiť od zoisitu, 
epidotu a pumpellyitu už v polarizačnom mikroskope. Je 
udivujúce, že P. I. a D. H. Sr epidot vo svojich vzorkách 
nezistili a nezistili ani pumpellyit, jadeit, winchit a dalšie 
minerály, hoci sa často skúmali rovnaké odkryvy (napr. 
odkryv na obr. l in Ivan a Hovorka, 2000) . Tu treba zdô
razniť, že základnou podmienkou petrologického štúdia je 
identifikovať všetky minerály v polarizačnom mikroskope 
a rozoznať dobrú analýzu od zlej. 

Interpretácia údajov 

V tejto časti sa zhrnuli odpovede na diskusiu o tom, čo 
by malo v eklogitizovanom klinopyroxenickom gabre 
vznikať, ale podľa Ivana a Hovorku (2000) by v daných 
pT podmienkach nev zniklo. 

Predstava, že antoťylit kryštali zuje väčšinou alebo len 
s cordieritom, v prípade Babinej a Ostrej neplatí (Ivan 
a Hovorka, 2000). Antoťylit kryštalizoval a zachoval sa 
iba v Al diopside (Radvanec, 1999). Je to ortoamfi bol , 
ktorý často vzniká po ortopyroxéne (Deer et al., 1997). 
O premene antofylitu na ortoamfibol je diskusia možná, 
ba bola by aj užitočná. Lenže tento vzťah a kryštalizácia 
P. I. a D. H. nezaujíma. Stabilitu antofylitu a diopsidu 
ohraničujú metamorfné reakcie na obr. 15 (in Radvanec, 

1999). Stabilitu antofylitu pri vysokom tlaku (2-20 
kbar) a teplote nad 800 °C vysvetľuje napr. Gilbert et al. 
(in Veblen a Ribbe, 1982). 

Klinopyroxenické gabro z Babinej a Ostrej nemalo dosť 
voľného kremeňa a zistené minerály dosť Al na to , aby 
pri eklogitizácii vznikol kyanit (Al 2SiO5) v súlade s pred
stavami P. I. a D. H. Prvým minerálom, ktorý v meta
gabre počas eklogitizácie vznikol na úkor labradoritu a Sr 
plagioklasu, je klinozoisit, resp. Sr epidot. Klinozoisit- Sr 
epidot viaže najvyššiu bilanciu Al v ekl ogite zo všetkých 
v metagabre zistenýc h minerálov (tab. 2 , 3, 4 a 5 
in Radvanec, 1999). Odkiaľ sa mala v diopsidovom gabre 
s labradoritom a Sr plagioklasom zobrať voľná bilancia 
Al a Si (Al> Si) a kremeň na tvorbu kyanitu, keď sa lab
radorit a Sr plagioklas v prográdnej eklogiti zác ii rozpadli 
na klinozoisit a Sr epidot + jadeit podľa metamorfných 
reakcií, ktoré uvádzam (Radvanec, 1999)? Protolitové 
gabro kremeň neobsahovalo. Na vznik kyanitu j e potrebný 
protolit s vysokým obsahom Al a voľným kremeňom, 
kde obsah Al > Si. 
Odkiaľ sa zoberie Mg na vznik pyropu, keď protolit 

(klinopyroxenické gabro) neobsahoval Mg? Zo zanedba
teľného množstva Mg amfibolu (antofylit) v Al diopside 
pyrop nevznikne, pretože antofylit je v daných pT pod
mienkach stabilnou fázou (obr. 15 in Radvanec, 1999). 

Klasifikácia UHP metamorfózy sa použila, pretože je 
rozdiel, či eklogit vznikne pri tlaku 14 alebo 24 kbar. 
Súčasne delenie UHP a HP metamorfózy nie je šťastné. 
To uznávajú aj iní. 

Štúdia Zhanga a Lioa ( 1997), ako aj iné práce o stabili
te taramitu (napr. Zhang et al. in Radvanec, 1999) sú zhr
nuté v práci o ultravysokotlakovometamorťovanom UHP 
teráne Su-Lu (Wallis et al., 1999), kto rá sa odporúča 
do pozornosti P. I. a D. H. preto, lebo sú v nej všetky 
exhumačné pT dráhy acidných, gabrových a ultramaťických 
protolitov , nie len tá, o ktorej P. I. a D. H. diskutujú. Je 
tam spoločná exhumačná pT dráha, ktorá sa začína vo vr
chole metamorfózy 30 kbar, a 800 °C a končí sa v oblasti 
500 °C a 11 kbar. Sú to celkom odlišné pT podmienky 
exhumácie ako sa zistili v exhumovanom metagabre 
na Babinej a Ostrej (Radva nec, 1999). 

Nik nemôže byť proti tvorbe kyanitu a jadeitu z para
goni tu pri väčšom tlaku ako 20 k bar ani proti tvorbe 
omfacitu (T = 700-750 °C) v poli stability albitu 
po prekročení fázovej reakcie Jd + Qtz = Ab počas exhu
mácie vhodného protolitu (kyanitové kvarcity , málokedy 
gabro). Na konci tejto exhumácie kryštalizuje aj taramit 
(T = 500-650 °C; Zhang et al., 1995). Treba si uvedomiť, 
že exhumácia v teráne Su-Lu (taký príklad a citáciu 
použili Ivan a Hovorka, 2000) prebiehala po pT dráhe , 
ktorá má smer hodinových ručičiek. Je to časť pT dráhy, 
keď v retrográdnej metamorfóze zároveň klesá tlak aj teplota. 
Omfacit vzniká na takejto exhumačnej pT dráhe pri vysokej 
teplote (T = 700-800 °C), ale vždy v poli stability albitu 
pod stabilitou jadeitu + kremeň (Terabayashi et al., 1996; 
Zhang et al. in Wallis et al., 1999, a i.). Na konci tejto 
retrográdnej metamorfózy sa zoisit + kyanit + kremeň 
menia na anortit a vodu (reakcia prebieha v poli 550-850 °C 
a 6-12 kbar; Zhang et al., 1995) . 
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„Gabro" zo Su-Lu nie je výskytom doložený prípad 
z Babinej a Ostrej a aj P. I. a D. H. dobre vedia, že mine
rálne zloženie metagabra zo Su-Lu a z Babinej a Ostrej je 
úplne odlišné. Na Babinej a Ostrej v symplektite nevzni
ká Ca plagioklas z kyanitu, ale sa tam Ca plagioklas a Sr 
plagioklas v priebehu prográdnej metamorfózy difúziou 
strácajú. Ca plagioklas a Sr plagioklas sa v prográdnej 
metamorfóze difúziou menia na klinozoisit + jadeit. pT 
dráha na Babinej a Ostrej má opačný smer, ako je smer 
hodinových ručičiek ( obr. 15 in Radvanec, 1999). pT 
dráha v prográdnej a retrográdnej metamorfóze na Babinej 
a Ostrej má podobný trend ako pT dráha exhumácie tekto
nických blokov v akrečnej prizme v oblasti Franciscan 
(Ernst, 1988). Na Babinej a Ostrej od začiatku (magma) 
do konca (Pmp - Act ťácia) riešime otázky stability. 
Problémom teda je 

1. stabilita labradoritu a Sr plagioklasu, 
2. stabilita diopsidu, 
3. stabilita magnetitu, rutilu a ilmenitu, 
4. stabilita granátu, 
5. stabilita jadeitu, 
6. stabilita Fe pargasitu, 
7. oxidácia Fe pumpellyitu na epidot, 
8. kryštalizácia aktinolitu na jadre Fe pargasitu, 
9. kryštalizácia aktinolitu na jadre winchitu a 

1 O. kryštalizácia homogénneho Mg pumpellyitu a homo
génneho ak ti no! i tu v matrixe. 

Otáz ka stability minerálov a exhumácie klinopyroxe
nického metagabra je v mojej práci (Radvanec, 1999) 
vyriešená a je tam aj diskus ia o exhumácii metagabra 
na povrch. 

Nie je dobré bez štúdia výbrusov z teránu Su-Lu 
(Čína), Cazaredo - Pacheco Pass (USA), Sanbagawa 
(Japonsko) diskutovať o exhumácii, pT dráhe a poúčať 
tých, ktorí tieto metamorfné oblasti študovali a študujú 
na vlastnoručne odobratých vzorkách, výbrusoch a analý
zach. Je neprípustné triediť analýzy jadeitu, ktoré analyzo
val niekto iný ako P. I. a D. H. podľa klasifikačného 
trojuholníkového diagramu z oblasti metamorfných ťácií 
v oblasti Franciscan, keď tento diagram platí len pre kryš
tali záciu tohto minerálu v tejto oblasti. Je neprístojné 
klasifikovať analýzy jadeitu podľa metamorfnej ťácie 
v akomkoľvek diagrame bez toho, aby sa predtým na vlast
ných vzorkách preverilo, či sa skúma tá istá minerálna aso
ciácia 38 minerálov v asociácii s jadeitom a či sa v týchto 
vzorkách skúma rovnaká metamorfná ťácia v rovnakom 
protolite v Amerike, Japonsk u, v Číne a na Slovensku 
(obr. 4 in Ivan a Hovorka, 2000). 

Ivana a Hovorku (2000) nezaujíma, že nimi nanovo 
klasifikovaný jadeit, ktorý na študovaných lokalitách zis
til Radvanec (1999), kryštalizoval v leme klinozoisitu 
a Sr epidotu, a nie v matrixe, nezaujíma ich, že egirín augit 
kryštalizoval iba v matrixe (obr. 3a, 3b in Radvanec, 
1999). 

Ivan a Hovorka (2000) si vôbec nevšímajú, že jadeit 
kryštalizoval overa skôr, t. j. v iných pT podmienkach 
ako dvojica pumpellyit + aktinolit. Zdá sa im nepodstatné, 
že jadeit sa čiastočne v retrográdnej metamorfóze zmenil 
na albit (obr. 3a a 3b in Radvanec, 1999). 

Ivana a Hovorku (2000) neinteresuje, že jadeit z Babinej 
a Ostrej netvorí spojitý substitučný rad egirín (augit) -
- jadeit v jednom zonálnom zrne klinopyroxénu (obr. 4 
v ich diskusii, obr. 3b a 4b in Radvanec, 1999). Jadeit 
z Babinej a Ostrej kryštalizoval na okraji klinozoisitu 
a egirín augit samostatne iba v matrixe. Táto oddelená 
forma kryštalizácie jadeitu a egirínu augitu sa podstatne 
odlišuje od substitučného trendu jadeit - egirín (akmit) 
z Kalifornie, kde jadeit a egirín (akmit) tvoria zonálnosť 
v jednom zrne klinopyroxénu (Radvanec et al., 1998; 
Terabayashi et al., 1996, a i.). Egirín augit z Ostrej obsahuje 
len 3 až 4 hmot. % Na20 (tab. 2, obr. 4a a 4b in Rad
vanec, 1999) a to je podstatný rozdiel od jadeitu egirínu 
(akmitu) z Kalifornie (obr. 4 in Ivan a Hovorka, 2000). 

Jadeit kriedového vek u z akrečnej prizmy Franciscan 
obsahuje Al 20 3 = 15-23 hmot. %; FeO = 1-10 % 
(po prepočte na chemický vzorec Fe2+ = 0-0, 1 ; Fe3+ = 
= 0,04-0,3) a obsah CaO = 0,3-2 % (Radvanec et al., 
1998; Terabayashi et al., 1996) . Jadeit z Ostrej má iné 
chemické zloženie ako zonálny jadeit z Kalifornie. Jadeit 
z Ostrej je homogénny a má obsah Al20 3 = 13-18 hmot. %; 
FeO = 10-15 % (po prepočte na chemický vzorec Fe2+ = 
= 0,03-0,12; Fe3+ = 0,27-0,32) a obsah CaO = 2,6-3,7 % 
(tab. 2 in Radvanec, 1999). Podľa chemickej analýzy sú 
to rozdielne a chemicky neporovnateľné j adeity, ktoré 
kryštalizovali v rozdielnej minerálnej asociácii pri odliš
ných pT podmienkach metamorfózy (Rad vanec e t al., 
1998, 1999; Terabayashi e t al., 1996). Mimochodom, 
štyri analýzy v reklasifi kácii jadeitu v trojuholníkovom 
diagrame nepatria do nijakého poľa ( obr. 4 in Ivan a Ho
vorka, 2000). Jedna analýza je na nejakej hranici a druhá 
- pre istotu - v dvoch poliach. To je výsledok reklasifi
kácie a reinterpretácie údajov chemického zloženia jadeitu 
a egirínu augitu pod ľa Ivana a Hovorku (2000) , a o tom 
sa vážne diskutovať nedá. 

V poznávaní kryštalizácie jadeitu v oblasti akrečnej 

prizmy v Kalifornii sa v poslednom období dospelo k zis
teniu, ktoré zmenilo interpretáciu , že jadeit nedos iahol pT 
podmienky kryštalizácie v poli stability jadeit+ kremeň. 

Tento mylný predpoklad sa uvádza v dis kusii Ivana a Ho
vorku (2000), ako aj v prácach Maruyamu a Lioa ( 1987), 
ale aj v iných prácach o tej to oblasti Kalifornie (Maruyama 
et al., 1985, alebo Te ra bayashi et a l. , 1996; Waka
bayashi, 1992, a i.). Nový výsku m zonality kli nopyroxénu 
Uadeitu) - v strede zrna jadeit + kremeň a smerom k okraj u 
jadeit s obsahom Fe (ak mit), j adeit - ak m it a na okraji 
zrna Ti jadeit - preukázal, že úvaha o metastabilnej forme 
vznikujadeitu na hranici stability s al bitom nebola správna. 
v5,skum potvrdil, že jadeit z akrečnej prizmy v Kali fo rn ii 
kryštalizoval z me tas ta bilného albitu v poli stabil ity 
jadeit+ kremeň v pT pri viac ako 10 kbar a pri teplote 
nad 200 °C (Radvanec et al., 1998). 

Na mikrosondovom pracovisku Štátneho geologického 
ústavu D. Štúra v Bratislave sú výbrusy s obsahom jadeitu 
zo vzoriek z oblasti Cazaredo a Pacheco Pass. Vzorky sa 
odobrali a petrologicky skúmali v rámci projektu Radva
nec el al. (1998). Zrnitosť týchto metamorfitov limitujú 
zrná rozličných minerál ov a blastov velkých do 2 mm. 
Nie je v nich nijaký I cm velký a homogénny Al diopsid 
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ani rozpadnutý Ca plagioklas do 2 cm veľkosti pôvodného 
zrna, ani premena plagioklasu na klinozoisit + jadeit 
alebo Sr plagioklasu na Sr epidot + jadeit, ani premena 
diopsidu, kremeňa a biotitu na K živec a aktinolit. 
Výbrusy sú k dispozícii a môžu sa aj analyzovať. 

Model exhumácie eklogitizovaného klinopyroxenic
kého gabra v subdukčnej zóne je znázornený v štádiách 
exhumácie a riadne sa cituje (obr. 16 in Radvanec, 1999). 
Ivan a Hovorka (2000) neuvažujú o toku plášťa pod zave
senou kontinentálnou doskou a o reverznom pohybe 
plášťa po skončení subdukcie. Predstavujú si, že horniny 
prepichávajú subdukovaný materiál a prechodu horniny 
cez izotermy neveria. Ako môže reinterpretovaný model 
metamorfózy a exhumácie podľa Ivana a Hovorku (2000) 
v subdukčnej zóne fungovať, keď hornina podľa nich 
v subdukčnej zóne cez izotermy neprechádza? 

Na koniec 

Ivanom a Hovorkom (2000) navrhnutá a reinterpretova
ná pT dráha metamorfózy klinopyroxenického gabra 
(metabazalt? či metabazit?) je v tlakovom vrchole (P = 8 
kbar, T = 200-250 °C) a v teplotnom vrchole metamorfó
zy (P = 6-8 kbar, T = 440-480 °C) nereálna, pretože v ta
kýchto pT podmienkach je stabilný Ca plagioklas (pô
vodne magmatický labradorit; Spear, 1995) aj Sr plagio
klas, kým diopsidje nestabilný. Pôvodne magmatický dio
psid by sa v teplotnom vrchole podľa reinterpretácie Ivana 
a Hovorku (2000) rozpadol po kliváži (vo vnútri zrna) 
na aktinolit s obsahom Al (total) = O, 1 (Quirion a Jenkins, 
1998). Z diopsidu by sa v pT podmienkach podľa Ivana 
a Hovorku (2000) okrem reli ktu nezachovalo nič. 

Vo vnútri diopsidu z Babinej a Ostrej aktinolit vôbec 
nekryštalizoval (obr. 1, 2a, 5 in Radvanec, 1999). V uve
dených pT podmienkach by v metabazite (metamafickej 
hornine) nepochybne kryštalizoval lawsonit (Spear, 
1995), ale ten sa na Babinej a Ostrej nezistil (Radvanec, 
1999). 

V pT podm ienkach podľa Ivana a Hovorku (2000) 
z Ca plagioklasu a Sr plagioklasu nevznikne klinozoisit + 
+ jadeit, pretože Ca plagi oklas a Sr plagioklas sú za ta
kýchto pT podmienok stabilné minerály. V takýchto pT 
podmienkach nemôže v matrixe metamorfitu kryštalizo
val koexistujúca dvojica Mg pumpellyit a aktinolit an i 
v prográdnej, ale ani v retrográdnej metamorfóze. Na kryš
talizáciu dvojice pumpelly it - aktinol it v matrixe je 
potrebný tlak 11 kbar a teplota 380 °C (Banno, 1998; 
Radvanec, 1999; obr. 15). 

Aktinolit a Mg pumpellyit sú v eklogitizovanom 
metagabre najmladšie mi nerály a určite kryštalizoval i 
na konci retrográdnej metamorfózy. Aktinol it a Mg pumpel
lyit nemohli kryštalizovať v prográdnej metamorfóze, ako 
to reinterpretujú P. I. a D. H., pretože sú to „rozpadové" 
minerály v symplektite, alebo sa Mg pumpellyit a akti
nolit vyskytuje spolu s albitom v hraniciach zŕn pôvod
ného plagioklasu. Mg pumpellyit kryštal izoval na úkor 
kli nozoisi tu a Sr epidotu ( obr. l, 2a, 2b, 5, 8, 9 a 13 
in Radvanec, 1999). To je hlavný dôvod, prečo sa nemôže 

zloženie amfibolu vyvíjať od aktinolitu, ako o tom v dis
kusii uvažuje P. I. a D. H. Aktinolit v protolite a v prog
rádnej metamorfóze neexistoval, pretože keby to tak bolo, 
v strede zrna zonálneho amfibolu by bol aktinolit a naje
ho okraji pargasit, glaukofán, baroisit alebo winchit. 
Tento substitučný trend sa na Babinej a Ostrej nezistil, 
ale opačný áno. Aktinolit vždy na okraji dorastá na jadro 
Fe pargasitu alebo na okraj winchitu, alebo v matrixe 
kryštalizuje samostatne a vždy s Mg pumpellyitom (Rad
vanec, 1999). 

V pT podmienkach, ktoré reinterpretoval Ivan a Hovorka 
(2000), by klinopyroxenic ké metagabro z Babinej 
a Ostrej obsahovalo aktinolit ako pseudomorfózu po dio
pside. Plagioklas by bol plagioklasom doteraz a v matrixe 
by bol lawsonit. Mnohé autority by sa na odkryve hádali, 
že je to gabro, ktoré stuhlo včera. Ostatná časť vedcov by 
tvrdila, že ide o „metavankúšovú lávu· . Ale čo tam potom 
robí l cm veľký a chemicky homogénny diopsid a 2 cm 
velká pseudomorfóza zmesi al bitu, epidotu a Mg pumpel
lyitu alebo klinozoisit (Sr epidot) + jadeit po pôvodnom 
labradorite a Sr plagioklase vo vankúšovej láve a ako sa 
tam tieto minerály v takejto forme dostali. To je záhada, 
ktorú Ivan a Hovorka (2000) vo svojom „metabazitovom" 
modeli o lávových prúdoch nevyriešili. 
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Hodnotenie zosuvného rizika - zhrnujúci prehlad 
metodík a nové perspektívy 

V súvislosti s rastúcim urbanizačným rozvojom a presunom 
výstavby do svahovitých a zosuvných území rastie aj riziko ohrozenia 
ľudských životov, rozličných druhov inžinierskych diel alebo ekono
mickej činnosti. Včasným, ekonomickým a presným zhodnotením 
„hazardu'' alebo „risku" v súvislosti so svahovými deformáciami, ale 
aj záplavami, zemetraseniami či lavínami možno nepriaznivé vplyvy 
týchto javov vylúčiť alebo aspoň obmedziť na prijateľnú mieru. 

Tvorba tzv. máp „hazardu" alebo „risku" sa v posledných rokoch 
stala ústrednou témou väčšiny geovedcov a odborníkov inžinierov, 
ako aj spoločenských a miestnych úradov v mnohých častiach 
sveta. Pre práve prebiehajúcu internetovú diskusiu popredných slo
venských inžinierskych geológov o základných environmentálnych 
termínoch možno tento príspevok pokladať za veľmi dobrý odrazový 
mostík do dalšieho postupu, ktorý by mal vyvrcholiť odborným tennino
logickým seminárom. Okrem toho podáva ucelený prehľad o najčas
tejšie používaných metódach hodnotenia „hazardu" a „risku", ich 
vhodnosti na rozličné účely a porovnáva ich výhody a nevýhody. 
Pre nejednotnosť v chápaní takých anglických termínov, ako je 
hazard - rizilw, vulnerabili(y - zraniteľnosť, specific risk - špecifické 
ohrozenie, element al risk - prvky ( zlo{ky) ohrozenia, total risk - cellwvé 
(totálne) ohrozenie, factor (subjactor) of hazard - faktor (subfaktor) 
rizika, parameter (index) - parameter (index) a (lane/slide) suscep
tibility - náchylnosť (na zasúvanie), sa v príspevku pracovne používajú 
slovenské ekvivalenty, ktoré tvoria jeden z návrhov uvedenej interne
tovej diskusie. 

Príspevok je upraveným a doplneným prekladom práce Landslide 
hazard assessment - summary review and new perspectives dvojice 
renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa hodnotením zosuvov 
P. Aleottiho a R. Chowdhuryho. 

Zosuvy- význam a dôsledky 

Kedže sa väčšina dostupnej literatúry zakladá na technickej ter
minológii zo začiatku 80. rokov (Varnes -IAEG, 1984), resp. na jej 
menších variáciách (Einstein , 1988; Fell, 1994), predpokladá sa, že 
čitateľ pozná termíny ako je náchylnosť, ri z iko, zraniteľnosť a ohro
zenie a vie ich využívať v súvislosti so svahovou nestabilitou 
a zosúvaním, a preto sa ich definície tu neuvádzajú. Pokiaľ ide 
o diskusiu o mechanizmoch a neistotách vo v zťahu k zosuvom ako 
prírodnému riziku, pozri napríklad prácu Chowdhuryho ( 1980). 
Hlavné prvky hodnotenia ohrozenia sú na obr. 1. 

Odhad škôd spôsobovaných každoročne zosuvmi dosahuje 
v jednotlivých krajinách desiatky, ba aj stovky miliónov dolárov. 
Zanedbateľný nie je ani počet obetí zasúvania. Údaje sa často roz
chádzajú, lebo obete či škody sa štatisticky niekedy pripisujú 
spúšťacím faktorom zosuvov, ako je napríklad zemetrasenie alebo 
extrémne zrážky. Vplyv urbanizácie na rast počtu zosuvov cel
kom dobre dokumentuje príklad z oblasti Greater Wollongong 
v Austrálii (obr. 2, Flentje - Chowdhury, 1999). Rast zosuvného 
ohrozenia je často spôsobený tak vzrastom rizika, ako aj prvkov 
ohrozenia ( obr. 3 ). 

Medzi krajiny s najväčšími škodami vyvolanými zosuvmi patria 
USA, Japonsko, alpské krajiny (Rakúsko, Francúzsko, Taliansko 
a Švajčiarsko) a India. Napríklad v Taliansku sa pre geologickú 
stavbu a geomo1fologické pomery (obr. 4) spomedzi všetkých prí
rodných javov pripisuje zosuvom takmer 37 % obetí (Catenacci, 
1992). Známy zosuv, ktorý vznikol na priehrade Vajont (2000 
obetí) roku 1964, je najkatastrofálnejší zosuv v Európe v tomto 
storočí. 
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Obr. 1. Hlavné prvky hodnotenia zosuv ného ohrozenia ·konkrétneho svahu 
(podľa Chowdhuryho, 1998c). 

Základné pojmy hodnotenia rizika vrátane mapovania 
a rajonizácie 

Hodnotenie zosuvného rizika a ohrozenia, ako aj rajonizácie 
vychádza zo štyroch základných predpokladov (Varnes - IAEG, 
l 984; Hutchinson, 1995): 
1. Zosuvy sa budú vždy vyskytovať v tých istých geologických, geomorfo

logických, hydrogeologických a klimatických pomeroch ako v minulosti. 
2 . Hlavné podmienky, ktoré spôsobujú zosúvanie sú kontrolované 

identifikovateľnými faktormi. 
3. Stupeň zosuvného rizika sa môže hodnotiť. 
4. Všetky typy svahových porúch sú identifikovateľné,a klasifiko

vateľné. 
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Obr. 2. Rast nestability v priebehu času v svahovitom urbanizovanom 
území (širšie okolie mesta Wollongong, Nový Južný Wales , Austrália). Rast 
počtu zaregistrovaných zosuvov v svahovitých územiach v čase spôsobený 
urbanizačným rozvojom dokumentuje štúdia Flentjeho a Chowdhuryho 
(1999). 
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Obr. 3. Hlavné príčiny rastu zosuv ného ohrozenia späté s rozvojom. 

Pri hodnotení náchylnosti na zosúvanie treba zodpovedať nasle
dujúce základné otázky: 
a) Kde zosuv vznikne? 
b) Aký typ zosuvu vznikne? 
c) Ako zosuv vznikne? 

Kým náchylnosť na zasúvanie v študovanom území možno defi
novať iba po zodpovedaní týchto otázok, komplexné hodnotenie 
rizika vyžaduje aj odpoveď na otázku, kedy zosuvy vzniknú a akú 
budú mat frekvenciu. 

Pri hodnotení treba prekonať rad prekážok: 
a) Nespojitý charakter (v čase aj priestore) svahových porúch. 
b)Ťažkos ti pri určovaní príčin, spúšťacích faktorov a vzťahu 

príčina-dôsledok. 

c) Nedostatok kompletných historických údajov o frekvencii týchto 
geomorfologických procesov. 
Práve posledným aspektom sa zosuvy odlišujú od iných javov 

ako sú záplavy a zemetrasenia, o ktorých sú často detailné informá
cie, a to tak o intenzite, ako aj o frekvencii. Len pri určitých typoch 
svahových porúch, akými sú sklzy zemín a úlomkové prúdy, 
možno čiastočne prekonať ťažkosti z bodu b a c. 

Vzťah príčina-dôsledok sa identifikuje ľahko, keď ide o zosuvy 
vyvolané z rážkami, pri ktorých štatistická analýza údajov o zráž-
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Obr. 4. Počet obetí spôsobený prírodnými javmi v percentách (podľa Ale
xandra, 1994; Catenacciho, 1992; Varnesa a IAEG, 1984). 
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Obr. S. Diagram vzťahu intenzity zrážok a ich trvania v rozličných časo
vých periódach v (IO, 25, 50, 100, 250, 1000 rokov) oblasti Langhe, pied
montský región (sv. Taliansko). Diagram zobrazuje štyri rôzne hraničné 
hodnoty priepustnosti a päi kriviek hrúbky zeminy (40, 50, 60, 80 cm). 
Tento typ analýzy môže byi užitočný v počiatočných fázach hodnotenia 
rizika území náchylných na vznik plytkých (povrchových) zosuvov (podľa 
Aleottiho et al., 1996b). 

kach umožňuje definovať aj prahovú hodnotu ako spúšťací faktor 
(obyčajne ide o termín intenzita a trvanie zrážok), aj vypočítať 
návratovú periódu kritických zrážok, dokonca ako funkcie lokál
nych charakteristík (hrúbka povrchových vrstiev, priepustnosť 
zeminy atd:; Aleotti et al., 1996b; Caine, 1980; Cancelli a Nova, 
1985; Crosta, 1998; Moser a Hohenssin , 1983; Polloni et al., 1996; 
Wilson a Wieczorek, 1995). Pozri obr. 5. 

Podľa súčasného trendu by ideálna mapa rizika svahovej nestabi
lity mala poskytovať informácie o priestorovej distribúcii, type, 
objeme, rýchlosti, transportnej vzdialenosti a perióde opakovania 
pohybujúcich sa hmôt predpokladaných v istej oblasti za určité 
časové obdobie (Hartlen a Viberg, 1988). Ale pre uvedené ťažkosti 
sú príklady tohto typu máp v literatúre mimoriadne vzácne a celko
vé hodnotenie ohrozenia v zmysle piatich krokov navrhnutých Ein
steinom ( 1988) sa v praxi dá využívať iba obmedzene. 

Pravdepodobnostná zložka v hodnotení rizika si vyžaduje pocho
penie a hodnotenie mnohých neistôt, nejasností. To je často ťažká 
úloha. Navyše je tu problém kvantitatívneho určenia zraniteľnosti 
prvkov ohrozenia. Tieto komplikácie sťažujú dosiahnutie presného 
hodnotenia ohrozenia, a preto sa častejšie skôr ako riziko hodnotí 
náchylnosť, t. j. možnosť, že v príslušnom území vznikne zosuv na 
základe miestnych pomerov životného prostredia. 

Najväčšie riziko všeobecne, ak nie vždy, je späté so známymi 
zosuvnými oblasťami, t. j. svahovými územiami, ktoré postihla sva
hová nestabilita už v minulosti. Avšak kvalitatívne ani kvantita
tívne metódy donedávna otázku spojenú s diferenciáciou ri zika 
v jestvujúcich zosuvných územiach neriešili. Chowdhury a Flentje 
( 1998a) ukázali, že sa ri ziko v jednej zosuvnej oblasti môže od rizi
ka v inej zosuvnej oblasti veľmi odlišovať. Klasifikovali riziká späté 
s jestvujúcimi zosuvmi z príslušnej oblasti v Austrálii a podľa 
zaznamenaných vplyvov zosúvania zisfovali, či klasifikácia platí. 
Tieto výsledky sú pre další vývoJ spoľahlivých metód ~dnotenia 
zosuvného ri zika veľmi dôležité. 

Ďalším aspektom, ktorý treba spomenúť, je pracovná mierka, 
ktorá by sa mala použiť pri mapovaní, prieskume a hodnotení ri zi
ka. Navrhlo sa, aby sa mierka vyberala na základe troch nasledujú
cich faktorov (Aleotti et al., 1996a): 
1. Účel hodnotenia. 

Pri územnom plánovaní napríklad v regionálnom meradle sú vhodné 
mapy mierky 1: 100 000-1:500 OOO, kým na riešenie špecifickejších 

úloh, ako sú velké inžinierske diela, alebo definícia plánu prioritných 
opatrení, sa hodia mapy stredných mierok (1:25 000-1:50 000). Uve
dené mierky sú často iba východiskom na podrobnejší výskum, napríklad 
jedného svahu alebo menšieho územia v ešte podrobnejšej mierke. 
2. Rozsah študovaného ú z emia. 
3. Dostupnosť údajov. 

Toto kritérium je často priamo späté s rozsahom skúmaného územia, 
a teda aj s možnosťou zberu užitočných údajov na hodnotenie v rámci 
primeranej analýzy nákladov a zisku. Kým vo velkých územiach môže 
hodnotenie rizika vychádzať z analýzy a interpretácie dostupných 
údajov, v menších územiach môže hodnotenie stability a ri zika uľahčo
vať geotechnický prieskum zahŕňajúci pozorovanie vyžadujúce 
povrchové monitorovacie prístroje (napr. inklinometre a piezometre). 

Výber pracovnej mierky ovplyvňuje výber prístupu, a preto šta
tistický prístup nemusí byť vhodný na štúdium jednotlivého svahu 
alebo malých území, rovnako ako geotechnicko-inžiniersky prístup 
založený na výpočtoch stupňa bezpečnosti, resp. priradenej pravde
podobnosti poruchy by nebol vhodný v regionálnej mierke. 

Základné informácie a vstupné dáta 

Mnohé zložky hodnotenia zosuvného rizika a zosuvného ohroze
nia si vyžadujú presné fakty a zovšeobecnené informácie. Hodnote
nie a riadenie zahŕňajú: 
a) hodnotenie správania sa v čase, 
b) dôsledky poruchy vrátane vplyvu na životné prostredie, 
c) ekonomické hľadiská. 

Preto je dôležité mať jasnú predstavu o cieľoch hodnotenia ri zika. 
Faktory, ktoré predurčujú, či bude hodnotenie kvalitatívne alebo kvan
titatívne, či jeho základy budú deterministické alebo pravdepodob
nostné, mieru spoľahlivosti historických záznamov nestability, či 
pozorovanie bude súčasťou kontinuálneho hodnotenia a mieru zrani
teľnosti prvkov ohrozenia a vplyvu zosúvania, treba brať do úvahy. 

Jestvujú zák.ladné nevyhnutné podmienky vývoja alebo aplikácie 
akejkoľvek metódy hodnotenia rizika. Patrí medzi ne pochopenie 
geológie, hydrogeológie a geomorfológie z dostupných máp, správy 
a terénny výskum, predbežný geologický a geotechnický prieskum, 
prístup k historickým informáciám o zosuvoch, záznamy o zráž
kach a seizmicite v minulosti. Informácie o miere úspechu alebo 
neúspechu akéhokoľvek hodnotenia rizika a riadiacich stratégií sa 
môžu ukázať ako užitočné v mnohých dalších prípadoch. 

Pri rozvíjaní metódy hodnotenia zosuvného rizika má základný 
význam stanovenie príčin potenciálnej nestability a vzniku zosu
vov. Navyše určenie faktorov spôsobujúcich zosuvy v minulosti 
umožňuje predpovedať, kde a kedy by mohli vzniknúť nové. Inými 
slovami, nech sa prijme akákoľvek metodika, vstupné údaje hodno
tenia ri zika sa musia vyberať iba po starostlivom zvážení príčin 
nestability v minulosti a pravdepodobných príčin potenciálnej 
nestability v budúcnosti. Analyzovať vzťah príčina-dôsledok nie je 
vždy ľahké, pretože príčina zosuvu je iba málokedy jedna. Ako ešte 
uvedieme detailnejšie, napríklad bivariačná analýza môže viesť 
k nepresnostiam, keď sa z osobitného posudzovania dvoch alebo 
viacerých faktorov urobí odlišný záver, ako keby sa posudzovali 
spolu, aj keď ten istý faktor by mohol mať odlišné dôsledky v závis
losti od typu procesu/mechani zmu, ktorý sa pokladá za relevantný. 

Podľa dobre známeho modelu medznej rovnováhy, ktorý sa 
používa pri geotechnických analýzach, faktory vyvolávajúce svaho
vú nestabilitu sa rozdeľujú do dvoch skupín - jedny zvyšujú šmy
kové napätia alebo destabilizujú sily, druhé šmykovú pevnosť 
znižujú alebo stabilizujú sily . .Ie užitočné rozlišovať preddispozičné 
a spúšťacie faktory (poslednú analýzu nedávno navrhol Wieczorek, 
1996). Niektorí autori rozlišujú tzv. odhaľovacie faktory (Vaunat el 
al., 1992). Siddle el al. (1991) navrhli deliť faktory na vonkajšie 



a vnútorné. Vonkajšie sa mozu v historickom časovom meradle 
meniť a sú pravdepodobne späté s reaktivizáciou starých zosuvných 
území. Vnútorné faktory sú zvyčajne späté s tvarom reliéfu a môžu 
sa meniť iba v rámci geomorfologickej časovej škály. Faktory, 
ktoré treba brať do úvahy, sa v literatúre uvádzajú často (Anianti et 
al., 1992; Brabb, 1994; Carrara a Merenda, 1976; Cotecchia, 1978; 
Cruden a Varnes, 1996; Hansen, J 984; Hutchinson, 1995; Popescu, 
1998; Terzagi, 1950; Varnes et al., 1984), ale efektívne využí~ 
takýchto faktorov si po prvé vyžaduje efektívne uchovávanie dát 
a po druhé vhodný výber informácií užitočných pri príslušnej ana
lýze. To závisí od typu sledovaného problému (typu konkrétneho 
zosuvu), veľkosti študovaného územia, pracovnej mierky a zvole
ného prístupu, ako aj od spoľahlivosti a presnosti dát. 

Spravovanie údajov - zber, uchovávanie a selekcia 

Prvý krok pri každom hodnotení je zber dostupných informácií 
a dát o študovanom území. O dôležitosti presného zberu a uchováva
nia informácií v báze dát sa všeobecne nepochybuje (Amanti et al., 
1996; Carrara, 1982; Cruden a Brown, 1992; Chowdhury a Flentje, 
1998a; Wieczorek, 1984), ale to je pri hodnotení rizika nesporne 
jedna z najťažších operácií, a to bez ohľadu na prístup a rozsah štu
dovaného územia. Niektorí výskumníci odhadujú, že náklady na 
zber údajov a ich spravovanie tvoria až 70-80 % celkových nákla
dov, vrátane ich revidovania a aktualizácie (Leroi, J 996). 

Pri tvorbe bázy dát treba dodržať dve základné pravidlá: 
a) Informácia musí byť homogénna, t. j. musí mat rovnakú pracovnú 

mierku a rovnaký geografický projekčný systém. 
b) Báza dát sa musí organizovať v základných monotematických 

vrstvách a každá vrstva musí obsahovať homogénne dáta. 
Báza dát by navyše mala obsahovať aspoň tieto základné infor

mácie (Chowdhury a Flentje, 1998a): 
a) súpis jestvujúcich zosuvov vrátane ich povahy, velkosti, lokalizácie 

a histórie, 
b) spoľahlivé terénne kódové označenie, 
c) všetky dostupné informácie z predchádzajúcich prieskumov loka

lity (interpretáciu leteckých snímok, laboratórne skúšky, terénne 
analýzy vrátane spätných analýz porúch), 

d) všetky realizované sanačné a preventívne opatrenia a ich účinnosť, 
e) údaje zo všetkých inštalovaných prístrojov (inklinometrov, pie

zometrov). 
Výber údajov, ktoré by sa mohli alebo mali pri hodnotení istého 

územia využi(, závisí najmä od: 
a) velkosti študovaného územia, 
b) pracovnej mierky, 
c) použitej techniky a 
d) typu zosuvu. 

Dôležitou častou tohto procesu je výber spoľahlivých dát zo všet
kých dostupných údajov. To sa uľahčuje preverením zdroja údajov, 
účelu pôvodného prieskumu a zberu údajov, ako aj formy, v akej sú 
údaje dostupné. Pri príprave geologických máp pomocou GIS-u zís
kal Flentje ( 1998) prístup k radu opisov vrtov od spoločností ťažia
cich uhlie v študovanej oblasti, k údajom verejných úradov spätých 
s rozvojom dopravných liniek, ako sú cesty a železnice, ako aj k úda
jom geotechnických konzultačných firiem. Kvalita údajov bola 
veľmi premenlivá, predovšetkým úroveň kvantifikácie a podrobnosti. 
Preto bolo na identifikáciu nespoľahlivých údajov potrebné starost
livé rozhodovanie opierajúce sa o diskusiu s inými odborníkmi. 
Mnohé informácie sa ukázali ako spoľahlivé a iné, pôvodne pokla
dané za menej presné, sa zaradili medzi spoľahlivé potom, keď sa 
zistili iné doplňujúce informácie. Údaje sa potom ako celok mohli 
dalej preveriť vo svetle platných procesov, ktoré zahŕňali odkazy na 
jestvujúce mapy a starostlivú terénnu kontrolu. 

Presnosť a spoľahlivosť údajov 

Ako sa už uviedlo, spoľahlivost' a presnosť údajov pri zberu 
a uchovávaní sú veľmi dôležité, ale napriek tomu by sa mali z času 
na čas preverovať. Hodnotenie rizika by malo byť nepretržité, aby sa 
mohlo aktualizovať tak často, ako treba. Dodatočné informácie sa 
často stávajú dostupnými po objavení nových historických zdrojov 
alebo ako výsledok doplnkového prieskumu. Napríklad údaje o frek
vencii a priestorovej distribúcii zosuvov v minulosti sa musia dať 
revidovať a rozširovať vždy. Nové nestability alebo reaktivácia 
starých zosuvov môžu poskytnúť podrobné informácie o zosuvnom 
mechanizme alebo dalšie podrobnosti o vzt'ahu medzi zrážkami 
a zosúvaním. Podobne sa môžu stať dostupnými informácie o seizmic
kom účinku na svahy a útesy a o rozvoji zemetrasením vyvolaného 
zasúvania. Každé úsilie by malo viesť k ustavičnému spresňovaniu 
a zvyšovaniu spoľahlivosti dát, kontrole platnosti predpokladaných 
mechanizmov poruchy a dalšiemu spresňovaniu vzt'ahu príčin 
a dôsledkov, ako aj zosuvných javov. Preto bude nevyhnutné vypra
covať postupy a metódy na aktualizáciu údajov o momentálne 
stabilných územiach, ako aj územiach, ktoré už zasúvanie postihlo. 
Presnosť a spoľahlivosť údajov o geologických detailoch, geotech
nických parametroch a tlaku vody v póroch majú pri podrobnom 
štúdiu jednotlivých lokalít rozhodujúci význam. Cieľ alebo požado
vaná úroveň podrobnosti a spoľahlivosti všetkých týchto informácií 
budú závisieť nielen od účelu a dôležitosti projektu, ale aj od dostup
nosti financií a iných zdrojov na realizáciu relevantných cieľov. 

Náčrt metód a postupov hodnotenia náchylnosti na zosúvanie 
a zosuvného rizika 

Metódy hodnotenia zosuvného rizika, o ktorých sa diskutuje, 
môžu byť kvalitatívne a kvantitatívne. Podrobná charakteristika 
metodík hodnotenia je dosť subjektívna a závisí od výberu akcento
vaného kritéria/kritérií. Ako potvrdzuje obr. 6 (pozri), je vypraco
vaných rad metód. 
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Obr. 6. Navrhnutá klasifikácia metód hodnotenia zosuvného ohrozenia. 



Postupy hodnotenia možno rozdeliť podľa toho, ako sa definujú 
hodnotené územia. Možno rozlíšii použitie: 
a) pravidelnej siete zloženej z plôch rovnakej velkosti a tvaru (napr. 

štvorec, obdÍžnik, šesťuholník a pod.; Carrara, 1983; Anbalagan 
a Singh, 1996), 

b) samostatných svahov alebo iných foriem reliéfu (morfologických 
jednotiek; Carrara et al., 1992; Kienholz, 1978), 

c)jednotiek odvodených automaticky z prekrytu parametrických 
máp (!ves a Bovis, 1978). 
Ďalšia klasifikácia sa zakladá na rozlišovaní rozličných kategórií 

ri zika. Hartlen a Viberg ( 1988) rozlišujú: 
a) relatívne ri ziko, pri ktorom sa odlišné svahy porovnávajú bez 

vyjadrenia presnej hodnoty alebo kvantifikácie, 
b)absolútne riziko, počítané deterministicky (stupeň bezpečnosti) 

alebo na základe štatistickej analýzy, 
c) empirické riziko, založené na priebehu kriviek vyjadrujúcich súvis

losť niekolkých parametrov , ako je výška svahu a jeho sklon , a 
d) monitorované riziko, pri ktorom sa údaje o deformácii a/alebo 

zrážkach porovnávajú s predurčenými kritickými alebo prahovými 
veličinami pokladanými za spúšťací mechanizmus zasúvania. 
Ale najbežnejšia klasifikácia je založená na metóde, ktorou sa 

hodnotí náchylnosť na zasúvanie a zosuvné riziko. Carrara ( 1982) 
rozlišuje medzi geomorfologickým a kvantitatívnym/indexovým 
prístupom. V prvom prípade geomorľologická mapa doplnená 
o dalšie údaje poskytuje všetky informácie potrebné na určenie pod
mienok stability alebo stupňa nestability v danom území. V druhom 
prípade základné mapy (volané aj parametrické alebo indexové) sa 
prekrývajú a vhodne vážia a územie sa rozdeľuje na homogénne 
rajóny. Carrara (1988) zaviedol tretiu skupinu metód využívajúcu 
tzv. štatistický postup, v rámci ktorého sa štatistickými technikami 
hodnotí vplyv každého faktora podporujúceho nestabilitu. 

Obrovský potenciál počítačovej techniky (osobný počítač, geo
grafický informačný systém) umožňuje od začiatku 80. rokov 
uchovávai a spracúvať velké množstvo dát komplexnou technikou 
(mul ti variačná štatistika). Hutchinsonova klasifikácia ( 1995) je 
porovnateľná s doterajšími klasifikáciami a definuje štatistický 
prístup priamou porovnávacou technikou založenou na vzájomnom 
vzťahu medzi rôznymi základnými mapami (zvyčajne litologickou 
mapou a mapou sklonitosti) a mapou distribúcie zosuvov. 

V klasifikácii, ktorú navrhnol Crozier (1992), sú niektoré pojmové 
odlišnosti. Navrhol deliť postupy na induktívne, deduktívne a geotech
nické, hoci rozdiel medzi induktívnymi a deduktívnymi metódami nie 
je vždy jasný. V podstate to vyzerá tak, že pri deduktívnom postupe je 
výber parametrov a ich relatívnych váh podmienený empiricky (po 
výskyte javu), kým pri induktívnom postupe sa takéto operácie vyko
návajú na základe skúsenosti a intuície (pred výskytom javu). 

V tomto článku je navrhnutá nová klasifikácia (obr. 6) založená na 
klasifikácii Ca1Taru (1982), Hansena (1984), Leroia (1996), Soetersa 
a Van Westema ( 1996). Hlavné zmeny sa týkajú zavedenia: 
a) tzv. logickoanalytických modelov, v rámci ktorých sa náchylnosť 

vyjadruje rovnicou, v ktorej sú nezávislé premenné spojené roz
ličnými váhami v závislosti od ich vplyvu na závislú premennú 
(svahová deformácia; Bughi et al., 1996), a 

b) nových techník, ktoré využívajú neurálne siete (Aleotti et al., 
1996c, 1998b; Mayoraz et al., 1996). Tieto techniky (neurálne 
siete) nepatria celkom medzi tradičné techniky hodnotenia a odli
šujú sa od nich tým, že nezávisia od fyzikálnych aspektov problému, 
a preto nevyžadujú základné koncepčné poznatky o nich. 

Kvalitatívne metodiky 

Kvalitatívny prístup sa vo všeobecnosti zakladá iba na rozhodnutí 
jednej alebo viacerých osôb vykonávajúcich hodnotenie náchylnosti 

alebo rizika. Vstupné údaje sú zvyčajne odvodené z hodnotenia uro
beného pri terénnych pochôdzkach, prípadne doplnené interpretáciou 
leteckých snímok. Tieto metodiky, definované tiež ako „expertné 
postupy hodnotenia" (Leroi, 1996), môžu byť dvojakého typu: prvým 
je terénna geomorfologická analýza, druhým kombinácia alebo pre
krývanie indexových máp s použitím váženia alebo bez neho. 

Terénna geomorfologická analýza 

Táto metóda je spomedzi kvalitatívnych metód pravdepodobne 
najjednoduchšia. Hodnotenie a/alebo rajoni záciu robí odborník 
priamo v teréne podľa vlastnej skúsenosti z podobných situácií bez 
jasnej indikácie akýchkoľvek „pravidiel" smerujúcich k hodnotení u 
a/alebo rajonizácii. V takom prípade sa stabilitné mapy odvodzujú 
priamo z podrobných geomorfologických máp (Panizza, 1975). 
Podľa Leroia ( 1996) hlavnými nedostatkami tohto prístupu sú: 
a) Subjektivita vo výbere dát aj pravidiel ovplyvňujúcich stabilitu 

svahov alebo hodnotenie rizika. Tento fakt sťažuje porovnávanie 
máp zosuvného rizika zostavených rozličnými bádateľmi alebo 
expertmi. 

b) Používanie implicitných pravidiel namiesto explicitných prekáža 
kritickej analýze výsledkov a sťažuje aktualizáciu hodnotenia, ak 
sa získajú nové dáta. 

c) Potreba časovo náročného terénneho výskumu. 
Napriek tomu analýza umožňuje rýchlo hodnotil stabilitu územia 

a berie do úvahy velký počet faktorov. Môže sa úspešne používal 
v akejkoľvek mierke a ak treba, dá sa prispôsobii špecifickým 
miestnym požiadavkám. Terénna geografická analýza nevyžaduje 
použitie GIS-u, ktorý je v tomto prípade iba jednoduchým kreslia
cim nástrojom. 

Príklady z využitia týchto metód sú v literatúre veľmi časté, 
najmä zo 70. a 80. rokov (Bosi et al., 1982; Carrara a Merenda, 
1976; Fenti et al., 1979; Guerricchio a Melidoro, 1979; Kienholz, 
1978; !ves a Messerli, 1981; Rupke et al., 1988). Brugner a Valdi
nucci (l 972) navrhli mapu stability v mierke l :50 OOO, v ktorej sa 
náchylnosť na zasúvanie rozdeľuje do piatich tried. Medzi dvomi 
krajnými triedami (kategóriami) spektra, t. j. stabilnými územiami 
a aktívnymi zosuvmi, sú tri kategórie náchylnosti vyjadrené odlišným 
odtieňom žltej farby. Legenda zobrazuje faktory ovplyvňujúce dis
tribúciu území danej kategórie, sklon svahu, uloženie (stratifikáciu) 
zemín, rozsah rozpukania hornín a morfologickú pravidelnosť. 

Jedným z najznámejších projektov opísaných v literatúre je fran
cúzska metóda ZERMOS (Antoine, 1977; Meneroud a Calvino, 
1976), ktorá má dve etapy: analýzu a extrapoláciu. V prvej saskú
majú všetky faktory, stále (topografia, geológia, hydrogeológia, 
hydrológia) aj občasné (klíma, využitie územia a iné antropogénne 
faktory) , ktoré môžu ovplyvniť stabilitu. Analyzovať sa dajú aktívne 
a/alebo neaktívne zosuvy. V druhej etape autor všetky faktory 
extrapol uje do území s podobnými fyzickými pomermi, čo umož
ňuje rozčleniť územie do troch rajónov s odlišným stupňom rizika. 
a) nijaké alebo nízke ri ziko - stabilné územia, 
b)potenciálne alebo neurčité riziko - potenciálne nestabilné územia 

a 
c) zistené riziko - územia so zjavnou nestabilitou a istou hrozbou 

porušenia. 
Vypočítané riziko je relatívnej povahy a autori pripúšťajú, že sa 

kategórie ri zika nemôžu porovnávať v rámci rozličných území. 
Hearn ( 1995) nedávno navrhol mapovanie v mierke 1: 1 O OOO 

založené na klasifikačnom liste rizika zostavenom priamo v teréne 
pre každú vopred identifikovanú geomorfologickú jednotku (Gus). 
Zaujímavý príklad mapy náchylnosti založenej na terénnej analýze 
predstavuje Carmassi el al. (1992), ktorý túto metódu použil na 
identifikáciu najvhodnejších oblastí na výstavbu elektrární. 
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Obr. 7. Schematické zobrazenie metódy navrhnutej Amadesim a Vianellom 
(l 978). 

Syntéza založená na prekrývaní alebo kombinácii inde
xových alebo parametrických máp s použitím váženia 

V rámci tohto postupu experti vyberajú a mapujú faktory ovplyv
ňujúce stabilitu svahu a podľa osobných skúseností priraďujú kaž
dému z nich váženú hodnotu, ktorá je úmerná jeho očakávanému 
podielu na vzniku poruchy. Podľa Soetersa a Van Westena (1996) 
by mal daný postup obsahovať tieto operácie: 
a) zaradenie každého parametra do istého počtu relevantných tried, 
b) priradenie vážených hodnôt každej triede, 
c) priradenie vážených hodnôt každému parametru, 
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TS translačný 
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Obr. 8. Príklad logickoanalytického modelu. 

d) prekrytie máp zobrazujúcich vážené parametre a 
e) zostavenie finálnej mapy zobrazujúcej triedy rizika. 

Výhody takého metodického postupu sú v tom, že podstatne 
redukuje otázku „skrytých pravidiel" a umožňuje uvedené operácie 
úplne automatizovať vhodným využitím GIS-u. Navyše umožňuje 
štandardizovať metódy spravovania dát od ich získania až po ko
nečnú analýzu. Postup sa môže využiť pri každej mierke. Hlavná 
nevýhoda je v trvaní operácií, najmä pri rozľahlých územiach. 
Neprekonáva ani subjektívnosť v priraďovaní vážených hodnôt 

60.---------------------, 
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LI vápenec -------------
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Obr. 9. Všeobecná charakteristika nestability alebo pohybov v niektorých geologicky nestabilných oblastiach Talianska (upravené podľa Scarpelliho et al., l 995). 



parametrom a faktorom a ťažká je aj extrapolácia modelu istého 
územia na inú lokalitu alebo územie (Carrara, 1983). 

Jeden z prvých a dobre známych príkladov tejto metodiky uvádza 
Stevenson ( 1977), ktorý podobný postup rajonizácie rizika apliko
val v Tasmánii. Amadesi a Vianello ( 1978) navrhli schému skla
dajúcu sa z niekolkých krokov, v rámci ktorej vzniká prvotná mapa 
náchylnosti prekrytím litologickej, štruktúrnej mapy a mapy skJoni
tosti (prvý krok), druhotná mapa náchylnosti prekrytím prvotnej 
mapy náchylnosti a mapy využitia územia (druhý krok), resp. konečná 
mapa rizika prekrytím druhotnej mapy náchylnosti s geomorfolo
gickou mapou (tretí krok; obr. 7). Najzaujímavejší je posledný 
(tretí) krok. Geomorfologickým údajom sa nepriradi.tjú nijaké váže
né hodnoty a operátor musí kvantifikovať ich vplyv na stabilitu na 
základe vlastných skúseností. Tento krok zavádza podobný prvok 
subjektívnosti, aký je pri priamom geomorfologickom prístupe. 

Niektoré súčasné techniky (Anbalagan, 1992; Abu-zeid et al., 
1994; Anbalagan a Singh, 1996; Gupta a Anbalagan, I 997; Visin
tainer a Turrini, 1995) aplikované v mierke 1:25 000-1:50 OOO 
uvedenú subjektívnosť do istej miery znižujú. Riziko (TEHD) sa 
vyráta tak, že sa územie najprv rozdelí na plochy ohraničené hre
beňmi, eróznymi ryhami, riekami a potom nasleduje prekrytie inde
xových máp. Ale pri daných mierkach a velkých územiach ťažko 
použiť správny faktor zvetrania jednotlivých litotypov hornín, ako 
aj presne určiť štruktúrnu diskontinuitu - sklon svahu. Navyše pri 
použitom kritériu delenia územia, nie sú územné jednotky rovnaké 
a preto môžu mať nehomogénne parametre. To sa dá prekonať tak, 
že sa každému parametru v danej plošnej jednotke priradí hodnota 
korešpondujúca s váženým priemerom čiastkovej váhy (podielu) 
alebo opatrnejšie, najvyššia hodnota spomedzi všetkých ostatných 
(Abu-zeid et al., 1994). V rámci tej istej línie výskumu sú tzv. 
logickoanalytické modely, ktoré majú rovnaký pojmový aparát, ale 
odlišnú mierku aplikácie. Základ logicko-analytického modelu je 
na obr. 8. Prvým krokom je predbežný návrh spojenia niektorých 
faktorov vážených na základe skúsenosti, resp. ich vzájomnom 
vzťahu. Využitím navrhnutého vzájomného vzťahu možno predpo
vedať pohyby v rámci niektorých zosuvov a porovnaním výsledkov 
s monitorovacími dátami definovať stupeň zhody. Na úrovni tohto 
kroku možno porovnať rozličnú váhu jednotlivých prvkov. Ak je 
stupeň zhody dobrý, vzájomný vzťah medzi faktormi sa môže 
využiť na klasifikáciu všetkých porúch, dokonca aj takých, o kto
rých nie sú údaje z podpovrchových meraní. 

Logickoanalytický model sa použil na predpoveď svahového 
pohybu v geologicky nestabilných územiach s uloženým plynovým 
potrubím (Bughi et al., 1996). Terénne skúšky v tomto prípade 
umožnili rozlíšiť mnohé faktory vrátane rozličných typov zosuvov 
(najčastejšie translačných a pozdÍž rotačnej šmykovej plochy) 
a litologických typov hornín (zvyčajne íl a prach). Z podpovrcho
vých sa aplikovali najmä inkJinometrické a piezometrické merania. 
Z obr. 9 je zrejmé, že sa hÍbka šmykovej plochy pohybovala od I 
do 16 m a rýchlosť pohybu bola extrémne až veľmi nízka. 

Kvantitatívne metodiky 
štatistická analýza 

Priradenie vážených hodnôt mnohým faktorom ovplyvňujúcich 
stabilitu svahu na základe subjektívneho hodnotenia je hlavným 
obmedzením všetkých doteraz uvedených metód. Riešením by 
mohlo byi prijatie štatistického postupu, ktorý porovnáva priestoro
vú distribúciu zosuvov s parametrami, ktoré sa berú do úvahy. 
Výsledky by sa potom mohli použiť aj v územiach bez zosuvov, 
avšak s vhodnými podmienkami na ich výskyt v budúcnosti. Hlav
ná ťažkosť je vo vytvorení priebehu svahovej poruchy a systematic
kom určovaní a hodnotení rôznych faktorov spätých so zosúvaním 

(Carrara, 1988). Jednou zo základných výhod je, že výskumník 
môže potvrdiť dôležitosť každého faktora a rozhodnút o konečných 
mapových vstupoch interaktívne. GIS tieto operácie zjednodušuje 
a do velkej miery vysvetľuje rast „popularity" štatistického postupu, 
ktorý je tesne spätý s akoukoľvek aplikáciou techník GIS-u. 

Štatistické analýzy môžu byt bivariačné alebo multivariačné. 

Bivariačné štatistické anal_ýzy 

V bivariačných metódach sa každý faktor porovnáva s mapou 
výskytu zosuvov. Vážené hodnoty tried použité na kategorizáciu 
každého parametra sa určujú podľa hustoty zosuvov každej triedy. 
Vyžadujú sa nasledujúce operácie: 
a) výber a mapovanie významných parametrov a ich kategorizácia 

do istého počtu relevantných tried, 
b) mapovanie zosuvov, 
c) prekrytie mapy zosuvov s mapou každého parametra (parametric

kou mapou), 
d) určenie hustoty zosuvov každej triedy parametra a definícia váže

ných hodnôt, 
e) priradenie vážených hodnôt rozličným parametrickým mapám, 
f) záverečné prekrytie máp a výpočet konečnej hodnoty rizika alebo 

náchylnosti každej určenej územnej jednotky. 
Hoci sa bivariačná štatistická analýza pokladá za kvantitatívnu 

metódu hodnotenia zosuvného rizika, obsahuje istý stupeň subjek
tívnosti, najmä v operácii bodu e. Okrem toho treba mať na zreteli, 
že v mnohých situáciách nie sú analyzované faktory nezávislé 
a môžu vykazovai vysokú alebo nízku koreláciu (Leroi, 1996). 

Najjednoduchšie modely zahŕňajú stanovenie prahovej hodnoty 
uhla či sklonu svahu v území považovanom za nestabilné vo väzbe 
na daný litologický typ (Brabb el al., 1972; Nielsen et al., 1979; 
Pomeroy, 1979). Modely sú založené na sérii empirických kriviek 
(Hartlen a Viberg, 1988) vyjadrujúcich vzťah dvoch alebo viace
rých významných parametrov, ako je výška a sklon porušeného 
svahu (Viberg, 1984). Ako príklad možno uviesť výsledky Luciniho 
( 1979), ktorý robil výskum v južnom Taliansku, kde vystupuje íl 
pestrých farieb tzv. Argille Varicolori, a zistil, že všetky zosuvy 
boli v územiach so sklonitosiou nad 15 %. Preto autor pokladal 
v danom území za vhodné rozlíši( iba dve triedy rizika. 

Bivariačný štatistický postup hojne používajú odborníci v geo
vedných disciplínach a najčastejšie hodnotenými parametrami sú: 
litológia, sklon svahu, výška svahu, využitie územia (Bortolami et 
al., 1994), vzdialenosi od hlavných tektonických porúch, hustota 
odvodnenia (Meherotra et al., 1994), morfológia reliéfu (Sorriso 
Valvo et al., 1996), vzdialenosť plochy od rieky (Choubey et al., 
1992), pomer litologických typov hornín (Guida et al., 1979). 
Kingsbury et al. (1992) založili svoju klasifikáciu rizika a mapova
nie výlučne na sklonitosti svahu, keďže zistili, že hodnotením 
ďalších faktorov (typ zeminy, využitie územia, pozícia svahu, vzťah 
k vodným tokom) sa konečný výsledok nezlepšil. Ale takýto záver 
sa môže aplikovať iba v špecifických územiach alebo regiónoch, no 
nemal by sa rozširovať na dalšie územie či región bez dôkladnej 
analýzy, či ide skutočne o špecifické územie alebo región. 

Bivariačný štatistický prístup úspešne použili výskumníci pri 
mapovaní rizika povrchových zosuvov (zosuvov v kvartérnych sedi
mentoch). V niektorých prípadoch sa znovu zistilo, že hlavným pred
dispozičným faktorom je skJonitosi svahu. Tento parameter analyzo
vali niekoľkí autori spolu so špicatosťou vrcholového hrebeňa (Elien 
et al., 1992), typom zeminy a vegetačným krytom (Hastie, 1990) 
a pozíciou svahu (Aleotti et al., 1996b). Aleotti et al. ( 1996b, 1998a) 
aplikovali takýto postup pri hodnotení zosuv ného rizika v regióne sz. 
Talianska. Roku 1994 neočakávaný lejak vyvolal mnoho plytkých 
zosuvov, prevažne ílovitých a ílovito-úlomkových prúdov, ktoré 
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0hr. 10. Bloková schéma tvorby mapy náchylnosti na vznik povrchových 
porúch (podľa Aleottiho et al., 1996b, 1998a). 

usmrtili 20 ľudí (Polloni et al., 1996). Zo štatistickej analýzy bolo pri 
týchto zosuvoch možno určiť kritické geometrické podmienky v ter
mínoch súvisiacich s morfológiou, sklonom svahu a inými faktormi. 
Aleotti et al. (1996b) potom vypočítali kritickú hÍbku poruchy ako 
funkciu sklonu svahu a uhla vnútorného trenia. Získané hodnoty cel
kom dobre korešpondovali s terénnymi pozorovaniami. Ten istý 
kolektív autorov vzal uvedené do úvahy a Greenov a Amptov model 
(Green a Ampt, 1911; Pradel a Raad, 1993) použil na určenie mirn
málnych hodnôt intenzity/dÍžky trvania dažda spôsobujúceho nasýte
nie zemín v rozličnej hÍbke. Po zistení hraničných podmienok pripra
vil mapu náchylnosti prekrytím máp preddisponovaných faktorov. 
Doplniť by sa mala aj analýza údajov o historických zrážkach. V sku
točnosti možno získať hraničné hodnoty priepustnosti ako funkciu 
zrážok s rozličnou frekvenciou výskytu. To zodpovedá pravdepodob
nostnému hodnoteniu spúšťacieho faktora. Preto okrem hodnotenia 
náchylnosti možno hodnotiť aj riziko (obr. 1 O). 

Multivariačné štatistické analýzy 

Hoci sa multivariačný štatistický postup už úspešne použil v niekoľ
kých oblastiach aplikovanej geológie, napríklad pri ťažbe ropy, na hod
notenie zosuvného rizika sa začal používať neskôr (Neuland, 1976; 
Carrara et al., 1978). Podrobné analýzy sa v skutočnosti vykonávajú až 
od 80. rokov a vychádzajú z vynikajúcej práce Carraru (1983). 

Procedúra zahŕňa niekoľko predbežných krokov, ktoré sa robia 
v skúšobnom území. Len čo sa získané výsledky overia (pozri krok 
6 nižšie), rozširujú sa na celé skúšobné územie. Vyžadujú sa nasle
dujúce kroky: 

I. Rozdelenie študovaného územia na územné jednotky. 
Pri prvých aplikáciách metódy (Carrara et al., 1978; Carrara, 

1983) mali územné jednotky tvar štvorca so stranou rozličnej dÍžky 
(zvyčajne l 00 alebo 200 m), a to v závislosti od stupňa poznania 
územia. Potom sa definovali na morfometrickom základe (Carrara 
et al., 1 99 l , l 992). 

2. Identifikácia významných faktorov a tvorba vstupných máp. 
Vstupné premenné obsahujú informácie o zosuvoch (typ, stupeň 

aktivity atd:) a georeferencovanie. Príslušné parametre sa automaticky 

odvodzujú zo štatistických operácií so základnými parametrami (prie
mer, štandardná odchýlka, maximálne a minimálne hodnoty). Dôleži
tá je konverzia rozličných parametrov z nommálnych na numerické, 
napr. horninového zloženia alebo vegetačného krytu. Môže s_a_to_ um
biť tvorbou fiktívnych premenných alebo kódovaním a klas1f1kac1ou 
tried založených na relatívnom percentuálnom podiele územia postih
nutého zosúvaním. Obidve metódy sú podobné, ale druhá sa upred
nostňuje z dvoch príčin. Vyhýba sa tvorbe extrémne vysokých hod
nôt fiktívnych premenných a umožňuje brať do úvahy tzv. predchá
dzajúce poznatky o náchylnosti na zosúvanie (Carrara, 1983). 

3. Konštrukcia mapy zosuvov. 
V tejto fáze je zhromaždovanie (na špeciálnych formulároch) 

a/alebo uskladňovanie všetkých informácií o zosuvov (Carrara, 
I 982) v špeciálnych bázach dát veľmi užitočné. A naozaj, ak sa sys: 
tematické, kompletné a homogénne bázy dát zostavujú na svetovej 
úrovni, môžu sa použii aj v 111ých regiónoch s podobnými charakte
ristikami. Bohužiaľ, dnes sú takéto celonárodné bázy dát vzácne 
(Leroi, 1996; Cruden a Brown, 1992). 

4. Identifikácia percentuálneho podielu území postihnutých zosú
vaním v každej územnej jednotke a ich rozdelenie na nestabilné 
a stabilné. 

Prahová hodnota tejto klasifikácie sa vždy pevne stanovuje na 
základe dvoch požiadaviek: 
a) V územiach s vysokou hustotou zosuvov by sa prahová hodnota 

mala zakladai na vyššom percentuálnom podiele, aby sa získali 
dve štatisticky reprezentatívne skupiny. 

b) Aj tam, kde je relatívna hustota zosuvov nízka, musí sa brať do 
úvahy, pretože by mohla ohrozovať ľudskú činnos( (Carrara, 1983). 
Všeobecne povedané, rozhodnutie rozdeliť analýzu do dvoch 

skupín na nestabilné a stabilné územné jednotky zjednodušuje 
problém zo štatistického hľadiska, ale prekáža pri identifikácii rôz
nych kombinácií faktorov týkajúcich sa rozličných typov nz1ka. 

5. Kombinácia parametrick_ých máp s mapou územn_ých jednotiek 
a tvorba matrice neprítomnosť/prítomnosť danej triedy príslušného 
parametra v rámci každej územnej jednotky. 

6. Multivariačná štatistická analýza. 
Pre veľké množstvo údajov by ·sa analýza mala robiť pomocou 

osobitného softvéru. Našťastie sú už dnes tieto programové balíky 
súčasťou GIS-u. Pri štatistických analýzach sa najčastejšie využíva 
diskriminačná analýza (Baeza a Corominas, 1996; Carrara, 1983; 
Carrara el al., 1990) alebo viacnásobná regresná analýza (Bernknopf 
et al., 1988; Jade a Sarkar, 1993; Wieczorek et al., l 996), a to často 
súčasne v tom istom projekte (Baldi et al., 1990; Carrara, 1983). 
V praxi sa uprednostňuje diskriminačná analýza (kroková alebo 
kánonická diskriminačná analýza) so spojitými premennými, kým 
regresná analýza sa môže použiť dokonca aj pri číselných premen
ných (Clerici a DalľOlio, 1995). 

7. Reklasifikácia územn_ých jednotiek založená na výsledkoch zís
kan_vch v predchádzajúcej fáze a ich rozdelenie do tried náchylnosti. 

V rámci diskriminačnej analýzy napríklad verifikácia štandardizo
vaného diskriminačného koeficienta umožňuje kvantifikovať podiel 
rozličných parametrov spôsobujúcich svahovú nestabilitu a ako 
výsledok umožňuje objektívne reklasifikovať študované územie. 
Transformáciou skóre klasifikačných funkcií na pravdepodobnosti sa 
môže mapa náchylnosti konvertovať na mapu rizika (Carrara, 1983). 

Geotechnické modely - deterministické a pravdepodobnostné 
Deterministický rámec 

V inžinierskych termínoch takýto postup zahŕňa analýzu špecific
kých lokalít a svahov. Hlavné fyzikálne vlastnosti sa kvantifikujú 
a používajú v osobitných matematických modeloch a napokon sa 
počíta stupeň bezpečnosti. Tieto modely (jedno-, dvoj- a trojroz-



A 

Stály vstup(*) 

Výber 
profilu 

B 

Stály vstup 

Výber 
profilu 

Premenlivý 
vstup(*') 

C 

Stály vstup 

Výber 
profilu 

Premenlivý 
vstup(*') 

Pravdepod. 
analýza 

Stabilitná analýza Stabilitná analýza Stabilitná analýza 

Vytvorenie priestorového 
modelu 

Vytvorenie priestorového 
modelu 

Vytvorenie priestorového 
modelu 

Mapa náchylnosti Mapa náchylnosti 
pre rôzne varianty 

Mapa rizika 

(*) konzervatívne hodnoty (* 1) spúšťacie faktory (hladina 
podz. vody, zemetrasenie pod.) 

(*2) spúšťacie a predurčené faktory 

0hr. 11. Prehľad deterministických metód hodnotenia náchylnosti a rizika. 

merné) sa be žne využívajú v geotechnike (mechanike zemín) pri 
výskume stability svahov. Postup sa vo velkej miere využíva v sta
vebnom inžinierstve a inžinierskej geológii a použil sa pri hodnote
ní a mapovaní zosuvného rizika, najmä po zavedení GIS-u. Jeho 
presnosť a spoľahlivosť rastie s rozširovaním poznatkov o území. 
Deterministický postup sa tradične pokladal za dostatočný pri 
homogénnych, aj nehomogénnych svahoch. 

Index stability je dobre známy stupeň bezpečnosti založený na 
vhodnom geotechnickom modeli. Výpočet stupňa bezpečnosti F 
vyžaduje geometrické dáta, údaje o šmykovej pevnosti (súdržnosť 
a uhol vnútorného trenia) a informácie o pórovom tlaku. Okrem 
toho treba pri rozhodnutiach vedieť, či ide o hodnoty vrcholovej 
alebo reziduálnej šmykovej pevnosti (alebo hodnoty medzi nimi) 
špecifických častí šmykovej plochy (Chowclhury, 1976; Chowdhu
ry a Bertoldi, 1977). Preto sa takéto postupy používajú len 
v malých územiach a detailnej mierke. Stupeň bezpečnosti sa musí 
vypočítať pre každý jednotlivý svah alebo územie ešte pred prípra
vou mapy rizika. 

GIS umožňuje simulovať viacnásobný scenár založený na hypo
téze premenlivých faktorov (zvyčajne spúšťacích), ako aj konštruo
vať spoľahlivé mapy rizika. 

Zhrnutie deterministických postupov pri hodnotení náchylnosti 
na zosúvan.ie a zosuvného rizika je na obr. 11, ktorý ilustruje postupy 
typu A, Ba C, ktoré sa charakterizujú dalej . 

Stupeň bezpečnosti ako základ hodnotenia náchylnosti na zosúva
nie a zosuvného rizika 

V najjednoduchšom modeli A sa výsledky zo stabilitných analýz 
pri rozličnej kombinácii parametrov kvalitatívne prekonvertujú do 
rôznych stupňov náchylnosti a priestorovej podoby využitím štan-

dardnej procedúry prekrývania máp pomocou GIS-u, aby sa získala 
mapa konečného hodnotenia ( obr. 1 1 ). Príklad tohto typu navrhol 
Gokceoglu a Aksoy ( 1996). Tento postup možno všeobecne charak
terizovať ako semikvantitatívny. 

Baldelli et al. (1996) túto techniku aplikoval v rámci EIA v pro
jekte Messinského prielivu. Projekt spočíval v troch ponorných plá
vajúcich tuneloch ukotvených na dne mora v hÍbke 50 m. Základné 
mapy reprezentoval digitálny model terénu (DTM) , geologická 
a geomorfologická mapa. DTM poskytol mapu sklonitosti, poloho
pisnú a výškopisnú mapu. Na základe analýzy fyzikálnych charak
teristík geologických jednotiek bola zostavená geotechnická mapa. 
Z geomorfologickej mapy je zrejmá pozícia aktívnych aj potenciál
nych zosuvov. Pre každú litologickú jednotku boli stanovené kritic
ké geometrické podmienky pomocou pseudostatickej stabilitnej 
analýzy (vstupná matica). Pseudostatickou stabilitnou analýzou 
(vstupná matica) sa stanovili každej litologickej jednotke kritické 
geometrické podmienky. Prekrytím geotechnickej mapy, mapy 
zosuvov, mapy sklonitosti a mapy reliéfu (obr. 12) sa napokon zís
kala konečná mapa náchylnosti (v mierke 1: IO OOO) (obr. 12). 

Študované územie možno rozdeliť do šiestich tried náchylnosti, 
ale bez presných hraníc. V plochých oblastiach zvyčajne stabilitné 
problémy nie sú. Pri východoch skalných hornín sa pri hodnotení 
stability musia brať do úvahy horninové charakteristiky (rozpuka
nosť, stratifikácia a zvetranie). Pri stabilných svahoch je nevyhnut
né overiť vplyv prípadných ze mných prác (odstránenie zeminy 
alebo násypy), kým pri čiastočne stabilných svahoch sa musia 
vykonávať na základe geotechnického prieskumu a stabilizačné 
opatrenia na svahoch bývajú niekedy nevyhnutné. Pri potenciálne 
nestabilných svahoch sú takéto opatrenia podstatné. V prípade exis
tujúcich zosuvov by sa mali plánovať opatrenia be z škodlivého 
účinku na územie. Navyše treba poznamenať, že uskutočniteľnosť 
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Obr. 12. Syntetické zobrazenie semikvantitatívneho postupu navrhnutého 
Baldellim et al. (1996) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie 
projektu priechodu Messinským prielivom (Messina Straits Crossing). 

akýchkoľvek preventívnych alebo sanačných opatrení závisí od 
geometrie a kinematiky pohybov. 

Pridaním dalších premenlivých údajov (napr. piezometrickej 
úrovne alebo zemetrasenia istého magnitúda) možno predchádzajú
cu mapu náchylnosti modifikovať tak, aby odrážala rozličné varian
ty (modely typu B; obr. 11 ). Pravdepodobnostnou analýzou vstup
ných hodnôt možno zostavii mapu rizika (modely typu C). V kom
plexnejších modeloch sa stupeň bezpečnosti stáva náhodnou pre
mennou a funkcia pravdepodobnostnej distribúcie parametrov prija
tých v matematickom modeli pomáha definovať tento stupeň (Berg
gren et al., 1992; Chowdhury, 1984; Genevois a Tecca, 1987; Ham
mond et al., 1992; Mulder a Van Asch, 1988; Ward et al., 1982; 
Christian et al., 1992; Tang et al., 1976; Wu a Kraft, 1970; Wu a 
A bdel Latif, 1994). Zmena z modelov typu A na modely typu C 
znamená prechod z deterministického postupu do pravdepodob
nostného. 

Pravdepodobnostné prístupy 

Geotechnické modelovanie a ana lýza v deterministickom rámci 
v poslednom desafročí uľahčovali kvantifikovať bezpečnosť a spoľahli
vosť. Avšak charakteristiky takých ukazovateľov ako je stupeň bez
pečnosti F, neberú do úvahy premenlivosť geotechnických paramet
rov materiálu ako je súdržnosť (c), uhol vnútorného trenia(<)>) 
a neodvodnená šmyková pevnosť (su), ktorých velkosť sa môže 
v čase meniť. Priestorová a časová premenlivosť tlaku pórovej vody 
je veľmi dôležitá, ale vo vypočítaných hodnotách zvyčajného stupňa 
bezpečnosti sa na ňu neberie zreteľ. 

Rozpoznávanie dôležitosti neurčitostí v geotechnickom inžinier
stve v súčasnosti rastie. Premenlivosť parametra je iba jeden prí
klad, ale je aj systematická neistota, ktorá vzniká z toho, že: 
- zeminu môžno skúmať len na konečnom počte bodov, 
- počet terénnych a laboratórnych skúšok na zisťovanie parametrov 

zemy je limitovaný finančne a časovo, 
- skúšobné prístroje a testovacie metódy nie sú dokonalé. 

Okrem skutočnej variability parametrov a systematických chýb je 

neistota často spätá s geotechnickými modelmi. Napokon je neisto
ta spojená i s mechanizmom porušenia, jeho výskytom a vplyvom. 

Poznanie neistôt viedlo k vzniku analytických metód v rámci 
pravdepodobnostnej štruktúry pri zachovaní základných geotech
nických modelov. Pravdepodobnosť porušenia sa definuje ako prav
depodobnosť, že distribučná funkcia má nižšiu ako prahovú hodno
tu. Ak sa berie do úvahy stupeň bezpečnosti Fako distribučná funk
cia, potom je hraničná hodnota l a pravdepodobnosť porušenia (pf) 
sa môže definovať ako 

pf= Pl F < I 1 
Pravdepodobnosť úspechu alebo spoľahlivosti (ps) je preto doplnok 
k pf, teda 

ps= 1 - pf 
Na výpočet pravdepodobnosti porušenia treba nájsť hustotu rozlo
ženia distribučnej funkcie. Zistilo sa, že stupeň bezpečnosti nie je 
jednohodnotová funkcia. Rozdelenie pravdepodobnosti porušenia 
možno charakterizovať najmenej dvoma štatistickými parametrami, 
a to priemernou alebo stredovou hodnotou Fa štandardnou odchýl-
kou GF· 

Často je užitočné definovai index spoľahlivosti ~- ktorý kombi
nuje priemernú a štandardnú odchýlku distribučnej funkcie. Teda 
ak F je distribučná funkcia, 

~=~ 
CJp 

Čitateľ udáva rozsah, v ktorom je priemerná hodnota nad prahovou 
hodnotou, a menovateľ odráža rozptyl od tejto priemernej hodnoty. 

Výpočtové metódy 

Sú tri bežne používané metódy výpočtu pravdepodobnosti: 
1. metóda First Order Second Moment (FOSM) , 
2. metóda bodového odhadu, 
3. simulačná metóda Monte Carlo. 
Stručný opis týchto metód a ich aplikácie v súvis losti so stabili

tou svahu uvádza Chowdhury ( 1984) a Nguyen a Chowdhury 
( 1984, 1985). 

Systém spoľahlivosti, aktualizácia, progresívne porušenie 

Pravdepodobnostný rámec v rámci ana lýzy spoľahlivosti môže 
poskytnúť oveľa viac ako náhradu bežného stupňa bezpečnosti (FJ 
pravdepodobnosťou poruchy (pf) alebo indexom spoľahlivosti (~). 

V ostatných rokoch vzniklo mnoho postupov, ktoré nemajú pria
my ekvivalent v detenninistickom rámci. Zahŕňajú metódy hodnote
nia spoľahlivosti geotechnického systému zloženého z istého počtu 
prvkov alebo určitého počtu možných typov porúch, alebo z obi
dvoch. Napríklad spoľahlivosť hodnotenia stabi lity násypu alebo pri
rodzeného svahu rastie zavedením viacnásobných šmykových plôch 
v porovnaní s konvenčnou kritickou šmykovou plochou (Chowdhu
ry a Xu, 1994a, 1995). V komplexných systémoch sa spoľahlivosť 
často nadhodnocuje, keď sa berie do úvahy iba jednoduchý typ poru
chy, a to aj vtedy, keď ide v bežnom chápaní o kritický typ. 

Je všeobecne známe, že počiatočné hodnotenie geotechnických 
vlastností a parametrov nemôže byť presné. Výsledky výpočtu spo
ľahlivosti ovpl yvňujú najmä systematické neistoty. Preto je aktua
li zácia spoľahli vosti dostupnými dodatočnými informáciami veľmi 
dôležitá (Zhang, 1990; Chowdhury, 1998c) a pravdepodobnostný 
rámec ju umožňuje . Bayesiansky prístup použil Chowdhury a Zhang 
( I 989) pri aktualizácii spoľahli v osti hlbokého výkopu, pričom sa 
brali do úvahy charakteristiky získané pri výstavbe/hÍbení. 

Do aktua lizáci e hodnotenia spoľahlivosti v bayesianskom pravde
podobnostnom rámci možno zahrnút rozhodnutia experta. 



Modelovanie progresívneho porušenia v zemnom telese alebo 
v geotechnickom systéme je veľmi dôležité, lebo distribúcia napätia 
a deformácie je často nerovnomerná a zeminy často umožňujú rela
xáciu napätia. Inovačné postupy na simuláciu postupu porušenia 
prostredníctvom pravdepodobnostného rámca nemajú ekvivalent 
v deterministickej mechanike zemín (Chowdhury a Grivas, 1985; 
Chowdhury a Tang , 1987; Chowdhury et al., 1987). Kombináciou 
pravdepodobnostného a pozorovacieho prístupu možno vyvinúť 
účinné metódy na aktualizáciu spoľahlivosti a rozhodovanie (Chowd
hury, 1992; Chowdhury a Zhang, 1993; Chowdhury, 1994). 

Aby sa dalo urobiť rozhodnutie 'nielen na základe ukazovateľov 
vlastností, ale aj dôsledkov porušenia alebo nevhodných vlastností, 
je opäť nevyhnutné pracovať v pravdepodobnostnom rámci. 
Z dostupných techník ide o tie, ktoré využívajú „vetvovú" chrono
lógiu udalostí pri analýze ohrozenia založenú na dôsledkoch. ,,Vet
vová" chronológia udalostí sa často používa pri analýze ohrozenia 
založenej na dôsledkoch spôsobených priehradami. Nedávnym prí
kladom je BC Hydro ( 1993). Rozšírenie tohto štúdia na zosuvné 
riziko a zosuvné ohrozenie by mohlo byť užitočné. 

Využitie pri analýze zosuvného rizika 

Dostupnosť GJS-u môže uľahčiť použitie deterministického alebo 
pravdepodobnostného geotechnického postupu ako súčasti metodi 
ky hodnotenia zosuvného rizika. Napríklad po rozdelení úze mia 
alebo regiónu na časti alebo malé plochy sa môže stupeň bezpeč
nosti jednotlivých svahovitých oblastí vypočítať a potom zmapovať. 
Inými slovami, využi tím pravdepodobnostného rámca by sa dala 
pravdepodobnosť porušenia jednotlivých svahovitých území vypo
čítať a potom zmapovať. Podľa prijatého postupu pri hodnotení rizi
ka sa môže táto informácia zúžitkovať pri hodnotení samotného 
stupňa bezpečnosti alebo v kombinácii s inými faktormi či faktoro
vými mapami pri tvorbe máp náchylnosti a/alebo ri zi ka. 

Výpočet stupňa bezpečnosti (F) alebo pravdepodobnosti poruše
nia (pf) sa môžu pokladať za časť kvantitatívneho hodnotenia 
náchylnosti. V kombinácii s inými faktormi, vrátane zistených 
alebo načrtnutých frekvencií výskytu časovo závislých parametrov, 
umožňujú takéto postupy hodnotiť riziko na kvantitatívnej alebo 
semikvantitatívnej báze. Vypočítanú pravdepodobnosť porušenia 
založenú na geotechnickom modeli možno považovať za podmieneč
nú, lebo výpočty platia len pri vybratých geotechnických paramet
roch materiálu (c', </ľ, }'? a pri vybratých distribúciách tlaku pórovej 
vody pozdÍž relevantných potenciálnych šmykových plôch. Frek
vencia výskytu predpokladaných podmienok by sa mala odhadnúť 
inými vhodnými metódami. Určitá skupina tlakov vody v póroch 
by napríklad mohla súvisieť s istými podmienkami výverov alebo 
výškou hladiny podzemnej vody, ktoré môžu korešpondovať so 
zrážkami s istým časom návratu alebo frekvenciou. Kým sa nevy
konajú analýzy intenzity, dÍžky trvania a frekvencie zrážok, časový 
aspekt rizika zrážkami vyvolaných zosuvov nebude jasný, a to ani 
pri plnej kvantitatívnej geotechnickej analýze s využitím detern9i 
nistického alebo pravdepodobnostného rámca. 

Aplikácia geotechnického modelu v kvantitatívnej analýze pred
pokladá dostupnosť spoľahli vých parametrov materiálu. Keď takéto 
dáta nie sú dostupné, cieľ kvantitatívneho postupu môže byť ohro
zený. Toto kritérium je ešte dôležitejšie z hľadiska pravdepodob
nostných analýz. Pri nich musia byť údaje podrobnejšie a početnej 
šie ako pri deterministickej analýze. Každý parameter musí byť 
reprezentovaný rozdelením pravdepodobnosti alebo aspoň dvomi 
štatistickými parametrami, priemerom a štandardnou odchýlkou. 
Pri absencii podrobných informácií, teda keď nie sú dostupné zdro
je informácií alebo ide o časovú tieseň , možno urobiť subjektívne 
hodnotenie pravdepodobnosti alebo sa spoľahnúť na rozhodnutia 

experta o hodnotách pravdepodobnosti, ktoré sa použijú pri hodno
tení náchylnosti na zosúvanie, rizika alebo aj ohrozenia. 

Význam správneho mechanizmu alebo modelu 

Ak sú k dispozícii dostatočné informácie o geotechnických para
metroch, je dôležité, aby sa v študovanej oblasti určili vhodné 
mechanizmy porušenia a vybrali geotechnické modely, ktoré s nimi 
čo najtesnejšie korešpondujú. Bohužiaľ rastie tendencia akceptovať 
model „neohraničeného svahu", ktorý je dobre známy ako „jedno
rozmerný model" reprezentujúci potenciálne porušenie dlhých pri
rodzených svahov pozdÍž šmykových plôch rovnobežných s povr
chom. Takýto model je opodstatnený pri plytkých svahových 
poruchách a v niektorých častiach študovaného územia s hlbokými 
poruchami, ale nie je vhodný pre oblasti s variabilným mechaniz
mom porušenia. Postup založený na GJS-e na presné mapovanie 
nemôže plne kompenzovať nepresné odhady pravdepodobnosti 
porušenia zapríčinené výberom geotechnických modelov korešpon
dujúcich s neadekvátnymi mechanizmami porušenia. Súčas né 
výskumy svahových pohybov v seizmických podmienkach 
(Crespellani et al., 1998) poskytujú spoľahlivý podklad na využitie 
najreálnejšieho mechanizmu porušenia ako základu pre matematic
ké a numerické analýzy. Tento dôležitý bod zdôrazňuje aj Chowd
hury (1998b). 

Distribučná funkcia v termínoch deformácií 

Je dôležité brat do úvahy aj výber samotnej distribučnej funkcie. 
V mnohých prípadoch sa pravdepodobnosť porušenia alebo tzv. 
nerozdelenie môžu zakladať na rozličných kritériách. Je veľa apliká
cií, napríklad rýchle železnice v horských oblastiach, kde sa defor
mácie musia udržiavať v prípustných medziach. Uspokojivé rozde
lenie by sa v prípadoch laterálnych a vertikálnych svahových defor
mácií malo špecifikovať pod prípustnou hranicou a tá by mala 
vychádzať z pravdepodobnosti porušenia. Hoci v takýchto prípa
doch celkové alebo katastrofálne porušenie svahu nie je pravdepo
dobné , svahovité územie pre deformačné úrovne predstavujúce tzv. 
nerozdelenie alebo porušenie z hľadiska príslušnej aplikácie môže 
byt veľmi rizikové. Pre cestné alebo diaľničné násypy tie isté defor
mačné úrovne nemôžu reprezentovať vysoké alebo dokonca stredné 
riziko. 

Pri zosuvoch vyvolaných zemetrasením sa z vhodných deformač 
ných analýz vždy uprednostňujú pseudostatické analýzy. Tak zákla
dom deterministického postupu môže byť klzný blokový model 
navrhnutý Newmarkom (1965) (Chowdhury a Xu, 1994b; Crespel
lani et al., 1998; Chowdhury, 1997; Chowdhury, 1998a; Sarma, 
1975; Sarma a Jennings, 1980). Kategórie rizika by zodpovedali 
rôznym kategóriám vypočítanej deformácie. Model toho istého 
typu možno využ iť pri pravdepodobnostnom prístupe. Distribučná 
funkcia by sa mohla vyjadriť pomocou trvalej deformácie klzného 
bloku podriadeného istému pohybu zeminy alebo projektovanému 
zemetraseniu. Na základe distribučnej funkcie by sa potom mohli 
vypočítať hodnoty pravdepodobnosti porušenia. Ako uvádza naprí
klad Chowdhury a Tabesh ( 1998), sofistikované numerické metódy 
pri zisťovaní seizmickej citlivosti strmých svahov (zrázov) preskú
mal rad vedcov. 

Aplikácia neurálnych sietí 

Carrarova (1983) klasifikácia rozlišuje tieto skrinkové modely: 
- modely bielej skrinky (založené na fyzikálnych analýzach), 
- modely sivej skrinky (založené na fyzikálnych analýzach iba 

čiastočne), 
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Obr. 13. Geometria neurálnej siete; siei, ktorú použil Aleotti et al. (1996c 
a 1998b), je z troch vrstiev (vstupnej. skrytej a výstupnej). 
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Obr. 14. Procedúra neurálnej siete má päť krokov a pokračuje až po pri
blíženie vypočítaných a očakávaných výstupov. 

- modely čiernej skrinky (nezakladajúce sa na fyzikálnych analý
zach). 

Analýza neurálnych sietí sa musí zhodovať s modelom čiernej 
skrinky. Lees ( 1996) ju opisuje takto: 
„Neurálna sieť je zariadenie na spracúvanie dát v podobe algoritmu 
alebo v hardware, ktorého štruktúra kopíruje štruktúru a fungovanie 
mozgu cicavcov ; tie reagujú na cvičné vstupné dáta tak, že zmenia 
ich počiatočnú fonnu, pričom dokážu čo nedokáže nijaký konvenčný 
algoritmus: môžu sa autoadaptovať". 

Tab. 1 

Najbežnejšia konfigurácia neurálnej siete je trojvrstvová. V sieti 
s pozitívnou spätnou väzbou sú všetky vrstvy navzájom kompl e tne 
prepojené. Obr. 13 ilustruje „element výpočtu", ktorý prijíma váže
ný vstup z jeho prepojení. Procedúra začína kauzálnym priradením 
váh prepojeniam a výberom vstupných parametrov (obr. 14). Vypo
čítaný výstup sa porovnáva s očakávaným a stanovuje sa chyba. 
Procedúra pokračuje reťazovo spôsobom dovtedy, kým sa nedosiah
ne zblíženie vypočítaného a očakávaného výstupu . To je autoadap
tívna fáza, v ktorej sa tvorí funkcia neurálnej siete. 

Aleotti et al. ( 1996c, 1998) tento typ techniky aplikoval pri roz
deľovaní niektorých „pomalých" zosuvov v severnom Taliansku 
podľa stupňa ich rizika. Cieľom bolo stanoviť prioritu pri spravova
ní zosuvov alebo potenciálnych zosuvov. Procedúra sa skladá z pia
tich krokov: 

1. Terénna analýza 
Pre každý zosuv sa na základe terénneho výskumu spracúva oso
bitná správa charakterizujúca parametre každej preskúmanej poru
chy (geometriu, kinematiku, aktivitu) a všeobecné fyzické pomery 
(geológiu, geomorfológi u, hydrológiu , hyclrogeológi u, zeminy 
ate!:). Takéto správy okrem toho, že poskytujú lacné informácie, 
umožňujú kóclovai a štandardizovať dostupné dáta. 

2. Kamerálna prípravná fáza 
Počet uvažovaných parametrov, ktoré sa berú do úvahy, sa redukuje 
a každému zostávajúcemu sa priracluje číselný index. Pri nenume
rických premenných sa index definuje tak, aby vyjadroval fyzikálne 
javy relatívne (tab. 1). Napríklad faktor „viditeľnosť zosuvu", ktorý 
vyjadruje, ako je zosuv v teréne rozpoznateľný, s indexom 0,25 sa 
zaradí clo triedy „zlá, slabá" a s indexom 1,0 do triedy „výborná". 

3. Predbe žn é hodnotenie 
Pri každom zosuve traja experti s rozsiahlymi poznatkami o študo
vanom území hodnotia riziko za lože né na numerickej škále. Tí istí 
experti navyše poskytujú tzv. hodnotenie naslepo, založe né na hod
notách odvodených zo siedmich skúmaných parametrov (hydrogeo
logické javy, typológia zosuvu, ,,v icliteľnost zosuvu", dÍž ka, 
šírka/plocha, hÍbka a rýchlosi zosuvu) bez toho , že by poznali 
názov lokal ity, ktorej sa týkajú. Potom sa vyratúva prieme rná 
hodnota zo šiestich hodnotení každej oblasti. 

4. Aplikácia neurálnej siete na autoadaptívny súbor 
Zosuvy sa náhodne rozde ľujú clo dvoch skupín, prvou je tzv. auto
aclaptívny, druhou tzv. testovací súbor. Neurálny hodnotiteľ sa zís
kava aplikáciou neurálnej siete na lokalitách autoaclaptívneho súbo
ru: funkcia získaná v tejto autoaclaptívnej fáze je veľmi blízka hod
noteniu zosuvov autoadaptívneho súboru, ktoré poskytli experti. 

5. Aplikácia neurálneho hodnotiteľa na testovací súbor 
Efektívnosť neurálneho hodnotiteľa dosiahnutá v tejto tréningovej 
fáze sa môže overiť iba jeho aplikáciou na zosuvy testovacieho 
súboru; kedže v skutočnosti lokality testovacieho súboru neboli clo 
tréningovej procedúry neurálnej siete priamo zahrnuté, predstavujú 
testovacie územie, ktoré sa veľmi podobá skutočným podmienkam, 
v ktorých sa hodnoti teľ použije. 

Nenumerické ukazovatele parametrov 

Parameter 

Hydrologické javy• 
Typológia zosuvu 
Rozlíšiteľnosť (viditeľnosť) 
zosuvu 

Numerický index 

0,25 

žiadny (1) 
rútenie/odvaľovanie 
slabá 

0,5 

(2) 

čiastočná 

0,75 

(3) 
zosuvy 
dobrá 

*hydrologické javy: (1) hladina podzemnej vody (2) prameň (3) stojatá voda ( 4) odtok 

0,8 

prúdy 
(4) 
zložitá 
výborná 
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Obr. 15. Porovnanie neurálnych a expertných (priemerné hodnoty) výsn1-
pov (podľa Aleottiho et al.. 1998b). 

Ak sa vezmú do úvahy lokality testovacieho súboru, môžno si 
všimnúť, že sa neurálny výstup blíži hodnoteniam expertov (obr. 
15). To značí, že neurálna sieť je schopná „samovnímania" založe
ného na príkladoch autoadaptívneho súboru, resp. hodnotení funk
cie s preukázateľne vysokou efektívnostou na lokalitách testovacie
ho súboru. 

Záverom možno konštatovať, že neurálne siete by mohli byť 
efektívne najmä v takých prípadoch, keďje hodnotenie zosuvného 
rizika štandardnými matematickými metódami ťažké. 

Prípustné zosuvné ohrozenie 
Význam lokalizácie a dôsledkov poruchy 

Zosuvné riziko je najdôležitejšou zložkou ohrozenia spojeného 
so zosúvaním, a preto je najdôležitejšie zhodnotiť pojmy a kritériá 
týkajúce sa prípustného ohrozenia. Tradičný názor nepripúšťal nija
ký stupeň ohrozenia, ale isté malé ohrozenie sa malo tolerovať pri 
veľkých projektoch, ako sú veľké priehrady, atómové elektrárne, 
veľké budovy a mosty. Pri malých projektoch, by sa stupeň ohroze
nia súvisiaci so stratou života mal pokladať za neprijateľný. Dnes sa 
všeobecne prijíma náhľad, že sa istému riziku, a teda aj ohrozeniu, 
hoci malému v nijakom projekte nemožno vyhnúť. Ohrozenie často, 
no nie vždy možno redukovať na veľmi nízky alebo extrémne nízky 
stupeň, ale nemožno ho nikdy vylúčiť úplne. 

Hlavnou zásadou, ktorá sa v súvislosti so zosuvmi a zosúvaním, 
a teda aj stavbami alebo projektmi aplikuje, je, že stupeň tolerova
ného alebo akceptovaného rizika by mal byť nepriamo úmerný 
dôsledkom poruchy (Whitman, 1984). 
Pravdepodobnosť poruchy 10-4 sa často pokladá za rozumnú, 

pokiaľ ide o priehrady. Americké ministerstvo energetiky v súvis
losti s atómovými elektrárňami považuje priemernú ročnú pravde
podobnosť 10-5 za prahovú cieľovú hodnotu, ktorá by sa nemala 
prekročiť. 

Pokým ide o prípustné ohrozenie týkajúce sa priehrad, je uži toč
né citovať na tomto mieste Pecka (1980). 

„Z pravdepodobnostného pohľadu je logické prijať pri priehrade 
základný stupeň pravdepodobnosti poruchy 10·4 za rok. Ale nie je 
nijaký dôvod, prečo by s tým mali byť inžinieri spokojní a prečo by 
takýto stupeň mali pokladať za normu. Priehrady by sa nemali navr
hovať a stavať tak, že môžu zlyhať, ani keď je pravdepodobnosť 
poruchy zahrnutá do analýzy nákladov a zisku. Pretože vieme, kde 
sú najväčšie slabiny, mali by sme byť schopní navrhnúť prostriedky 
na také hodnotenie, ktorým by sme sa im vyhli. V prípade úspechu 

by sme mali dosiahnuť základný stupeň pravdepodobnosti poruchy 
nie vyšší ako I Q·5 pre priehradu za rok. Takéto zlepšenie je pri 
súčasných technológiách možné. Jeho dosiahnutie nezávisí od 
nových poznatkov ... " 

V súvislosti s touto výzvou uznávanej inžinierskej autority treba 
upozorniť na niekoľko dôležitých bodov. Po prvé, prirodzené svahy 
sú celkom odlišné od človekom realizovaných stavieb, teda aj prie
hrad. Preto naše poznatky o nich nie sú zvyčajne a111 zdaleka úplné, 
a to dokonca ani po rozsiahlom prieskume, ktorý sa s výnimkou 
velkých projektov vykonáva zriedka. Je nepravdepodobné, že budú 
známe všetky mechanizmy porušenia alebo všetky slabosti. Roz
hodnutie môže byť užitočné, ale je otázka, či by sa veľmi nízka 
pravdepodobnosť porušenia mala prijímať všeobecne. 

Druhý bod sa týka svahovitých území, pri ktorých má zachovanie 
stability rozhodujúci význam, pretože dôsledky prípadnej poruchy 
by boli obrovské. V týchto svahovitých alebo zosuvných územiach 
je nevyhnutné urobiť účinné preventívne alebo sanačné opatrenia 
s cieľom znížiť pravdepodobnosť porušenia na veľmi nízky stupeň. 
Miera, do akej sa takýto cieľ môže splniť, bude závisieť od rozsahu 
zdrojov a času, ktorý bude na realizáciu projektu k dispozícii. Na 
tomto základe sa možno postupne dopracovať k nízkemu a veľmi 
nízkemu cieľovému ohrozeniu. 

Tretí bod sa týka svahovitých území, ktoré bývajú súčasťou veľ
kého projektu, akým je aj projekt priehrady. Stabilita okraja nádrže 
v systéme hrádza-nádrž môže byť pri určovaní celkového ohrozenia 
kritickým faktorom. Deštrukcia a straty na ži v ot och spôsobené 
zosuvom na priehrade Vajont v Taliansku roku 1964 sú dobre zná
mym príkladom. Fakt, že jej hrádza zostala pri katastrofálnom 
zosuve celkom stabilná potvrdil, že ohrozenie z porušenia jedného 
prvku systému bolo extrémne nízke, kým z porušenia systému ako 
celku extrémne vysoké. Z pozorovaní a prieskumov vykonaných 
niekolko rokov pred vznikom zosuvu bolo známe, že dlhodobá sva
hová nestabilita a napätie boli v rámci celkovo vysokého ohrozenia 
prevládajúcimi faktormi vzniku obrovského zosuvu, aj keď predví
dať jeho rýchlosť a obrovské dôsledky nebolo možno. 

Z uvedeného vychodí: 
a) Vo velkých a komplexných systémoch by prípustné zosuvné 

ohrozenie malo byť porovnateľné s ohrozením spojeným s inými 
prvkami systému, pričom treba brať do úvahy všetky typy poruše
nia. Napríklad v systéme priehradnej hrádze by zosuvné ohrozenie 
pozdÍž okraja nádrže malo byť také nízke alebo aspoň rovnakej 
úrovne ako ohrozenie spojené s poruchou hrádze samej, ktoré môžu 
vyvolať také príčiny, ako je štruktúrna (stavebná) nevhodnosť či 
nevhodnosť základov, preplnenie nádrže pri záplavách a podpovr
chová erózia zeminy. 

b) Pojem prípustné ohrozenie je úzko spätý s pozíciou svahu 
alebo zosuvného územia, jeho vzťahom k postaveným zariadeniam, 
ich fungovaním a životnosťou. 

c) Dôsledky porušenia svahu a zariadení sú mimoriadne dôležité 
pre prijatie, alebo špecifikáciu stupňov prípustného ohrozenia. Do 
úvahy sa musí vziať možný vplyv na život ľudí, iné živé bytosti, 
majetok, infraštruktúru, ekonomiku a životné prostredie, čiže aj 
pozícia poruchy vzhľadom na ľudské sídla a dopravné cesty má 
zásadný význam. 

Pozorovaná frekvencia a spúšťacie faktory 

Vypočítanú pravdepodobnosť porušenia samotných svahov treba 
rozlišovať podľa pozorovanej frekvencie výskytu zosuvov. Táto 
frekvencia často korešponduje so spúšťacím faktorom. Napríklad 
zrážkami vyvolané zosuvy postihujú mnohé krajiny a rozsiahle 
regióny. Škody z takýchto zosuvov sú často obrovské. Intenzitu, 
trvanie a frekvenciu lejakov vyvolávajúcich zasúvanie treba pod-



robne študovať, aby sa zistila súvislosť medzi velkostou/intenzitou 

zrážok a stupňom ohrozenia. V mnohých územiach môžu zrážky 

vyvolávať iba plytké zosuvy, a preto v niektorých ich častiach môžu 

prevládať úlomkové prúdy. Ale dôsledkom zrážok v mnohých úze

miach môžu byť aj hl boko založené zosuvy. Lenže takéto zosuvy 

často súvisia skôr s úhrnnými zrážkami za isté predchádzajúce 

obdobie (napr. J 5 dní, mesiac, dva alebo viac mesiacov) ako 

s intenzitou krátkodobých zrážok (trvajúcich napr. niekolko hodín). 

Pozorovaná frekvencia je teda pri chápaní rizika a ohrozenia, ako 

aj pri vytyčovaní cieľa alebo prípustného stupňa ohrozenia v mno

hých územiach veľmi dôležitá. Preto sa musí frekvencia spúšťacích 
faktorov starostlivo hodnotiť. 

Zasúvanie často vyvolávajú zemetrasenia. Takéto zosuvy môžu 

mať odlišný mechanizmus a charakteristiku a môžu sa vyskytovať na 

odlišných lokalitách ako zosuvy vyvolané zrážkami. Na pochopenie 

stupňa rizika a špecifikáciu cieľa alebo prípustného stupňa ohrozenia 

treba stanoviť návratovú periódu zemetrasení rozličného magnitúda. 

Na základe uvedeného možno urobiť tieto dôležité závery: 
a) Pri odlišných typoch treba používať odlišné stupne prípustného 

ohrozenia, t. j. iné pri plytkých a iné pri hlboko založených zosuvoch. 

b) Zosuvné pohyby môžu byť veľmi pomalé až veľmi rýchle . 

Stupne prípustného ohrozenia by sa mali používať v závislosti od 

rýchlosti pohybu. Vplyv zosuvu s rýchlosťou a transportnou vzdia

lenosťou alebo vzdialenosťou „vybehnutia" podstatne rastie. Preto 

možno predpokladať, že nižší stupeň prípustného ohrozenia budú 

mať potenciálne zosuvy, pri ktorých sa predpokladá väčšia rýchlosť 
pohybu a dlhšia transportná vzdialenosť ako zosuvy s menšou rých

losťou a kratšou transportnou vzdialenosťou. 

c) Pri stanovovaní cieľa a prípustného stupňa ohrozenia treba 
venovať veľkú pozornosť spúšťacím faktorom (napr. zrážkam 

a zemetraseniam), ich frekvencii a vzťahu k historickým zosuvom. 

d) Rozličný stupeň prípustného ohrozenia môže primerane závi

sieť od spúšťacieho mechanizmu. Môže byť napríklad vhodné roz

lišovať medzi cieľovými stupňami ohrozenia spätého so seizmicky 

a zrážkami vyvolaným zosúvaním. 

Rozsah svahových deformácií 

V minulosti sa pozornosť často sústredovala na svahové poruchy 

späté s katastrofálnymi zosuvmi. Takéto zosuvy sú mimoriadne 

dôležité. Ich modelovanie pomocou dobre známych distribučných 

funkcií akou je stupeň bezpečnosti, je často úplne primerané. Ale sú 

aj svahy a zosuvy, ktoré sa hýbu pomaly, a niekedy nebadane, takže 

na ich monitoring sú potrebné citlivé podpovrchové prístroje, naprí
klad inklinometre. Takéto pomalé pohyby často nespôsobujú 

významné porušenie. Avšak po dlhšom čase alebo po niekolkých 

lejakoch, môže kumulovaná deformácia spôsobiť značnú škodu. 

Takto kumulované deformácie môžu niekedy deštruovať budovy 

v urbanizovaných oblastiach, porušiť cesty, diaľnice, železnice 

a potrubia. V niektorých prípadoch môže po istom čase nastať 

úplný kolaps svahu alebo celková reaktivizácia zosuvu, a hoci 

nejde o katastrofickú poruchu, socioekonomické dôsledky môžu 
byť napriek tomu neprijateľné. 

Z hľadiska fungovania železničnej dopravy môžu byť veľmi 
významné aj relatívne malé pohyby pri normálnej rýchlosti o rýchlo

vlakoch ani nehovoriac. V takých prípadoch by prípustný stupeň 

ohrozenia spätý so svahovou nestabilitou mal byť založený skôr na 

cieľovom stupni laterálnych a vertikálnych deformácií ako na pravde

podobnosti úplnej alebo katastrofálnej poruchy. Geotechnické 

modelovanie by okrem stability reprezentovanej stupňom bezpeč

nosti malo zahŕňať aj deformáciu, kým pravdepodobnostné modelo

vanie by okrem stupňa bezpečnosti malo brať do úvahy deformáciu 
ako distribučnú funkciu. 

Zhrnutie a závery 

V súvislosti s hodnotením zosuvného ri zika/ohrozenia sa ako 

podstatné ukazujú otázky: 
- Prečo je hodnotenie zosuvného rizika/ohrozenia dôležité? 

- Aké metódy sa môžu použiť? 
- Ako definovať hranicu prípustného ohrozenia? 

Odvolať sa možno na ľudské obete, ako aj obrovské ekonomické 

dôsledky, ktoré zosuvy každý rok spôsobujú. Hoci škody vyvolané 

zosuvmi sa zdajú byť rozsiahlejšie v industrializovaných krajinách 

(USA, Japonsko, Taliansko, Francúzsko atd:), z hľadiska rastúceho 

tlaku na životné prostredie môžu v rozvojových krajinách spôsobit 

ekonomickú recesiu a stagnáciu. Odborníci a plánovači na celom 

svete si stále viac uvedomujú dôležitosť predpovedania, kde, ako 

a prečo budú zosuvy v istom území vznikať, a preto sa v ostatnom 

období vypracovalo mnoho postupov hodnotenia zosuvného rizi

ka/ohrozenia. 
Úžitok z používania máp rizika je zrejmý: ich logické, včasné 

a vhodné používanie môže podstatne redukoval náklady na odstraňo

vanie škôd a iných dôsledkov zasúvania. Avšak v praxi sa naplno 

využilo menej ako 25 % prehľadných máp ri z ika veľkých oblastí 

(Brabb, J 960), a to najmä preto, lebo mnohí plánovači a politici 

neberú do úvahy možné dôsledky zosuvov pre podnikanie a tvorbu 

bohatstva, hoci je to z máp zrejmé (napríklad obmedzenia využitia 

územia). 
Inžinieri a geovedci majú na prekonanie týchto problémov dve 

dôležité cesty: 
a) Musia najprv presvedčiť, že mapy sú jednoduché, priamo 

a ľahko čitateľné, zrozumiteľné. 
b) Musia urobiť pozitívne kroky a presvedčiť nimi plánovačov 

a politikov o obrovských výhodách máp pri plánovaní, zachovávaní 

a podpore trvalo udržateľného rozvoja. 
Na základe kritickej analýzy dostupnej literatúry a skúseností 

z riešenia niekolkých projektov v rozličnej mierke autori navrhli 

klasifikáciu metodík hodnotenia zosuvného rizika vychodiacu pred

bežne z rozdielov medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi postupmi 

Tab. 2 
Výhody a nevýhody rozličných metód hodnotenia zosuvného rizika. vzťah 

medzi typmi postupov a pracovnou mierkou , úloha GIS-u 
typu PAGINA 43 a PAGINA 37 

Metóda Výhody Nevýhody Mierka 
M s v Jotu GIS-u 

Terénne gco- Umožňujú rýchle hodnotenie a Uplnc subjektívna metodika Len na kresle-
morfologické berú do úvahy ve ľké množstvo využívajúca implicitné pra- o 

I A 
A n,e 

analýzy faktorov v1dlá, ktoré bránia knt1ckcj 
analýze výsledkov 

Kombmác1a R1dia problém ne.Jasných pra- Subjektívnosť pri priraďovaní Prekrývanie 

mdcxových máp v1d1el. vá!ených hodnôt parametrom o A A rôznych máp 
Úplná automatizácia krokov. v rámci tried 
š1andardizác1a spravovania dát. 

Logickoanaly- Umožňujú porovnávať rozličné Vyž.adujú monitorovacie dáta 
tické modely svahy. prednoslne z rnštalovaných 

Sú malematicky presné a doko- prístrojov. o o A 

nalé. Pou!ilel'né pri pomalých zo-
suvoch 

1 Statist1cké ana- Objektívna metóda. Sys1ematický zber a analýz.a 
Jýzy (bivariačné Totalna automatizácia krokov. dát týkajúcich sa rôznych A A o Analýzy 
a multivariačné) Štandardizácia spravovania dát faktorov sú dosť ťažkopádne 
Scupet'i bezpeč- Objektivita vstupných údajov Potreba detailných poznatkov Analýzy 
nost1 - determi- aJ metodiky. o lizemi. 
mstické postupy Kvantitatívnosť vstupných dát. Použite vhodných geotech-

Podrobný prieskum a meranie nických modelov vyžaduje o o A 
geotechmckých parametrov . veľa skúsenosti. 

Neberú zreteľ na rôzne neis-
totv. 

Pravdepodob- Umoži'lujú brať do úvahy rôz- Vyžadujú sa komplexné dáta. 
nostné postupy nych neistoty . V opačnom prfpade sú po-

K vantitatívnosť vstupných dát. trebné subjektívne pravdepo-
Objekuvita vstupných údajov dobnos1i. 
aJ metodiky. Ťažkosti s distribúciami prav- A o o 
Poskytujú nový pohľad, ktorý depodobnost1 najmä pn níz-
nemôžu dať deterministické kom stupni rízik.:a a ohrozc-
mctódv nia. 

Neurálne siete Objektívna metodika . 1 Tažkosti pri overovanť vý-
Nevyžadujú teore1ické vedo- s\edkov, keď nie sú k dispo- o A A 
mosti o fyzikálnych aspektoch zícii namerané dáta 
problému. 
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Obr. 16. Riadenie zosuvného ohrozenia (podľa Aleottiho a Polloniho , 
1998c). 

pod ľa podobnej schémy , akú použil Carrara (1982, 1988), Hutchin
son ( 1995), Leroi ( 1996) a Soeters a Van Westen ( 1996). 

Ako najvhodnejší sa neodporúča nijaký jednoduchý postup: (roz
ličné postupy naozaj porovnáva iba niekoľko článkov; Carrara et 
al., 1990; Jennings et al., 1991 ). Výber postupu a jeho modifikácia 
pri istom projekte sa navyše veľmi často zakladá skôr na ekonomic
kých záujmoch (analýza nákladov a zisku, politická vhodnosť atd:) 
ako na technickej stránke problému. 

Hoci tab. 2 nie je kompletná ani vyčerpávajúca, zhŕňa techniky 
hodnotenia rizika a ich efektívnosť. Prezentuje aj ni ektoré úvahy 
o použiteľnos ti mierky pri rozličných postupoch, ako aj úlohy GIS-u 
vo vývoji procedúr. GIS sa pri mapovaní ri zi ka využíva v hojnej 
miere a umožňuje rozvoj štatistických alebo multivariantných 
deterministických techník, ktoré by sa ináč úspešne zaviesť nedali 
(Carrara a Guzzetti, 1995). Využívanie neurálnych sietí (Mazzetti, 
1991) je menej be žné . Tieto matematické modely sa pokúšajú 
simulovať fungovanie ľudského mozgu najjednoduchším spôsobom 

Asociácia geológov Slovenska ako profesijná asociácia 
pôsobí od roku 1996 a informácie o jej činnosti v minul ých 
rokoch zverejňoval Geovestník, príloha časopisu Mineralia 
Slovaca. 
Činnosi AGS prebieha v zmysle záverov jej valných zhro

maždení a stanov. Najdôležitejšie kroky urobila v spolupráci 
a súčinnosti s ostatnými členini Únie geologických asociácií 

Slovenska (ÚGAS). V minulom roku išlo najmä o pripomienky k tzv geo
logickému zákonu a vyhláškam, k systému udeľovania odbornej spôsobilosti 
(účasi asociácií, kritériá' hodnotenia), posudkovej činnosti v geológii a k prí
prav e morálneho kódexu v zmysle Európskej federácie geológov (EFG), 
ktorej je ÚGAS od roku 1997 členom. Roku 1999 bol schválený štatút 
ÚGAS ako právneho subjektu (registrácia bola v decembri 1999) a bola 
uzavretá zmluva medzi ňou a Baníckou komorou. Na zasadnutí EFG 
v Budapešti sa za ÚGAS zúčastnil V. Gajdoš a R. Ondrášik a v Bruseli 
J. Janočko. Roku 2000 bude prvý kongres EFG v Alicante. Členom komisie 
na odporúčanie titulu európsky geológ (Eurogeol) je M. Sýkora. 

a v posledných rokoch sa zistila ich efektívnosť pri riešení úloh sta
vebného inži nierstva (Pande a Pietruszczak, 1995; Raha a Dhar
mappa, 1998) a stability svahov (Mayoraz et al., 1996; Aleotti et 
al., 1998b). Nedávny výskum potvrdil, že neurálne siete sú veľmi 
výkonnou a sľubnou, na počítači založenou techniko u. 

Je všeobecne známe, že istý stupeň ohrozenia treba predpokl adať 
pri každej činnosti alebo projekte (Whitman, 1984). Pri zosuvoch 
musí definícia prípustného ohrozenia vziať do úvahy: 
a) Rozličný stupeň ohrozenia sa musí určovať podľa rýchlosti zosu

vov (pomalé alebo rýchle) a ich rozmerov (plytké poruchy alebo 
hlbo ko založené zosuvy). Ak je to možné , tieto dva parametre 
treba analyzovať súčasne. Napríklad zosuvy zeminy napriek ich 
malým rozmerom bývajú veľmi de št ruktívne a pohybujúca sa 
hmota má velkú rýchlosť. Na druhej strane poruchy velkých roz
merov môžu vyvolať kumulatívne deformácie silne poškodzujúce 
domy, cesty, potrubia atd: (článok o takomto type zosuvov v ílo
vitých ze minách v ostatnom čase publikoval Baldelli et al. 
( 1998). 

b) Velká pozornosť sa musí venovať spúšťacím faktorom. Ak sa dá, 
musia sa štatisticky analyzovať podľa nasledujúcej sc hémy: 
1. definovať kritické prahové hodnoty, ktorých prekročenie značí 
iniciáciu zosuvov; 2. definovať frekvenciu, s akou sa prahové 
hodnoty prekračujú. Navyše je dôležité rozlišovať medzi stupňami 
ohrozenia spätého so zosuvmi vyvolanými se izmicitou alebo 
zrážkami. 
Otázkami riadenia ohrozenia a princípov zníženia rizika sa 

v poslednom čase zaoberá veľa článkov (Canuti a Casagli, 1994; Fell, 
1994; Fell a Hartford , 1997; Finlay a Fell, 1997; Keaton, 1994; 
Morgenstern, 1995; Wu et al., I 996). Na riadenie ohrozenia sa dajú 
použiť dva odlišné náv ody, ktoré sa nemusia v y lučovať (Aleotti 
a Polloni, 1998c; Canuti a Casagli, 1996) (obr. 16). Prahovú hodnotu 
prípustného ohrozenia možno zvýšiť informačnou kampaňou pre 
obyvateľstvo ohrozované istým rizikom. To umožňuje prechod od 
nežiadúceho ohrozenia k cielenému, pri ktorom sa zvyčajne akcep
tuje vyššia prahová hodnota. Zložky ohrozenia možno alternatívne 
meniť, napríklad znížením rizika (Kockelman, 1986; Schuster 
a Kockelman, I 996), zranite!"nosti a/alebo počtu prvkov ohrozenia. 

Z anglického originálu Lands/ide hazard assessmenr: summary review and 
new perspecrives ( Bu//. oj Engineering Geology and rhe Environmenr, 

Vo/. 58, No. 1, 21-44) preložil, doplnil a upravil Ľ. Perro. 

V priebehu roku 1999 sa vytvoril nový štatút Slovenskej geologickej 
rady, ktorú v novom zložení vymenoval minister životného prostredia Slo
venskej republiky 4. októbra 1999. Každá z geologických asociácií v nej má 
svojho zástupcu. 

Valné zhromaždenie AGS roku 1999 schválilo niektoré zmeny v stano
vách a zvolilo nový výbor v tomto zložení: V. Bezák, 1. Broska, S. Jacko, 
J. Janočko , M. Kováč, J. Spišiak. Členom výboru je aj hospodár P. Si man, 
ktorý bol zvolený priamo. Predsedom AGS sa stal V. Bezák a podpredse
dom S. Jacko. 

Zmluva o spolupráci pri odborných akciách medzi AGS a Slovenskou geo
logickou spoločnosiou platí dalej. Členovia AGS pripravili niekolko pred
nášok a podnikli aj kroky na propagáciu geologických výstupov na verejnosti, 
ale popularizáciu výsledkov geológie treba nevyhnutne zintenzívniť. Vhod
ným prostriedkom môže byi aj inštaláci a náučných a pamätných tabúľ. 

Adre sa AGS Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava; e-mail: 
Siman@gssr.sk 

Za výbor AGS V. Bezák 



Jeden alebo dva stupne vedeckých hodností? 

Otázka vedeckých a vedecko-pedagogických hodností je ustavične 
v strede pozornosti odbornej verejnosti, ale viac-menej aj celej 
slovenskej populácie. Blížiaci sa prelom milénií je vhodnou príleži
tostou na zhrnutie súčasného stavu tejto problematiky a na zamys
lenie sa nad jej možným či želaným smerovaním v budúcnosti. 

Zákon SNR 172/1990 Zb. (tzv. vysokoškolský) a naň nadväzujú
ce právne dokumenty o vedeckých a akademických tituloch je 
prvým, no nie jediným a vonkoncom nie vyčerpávajúcim krokom 
v približovaní sa legislatíve EÚ. Podľa uvedeného zákona a nasle
dujúcich zákonných opatrení prestali 31. decembra 1998 pracovať 
komisie na obhajoby kandidátskych dizertácií. Nie je nezaujímavé, 
že jedným z posledných kandidátov vied v SR sa stal RNDr. M. 
Kováčik z Geologickej služby SR. Hodno si povšimnúť fakt, že 
kým právo na obhajobu vedeckého titulu kandidáta vied mali aj 
komisie pri vedeckovýskumných ústavoch mimo rezortu školstva, 
akademicko-vedecký titul PhD. majú iba spoločné odborové komi
sie a vedecké rady príslušných fakúlt alebo vysokých škôl (uni
verzít). Spoločné odborové komisie sa zriadili po predchádzajúcej 
akreditácii z odborníkov vysokých škôl (univerzít), vedecko
výskumnej základne SA V a z rezortných výskumných ústavov. 
Tým sa dosiahla želateľná unifikácia požiadaviek na priznanie 
PhD., ktorá v minulosti chýbala. 

Transformáciu vedeckej prípravy do formy PhD. (philosophiae 
doctor) s možnostou držiteľom CSc. - za finančnú náhradu - priznať 
titul PhD. v našich odboroch realizuje oddelenie vedy Rektorátu 
Univerzity Kamenského. Tým sa urobil podstatný krok v približo
vaní sa systému západoeurópskych univerzít. Aj napriek úsiliu 
najmä SA V o možnosti školiť (čo je v súlade so zákonom a už sa aj 
realizuje), no najmä aj formálne deklarovať (promovať) doktoran
dov v záujme kompatibilnosti nášho vysokoškolského systému so 
systémom krajín EÚ sa žiada, aby sa skončenie doktorandského 
štúdia obhajobou dizertačnej práce pred spoločnou komisiou aj for
málne zavŕšilo v gescii univerzít. Jednoznačne to vychodí aj 
z „bolonskej výzvy" , ktorú podpísala i Slovenská republika. Podľa 
nej je cieľom unifikovať vysokoškolské vzdelávanie v Európe na 
troch úrovniach ( 1. bakalárskej, 2. magisterskej a 3. doktorandskej) 
stavebnicovým systémom tak, aby absolvent bakalárskeho štúdia na 
jednej univerzite mohol pokračovať na magisterskom štúdiu na inej, 
príp. doktorandskej úrovni štúdia na dalšej (aj zahraničnej) uni
verzí te. 
Ľudstvo hromadí poznatky priam fantastickým tempom, ktoré 

ešte zrýchlili moderné komunikačné možnosti jednotlivcov aj inšti
túcií. Obrazne povedané, ak v 30. rokoch 20. stor. maturita na gym
náziu zaisťovala „slušné" postavenie v spoločnosti, 70. a 80. roky 
na podobný post vyžadovali vysokoškolské vzdelanie, o tom, že 
v 21. stor. bude absolvovanie vedeckej (doktorandskej) prípravy 
pre akademickú alebo vedeckú dráhu nevyhnutnosťou, nik nepo
chybuje. Mnohí sa zaiste začudujú, keď uvediem, že doktorandská 
príprava bude podmienkou aj pre pracovníkov verejnej sféry či štát
nej správy od istej úrovne nahor. Keď však uvážime, že doktorand
ské štúdium ako podmienku úspešného absolvovania kladie okrem 
iného aj jazykovú prípravu, ale aj prácu s počítačmi, internetom 
atd:, potom sa uvedená vidina predsedov okresných (alebo iných) 
úradov s titulom PhD. stáva reálnejšou. 

Výchova doktorandov s vyvrcholením do udelenia vedecko-aka
demického titulu PhD. už prenikla alebo stále ešte preniká do pove
domia našej spoločnosti. Tento titul už dostali desiatky mladých, 
ako aj nie najmladších uchádzačov. Tí zo strednej či staršeJ generá-

cie, ktorí majú styky so za hraničím a na vizitke by radšej mali PhD. 
ako CSc., si to môžu vybaviť na príslušnom rektoráte. Ale toto 
konštatovanie vyvoláva otázku ako dalej. 

Vyhláškou 65/ 1 977 Zb. boli, a to podľa vzoru Sovietskeho 
zväzu - zavedené dva kvalifikačné vedecké stupne - kandidát vied 
a doktor vied. Mali pozitíva aJ nevýhody. Ako východisko do 
dalších úvah uvádzam, že schopní doktorandi našich univerzít 
a iných školiacich pracovísk získavajú titul PhD. výrazne pred 30. 
rokom života, čo je aj cieľ. Zákon 172/ l 990 totiž počíta s tým, že ak 
úspešný doktorand zostane pracovať na vysokej škole (univerzite), 
do troch, resp. šiestich rokov sa habilituje za docenta a neskôr inau
gur(1je za profesora. To je želateľný trend, ktorý funguje v krajinách 
západnej Európy. Lenže otvorenou zostáva problematika pracovní
kov s titulom PhD., ktorí svoju dalšiu životnú dráhu spoja s ústavmi 
SA V alebo s inými domácimi a zahraničnými vedeckovýskumnými 
pracoviskami. Pre nich by životným cieľom mohlo byť v 40. či 
raných 50. rokoch života dosiahnuť najvyššie ocenenie výnimočnej 
vedeckej úrovne. Mal by to byť nejaký iný, a to vyšší titul, ako je 
PhD. Jednou z možností je doktor vied (DrSc.). 

V posledných rokoch obhajovanie titulu DrSc. (vyhláška 65/1977 
Zb. stále platí) často narážalo na nefunkčnosť komisií na obhajoby. 
Vyplynulo to z faktu, že komisie boli vymenované (a potom do
pÍňané) pre Česko-slovenskú republiku. Vo väčšine z nich boli 
dvaja alternuJúci predsedovia, jeden z Čiech, druhý zo Slovenska. 
V prípade uchádzača z Čiech predsedal ten, ktorý bol do funkcie 
delegovaný z príslušnej časti štátu. Druhým problémom funkčnosti 
komisií bol odchod mnohých členov do starobného dôchodku, pres
nejšie - do ústrania vedeckého života. Preto sa v SR k 1. novembru 
1998 vymenovali nové komisie na obhajoby doktorských dizertácií 
a nová Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), ktorá je 
poradným orgánom mmistra školstva SR. 

Pri zostavovaní komisií SKVH sa navrhli a dodržali tieto základ
né aspekty: 

- Všetky komisie sú deväťčlenné, pričom najmenej sedem ich 
členov má hodnosť DrSc. 

- V každej komisii sú najmenej dvaja členovia z iného štátu. 
Geológia sa rozhodla pre kolegov z Českej republiky, niektoré 
komisie lekárskych vied z Rakúska, Madarska, Poľska a pod. 
Z toho pre uchádzača vyplynula povinnosť predložiť prácu vo sve
tovom jazyku. 

- Členovia komisie pokrývajú celú vedeckovýskumnú základňu 
SR (vysoké školy, univerzity, SA V, rezortné ústavy) a pri zostavo
vaní sa prihliada na rovnomerné zastúpenie vedeckých centier. 

- Jeden člen komisie môže byť súčasne členom najviac dvoch 
komisií. 

- Väčšina členov SKVH sa stala predsedami komisií na obhajo
bu DrSc. 

Povinnosti predsedov a členov komisií na obhajoby doktorskej 
dizertácie stanovujú príslušné vyhlášky a usmernenia SKVH. 

Súčasná situácia v geologických vedách je asi takáto: 
V geologických vedách v SR teraz pracuje (resp. nemá ešte 70 

rokov) 13 doktorov vied, a tak bolo možno navrhnúť najviac dve 
komisie na obhajobu doktOFských dizertácií. Jedným riešením by 
bolo vymenovanie jednej komisie pre geológiu a druhej pre apliko
vanú geológiu, druhým vymenovanie jednej komisie pre geologické 
vedy. Po diskusii v Národnom geologickom komitéte a vo výbore 
SGS obidve grémiá navrhli ustanoviť jednu komisiu pre geologické 
vedy. Navrhnutých členov schválili vedecké rady vysokých škôl 



(univerzít), resp. Predsedníctvo SA V. Komisiu pre geologické vedy 
vymenovala ministerka školstva k 1. novembru 1998 a má právo 
organizovať obhajoby doktorských dizertácií. 

V súlade s príslušným zákonným ustanovením a právnymi nor
mami sa požiadavky na získanie titulu DrSc. ustálili takto: 

- Kandidát musí byť vyhranenou vedeckou osobnosťou, čo doku
mentuje publikovanými vedeckými prácami , patentmi, patentova
nými osvedčeniami, resp. umeleckými dielami vysokej medziná
rodnej úrovne s dobrým medzinárodným ohlasom (citácie a pod.). 

- Kandidát je povinný zúčastňovať sa na výchove vedeckého 
dorastu, a to vyškolením aspoň dvoch kandidátov vied, resp. PhD. 
(kontroluje to SKVH). 

- Kandidát má spÍňať tzv. orientačné kritériá SK VH, t. j. publiká
cie zoradené podľa predpísanej štruktúry s ohlasmi na ne. 

Patrím medzi príslušníkov vedeckej komunity, ktorá je za zacho
vanie dvojstupňového vyjadrovania úrovne vedca. Som za zachova
nie titulu DrSc., a to aj napriek tomu, že najmä v strednej generácii 
(ktorej mnohí členovia nevyužili možnosti ostatných desiatich 
rokov) sa ozývajú hlasy proti DrSc. Ide najmä o tých, ktorí už 
nemôžu dobehnúť stratené roky, ktorí - obrazne povedané - nepo
chopili , že účastníkov olympiády (PhD.) je veľa, ale na stupne víťa
zov (DrSc.) vystupujú len tí najlepší. Musia mať talent, ale musia 
pre to aj veľa urobiť. A nie inak je to aj v prípade kvalifikačného 
stupňa DrSc. 

V odborných kruhoch kolujú aj celkom vtipné, ale realitu 
neodrážajúce úslovia. Jedno z nich je: ,,Vyliezli do kurína a vytiahli 
za sebou rebrík" (čiže tí, čo „vlastnia" DrSc.). To neodráža stav vo 
vedeckých kruhoch SR: každý rok najvyššiu vedeckú hodnosť 
úspešne obháji 12-18 vedcov z rozličných oblastí vedeckého 
výskumu. Teraz sú v obhajovacom procese dve dizertácie z geolo
gických vied. 

V súbore prijatých a v podstate aj dodržiavaných kvantifikujú
cich orientačných kritérií SKVH mi od samého začiatku ich apliká
cie chýba jednoznačné vyčlenenie sólových prác uchádzača, ktoré 
aj napriek všetkým úskaliam vedeckého bádania u nás by výrazná 
vedecká osobnosť, akou by uchádzač mal byť, mala za desiatky 
rokov profesionálnej vedeckej práce napísať. 

Okrem súčasne hodnotených aspektov podstatne väčší význam 
ako doteraz navrhujem položiť na komplexnosť osobnosti uchádza
ča. Nemôžem pokladať za naozaj vyhranenú vedeckú osobnosť 
napr. SO-ročného uchádzača o DrSc., ktorý počas 25-ročnej vedec-

1.-10. jún 2000 
Praha. Česká republika 
Excursions to the lower Paleozoic, 
upper Cretaceous and Cenozoic 
of the bohemian massif. 

18.-23.jún 2000 
Novosibirsk, Rusko 
Second International Methane 
Mitigation Conference. 
- Kari Schultz, U.S. Environ
mental Protection Agency. 
Mail Cocle 62021, 
Washington, DC 20460, US. 
Tel.:(+ 1202)5649468; 
Fax: 565 2077; 
E-mail: schulz.karl@epa.gov 

18.-24. jún 2000 
Fairbanks. Alaska, USA 
International glaciological socie
ty: sea ice and its interactions 
with the ocean, atmosphere, 
and biosphere. 
- M. Jeffries, Geophysical 
institute, Université cl 'Alaska 
Fairbanks. 
903 Koyukuk Dr. , PO Box 
757320, Fairbanks, Alaska 
99775-7320, USA. 
Tel: + l 907 474 5257 
Fax: + 1 907 474 7290 
E-mail: 
martin.jeffries@gi.alaska.ec1u 
http: //www.gi.alaska.edu/ 

kej práce neinicioval organizovanie vedeckej konferencie či 
nepredsedal medzinárodnej vedeckej konferencii, neviedol tím pri 
riešení grantového projektu, nebol alebo nie je členom redakčnej 
rady prestížneho vedeckého časopisu, doteraz nenapísal kritické 
rozbory základných prác domácej a zahraničnej proveniencie, 
nepublikoval poznámky či návrhy v oblasti tvorby slovenskej ter
minológie a nomenklatúry, nenapísal sériu vedecko-populárnych 
prác, neprednášal učiteľom stredných škôl svojho odboru, nenapísal 
odborne fundovaný príspevok do rozhlasu, televízie alebo iného 
média masového pôsobenia atd:, atd: 

Aby nevznikol omyl, takéto kritériá (uviedol som príklady, nie 
taxatívne vymenované body na „odškrtávanie") by mali byť súčas
ťou hodnotenia po splnení základných, doteraz aplikovaných krité
rií. Osobne sa mi máli udeľovať najvyšší vedecký stupeň v prípade, 
keď uchádzač síce splnil kolónky „orientačnej tabulky", predklada
teľ na zasadaní SKVH konštatuje, že kandidát je vyhranenou vedec
kou osobnosťou (lebo o. i. vychoval dvoch ašpirantov či doktoran
dov), no z uvedenej oblasti má „nulové body". Takáto zákonom 
nestanovená, no veľmi žiadaná činnosť by, prirodzene, mala byť aj 
požiadavkou najmä na adeptov vedecko-pedagogických hodností, 
teda docent a profesor. 

Bieda našej vedy na domácom poli je najmä v tom, že osoby 
a orgány v rozhodovacom konarú o práci slovenských (ale ani o špič
kových zahraničných) vedcov prakticky nevedia nič. A kedže nič 
nevedia, úmerný tomu je aj ich stanovisko k významu vedy pre 
spoločnosť budúcnosti, ale aj postoj k vede a vedcom vôbec, k ich 
potrebám a podmienkam na prácu. Aj preto by príprava doktorskej 
dizertácie v širšom význame mala pomáhať zvyšovať kredit vedy 
a vedcov v komunite občanov štátu. 

Každoročne sa udeľujú Nobelove ceny za vedu. Býva o tom 
niečo v našej tlači? Priblížil niekto nositeľov týchto prestížnych 
cien a ich prínos do pokladnice ľudstva obyvateľom SR? Sumarizu
jem a zároveľí sa pýtam: ,,Treba vzdelávať občiansku komunitu? 
Majú to robiť len žurnalisti?" 

Ale veď takých, ktorí sa špecializujú na vedu a vzdelávanie , 
nemáme! Nie je aj morálnou povinnosťou vedcov pôsobiť v tejto 
oblasti? A nie je práve dlhodobá príprava doktorskej dizertácie dob
rou príležitosťou dokázať, že kandidát vyhovuje aj takémuto široko
spektrálnemu zrkadlu? 

24.-30. jún 2000 
Nanjing, Čína 
International palynological 
congress. 
- Secretary of the organizing 
committee for 10th international 
palynology conference, Nanjing 
institute of geology and palaeonto
logy, Academis Sinica, 39 east 
Beijing road, Nanjing 210008, Chi na. 
H ttp: //members. spree.com/si p/spor 
e/i ndex. htm 

27.-30. jún 2000 
Tokyo, Japonsko 
Western pacific geophysics 
meeting. 

D. Hovorka 

- AGU Meetings department, 
2000 Florida avenue, NW, 
Washington, DC 20009 USA. 
Tel: 1 202 462 6900 E-mail: 
meetingi nfo@kosmos.agu.org 
http: //www.agu.org 

4.-6. júl 2000 
Stellenbosch, Južná Afrika 
Geocongress 2000. 
- Department of Geology, 
Pri vate Bag X 1, Mati el and , 
7602, South Africa. 
Tel.: (+27 21) 808 3219; 
Fax: 8033129: E-mail: 
geologie@maties.sun.ac.za 
pokračovanie na str. 32 



Za RNDr. Jozefom Beňkom, CSc. 
V dozvukoch nadšenýc h osláv príchodu 

roku 2000 nás prekvapila nečakaná a nes
mierne smutná správa - v Bratislave 26 
J.inuára 2000 náhle zomrel RNDr JoLe ľ 
Beňka. CSc Nečakaná aJ preto. že iba cel
kom nedá\ no srne si potriasali pravice a že\a
l 1 ,i vše tko najlepšie A bol pritom - ako 
napokon vidy - plný energie a vesel) 
Po,porninali sme si na zážnky z terénu, keď 
nás v hustých krovinách pri Muráni nemilo
srdne vyobšívala búrka a hustý dážď, že na 
nás nezos tala suchá ani len nitka, ale aj na 
rad iných. A zrazu správa, ktorej ťažko uveriť. 
Pozem ská púi Jozefa Beňku sa zavŕšila 

a zem, ktorú starostlivo skúmal, ho prijala do svojho lona. 
Jozef Beňka· sa narodil 6. marca 1933 v Malackách. Tam v rokoch 

1939-1944 vstrebával vedomosti ako žiak základnej školy, ktoré mu otvori
li cestu na štúdium na miestnom gymnáziu. Po maturite roku 1952 ho prija
li na Fakultu geologicko-geografických vied UK. Štúdium geológie skončil 
roku 1958 štátnymi záverečnými skúškami a obhajobou diplomovej práce 
Geo/ogicko-ložiskové pomery revíru Volie Henne a jeho bližšieho okolia 
v Kremnici ako promovaný geológ. 

Po univerzitných štúdiách pracoval v Geologickom ústave Dionýza Štúra, 
postupne v oddelení paleozoika, mineralógie a nerastných su rovín. Svoju 
vedeckovýskumnú činnosť na začiatku zameral na tvorbu máp nerastných 
surovín a neskôr na systematický minera\ogickoparagenetický a geochemic
ký výskum hydroterrnálnych ložísk Spišsko-gemerského rudohoria. Na 
týchto lokalitách precízne identifikoval minerály. preskúmal ich geochémiu, 
vysvetlil podmienky vzniku a zákonitosti zonálneho zrudnenia. Osobitnú 
pozornosi si zaslúžia i jeho práce o geochémii sideritu a chalkopyritu 
v oblasti Mlynkov a Vlachova, ako aj o termonapätí pyritu. V tom období sa 
zahÍbil do štúdia geochémie minerálov a jeho úsilie rezultoval o v práci ašpi
rantského minima Geochémia chalkopyritov Spišsko-gemerskélw rudohoria 
roku 1966 a roku 1969 zužitkoval roky praxe a výsledky bádania zhrnul 
v kandidátskej dizertácii Mineralógia, geochémia a meta/ogenéza hydroter
málnych rudných žíl v oblasti Mlynkov a Ferdinandky a po jej obhájení roku 
1970 dostal vedeckú hodnos ť kandidáta geologických vied. Roku 1972 rigo
róznou prácou Mineralógia, paragenéza a geochémia hydrotermálnych žíl 
v oblasti Vla chova získal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave aka
demický titul doktora prírodovedy - RNDr. 

Organizačné schopnosti a odborné vedomosti predurčili Jozefa Beňku, 
aby popri vedeckej práci vykonával aj viaceré funkcie. Roku 1969 sa stal 
vedúcim oddelenia mineralógie a geochémie a systematicky tam vytváral 
podmienky na rozširovanie priestorov aj prístrojového vybavenia. Oddele
nie sa pod jeho vedením značne rozrástlo a di sponovalo čiastkovými labora
tóriami rtg. , DTA , sedimentárnej petrografie, elektrónovej mikroskopie, 
separácie minerálov aj zhotovovania nábrusov a výbrusov. Neskôr (roku 
1975) sa stal zástupcom vedúceho laboratórneho odboru a napokon jeho 
vedúcim ( 1983). V tom období bol súčasne členom ústavnej a potom aj 
vedeckej rady Geologického ústavu D. Štúra. Od roku 1979 sa zúčastňoval 
na zasadnutiach mineralogicko-geochemickej subkomisie pri Karpatsko
-balkánskej asociácii (KBGA), a to nie iba v Československu, ale aj 
v Rumunsku (Kluž - Napoca) a v Poľsku (Krakov). Krátkodobé porovnáva
cie študijné pobyty absolvoval vo viacerých európskych krajinách, na ložis
kách v pásme alpsko-karpatsko-balkánsko-kaukazského alpinotypného sys
tému (Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Sovietsky zväz, Gruzínsko). 

RNDr. Jozef Beňka, CSc., bol od roku 1978 stálym členom komisie na 
obhajoby diplomových prác a štátnych záverečných skúšok na Katedre geo
chérnie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a od roku \ 987 aj členom 
komisie na obhajoby kandidátskych dizertačných prác. Bol členom komisie 
pre mineralógiu a geochémiu pri KBGA ( 1985-1992) a členom Slovenskej 
geologicko-mineralogickej spoločnosti ( 1960-1993). Popri odbornej 
a vedeckej činnosti obhajoval geológov prácou v odborovom hnutí. Bol čle
nom pléna Odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky (1972-1982) 
a neskôr členom jeho predsedníctva ( 1982-1990). 

Dlhoročné skúsenosti z oblasll metalogenézy a poznanie rudných ložísk 
využíval Jozef Beňka \ poslednom období svojho pôsobeni a v Geologic
kom ústave D. Štúra Zúčastňoval sa na rnetalogenetickorn výskume s tyčnej 
zón) gemenka a veponka. tvorbe regionálnej mapy ložísk a prognó1 rud
ných surovin v okolí Banskej B)Stnce. ako aj pri opise ložísk a výskytov 
nerastných surovin západnej čas u Slovenského rudohona Osobitne treba 
vyzdv1bnúi Jeho spoluautorstvo na publikácii (s M. Chovanom. M. Hábe
rom. S Jele1iom a I RoJkovičom - reel) Ore 1ex1ures 111 1he Wes1ern Car
patluans (Bratislava, Slovak Academic Pres, I 994. 219 p.J. ako aj použnie 
výsledkov jeho výskumu pri tvorbe významnej trojzväzkovej monografie 
Topografická mineralógia Slovenska (red. M. Kodera, 1990). Zúčas tnil sa aj 
na edícii máp v mierke 1 : 50 OOO (list Dobšiná, 1962, Spišská Nová Ves, 
1968). Sám bol autorom listu Hranovnica (1963) a Plešivec ( 1969). Bol aj 
autorom li stu Vlachovo (1961) a Medzev (1988) mapy v mierke 1 : 25 OOO. 

Pečať Jozefa Beňku nesú mnohé výsledky geologického výskumu. Určil 
mineralogické zloženie mnohých ložísk a výskytov v Slovenskom rudohorí. 
Najprv to boli prevažne ložiská z jeho východnej časti a zo Spišsko-gemer
ského rudohoria, neskôr aj rad výskytov a ložísk západnej časti. Jeho mine
ralogické a geochemické výsledky patrili medzi hlavné parametre pri oceňo
vaní zásoby nerastnej suroviny ložísk, ale aj hlavným parametrom na prog
nózne hodnotenie skúmaných území. 

Teoretické vedomosti a praktické skúsenosti aplikoval Jozef Beňka nie
len v odbornej práci pri riešení výskumných úloh, ale aj v príprave dalších 
odborníkov ich odovzdávaním mladým pracovníkom a univerzitným štu
dentom . Zúčas tňoval sa na výchove viacerých generácií slovenských geoló
gov ako vedúci diplomových a kandidátskych dizertačných prác. Pri práci 
v teréne zozbieral množstvo vzoriek rudných aj nerudných nerastných suro
vín a rozličných typov hornín. Po ich detailnom štúdiu ich podstatnú časť 
venoval ako exponáty do viacerých školských zbierok. 

Ako výraz uznania za dlhoročnú prácu pri geologickom výskume Sloven
ska a podiel na rozvoji Geologického ústavu D. Štúra bol Jozef Beňka oce
nený Pamätnou medailou (1980) a roku 1983 mu vedenie tohto ústavu ude
lilo Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj slovenskej geológie. Roku 1986 
dostal čestné uznanie Slovenského geologického úradu Za rozvoj česko-slo
venskej spolupráce v oblasti geológie. Diplomom za dlhoročnú činnosi 
a mimoriadne výsledky práce v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdra
via pri práci bol ocenený roku 1987. 

Tvorivú činnosť zosnulého reprezentujú publikácie v rozličných odbor
ných časopisoch, ako sú Geologické práce, Mineralia Slovaca, Geologický 
pruzkum a Geologica Carpathica. Ale podstatné množstvo jeho informácií 
je v čiastkových a záverečných správach uložených v archíve Geologickej 
služby Slovenskej republiky v Bratislave. 

V mimoriadne aktívnom živote odviedol Jozef Beňka úctyhodnú prácu 
a dosiahol významné výsledky najmä v oblasti minerálnej a geochemickej 
charakteristiky, sukcesie. genézy a ložiskovej geológie vôbec, prevažne rud
nej mineralizácie a ložísk v Slovenskom rudohorí a v Slovenskom krase. 
Pritom bol skromný , svedomitý a priateľský človek s úprimným vzťahom 
k Slovensku a s láskou k vlastnej rodine, ktorú pri dlhých terénnych výsku
moch nemohol vždy priamo odovzdávať. V manželstve s Alžbetou, rod. 
Bičanovou, mali syna Miroslava ( I 969). 

RNDr. Jozef Beňka, CSc., nás o pustil veľmi skoro, no myšlienky 
odovzdané našim mysliam v jeho odbornom diele žijú. Bude nám chýbai 
jeho veselosť, úprimnosi a priateľs ké rozhovory pri stretnutiach, ale najmä 
on sám. Keď sa však pri práci dotkneme jeho diela, bude s nami skúmať, 
poznávať a odhaľovať tajomstvá neživej prírody, ktorej tak oddane slúžil. 
Odišiel, ale spomienka naňho zostane medzi nami. 

M. Slavkay a J. Határ 
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Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie geologické práce 
Výbor SGS sa rozhodol každé dva roky oceňovať publikované vedecké, 

resp. odborné práce členov SGS a geologických asociácií významné z hľa
diska poznávania geologickej stavby a vývoja Západných Karpát. rozširova
nia metodického aparátu geologických vied, riešenia závažných praktických 
úloh geologickými metódami, skvalitňovania učebného procesu, popularizá
cie geológie medzi laickou verejnosťou a propagácie výsledkov slovenskej 
geológie v zahraničí. 

CIEĽ OCEŇOVANIA 

Cieľom oceňovania je stimulovať do tvorivej činnosti a oceňovať priekop
nícke geologické práce jednotlivcov a kolektívov. 

PODMIENKY 

Hlavný (prvý), resp. jediný autor práce navrhnutej na ocenenie musí byť 
členom SGS alebo geologickej asociácie. Práca musí byť recenzovaná alebo 
oponovaná (okrem popularizačných článkov) a publikovaná tak. aby bola 
pre členov SGS voľne prístupná. Uprednostňujú sa monografie, knižné 
učebnice a vedecké štúdie (články) v recenzovaných, najlepšie karentova
ných domácich aj zahraničných periodikách (podľa zamerania, v 3. kategóri i 
aj rukopisné, ale komisii sprístupnené práce). 

KATEGÓRIE A CENY 

Sú oceňované štyri kategórie: 
• 1. vedecké práce (bez vekového obmedzenia autorov; morálne 

ocenenie - diplom, 
• 2. vedecké práce mladých autorov (do 35 rokov); morálne oce

nenie - diplom, 
• 3. práce z oblasti aplikovaného výskumu; morálne ocenenie -

diplom, 
• 4. edukačné a popularizačné práce; morálne ocenenie - diplom. 

POSTUP PRI VÝBERE PRÁC 

Do konca marca každého párneho bežného roku navrhnú odborné skupi
ny, asociácie, alebo aj ich individuálni členovia podľa kategórií na ocenenie 
práce, ktoré vyšli v predchádzajúcich dvoch rokoch. Osobitná komisia, 
schválená rozšíreným výborom SGS, návrhy sústredí, zhodnotí a v tajnom 
hlasovaní určí víťazné práce. Pri hodnotení a hlasovaní sa bude komisia ria
diť zásadami, ktoré sama určí. Víťazné práce sa oficiálne vyhlásia zverejne
ním v odbornom periodiku Mineralia Slovaca a ceny sa odovzdajú na najb
ližšom valnom zhromaždení alebo zjazde SGS. 

ZLOŽENIE KOMISIE 

Komisiu tvoria uznávaní odbonúci v najvýznamnejších geologických dis
ciplínach. V najbližšom období bude mať takéto zloženie: prof. RNDr. Dušan 
Hovorka, DrSc. (geochémia, petrológia, mineralógia), prof. RNDr. Stanislav 
Jacko, CSc. (tektonika, petrológia, ložisková geológia), prof. RNDr. Ivan 
Kraus, DrSc. (ložisková geológia, mineralógia), prof. RNDr. Milan Mišík, 
DrSc. (historická geológia, stratigrafia, paleontológia a sedimentológia), 
prof. RNDr. lgor Mucha, DrSc. (hydrogeológia, environmentálna geológia), 
prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc. (inžinierska geológia, neotektonika), 
prof. RNDr. Ján Šefara, DrSc. (aplikovaná a environmentálna geofyzika), 
prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc. (panvová analýza, popularizačné práce). 

Prvé kolo oceňovania bude roku 2000 a budú sa v ňom oceňovať práce 
publikované v rokoch 1998-1999. Výbor SGS žiada odborné skupiny, pobočky 
a geologické asociácie, príp. aj jednotlivých členov SGS a asociácií, aby 
návrhy - každý subjekt môže poslať jeden návrh v každej kategórii - podávali 
poštou, elektronicky, telefonicky alebo faxom podpredsedovi SGS do konca 
marca roku 2000 na adresu: 

Doc. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, CSc. 
Geologický ústav SA V, Dúbravská 9 
842 26 BRATlSLAVA 

Tel. 07-54773961, 54777075, 
54777076; Fax: 07-54777097; 
E-mail: geolplas@savba.sk 



Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 2000 

V II. polroku 2000 usporiadajú pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti a odborné skupiny tieto akcie: 

Banskobystrická pobočka (predseda RNDr. M. Háber, CSc.) 

19. IO. 2000 
Prednáškové popoludnie 
Soták, J. : Paradigma turbiditov pre XXI. s toročie. 

Saková, L.: Melanzové a olistostrómové útvary na Orave (štruktúr
ne profily Zaskalie a údaje z bazálnych kataklazitov. 
Kotulová, J.: Štúdium organickej hmoty v Tichom potoku (Centrálne
karpatský paleogén, spodný miocén). 
Milovský, R.: Mechanizmy presunu centrálno-karpatských superfa
ciálnych príkrovov; údaje z bazálnych kataklazitov. 
Mie sto: Geologický ústav SA V, Severná 5, Banská Bystrica, 
zasadačka 13:00 hod. Zabezpečuje M. Háber. 

Bratislavská pobočka (predseda RNDr. P. Uher, CSc.) 

Začiatok septembra 2000 
Terénny seminár zameraný na geológiu borinskej jednotky Malých 
Karpát. Podrobnejšie informácie u Doc. Plašienku. 
Zabezpečuje D. Plašienka. 

19. 10. 2000 
Seminár Meteority, impaktity a astroblémy. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie , 13:30 hod. 
Zabezpečuje P. Uher. 

30. 11. 2000 
Seminár Environmentálna geológia. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje P. Uher. 
Záujemci o prednesenie príspevkov kontaktujte sa u P. Uhera. 
(mobil: 0905 484 251 ; e mail: geoluher@savba.sk) 

Košická po bočka (predseda prof. Ing. S hah Wali Faryad, CSc.) 

5. 10. 2000 
P. Reichwalder: Vulkanická činnosť na Islande a geologické 
významné lokality Západných Karpát z hľadiska geotristiky. 

19. 10. 2000 
S. W. Fary ad: FI uidný režim vo vysokometamorfovaných horni
nách karbonátovo-evaporitovej sekvencie Sare Sangu (Hindukúš, 
Afganistan). Poznatky z 31. svetového geologického kongresu 
v Rio de Janiero. 
L. Petra: Poznatky z medzinárodného sympózia o stabilite svahov 
konaného v Japonsku. 

9. 11. 2000 
R. Ďuda: Slovenské minerály - súčasný stav. 

23. 11. 2000 
M. Košuth: Mineralogické zloženie xenolitov vo vulkanitoch 
Slanských vrchov. 

z. Németh: Petrotektonický výskum - cesta k hlbšiemu poznaniu 
tektonickej evolúcie gemerika. 
7. 12. 2000 
S. Karoli: Abiotická zložka mesta Košice. 

Geofyzikálna s k upi na (predseda doc. RNDr. J. Lane, CSc.) 

26. IO. 2000 
Prednáškové popoludnie 
Návrh monitoringu po banskej činnosti na Slovensku. 
Prednášatelia: K. Vrana, D. Žák, I. Vojtaško. 
Presnejšie informácie budú zverejnené na plagáte. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje J. Lane. 

Geochemicko-mineralogická skupina (predseda doc. 
RNDr. M. Chovan, CSc.) 

Koniec októbra - začiatok novembra 2000 
Prednáškové popoludnie 
Geológia a metalogenéza Vých. Álp so zameraním na hydrotermál
nu mineralizáciu. 
Prednášatelia: profesori Viedenskej univerzity a Univerzity Leoben. 
Podrobnejšie informácie o mieste, dátume a znení prednášok budú 
upresnené na plagáte. 
Zabezpečuje M. Chovan. 

Hydrogeologická skupina (predseda RNDr. D. Marcin) 

16. 11. 2000 
Prednáškové popoludnie 
Patschová, A., (SHMU, Bratislava: Environmentálne prijateľné 
využitie vodných zdrojov. 
Kullman , E. (SHMU, Bratislava): Koncept manažmentu podzem
ných vôd v hraničnom regióne (Morava) . 
Dzúrik , J. & Vandrová, G. (Geos pektrum, Bratislava - INGEO 
Žilina): Monitorovací systém minerálnych vôd. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Poznámka: Prípadné potrebné zmeny ohľadom termínov a náplní 
prednášok budú včas oznámené formou plagátov. 
Zabezpečuje D. Marcin. 

Inžinierskogeologická s kupina (predseda RNDr. L. Iglárová) 

9. 10. 2000 
Popoludnie o svahových deformáciach. 
Prednášajúci: P. Liščák, M. Kováčik, P. Wagner 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie , 13:30 hod. 
Podrobnejšie informácie o prednáškach budú upresnené na plagáte. 
Zabezpečuje L. Iglárová. 



2. 11. 2000 
Prednáška 
R. Adamcová: Retardačné schopnosti minerálnych tesnení skládok 
odpadu. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie , 13:30 hod. Zabezpečuje 
L Iglárová. 

Paleontologická skupina (predseda RNDr. J. Michalík, DrSc.) 

September 2000 
Exkurzia 6. Medzinárodného kriedového sympózia vo Viedni do 
Malých Karpát a na južnú Moravu (exkurziu vedie dr. J. Michalík 
a dr. L. Švábenická). 
Zabezpečuje J. Michalík. 

9. 11. 2000 
Novinky kriedovej paleontológie. 
Seminár vybraných prednášok. Vedie dr. J. Michalík. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje J. Michalík. 

30. 11. 2000 
Prednáškové popoludnie 
Čo nového v paleontologickom výskume: nové výsledky a pers
pektívy. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje J. Michalík. 

Skupina ropnej geológie (predseda RNDr. P. Ostrolucký, 
CSc.) 

14. 12. 2000 
Prednáškové popoludnie 
Aktuálne problémy výskumu a prieskumu uhľovodíkov. 
Podrobnejšie informácie budú zverejnené na plagáte. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje P. Ostrolucký. 

Sedimentologická skupina (predseda doc. RNDr. M. Kováč, 
DrSc.) 

21.11.2000 
Prednáškové popoludnie 
Kolektív: Litostratigrafia vrchného miocénu: panón - vek, fácie, 
cykly. 
Podrobn~šie inťormácie-eudú zverejnené n,a plagáte. 
Miesto: Státny geologický ústav Dionýza Stúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje M. Kováč. 

Skupina štruktúrnej geológie (predseda RNDr. F. Marko, 
CSc.) 

December 2000 
Prednáškové popoludnie 
Program a termín popoludnia k akcii bude upresnený na plagáte. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje F. Marko. 

Vulkanologická skupina (predseda RNDr. L. Šimon, PhD.) 

7.12.2000 
Nové výsledky vulkanolog1ckého a sedimentologického štúdia 
neogénu v Západných Karpatoch. 
Seminár k 100. výročiu narodenia V. Čechoviča. 
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, zasadačka 3. poschodie, 13:30 hod. 
Zabezpečuje L. Šimon. 

Uhoľná odborná skupina Prievidza (predseda Ing. J. Faze
kaš, CSc.) 

Október - November 2000 
Prednáškové popoludnie 
Geológia a hydrogeológia Hornonitrianskej kotliny. 
Program a miesto konania bude upresnené na pozvánkach resp. 
plagáte. 
Zabezpečuje J. Fazekaš. 

V rámci činnosti SGS upozornuJeme na konferenciu 
ESSEWECA (Environmental, Structural and Stratigraphical 
Evolution of the Western Carpathians) 

Organizujú: Prírodovedecká fakulta UK, Slovenská geologická spo
ločnosť, Kar_pato-balkánska geologická asociácia, Štátny geologic
ký ústav D. Stúra, Geologický ústav SA V 

Termín a miesto konania: 7.-8. september 2000, Prírodovedecká 
fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava 

Téma 1: 
Paleogeography of the Paleozo ic sequences in the Western 
Carpathians. 
Téma 2: 
Pa!eogeography oť the Mesozoic sequences in the Western 
Carpathians. 
Téma 3: 
Paleogeography of the Cenozoic sequences in the Western 
Carpathians. 

Bli žšie informácie na adrese: http: //www.fns.uniba.sk/~kgp/ 



Príprava učiteľov geológie pre základné školy a osemročné gymnáziá 
MÁRIA BIZUBOVÁ a LÍDIA TURANOVÁ 

úvod 

Geológia ako jedna z geovied skúma vznik, vývoj, stavbu a látkové zlo
ženie Zeme, ale najmä procesy v jej vnútri a na povrchu, ktoré sa zúčastňujú 
na vzniku geologických telies, minerálov a hornín. Hlavný význam tzv. 
školskej geológie je vo formovaní komplexného pohľadu žiakov a študentov 
na svet vedeckým vysvetľovaním vývoja Zeme a pôvodu života v odhaľova
rú a zvýrazňovaní väzieb medzi organickou a anorganickou časťou prírody, 
v chápaní bežných i katastrofických geologických procesov, v poznávaní 
hlavných častí zemskej kôry - minerálov a hornín - a na tomto základe 
vo vytváraní kladného vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

Vyučovanie geológie na základných a stredných školách v súčasnom 
období spravidla obstarávajú učitelia prírodopisu alebo biológie - geológia 
je súčasťou týchto predmetov - a často ju nekvalifikovane učia aj absolventi 
iných študijných odborov. Geológia nepatrí medzi obľúbené predmety žia
kov, ale ani pedagógov. Príčin takéhoto nepriaznivého stavu je viac a patrí 
medzi ne aj nedostatočná príprava pedagógov na jej vyučovanie. 

Cieľom nášho príspevku je informovať o tom, ako pripravujú učiteľov 
geológie základných a stredných škôl univerzity (resp. vysoké školy) v SR 
od začiatku 60. rokov po súčasnosť, poukázať na niektoré paradoxy v tejto 
príprave a navrhnúť, ako možno situáciu riešiť. 

Problematické otázky prípravy učiteľov geológie 

Odborná i didaktická úroveň výučby geológie odráža najmä časté zmeny 
v našom školskom systéme. Od začiatku 60. do polovice 70. rokov pripra
vovali učiteľov geológie základných škôl v rámci prírodopisu pedagogické 
inštitúty a neskôr pedagogické fakulty, a to v Trnave, Banskej Bystrici , 
Nitre a v Prešove. Príprava prebiehala podľa jednotných celoštátnych učeb
ných plánov a mala pomerne dobrú odbornú a didaktickú úroveň. Univerzit
né štúdium učiteľov geológie stredných škôl od roku 1960 garantovala Prí
rodovedecká fakulta UK v Bratislave v pedagogickej kombinácii geológia - ché
mia a geológia - matematika. Odborná príprava bola kvalitná, ale didak
tická stránka sa veľmi podcenila. Potvrdzuje to napr. aj fakt, že sa didaktika 
geológie vyučovala iba vo 4. ročníku v rozsahu 2 hod. prednášok týždenne. 

Od polovice 70. rokov sa príprava učiteľov základných a stredných škôl 
zjednotila. Fakulty začali pripravovať učiteľov 5.-8. roč. základných škôl, 
ako aj stredných škôl, čo sa časom ukázalo ako nie najlepšie riešenie. 

Učiteľov pripravovali pedagogické fakulty a Prírodovedecká fakulta UK 
v rámci rozličných kombinácií podľa viac-menej rovnakých učebných plá
nov, ale na nerovnakej odbornej a didaktickej úrovni. Toto obdobie sprevá
dzali aj zmeny vo výchovno-vzdelávacej sústave, reštruktualizácia, ba aj 
zrušenie fakúlt a od toho sa odvíjajúci rad problémov. 

Zmena geológie na stredných školách z povinného na voliteľný, resp. 
nepovinný vyučovací predmet začiatkom 80. rokov viedla k zrušeniu prípra
vy gymnaziálnych pedagógov geológie na Prírodovedeckej fakulte UK. 

Súčasný stav v príprave učiteľov geológie - najmä základných škôl 
a osemročných gymnázií - charakterizuje nejednotnosť v odbornej aj didak
tickej príprave (pozri tab. 1-8) a množstvo neriešených otázok. 

Učitelia geologického zamerania sa na univerzitách Slovenskej republiky 
pripravujú v rámci dvoch študijných odborov , a to prírodopisu a biológie, 
ktoré sa kombinujú s inými predmetmi , a to takto: Prírodovedecká fakulta 
UK v Bratislave v rámci biológie (v ostatných rokoch sa otvorila kombiná
cia environmentalistika - biológia a environmentalistika - chémia, ktorých 
učebný plán obsahuje oveľa viac predmetov z geologických disciplín), 
Pedagogická fakulta UK v Bratislave v rámci prírodopisu , Fakulta prírod
ných vied UMB v Banskej Bystrici v rámci biológie, Fakulta humanitných 
a prírodných vied PU v Prešove v rámci biológie, Fakulta prírodných vied TU 
v Trnave v rámci prírodopisu, Fakulta erírodných vied UKF v Nitre v rámci 
biológie a Prírodovedecká fakulta UPJS v Košiciach v rámci biológie. Nie
ktoré fakulty pripravujú iba učiteľov základných škôl, napr. Pedagogická 
fakulta TU v Trnave (má len štvorročné štúdium) a Pedagogická fakulta UK 
v Bratislave, iné učiteľov obidvoch stupňov škôl, ale didaktickú prípravu 

/ 

často orientujú viac na potreby strednej školy, a tak majú učitelia po nástupe 
na základné školy značné problémy (napr. absolventi Prírodovedeckej 

fakulty UK). 
Ďalším úskalím, ktoré pociťujú učitelia i študenti, sú nejednotné učebné 

plány, nerovnaká dÍžka , štúdia a rozličný spôsob hodnotenia geologických 
predmetov (kreditný, bodový alebo klasický systém so zápočtami a skúška
mi). Predmety nemajú rovnakú váhu (povinné, voliteľné, výberové) , geoló
gia je alebo nie je súčasťou štátnych záverečných skúšok a pod. Fakulty 
poskytujú rozličnú , ba aj nijakú didaktickú prípravu na výučbu geológie. Na 
väčšine z nich samostatný predmet didaktika geológie chýba, resp. geológia 
ani v didaktike prírodopisu či biológie nie je zastúpená primerane. 

Rozdiely, ale aj nedostatky sú aj v terénnej príprave. Na niektorých uni
verzitách terénna príprava chýba, resp. je výberovým či nepovinným pred
metom. Napr na Prírodovedeckej fakulte UK nemali študenti učiteľských 
kombinácií s biológiou (okrem kombinácie biológia - geografia) z 25 dní 
povinných terénnych prác venovaný geológii ani jeden. V ostatnom čase sa 
situácia „zlepšila" tak, že je v učebnom pláne jeden týždeň terénnych prác 
z geológie, ale ako voliteľný predmet, ktorý si študent môže, no nemusí zapí
sa ť. Je to paradoxné aj preto, že geológia je mimoriadne náročná na didaktic
ké sprostredkovanie, priamy kontakt s anorganickou prírodninou je veľmi 
dôležitý a tvorí aj základ novej učebnice prírodopisu 8. roč. základnej školy. 
Pozitívny vzťah k predmetu, poznávanie a chápanie prírodných procesov, ich 
výsledkov a dôsledkov možno u žiakov najlepšie formovať prostredníctvom 
exkurzií a vychádzok do miestnej krajiny. Bez schopnosti pedagóga oriento
vať sa v nej a poznať minerály a horniny in situ vzbudiť záujem o anorganic
kú prírodu nemožno. Priama terénna práca a radosť z poznávania sa nedá 
nahradiť nijakými modelmi alebo vzorkami v učebni, kabinete či v knižnici. 

Geologické predmety v učebných plánoch fakúlt 
slovenských univerzít v šk. r. 1998/1999 

B-CH 

Ročník 

Semester 

1. roč. zs 
LS 

2. roč. LS 
3. roč. zs 
3. roč. zs 
3. roč. LS 
3. roč. LS 
4. roč. zs 
4. roč. LS 

B-G 

Ročrúk 

Semester 

!. roč. ZS 
LS 

3. roč. ZS 
3. roč. zs 
3. roč. LS 
3. roč. LS 
4. roč. zs 

Tab. 1 
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

Študijný odbor: biológia s kombináciami 

Predmet 

Geológia 

P/Cv 

3/2 
Terénne práce z geológie a geomorfológie 1 týždeň 
Paleontológia 2/1 
Regionálna geológia 2/1 
Aplikovaná geológia 1 2/1 
Aplikovaná geológia 2 2/1 
Didaktika geológie 2/ 1 
Výberový seminár z geológie 1 0/2 
Výberový seminár z geológie 2 0/2 

Predmet P/C 

Geológia 3/2 
Terénne práce z geológie a geomorfológie 5 dní 
Regionálna geológia 2/ 1 
Aplikovaná geológia 1 2/ 1 
Aplikovaná geológia 2 2/ I 
Didaktika geológie 2/1 
Výberový seminár 1 0/2 

Body 

4-0 
3-0 
2-0 
4-0 
3-0 
3-D 
3-0 
3-0 
3-D 

Body 

10-5 
3-1 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 



Po znám k a: Podobnú ponuku predmetov z geologických disciplín ako 
kombinácia Bi-Ch má aj kombinácia M-Bi, ale v 1. roč. je predmet geoló
gia pre biológov a bodové hodnotenie regionálnej geológie je 3-0. 

Z analýzy učebných plánov je zrejmé, že všetky predmety z geologických 
disciplín - okrem dvoch v 1. roč. kombinácie Bi-G - v rámci odboru bioló
gia v študijnom poriadku Prírodovedeckej fakulty UK sú voliteľné (majú 
bodové hodnotenie končiace sa na O). Predmetom štátnych záverečných 
skúšok je biológia, chémia, didaktika biológie a didaktika chémie. ale geo
lógia nemá analogické zastúpenie. Predmet technika školských pokusov 
a pedagogická prax sú v študijnom programe, ale aj reálne iba z biológie. Od 
šk. r. 1999/2000 sa plánuje kreditný systém hodnotenia, ktorý azda zaručí 
také hodnotenie geologických disciplín , aké im vzhľadom na postavenie 
v učebných osnovách základnej školy a osemročných gymnázií patrí. 

Tab. 2 

E-Bi , E-CH 
Ročník Predmet P/Cv Body 
Semester E-Bi E-CH 

l. roč. ZS Geológia 3/1 6-4 6-2 
l. roč. LS Mineralógia 2/1 6-3 4-2 
1. roč. LS Geomorfológia 2/2 6-3 5-2 
1. roč. Terénne práce z ekológie, 

geológie a geomorfológie 5 dní 3-1 3-1 
2. roč. ZS Petrografia 2/1 6-4 7-2 
2. roč. LS Geochémia 3/1 5-2 5-2 
2. roč. LS Paleontológia 2/ 1 2-0 
3. roč. ZS Regionálna geológia 2/1 4-0 
3. roč. ZS Aplikovaná geológia 1 2/1 3-0 3-0 
3. roč. LS Aplikovaná geológia 2 2/1 3-0 3-0 
3. roč. LS Didaktika geológie 2/1 3-0 

Pedagogická kombinácia E-CH a E-Bi (od šk. r. 1996/1997) má posilne
nú výučbu geologických disciplín a primerané bodové hodnotenie . Didakti
ka geológie je voliteľným predmetom, a to len v kombinácii E-Bi, ale nie je 
jasné, či absolventi tohto smeru budú perspektívne geológiu vyučovať. 

Ročník 

Semester 

1. roč. ZS 
1. roč. LS 
1. roč. LS 
2. roč. ZS 

Tab. 3 
Pedagogická fakulta UK Bratislava 

Študijný odbor: prírodopi s (dvojodborové štúdium) 

Predmet 

Základy geol., paleont. a mineralógie 
Základy geol., paleont. a mineralógie 
Práce v teréne - geol., paleont. a mineralógia 
Základy geol., paleont. a mineralógie 

Tab. 4 

P/Cv 

2/0 z 
3/2 z 
5 dní z 
1/2 zS 

Fakulta prírodných vied UKF Nitra 
Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre roč. 5-12 

Ročník 

Semester 

3. roč. ZS 
3. roč. LS 
3. roč. LS 
3. roč . LS 
4. roč. LS 
4. roč. ZS 
5. roč. LS 

Bi s kombináciou 

Predmet P/Cv Kred. hodn. 

Mineralógia 1/1 z 2-1 
Petrológia l/ 1 z 4-1 
Didaktika mineralógie a petrológie 0/ I z 2-0 
Pedológia l/0 z 2-0 
Geológia 2/ 1 zS 2-1 
Paleontológia 2/l z 4-1 
2. časť ŠZS - súčasiou je aj geológia a paleontológia 

( 1) 
( 1) 
3-1 

Tab. 5 
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 

Študijný odbor: magisterské učiteľské štúdium biológia s kombináciami 

Ročník 

Semester 

1. roč. ZS 
3. roč. LS 
3. roč. LS 
4. roč. ZS 

Ročník 

Semester 

4. roč. ZS 
5. roč. ZS 

Predmet 

Mineralógia a petrológia 
Geológia a paleontológia 
Geologické cvičenie v teréne 
Didaktika geológie 

Tab. 6 
Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov 

Študijný odbor: biológia 

Predmet 

Geológia a paleontológia 
Mineralógia, petrografia 

P/Cv 

2/2 zs 
2/2 zs 
0/2 Z 
0/2 Z 

P/Cv 

2/1 zS 
2/1 zS 

Poznám ka. Z 13 dní terénnych prác nie je geológii venovaný ani jeden. 

Tab. 7 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 

Študijný odbor: učiteľské štúdium biológia v dvojkombinácii 

Ročník Predmet P/Cv Kredit 
Semester 

4. roč. ZS Základy geológie 1 (povinný predmet) 2/0 z o 
4. roč . LS Základy geológie II (povinný predmet) 2/2 zS o 
4. roč. LS Geologické cvičenie v teréne 

(výberový predmet) 5 dní o 

Poznámka. Okrem tohto štúdia má fakulta v študijnom programe aj 
doplnkové štúdium učiteľskej aprobácie z biológie, ale geológia tam chýba, 
a rozširujúce štúdium biológie s povinne voliteľným predmetom geológia 
v zimnom semestri, ktorý sa končí 2. roč. nulovým kreditom. 

Tab. 8 
Pedagogická fakulta TU v Trnave 

Študijný odbor: prírodopis v kombinácii (4-ročné štúdium - učiteľstvo 
pre 5.-9. roč. ZŠ) 

Ročník Predmet P/Cv 
Semester 

l. roč. ZS Mineralógia, petrografia a geológia 2/1 z 
l. roč . LS Mineralógia, petrografia a geológia 2/1 zS 
2. roč. ZS Úvod do paleontológie a regionálnej geológie 2/1 zS 
2. roč. LS Úvod do paleontológie a regionálnej geológie 2/1 Kz 
3. roč. LS Terénne práce z botaniky, zoológie a geológie 5 dní z 

Poznám ka: Geológia je rovnocenne zastúpená na štátnych záverečných 
skúškach. 

Záver 

Na zlepšenie situácie v sledovanej oblasti sme v časopise Mineralia Slo
vaca (Turanová et al. , 1997) publikovali tieto návrhy: 

1. V učebných plánoch kombinácií pripravujúcich učiteľov geológie uro
biť nasledujúce zmeny: 

- Študenti pedagogických aprobácií s biológiou, ktorí budú učiť geológiu, 
by mali povinne absolvovať všetky geologické disciplíny, ktorých obsah je 
súčasiou učiva prírodopisu na základných školách a biológie v kvarte osem-



ročných gymnázií, ako aj povinnú odborne i didakticky zameranú terénnu 
prax a exkurziu z geológie. 

geológie. V učebných plánoch pedagogických kombinácií s biológiou 
a environmentalistikou sa už v školskom roku 1998/ 1999 ako voliteľný 
predmet zaviedla didaktika geológie. - Zaviesť ako predmet didaktiku geológie, príp. jej obsah zcahrnúť do 

didaktiky biológie (týka sa to Prírodovedeckej fakulty UK). 
- Na štátnych záverečných skúškach venovať primerané zastúpenie geo

lógii a didaktike geológie. 
2. Profilovať študentov kombinácie E-Bi a E-CH na Prírodovedeckej 

fakulte UK Bratislava v súlade s najnovšími učebnými osnovami pre 
základné a stredné školy aj na výučbu geológie a clo vyšších ročrúkov zara
diť predmety s didaktickým zameraním. 

Úspešne sa skončilo aj úsilie doškoľovať učiteľov geológie z praxe. Od 
roku 1998 pod gesciou Ministerstva školstva SR, Prírodovedeckej fakulty 
UK a v spolupráci s Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave prebieha 
dvojročné špecializačné inovačné štúdium geologické vzdelávanie pre uči
teľov prírodopisu a biológie v základných školách a v nižších ročníkoch 
osemročných gymnázií. 

3. Presadzovať pedagogické kombinácie s výraznejším zastúpením geoló
gie a uvažovať o vyučovacom predmete geovecly na klasickom gymnáziu. 

Z clalších akcií, ktorých cieľom je zlepšiť postavenie geológie v rámci prí
rodovedných predmetov na základných školách a osemročných gymná
ziách. a hlavne skvalitniť jej výučbu možno spomenúť činnosť konzultač
ného strediska pri geologickej sekcii Prírodovedeckej fakulty UK (od roku 
1995). Stredisko dva razy v roku organizuje prednášky a exkurzie, priebežne 
poskytuje konzultácie, sprevádza žiakov pri prehliadkach zbierok hornín, 
minerálov a skamenelín, pripravuje pomôcky pre učiteľov a ~od. 

4. Doškoľovať učiteľov z praxe formou špecializačného inovačného štú
dia alebo grantu zameraného na clopÍňanie geologických poznatkov. 

5. Vyhľadávať talentovaných študentov základných a stredných škôl 
so záujmom o geologické vedy. organizovať prednášky, exkurzie pre žiakov 
a učiteľov, zúčastňovať sa na SOČ v odbore geovecly. 

Niektoré z návrhov sa už podarilo realizovať. V prvom rade treba uviesť, 
že na Prírodovedeckej fakulte UK sa od šk. r 1999/2000 otvárajú nové uči
teľské kombinácie, a to geológia - chémia a geológia - matematika, ktorú 
budú garantovať kvalitnú odbornú a didaktickú prípravu budúcich učiteľov 

Pre záujemcov o geológiu a ostatné geovedy v rámci SOC vclaka finanč
nej dotácii Prírodovedeckej fakulty UK vznikol metodický materiál SOČ 
Ako na to v odbore 05 geovecly, ktorý sa teraz dostáva clo škôl. Vyjadruje
me presvedčenie, že skvalitniť výučbu geológie pomôže aj nová učebnica 
Prírodopis pre 8. roč. základných škôl, ktorej autormi sú pracovníci Prírodo
vedeckej fakulty UK. 

V. Bezák, M. Suk a kol.: Kameň a víno. Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Vydavateľstvo 
Dionýza Štúra 1999. 68 s. 

V úsilí spojiť výsledky geologického výsku
mu s praktickou aplikáciou a priblížiť niektoré 
geologické odvetvia širšej verejnosti vydala na 
sklonku roka 1999 Geologická služba Sloven
skej republiky útlu brožovanú publikáciu Kamei\ 
a víno. Autorský kolektív V. Bezák, M. 
Kaličiak, J. Maglay. A. Nagy, M. Suk, A. Suko
vá a A. Valachovič sa podujal populárno-odbor
nou formou priblížiť atraktívnu tému spätosti 
medzi vínom a skalným poclklaclom, a tak nacl
v iazať na podobné publikácie, ktoré najmä 
v ostatných dvoch desaťročiach vznikli v okolitých 
krajinách známych kvalitným vínom. Zaiste 
vhodnou inšpiráciou pre autorov bola aj kniha 
G. Pomerala ( 1989) o geologických podmien
kach pestovania vína vo Francúzsku a dielo M. 
Suka a J. Steklíka Geologie a víno (1995), veno
vané najmä moravským a českým vínam. Na 
Slovensku sa spojitosti pestovania viniča a hor
ninového poclklaclu venoval najmä M. Mišík, 
ktorý je s vinárskym oclborrúkom I. Jungom jed
ným z odborných recenzentov tejto publikácie. 

Účelne a i pre širší okruh čitateľov zrozumi
teľne napísané odborné kapitoly sprevádzajú 
čitateľa najprv historickým prehľadom - geol o-

gicko-paleontologickou históriou viniča hrozno
rodého (najstaršie nálezy sú známe z jury: 
v paleogéne bol už rod viniča rozšírený po celej 
severnej pologuli) a históriou pestovania viniča 
hroznorodého na území Slovenska (vyspelé pes
tovanie viniča z predkeltského obdobia je na 
Slovensku doložené archeologickými nálezmi 
z hradiska Molpír pri Smoleniciach zo 7.-6. stor. 
p. n. !.). V clalších kapitolách - doložených map
kami a schémami - sa čitateľ dozvedá o geogra
fických podmienkach pestovania viniča hrozno
rodého vo svete a na Slovensku. o rozsahu viníc 
v SR a o vinárskej regionalizácii SR (vyčlene
ných je 40 rajónov v šiestich vinohradníckych 
oblastiach - od malokarpatskej cez nitriansku, 
juhoslovenskú, stredoslovenskú, východoslo
venskú po tokajskú oblasť). Podstatná časť diela 
sa venuje významu geologických podmienok pre 
vinohradníctvo - skalnému podkladu a pôde, 
hydrogeologickým pod mienkam pestovania 
viniča, zdrojom tepla. geologickému podkladu 
na výstavbu vínnych pivníc a niektorým geolo
gicko-kologickým otázkam pestovania viniča. 

Jednou z obsahovo naj hodnotnejších je kapi
tola o geologických a pôdnych pomeroch vinár-

skych oblastí SR. Obsahuje stručný prehľad geo
logi c kého vývoja Západných Karpát, prehľad 
geologických útvarov, na ktorých sa na Sloven
sku pestuje vinič, a najmä geologickú charakte
risti ku všetkých štyridsiatich vinohradníckych 
rajónov Slovenska aj s geochemickým zložením 
substrátu, ktorý nezanedbateľne ovplyviiuje chuť 
a kvalitu vína. 

Pub likácia nie je iba vyváženým odborným 
textom. ale má aj excelentné anekdotické obráz
ky karikaturistu L. Vaneka, príslovia, výroky 
slávnych osobností a úryvky básní. ktoré vytvá
rajú príjemný dojem z čítania. 

Aj keď sa autori pokúsili načrtnúť iba základ
né v zťahy medzi geológiou a vínom a pre mnohé 
informácie už nezostalo miesto, treba veriť, že 
tento krok Vydavateľstva D. Štúra bol prvým 
(a veľmi vydareným) krokom vo vydávaní publi
kácií popularizujúcich geologický výskum na 
Slovensku. 

Tak ako je dobré víno často inšpiráciou aj 
v geológii, tak je aj poznávanie a poznanie geo
logických procesov a súvislostí živnou pôdou 
pre tento iskrivý opojný mok. 

Ján Madaräs 



Magické čaro Turecka alebo Cappadocie? 

Turecko ako krajina je pre turistov zaujímavá najmä pre krásne 
more, množstvo zachovaných antických pamiatok, dobrých ľud í , 
skvelú kuchyňu, pre profesionálov predovšetkým pre geomorťolo
gicky atraktívnu Cappadociu v centrálnej Anatólii, ktorá sa uvádza 
ako prvá sídelná oblasť kresťanskej komunity zo 4. až 14. stor. 
Z historického hľadiska je významný 8j fakt, že turecké obyvateľ
stvo sem prišlo až v 11. stor. a dva národy tam žili vedľa seba 
v zhode a priateľstve niekolko storočí. 

Plató centrálnej Anatólie tvoria horniny vulkanického pôvodu. 
Ich genéza sa datuje až do treiohôr, čiže sa vyvíjajú desiatky mili ó
nov rokov. Situované sú uprostred Taurusu a horského pásma na 
pobreží Čierneho mora a údajne sú výsledkom formovania sa zem
ského povrchu po erupcii sopiek vyvolanej komprimovaním okol i
tých horských masívov. 

Krajinu pokrýva hrubá vrstva vulkanického materiálu. Pôvodný 
sopečný popol a iné pyroklastiká reagovali po tisícročia v prostred í 
hydrotermálnych roztokov rozličnej bazicity a v širokom teplotnom 
rozpätí a zanechali súčasné sedimentárne horniny, ktoré pre ich 
mäkkosi a dobrú opracovateľnosi uznávali už prví obyvatelia Cap
padocie. Tí si do eróziou vytvorených magických útvarov z tufu 
hÍbili obydlia, chrámy, dielne, a le aj úkryty pred starými Rimanmi 
(obr. 1, 2). Oceňovali priaznivý vplyv týchto minerálov na uskJad-

Obr. 1. Centrálna Anatólia I Turecl-.u. Cappadocia 

ňovanie potravy. Tento obrovský masív sopečných hornín zmierňtue, 
a tak spríjemňuje klimatické podmienky regiónu aj dnes. 

Sledované vulkanické horniny sa skladajú prevažne z beztvarého 
hli ni tokremiči lanového skla, plagioklasov, živcov, amťi bolo v, bio
ti tu a pyroxénov. Na niektorých miestach sa alterovali na montmo
rillonit a zeolitické minerály, ako je chabazit, klinoptilolit a erionit. 
Za erionitovú lokalitu sa pokladá vidiecké sídlo Karain, Tuzkoy 
a Sarihidir blízko mesta Nevsehir (mapa 1). 

Erionit je prírodný zeolit s približným kryštalochemickým vzor
com 

(Na2K2CaMg)4•5(Al 9Si 27O72 ).27 H2O 

Erionit ako prvý roku 1898 opísal Eakl. Názov získal podľa cha
rakteristických vláknitých kryštálov (z gréckeho slova vlna, vlák
no). Erionit tvorí dlhé, ale aJ krátke longitudinálne štiepi teľné kryš
tály (záznam elektrónového rastrovacieho mikroskopu, SEM). 
Okrem Turecka sa vyskytuje aJ v Japonsku, Keni, Tanzánii, na 
Novom Zélande, v Mexiku, na území Juhoslávie a v USA (v štáte 
Dakota, Nevada, Arizona, kde sa v 70. rokoch tažilo až 80 OOO t 
ročne). 

Obr. 2. Pohľad na kraJlflU 10 sopeén)°ch tufov. Cappadoc ,u 

Mapa 1. Erionitové vidiecké sídla v Cap
padocii. 

,, 



Čierne more 

Prvé ložiská zeolitu v Turecku objavil Ataman a Besem začiat
kom 70. rokov (mapa 2). Išlo o analcím a klinoptilolit v západnej 
časti Anatólie. Najmä vysoko kvalitný klinoptilolit (cca 80 %) je 
v neovulkanitoch pri lokalite Bigadic, Gordes, Emet, Kirka, asi 
100-200 km od Izmiru v smere na Istanbul. Ložisko sa rozprestiera 
približne na 300 km2 a obsahuje prognózne dva bilióny t klinoptilo
litu (na porovnanie u nás sa odhaduje 48 mil. t). 

Po prvých správach o výskyte endemického mezoteliómu v Cap
padocii sa v tomto regióne objavil ešte erionit, mordenit, chabazit 
a klinoptilolit. Mumpton upozornil na to, že patologické následky 
najmä ihličkovitého erionitu, ako aj ultratenkých vlákien mordenitu 
treba pozorovať už na pľúcach zvierat (napr. oviec). Zo sveta bolo 
známe, že malígny mezotelióm sa vo všeobecnosti vyskytuje v jed
nom až dvoch prípadoch na milión obyvateľov ročne. Aj keď obsah 
erionitu v tufe tohto regiónu je extrémne nízky, jeho vyšší obsah sa 
identifikoval v atmosférickom aerosóle. Pooley bol prvý, ktorému 
sa podarilo v prachu a vo vzorkách hornín v troch erionitových 
lokalitách (Karain, Turkôy a Sarihidir) identifikovať erionitové 
a chabazitové kryštály. 

Naliehavou výzvou študoval spomenuté vplyvy bolo ochorenie 
52-ročného cestného robotníka v zeolitovej oblasti v Nevade na 
pleurálnu fibrózu. Jeho kontakt s fibrogénnym azbestom sa nezistil, 
ale pomocou SEM sa v jeho pľúcach identifikovalo množstvo erio
nitových vlákien. Preto v lete 1975 výskumný tím geológov, mine
ralógov a lekárov prvýraz navštívil dedinu Karain. Jeho obyvatelia 
sú prevažne poľnohospodári s vysokou úmrtnosťou, čo signalizuje 

Záznam: SEM kryštálov erionitu. 

Irak 

A azbestové ložiská 
Z zeolitové ložiská 

Mapa 2. Zeolitové a azbes
tové ložiská na území 
Turecka. 

už velkosť cintorína a málo starých ľudí. Domorodci sa domnievali, 
že sú postihnutí tuberkulózou. Roku 1974 žilo v dedine vyše 800 
obyvateľov, ale po objavení malígnej fibrózy ich počet presídlením 
poklesol na 554 (roku 1980). Už názov dediny Karin aTrisi značí 
,,dýchacie bolesti", aj keď iná časť obyvateľstva tvrdí, že je motivo
vaný slovom kara, t. j. čierny, a in jaskyňa, ktoré sú charakteristické 
pre geomorťológiu krajiny. Obyvatelia po stáročia používali tzv. 
bielu štukovú maltu na omietanie domov, ako izolačný materiál na 
strechy, ba dokonca aj ako detský púder. Tento biely prach (pôvodne 
len azbestom kontaminovaná pôda) nemá pre oblasť nijakú ekono
mickú hodnotu. Podľa analýz ide o tremolit, chryzotil (biely azbest) 
a antofylit, ale výskum expertov potvrdil aj na výskyt prachu z vul
kanického tufu. 

Experimentálne štúdium in vivo a in vitro potvrdilo, že vulkanic
ký prach spôsobuje najvyšší stupeň mezoteliómu (zhubný nádor 
v pohrudnici), a najmä fibrogénny erionitje pre trvalejšiu depozíciu 
v respiračnom systéme silnejším patogénom ako amfiboly a chry
zotil. Karcinogénny potenciál azbestových aerosólových vlákien 
závisí od ich dÍžky a priemeru. Podľa medzinárodných konvencií sú 
to vlákna dlhšie ako 5 µm a s minimálnym priemerom 3 µm (pomer 
týchto veličín by mal byť väčší ako 3: !). V priemere vyše 20-ročná 
expozícia azbestom vedie k zápalovej reakcii pľúcneho tkaniva 
vyvolanej zaprášením. Fibrogénny a karcinogénny účinok azbestu 
v dýchacích cestách môže indukovať aj bronchiálny karcinóm (tzv. 
mezotelióm). Chryzotil sa vo väčšej miere ako amfibol deponuje 
v horných dýchacích cestách priamo na riasinkách dýchacieho epi
telu, čím sa efektívnejšie eliminuje z pľúc. Chryzotilové vlákna sa 
okrem toho môžu štiepiť na fibrily a čiastočne sa rozpustiť. 

Erionitové vlákno má tendenciu pozdÍžne sa štiepiť, ale nemá iné 
vlastnosti ako karcinogénny krokydolit (modrý azbest), ktorý obsa
huje vyššie percento jemných vlákien. Aktívny povrch erionitu je 
približne 200 m2! g, chryzotil u 24 m2/g a krokydoli tu IO m2! g. 
Záznamy SEM vulkanického prachu poukázali na vyše 70 % obsah 
vlákien s menším priemerom ako 0,25 µm a s dÍžkou väčšou než 

· 5 µm, ktoré prislúchali erionitu. 
Ročný výskyt mezoteliómu v regióne je vyše 200 pacientov na 

100 OOO obyvateľov, čo je asi 900-krát viac, ako sa pôvodne pred
pokladalo. Pleurálne nádorové ochorenie, ktorého symptómy sa 
prejavujú bolesťou hrudníka až po plecia, stratou hmotnosti, avšak 
bez sprievodnej horúčky, teda nemohlo vznikať len následkom 
expozície azbestového vlákna, ale aj vlákna erionitu, čo napokon 
potvrdili aj zahraniční experti. 

Eva Chmielewská 



Prehľad regionálneho geologického mapovania Západných Karpát 
v mierke 1:50 OOO 
ALEXANDER NAGY A LADISLAV MARTINSKÝ 

Už niekolko generácií geológov doteraz zúročilo prostriedky štátu vyna
ložené na základný geologický výskum a vytvorilo rad odborných prác 
regionálneho zamerania slúžiacich na objektívne a racionálne riešenie úloh 
aplikovanej geológie. 

Pochopiť celkovú geologickú stavbu a vývoj Západných Karpát je nevy
hnutné z hľadiska hodnotenia energetického a surovinového potenciálu Slo
venska, ochrany vôd, zakladania stavieb, skládok a úložísk rozličného odpa
du. Vzhľadom na potreby a naliehavosť riešenia problémov tvorby a ochrany 
životného prostredia rastie význam regionálneho geologického výskumu, 
ktorého povaha i zameranie sú ideálnym východiskovým potenciálom na 
spracovanie vstupných údajov do súborov máp životného prostredia rôzneho 
zamerania, a preto pracovníci Geologickej služby SR v súčasnosti nielen 
úspešne riešia projekty regionálneho zamerania, ale vo velkej miere sa 
zúčastňujú aj na plnení úloh environmentálnej geológie a nerastných surovín. 

Najprístupnejším prostriedkom ideálneho komplexného zobrazenia čo 
najširšieho súboru geologických, biostratigrafických, petrologických, sedi
mentologických, štruktúrnych, izotopových, hydrogeologických, geotermál
nych, inžinierskogeologických a geochemických poznatkov určených na 
celospoločenskú potrebu je ich plošné zobrazenie v geologickej mape obo
hatené o tretí rozmer, ktorým sú hÍbkové geologické rezy. 

V súčasnosti Geologická služba SR - okrem iných úloh - napÍňa koncep
ciu tvorby a publikovania regionálnych geologických máp v mierke 

Tab. 1 

l :50 OOO a vysvetľujúcich textov. Ich kvalitu a vedeckú úroveň zabezpečuje 
nielen vysoký odborný potenciál pracovníkov, ale schválila ich aj komisia 
na aprobáciu geologických máp. Podľa osobitného predpisu (zákon NR SR 
215/ l 995 Zb.) sa tak základné a regionálne geologické mapy stávajú 
štátnym mapovým dielom. 

Doteraz sa v mierke 1 :50 OOO tlačou vydalo 39 ucelených regiónov Slo
venska, čo je približne 85 % územia republiky. Do konca roku 2000 vyjde 
región Slovenský kras, Galmus a Hornádska kotlina a Nitrianska pahorka
tina. 

Vzhľadom na to, že hodnota publikovaného mapového diela so zvyšujú
cim sa počtom a úrovňou nových poznatkov klesá, je životnosť geologickej 
mapy spravidla 15-20 rokov. Z toho hľadiska - v opodstatnených prípadoch 
- treba vyriešiť reedície a zostaviť mapy novej generácie. 

Pri významnom výročí Geologickej služby SR, ustanovizne. ktorá v dlho
dobej koncepcii geologického výskumu územia Slovenska má ako prvú 
z hlavných úloh uvedenú tvorbu a vydávanie máp s rozličnou geologickou 
tematikou, pokladáme za vhodné predstaviť časť zo širokého spektra vyda
ných publikácií. 

Na uľahčenie orientácie širokej geologickej verejnosti v geologických 
mapách v mierke l :50 OOO a vo vysvetlivkách v nich predkladáme prehľad
ný zoznam (tab. l) a schému rozmiestnenia regiónov. Navyše pripájame aj 
geologické mapy a neotektonickú mapu Slovenskej republiky. 

Publikované regionálne geologické mapy v mierke 1 :50 OOO a textové vysvetlivky 

1. Malé Karpaty (Maheľ a Cambel) 
2. Záhorská nížina (Baňacký a Sabol) 
3. Tri beč (Biely) 
4. Slovenské rudohorie a Nízke Tatry (Klinec) 
5. Podunajská nížina - juhovýchodná časť (Vaškovský a Halouzka) 

Vysvetlivky ku geologickej mape juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny (Vaškovský et al., 1982, s. 7-115) 
6. lpeľská kotlina a južná časť Krupinskej planiny (Konečný et al.) 

1972 
1973 
1975 
1976 
1976 

1978 



Vysvetlivky ku geologickej mape Ipeľskej kotliny a južnej časti Krupinskej planiny (Vass et al., 1983, s. 7-126) 
Mo11ografia: Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny (Vass et al., 1979, s. 5--277) 

7. Kysucké vrchy a Krivánska Malá Fatra (Haško a Polák) 1980 
Vysvetlivky ku geologickej mape Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry (Haško a Polák, 1979, s. 7-145) 

8. Liptovská kotlina (Gross et al.) 1980 
Vysvetlivky ku geologickej mape Liptovskej kotliny (Gross, 1982. s. 7-79) 
Mo11ografia: Geológia Liptovskej kotliny (Gross et al., 1980, s. 5--242, priložená geologická mapa 1 :50 000) 

9. Strážovské vrchy (Maheľ et al.) 1982 
Vysvetlivky ku geologickej mape Strážovských vrchov (Maheľ. 1983, s. 7-79) 
Monografia: Geologická stavba Strážovských vrchov (Maheľ, 1985, s. 5--221. priložená geologická mapa 1 :50 000) 

IO. Nízke Beskydy - východná časť (Koráb) 1983 
Monografia: Geológia duklianskej jednotky - flyš východného Slovenska (Koráb a Ďurkovič, 1978, s. 5--194) 

II.Myjavská pahorkatina, Brezovské a Čachtické Karpaty (Begane~al.) 1984 
Vysvetlivky ku geologickej mape Myjavskej pahorkatiny. Brezovských a Cachtických Karpát (Salaj et al., 1987, s. 9-181) 

12. Slovenské rudohorie. východná časť (Bajaru1: et al.) 1984 
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria, východná časť (Bajaník et al„ 1983. s. 7-223) 

13. Rimavská kotlina a priľahlá časť Slovenského rudohoria (Elečko et al.) 1985 
Vysvetlivky ku geologickej mape Rimavskej kotliny a priľahlej časti Slovenského rudohoria (Vass et al., 1986, s. 9-177) 
Monografia: Geológia Rimavskej kotliny (Vass et al„ 1989, s. 7-160) 

14. Podunajská nížina, severovýchodná časť (Harčár a Priechodská) 1988 
Vysvetlivky ku geologickej mape severovýchodnej časti Podunajskej nížiny (Priechodská et al., 1988, s. 7-114) 

15. Východoslovenská nížina, severná časť (Baňacký) 1988 
Vysvetlivky ku geologickej mape severnej časti Východoslovenskej nížiny (Baňacký et al„ 1987, s. 7-117) 

16. Východoslovenská nížina, južná časť a Zemplínske vrchy (Baňacký etal.) 1988 
Vysvetlivk~ ku geologickej mape južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov (Baňacký ct al., 1989, s. 7-143) 

17. Pieniny, Cergov, Ľubovnianska a Ondavská vrchovina (Nemčok) 1990 
Vysvetlivky ku geologickej mape Pienin. Čergova, Ľubovnianskej a Ondavskej vrchoviny (Nemčok et al., 1990, s. 7- 13 1) 

18. S lanské vrchy a Košická kotlina, severná časť (Kaličiak et al.) 1991 
Vysvetlivky ku geologickej mape severnej časti Slanských vrchov a Košickej kotliny (Kaličiak et al., 1991, s. 7-231) 

19. Lučenská kotlina a Cerová vrchovina (Vass et al.) 1992 
Vysvetlivky ku geologickej mape Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny (Vass et al., 1992, s. 7-196) 

20. Nízke Tatry (Biely et al.) 1992 
Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier (Biely el al., 1997, s. 7-232) 

21. Lúčanská Malá Fatra (Rakús et al.) 1993 
22. Turčianska kotlina (Gašpari k et al.) 1993 

Vysvetlivky ku geologickej mape Turč i anskej kotliny (Gašparík et al. , 1995, s. 7-196) 
23.J užná a východná Orava (pri monografii Gross et al. ) 1994 

Mo11ografia: Geológia južnej a východnej Oravy (Gross et al„ 1994. s. 7-31 9) 
24. T a tr y (Nemčok et al.) 1994 

Vysvetlivky ku geologickej mape Tatier (Nemčok et al., 1993, s. 5-135) 
25. S lans ké vrchy a Košic ká ko t lin a , južná časť (Kali č i ak et al.) 1996 

Vysvetl ivky ku geologickej mape Sianských vrc hov a Košickej kotliny, južná časť ( Kali čiak et al., 1996, s. 7-205) 
26. Slovenský kras (Melia et al.) 1996 

Vysvetli vky ku geologickej mape Slovenského kras u (Melia et al. , 1997, s. 7-255) 
27. B ranisko a Či erna hora (Polák et al. ) 1996 

Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory (Polák et al., 1996. s. 5- 201) 
28. Ch vojnická paho rka tina a severná časť Borskej n ížiny (Baňacký et al. ) 1996 

Vysvetlivky ku geologickej mape Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny (Baňacký et al., 1996, s. 7-1 44) 
29. Poľana (Dublan et al.) 1997 

Vysvetlivky ku geologickej mape Poľany (Dublan et al„ 1997. s. 5--238) 
30.Vtáčnik a Hornonitrianska kotlina (Šimonetal.) 1997 

Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny (Šimon et al., 1997, s. 7-281) 
31. Veľká Fatra (Polák et al.) 1997 

Vysvetlivky ku geologickej mape Veľkej Fatry (Polák et al., J 997, s. 7-204) 
32. Vihorlatské a Humenské vrchy (Žec et al.) 1997 

Vysvetlivky ku geologickej mape Vihorlatských a Humenských vrchov (Žec et al., 1997, s. 5-254) 
33. Tri beč ([vanička et al.) 1998 

Vysvetlivky ku geologickej mape Tríbeča ([vanička et al. , 1998, s. 7-236) 
34. Podunajská nížina, východná časť (Nagy et al.) 1998 

Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny, východná časť (Nagy et al., 1998, s. 7-187) 
35. Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec (Konečný et al.) 1998 

Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca - štiavnický stratovulkán (Konečný et al., 1998, 1., II. diel, s. 9-473) 
36. Kremnické vrchy (Lexa et al.) 1998 

Vysvetlivky ku geologickej mape Kremnických vrchov (Lexa et al. , 1998, s. 9-308) 
37. Javorie (Konečný et al.) 1998 

Vysvetlivky ku geologickej mape Javoria (Konečný et al. , 1998, s. 9-232) 
38.Popradská kotlina, Hornádska kotlina, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, Bachureň a Šarišská vrchovina 1999 

(Gross et al.) 
Vrsvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-šarišského mcdzihoria, Bachurne 
a Sarišskej vrchoviny (Gross et al., 1999, s. 7-239) 



39. Slovenské rudohorie, západná časť (Bezák et al.) 
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria. západná časť (Bezák et al., 1999) 

40.S!ovenský raj, Galmus a Hornádska kotlina (Melloetal.) 
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského raja, Galmusa a Hornádskej kotliny (Mello et al., 2000) 

41. Nitrianska pahorkatina (Pristaš et al.) 
Vysvetlivky ku geologickej mape Nitrianskej pahorkatiny (Pristaš et al., 2000) 

1999 

2000 

2000 

-Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR (Vass et al.) 
Vysvetlivky k mape regionálneho geologického členenia Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 

]988 

(Vass et al.. 1988. s. 7-65) 
-Geologická mapa Slovenskej republiky 1 :500 OOO (Biely et al.) 
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenskej republiky l:500 OOO (Biely et al., 1996, s. 5-77) 
-Geologická mapa Slovenskej republiky l I OOO OOO (Vozáretal.) 
-Neotektonická mapa Slovenskej republiky 1:500 OOO (Maglayetal.) 

1996 

1998 
1999 

Uvedené ako aj iné mapové a textové publikácie predáva Predajňa máp a publikácií Štátneho geologického ústav;, D. Štúra, Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava 
(tel: 07/59 375 l 14, fax: 07/54 771 940. e-mail. ... @gssr.sk). 

Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody. Red, S, Rapant, K, Vrana, D. Bodiš. 1. vyd. Bratislava, 
Geologická služba Slovenskej republiky 1996, 127 s. 

V rokoch [99]-1995 Geologický ústav Dio
nýza Štúra zostavil Geochemický arlas podzem
nýc h vúd Slovenska, po Ar/ase georermálnej 
energie Slovenska (O. Franko, A. Remšík, M. 
Fendek , eds., l 995) druhý atlas tohto ústavu. 
Recenzovaná publikácia je prvým atlasovým 
dielom o geochémii podzemných vôd Slovenska 
a - ako uviedol jeho recenzent Dr. Tomáš Pačes, 
DrSc. - ide o najkvalitnejší európsky atlas 
z atlasov, ktoré pozná. 

Kvalita diela je v prvom rade v tom, že 
vychádza z 16 358 kvalitných chemických ana
lýz podzemnej vody prvého zvodneného hori
zontu (pramene , studne, vrty). na ktoré sa vzor
ky vody odobrali v tom istom období v rokoch 
l99l-l994, v druhom rade v tom, že sa analýzy 
vykonali rovnakou metodikou v tom istom labo
ratóriu (lNGEO, a. s., Žilina), v treťom rade 
v tom, že sa celé územie Slovenska pokrylo rovna
kou hustotou vzoriek vody (1 vzorka/3 km2), pri 
hodnotení hydrogeochemických parametrov sa 
rešpektovali hydrogeologické celky, a napokon 
v tom, že sa autori opreli o spoľahlivé všeobecné 
aj regionálne poznatky sústreďované v Geolo
gickom ústave D. Štúra od roku l 954 (priekop
níkom bol S. Gazda). o vlastnú vedeckú erudí
ciu, ako aj o medzinárodné poznatky (napr. Geo
chemický atlas Fínska). 

Autori na základe objektívnych podkladov 
štatisticky, mapovo a diagramovo spracovali 
všeobecnú hydrogeochemickú charakteristiku 
podzemných vôd Slovenska. Pri opise a hodno
tení u tvorby chemizmu podzemných vôd vyšli 
tak z prírodných, ako aj z antropogénnych fakto
rov (analyzovalo sa 32 prvkov a zložiek), a tak 
sa recenzovaný atlas stáva aj základňou, z ktorej 
sa bude dať posudzovať zhoršovanie či zlepšova-

nie kvality podzemnej vody rozličných zdrojov 
v budúcnosti. ale aj minulý stav , t. j. do rokov 
]991-1994 (v budúcnosti vzorkovať tie isté -
urobiť výber - zdroje). 

Spolu s histogramami sú v diele štatisticky 
spracované všetky ukazovatele (ie ich 32) a ich 
distribúcia je súčasne zobrazená mapovo. 

Kvalita snehu (mineralizácia, dusičnany, síra
ny a pH) je zobrazená na mapkách v mierke 
1 :200 OOO (kombinácia plošnej farby s bodmi), 
prvky a zložky podzemnej vody v mierke 
l: 1 OOO OOO. 

Ak sa vo väčšine vzoriek zistili kovy, ich 
koncentrácia je vyjadrená plošne (farebne). Ak 
sa vo väčšine prípadov zistili kovy pod hranicou 
citlivosti analytickej metódy, ich koncentrácia je 
zobrazená bodovo. 

Aby regionálne hydrogeochemické hodnote
nie podzemných vôd vychádzalo zo svojho 
základu, teda z hydrogeológie, autori do atlasu 
organicky zaradili schematickú mapu hydrogeo
logických celkov Slovenska (autor V. Hanze!) 
s ich stručnou charakteristikou. Po opise prvkov 
a zložiek sa v atlase uvádzajú prírodné faktory 
ovplyvňujúce chemické zloženie vody. Podľa 
mineralizačných procesov sa pri tvorbe podzem
nej vody - podľa Gazdu ( 1974) - rozlišujú kar
bonátogénne vody, sulfátogénne vody ate!: Táto 
terminológia je už prekonaná a dnes sa už použí
va ternún karbonárogénna mineralizácia, sulfá- , 
rogé1111a mineralizácia atď podzemnej vody° 
(pozri Geologický slovník. Hydrogeológia. Reel. 
V. Hanze!, Bratislava, Vyd. Dionýza Štúra 1998, 
304 s.). K tomu uvádzam (atlas je aj v angličti
ne), že toto delenie sa dotýka podzemných vôd 
s petrogénnou mineralizáciou. S. Gazda (l 974) 
však osobitne vydeľuje fluviogé1111e vody (dnes 

vody ffu viogénnou mineralizáciou). Ide o pod
zemné vody tluviálnych kvartérnych sedimen
tov, ktoré zaberajú iba okolo 21 % územia Slo
venska. ale viaže sa na ne 60 % využívatefných 
zdrojov (Hanzel a Melioris, 1996). Týmto 
vodám - vlastným prvému zvodnenému hori
zontu - sa z genetického hľadiska nevenuje pri
meraná pozornosť. Po zhodnotení prírodných 
a antropogénnych faktorov autori atlasu podá
vajú geochemickú charakteristiku podzemných 
vôd kryštalinika, paleozoika, mezozoika, flyšo
vého pásma. bradlového pásma. vnútrokarpat
ského paleogénu, sedimentárneho neogénu. 
neovulkanitov a kvartérnych sedimentov (tam je 
zmienka o fluviogénnych vodách). 

V závere recenzovaného atlasu sú na jednej 
strane štatisticky spracované údaje podľa celkov 
v podobe tabuliek, na druhej strane sú analýzy 
vody týchto celkov zobrazené graficky vo forme 
Piperových rrojuholnľko v . Práve z týchto grafov 
veľmi názorne vidieť vzťah medzi základnými 
zložkami podzemných vôd. 

Význam recenzovaného atlasu je veľký. Také
to diela zvyčajne ani nevieme dostatočne ohod
notiť. Všetky jeho súčasti (báza dát , mapy, grafy, 
text) v prvom rade poslúžia geochemikom či prí
rodovedcom vôbec a na rovnakej úrovni aj peda
gógom, národohospodárskym orgánom z oblasti 
ekológie, ochrany prírodného prostredia, urba
nistiky. vodného hospodárstva, pôdohospodár
stva a pod. 

Atlas možno kúpiť v Štátnom geologickom 
ústave D. Štúra, Mlynská dolina l, 817 04 Brati
slava, za 2300 Sk. 

Ondrej Franko 
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Rad y autorom 

Každí autor sa usiluje. aby jeho článok bol nielen obsahovo. ale aj graficky 
na vysokej úro, ni. Vaše ilustrác ie budú kva li tné. ak presne dodržíte naše inš
trukcie . 

Už pn prípra,e obrázka treba z,ážii. či sa umiestni na jeden stÍpcc alebo na 
dva st Ípce. resp. na ce lú tlačenú stranu. Vhodne upravený obrázok (vell osť pís
men. hrúbka čiar) možno reproduko,ai aj v pomere 1: 1 alebo odpo rúčame uro
biť kresby (perol' k)) , dčšie. ako sa predpokladá ich vellosi po vytlačení. 
Pero,ky majú b) ť zhoto,ené sýtym čiernym tušom. Pri obrázkoch urobených na 
počítnči tre ba redakcii posloi originálne obrázky (nie xeroxové kópi e) vytlačené 
na pauzo, acom papieri - line' laserovou !loľianlou v kmnerálnej podobe pri 
ľY.rnkmn ro:li.iení (111in. 300 DPI). Pri zostavovaní obrázkov redakcia odporúča 
pracovai s prog ramami vo vektorovom zobrazení (napr. Corel Draw - TIFF). 
Neodporúčame používať veľmi tenké čiary (tzv. vlasovej hrúbky) ani na obrysy, 
ani vo výplni. 

Úmerne k predpokladanému zmenšeniu treba zvolii hrúbku čiar, vellosť 
písma. čísiel. hustotu šrafovania a pod. Text možno napísať väčším aj menším 
písomom (nie verzálkami - vcllými písmenomi), a to podľa toho, čo sa má zvý
razniť. Optimáln a vellosť písma v časopise po zmenšení je pri velkých písme
nách a číslach 2 mm a pri malých písmenách 1.6 111111. 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a ori ginál obrázkov s Jedným odtlačkom 

musia byť vyhotovené podľa inštrukcií pre autorov časopisu Minera lia 
Slovaca. V opačnom prípade redakcia článok vrát i autorovi pred jeho zasla
ním recenzentovi . 

2. Ak je možnosť. pošl ite text článku na diskete 3S', spracovaný 
v editore T602 (Wi nText602. Ami Pro. MS Word. WordPerfect: PC) al ebo 
MS Word . QuorkXPress (Mac) v norme Kamenických alebo Latin2. S dis
ketou zašlite aj _jede n výtlačok textu na papieri. 

3. Rozsah č l ánku je najviac 20 ruk opisní•ch strán vč ítane literatúry. obrázkov 
a vys,etli,iek. U,erejnenie rozsiahle_jších článkov musí schváliť redakčná 
rada a ich zaradenie do tlače bude zdÍhavcj šie . 

4. Čl ánk) sa uve rej ňuj ú v s\o, cnčine. češtine, angličtine, resp. ruštine. 
Abstrakt a skráte né zneni e č l ánku (resumé) je obyčajne anglické (ak je člá
nok , a ng li čt i n e. potom resumé je, s l ovenč ine). 

5. Sú časne s článkom treba reda kcii zaslai autorské vyh lásenie. Obsahuje meno 
autora (autorO\-). akademickí ti tul. rodné čís l o . tn·alé bydlisko. 

Text 

\. Úprava textu včítane zoznamu literatúr) prispôsobte súčasnej úprave člán
kov v časopise. 

2. Text sa má písať s dvojitou linkovou me dzerou (nadkO\ ačom 2). na strane 
má byi 30 riadkov, šírka riadku je asi 60 znako, 

3. Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samoswtn) list. Obsohuje hlavné 
výsledky práce (neopa kovoť to. čo je už ľ)'_jadren é nadpisom). nemá obsa
ho vať citác ie a jeho rozsa h nemá byí rnčší ako 200 s\O\ (Abstraktu treba 
ve novať náležitú pozornosť. lebo slúži na zosta,01anic anotácií.) 

4. Text má obsahovať úvod. charakteristiku (sta v) skúmaného prob lému. resp. 
metodiku práce, zistené údaje. diskus iu a zá,e r 

5. Zret eľne treba od líšiť východisko, é údaje od interpretáci í. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázka, . iba ich kornentovai 

a odvolať sa na príslušnú tabullu. resp. obrázok . 
7 Text trebo členiť nadpismi. Hla, né nod pi sľ písai do stredu., edľajšie na ľavý 

okraj strany. V ol iť naj,ioc tri druh) hierarchickí ch nadpisa, . Ich dôležito
si au tor yyznačí ce ru zkou na ľavom okraji stran): 1 - hierarchicky naJvyšš í, 
2 - nižší. 3 - najnižší nadpis. 

8. V texte sa uprednost11uje citácia v zát,orke. napr ( Dubčák. 1987: Hrubf 
et cl.. 1988) pred :,,rs1ou ... podľa Dubčáka ( 1987J. Ani, jednom prípade 
so neu, ád zajú krs tné mená. 

9. Um iestnenie obrázko, a tabuliek sa označí ceruzkou na ľa1om okraji ruko
pisu. resp. stÍpcového obiahu. 

1 O. Grécke písmená použit é , te,tc treba 1 dentiťikovai na ľaYom okraji slovom 
(napr sigma). 

11. Pri písaní starostlil o odlišujte pom l č ku od spoj o, nika. 
12. S) mbol). matematické znač k) . nti z, y sbmenclín . sloľá a pod .. ktoré treba 

vysádLai kurzÍ\ ou. autor v rukopise podčiarkne vinOl-kou. 
13. K článku treba pripojiť kľú čové slO\á . 
14. Abstrakt. resumé. vysvet \i,k) k obrázkom a názvy tabuliek pred loží autor 

redakcii aj , angličtine. 

Ilustnície 

1. Musia byť vysokej kvality. Majú dokumentovať a objasiíovaí tex t. Originál 
(pred zmenšením) môže mať ro zmer najvioc 340 x 21 O mm. Maximálny 
rozmer ilustrácie vytlačený v čosopise je 170 x 230 111111. Skladacie ilu strá
cie treba úplne vylúčiť. 
V prípade ilustrácií vytvorených na počítači prosíme o ich zaslanie na dis
kete 3,5" vo form áte Core lDraw (PC). Adobe lllu strator (PC. Mac) al ebo 
Aldus FreeHand (Mac). 

2. Ilustráci e pripravovai s ved omím. že sa budú zrn enšovaí (zvyčajne 
o 50 %) na šírku stÍpca (81 mm) alebo strany ( 170 111111) . Pod ľa toho pri pra
vovať ich veilosť a formou . resp . ich zoskupenie. 

3. Voliť takú velkosť písma a čísel, aby najmenšie písmená po zmenšen í boli 
velké aspoú 1,2 111111 . Úmerne zmenšeniu voli ť aj hrúbku čiar 

4. Obrázky popisovať šablónou. ni e voľnou rukou. 
5. Všetky ilustrácie včítane fotografií musi o obsahovať grafickú (metrick ú) 

mierku. 
6. Zoskupené obrázky, napr. fotografie, diagramy, musia byi pripravené (nal e

pené) ako jeden obrázok a jeho časti treba označiť písmenami (a. b. c atď.). 
Takto zoskupené obrázky sa citujú ako jeden obrázok. Zoskupené fotogra
fi e treba starostlivo uprav iť a nalepi ť na biely kriedový papier 

7. Fotografie musia byť ostré. čiernobiele. kontrastné a vyhotovené na lesklom 
papieri. Je vhodné. aby sa zmenšovali minimá lne o 50 %. 

8. Na všetkých ob rázkoch sa na okraj i (na fotografiách na zadnej strane) ce ruz
kou uvedie číslo obrázku a meno autora. Na fo tografiách sa šípkou doplní 
aj orientácia obrázku. 

9. Na mapách o profiloch vol iť jednotné vysvetlivky. ktoré sa uvedú pri prvom 
ob rázk u. 

IO. Názvy obrázkov a vysvetl ivky sa píšu strojom na osobitný list. 
11 Všetky ilustrácie sa mu sia citovať v texte. 
12. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre ich už 

nemožno opravovať a dopÍúať. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané, :de náklady na ich tlač hrad í autor 

Tabuľky 

Tabully sa píšu na osob itný list. Ic h rozsah a vnútornú úpravu treba volií 
tak. aby sa tabulla umiestnila do stÍpca alebo na šírku strany. Rozsiahlejšie 
tabu lly sa neprijímajú. 

2. Údaje zoraďujte do tabu lly ibo vtedy. ak sa ned ajú uv i esť v texte. 
3. Nadpis ta bully a prípadný sprievodný text sa píše strojom na osobitný list 

(úpravu nadpisov pozri v časopise). 
4. Vertikálne čiary v tab ullách nepoužívať. 
5. Tabully sa č í slujú prie bežne a uverejňujú sa v číselnom poradí. 

Literatúra 

V zozname li teratúry sa v abecednom poriodku uvádza iba literatúra citova
ná v danom článku. Citácia ozna čená „v t l ač i' ' sa môže uviesť v zozname, 
len ak je z citovaného článk u aspoň stÍpcová ko re ktúra . Citácie s doplnkom 
.. v prípad e" , ,.zadané do tlače" sú neplnohodnotné a nemajú sa po užíva( ani 
v texte. Citáci a .,osobná informácia" sa cituje iba v texte (Zajac, os . infor
mácia. 1988). 

2. Pou žívať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Kniha 
Gazda, L. & Čech. M„ 1988 Paleozoikum medzevského príkrovu. Alfa 
Brati slava. 155. 
časopis 
Vrba, P .. 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. Mineralia Slov., 
21. 135 - 142. 
Zborník 
l\.í,esn5. D .. 1987 Vysoko_draselné ryoli ty In: Romanov, V (red.): 
Stratiformné ložiská gemerika. Spcc . publ. Slov. geol. spol .. Košice, 203 - 215. 
'vlanuskript 
Rad vanský. F. , Slivka, B .. Vik tor. J. & Srnka, T .. i 985: Ži lné \ožiskájedľo-
1eckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy SGR-geofyzib. 
Mo nuskript -archív GP Spišská Nová Ves, 28. 

3. Pri článku viac ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý au tor s dodat
kom et al .. ale v zozname literatúry sa uvádzajú vše tci . 

4. Ak sa v článku (knih e) cituje názov . údaje a po d. iného autora, ktorý nie je 
spoluautorom publikácie. potom sa v texte cituje vo forme (Gerda in Kubka . 
1975), ale v zozname literatúry sa uvádza iba Kubka. J., 1975. 




	MS_2000_32_2_obálka_1
	MS_2000_32_2_obálka_2
	MS_2000_32_2_Obsah_Contents_i
	MS_2000_32_2_ii
	MS_2000_32_2_079
	MS_2000_32_2_080
	MS_2000_32_2_081
	MS_2000_32_2_082
	MS_2000_32_2_083
	MS_2000_32_2_084
	MS_2000_32_2_085
	MS_2000_32_2_086
	MS_2000_32_2_087
	MS_2000_32_2_088
	MS_2000_32_2_089
	MS_2000_32_2_090
	MS_2000_32_2_091
	MS_2000_32_2_092
	MS_2000_32_2_093
	MS_2000_32_2_094
	MS_2000_32_2_095
	MS_2000_32_2_096
	MS_2000_32_2_097
	MS_2000_32_2_098
	MS_2000_32_2_099
	MS_2000_32_2_100
	MS_2000_32_2_101
	MS_2000_32_2_102
	MS_2000_32_2_103
	MS_2000_32_2_104
	MS_2000_32_2_105
	MS_2000_32_2_106
	MS_2000_32_2_107
	MS_2000_32_2_108
	MS_2000_32_2_109
	MS_2000_32_2_110
	MS_2000_32_2_111
	MS_2000_32_2_112
	MS_2000_32_2_113
	MS_2000_32_2_114
	MS_2000_32_2_115
	MS_2000_32_2_116
	MS_2000_32_2_117
	MS_2000_32_2_118
	MS_2000_32_2_119
	MS_2000_32_2_120
	MS_2000_32_2_121
	MS_2000_32_2_122
	MS_2000_32_2_123
	MS_2000_32_2_124
	MS_2000_32_2_125
	MS_2000_32_2_126
	MS_2000_32_2_127
	MS_2000_32_2_128
	MS_2000_32_2_129
	MS_2000_32_2_130
	MS_2000_32_2_131
	MS_2000_32_2_132
	MS_2000_32_2_133
	MS_2000_32_2_134
	MS_2000_32_2_135
	MS_2000_32_2_136
	MS_2000_32_2_137
	MS_2000_32_2_138
	MS_2000_32_2_139
	MS_2000_32_2_140
	MS_2000_32_2_141
	MS_2000_32_2_142
	MS_2000_32_2_143
	MS_2000_32_2_144
	MS_2000_32_2_145
	MS_2000_32_2_146
	MS_2000_32_2_147
	MS_2000_32_2_148
	MS_2000_32_2_149
	MS_2000_32_2_150
	MS_2000_32_2_151
	MS_2000_32_2_152
	MS_2000_32_2_153
	MS_2000_32_2_154
	MS_2000_32_2_GEO_001
	MS_2000_32_2_GEO_002
	MS_2000_32_2_GEO_003
	MS_2000_32_2_GEO_004
	MS_2000_32_2_GEO_005
	MS_2000_32_2_GEO_006
	MS_2000_32_2_GEO_007
	MS_2000_32_2_GEO_008
	MS_2000_32_2_GEO_009
	MS_2000_32_2_GEO_010
	MS_2000_32_2_GEO_011
	MS_2000_32_2_GEO_012
	MS_2000_32_2_GEO_013
	MS_2000_32_2_GEO_014
	MS_2000_32_2_GEO_015
	MS_2000_32_2_GEO_016
	MS_2000_32_2_GEO_017
	MS_2000_32_2_GEO_018
	MS_2000_32_2_GEO_019
	MS_2000_32_2_GEO_020
	MS_2000_32_2_GEO_021
	MS_2000_32_2_GEO_022
	MS_2000_32_2_GEO_023
	MS_2000_32_2_GEO_024
	MS_2000_32_2_GEO_025
	MS_2000_32_2_GEO_026
	MS_2000_32_2_GEO_027
	MS_2000_32_2_GEO_028
	MS_2000_32_2_GEO_029
	MS_2000_32_2_GEO_030
	MS_2000_32_2_GEO_031
	MS_2000_32_2_GEO_032
	MS_2000_32_2_obálka_3_Radyautorom
	MS_2000_32_2_obálka_zadna_4

