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Spomienka na osobnosti slovenskej geológie pochádzajúce 
z východného Slovenska a na tých, ktorí sa vedno s nimi 

zaslúžili o jeho rozvoj 
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( Doruc'cné 26. 5. 2005) 

Úvod 

Poslanie geológie sa oproti minulosti podstatne zmenilo 
a táto veda sa dostala pod mimoriadne silný ekonomický 
tlak. Mnohé z jej pôvodných úloh - základné mapovanie 
a hľadanie zdrojov energie a nerastov - sa v rade krajín, 
aspoň pokiaľ ide o základnú úroveň poznania. už viac-menej 
splnili. Posun ekonomiky štátov od ťažkého priemyslu 
s veľkou potrebou a spotrebou nerastných surovín na služby. 
ekológiu a elektronický priemysel nastúpený nový trend 
geologického výskumu a prieskumu ako azda nikdy 
predtý·m zrýchľuje. Preto ak sa motto tohto príspevku 
nebude zdal priliehavé k téme, isto každý uzná, že aj to 
nm é. čo sa na tomto kongrese predstavuje, je len a len 
v zdokonalenej podobe pokračovaním toho, čo tí, o ktorých 
bude reč. v čase. v ktorom žili a tvorili. zistili. vyskúmali, 
čomu porozumeli. čo zdokumentovali a čo nám v poznat
kove.i podobe nezištne odovzdali. 

Naše poznanie prírodných zákonov je o čosi dokona
lejšie ako tých. ktorí už medzi nami nie sú, ale má stále 
rovnaký cieľ - slúžiť potrebám spoločnosti a dbať o to. 
aby sa dostali do súladu s často konfliktnými hodnotami 
ekonomického rastu. s ľudským zdravím, krásou prírody 
a napokon aj s tradičným spôsobom života. A keďže 
pokrok v náuke o Zemi - o neži vej prírode krajiny. ktorú 
obývame - je aj neodškriepiteľnou súčastou kultúrnej 
vyspelosti národa. potom uznávame, že v tejto národnej 
pokladnici majú svoj veľký vklad aj naši predkovia. 
ktorých na tomto mi este spomenieme. 

Kongres Slovenskej geologickej s poločnosti sa tema
ticky venuje najmä geológii východného Slovenska, 
a preto sa aj sústredíme na rodákov z tejto oblasti. Je ich 
veľa a nesporne si zaslúžia, aby sme spomenuli ich v klad 
do mozaiky poznania geológie východného Slovenska. 
V príspevku spomenieme všetkých významnejších zahra-
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Spome11me si na r.ľch. ktorí tu u:', nie sú, 
lebo polo::ili ::,äk/adv nášho poznania 

a napredovania 

ničných (z dnešného pohľadu) bádateľov , a to do prvých 
rokm po 2. s, eto, ej I ojnc. lebo I ňon sa položili základy 
dal šieho geologického 1ý·skumu územia. čo si vyžiadalo 
veľa úsilia a obetavosti. Tým im zároveľí chceme vyjadrii 
vdaku za príspevok do celej slovenskej geológie. Osobitne 
si spomenieme na tých, ktorí sa na 15'chodnom Slm ensku 
narodili , naše rady už opustili a ich celoživotné dielo má 
celokarpatský význam. Nezabudneme ani na tých, ktorí sa 
na východe Slovenska nenarodili . ale pri štúdiu geológie 
východného Slmenska sa tu cítili ako doma a prispeli 
do jeho rozvoja. 

Osobnosti geológie, ktorí povzniesli úroveň geológie 
východného Slovenska od najstarších čias 

do 60. rokov 20. stor. 

Geológovia, ktorí pracovali,, pa/eo::,oick_vch útvaroch 

Po 2. sve tovej vojne bolo najskúmanejším územím 
vý·chodného Slovenska Spišsko-gemerské rudohorie. ale 
záujmom oň sa vyznačovalo aj predvojnové obdobie. 
Obidve obdobia sa \'eľmi odlišujú národnostným zlože
ním bádateľov. čo je napokon charakteristické pre celé 
východné Slovensko. 

V predvojnovom období na východnom Slovensku 
pôsobili českí, rakúski. madarskí aj nemeckí geológovia. 
Väčšina z nich tu tnalejšie pracmala aj niekoľko rokov. 
iní iba krátko alebo sa opakm ane do Spišsko-gemerského 
rudohoria vracali s rozličný rn I edeckým alebo odborno
-montani stickým poslaním, napr. J. C. Fichtel (1780-1791 ), 
A. Ki š ( 1851). F. Hauer (1852. 1869). G. Faller (1868), 
B. Cotta (1861-1862). A „ Groddeck (1885). F. Adrian 
( 1837-1868). L. Zejszner ( 1853). L. Maderspach ( 1875-
1880). S. Roth (l85S-I881). D . Štúr (1869), F. W. Foit 
(1901). E. Kiš (1901). V. lllés (I902-190...J.) . A. Gessel 
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(1901-1905) , J. Dologh (1902-1911), K . Zimáni (1904-
1932), F. Schafarzi k ( 1902-1905), J. Rockh ( 1905), 
G. Eisele (1907), J. Wick (1911), J. Woldfich (1911-1927), 
P. Rozlozsnik (1911-1935), E. Bender(l915-192I) , 
K. Papp (1919), J. K lei n ( 1920-1935), O. Hynie ( 1922), 
L. Klekner (1922). G. Rakusz ( 1923-1932), L. Zelenka 
(1927-1930), K. A. Redlich (1927-1934), O. Kodym 
(1927-1951), F. Ulrich (1928-1937), A . Matejka (1929-
1930), E. Berats (1930-1944), J. Šuf (1930-1963), 
W. L,mbrecht (1931), B. Rouček (1931-1960). H. Schnei
derhôhn (1931), J. Vachtl (1933-1940). F. Prant! (193.:.J.), 
F. Heritsch (1934) , S. Koch (1934), V. Zoubek (1936), 
R. Kettner (1938), D. Andrusov ( 1937-1953), A. Fbldváry 
(1940-1948) , B. Kordiuk (1941). F. Lotze (1942) a i. 

Po 2. svetovej vojne počet slovenských geológov 
zúčastňujúcich sa na geologickom výskume a prieskume 
nerastných surovín nielen Spi šsko-gemerského rudohoria. 
ale aj celých slovenských Západných Karpát podstatne 
vzrástol. Podobná situácia bola aj v banských podnikoch. 
Do rozvoja geológie prispeli aj českí geológovia. a to najmä 
pri mineralogickom výskume rudných ložísk (J. H. Bernard, 
l 954- 196.:.J., V. Hanuš, 1957-1963, F. Novák, 1959-
1967. M. Píša, 1955-1967 a Z. Trdlička , 1960-1965). 
Geologickej stavbe, metalogenéze a ložiskovým prognó
zam sa venoval M. Máška (1955-1960) a z nemeckých 
geológov Schonen berg ( 1946). Veľká skupina českých 
geológov robila výskum konkrétnych ložísk, napr. J. Koutek 
( 19-1-7-1949, Nandraž, Rudňany), Z. Vejnár (1948, železník), 
L. Odehnal ( 1950--1972, Nižná Slaná, Prakovce - Kluknava, 
Klátov , Gelnica), J. Konta ( 1952-1954, bauxit Markušovce), 
A. Matejka (1958, bauxit Drienovec), J. Pokorný (1953-
1957. Sb ložiská, Smolník), M. Kužvart (1954-1960, 
mastencové ložiská), J. Kotásek (1958-1965. geofyzikálne 
práce). M. Krs (1962-1964, geofyzikálne práce). Karbónsku 
paleotlóru skúmal F. Nemejc (1961) a faunu A. Pfibyl 
( l 953-1960). 

Mohutný nástup geologického výskumu gemerika 
resp. celého Slovenska po 2. svetovej vojne nepochybne 
súvisel so zabezpečovaním nerastných surovín na obnovu 
vojnou zničeného priemyslu. Dôležitým predpokladom 
na splnenie tohto cieľa na Slovensku aj kvalifikované 
personálne zázemie. To sa tvorilo už počas existencie 
Sl ovenského štátu , keď slm·enské školstvo vychovalo 
prvých absolventov geológov , ale ozajstný masovejší 
nástup slovenských geológov nastal až po roku l 945. 
Povojnová spišsko-gemerská avantgarda sa skladala z nových 
absolventov, ako aj zo skúsených geológov (D. Andrusov , 
J. Kamenický' . M. Maheľ, O. Fusán, M. Kuthan, 
J. Bystrický, L. Kamenický. B. Cambel , M . Mišík. R. Mar
schalko, M. Ivanov, J. Beňo, T. Gregor, Š. Ogurčák, 
1. Čillík, J . Pecho, J. Litavec, J. Bartalský, S. Hladík, 
T. Furiel, Á. Abonyi, A. Suchár, V. Pikart, L. Ulehla, 
M. Ťapák, R. Ševčík, P. Korpeľ a i.), ktorí v Spišsko
-gemerskom rudohorí začali novodobý výskum a prie
skum a jeho prvé výsledky zverejnili už na začiatku 
50. rokov 20. stor. 

Zo Zemplínskych vrchov prvé údaje o karbóne uviedol 
F. S. Beudant (1822), O. Hingenau (1858), P. Partsch 
(1850), F. Hauer ( 1859) a D. Štúr ( 1877). Prvú geologickú 

mapu územia vyhotovil H. Wolf ( 1859) a prvý na nej 
karbónske súvrstvia rozčlenil. Prvú význ amnú štúdiu 
o karbóne Zemplínsk) ch neho\ napísal G. Szadeczki 
(1897) a neskôr na ňu nadviazal J. Bockh (1905. 1910). 
Územie geologicky znorn zmapm al 1. Ferenczi ( 1943), 
ktorý zhodnotil aj uhľonos nost karbónu ( 1940. 1944). 
Karbónsku flóru študoval V. Šusta ( 1931 ), F. Nemejc 
( 1953), B. Bouček a A. Pri byí ( 1959). 

Z tých. ktorí už nie sC1 medzi nami. spomenieme aspoň 
niekoľkých . 

Ing. Pavol (Pál) Rozlozsnik (24. 12. 1880 Hnilčík
-Bindt-2.:.J.. 8. 1940 Budapešt)_ absolvent Baníckej a lesníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici. v istom období zástupca 
riaditeľa Geologického ústavu \ Budapešti. člen Madar
skej akadémie vied. sa venoval geologickému vysk.umu 
Sedmohradska, hnedouhoľným ložiskám v Rumunsku 
a Madarsku. ale aj výskumu eocénnych numulitov. Pre nás 
sú veľmi cenné výsledky jeho prác \' Smolníku, ale najmä 
v Dobšinej a v Zlatej Idke zhrnuté v monografii. Podrobne 
v nej opísal rudné žily, ich perspektívu a hospodársky 
význam, ale aj petrograficky charakterizoval granit, tzv. 
karpatskú rulu, po1i'yroid a klastické sedimenty. Cenné sú 
aj jeho údaje o rulovitých horninách, ktoré vznikli z hornín 
kyslého vulkanizmu a sedimentov. Na rozdiel od svojich 
predchodcov aj nasledovníkov nimi poukázal na to, že sa 
v gemeriku uplatnili aj podmienky vyššieho stupňa meta
morfózy. Podobne aj skupinu hornín z okolia Dobšinej, 
ktoré rozliční autori označili ako gabro, diorit, gabrodiorit 
alebo amfibolit , Rozlozsnik pokladal za polymetamor
fované horniny rakoveckej série z obdobia predstredno
karbónskych granitizačných udalostí, čím sa priblížil 
k súčasným predstavám o metamorfóze I gemeriku. 
Do geologickej literatúry zaviedol a_j nové názvy. napr. 
bindtský zlepenec, zrejme na počest srnjho rodiska 
(neskôr neprávom premenm aný na bindtsko- ľlldniansky 

resp. rudniansky). G. Pantó pri storočnici Maďarského 
geologického ústam I roku 1969 Rozlozsni ka charakteri
zoval ako „jedného z ťeťk_frh osobnosti nielen ústaťu, 

ale aj celej uhorske j a neskôr maďarskej geológie, 
veľkého rvorcu synté-.:,, ekonomicky mysliaceho a kreatív
neho geológa. Jeho širok_ý rozhľad a detailné ť)'skumy 
v Spišsko-gemerskom rudohorí sú koncentromné \' j eho 
monografii o Dobšinej ( /935) , 1w k1oré neskôr 11ad1'iazal 
L. Rozložnfk." 

Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc. (17. 3. 1917 
Veľký Fol km ár-27. 2. 1997 Bratislava), sa petrologic
kém u výskumu venoval od s končenia štúdií - okrem 
rokov na konci 2. svetovej vojny, keď sa s M. Kuthanom 
hneď po prechode frontu v Košiciach venoval povojnovému 
usporiadaniu geológie na Slovensku, a neskôr v Brati
slave, najmä organizačnému budovaniu Štátneho geolo
gického ústavu. Po príchode na Fakultu geologicko
-geograťických vied v Bratislave jeho úsilie smerm alo 
k založeniu katedry petrológie ( l 9S7), ktorá sa stala liahňou 
petrografov a ,.kryštalinikárov". Jeho pomoc si mimo
ri adne cenili geológovia vyhľadá\ajúci rudné ložiská 
v oblasti Rudnian. Sloviniek. Gelnice. Folkmára, Dobši
nej a Mlyn km, kde po \ ojne bolo treba obnov ii ťažbu 
rúd a nájst nové zdroje rúd. Výsledkom jeho prieskumnej 
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aktivity je aj zovšeobecnenie poznatkov o kyslom vulka
nizme gelnickej série. Petrografický a chemicky definoval 
dva typy kremenného porfýru, popolový a kryštálový tuf 
a tufit. Spolu s L. Kamenickým prví podrobne a moderne 
petrologicky charakterizovali granity gemerika, a to aj 
vo vzťahu k zrudneniu, ako aj ostatné horniny, najmä 
staršieho paleozoika. 50. roky 20. stor. sa pre J. Kame
nického vyznačovali mimoriadne veľkou výskumnou 
aktivitou. Okrem už spomenutých tém sa venoval serpenti
nitom a glaukoťanitom gemerika, metamorfným premenám 
hornín a ich charakteristickým minerálnym asociáciám. 
Popri gemeriku sa zaoberal aj ostatnými západokarpatský'
mi kryštalinickými pohoriami, čo vyústilo do celokarpat
ských koncepcií, a to najmä v problematike metamorfózy. 
vari s kej tektoniky a predkarbónskych útvarov. Ako zá
stanca predkambrického veku veľkej časti západokarpat
ského kryštalinika bol s L. Kamenickým autorom kapitoly 
Precambrian oť the West Carpathians v monografii, ktorú 
redigoval Zoubek, Precambrian in younger fold belts 
European Variscides, the Carpathians and Balkan (1988). 
Na sklonku života sa vrátil do gemerika s podobným 
poslanín, akým začínal - konzultovať a radiť mladým 
začínajúcim absolventom. Hoci výskumom v prvom 
období svojej činnosti v gemeriku nezistil amfibolitovú 
ťáciu, s pochopením akceptoval prácu svojich žiakov 
a vrelo odporučil do tlače ich príspevok o výskyte amfi 
bolitov a rúl v gemeri ku. Aj v tom sa prejavil ako veľká 
osobnosť slovenskej geológie. 

Ing. RNDr. Ján Kantor, CSc. (3. 3. 1921 Poprad-
7. 3. 1997 Bratislava), tiež patril do povojnovej avantgar
dy a jeho prvá činnosl v gemeriku smerovala do oblasti Po
proča a Spišskej bane (Sb, W). Neskôr sa venoval Mn 
zrudneniu v Čučme a v Bystrom potoku, ako aj sulťidic
kému ložisku Alžbeta, U zrudncniu v scverogemerickom 
perme a serpentinitom a diabázom južnej časti ~emerika. 
V druhej polovici 50. rokov začal budovať v CSR prvé 
geochronologické laboratórium v GÚDŠ a bol zaklada
teľom geochronologického a izotopového výskumu 
u nás. Prvý geochronologický údaj 98 mil. rokov betliar
skeho granitu metódou 40A/40K z roku 1957 sa stal v tom 
čase oporným bodom datovania nielen alpínskeho veku 
gemerického granitu, ale poslúžil aj na potvrdenie názoru 
o alpínskom veku mineralizačných a tektonických proce
sov gemerika. J. Kantor svoj záujem sústredil aj na geo
chronologický výskum kryštalinika veporika, ako aj 
ostatných kryštal inických západokarpatských jadier. Ne
skôr sa venoval izotopickému výskumu Pb a S zo sulťi
dických ložísk. Výsledky štúdia stabilných izotopov 
boli podkladom na zmenu náhľadov na genézu ložísk 
alebo východiskom na koncipovanie moderných genetic
kých modelov ložísk. 

Ing. Prof. Ladislav Rozložník, DrSc. (5. 3. 1930 
Rákoš-S. 1 O. 1990 Košice), sa od začiatku svojej profesio
nálnej kariéry venoval oblasti Dobšinej, a to tak litologicko
-stratigrafickým, ako aj metamorfným a tektonickým 
otázkam a výsledky riešenia aplikoval na rudné ložiská 
tejto oblasti. Nadviazal na rad svojich významných pred
chodcov, ktorých Dobšiná unikátnymi geologickými 
a ložiskovými fenoménmi lákala od pradávna. Ich výsledky 

nekopíroval, ale podrobný·m výskumom ich dopÍňal aj 
korigoval, ale predovšetkým z nich vyvodil nové tekto
nické a metalogenetické záľery. Potvrdil napr. Rozlozsni
kovo zistenie o tektonickom St) ku gelnickej a rakoveckej 
série. no doplnil ho tým. že sa gelnická séria na rakoveckú 
musela nasunúť pred sedimentáciou stredného karbónu 
na zvrásnené staropaleozoické komplexy. pretože karbónske 
súvrstvia násunovú plochu diskordantne prekrývajú a obsa
hujú obliaky podložných hornín. Definoval napr. povr
chový a hÍbinný tektonický štýl, čo z hľadiska prognóz 
rudných surovín, ktorých \ äzbu spájal s hÍbinný m tekto
nickým štýlom, malo pre oblasť gemerika veľký význam. 
Jeho další ložiskový výskum\ oblasti Zlatej Idky, ako aj 
v iných rudných rajónoch gemerika hol podkladom pre rad 
publikovaných prác o metalogenetickej problematike 
gemerika a prognózovaní rudných ložísk, ktoré pokladal 
za alpínske a \O S\Ojich starších prácach spájal s granito
vým magmatizmom. L. Rozložník v ostatných rokoch 
usúdil, že zdrojom rudných fluíd sideritovej formácie by 
malo b)t hypotetické magmatické teleso bázickej povahy 
v podloží gemeri ka. Riešenie metalogenetickej prohlema
ti ky gemerika aplikoval aj na podobné západokarpatské 
metalogenetické rajóny. 

Osobnosti geológie, ktoré praco\'ali 
ť me:::,o::.oick_ých IÍtl'a roch 

Výskum mezozoika na \ýchodnom SI0\ensku. najmä 
v Spišsko-gemerskom rudohorí, sa podobne ako v iných 
častiach Západných Karpát začal \ 19. stor. Najprv to boli 
iha cestopisné správy (F. S. Beudant, 1818). M. Maheľ 
za najstaršiu vedeckú prácu o mezozoiku Spišsko-gemer
ského rudohoria pokladal prácu D. Štúra ( 1869), ktorého 
vý·sledky sú aj na mape F. Hauera ( 1869) a vzal ich 
do ohľadu aj V. Uhlig ( 1903, 1907). O mezozoických 
útvaroch sa zmieni I M. Li manowski ( 1913) v súvislosti 
s vyčlenením spišského príkrovu a na .1 gemerika 
F. Rabowski (1926) pri deťino\aní ,.poludniowej 
plasczowiny triasowej". 

Prvý detailnejší výskum Stratenskej hornatiny urobil 
V. Illés (1904. 1908) a nadviazal naň J. Woldrich (1912. 
1927), R. Kettner ( 1922), L. Zelenka ( 1927) a D. Andrusov 
(1936) . Podrobnejšie ju v rokoch 1937- 1948 geolo
gicky zmapoval R. Kettner ( 1917), A. Csisko ( 1942) 
a R. Schänenberg ( 1948). Bol to podklad na vytvorenie 
ucelenejších predstáv o stratigrafii a tektonike severo
gemerického mezozoika. V povojnovom období popri 
A. Bielom ( 1955, 1956) dovtedy najdôkladnejší výskum 
Stratenskej hornatiny a Galmusu urobil M. Maheľ 
( 1950-1957). 

Mezozoikum na .l gemerika prilákalo viac geológov 
ako na jeho S. Spočiatku sa záujem sústredil na geologicky 
a ložiskovo zaujímavé oblasti. napr. Drnavy (L. Mader
spach, 1878, J. Sti.irzenbaum. 1879). Silickej planiny 
(J. Bäckh, 1909, Š. Vitális. 1909. Z. Roth, 1939, 
J. Pia, 1940) a neskôr aj na väčšie územia Slovenského 
krasu (Z. Schréter, 1935; J. Šuť. 1936, 1939; D. Andrusov, 
1939). V 40. rokoch 20. stor. bola predmetom záujmu 
celá mezozoická oblas( Slovenský kras - Aggtelek 
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(K. Balogh , 1940-1948. J. Noszky, 1948). Po 2. svetovej 
rnjne sa výskum zi ntenzívnil na slovenskej aj na madar
skej strane s cieľom vyhľadal nové zd roje nerastný·ch 
surovín. Zúčastnili sa na ňom slovenskí, českí a madarskí 
geológovia - D. Andrusov ( 1953-1955 ). K. Balogh 
(1950-1961). J. Bystrický (1954-1963) . C. Pantó 
( 1953- 1956). M. Maheľ ( 1950-195.:J.), M. Mi šík ( l 9.'i3). 
J. Kováčik (1955), O. Fusán (1954-1961). A. Nemčok 
(1953). V. Homola (1951-1952). L. Bartkó (1953) a i. 

Mezozoikom bradlového pásma sa zaoberal C. M. Paul 
(1869), D. Andrusov (1929, 1931. 1938). K. Birkenmajer 
(1956. 1960) . Z. Roth (1940) a H. Šwidzinski (1962). 

Triasové útvary v Zemplínskych vrchoch študoval 
H. Wolf (1869). G. Szadecki ( 1897), I. Ferenczi (1943), 
A. Matej ka a Z. Roth ( 1950). 

RNDr. Jeno Noszky Jr., CSc. ( 15. 4. 1909, Kežmarok), 
riaditeľ Madarského geologického ústavu \' rokoch 
1953-1956. sa venoval hlavne geologickému mapornniu 
mezozoických útvarov Slovenského krasu spolu s K. Ba
loghom, L. Bartkom, A. Fbldvárim a s A. Telekim. 
Na základe vápnitých rias rozdelili wettersteinské vápence 
na ladin a anis a vyčlenili aj komplexy karnu a norika . 

Akademik Michal Maheľ ( 19. 8. 1920 Trhovište-
7. 8. 1999 Bratislava), jedna z najväčších osobnosti 
slovenskej geológie. v rokoch po 2. svetovej vojne pracom! 
aj v gemeriku. a to v oblasti medzi Košicami. Klátovom 
a Krompachmi. ako aj v južnom gemeriku. Výsledkom 
jeho \,ÝSkumu sú návrhy litostratigrafie paleozoika študo
van51ch oblastí gemerika a hodnotenie ekonomického 
vý•znamu rudných a evaporitových ložísk. Koncom 50. 
rokov 20. stor. (už aj ako riaditeľ Štátneho geologického 
ústavu) sa zaoberal aj mezozoickými sériami, najmä severo
gemerickou synklinálou a Stratenskou hornatinou a jeho 
výsledky sa aj v súčasnosti považujú za dominantné 
pre stratigrafiu a tektoniku týchto regiónov. Začal organi
zovať systematický geologický výskum a geologické 
mapovanie celého územia Slovenska s vyústením 
do tvorby a publikovania generálnych geologických máp 
\,'. mierke 1 : 200 OOO a monografie Regionálna geológia 
CSSR ( 1967, 2. diel). ktoré sa stali základnými dielami 
o geológii Slovenska. Medzinárod né uznanie získal predo
\ šetkým prácami o zlomovej a príkrovovej tektonike 
karpatského horstva. ktoré prezentoval najmä na tekto
nickej mape karpatsko-balkánskcho systému. Za túto mapu 
a sprievodnú monografiu dostal významné medzinárodné 
ocenenie. Medzi nespočetné Maheľove aktivity patrí aj 
organizovanie veľmi populárnych celoštátnych tektonických 
konferencií a vykonávanie mnohých funkcií v domácich 
aj medzinárodných organizáciách, komisiách. redakciách 
odborných časopisov , ako aj pedagogická či nnosi. 

RNDr. Ján Bystrický, DrSc. ( 13. 5. 1922 Levoča-
3. 6. 1986 Bratislava). vynikajúci fytopaleontológ a strati
graf karbonátov západokarpatského triasu. výskumom 
zelených rias (Dasycladacea) dosiahol svetové uznanie 
a s ním potom súviseli aj funkcie v medzinárodných 
inštitúciách a komisiách, ako aj organizovanie medzi
národného korelačného programu zameraného na vývoj 
triasu v mediteránnej oblasti. Začiatkom 50. rokov 20. 
stor. sa podobne ako mnoho dal ších geológov zaradí 1 

do spišsko-gemerského kolektírn na \) hľadá\ anie ložísk 
nerastnS•ch suro\ ín. najmä hematitm ých a Pb-Zn , spod
nom triase na juž.nom okraji gemcri ka. Slm enský kras 
sa stal jeho domm ským územím \ýskumu a jeho vý sled k) 
mu priniesli uznanie a mnohé \) soké ocenenia. 

Geológol'ia, krorí sa ;,aoberci/i paleogénnrnli IÍtťmmi 

Flyšové pásmo \ 5 chodného Slm ens ka skúmali 
V\'Znamní geológm·ia už \' 19. stor. Patril medzi nich 
F~ Hauer (1858.~ 1859 - Mi nčol a Čerhm ské vrchy). 
K. M . Paul (!859 - (·e rhmské ncln l. V. Uhli!! ( 1983. 
1890 - Čerhm ské vrch). Lubotín. Ptm eč. Čirč)~ Začiat
kom 20. stor. sa o toto územie 1.aujímal T. Pose \\ itz 
( 1906-1907 - Zborov). W. Bernou II i ( 191 2 - Zborm ). 
R. Kettner a O. H) nie ( 1925 - Medzilaborce. Dukla). 
D. Andruso, ( 1930 - Uh). A. Matéjka a L. Zelenka 
( 1931 - Malcov, Zborov, Bardejm ). H. Šwidzinski ( I934 -
prvé základné rozdelenie flyšového pásma na východnom 
Slovensku) a O. Kodym ( 1935 - Oľka). 

PovojnmS, výskum flyšového pásma začalo málo 
geológov a navyše aj trocha neskoro. Motiváciou bola 
perspektíva roponosnosti oblasti. Vedúcou osobnosťou 
skupiny slovenských a českfch geológov bol B. Leško. 
ktorS zá kladnú stratigrafiu a tektonickS Št)I C1zemia 
pre zentoval I rade štúdií a \ drnch monografiách ( 1952-
1968). Spolupracoval s M. Ksi4zkie\\ icwm ( 1959) 
a s O. Samuelom ( 1960). Systematický 15 s kum flyšm ého 
pásma na východnom Slmensku. ktorS sa začal , sC1vis
losti s tvorbou geologickS'ch máp \ mierke 1 : 200 OOO. 
posk1 tol prvú súhrnnú bázu úcla_jm o f!) šornm pásme. 
o jeho Ii tostratigrafi i. tektonickej stavbe a o nerastných 
surovinách a zúčastnil sa na ňom T. Koráb (1961-1966). 
J. Nemčok (1961 - 1965). T. Ďurko\ič (1960- 1963). 
R. Marschalko (1960-1966). Z. Stráník (1958- 1965). 
V. Pes! (1958- 1965), F. Chmelík (1959-1960). E. Mcnčík 
(1959-1963) a z palcontológm napr. O. Samuel (1961 -
1966). E. Hanzlíkmá ( 1960-1961). V. Gašparíko\á (1966) 
a M . Váňová ( 1961 ). 

RNDr. Bartolomej Leško, DrSc. (3. 6. 1918 Vrano, 
nad Topľou-Čemerné-25. 4. 2000 Bratislava), bol vedúcou 
osobnosťou povojnm·ej generácie zaoberajúcou sa 11) ŠO\ ými 
Karpatmi na východnom Slovensku. Urobil geologické 
mapy z oblasti medzi Medzilaborcami a Sninou. Vranovom 
nad Topľou a Strážskym a medzi Ondarnu a Torysou. 
ktoré txJli podkladom na vyčlenenie a definm anie, iacerých 
litostratigrafický'ch jednotiek (belovežského a strihov
ského súvrstvia, lupkovských a papínskych nstiev ). 
Prvý v novšej literatúre použil termín globigerinový 
slieň a mal cm ské súvrstvic, ktoré \') \ojom a stratigrafic
kým postavením zodpmedá menilitO\ým a krosnianskym 
\ rstvám ,onkajších flyšových Karpát. Ksiqzkie\\ icz 
a Leško ( 1959) ich označili ako menilitové krosn ianske 
vrstv) a v centrálnokarpatskom paleogéne Leško ako 
šarišské vrstvy. Leško zostavením geologických rezov 
poskytol predstavu o geologickej stavbe \Onkajšieho 
flyšového pásma a vihorlatskej oblasti. Spolupráca s geo
fyzikmi ho priviedla k interpretácii podložia flyšov51ch 
Karpát na východnom Slovensku. V súvislosti s hodnotením 
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roponosnosti ťlyšového pásma sa zaoberal regionálnymi 
prognóznymi kritériami, a to aj na základe mnohých 
zahraničných študijných pobytov. Na ich overenie vypra
coval projekty hlbokých vrtov a potom ich aj odborne 
zhodnotil (Lipany a Lubina). Výsledky svojho výskumu 
publikoval v mnohých štúdiách a monografiách. V spolu
práci s J. Slávikom bol pri zrode Slovenského geologického 
úradu a pri vypracúvaní cieľov tejto ustanovizne. Bol aj 
predsedom bratislavskej pobočky SGS a členom viacerý1ch 
odborných komisií a redakčný1ch rád. 

RNDr. Tomáš Koráb, CSc. ( 15. l O. 1936 Prešov
...J.. 6. 1993 Bratislarn), začiatkom 60. rokov 20. stor. začal 
svoju bohatú, aj keď krátku odbornú činnosť vo flyšovom 
pásme na východnom Slovensku. Bol propagátorom a rea-
1 izátorom moderných výskumných metód a aplikoval ich 
ako mapujúci aj koncepčný geológ pri hodnotení perspek
tívnosti flyšovej zóny z hľadiska výskytu uhľovodíkov. 
Na tento cieľ vyprojektoval a zhodnotí I viac hlbokých 
vrtov (Smilno, Zborov. Zboj, Hanušovce nad Topľou. 
Šariš), ich vý,sledky využil pri vedeckých záveroch o stavbe 
územia, zverejnil ich v početných publikáciách a využil 
pri tvorbe li stov geologických máp (Nízke Beskydy
-vý1chodná čast) a vysvetliviek. Vo funkcii riaditeľa GÚDŠ 
nadviazal vedeckú spoluprácu s ústavmi okolitý1ch štátov, 
ako aj USA a Veľkej Británie. 

Predstavitelia geologického 11ýskumu 
neogénnych útvarov 

Prvé publikované údaje o neogéne v_ý;chodného Slo
venska sú v diele F. S. Beudanta (1822) a O. Hingenaua 
( 1858). O nálezi skách uhlia a soli sa zmienil F. Hauer 
a F. Richthofen (1859. 1860, 1869), H. Wolf (1869) 
a A. Gesel 1 (1886) a prvú petrografickú charakteristiku 
vulkanitov urobil C. Doelter (1873) a S. Roth (I88...J.). 
Neovulkanitom v 20. stor. venoval pozornosť A. Hoffer 
(1925), V. Čechovič (1938), Z. Schréter ( 19...J. I ). L. Lóczy 
( 19...J.3), I. Fcrenczi ( 1943) a M. Kuthan ( I9...J.8) a po 2. sve
tovej vojne Z. Pouba (1949), D. Andrusov ( 19...J.8. 1951 ). 
.1. Šalát ( 1954--1955) a .1. Seneš ( 1954, 1957). Aj po 2. sve
tovej vojne sa výskum neogénnych sedimentov orientoval 
na výskyt nerastných surovín. najmä na ropu, plyn, uhlie, 
soľ a nerudné suroviny. Zúčastnil sa na ňom B. Leško 
( 1953-1957), .1. Švagrovský ( 1950- 1957), J. Seneš 
( l 9S3- l 957), V. Homola ( 19...J.9, 1953-1954), V. Čechovič 
( l 9S0), J. Janáček ( 1958- 1959), V. Hano (1950-1953), 
E. Menčík (1953), J. Gašparík (195...J.-1955) , F. Čech 
( 1956), V. Žurek ( I95...J., 1956), J. Slávi k ( 1952-1956), 
B. Zorkov ský ( 1952), M. Mi šík ( 195...J.), H. Bystrická 
(195...J.). R. H. Danihelová (1954--1955) a i. 

Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2. 5. 1921 
Sečovce-18. 12. 1985 Bratislava). významný slovenský 
paleontológ, ktorý sa popri pedagogickej činnosti venoval 
miocénnej moluskovej faune najmä zo sedimentov sarmatu 
a vrchného bádenu východného Slovenska s aplikáciou 
na biostratigrafiu a paleoekologické prostredie. Na základe 
ulitníkov, z ktorých opísal a publikoval mnoho nových 
a dm tedy neznámych druhov a poddruhov, vyčlenil a pome
noval myšlianske a olšavské vrstvy. Spracoval systematiku 

mol uskovej fauny a okrem \ iacerý ch monograťi í napísal 
aj prvú vysokoškolskú učebnicu Základ) systematickej 
zoopaleontológie - Evertebrata ( 1976). 

Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (3. 2. I92...J. Košice-
28. 5. 1992 Bratisla\a), s J. Š\agrovským a .1. Janáčkom 
patrí medzi vedúce osobnosti , ý skumu I itológie, biostrati
grafie a geologickej stavb) vý chodoslm enskcj neogénnej 
panvy. Venmal sa aj uhoľnej problematike nielen na vý
chodnom , ale aj na južnom SI01 ens ku. Bol koordinátorom 
geologického mapovania pre uhornú prospekci u a aj 
autorom kritérií na prognózovanie a , ) hladá, anie uhorný-ch 
ložísk. Bol aj i)nikajúcim paleontológom. venmal sa 
systematike mäkkýšm (našiel a opísal mnoho nových 
druhov) a ich biotopom a aj na základe litologického štúdia 
prostredia panvy modelm al paleogeograťické prostredie 
sedimentačnýIch bazénm. Zaoberal sa chronostratigrafiou, 
regionálnym stupňom a stratotypom neogénu. a to nielen 
v rámci Slovenska, ale celej mediteľánnej oblasti (bol aj 
predsedom komisie pre stratigrafiu tejto oblasti a ,edúcim 
projektu IGCP). Aktírne pôsobil v rozličný ch domácich 
a zahraničn_ý;ch odborn_ý;ch komisiách a redakciách, bol 
členom domácich aj zahraničných geologických spoločností, 
pracoval ako C\pert v zahraničí a aj publikoval výsledky 
svojho výskumu. Aj ked· J. Seneš ,enO\al vda času 
mnohým svojim koníčkom. stal sa geológom európskeho 
formátu, V)Značoval sa neddanou odbornou erudíciou aj 
,ýbomými organizačnými schopnosťami. ktorým vdačí 
za dokonalú organizáciu viacerých medzinárodných akcií. 

Ing. Ján Slávik, DrSc. (25. 1. 1932 Kapušany-! 6. 12. 
197...J. Bratislava), začínal ako mapujúci geológ a petrograf 
najprv v podvihorlatskej uhornej panve a neskôr na stred
nom Slovensku. Od roku 1960 organi zm al vyhľadá1 anie 
nerudných surovín. pred01 šetký m keramického ílu. a v tejto 
súvislosti sa zaoberal aj geologickou sta\ bou neogénn1ch 
panví a ich litologickou náplňou nátane chronológie 
a tektonického pozadia neogénnej Htikanickej činnosti 
vo Vtáčniku, Vihorlate. \ Slanských a Zemplínskych 
vrchoch. Mimoriadne erudm aný odborník so širokým 
spektrom vedomostí , ostatný ch rokoch života skúmal 
hlbinnú stavbu na pomedzí Západných a Východných 
Karpát s panónskym blokom a neogénom \ mediteránnej 
oblasti. Jeho organizačné schopnosti sa , ) užili pri orga
nizovaní slovenskej geológie po federalizácii c":esko
slmenska, pri jej koncepčnom a organizačnom zameraní. 
neskôr. po rozdelení republiky a po zriadení Slovenského 
geologického úradu sa stal jeho predsedom. Mal bohaté 
zahraničné styky vytrnrené na báze vlastný ch odborný ch 
výsledkov, ktoré blahodarne , plý, ali aj na nadväzovanie 
kontakt01 sI0\ enských geologický ch organizácií so zahra
ničím a na ich účasť v medzinárodných projektoch a činnosti. 

Prof. RNDr. Ján Šalát (9 . .'i. 1919 Udavské-! 2. 11. 
1973 Košice) bol hlarným organizátorom ,ýučby geológie 
na Technickej univerzite v Košiciach. Výskumnú činnosť 
v petrografii a petrochémii zameral na S) ste matiku 
neog~nneho vulkanizmu na , ý chodnom Slovensku. ako 
aj v Stiavnických vrchoch. V sú, islosti s , ul kani tmi sa 
zaoberal aj výskumom perlitu. ktorý sa vďaka jeho 
vý sledkom začal , 1 ufo at priem) selne. Prof. Šalát bol aj 
veľmi dobrým pedagógom a organi zátorom s \Jnikajúcimi 
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komunikačnými schopnosťami. Aj to mu umožnilo ľahko 
nadväzovať kontakt medzi domácimi a zahraničnými 
geológmi a inštitúciami. Pred päťdesiatimi rokmi (v roku 
1956) zorganizoval jubilejný IO. zjazd ČSMGS a zúčastnil 
sa na práci mnohých odborných komisií. 

Prof. RNDr. Július Činčár, CSc. ( 1--1-. 1 1 . 1919 Micha
lovce-! O. 9. 1979 Prešov). sa popri pedagogickej činnosti 
orientaval na výskum akcesorických minerálov neovulka
nických oblastí Slanských vrchov, Vihorlatu a Banskej 
Štiavnice. 

RNDr. Jozej Čverčko, CSc. (16. 12. 1935 Topoľany
I4. 7. 1996 Michalovce), sa od začiatku svqjej odbornej 
kariéry venoval prieskumu uhľovodíkov na východnom 
Slovensku. Patril do skupiny priekopníkov. ktorí vypra
covali prognózy uhľovodíkov až po ich ťažbu. Medzi jeho 
úspechy patrí aj objavenie senianskeho ložiska na základe 
štruktúrnej a faciálnej analýzy územia v kombinácii 
so seizmickými údajmi. Aby k takýmto výsledkom dospel. 
podrobne študoval Ii tológi u celej východoslovenskej 
neogénnej panvy, jej tektonickú stavbu. najmä zlomovú 
tektoniku. Známa a používaná je jeho klasifikácia 
zlomov a definícia základných litostratigraťických jedno
tiek neogénnej výplne panvy. Bol nielen vynikajúcim 
geológom, ale vynikol aj v metodike pieskumu uhľo
vodíkov, čo ťažobnému závodu prinieslo veľmi pozitívny 
efekt. 

Záver 

Nepatrí sa lipnúť na starých názoroch. koncepciách či 
teóriách. pokiaľ ich prekonalo nové bádanie, nový vý
skum alebo prieskum, ale z toho nevychodí, že ich nemá
me študoval, poznať a osvojiť si ich. najmä ak ide o vý
skum v rovnakej alebo v príbuznej odbornej oblasti. Na 
druhej strane by bolo neodpustiteľné a veľmi škodlivé zo
trvávať pri zastaraných postojoch, názoroch a záveroch, aj 
keď ich vyjadrila významná vedecká osobnosť a autorita, 
ak nové postoje, náhľady, závery a pod. vyplývajú z detail-

nejších prác a zo spoľahlivejších údajrn získaných moder
ný·mi , ýskumnými a prieskumnými metódami a za pomoci 
najnovšej techniky. 

Sme hrdí na spomenuté osobnosti slrnenskej geológie 
pochádzajúce z I ýchodného Slm ens ka. 1 ysoko hodnotí
me ich pionierske čin.) a I ýsledk) na poli geológie. 
no zároveň. aj keď to môže z.niet trocha neskromne. ,·y
jadrujeme odhodlanie nezostať I ich tieni. lebo I tom 
spočíva pokrok I ed). Pokrok a úspech sa dnes rornako 
ako v minulosti nesnúbia s pohodlnosiou. nedósled
nosiou. povrchnostou, karierizmom a pod. Tým. ktorých 
sme spomenuli. isto boli takéto I lastnosti cudzie. lebo 
inak by nedosiahli úspech). ktoré dnes s úctou a vdakou 
hodnotíme aj obdirnjemc. 
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Poslanie a postavenie geológie v spoločnosti 

Základným poslaním geológie je zabezpečovať geovedné 
informácie o abiotickej zložke prírody. Možno to dosiahnuť 
iba systematickým geologickým \ ýskumom a prieskumom 
a \')Užívaním najmodernejších vedeckých, metodických 
a technologický ch postupov. Takýto cieľ sledujú prakticky 
\ šetky \ yspelé krajiny, a preto rozvoju geovedných dis
ciplín a získavaniu nevyhnutných informácií o abiotickej 
zložke prírody venujú náležitú pozornosť. 

Vý·skum a prieskum geologickej stavby územia štátu 
je kľúčom k poznaniu jeho prírodného prostredia a suro
vinm ý ch zdrojov. V takomto zmysle a smere má geológia 
nezastupiteľnú úlohu aj pri formovaní stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja spoločnosti. čo vyjadruje aj Koncepcia 
geologického výcskumu a prieskumu území SR do roku 
2006 (perspektívne do roku 201 O). ktorú schválila vláda 
SR uznesením 33...i 3. apríla 2002. 

Komplexné geologické informácie z územia štátu sú 
nevyhnutným podkladom na chápanie a \ýskum prírod
ných procesov a ekosystémm·, ale aj predpokladom hod
notenia a racionálneho využívania surovinových zdrojo\·. 
hodnotenia zdrojov termálnej, minerálnej a podzemnej 
vody , ich optimálneho vy užívania a ochrany, riešenia 
ukladania odpadu, hodnotenia geologických rizík. hodno
tenia územia z inžinierskogeologického hľadiska vrátane 
problematiky rajonizácie, urbanizácie a zakladania veľkých 
stavieb. hodnotenia stavu znečistenia životného prostredia 
tO\ickými prvkami a látkami. ako aj vplyvu ľudskej čin
nosti na životné prostredie. 

Je všeobecne známe. že sa z výsledkm svetovej vedy dajú 
preberať a aplikovať len teoretické poznatky a metodické 
postupy. Predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti aj 
na báze geovedných informácií je teda ustavičný rozvoj 
poznávania geologickej stavby štátneho územia a perma
nentné dopÍííanie nových informácií. 
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Geologický výskum a prieskum na Slovensku 
a jeho perspektívy 

Súčasnú štruktúru organizácií a pracm ísk geologického vý
skumu a prieskumu na Slm ens ku možno považovať za vhod
nú. ale treba zdôrazni( že sa I eda st.:i1 a integrálnou súčasťou 
trhového hospodárstva, a preto sa musí správať podobne ako 
iní účastníci trhu. Jednotli\ é smer) geológie sú vz~jomne pre
pojené. podstatným spôsobom sa ovply I ľíujú, a tak je v záuj
me racionálneho \)'užívania prostriedkm im estovaných 
štátom do tejto oblasti nev)hnutná ich jednotná koordinácia. 

Koexistencia pracm ísk (inštitúcií) Geologického ústavu 
Slovenskej akadémie I ied. univerút, Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra a podnikateľského sektora na jednej 
strane \ytvára priazni\é konkurenčné prostredie, umožňuje 

potrebnú špecializáciu a komplementárnosť geologickýcch 
pracodsk, ale \ edie aj k nežiaducej rozdrobenosti a v nepo
slednom rade môže\ iest aj k nepotrebnej duplicite. 

Jednotli\é činnosti sa I základnom a aplikovanom geolo
gickom výskume \' praxi často prekrý\Aiú. nieked) sa ne
dajú od seba striktne oddelil. a preto ich stručne definujeme. 

Základný výskum je e\peri mentálna alebo teoretická 
práca vykoná\ aná \ prľom rade na získavanie nm Ý'Ch 
poznatka\. Anal) zuje \ lastnosti. štruktúry a\ ziahy so za
meraním na formulornnie a testmanie h) potéz. teórií 
alebo zákonov. Výsledk) základného\ ýcskumu Z\ yčajne 

neslúžia na komerčné účely. ale sa publikujú vo vedeckých 
časopisoch a občas sa môžu aj utajoval. 

Aplikovaný výskum je origináln) \)Skum zameraný 
na získavanie 110\ ý ch poznatkm. ale je priamo zameraný 
na špecifické praktické účely alebo ciele. Rozv(ja myš
lienky do aplikmateľnej formy a jeho výsledky sa orien 
tujú tak. aby boli primárne uplatniteľné pri istom počte 
produktov , operácií alebo systémm. Informácie aplikova
ného výskumu sa často patentujú alebo aj utajujú. 

Na Slmensku geologickú činnosť\) koná\ ajú: 
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Základné smery geologického výskumu a prieskumu 

Geologický ústav SA V 

Základný geologický 
výskum, čiastočne 

a likovan · v' skum 

Vysoké školy 

Základný geol. 
výskum 

Výskum geologickej stavby územia 
a geologické mapovanie 

Z hľadiska spoločenskej potreby sa ako najpotrebnejšie 
ukazuje pokrytie územia štátu kvalitnými geologický1mi 
mapami rozličnej mierky a riešenie geologickej stavby 
v trojrozmernom priestore. Treba zdôrazniť. že výskum 
geologickej stavby územia SR spätý s geologickým 
mapovaním vytvára základnú poznatkovú bázu geológie, 
ktorá je predpokladom úspešného riešenia úloh aplikovanej 
geológie. 

Základná geologická mapa ako primárny zdroj informácií 
o abiotickej zložke je model geologickej stavby územia 
odrážajúci hlavne skutočný stav poznania v danom čase 
a na danom stupni vývoja metodík výskumu. Geologické 
mapovanie treba chápať ako permanentné spresííovanie 
geologických informácií o území štátu, a preto len dô
sledným pokračovaním v sys tematickom geologickom 
výskume s využívaním nových progresívnych metodík 
možno zabezpečiť relevantné geologické podklady dôležité 
z hľadiska plánovania a využívania abiotickej zložky 
životného prostredia. 

Geologické mapovanie územia Slovenskej republiky 
a tvorbu geologických máp v zmysle zákona 313/ 1999 Z. z. 
zabezpečuje štát prostredníctvom právnickej osoby zriade
nej MŽP SR na výkon štátnej g~ologickej služby. Štátnu 
geologickú službu vykonáva Státny geologický ústav 
Dionýza Štúra, ktorý tvorí a vydáva nasledujúce druhy 
geologických máp: 

a) Základné geologické mapy v mierke 1 : 25 OOO 
Geologické mapy v mierke 1 : 25 OOO sa verejne opo

nujú, odovzdávajú do Geofondu na dalšie využívanie 
a sú základňou na tvorbu regionálnych geologických máp 
v mierke 1 : 50 OOO. 

b) Regionálne geologické mapy \ mierke J : 50 OOO 
Geologické mapy regiónov v mierke 1 : 50 OOO tlačou 

spolu s knižnými vysvetlivkami vydáva ŠGÚDŠ. Od roku 
1972 doteraz vyšlo 45 regionálnych geologických máp 
tejto mierky a na úplné pokrytie územia SR treba ešte 
zostaviť mapy z regiónu Považský Inovec, Trnavská 
pahorkatina. Nízke Beskydy-stred, Biele Karpaty, Podu
najská nížina-juh, Orava-sever a Žiar. 

V opodstatnených prípadoch bude treba v budúcnosti 
prikročiť k reedícii a tvorbe geologických máp novej 
generácie z regiónov, ktorých mapy sú zastarané a ncpo-

Štátny geologický 
ústav D. Štúra 

Komplexný geol. 
výskum a prieskum 

územia SR 

Súkromné organi zác ie 

Geolog. prieskum, 
čiastočne aplik. 

eolo ick · v· skum 

sk_\ tujú aktuálne informácie. Takým regiónom na východ
nom Slm ensku sú Nízke Besk_\d:-západná čast. 

ŠGÚDŠ v súčasnosti rieši Cilohu sC1 visiacu s tvorbou 
digitálnej geologickej map) územia SR v mierke 1 : 50 OOO 
s jednotnou legendou otvoreného typu. ktorá umožní 
budúce úpravy a zohľadní aktuáln) stm poznania z geolo
gického mapovania územia SR (úloha sa skončí v roku 
2005). Mapa sa začlení do informačného S_\Stému MŽP SR 
a používatelom sa sprístupní ako interaktÍ\ ny atlas na CD. 

c) Prehľadné geologické mapv na topografiek) ch I istoch 
v mierke 1 : 200 OOO 

Komplexná edícia prehľadných geologických máp v mier
ke J : 200 OOO územia Československa \Znikla na začiatku 
60. rokov 20. stor. a v tom období bola \'ľcholným dielom 
oceneným aj v zahraničí. Pretože tieto mapy sú v súčas
nosti už zastarané, od roku 2000 sa tvorí nová edícia máp 
na topografických listoch v mierke 1 : 200 OOO. ktorá vyjde 
tlačou v roku 2006. 

d) Republikové mam \ mierke 1 : 500 OOO a 1 : 1 OOO OOO 
Pre potreby interregionálncj medzinárodnej korelácie 

výučby geológie na univerzitách a stredných školách sa 
v ostatnom čase z územia SI0\cnskej repu bi iky zosla\ i Ii 
a tlačou vydali nasledujúce mapy: 

- Geologická mapa SR v mierke 1 : 500 OOO ( 1996) 
- Geologická mapa Západných Karpát v mierke 1 : 500 OOO 

(2000) 
- Neotektonická mapa SR v mierke 1 : 500 OOO ( 1996) 
- Tektonická mapa SR v mierke 1 : 500 OOO (200...J.) 
- Geologická mapa SR v mierke 1 : 1 OOO OOO ( 1998) 

Hydrogeológia a geotermálna energia 

Na detailné poznani e distribúcie zdrojo\ a zásob1 pod
zemnej vody, ich ochranu a racionálne V) užívanie je 
ne\ yhnutné pokračovať \ hydrogeologickom výskume 
a prieskume. 

Najdôl ežitejšie sú nasledujúce úlohy: 
- Tvorba základných h) drogeologických a hydrogeo

chemických máp v mierke 1 : 50 OOO. ktoré sú prvotnou 
podkladovou informáciou o hydrogeologických pomeroch 
Slovenska. 

V minulosti sa z územia Slm enska klasickou tlačou 
urobilo niekoľko máp \ mierke 1 : 50 OOO. ŠGÚDŠ 
v súčasnosti rieši projekt tvorb1 hydrogeologických máp 
v mierke 1 : 50 OOO (plánované skončenie v roku 2006) 
z dalších deviatich regiónov Slovenska ( Medzi bodrožic. 
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Vihorlat. pohorie Žiar, pohorie Čergov, Muránska planina. 
západná čast Veľkej Fatry, Turčianska kotlina, Ipeľská 
kotlina. Podunajská nížina - Žitný ostrov). Mapy vyjdú 
na CD nosičoch vo forme relatívne jednoduchého infor
mačného systému so širokým využitím. 

V nad\ äznosti na základné hydrogeologické mapy bude 
treba: 

a) Zostaviť špecializované hydrogeologické a hydro
geochemické mapy pre potreby územného rozhodovania. 
Budú to mapy zdrojov podzemnej vody, ich zraniteľnosti 
ochrany a zásoby, ako aj vodohospodárskej využiteľnosti 
územia a pod. 

b) Vykonať regionálny hydrogeologickf výskum a prie
skum spätf s hodnotením množstva podzemnej vody vo 
väzbe na hydrogeologickú rajonizáciu SR. s matematic
kým modelovaním prúdenia podzemnej vody, výpočtu 
množstva podzemnej vody a s návrhmi na optimálne 
exploatačné množstvo. Vyhľadávací prieskum treba pred
nostne orientovai do regiónov s doteraz vykazovaným 
nedostatkom podzemnej vody. 

c) V budúcnosti počítať s tvorbou hydrogeologickej 
a hydrogeochemickej mapy Slovenska v mierke 1 : 500 OOO 
a s hodnotením vplyvov globálnych klimatickfch 
zmien na kvalitu a kvantitu podzemnfch a minerálnych 
vôd. 

Zdroje geotermálnej energie 

Slovenská republika má vďaka prírodnfm podmienkam 
významný potenciál geotermálnej energie, ktorf sa na zá
klade doterajšieho vfskumu hodnotí na 5538 MWt. z čoho 
_je zhruba 50 % technicky využiteľných. 

Využívanie geotermálnej energie má ekonomickf aj 
ekologický význam, a preto je mimoriadnym záujmom 
štátu vytvoriť podmienky na urfchlené využívanie tohto 
potenciálu (doteraz sa overilo 280 MWt a využíva sa 
131 MWt). 

Na dalšie využívanie zdrojov tejto energie treba: 
a) Dokončil overovanie geotermálneho potenciálu per

spektívnych oblastí Slovenska na zistenie prognóznych 
zdrojov a podmienok ich exploatácie. 

b) Vytvoriť databázu zdrojov geotermálnej energie Slo
venska vo forme GIS, ktorá bude aktualizoval a dopÍňai 
súčasné informácie a poznatky. 

c) Pripravil a vydať tlačou Geotermálnu mapu Slovenska 
v mierke 1 : 500 OOO. 

Inžinierska geológia 

lnžinierskogeologickf v51skum a prieskum hodnotia 
a poskytujú informácie o geologickom prostredí v súvis
losti so stavebnou činnosťou človeka, ochranou život
ného prostredia a s prognózovaním geodynamických 
procesov a javov. ktoré majú vplyv na kvalitu životného 
prostredia. 

Inžinierska geológia hodnotí predovšetkým horninové 
prostredie a procesy, ktoré v ňom prebiehajú. napr. 
zosuvy, zvetrávanie, eróziu, zmeny vlhkosti. krasovatenie. 
seizmickú aktivitu a pod. 

Výskum a prieskum v rámci inžinierskej geológie 
v súčasnosti tvorí a aj v budúcnosti bude trnriť: 

Monitoring geologických faktorov fo otného prostredia 
Ide o systematické v čase a priestore definované pozoro-

1 anie presne určených charakteristík a zložiek . ktoré 
s určitou mierou vý pOI ednej schopnosti reprezentujú sie
dm anú oblasť. Čiastkm5 monitorm ací S) s tém (ČMS) -
Geologické faktor) je účasťou Moni toro1 acieho S) stému 
životného prostredia Slm enskej re publik). a tak tvorí 
neodmysliteľne, súčasť národnej environmentálnej moni
torovacej siete a posk1 tuje údaje ostatným čiastkov5m 
monitorovacím systémom ži I otného prostredia SR. 
Čiastkovf monitorovací systém - Geologické faktory 

má v súčasnosti de1 äi pods1 stémm. a to: 
- zosuvy a iné svahm é deformácie. 
- tektonická a seizmická akti1ita územia. 
- zakr) té antropogénne sedimenty (staré en1 iron-

mentálne záiaže). 
- vplyv iažby na žirntné prostredie, 
- monitoring objemmej akti1ity radónu I geologickom 

prostredí. 
- stabilita horninových masí101 pod historickými 

objektmi, 
- monitorovanie riečnych sedimentov, 
- objemovo nestále zeminy, 
- erózne procesy. 
Tvorba inžinierskogeologick5ch máp 
lnžinierskogcologické mapy poskytujú informácie 

na príprarn komplexn5ch podkladm o geologickom pro
stredí pre územné plánmanie. urbanizáciu. hodnotenie 
geologického rizika. hodnotenie zraniteľnosti urbanizač nej 
krajiny a jej inťraštruktúľy a hodnotenie I plyvu činnosti 
človeka na životné prostredie. 
Podľa mierky sa mapy ro zdeľujú na prehľadné 

(] : 100 000), základné ( 1 : 50 OOO - 1 : 25 000) a pod-
robné ( 1 : IO 000) 

Základná inžinierskogeologická mapa sa skladá z mapy: 
inžinierskogeologických pomerov a z mapy inžiniersko

geologickej rajonizácie. 
Výskum. registrácia a hodnotenie zosm ných s1 ahových 

deformácií a iných geodynamických jarnv. 
Identifikácia a hodnotenie starÝch ekologických zátaží 
Do budúcnosti treba ráta( s tým, že sa z vy braných 

územných celko1 budú aj nadalej tvoril potrebné inžinier
skogeologické mapy rozličnej mierky. inžinierskogeolo
gické mapy mestský'ch aglomerácií na riešenie urbanizá
cie. inžinierskogeologické mapy ako podklad na záchranu 
kultúrnohistorických objektm a národných pamiatok. 

Nadalej bude treba robil inžinierskogeologický prie
skum pre líniové. podzemné, energetické. hydrotechnické 
a inžinierske stavby. 

Geochémia životného prostredia 

Z hľadiska ochrany ekosy stémm a celej ŽÍ\ ej prírody je 
nevyhnutné poznať prírodné zloženie a stav znečistenia 
neži vých zložiek ži rntného prostredia (hornín. pôd). rieč
nych sedimentov a vody) toxickými prvkami a látkami. 
zistiť zákonitosti ich distribúcie a redistribúcie. migrácie 
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a formy výskytu v prírodnom prostredí. Len na základe 
týchto poznatkov možno rozhodoval o pre,entívnych 
opatreniach a postupnej eliminácii negatívneho vplyvu 
toxických prvkov a látok prírodného a antropogénneho 
pôvodu· na ekosystémy a ich potenciálny vplyv na zdravie 
obyrnteľstva. 

Za najdôležitejšie v tejto oblasti aj do budúcnosti 
pokladáme: 

- vypracovanie environmentálnogeochemických metodík 
hodnotenia abiotických zložiek životného prostredia 

- zisťovanie primárneho a sekundárneho obsahu prvkov 
a látok v horninách, v pôde. v riečnych sedimentoch 
a v prírodných vodách a ich sprístupňovanie formou 
geochemických databáz. GIS. máp a atlasov 

- zostavmanie environmentálnogeochemických máp 
vybraných regiónov Slovenska a mestských aglomerácií 

- hodnotenie distribúcie prvkm· zložiek v súčastiach 
abiotickej prírody a ich potenciálny vply, na zdravotný 
stav obyvateľstva; metodický1 a praktický rozvoj medicín
skej geochémie a geomedieíny. 

Nerastné suroviny 

Zmenou politického a ekonomického systému s pre
chodom na trhový mechanizmus sa podstatne zmení la 
aj filozofia využívania nerastných surovín. Ťažba a využí
vanie nerastnfch surovín sa stali predmetom podnikania, 
ale štát má stále nezastupiteľnú úlohu pri ich vyhľadávaní 
a overovaní. Nadalej treba získavať podklady na hodnotenie 
surovinového potenciálu územia republiky. racionálne 
využh anie a ochranu domácej suroví novej základne. 

Hla1 né úlohv v oblasti surovinmý1ch zdrojm sú: 
- Ďalší I ý;kum zákonitostí vzniku a lokalizácie 

nerastný1ch surovín, tvorba modelov ložísk nerastných 
surovín na úrovni základného a regionálneho geologic
kého výskumu. 

- Hodnotenie suroví nového potenciálu územia vrátane 
určenia prognóznych území. 

V ostatnom čase sa skonči l program Metalogenetické 
hodnotenie územia SR, Metalogenetická mapa územia 
SR v mierke 1 : 500 OOO a program komplexného hodno
tenia nerastných surovín. Pozornosť bude treba I enovať 
hodnoteniu energetických suro1 ín najmä uhľovodíkového 
potenciálu v nádejných oblastiach flyšového a bradlového 
pásma a centrálnokarpatského paleogénu. 

- Vyhľadárnnie nmých a netradičných zdrojm nerast
ných surovín, alternatívnych domácich zdrojov dovážaných 
nerastných surovín. Z dnešného pohľadu v budúcnosti bude 
dôležité vyhľadávanie prírodných sorbentov na likvidáciu 
toxických látok vo vodách, na odsírovanie a čistenie 
plynov , izoláciu rádioaktívneho a toxického odpadu. 

- Výskum technologickfch vlastností nerastný·ch suro
vín. Domáca surovinová základíía sa nedá využívať bez 
dôkladného poznania halit:> nerastných surovín. najmä 
nerudných a environmentálnych. Technologický· výskum 
nerastných surovín bude treba zamerať hlavne na výskum 
tradičných surovín s netradičným využitím. 

- Výskum a prieskum I pl) 1 u ťažb) nerastnfch surovín 
na životné prostredie. 

Laboratórny sektor 

Laboratórnu analýzu geologických materiálov, vody 
a pôdy I súčasnosti I y koná1 a jednak referenčné laborató
rium MŽP SR v Spišskej Nmej Vsi (súčasť ŠGÚDŠ) 
a jednak niekoľko dalších laboratórií I súkromnej sfére. 
Na zvyšovanie kl al ii:> analýz Io I šetký ch sférach geolo
gickej činnosti bude v budúcnosti ne1 y hnutná akreditácia 
laboratórií. štandardizácia analytických metód. ale hlavne 
obnorn technického V)bmcnia laboratórií so 1.a1edením 
do praxe nových. 1 ýkonnejšíeh a presnejších laboratór
n) ch prístrojm a zariadení. Na z1 y šo1 anic odbornej úrovne 
1 ýstupov z geologický ch prác bude aj nacfalcj úlohou 
i ntenzírnejšie 1y užírnl špecifi km ané laboratóriá ŠG ÚDŠ, 
a to laboratórium izotopo1 ej geológie a elektrónovej 
mikroanalýz1. 

Informačné systémy 

Informácie získané geologickým I ýskumom a priesku
mom sú efektívne V) uži teľné, len ak sú všeobecne 
dostupné. Sprístupňm' anie takýchto geologických infor
mácií potenciálnym používateľom je v sC1časnosti. a bude 
hlavne v budúcnosti jednou z prľOradých úloh geológie. 

Odbor informatiky ŠGÚDŠ zabezpečuje informačný 
systém odborných činností a I rámci neho obstaráva. 
spracC11 a a uchováva geologickú dokumentáciu. Na tento 
cieľ vytvára register zosuvov. h:> drogeologický ch a geo
termálnych 1rtov. skládok. starých banských diel. mapmej 
preskúmanosti, 1 ý·hradných ložísk. zásoby pitnej a ter
málnej vod). geochemických I zo riek. geoľyzikálnej pre
skúmanosti. ná1 rhov prieskumných území a prieskum
ný·ch území. Trvalou úlohou je dokončenie transformácie 
registrov do elektronickej form) a ich sprístupiím anie cez 
Internet. 
Ďalšou úlohou je V) budm al komple.\.ný informačný 

systém v geológii zabezpečujúci zber. uchornnie a posk:> 
tovanie geologických informácií na úrovni súčasných 
technických možností lľOrb) databáz a ich prístup pre 
verejnosť prostredníct1 om Internetu. 

Propagácia geológie a využívanie výsledkov 
geologických prác 

Cieľom geologických i nšti tC1ci í a nadriadený ch orgánov 
štátnej sprá1y aj v budúcnosti bude sprístupňmat 1šetky 
poznatky o abiotickej zložke prírod). propago1 ai ich 
a V) užíval, širokom spektre činností jednak I podnika
teľskej sfére. ale aj orgánmi štátnej sprá1 :>. 
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Minulosť Zeme - kľúč k budúcnosti ľudstva? 
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( Doruťené 12. 4. 2005) 

Načo je nám geológia ... 
V mimoriadne rušnej súčasnosti so stále sa meniacimi 

podmienkami ekonomických a politických vzťahov, s ne
ustáleným postojom k úlohe vedy a kul túry v spoločen
skom živote sa dosť často spochybňujú vžité postoje 
a názory na postavenie poznávania a vzdelávania. Geoló
gia sa predstavuje (žiaľ. aj v mnohých našich školách) 
ako skostnatený súbor poučiek vhodný skôr do múzej
ných vitrín. Len niektoré fakty (napr. dinosaury, sopky 
a zemetrasenia) sa občas dostávajú do žurnalistických 
panoptík vedno s lochneskami či morskými obludami 
a tajomnými príšerami zo záhrobia ... Zrejme je naša chyba, 
že sme doteraz nedokázali spopularizovať geológiu ako 
podstatu a princíp poznávania sveta okolo nás, ako zabez
pečovateľa materiálnych základov každej ľudskej kultúry, 
a to od surovín na výrobu nástrojov kamennej doby až 
po plášte dnešných medzi planetárnych raketoplánov, aj 
ako záruku prežitia a rozkvetu ľudstva. 

Prístup geológie sa od iných vied o prírode odlišuje. 
Geologické fenomény majú (na rozdiel od objektov ved
ných disciplín zaoberajúcich sa iba svetom v súčasnom 
okamihu) vždy štvorrozmernú povahu. Interpretovať ich 
pomocou experimentálneho overovania zväčša nemožno, 
a preto geológia pri vysvetľovaní javov väčšinou nevy
užíva laboratórny experiment. ale pátra po ich minulých 
príčinách, stavia viac paralelných interpretácií a z nich 
konfrontáciou so stále novými pozorovaniami vyberá 
tie najpravdepodobnejšie. Pritom v ostatných desaťročiach 
je hnacím motorom priam geometrickým radom rastúce 
množstvo informácií o objektívne pozorovateľných geo
logických javoch. Každá hornina, jej súčasti i súbory hor
nín a ich vzájomné vzťahy v zemskom telese poskytujú 
nevyčerpateľný objem informácií, ktorých vysvetlenie 
a využívanie závisí len od vyspelosti použitých laboratór
nych a interpretačných metód. Zdá sa, že geologický vý
skum, do ktorého vstupujú stále nové metodik) a ktorý 
aplikuje vždy nové úrovne poznania, bude pokračovať 
tak dlho, ako bude existovai ľudstvo samo a jeho túžba 
po poznaní. 
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Geologický výskum na prelome tisícročí možno cha
rakterizo,·ai ako široko rozvinutú sieť navzájom sa prelí
najúcich disciplín. ktoré siahajú od regionálne a aplikačne 
zameraných odborov prinášajúcich ľudstvu priamy úžitok 
napr. hľadaním zdrojov nerastných suro, ín cez sofistiko
vané laboratórne techniky produku_júce exaktné faktogra
fické údaje až po zložité interpretačné postup) usilujúce 
sa rekonštruO\ at geologické proces). Je jasné, že tieto 
tri sféry geologických disciplín si , 1žadujú ustavičnCi 
pozornosť a materiálnu či finančnú podporu. Bez ohľadu 
na periodické zmeny cien prírodný ch surO\ ín, bez ich vy
hľadávania a ťažby sa ľudstvo celkom určite nezaobíde ani 
v budúcnosti. Odpoveď na otázku. aké to budú suroviny, 
sú kompetentní dať aj - v niektorých prípadoch len - geo
lógovia. Využívanie poznatkov základného geologického 
výskumu má čoraz viac environmentálny charakter. Stačí 
spomenúť, aké komplexné geologické vedomosti si vyža
duje nájdenie sprárneho miesta na úložisko rádioaktívneho 
odpadu. Čo najlepšie poznanie geologickej stavby územia 
vlastnej krajin1 je , tomto prípade nev) hnutnou pod
mienkou akýchkoľvek prognóz rozrnja energetik) a prie
myselnej v5roby založených na domácich surO\inách. 
Rozvoj laboratórnych metód je dnes už nemysliteľný 
bez veľkých investícií do prístrojového vybavenia. Ich 
oprárnenost' vyplýva z toho, že sú rovnako dôležité pri 
regionálnom, ako aj na procesy zameranom geologickom 
výskume , pretože pre obidve sféry je prísun nový'ch 
kvalitných primárnych údajo, nevyhnutný. Tretia, inter
pretačná sféra základného geologického I ýskumu potrebuje 
zasa hlarné investície do , zdelárnnia a budovania infor
mačných kanálm·. 
Načo nám bude geológia zajtra? 
Zem má za sebou štyri a pol miliardy rokov geologic

kého ,·ývoja a skoro ro, nak5 čas pred sebou do zániku 
slnečnej sústavy. Geologický záznam tohto vý-,oja 
je neúplný' a pri starších obdobiach iba fragmentárny. 
Už takmer dve storočia sa pri rekonštrukcii geologickej 
minulosti Zeme s väčšími alebo menšími úspechmi 
využíva v geológii veľmi obľúbený princíp aktualizmu. 
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Ten hovorí, že v minulosti na Zemi pôsobili rovnaké 
geologické činitele a procesy, ako aj dnes a tie už väčši
nou relatívne (v poro\'ílaní s minulosťou) dobre poznáme. 
Tento postulát možno s istou opatrnosťou aplikovať 
aj na budúcnosť. Lenže je v tom háčik. V minulosti totiž 
na Zemi prebiehali aj procesy resp. krátkodobé udalosti, 
ktoré zo súčasného obrazu Zeme nepoznáme. Podľa prin
cípu aktualizmu by sme budúci geologický vývoj Zeme 
mohli dobre prognózovať v dlhodobej perspektíve. ale 
zostávame bezradní pri predpo\·edaní krátkodobý ch, kata
strofických udalostí. Zatiaľ nemáme inú cestu. ako hľadať 
o nich informácie v minulmti. Je isté. že katastrofy, aké 
postihli Zem alebo jej časti v minulosti (a najmä také, 
ktoré sa opakovali viac ráz). ju postihnú aj v blízkej 
alebo vzdialenejšej budúcnosti. Po príklady netreba chodiť 
daleko - stačí zapnúť televízor a pozrieť si správ 1. Záplavy, 
zosuvy pôdy. zemetrasenia či sopečné výbuchy sú temer 
na dennom poriadku. Ale to vonkoncom nie sú tie naj
väčšie katastrofy. Občas (zvyčajne ex post) sa dozvedáme, 
ž.e Zem iba tesne minul akýsi predtým neznámy asteroid, 
ktorý by bol potenciálne schopný vyhubiť ľudstvo tak, 
ako sa to stalo dinosaurom pred 65 mi I iónmi rokov. Iné 
pre život na Zemi nepriaznivé udalosti prichádzajú pomaly 
a z hľadiska dÍžky ľudského života skoro nepozorovane, 
napr. klimatické zmeny vedúce k ľadovej dobe, obdobiam 
„ večných" daždov. alebo k suchým periódam meniacim 
značnú časť zemského povrchu na púšt. Práve takéto uda
losti geológovia z fosílneho záznamu dobre poznajú, vedia 
rekonštruovať, kedy, kde a ako sa začali, a vedia aj pove
dať prečo. Odkaz minulosti pre budúcnosť je v takýchto 
prípadoch jasný. 

Stratégia rozvoja ľudskej spoločnosti je zásadná otázka 
pre všetky krajiny (Schejbal. 2004). Geologické pomery 
a procesy v značnej miere podmieňujú charakter antropo
sféry, v ktorej sa prelínajú vzájomné vplyvy pôsobenia 
geosféry. hydrosféry, atmosféry a biosféry s ľudskou čin
nosťou. Všetkých obyvateľov planéty bez rozdielu sa stá
le viac dotýka explozívny a nerovnomerný rast ľudskej 
populácie. rastúca závislosť krajín od nerovnomerne 
rozmiestnený1ch nerastných (teda aj vodných) zdrojov, stále 
pálčivej ší problém energetických zdrojov , antropogénne 
zmeny krajiny súvisiace s nedomyslenou stratégiou apli
kácie nových technológií a vplyvu na životné prostredie 
(otázky recyklácie materiálov a znifovanie znečistenia 
antroposféry). 

Predbežne sa nepotvrdili katastrofické vízie o enorm
nom nedostatku niektorých kovov a prudkom raste cien 
nerastných surovín. Pripravujú sa technológie na získava
nie surovín z morského dna, morskej vody, z netradičných 
hornín a minerálov, ako aj zo \'Zduchu. Prísľubom môže byť 
využívanie súčasných hydrotermálnych výverov na mor
skom dne aj vyriešenie systémov recyklácie odpadu. 

Starosti spôsobuje blížiaca sa energetická kríza. Preto 
sa pozornosť sústreďuje na využívanie klatrátov metánu 
na morskom dne (zásoba 20 tisíc triliónov m3). ekono
mizáciu technologických procesov. geotermálnu a slnečnú 
energiu, ako aj na aplikáciu recyklovateľných zdrojov 
ako biotechnologického potenciálu morských i sucho
zemských organizmov a degradáciu organopolutantov. 

Problémom prestáva byť dostupnosť surovín. ale skôr ich 
kvaliľikovanejšie \)UŽÍ1anie a \ýsledky s ním späté (re
-ingeneering materiálO\'ých a energetických tokov v ľud
skej spoločnosti. cf. Schejbal. 1. c.). Ci\ ilizačná úrmeň 
každej spoločenskej etapy sa bude I budúcnosti hodnotiť 
nielen podľa toho. čo poskytla súčasným generáciám, ale 
hlarne podľa toho. čo zanechala potomkom, a to nielen 
vo sfére hmotného dedičstva. ale Jlredmšetkým v kom
plexnej oblasti prostredia života (Stý s. 2000). 

Poznajme svoj dom ... 
Ludst\O nevítazí nad prírodou (a bolo b) aj hlúpe. keby 

chcelo) a jeho perspektívn) rozvoj. ako aj každého národ
ného štátu do značnej mier:i zá1isí od prírodného prostre
dia. Rornako nairné je aj úsilie o .,ochranu„ životného 
prostredia . .zmrazením" jeho súčasného starn. Nemožno 
sa vrátiť k .. pôvodnému" stavu - taký ani nejestvuje. 
Aj dnešná tvár našej krajiny sa \ každom okamihu 
stáva súčasťou jej milióny rokov trvajúceho vývoja. 

Interpretácia fosílneho geologického záznamu a rekon
štrukcia minulých procesov a krátkodobých udalostí 
ovplyvňujúcich život na Zemi poskytujú dosl dôkazov 
o tom, že dynamicky sa \'yvíjajúce a ustm ične sa meniace 
ekosystémy prežívaj úce na povrchu našej planéty sú \ eľmi 
zraniteľné. Ľudstvo nie je výnimkou a nie je zatiaľ bez 
pochopenia ich podstat). štruktúry. \ ztahm a mechaniz
mov schopné tieto erocesy a udalosti pozitívn:im spôso
bom ovplyvňovať. Cien ek už dárno prestal byť lovcom 
koristiacim z divej a nepriatelskej prírod). \ ktorej žije. 
Naopak. je naj\·yšší čas. ab) si u,edomil. že je organic
kou súčasťou Zeme a že je s ňou neoddeliteľne zrastený. 
Musí teda dokonale poznat procesy a rozumieť tým. ktoré 
sa v nej odohrávajú, ktoré má od, ahu O\ ply\ ňcwať. musí 
dokonale zladiť svoju činnosť a bez zvyšku ju ,členil 
do kolobehov prebiehajúcich v prírode. 

Aj keď v minulosti ,.bolo \'Šetko zlé na niečo dobré"' 
(katastrofické udalosti a hromadné \')mieranie boli míľ
nikmi na ceste evolúcie. bez ktorej by nebolo ani ľud

stva), musíme dnes m) sl ieť aj na to, ako budúcnosť pred
vídať a ako sa vyhnúť potenciálne dernstujC,cim účinkom 
katastrofických i dlhodobejších nepriazni\ ých udalostí na 
ľudstvo. V súčasnosti sledujeme snahu varovať pred zhub
nými účinkami procesov. ktoré môže akcelerm a( ľudská 
aktivita. Možné náslcdk) pozorovaných javov sa však ne
dajú kvalifikovane zhodnotiť nepodloženými katastrofic
kými víziami a žurnalistickými fámami o prichádzajúcej 
apokalypse, ale iba triezv:im a dôkladným štúdiom dobre 
podložených faktov z dlhodobého vývoja. Poznanie minu
losti je jednou z najschodnejších ciest. ako s rozumnou 
pravdepodobnosťou predvídať budúcnosť. A práve z ta
kýchto poznatko\ a zo schopnosti reálne ich zhodnotil 
vyplý•va nenahraditeľnosť geologického \ ýskum u. 

Geovedné disciplíny sa už neobmedzujú len na štúdium 
našej planéty. Prvým vedcom, ktorý zanechal stopy na po
vrchu nášho súputníka - Mesiaca. bol práve geológ. Už 
druhý· rok s napätím sledujeme záber) a správ) z povrchu 
Marsu, ktoré tam zberajú dvaja robotnickí geológovia 
Spirit a Opportunity. Snímky sond) Galileo z obežníc 
Jupitera. Saturna, Uránu a Neptúna prinášajC1 informácie, 
ktoré analyzuje tím geológov. Dennodenne pribúdajú 
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nové fakty. ktoré viac či menej otriasajú koncepciami 
1ýrnja telies slnečnej sústm} a nhajú nové svetlo na histó
riu našej planéty. Geoveda tohto tisícročia doslova , stúpila 
do kozmického priestoru. 

Slovensko a svet 
Každá krajina má právo. a ak chce byt kultúrnou. aj po

vinnosť prispievať do pokladnice s1 etovej vedy. Sloven
skej geológii sa to darí už iba s 1ypätím všetkých síl 
a len , niektorých odboroch. Ako-tak sme úspešní tam. 
kde sa zúročujú vedomosti a invencia a kde ešte stačia 
klasické , ýskumné metód) 1 duchu geologického hesla 
111ente er nw/leo (t. j. m:sľou a kladi,om), horšie je to 
v disciplínach náročných na laboratórne vyba1 enie a finanč
né zázemie. Prírodné podmienk} Slmenska sú pritom pre 
široko spektrálny geologický výskum rn viacerých ohľa
doch 1eľmi priaznivé - pestrá geologická sta1ba so zázna
mom vyše 500 miliónov rokov 1ýľoja. množstľo unikát
nych fenoménov a kľúčm 5'ch odkryvov. To v zahraničí 
dobre 1edia. a preto sa Slm ensko od začiatku zapája do 
plnenia korelačných programm Medzinárodnej únie geo
logických ľicd (lljGS) a UNESCO a hrá dôležitú úlohu 
1 medzi národný'ch geologických organizáciách (akou je na
príklad Karpatsko-bal kánska geologická asociácia, ktorej 
17. kongres sa konal začiatkom septembra 2002 v Brati 
sla1 e). Na druhej strane však prírodné predpoklady samy. 
skúsenosti a klasické vedomosti I budúcnosti určite stačii 
nebudú. 

Slmensko (spolu s poľskými a českými partnermi) 
edituje medzinárodný geologický časopis Geologica Car
pathica. ktorý pokrýva obl asi strednej a juhm ýchodnej 
Európy . .Jeho vedecká úroveň, ktorú pozorne sleduje 
medzinárodné centrum rn Filadelfii , stále rastie. Ale va
ro, ným signálom je, že podiel príspe, kO\ sI01 enských 
autoro1 1yhovujúcich prísnym recenzentským kritériám 
špičkm ých špecialistov , tomto časopise s rokmi skôr 
klesá (rastie počet a úrm eň príspe1 kov najmä od bal kán
skych a tureckých geológov). Je to prejm stále tažších pod
mienok. , akých pracujú sloľenskí geológovia. V súčasnosti 
odchádza staršia generácia odborníkov a iba nedostatočne 
ju nahrádza vedecký dorast, tažko sa darí udržiavať techno
logickú C1ro1 eň vybaľenia laboratórií, niet prostriedkov 
na prísun literatúry ani na terénne cesty a na účasi na me
dzinárodný ch vedeckých stretnutiach. Viacerí rozčaroľaní 
mladí a nádejní odborníci odchádzajú natľl alo na zahraničné 
ľedecké pracoľiská. 

Rornako ako celá slovenská ľedecká obec aj geológovia 
dúfajú , skoré úspešné napi nenie integračných ambícií 
Slrnenska \ stupom do euro-atlantických štruktúr. Očaká
vania sú ľeľké a prinášajú nádej. ale tak trochu aj obavy. 
:-,.,-{tdej I tom, že azda naša , eda konečne získa také posta-
1enie a podporu, akú má 10 1:,spelých krajinách. Obav) 
sú z toho. či úspešne Zľiádneme prechod do nOľého kon
kurenčného prostredia. Ľahko b) sa totiž mohlo stat. že 
rýchlo stratíme relatívnu v5hodu domáceho prostredia 
a budeme I základnom geologickom výskume vlastného 
územia hrat druhé husle. A by sa tak nestalo, musíme byt 
dostatočne pripravení, aktírni a sebavedomí. Prípra1iŕ sa 
znamená ľ) budovať kompatibilné organizačné štruktúry. 
zapojil sa do fungujúcich medzinárodný ch projcktm a ak-

ti I ita presadit I lastné ambiciózne a adckl átne ľinancornné 
projekt}. Seba1 edomie sa buduje na úspešný ch I ý sledkoch 
a na medzinárodnej akceptácii. 

Aké opatrenia navrhnúť? 
.Jednoducho a obligátne by sa dalo po1 cdať. že potrebu

jeme , iac peňazí. Slm ens ká I láda by sa mala usilm al. 
ab) percentuálny podiel prostriedko1 1 kladan5ch do I ed1 
z hrubého domáceho produktu postupne rástol na úro1 eň 
štandardm Európskej únie (alebo aspoň poro1 nateľný ch 
transformu_júcich sa krajín. napr. Č'eske.1 republiky) a ne
klesal. ako sme toho s, edkami , ostatný ch rokoch. V ieme. 
ž.e I sC1časne_j ekonomickej situácii SiOI enska sa dalšie 
priame finančné zdroje na 1edu hľadajú len tažko. no ocenili 
by sme aj nepriamu pomoc. napr. 1 ýhodnejšiu legislatí1 u 
pri podpore 1ed) zo stran::, podnikateľských subjektov. 
daňm é úľa1 y pri nákupe prístrojo, e_j techniky. zníženie 
pošto15ch a odpustenie coln5ch poplatko1 pri 1ýmene 
a nákupe I edeckej literatC1r::, a pod. Ab::, sa Slmensko 
1 zjednotenej Európe necítilo popoluškou. potrebuje stále 
nmých priazni1co1 a podporo1ate\01. a to aj 10 1ede. 
Najlepšou cestou. ako ich 1.ískal. je pritiahnu( ich na Slo
' ensko a zaangažc11 aŕ do riešenia našich I edcck5 ch úloh. 
To sa dá efektí1 ne urobiŕ naj ma pri mladej I edeckej 
generácii ot I oren5111 programom doktorandského štúdia 
a postgraduáln} ch poby to1. ale takýto program by si isto 
vy žadornl výraznú lcgislatírnu a finančnú podporu 
zo strany štátu. 

Rada programm u:-,.,- ESCO 1) z1a \a členské štáty, aby 
podporili iniciatí1 u IUGS 1) hlásil rok 2006 za Rok pla
néty Zeme. Pretože kontinenty. oceány a atmosféra Zeme 
sú jediným nerozdeliteľným systémom 1Lájomne pre1ia
zaných ť) zikál ny ch. chemických a biologick5 ch procc
so1, s, et stále I iac potrebuje pochopeni e intťľakcií medzi 
ľudskou činnostou a naším prírod115m prostredím. Prá1 e 
1 roku 2006 uplynie 95 rok01 od ľormulácie hypotézy 
kontinentálneho driľtu Alľreda Wegenera. teóri e. ktorá 
zre1olucionizo1ala naše poznanie. ako pracu_Je planéta 
Zem. Zemský horninm 5 zá1.nam uchOI á1 a pamäŕ procesm. 
ktoré t1e1rili našu planétu ako sC1časť s lnečnej sústa,y. 
deji ny jej podnebia. žil ota a , ý I oja čim eka. Ak sa má 
zacho1 ai zdra, á planéta s úrodnou pôdou. bezpečn5 m 
1.i1otným prostredím a s čistou 1odou a 01zduším. musia 
sa pri zlepšm aní úro1 ne 1i1 ota ľudst1 a najhospodámejšie 
1) uží1at rndné. minerálne a energetické zdroje. Prá,e geo-
1ed) 1}t1árajú solídn) základ na plánO\anie a us merľío

~anic ekonomického a ud ržateľného rastu spoločnosti 
na prospech budúcich generácií. Nm é metód) stále , iac 
zdokonaľujú pozorornnie Zeme. určo, ani e 11015 ch zdrojo1. 
ale aj varujú pred georizikami. K ľýz1 e Rad} programov 
UNESCO sa už pridali desiatk) krajín. ktoré už dnes 
reprezentujú 1iac ako d1 e tretin) s1 eto1 ej populácie 
ľudstva. 

Skôr so znepokojením sledujeme. že sa Sloľensko 
k podobným 1ýz1am sta1ia ,eľmi pasírne. a to napriek 
tomu. že ro1nako ako už mnoho ráz I minulosti stojí 
na dejinnej križmatke. Môže sa 1ydať na zdanlirn menej 
riskantnú lokálnu traŕ. lenže tá sa 11d::, končí na slepej 
koľaji. no môže nasadnú[ aj na ť\pres ný r5chlik. 1 kto
rom mu asi nebude spočiatku ľahko . História. aj tá 
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geologická, nám však dáva dostatok argumentov 
na to. aby sme si zvolili druhú možnosť. Konzerrn
tívne životné formy síce nezriedka prežívajú dlho, 
ale evolúcia skutočný pokrok dosahuje I en am bicióz
ny mi projektmi. ktorých budúci úspech býva spo
čiatku často neistý. Analógia s vedeckým vý1skumom 
j e naporúdzi, pretože prostriedky vkladané do vedy sú 
priamym vkladom do budúceho pokroku. Vždy. a v krí
zových obdobiach osobitne. sú investície do budúc
nosti aj dlhodobo najefektívnejšie. Len ony totiž 

môžu naplniť cieľ každého ľudského úsilia. ktorým 
je vyššia kvalita ži1 ota jednotli1 ca i celého ľudstva. 
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Tektonický vývoj Západných Karpát počas mezozoika 

DUŠAN PLAŠ! ENKA 

Katedra geológie a paleontológie Prírodo, edeckej fakulty UK. 
Mlynská dolina. 817 0-4 Bratislaľa. Slo,·enská republika 

( Doru/ené 22. 3. 2005) 

Tectonic evolution of the Western Carpathians during the Mesozoic 

The paper presents an o utline of the Mesozoic tec toni c ev olut ion oľ the Western C:arpathians parti
ti oned into several regi onal extensional and contractional tectonic phases. The regiona l tec tonic phases 
are briefly characterized through their sedime ntary. mag matic. metamorphic and structural rock rec ord 
and their terminology in th e Western C:arpathians is proposed. The pre-orogenic rifting phases are 
dominantly indicated by th e sedimentary record . T hey influenced th e external o roge ni c zo nes an d mig
rated towards the foreland in space and time. Shorten ing periods associated "ith ťo ldin g and nappe 
thru sti ng prograded from the hi nterland Meliata su ture and progressi, ely inco rporated fo rel and zones. 
which were attenuated by preceding rifting events. into the growi ng orogen ic "edge. Extensiona l 
co ll a pse temporarily affected the rear parts of the orogen ic wedge and Jed to exhumation of metamorphi c 
compl exes that origina ted in response to previous crustal thickening periods. 

Key words: Weste rn C:arpathians. al pi nie tectonic progradation. regional tec tonic phases 

Úvod 

Západné Karpaty sú typickým pásmovým kolíznym 
pohorím, v ktorom deformácia v mezozoiku progradovala 
generálne z _južných (vnútorný·ch) pásiem smerom k sever
nému predpoliu orogénu. Tektonická progradácia zahŕňa 
predovšetkým predorogénny riťting, synorogénnú klastickú 
sedimentáciu. razenie deformačných štruktúr vo viacerých 
po sebe nasledujúcich štádiách. metamorfnú rekryštalizáciu 
a väčšinou aj pokontrakčnú exhumáciu, zdvih a eróziu hor
ni nových komplexov nahromadených v predchádzaj úcom 
kontrakčnom štádiu. 

Rekonštrukcia načrtnutá v tejto práci stojí na dvoch zá
kladných pilieroch. Prvým j e paleotektonická interpretácia 
sedi mentárneho a sčas ti aj magmatického a metamorfného. 
teda látkového horninového záznamu. a druhým deformač
ný štruktúrny záznam. Ten sa z vývojového hľadiska inter
pretuje na základe klasickej štruktúrnej analýzy asociácií 
najmä mezoskopických štruktúr zostavených do štruktúr
nych paragenéz deťinujúcich deformačné štádiá. Takto 
vyčlenená relatívna postupnost defonnačných štádií sa de
finuje pre čo najväčšiu. makroskopickú až megaskopickú 
doménu - izotektonickú zónu. Deformačné štádiá \) skytu
júce sa \O viacerých alebo aj \O všetkých izotektonických 
zónach 1, približne rovnakom čase a majúce porovnateľné 
kinematické charakteristiky potom definujú regionálne 
tektonické fázy, ktoré sú hlavnou kategóriou paleotekto
nickej rekonštrukcie orogenetického vývoja Západných 
Karpát. T ektonické fázy sa združujú do vyššej kategórie -
tektonických epoch. Tie sC, \ ymedzené významnými 
udalosťami v rámci západokarpatského a zväčša aj celého 
alpsko-karpatského orogénu a odrážajú veľkorozmerO\é 
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zmeny najmä I kinematike pohybu platní a mikropl atní 
\' oblasti západnej Tet) dy. 
Cieľom nášho príspe1 ku je stručná definícia regionálnych 

tektonických fáz najmä v oblasti centrálnych Západných 
Karpát a pieninského bradlOI ého pásma. a to hlavne v mezo
zoickom období. Načrtnutáje hierarchia. postupnosť. pries
torm-ý a časový rozsah, kinematický charakter. tektonický 
rež.im. paleotektonický význam a nmrhnutá aj terminológia 
západokarpatských regionál n) ch tektonický ch fáz. Nová 
terminológia sa zavád1.a v úsil í potlačil doteraz ne1ykore
nenú terminológiu sti l lemských globálnych tektonických 
fáz. ktorá v čase pl atňovotektonickej paradigmy už nemá 
nijaké opodstatnenie. 

Regionálne tektonické fázy mezozoického 
tektonického vývoja Západných Karpát 

Predmetom tejto kapitoly je časO\ á korelácia a syste
matizácia starších al pidný ch tektonických procesm a uda
lostí zaznamenaných I západokarpatsky'ch jednotkách. 
Aby sa zachovala nadväznosť. charakterizujú sa aj nľskor 1-

1 ariskL permské a mezoalpínske paleogénne udalosti. 
Rozdelenie na tektonické epoch) a termi nológia tektonic
kých fáz je ná1 rhom. ktorý má zjednodušiť orientáciu 
čitateľa v problematike. Faktografická databáza tohto 
rozdelenia sa opiera o naše S) ntetické publ ikm ané a archi
vm ané práce (Pl aš ienka. l 998. l 999. 2002. 2003a. b). 
ktoré u1ádzajú aj rozsiahle primárne literárne zdroje 
(pre nedostatok miesta na ne odkazujeme). S) noptická 
tektonostratigraťická schéma na obr. 1 a aj nasledujúci 
opis regionál nych tek tonických udal os tí sú zamerané 
na centrálne Západné Karpaty a pieninské bradlm é pásmo 
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s presahom do priľahlých okrajo1 fch zón Vnútorných (tur
naikum) a Yonk:ijších (magurská zóna) Západných Karpát. 

Neskorovariská (hnilecká) epocha (280-2-1-0 Ma) 

V tejto epoche je I yčlcnrná herliarska exre11::,11ä fcí::,a 
(270-250 Ma. stredný až 1rchný perm. obr. l ). Scdi men
tárn1 a magmatický 1.áznam cel ko1 o naznačuje dilatačné 
tektonické pmstredic s dominujúcimi ntenznými tekto
nický,mi režimami \' posti ariskej kontinentálnej kôre. 
Variskfm fundamentom prenikli men šie granitoidné 
intrú1.ie asocimané s pm rchovým rnlkanizmom najmä 
\' dnešnom I eporiku a gemeriku. teda skôr v e.\ternejších 
7.ťinach I ariského orogénu. Tn anie kyslého plutonizmu 
a I ulkanizmu Zľ iazaného s riftingom až do spodnej časti 
stredného triasu indikuje. že terminálne 1ariské udalosti -
orogénn) kolaps a roztahmanie litosféry - mohli b)t 
gcnctick) späté s prvými alpidnými distenznými fázami 
1 ju1.ných karpatských pásmach. ktoré napokon I iedli 
k otvoreniu meliatskeho oceána. 

Variský fundament prekrý1ajú 1rchnopaleozoické a rano
mezozoické sedimentárne formácie. najmä kontinentálne 
reel beds. Výnimočne hrubá kontinentálna I ulkanicko
sedimentárna formácia (ipoltická skupina)_buduje bázu 
príkrqyov hronik.a. :ferm ské reel beds tu ľ dvoch erupč-
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ných fázach spre1 ádzal r01.siah !) alkalicko-1 ápcnatý a;í 
kontincntúlny tholc iitický I ul kani1mus andoito1 a ba1.al
tm . Originúl na palcogeografickú pcvícia tejto zrelej ri fto1 e_j 
sek\ encie I šak nie j e presnejši e 1.núma. 

Paleokirnerská (slanskú) epocha (2-l-0-200 Ma) 

Za skutočný zač iatok alridného tektonického C) klu 
možno 1 7.Ú[ladokarpatskorn priestore pokladal konečné 
rozt1 orenie ( break up) mel iat skcho oceána. ktorý sa stal 
geod; namid) m motorom 1.ápadokurpatskej ki mcrskcj 
a palcoalpínskcj orngcné1y a/. r o nchnC1 kried u. Strcdno
Lriaso1 á až 1rchnolriaso1 á paiľokirnerská epocha bola 
spä tá s I iacerými riftlll ými udalosúuni a siaha až. po reor
ganizúciu platiím ých poh; hm na hranici triasu a jur). 
ktoré 1) volali začiatok subdukcie rneliatskcho oceána 
a rozsiahl) riľting se1erocurópskeho še lfu. 

Mcliatické rozpojeni e bolo spä té so I šeobecnýrn rif
ti ngom .i užnej ších 1.ápadoka1-patský ch Lôn. čo sa prcja1 i
lo I ich scdirnentúrnorn zá1.narne. Naj, 5nw1ejší je ná
stup pclagick5ch ťúcií I o I rchnom ,mise (pel sóne) melia
tickcj a turnaickej zón). Táto s trednotri cľi01 á riľtogénna 
tektonická fáza. ktorá kulmin01ala I anisc pred asi 
2-1-0-23.'i Ma rozt I orením mel iatskeho oceána. sa I olá 
:.',am01·skcí rif'rol'ä fcí::,a (obr. 1 ). Slabšie sa pre_ja1 ila aj 
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Obr. 1. S) noptick,í tektonostratigrafická schéma mezozoického tektonického ľ)' ľOJa Západnfc h Karpát. 
Fig. l. Synoptic tec tonos trati graphic scheme of the Mesozoic tcctonic evolut ion of the Western Carpathi ans. 



ľ se1crnejších izotek.tonických zónach (1 si liciku. hroni 
ku. fatriku a tatriku). 

V turnaickej zóne - pokladanej za juž.n< 1 triase ešte 
pasí111) okraj meliatskeho oceána - sa ro žarnmskej ľáze 
karbonáto1 é platf orm) už neobnm i Ii a celý postaniský 
triasm ý sled tvoria prernžne pelagické sediment). Výrazná 
je aj karnská .. reibelská'• udalost. prejarnjúca sa I pádom 
si I ici klastického materiálu a a soc im aný m I nútroplatíío-
1 ý m 1ulkani zmom indikujúcim pretr1árnjúci distenzný 
re1.im. Celý priestor budúcich Západných Karpát I slan
skcj qmche riadili nten1.né litosťérické proces). ktoré 
mali okrem žarnm ske_ j ťáz) s1 oje slabšie pulz) 1 celom 
triase. 

Mcwkimerská (bod1 ianska) epocha (200-165 Ma) 

Me1,okimerská epocha. zaberajúca I tejto definícii lias 
a spodný doger. sa v:,. značuje drnmi zásadný mi štruktúro
tvorný mi procesmi - riťtingom a rozbitím šelfu se1erného 
pasí1 neho okraja meliatskeho oceána. ktorý gradoval 
do ot1 árania penninský ch oceánsk) ch tón. a na druh(j 
strane zasa zmenou južného pas írneho okraja na aktí111) 
s postupný·m uzat1 áraním meliatskeho oceána. 

Počiatk) riftingu na se1crucurópskom šelfe spadajú už 
do rétu. keď sa pravdepodobne I tran stenznom režime 
1) t1 orila sústava plytkých ké'issenských panie1. Ale úplne 
nový S)Stém výrazne subsidujúcich panici a 1y1 ýšených 
prahov vznikol v spodnom liase. Nasledujúca termálna 
subsidencia si edčí o tom. že e\tenzia bola cclolitosférická. 
Pri spodnoj urskom riťtingu I zni kl i široké parn c11 é zóny 
lcmm ané S) s témami polgrabenov oddelenými úzkymi 
prahmými tónami dodá1ajúcimi terigénn1 klastický 
materiál do paniev. Typickým príkladom takejto širokej 
ť,tenznej par11 y založenej ešte na hranici triasu a jury 
bola ;:liechOI ská panva ťalrickej izotektonickej zón). 
preto sa aj riťtmé udalosti tohto obdobia označujú ako 
::.f i echoľskrí exren ::,nrí frí::,o (okolo 200-190 Ma. hetanž -
si nem úr. ohr. 1 ). 

Ďalšou. podružnej šou riftovou udalosiou neokimerskej 
epochy bola devínska r iftol'rí. fd::,a na konci I ias-11 ( okolo 
185- 175 Ma, toark). Dobre ju možno dokumentovať 
v najse1 ernejších sl01 enskokarpatských tektonických 
zónach - 1 inťratatrickej. tatrickej a čiastočnť aj Io ťatrickej 
(o br. 1). 

Bajockií krasinskrí rifrol'd fd ::,a ( 170-165 Ma. obr. 1) 
mimoriadne silne ovpl)Vnila vývoj zón na S od severo
latrického chrbta. kde bezprostredne predchádzala konečné
mu rozt1oreniu níhickej oceánskej zóny medzi ora1ikom 
a inťratatrikom. V oraviku sa prejavila zásadnou rcorga 
ni1áciou paleogeograťickej situácie - na mieste pôvodných 
polgrabeno1 zliechOľskej fázy l)plnený·ch anoxickými 
hemipelagický mi sedimentmi vznikol plytkorndný 
ezorsztynský prah prechádzajú~ na I nútornej strane 
do suhsidujúcich kysucko-pieninských paniev. ktoré 
zrejme naddzcllali na ot1árajúcu sa oceánsku pa111u 
1áhika. Synriťtmé plytkorndné bioklastické uloženiny 
czorszty nského prahu bohaté na si I ici klastický terigénny 
materiál sú spre1 ádzané neptunickými dajkami a pri-
1.lomm ými brekciami. Ich nadložie t1oria kondenzmané 

1 rchnojurské pnstriítmé ľormácie. Yrchnohajocko
-spodnobatský ko laps a !neok11pol' IÍ 11esC1hlasnost 
medzi synriťto1ými a poslriľtmými sedimentmi sa 
1..aregislrmali aj I elevačných oblastiach na .1 od 1áhic
kého oceána. 
Súčasne a neskôr na ;cil ih uorstl) nského chrbta 

pokles! i bazénm é pľieslOI) ( magurskú. 1 áhická. ši prúnska 
a 1. liech01ská pa111a) du ahysálnť_j hÍbky pod CC D. čo 
indikuj e častá prítomnosť kelo1ejsko -O\ľordských a 10 
1 áhiku až titónsky ch rádiolarit()I. Ot dranie I ähického 
ocťána je na jeho _južnom. slm enskoké1rpatskom okraji 
dobre 1.aznamenané najmli I malokarpatský ch sukcťsiách 
infratatrika a sc1 erncj časti tatrika. V inťratatrickej borin
skej sukcesii boli I rchnol iasm é karbonáto1 é pri 1:lom01 é 
formácie a anoxické hemipelagit,1 1) striedané hrubými 
tesniacimi zlomami (oprunJ pnl_1miktných prizlom01ých 
brekcií. klo ľé 1,rejme registrujú extenznú akti1 itu na as) 
metrickom ri ťto1 om zlome I po1íci i pro\ i mál neho okraja 
spodnej rlatne I ý razne as,1 metrickej riľto1 ej zón:, 
(Plašienka. 200.la). 

Pre začiato k mezokirnerskej epoch) 1 oblasti Západ
ný ch Karpát bol charakteristický pra1 de podobne aj I zni k 
kon1ergentnej subdukčne_j 1ón_1 pľi I nútornom okraji 
meliatskeho oceána. čo dokumentuje nástur S) norogénn:,ch 
olistostľóm01ých ľormácií od spodnej juľ) 1 meliatiku 
a turnaiku. 

Neokimerská ( ipeľská) epocha ( 165-U0 Ma) 

Na rozhraní jur:, a kri ed ,1 1 Západných Karpatoch nada
lej súčasne fungmali obidrn l.ákladné tektonické rôim:, -
exten1ia I predrolí a kompresia I ty le 1) 1 íj ajC,ceho sa 
orogénneho klina. Začiatok epoch) sa kladie na Úľ0I eíí 
165 Ma. čoje približný 1ek ro:morenia 1áhickéhooceána. 
a pnej kolí711cj udalosti r,o uzanetí meliatskeho oceána. 
.lej koniec je daný poslednou 151,namnou ľiľtm ou 
udalosťo u - rozt1 orením magurského oceána a s končením 
násunm Io I nútorný ch zónach centrál n:, ch Západn5 ch 
Karpát. 
Subdukčný proces Io Vnútorný ch Západný·ch Karratoch 

sa skonči 1 1 5 znam nou kol í n1ou udalosťou ro C, pl nom 
pohltení oceánskej kôr:, meliatickej zóny. Táto rná 1ýra1.ne 
kontrakčná tektonická ľáta alridného cyklu sa 01.načuje 
ako .ľugoľ.1kä ko111pres11d frí::,a ( rred 170- 150 Ma. čo je 
spodný ba_jok až. spodný titľ111) a nadľäzuje na subdukčno
-akrečný proces už od 180 a I iac Ma. Názm je moti1 OI an5 
klasick\m 1\sk\tom 1\sokot lakm <ch me t amorťitOI 

bôrčan siého prík~o1 u I Šugo1 ski do ľi nc. Šugm skú fázu 
dokumentLúe I iac penetračný ch deľormačných štádií a s nimi 
spät5 ch tektonickometamorťný ch ľenoménm a sccli mentárn:, 
zá111am. 

Najmladšie sediment) juho1 eporick5 ch pokr) ľll) ch 
sukcesií ležia I podlož.í trosiek príkrmo1 gemerika. takže 
násun gemcri ka hol 1:_ja1 ne hla1 nou tektonickou uda l os ťou 
tohto obdobia I ju1.11ých zónach centráln:,ch Západných 
Karrát. Etapa príkrm 01 ého urniest ň o1 ani a gemcrika 
sa I olá ruhcí rs/w komp r esná fá::,a a jej rrmdepodobný 
1 ek je medzi 1--1-5 a 1 30 Ma (l~erias - hoteľi 1) Zahŕňa 

1 iac deformačný ch štádií. 
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V strednej a vrchnej jure czorsztynský prah od severo
európskej platformy oddeľovala pelagická panva. ktorá 
vznikla ešte v zliechovskej extenznej fáze a mohla aspoň 
sčasti dospieť do štádia asymetrického breakupu a tvorby 
novej oceánskej kôry už v jure. Najstaršia krieda sa však 
v magurskej panve a v prifahlej časti oravika - na czorsz
tynskom prahu - stala obdobím paleogeografickej reorga
nizácie. ktorá sa interpretuje ako H"alentôwska riftovcí 
fcíza (l-1-0-130 Ma. valangin - hoteriv, obr. 1). Názov je 
odvodený od .. walentówskych brekcií", čo sú telesá 
prizlomových karbonátových resedimentov v nahor sa 
splytčujúcom beriasko-spodnovalanginskom slede czorsz
tynskej jednotky. Ďalšími indikátormi tektonickej aktivity 
sú znaky vynorenia. krasovatenia a resedimentácie \ pan
vm ých oblastiach. Naproti tomu \ centrálnych častiach 
magurskej panvy nastala po baréme rýchla subsidencia 
do abysálnej hÍbky pod CCD. 

Walentówsky rifting sa však uplatnil aj v severnejších 
zónach slovenskokarpatského systému . .Jeho naj\Jraznej
ším prejavom je nozdrmická brekcia a turbiditové sek
\·encie vo fatrických sukcesiách. Alodapické kalciturbidity 
sa vyskytujú aj v okolí severotatrického prahu a prizlo
mové brekcie tohto veku boli zrejme tiež súčasťou humie
neckej sukcesie infratatrika (Pmažský Inovec). Indikuje to 
výrazne extenzný tektonický režim v severnejších západo
karpatských zónach v tomto období. 

Paleoal pínska (hronská) epocha ( l 30-90 Ma) 

Strednokriedová paleoalpínska epocha I Západných 
Karpatoch zahŕňa prvé významné komp resné tektonické 
udalosti postihujúce zóny na S od južného ve porika 
a možno j u definovať ako etapu akti vizác ie a rozvoja 
progradačnej vetvy západokarpatského orogénneho klina. 
Končí sa donovalskou kolapsovou fázou Io vrchnom 
turóne, keď sa umiestnili rozsiahle pri povrchové príkrovy 
fat rika a pravdepodobne aj hronika. 

Poslednou predorogénnou tektonickou ľz,zou zazna
menanou v sedimentárnych sledoch externejších slo
venskokarpatských jednotiek je barémsko-spodnoalb
ská (približne 130-110 Ma) solírovskä Jd:,a (obr. 1). 
Názo1 je odvodený od turbiditového solírovského 
súvrstvia orešianskej a soiírovskej sukces ie malokar
patského tatri ka. Sol írm ská fáza sa výraz ne prejavila 
len v prahových zónach na J od 1áhického oceána 
(juhotatrický: a severotatrický prah). Obi dva tatrické 
prahy sa v tomto období naposledy zdvihli z neritickej 
až batyálnej hÍbky do ťotickej zóny. ale potom sa opäť 
rýchlo ponorili a zakrátko boli pochované pod hemipe
lagické a napokon aj flyšové usadeniny. Hlavným sedi
mcntárnym záznamom solírovskej fázy sú masové 
resedimenty lemujúce svahy tektonicky z1ýraznených 
vnútropanvových elevácií tohto obdobia. Na _južnom 
okraji zliechovskej panvy ťatrika sa genero1ali olisto
strómové telesá karbonátových vlkolínskych brekcií. 
Na severnom - vysockom okraji tejto pamy sa zasa 
vyskytujú produkty svahovej resedimentácie materiálu 
juhotatrickej urgónskej karbonáto\ej platformy. 
Do strednokriedového obdobia spadá aj maximum prejavov 

objemo\ o podradného submari n ného. gcochemicky 
primitívneho maľického I ulkanizmu. 

Opätovnú aktivizáciu prográdnej vetvy západokarpat
ského orogénneho klina zaznamenala albsko-ccnomanská 
( l l 0-95 Ma) benkovskcí kompresná fd'.:.a, ktorá \ iacerý mi 
deformačnými štádiami postihla najmä SC\ erm eporickú. 
ťatrickú ajuhotatrickú zónu. 

Benkovská fáza plynulo nad1 iazala na predchádzajúcu 
sol írm skú fázu a ich p1·echod sprostredko1 alo I y t \ orenie 
celokôrmého násunového zlomu medzi zlicchm skou 
panvou ťatrika a jej južným. 1 eľkobockým okrajom 
se\ crného I epori ka. PozdÍž tohto zlomu sa potom \ celej 
benko\ s kej fáze stenčem1 kôra zl icchOI s kej pall\) podsú
\ ala pod \ cporický orogénny kl in. V al bc sa I predpolí 
komergentného pásma.\ spodnej tatricko-ľatrickej platni. 
\Yt\orila ľlexúrna predhlbina so sy norogénnou flyšmou 
sedimentáciou (porubské SÚ\TSt\ ie) a od I nC1torného okraja 
zliechovskej pall\ y sa začalo odlicpanie a prvotné kopenie 
jej sedimentárnej 1ýplne. Hlmná cleľormácia sa \Šak kon
centro\ ala do komplexm na špičke \ eporického klina. 
oso bi tne do jednotky V cľkého boka nad kôrovým násuno
v 5" m zlomom. Pra\depodobným povrcho1ým efektom 
bol topografický, eróziou kontrolm aný zd1 ih ty la \ epo
rického klina. ktorý \) trnril kol ín1e horstrn L.Andruso
vm o pohorie""). poskytujúce hruboklastický. \ značnej 

časti ,.exotický„ materiál do porubsko-klapskej fi)šme_j 
pall\ y S\ ojho pred pol ia. 

V druhej polm ici benkmskej fáz) - v cenomane 
a spodnom turťine - sa skracm aný zliechmsko-klapskS 
bazén postupne \)plnil neritickými až litorálnymi sedi
mentmi (orlovské SÚ\ rs t\·ie) a uzavrel. čím sa špič k a 
1eporického klina dostala do kolízie s juhotatrickým 
chrbtom. Niektoré jurské exten,né štruktúr) juhotatrickej 
zóny boli i111ertované. kým \eľkobocká špička klina 
podľahla dodatočnému skráteniu (Plašienka. 2003b). 

Finále \ý:rnja strednokriedm ého kom ergentného sys
tému medzi tatrikom a vcporikom znamenala donoľ{[/skcí 
príkrol'oťcífcí;,o, \ ktorej sa pred približne 90 Ma umi est
nil najskôr krížfornský príkrov s. 1. a asi o niečo neskôr 
aj hronický príkrovm ý S) stém. Túto fázu možno chápal 
ako finálny priponchový efekt predchádzajúcich \ýrazne 
kontrakčnfch udalostí. Sčasti grm itačné. di1 ertikulač n é 
umiestr'ímanic supc1ťiciálnych príkrmm umožnila vhodná 
konfigurácia kom ergentnej zón). kcdže šiprúnska hlboko
\ Od ná panva a 1áhický oceán\ jej predpolí \Yt\árali \ý
razný paleotopografický potenciál pre grm itáciou kontro
lovanú redistribúciu pripmrchm ý ch jednotiek. Tie mali 
na\yŠc aj \hodnú stratifikmanú reológiu s dostatkom 
potenciálnych zón odliepan ia potrebnfch na \·ytrnreni e níz
kmiskóznych bazálnych plôch pripo1rchcn ých príkrmm. 

Mezoalpínska (\ ážska) epocha (90- 15 Ma) 

l\llezoalpínske obdobie pokrýva dlhý časo\ý diapazón 
od turónu až po spodný /strednS miocén a zahŕíía množ
stvo tektonických udalostí. ktoré mali na stm bu Západ
ných Karpát zásadný vpi) 1. Začalo sa „preskočením"' 
hla1 nej oblasti skracm ani a na se\ erný okraj slm ensko
karpatského bloku a súčasným rozsiah lym e.xtenzným 
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kolapsom zázemia kom ergentnej zóny. pokračovalo 

progradáciou orogénneho klina cez predchádzajúcou exten
ziou pred pol ia oslabené penninické domény a skončilo sa 
ľi nál nou „mäkkou'" kolíziou čela klina so se\ eroeurópskou 
platformou v spodnom miocéne. po ktorej už sta\·bu 
Karpát ovplyvňovala hlavne zaoblúkm·á extenzia. 

V spodnom senóne nastala relokácia zóny skracovania 
na rozhranie váhickej a infratatrickej zóny, kde sa potom 
v senóne zlikvidovala váhieká oceánska zóna subdukciou 
pod slovenskokarpatský orogénny klin. Toto obdobie sa 
až po počiatky kolízie špičky klina s oravickfm konti
nentálnym ribónom, t. j. medzi 85 a 70 Ma, označuje 
ako se/ecká konrraUná fáza. Zodpovedajúce deformačné 
štádiá indikujú tektonické hrubnutie a pochovávanie jed
notiek na rozhraní medzi slovenskokarpatským kontinen
tálnym blokom a váhickou oceánskou zónou, v širšom 
zmysle podsúvanie - subdukciu váhickej litosfér.1 pod 
orogénny klin. Pred konvergentnou zónou sa vytvorila 
Jlexúrna santónsko-kampánska flyšová preclhlbina, ktorá 
zahľľíala váhickú, oravickú aj magurskú izotektonickú 
zónu. Túto panvu vyplnili najmä nahor hrubnúce flyšové 
až clivokoľlyšové komplexy. 

Druhým typom synorogénnych sedimentov seleckej fázy 
je „popríkrornvá'" gosauská skupina, ktorá transgresívne 
prekrýva rôzne členy jednotiek fatrika a hronika. ako aj jed
notiek severných V ipencových ÁI p. Diskorclancia na jej 
báze je najmenej výrazná pri predpokladaných fatrických 
jednotkách „pri bradlového" pásma, akou je manínska a klap
ská. ktoré tvorili .Jalošnf· akrečný komplex v nadloží 
subclukovanej váhickej oceánskej zóny. 

V senóne (90-75 Ma) prebehol v južných častiach 
Západných Karpát iný proces zásadného významu. ktorý 
sa zaraďuje clo kohúrskej exrenznej fázy. Bol to extenzný 
kolaps skracovaním zhrubnutej kontinentálnej kôry tylo
vých častí orogénneho klina a exhumáciou veporického 
metamorfného jadrového komplexu, ktorá sa výrazne 
zaznamenala v penetračných deformačných štádiách. 

Na seleckú fázu na špičke orogénneho klina bezpro
stredne nadviazala jarmutská kontrakčná fáza \ más
trichte a dáne pred 70--60 Ma. Tá zahŕňa deformačné štádiá 
\ čele klina. ktoré možno i nterpretovat ako ocli iepanie 
sedimentárnych sukcesií oravika a ich hromadenia do prvot
ného vrásovonásunového pásma v dôsledku kolízie 
oravického kontinentálneho ribónu s čelom slovensko
karpatského klina sprevádzaného dodatočným skrátením 
v komplexoch váhika a infratatrika v pozícii backsropu. 
Pred čelom oravického akrečného komplexu sa na južnom 
okraji magurskej zóny vytvorila synorogénna jarmutská 
panva obsahujúca hrubé klastiká derivované z oravických 
súvrství. v tyle nastala jeho amalgamácia so špičkou slo
venskokarpatského klina reprezentovanou frontálnymi 
jednotkami fatrika, tatrika a hronika, z ktorých čast sa 
potom inkorporovala do neskôr sformovaného pieninského 
bradlového pásma. Ako finále sa potom čelo oravického 
násovonásunového pásma presunulo cez najvnútornejšie 
magurské jednotky. najmä cez grajciarsku jednotku s jar
mutským súvrstvím. Za špičkou klina v dnešnej „pri brad
lovej" zóne panovalo veľmi dynamické a variabilné 
sedí mentačné prostredie aj s plytkovoclnými biohermami, 

ale tie boli neskôr Z\ äčša dcštrum ané a sú známe najmä 
\O forme olistolitm. Ja\) .. kanibalizmu" a rozsiahlej 
recyklácie materiálu \ panvách „pri bmdlm ého paleogénu'" 
na západnom Slmensku. ako aj \)razné a rýchle batymet
rické zrnen) možno interpretorni ako indície kompresných 
nesených panie\ s rastm ými štruktúrami. 

Súveké kontrakčné štádiá sa \O veporskom pásme 
označujú ako ::chchcn·skcí a \ Slm ens kom krase ako 
miglinckcí fá::a a poukazujú na retropropagáciu tejto 
kompresnej udalosti daleko clo tyla predchádzajúcou 
extenziou termálne zmäknutého orogénneho klina. Domi 
nantným tektonickSm režimom \ stredoslo\enskom 
\eporickom a\ gemerickom fundamente bola sinistrálna 
trans pres ia pozdÍž \ S znamných násornprešmy km ý ch 
štrnktúr smeru .!Z-SV. ako je čeľtO\ ické. osrblianske. 
pohorelské. mmánske. zd1cha\ ské. lubenícke a trans
gemerické zlomm é pásmo. V) ššie ležiace príkrovové 
komplex1 silicika sa do značnej mier1 sprá\ali nezávisle 
od fundamentu a \ zni kal i \ nich krehké štruktúr) pouka
zujúce tiež na skrátenie\ smere S- J. ale s dominujúcim 
ortogonálnym skrátením resp. miestami s dntrálnymi 
transpresnými štruktúrami na zlomoch smeru ZSZ-V.1\/. 
Dominujú vejárO\ ité synklinóriá s osami generálne smeru 
Z-V (Slovenský kras. Slm ens k S raj). 

Po jarmutskej kompresii. ktorá zach1átila celý klin, 
nastal \ eocéne (55--1-0 Ma) opätorný kolaps. ale v tomto 
prípade siahal len po \ eporsko-gemerské pásmo. kým 
Vnútorné Západné Karpat) zostali v kontrakčnom režime. 
Obdobie založenia a výraznej tektonickej subsidencie 
centrál nokarpatskej paleogénnej pam y sa 01.načuje ako 
súľovská exrenznáfázo. 

Záver 

Z predchádzajúceho opisu a synoptickej schémy na obr. l 
vyplýva čiastočná synchrónnosi extenzných a kompres
ných udalostí najmä \ jure a \ spodnej kriede. Riťtmé 
fáz.1 , indi kom né hla\ ne secli mentárn) m záznamom, sa 
viažu na predpolie a migrmali \ čase a priestore do stále 
e.xternejších zón. Kontrakčné fáz) prograclovali z inter
ných zón z priestoru meliatskej sutúr) a \ mezozoiku 
postupne anektornli riťtingom a extenziou oslabené zóny 
centrálnych Západných Karpát a postupne ich inkorporo
vali clo stále rastúceho západokarpatského orogénneho 
klina. Záverečné fáz1 vý rnja klina boli spre\ádzané 
extenzný mi kolapsO\ Smi udalosiami. pri ktorých sa 
e.xhumovali metamorťné komplexy (južné veporikurn) 
sformované ako \ ýsledok predchádzajúceho kontrakčného 
hrubnutia kôry. 

Poď11koťlln ie. Práca vznikla v rámci grantm ej úloh) -1095. Agentúre 
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Geodynamický vývoj Západných Karpát v paleozoiku -
pokus o rekonštrukciu z magmatického záznamu 

PETER IV A .\í 
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( Doru ,'cné 31 3. 2005) 

Palľozoic geodynamic evolution of Western Carpathians: Attempt of its reconstmction ťrom magmatic record 

ldentificatio n o ľ rhe geochemical t) pe of mag mati sm seems to be impo rtant tool !or rcco n,truct"rn oľ 
tlie Paleozoic gcodynarnic evolution oť the Western Carpathians. b idence ľor a ri lted v olcan ic are 
probahl) co ntcrnporaneous \vith the form a tion oť 1011 cr crustal ma fie compk,es has becn ľound ľor thc 
Ordov·ic ian tirne . S ubduc tion of the oceanic c rus t and related granito id bod,es ľmrnation in a mag mati c 
are are supposed for th e Lower Carbonife ro us . Further pe riod of co111 ergent geodynarn ic regi me and 
1 o lcanic are forrnation rel ated to Lipper Carbo niferous/ Pennian ti me "as tc rmin a ted hy back-are ope
ning in the Middle Triass ic. 

Key words: Western C arpathians. Paleozoic. geod yn am ics. rnagrn ati,rn 

Geodynamický model a jeho problémy 

Najvyšším spoločným cieľom geologických ,·ied 
, súčasnosti je rekonštrukcia evolúcie geologických cel
kO\ , podobe gcodynamických modclO\ rozličnej časov ej 

a pricstoroľej úrovne. ale v prípade paleozoických útva
ro, Západných Karpát ,šak takýto model stále chýba. 

Teoretický postup pri konštrukcii geod) namického 
modelu je nasledujúci: ( 1) petrografická identifikácia hor
nín. (2) združenie hornín do litos tratigrafických jednotiek. 
(.1) urče nie geodynamickéh o prostredia , zniku týchto 
jednotiek, zdroja ich sedimentm a času vzniku. (-+) 

určenie p. T. t paramctrcl\ a ich mctamorťnej evolúcie 
a (:i) dcš iťroľanie tektonickej evolúcie a jej chronológia. 

Konfrontácia týchto bodm so stavom vý sk umu západo
karpatského paleozoi ka jasne ukazuje. že množ.st, o údajO\ 
ne\) hnutne potrebných pri tvorbe hodnovcmého modelu 
dotera1 chýba. Súčasné poznanie paleozoických komple\O\ 
poskytuje iba neúplný . mozaiko,itý pohľad na geod)na
rnické proces) zodpm edné za ich ,znik. Jedným z produk
tÍ\ n1eh postupm je hľadani e väzieb medzi geochemickými 
charakteristikami magmatickjch hornín a gcodynamickým 
pros tredím ich 11.niku. ktoré posk)tuje spoľahli1é 1,ýsledk) 
najmä pri bázických I ulkanitoch, ale interpretácia sa kom
plikuje smerom k acidnému zloženiu a k plutonitom. 

Paleozoický magmatizmus a geodynamické prostredia 

Užitočný1 111 východiskom charakteri stiky magmatizmu. 
a teda aj geod) namických procesov v paleozoi ku sa uka
zuje litologické členenie predalpínsk yc h komplexov 
Ziípadných Karpát (Hovorka cl al.. 199-.J.) na: ( l) lcptyno
amťibolitm ý komplex (LAK). staropaleozoické, ulkanicko
sedimentľírne komplex) (EPA). predalpínske granitoidy 

18.'i 

(PAG) a mladopaleozoické 1ulkanickosedi111entárne 
komple,) (LAP). ktoré schematick) znázorííuje obr. 1. 

Litologick) značne pestrý. pol) gťlletický a pol) 111cta
morť01 aný lept)no-amľibolito1ý koinplexje znám) z gt
meri ka. vepori ka aj ta trika ( Hm orka et al .. 1997). Jeho 
charakteristický 111 členom sú bi modálne metamagmat i t) -

usmernené amľibolit) striedajúce sa s lept) ni tmi (tz1. 
páskmané arnťib0lit)) ') Sk)tuj úce sa spolu s rôzn1mi 
t) prni anate.,itm _ ktoré lokálne prechádzajú až do grani
toidO\. Komple\ obsahuje enkláv) ľCtrogres ne rnetamor
ľornných eklogitrn _ peridotitm. uieclka1 e_j;ie aj iný ch 
t) pm hornín. Lokálne _je intcn/Í1 ne f) lonitizm aný za 
1zniku petrografick_\ rozličných t) po1 s,oro1. 1elených 
bridlíc a fyl i rov. Geochemická charakteristika usmerne
ný-ch amľibolitm indikuje ich pô1od z. nefrakcioncnanej 
bazaltrn ej magrn) _ ako aj z je_j kumuláto1 a diľerenciá
tm. Distribúcia i mrnohilných stopo15ch pnkm bola 
z1 äčša bi ízka tholei itom ostro, ný ch obl C1km (!AT) s pre
sahom do norrnáln)ch bazalL01 sLn:dooceánsk)ch riťtm 

(N-MORB) alebo do ,úpenato-alkalických bazaltcn. čo je 
t)pický znak bazaltm zaoblúk01ých bazénm (BABB). 

Lept) nit) nie sú geochemick) jednotnou skupinou a to 
odrúža rozdiel) , ich genéze resp. , primámom minerál
nom zložení. c"'asi z nich b) sa dala interpretO\ at ako kon
cové produkt) diferenciácie bazalt01ej magm). inľí ako 
frakcia pén odne t,,orená iba bázický 111 plagioklasom. Zdá 
sa. že niektoré lept) nit) boli 01 pl) 1 nené naložený mi 
anatektickými procesmi. Enklá1) retrogresiou post ihnutých 
eklogiLOľ majú geochemickú charakteristiku blízku 
N-MORB/BABB. na S od Hcľp) aj tholeiitom oceánskych 
ostro, O\ (OIT). ale zložením sa , žd) z reteľne odli šujú 
od usmernených amfibolitO\ 1 ich okolí . A spoíí čast 
enklá, metault rabazitm sa zdá b:, i kumulátorn magm) 
zhodného t) pu ako reLrogresné eklogit:,. V šeobecné rozší-
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Obr. l. Schcrnatick) náčrt litologického čl enenia paleozoických komplexov Zápacln)··ch Karpát. 1 - lept) 110-arnľibolitm ý kornple, (LAK). _jeho 
anatexity a fyl onity - zistený (a). predpokladaný (b). 2 - staropaleozoické vu lkanickosed irnentcírne komplexy (EPA) - i,1 ) Li,tené. (h) predpokladané. 
3 - predalpínske granitoicly (PAG ) - (a) in síru. (b) intruzív ne. 4- rnladopaleozoické vulkanickosedirnen tárne kornplc,y 

Fíg. 1. Outline of lithological clivision of Paleozoic cornplexes of Western Carpathians. 1 - leptyno-amphi hol itc cornplex (LAC). its anatexites and 
phyllonites - found (a), supposecl (b). 2 - Lower Pal eozoic volcanosedirnentary complexcs (EPA) - found (a). supposecl (b). 3 - Pre-Alpine grnni 
toids (PAG) - (a) in situ. (b) intrusive. 4 - Up per Pal eozoic volcanosedi rnentary cornplnes. 

rcnie LAK-uv európskych variscidách. zhoda v litologic
kom obsahu a zväčša aj blízkosť chemického zloženia 
a vekový ch parametrov podčiarkujú jeho význam pri formo
vaní kôry. Hoci názory na genézu Lohto komplexu nie sú 
jednotné. hromadiace sa dôkazy ako n~jpravdepodobnejšiu 
podporujú interpretáciu, že LAK je primárne spodnokôro
vý0m magmatickým komplexom. ktorý' vznikol podstiela
ním staršej kôry (ostrovnooblúkovej?) magmou generovanou 
, o väzbe na zónu subdukcic, a to zrejme rn fáze zaobl úkovej 
ex tenzie. Enklávy eklogitov. metaul trabazitov a dal ší ch 
menej rozšírených typov hornín tvoriace súčasť komplexu 
sú asi časťami staršej subdukčne metamo1fornnej oceán
skej kôry. Vek komplexu je staropaleozoický (ordovik?). 

Pri nasledujúcej exhumácii komplex viacnásobne meta
morfne prepracovala príp. postihla anatexia. Časť anatexi
tov sa v ostatnom čase označuje ako ortoruly a \Šeobecne 
sa považuje za synkolízne peraluminózne granitoidy typu S. 
ktorých formovanie sa predpokladá od ordovika (- 450 Ma) 
po vrchný· devón a ich strižná synkinematická deformácia 
od "-+05 do :no Ma (Kohút. 2004, a citácie v tejto práci: 
Majdán ct al. , 2004). 

EPA komplexy prevládajú v súčasnej stavbe gemerika. 
Vápenato-alkalický vulkanizmus bázi ckého až acidného 
zloženia pri prevahe acidných vulkanoklastík sedimentu
júcich z turbiditných prúdm v ordovickej (až silúrskej?) 
gelnickej skupine indikuje jej vznik v suprasubdukčnom 
prostredí blízko vulkanického oblúka. Prítomnosť bázic
kých , ulkanitov typu OIT/CT a BABB prezrádza uplatnenie 
zaoblúkového riftingu a lokali zuje nnik komplexov 
gelnickej skupín) na kontinentálny svah príp. na úpätie 

orientované do zaobl C1km ého bazéna. založeného asi na 
ensial ickom ostrornorn oh! úku. Re! i k tom I ý pl ne tohto 
zaoblC1ko,ého bazé na , inici ál nom štádiu ot, árania je 
rakovccká skupina. ktorú, spodnej časti tvoria subakva
tické lávm é prúd) bazaltov 1) striedané redeponovaný;mi 
bázický,mi ,ulkanoklastikami spolu s ílovitými sedi
mentmi \O vrchnej ča s ti. Vullrnnit) takmer ,ýlučne 
patria do typu OIB (han, 1994). Medzi EPA komplex) 
okrem gemerika palrí aj pezin s~á a pernccká skupina 
v malokarpatskom kryštaliniku. De,ónska pezinská sku
pina. ktorú tvoria prevažne drobmé sediment) s prejavmi 
i zochrónneho bazaltového , ulkani zmu t) pu OIT/CT. 
predstarnje čast výp! ne riťtogénneho bazéna V) trnreného 
zrejme ,. t) Ie magmatického obl C1ka. Pernecká s k upi na. 
ktorú t, ori a bazalt). clolerit) a gabrá typu N-MORB 
s malým množstvom hlbinných ocdtnSk)ch sedimentm 
a so straLiformnou p1 ritcwou mineralizáciou blízkou 
cyperskému t) pu je zhodná s I rchnou častou t) pického 
ofiolitového proľilu. čiže repre1.entuje nchnC1 časi oceán
skej kôry. Vek pernecke_j skupín) rornako ako 1ek j ej 
tektonického zbi íž.enia s pczi nskou s k upi nou _je starší ako 
visén (han et al., 2002). l\ajstarším LAP komplť\om je 
spodnokarbónska ochtinská skupina (zahľň<liúca aj pôrndne 
samostatnú črmeľskú skupinu: obr. 2) a obsahuje d1 a geo
chemické typy bazaltov: (1) BABB a (2) prechodné typ) 
medzi BABB a obohatenými bazaltmi stredooceánskych 
chrbtm (E-MORB: Ivan a .ležm á. 2003). Analogické 
typy vulkanitov sa recentne \)Sk)tujú, predoblúkmých 
akrečných prizmách spätý ch so subclukciou menších oceán
skych bazénov a samotná ochtinská skupina reprezentuje 
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Obr. 2. Schéma litostratigrafi ckj'ch _jed
notiek karbónu se\'erné ho gemerika. 
Ochtinská skupina praľdepodobne repre
zentuje relikt predohlúko\'ého bazéna 
, oli s tolitmi oceäns ke_j kôry. zla tníck a 
formác ia je z,) škom oc eán s kej kôr) 
1.aobl ťtk o , ého bazéna. 

Fig. 2. Schernc oľ Carboniferous litho
s tratigra phic units of the Northern 
Gcmericum. Ochtiná G roup probable 
rcpresents thc relict of for e -a rc bas in 
"ith olistoliths of oceanic c rust. Zlatník 
Formation represents the reli ct oľ oceanic 
crust oľ back-are bas in. 

N 

Á 

ochtinská skupina 

dúbravská formácia 

silne tch:tonizmanú a metamorťovanú melanž. h:torá sa 
pôvodne formovala v prostredí predoblúh:ového bazéna. 

Relih:Lom dna zaoblúkového bazéna oceánsh:eho typu je 
aj h:arbónska zlatních:a formácia (h an. 1997; obr. 2). TľOria 

ju bazalty. dolerity. gabrá blízh:e ty pu BABB a pelitické 
sedimenty reprezentujúce vrchnú čast pôvodného profi Iu 
oceánsh:ou h:ôľOu. Kým \ západnej čast i je sh:ôr súvislým 
príh:rornm. v strednej jej stavba pripomína melanž. V časti 
hornín sa zachovali wak) metamorfózy typu oceánsh:ych 
riťtm a zriedh:a aj relikty s uhduh:čnej metamo1fózy vo ťácii 
modrý ch hridl íc (1 van. 2004). Komplex metamrnfovaných 
karhomítov a házich:51ch až: i ntermediálnych metarnlh:ano
h:lastíh: v gemerskej ostrohe. h:torý sa pôvodne tiež: pokla
dal za zlatnícke súvrstľie ( formáciu). predstavuje v 5plľí 
bazéna prilieha_júceho k \Ulh:anickému oblúh:u zón) h:on-
1ergencie. Metamorfornné I ulh:anoh:lastih:á totiž sú geo
chemich:) blízke oblúh:01ým vápenato-alh:alich:5m hor
ninám. Pra1depodobne analogický pôvod majú dacitovo
-ryolitm é \ ulh:anity a\ ulh:anoh:lastiká (vrátane ignimbritov) 
1rchnoh:arbónsh:eho veh:u z oblasti zemplinih:a. ale moderné 
údaje o nich chýbajú. Permsh:é I ulh:anickosedimentárne 
h:omple\) sa v podobe príkrovov a šupín variabilného 
rozsahu 1. účastííujú na súčasnej staľbe meliatih:a. gemerika. 
hronih:a. zemplinih:a a veporih:a. V permsh:ých h:omplexoch 
sa ob_jm ujú I ulh:anity a vulh:anoklastiká široh:ého kompo
zičného rozsahu od bazalto1 až po ryolity. geochemich:y 
zodpm edaj ú t) pickým vápenato-al h:al ich:ým \ ul kani tom 
a predstarnjú relih:ty v5plne bazénov priliehajúcich h: vul 
h:anickému oblúku založenému na staršom fundamente 
zložitej stm by (Ivan et al., 2002). Na záh:lade existencie 
h:omple\OI s prevahou acidných ntlh:anitrn (krompašská 
sh:upina) popri komplexoc h s dominujúcimi bázickými 
vulkanitmi (malužinsh:á formácia) možno uvaž:rnať o zre
lom štádiu evolúcie magmatich:ého oblúh:a (cť. Lm1 ton 
a McMi l lan. 1999). ktoré poh:račovalo dal ej v triase. h:eď 
prešlo do zaoblúkového riftingu (Ivan. 2002). 

Interpretácia permsh:ého rnlh:ani zmu ah:o produktu 
h:ontinentálneho riftingu (Dostál et al.. 2002) nemá oporu 
v jeho geochemích:ých charakteristikách a rovnako ani 
triasmých ryolit.ov z muránsh:eho a drienockého príh:rorn 

>---< 
O 10 km 

hámorská formácia C=:J rudnianska formácia 

1111 zlatnícka formácia 
- ----=~ 

ah:o alh:alich:ých a anorogénn)ch (Uher et al.. 2002) nie 
je z distribúcie rcle1an1n5ch stopm ých pnh:01 1 nich 
dokázateľná. Za možný prejm začínaj úceho riľtingu I šak 
možno považo\ ať osobitý typ ry ol i 101 1 e.\Ot i ch:ých 
zlepencoch klapsh:c_j a manínsh:ej jednoth:y bohatých na Zr. 
h:torých pra1 de podobným z.dľOjom boli u,. erodornné 
jednoth:y VnC,torných Západných K arpát. 

Geod)namickú e1 olúciu Západných Karpát I paleozoih:u 
môžu vo 1el"kej miere doh:reslii aj geochemich:é a geochro
nologich:é údaj e o predalpín sh:) ch granitoidoch (PAG) . 
Granitoidy (oh:rem už spomenutú:h ortorúl) sa sformornli 
v drnch hlarných obdobiach - 1 spodnom karbóne (- 350 Ma) 
a v perme (- 270 M a). hoci úplne l)lúčená ni e j e ani 
prítomnosi \ rchnoh:arbónsh:) ch a spodnotriaso1 ý ch grani
toidm (1-inger ct al.. 2003 . a citácie I tejto práci). Spodno
h:arbónsh:e granitoid) patria do l) pu S a 1. pričom pn é 
mohli I eh:orn predbchnút druhý ty p. Pripúš ťa sa ich 
pôvod 1.0 Z\ etranej a sedí rnentárnc prepracm a nej h:ôry I ul
h:anich:ého oblúh:a a ah:o geod) namich:ý režim zodpoľeclný 
za ich ľZnih: sa u1ádza 1ari sh:á h:olízia a ta venie\ h:ol ízne 
zhruhnutej h:ôre. Orogénny deformačný proces ako zdroj 
metamorfózy a tm enia granitoidm I šak nejme má obme
dzený potenciál. Rozhodujúcu úlohu má sh:ôr preexistuj úca 
horúca zaoblúh:m á litosféra (c ľ. H) ndman et al.. 2005). 
Z tohto hľadi s h:a je pozoruhodná podobnosť geochemick5ch 
a izotopo1 ý ch pomero• . äh:o aj I eh:01 ých I ZLähO\ naš ich 
spodnokarbónskych granitoiclm typu I a S h: pomerom 
1 batolitoch pol os tľo1 ného chrbta I typich.om plutoni 
tovom páse na aktí1 nom oh:ra_ji h:ontinentu (napr. Gromet 
a Sih er. 1987). h:de sa ah:o možný zdľOj obid1 och typOI 
predpoh:ladá parciálne tm enic maľich:ého spoclnoh:ôr01 ého 
materiálu. M alé intruzÍ\ ne telesá permských granitoidm 
sa kl aliťih:ujú ah:o t) p S a A a poh:ladajú sa za produ h:ty 
pos th:olíznej extenzie a iniciálneho ri ft ingu (napr. Poller 
et al.. 2002). Ale pretože u\ ádzané t) py A gcochemich:) 
nepatria medzi ty pich:é anoľOgénne granitoid). ni e je ich 
prítomnosť jednoznačným dôh:azom ty pich:ého ri fti ngu 
spätého s \ nútroplatňm ou plášim ou magmou. ale sh:ôr 
indikuje extenzi u \ magmatich:om obl úh:u ah:o počiatok 
11 Oľb) zaobl úh:m ého bazéna. 
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Západné Karpaty v globálnejšej schéme 
paleozoickej evolúcie 

Prehľad geodynamických prostredí odvodený z geoche
m ických osobitostí paleozoického magmatizmu jasne 
potndzuje neúplnosť záznamu I ča~e a jeho zložitý mozaiko-
1 itý charakter I priestore nátane jeho tretieho rozmeru -
pozície ľ kôre. Napriek tomu porornanie s analogickými 
1ýsleclkarni 1ýskumu vo Východných a Južných Alpách 
1 edie k pomerne konzistentnému pohľadu na základné črt) 
geodynamickej ernlúcie I celej tejto oblasti. V ord01 iku 
(silúre) domi nornla kom ergencia. orogénn) 1 ulkanizmus 
prm depoclobne na ensialickom ostrornom oblúku a iniciálny 
riíting I tyle oblúka. Tento záznam sa v podobe povrcho
vý ch prejavrn rnagrnatizrnu zachoval v gerneriku. rneliatiku. 
vrchnom austroalpiniku a v .lužných Alpách. V tatriku. 
vcporiku. severnom gemeriku. v spodnom a strednom 
austroalpiniku sa ako produkt ro1nakého geoclynamického 
režimu zachoval spoclnokôrm ý leptyno-amľi bolitový kom
plex s rcliktmi staršej subdukovanej oceánskej kôry. Silúr 
až spodný devón predstarnjú obdobie fungornnia v ul kani ek) 
riťtovaného pasív neho okraja kontinentu. Záznam tohto 
režimu u nás praktick) chýba. ale dobre ho dokumentujú 
prejal) alkalického vulkanizmu Io VS,choclných Alpách. 
Tento rifting pra1 dcpodobnc znamenal rozdelenie pôvodne 
_jednotného litosľérického bloku na dve časti s odlišným 
dalším I ý1 ojom. Vo vrchnom austroalpini ku a v Južných 
Alpúch. označovanfch ako norickf teran. pokračoval clalší 
vý-rnj až clo stredného karbónu ľormou pasírneho okraja 
kontinentu s prejavmi alkalického vnútroplatňov ého vul
kanizmu v spodnom karbóne. Analógom norického teranu 
v Západnfch Karpatoch je staršie paleozoikum vnútorný-ch 
Západných Karpát. Spodné a stredné austroalpinikum rov
nako ako jeho zápaclokarpatské analógy - ta tri kum a I epo
ri kum - prešlo odlišným vfvojom. 1 ktorom zo spodného 
karbónu sú i nclície konvergentného v5'1 oja spätého s fun
govaním magmatického oblúka. Obidva bloky oddeľoval 
oceánsk) bazén (cf. Neubauer a Handier. 2000). Relikt) 
oceánskej kôry ako súčasť príkrovovej stavby staršej ako 
visén sú doložené v paleozoiku Malých Karpát. Záznam 
subdukcie oceánskej kôr) zaoblúkového bazéna a ťormo-
1 ani a akrcčnej prizmy sa zachoval z vrchnej časti spodného 
karbónu na severnom okraji gemerika (obr. 2). Zdá sa. že 
ko111ergenciu ukončenú predpoklaclanfm uzatrnrením 
oceána a spojením obidvoch teranov vystriedala opal diver
gencia. ktorá najskôr I ieclla k obnaženiu I yšších metamor
ľitov fundamentu a snáď až k tvorbe malého oceánskeho 
bazéna. V rchnokarbónsko-permská konvergencia vytvorila 
na staršom fundamente magmatický oblúk, v rámci kto
rého sa postupným I ývojom cez riftogénny bazén vytvoril 
zaoblúk01ý meliatsk) oceán. VS,voj paleozoickej kôry 
1 al psko-karpatskej oblasti teda šiel cestou akrécie produk
tov magmatických oblúkov a výplne menších oceánskych 
bazénOI , t. j. obdobnSm spôsobom. aký je známy z aktív
nych okrajov kontinentov napr. v oblasti Kalifornie alebo 
bol Íl i_isko-peruánskych Ánd. Geoclynamický vývoj zazna
menaný I zložení magmatitOI I Západných Karpatoch je 
v zásadných črtách konzistentný s globálnym modelom pa
leozoickej geodynamickej ernl úcie tetydnej oblasti Stamp-

fliho a Borela (2002) a pot1 rdmje ich nľi 1or na 1ariskC1 
orogenézu ako na I eľkú akréci u pcľigo11d11 anský ch tcranm. 
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Príspevok k tektonickej rekonštrukcii západokarpatských 
magmaticko-sedimentárnych formácií 

v predvrchnokarbónskom období 

MARTI N KOVÁ(IK 

Štátn y geolog icki: ústa, D. Štúra. Mly nská do lina 1. 8 17 o..i Brat is!a, a. Slm rn ská rqi uhli ka 
kmaci k@gss r. sk 

(Dom ,"e11é I 9. 5. 2005) 

Contribution to tectonic reconstruction of Western Carpathian magmatic-scdirnentary forrnations 
in pre-Upper Carboniferous pcriod 

Basernent ľorrnations of Ta tri e and Veporic units are div ided into subautochthonous "old crystal Ii ne 
basernenf' and rnainl y all ochtonous --youn g crystalline basernenf' in proposed conceptual model. Thc o ld 
Cľys t al linc basernent was rn arked by rn agrnati srn of Late Carn bri an age ("1 11 ' stage oľ Lcmer Pa leowi c 
plutonis rn·· ) and Si lurian/Dcvonian granite-ty pe rnagrnati srn ("2"" stage .. .. ) 111 the end. The young one 
compri ses oť Devonian epi conti nental and oceanic clo rnains. bcei ng, mi abl ) i111 cľle cl cl uring He rC) nian 
colli sion. Dorninating Lower Carhoni fero us thc granitizati on. initi atcd bľ suhduction-col li sion process . 
\\ as ťo ll owed b) e, tenti on-related Upper Carhonife rous to nal ilť s . Bas ic Jiv ision oť the c rys t all in ť hasc
rn ent is largel y cornparahle to --1ower ťl oor„ and --upper floo r„ suggcs tť d in Gc rner ic línii. 

Key words: Western Carpathi ans. Lo\\ e ť Paleozoic. olcl bascmenl. HerC) ni an. Cal cdonian. orthogneis
ses. rnctamorphism. tcctonics 

Pri pokuse o rekonštrukciu vývoja polydeťormovaných 

_jednotiek, paleozoiku sa, pr, om rade opierame o mikro
paleontologické strati grafické stanovenia a s po ľa hli,j 
1ek k) slých magmatick5, ch hornín získaný· U/Pb metó
dou zo zirkónu. Ako pri každej syntetizáci i rôznorodých 
geol ogických údaj ov aj v tejto štúdii si uvedomujeme 
zásadné úskalia prameni ace z toho. že čo je litologicky 
alebo metamorľne rovnaké, nemusí sa zhodovai vekovo, 
alebo naopak z toho, že sa I širokom časo1 om diapazóne 
môžu objm mať temer identické horní 1101 é typy . 

Naša skrátená vedecká(?) esej si vyfaduje nielen značne, 
dá1 ku abstrakcie. ale do istej mier) aj selektívny pťís tup 
k literám) m prame ňom. Pľ i takejto koncepčnej štúdi i _je 
na_jiažšie podai ucelený obraz sedimentačného a magma
tického vývoja na pozadí I iac- menej kontinuálneho pri e
behu kôro1 ých geodynamický ch (tektonický ch) procesm. 

V nasledujúcej čas ti pos tupujeme od rekonštrukcie 
mladších udalostí k starším a od dešifrovania tektonickej 
pozície regionálnych geolog ický;ch jednotiek k širším 
geodynamický m či korelačným aspektom. 

Paleotektonické úvahy a vybrané di<;kusné otázky 

V interpretácii geologickej stavby , paleozoiku po1ažu
jeme za kľC1čovú styko\'Ú ::.ónu m ed ::. i ľeporikom a gem e
ri /.:. 0111 . ako aj samotný geme rick_ľ fundamenr. V pal eo
alpínske_j St) ko1 ej zóne sa zachovali kontrastné _jednotky 
ponúkajúce širšie argumentačné možnosti pri dešifrovaní 
ich predalpínskeho tektonického postavenia ako hercýnsky 
termálne prepracované kryštalinikum. V južnom veporiku 
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hercýnsk) tektonometamo,i'ný I ý1 oj vrchol i I spodnoko r
bônskou graniti::.dc io u, kým I gemerickom fundamente 
nebadal znaky pl utoni zmu ani 1) ššiestupňOI ej metamo1fózy 
tohto obdobia. Ochrin skd sk upina, jednotka I priestore 
medzi ohid1 oma me,rnbl okmi. na rol.di el od južného 
plášta kohútsk) ch grani toidOI - ť) 1 itOI ej ZÓl1) (Š uf. 1937) 
- nenesie stop) karhónskej granitizácie ani prís l ušnej me
tamorfózy. Vek hl arnej ľál) juhmeporickej graniti zácie 
okolo 350 Ma (Bibikma et al„ 1988) sa I podstate 
prekrý, a so s pod no karbóns ky m ( Kornr et al.. 1976) 
1 ekom spodných čas tí ochtinsh:ej skupín). ktorá. na roz
diel od transgresí1 nych gemerických I rchnokarhónsk) ch 
súnstlÍ. sedirnen to , ala ešte I hercýnskom orogénnom 
období. Po termálnom zm ŕšcní hla1 nej láz) hercý nskej 
orogenéz) nasledo1 al zd1 ih tatricko-1 cporického kolízneho 
pás ma a vý ľO_j molasm ý ch bazéno v. 

V prípade rako,-eckej skupin, . najmä je_j l) Šš ích hori 
zonto1. uprednostňuj eme predsta, u o teh.tonickej pozícii 
na gelnickej skupine nas C1\ anej najskôr I juho1 ergentnom 
smere (Németh et al.. 2001). O tektonickom I ztahu 
môžu s,edčii aj obl as ti so zachovanou predalpín skou 
1 y sokotl akovou me ta morfózou t) pu modrých bridlíc 
(Hm orka et al., 1988). Strati graľické rozpätie rako1 eckej 
skupín) sa nepri amo ocli odzu_j e ako stredn5 až , rchn5 
chón (Bajaník et al.. 1983 ). V rako1 eckej s k upi ne sa tiež 
V) sk;tujú rôznorodé amťibo litich: é horn in) aj zri edka
, ejšie pararul). pm ažo1 ané za s C, čas t tejto sh:upi 111. ktorá 
mi estami podľahla me tam o,ťóze I podmienkach amťibo li 

t01 ej ťácie (Rozložník. 1965 ). Predpokladáme. že táto 
metamorfóza SÚ\isela s anateh:tick5mi procesmi formujú-
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cIm1 sa nad subdukujúcou platňou rakm·eckej skupiny 
a bola približne synchrónna alebo o niečo mladšia ako 
\ y sokotlakm á metamorfóza. Z geochronologických indí
cií a priestorom asoci u_júcej črmeľskej jednotky mož.no 
odvodzovať uzatváranie rakoveckého vulkanickosedimen
tárneho priestoru vo \ rchnode\Ónsko-spodnokarbónskom 
období. 

Hojný, obliako\ý materiál pochádzajúci z hornín rako
\eckej a klátovskej skupiny je príznačný pre \estfálske 
rudnianske súrrsrrie (Krist, 195--+). ale hodnoverne sa 
nepreukáz.al \ ochtinskom karbóne. V prácach Abonyiho 
(napr. 1970) sa predpokladá poz\ oťný prechod rakoveckej 
skupin) do črmeľskej. ako aj tektonická diskordancia 
\ nútri ochtinského súvrstvia. pričom sa _jeho spodná časť 
chápe ako rakm ecká s k upi na. Po Z\ ážení \ iacerých pred
s tá\ o vývoji tohto \ýznamného palcozoického segmentu 
mo1.no \ )jadrii predstavu o úzkej genetickej súvislosti 
ochtinske_j a rakoveckej skupiny. V geotektonickej inter
pretácii je inšpirujúca predstava. že ochtinský (s. 1.) sedi
mentačný· priestor pra\depodobne tvoril výplň akrečnej 
prizmy (Vozárová. 1998) alebo predoblúkový bazén 
(M. G recula. 1998), ktorý v tejto štúdii spájame s uzatvá
raním rakoveckého priestoru. Predpokladáme. že ochtinská 
skupina (s. s.) na jz. okraji gemerika je tektonickou 
obdobou rakmeckej skupiny. ktorá sa v tejto doméne 
ne\) víjala alebo bola pohltená. Spodnokarbónsky priestor 
sa V) pÍňal zdrojovým materiálom z preddevónskeho pro
tol i tu podobne ako bazény s predpokladaným devónskym 
\ekom. Materiál z bazálnych častí ochtinskej skupiny je 
bohatý na aplitickú žulu a metapieskovec (Mišík, 1953). 
čo neodporuje pracovnej hypotéze o predhereý-nskej 1.dro
j m ej oblasti situovanej na S od rakoveckej domény. Tento 
pra\ depodobne v kaledónskom období formovaný blok 
pri hercýnskych alebo skôr paleoalpínskych kolíznych 
procesoch zanikol. Spodnokarbónske formácie sedimentujú 
\ hercýnskom mobilnom pásme. kde možno očakávai 
ctformáciu spojenú s níz kostupňO\ ou metamorfózou 
(ak nistcwala. zatlačí la ju alpínska metamorfóza). 

Gelnická skupina. totožná s .. kambriO\ o-silúrskou 
sériou--. predslavuje mohutné antiklinálne pásmo. ktoré 
sa interpretovalo ako výsledok mladokaledónskcho vrás
nenia (Fusán et al.. 1955). Táto ti.\. spišská fáza. prekrý
\ aná intenzívnejšou herc_ýnskou deformáciou. sa\ horni 
nách rakoveckej série nezistila. čo sa považuje za další 
dôkaz jej diskordantnej pozície (Snopko. 1967). Novší 
štruklúrnogeologický vý-skum predhercý-nsku deformáciu 
nepotHdi I. ale nazdávame sa. že ani jednoznačne nevy -
vráti 1. V južných častiach gemerika sa f)litmo-diabázmá 
rakmecká skupina pravdepodobne nevyskytovala. ale 
možno tam predpokladai iné stratigrafick) príbuzné celk) . 
Tradičnou al ternatírnu je tZ\. štóske súnstvi e. pokladané 
za ek\ ivalent spodných častí rakoveckej skupiny (Fusán 
Cl al.. op. cit.). V zmy sie predstáv o dvojetážrn ej paleo
wickej stavbe sa predpokladal transgresívny vzťah „série 
Pipitky'' na starší gemerický fundament (Máška. 1959). 
Odhliadnuc od sedimentologickej či vekovej interpretácie. 
na základe predbežného štúdia mi krokonglomerátov_ých 
horizontov gelnickej skupiny sa ukazuje problém. ako 
\) svetlit pôrnd klastov rozličného stupňa deformácie. 

medzi ktorý mi sú aj muskO\ i tické t°) 1 i t) mctamorfornné 
\ obdobnom stupni ako okolité ľ) lit) (postscdimcntárna 
metamorfoza litoklastm _je málo prm depodohná). Nie je 
V) lúčené. 1.e sedimentačný C) klus naznačenej „ ľrc!znej 

erá;e" sedimcntmal po intrúzii hlm ných porcií poli') roidov 
(okolo --+03 Ma: Ščerbak et al .. 1988) Začiatok 7.apÍňania 
pal1\ ový ch pťiestorm „ spodnej errí':e „ gcmeri ka spadá 
do obdobia nchného kambria až spodného ordrn ika (Snop
km á. 196--+: Yotáro\á ct al.. 1998. atď.). Z \iacerých 
možností otvárania gcmcrický ch ba1.éno\ sa pri kláiíame 
k predstme o riťtogenéze 1.alo1.ene_j na kontinentálnej 
prekambrickej kôre (Grccula. 1982). 

Na základe kombinácie \iacerých údajm sa \O 1_ý\oji 
metamorťonrných jednotiek ro1rického o reporického 
krvšra/inika jad\ mnohom príhu1.ný geotcktonický scenár 
ako v prípade gemerika. N<tjmladšic hornin) predchádzajúce 
hcrcý nskemu neskoroorogénncmu obdobiu reprezentujú 
postkolízne 1-t) pové tonalit) sih/ianskeho np11. ktoré 
predstarn_jú najmladšiu fázu hercýnskeho graniloidného 
plutonizmu. datmanú na asi 305 Ma (Bibikma in Broska 
a Petrík. 1993). Genézu sihliansk)ch granitoido\ spájame 
s ro1.siahlou spodnokôrovou posturogénnou C\tcnziou. 
ktorá zrejme sC1visí s 011 áraním \ rchnm estľ{tlsk) ch bazé
nov. Vývoj masívneho spodnokorbônskeho grnniroid
ného pluroni::.nw charnkterizujú znak) S) nkincmatický ch 
štruktúr a možno ich I širšom tektonickom rámci chápal 
ako produkt (neskoro)kol ízn) ch anatektid:ý ch procesm. 
Generálne sa 1ek základnej. sčasti pol)fázrncj granilizácie 
tatrm epori ka koncentruje okolo 350-3 30 Ma (Cambel 
ct al.. 1990: Putiš et al„ 2003. atď.). T ieto granitoid) 
intrudmali do palcozoid.ýchjcdnotick a \ O ťormc l)Soko
teplotných duktilných defonnácií dot\árali už \·iac-menej 
usporiadanú hcrcýnsku \ rásornpríkrm mú stm bu. Základná 
perióda herc_ýnsk)ch granitoid ných int rú,ií zapríčin i la 

10 srn_jom plášti rozsiahlu strcdnotlakrnC1 a1. nižšietlakm ú 
peripluronickú 111erw1w1jo::.u s čas to zreteľne \) \ inutou 
zonalitou - od zón migrnatilizácie až po nízh.ostupňmé 
rohmce. 

V prípade domén s pn'kami oceani::.äcie. pri ktorý ch 
sa podľa\ iaccrých analógií predpokladá pribli1.ne \ rchno
si I úrsko-de1 ónsk) \ ek. nevyl uč ujeme názor o urči tej prí
buznosti rakm eckej skupiny a perncckej formácie\ Malý ch 
Karpatoch (1\ an. 1998). i kccľ ich priama Lch.tonická či 

paleograľická korelácia nie j e opodstatnená. V danom 
zmysle by sa azda mohl i voľne pororná1 ai nielen tieto 
nižšiemetamorťo\ ané súbory s \ S"rnamnS"m podielom 
bá1.ického \ ulkanizmu. ale nemožno 1) lúčil ani iné (rulm o-) 
amfibolitové komple\) \ kr)šlaliniku. Ide 11a_j111a o sC1bor) 
\ o \) šších tektonický ch pozíciách. ktoré sú nezriedka 
i ntrudornné karbónsky mi granitoidmi ( Hornrka a Mé res. 
1993: Bczák et al.. 1997 . atd.). Ah.o oricnLačn) námet 
možno U\icst niektoré l)Sh.)I) \O \eporiku (napr. na V 
od Pohronskej Polhor1 alebo na S od Hclp:, ). na južnom 
cípe kryštalinika PO\ ažského 1nm ca alebo na hrcbeííoch 
Západných Tatier. Predpokladáme. ž.c sa tieto horninmé 
súbor) vydjali I rozširujúcom sa pamcl\orn pásme a na 
konci de\Ónu (na začiatku karb<Ínu) sa nasÚ\ ali na starý 
kryštal i nický substrát. .J uhm crgentné ( f-ritz cl al„ 1992) 
uzatváranie oceánskych domén \) úslilo do kontinentálnej 
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kolízie a potom do granitizácie. V lom období sa vytvoril 
komplikovaný tektonický obraz a pod ra súčasných 
po1.natkov tažko schematizovatjeho celkovú podobu. 

Do kolízneho obdobia zaradujeme formovanie hercýn
skej vrásovonásunovej stm by kryštalinika spätej s regio
nálnou metamorfózou baroviánskeho typu. Vvsokorlakové 
relikt_\' (Hovorka et al.. l 992: .laná k et al.. 2003) lokál ne 
najskôr mierne predchádzajú baroťiánskej 111eta11101fó:;,e. 
Ukazuje sa aj istá príčinná súvislost obid\och týchto 
metamorťných typov prebiehajúcich \ subdukčnokolíz

nom režime. čím by sa dala osvetliť problematika časm ej 
a geodynamickej definície predgranitovej hercý·nskej regio
nálnej metamorfózy. V tatriku a veporiku vysokotlakmé 
relikt} reprezentujú eklogity. ký'm v rakoveckej sérii ide 
o mctamoii·ózu \ o ľáci i modrých brid! íc. Núka sa ú1 aha, 
ž.e ak by tatroveporické domény v širokom regionálnom 
rámci nebola ovplyvnila I ysokostupľíová metamorfóza 
spätá so subdukčný m skracovaním panvových priestorov. 
tažko b) sa dali očakárni výraznejšie preja1y predgranito-
1 ej regionálnej metamorľózy. To by mohlo dai odpoveď 
aj na klasický problém nedostatku litostatického nadložia 
ne\) hnutného pre vývoj strednotlakovej hercýnskej regio
nálnej metamoďózy. Do hercýnskeho kol íznokompresného 
barm iánskeho metamorťného prepracovania sa včlenilo 

aj ,.staré kryštalinikum··. ktoré pravdepodobne bolo sub
strátom pasírneho okraja (okrajov) v panrnvej evolúcii 
devónskeho obdobia. 

Epi kon ti nentál ne oblasti môže v devónskej časo1 ej 
perióde reprezentorni harmónska séria (paleontologicky 
indikmaný· devónsky 1ek; Chlupáč in Buday et al., 
l 962). ťylitová zóna južného veporika a fylity Kliniska. 
Na rozdiel od oceánskych domén môžu zaujímai subautoch
tónnu pozíciu na ,.starom kryštaliniku". Tieto nízkometa
moďmané súbory vo svojej litologickej náplni nemajú or
toruly, leptinitovo-amťibolický komplex ani „synorogénne" 
migmatity. Epikontinentálne a uvedené oceánske bazény 
označujeme ako „mladé kryštalinikum ". V širšom geotek
tonickom zmysle sa v prípade tý1chto bazénov evokuje istá 
paralelizácia s „vrchnou etážou" naznačenou I gcmeriku. 

Vzdialenú magmatickú obdobu intrúzií gemerických por
ť) roidm si možno predstavil v podobe ortoru!oť_frh masí
\'Oť I kr)štaliniku tatrika a veporika. V Západných Tatrách 
sa I ek po11') rických 011orCd stanovil na ...J.06 (± 5) Ma (Poller 
cl al.. 2000). Podobné a o niečo staršie, i keď menej spo
ľahli\ é. vekové indície sú z veporika (Michalko et al., 
1998: Hraško a Si man. 200-:J.) a Tríbeča (Putiš in Krist 
et al .. 1992). V západokarpatskom kryštali niku Nízkych 
Tatier majú naj\äčší rozsah ortorulové horniny a hrubozrnné 
t) py sa chápali ako „synkinematické'" magmatické intrúzie 
alebo „ granity starej periódy .. (Zou bek, l 95 l ). Ou kti Iná 
striž.ná deformácia. pri ktorej horniny získali migmatitickú 
tc\túru, nastala medzi intrúziou „starých granitov'" a kar
bónsky m granitoidným plutoni zmom. Pestrá suita amfi
bolitm a amfibolických rúl \ ortorulových komplexoch 
signalizuje, že bázický· magmatizmus bol s granitovým 
magmatizmom viac-menej S) ngenetický. Z geochemických 
parametrov vyplynula pre\ ažuj úca charaktcristi ka typu S, 
a najmä pozoruhodná uniformita západokarpatských 
.. granitm starej periódy'' (Kohút. 200-:J.). 

S istou dá1 kou obozretnosti možno 1) slm it pracorný 
predpoklad. že magmatizmus tohto t) pu predstavuje 
vzdialené prejav) termálneho 7éll ŕšenia kaledónskeho oro
genetického cyklu. Pl utonizmu takéhoto rozsahu teoretic
ky mohla predchádza( regionálna deformácia a intrúziu by 
mala spre1 ádzai peri pl utonická aureola. (Mctamo1i'ne ani 
štruktúrne sa to I šak I kr)štaliniku doteraz nepodarilo 
1) slcdo1 at. a to najskôr pre I šadeprítomné rozšírenie. 
ale aj relatí1 ne V) šší stupeíí hercý nskcho prcpracornnia.) 
V západokarpatskom meradle prípadné kalcdónske udalosti 
teda nechápeme ako orogenén1 deľi 1101 anú lľeteľnou 
štruktúrnou sta1 bou. ale skôr, že ide o I yjadrcnic istých 
tektonotermáln)ch proccso1. Produkty nekolízneho grani
toidného plutonizmu prenikajúce do uza1 retých kaledón
skych pani 01 ých pricstoro1 sa často opisujC1 z rozhrania 
silúru a de1ónu (napr. Woncs a Sinha. 1988). Iný geod)
namický pohľad na genézu ortorulm ý ch masí101 možno 
hľadať v neskorosi I úrskej - ranode1 ónskcj C\tenzi i spoje
nej s magmatickou remobi I izáciou kontinent.ál nej kôr}. 
ktorá predchádzala vý \oju dc1 ónsky ch bazéno1. Takáto 
interpretácia b) však už skôr i ndi ko1 ala počiatok hercýn
skych geod)namických proceso1. Z daných alternatí1 sa 
ponúka aj 1ýchodisko \ predsta1e o istej pre1iazanosti 
obid1och naznačených orogénn)Ch C) klo1. čo sa I regió
noch s obdobnou geologickou históriou (Robinson et al., 
1988: Teisse)re. 1968) l)jadruje ako kontinuáln) kale
dónsko-herc_úzsh cyklus. V tatro1 eporiku ho mohli 
nepriamo pod porm ai spoločné znaky pl utonického 
magmatizmu ,.kalcdónskeho„ 1 eku a hercý nskcho 1) soko
metamoďného prepracm ani a týchto hornín. K) slý mag
matizmus „spodnej etd;,e" gemerika má naopak s ubľlll

kanický charakter a nasledujúca metamorfóza dosiahla, 
podľa pre1ažujúcich údaj o1. ma.\imálne stredné zóny ťácie 
zelený ch brid! íc. 

Vekový údaj 51-+ (± 2-+) Ma z trondjemitu z páskm aného 
amľibolitického komplC\u I severnom 1eporiku sa spája 
s rozpadom kadómskej kôr) 1 ranopaleozoickom e\tenz
nom procese ( Putiš et al.. 2001) a je bi ízk:, LI/Pb izochró
nm ému 1eku .. muránskych ortorúl" 1 juž.nom 1eporiku 
(-+86 ± 2 Ma: A. Koto1. nepublikm aný údaj). Muránske 
ortorul) sú najskôr alkalickými granito1ými porťýrmi (až 
paleor)olitmi). chápeme ich ako spodný element stav b) 
kohútskeho kryštalinika (Kmáčik et al.. 2001) asociujúci 
s amľibolitmi. granatickými svormi a rulami a na rozdiel 
od severoveporický ch trondjemitm reprezentuj C, vrchno
kôro15' materiál pravdepodobne v1 ta1ený zo zrelého 
kadómskeho substrátu. Rozličné magmatické produkty 
kam bricko-ranoordm ického I eku prm depodobne zá1 iscli 
od podielu primárnej bázickej magm) a od k1 alit) rcmo
bilizovanej kadómskej kôr). L/1 edené geochronologické 
údaje môž.u naznačo1 ať zá1 erečné termálne udalosti 
hypotetického kadómskeho (panafrického) orogénu alebo 
skôr počiatok latentného kaledónskeho C) klu. Magmatiz
mus na rozhraní kambria a ordm ika pracm ne označujeme 
ako 1. ortorul} (staré granity) silúrsko/dnónskeho obdo
bia ako 2. etapu staropaleozoického pl utonizmu. Obid1 e 
etapy kyslého magmati1.mu , ) stužujú mctamorfm ané 
staropaleozoické I ulkanickosedimentárne formácie 
a tento tektonický celok je subautochtóllll) m .. starým 
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kryštalinikom"' s lokálne predpokladanými zvyškami 
kadómskeho prazákl adu. 

l'ocľukorn11ie. Prúca je sC1časťou zú, erečne,i sprá, y etapy paleozoických 
pam í , rámci , edecko-tcchnického projektu MŽP SR 08018,..10303/130 
Tektogenéza sedi rnentárn) ch panví Západných Karpát. 
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Geotektonický model vývoja ge1nerika 
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( Doruľené 26. 5. 2005) 

Geotectonic model of Getnericum 

Thc Earl) Paleozoi c evolution of the Gemeric um is in te rpretecl as a rifting phasť of a scdimentar) 
bas in . ľhe ľirst phases of rifting represent the megacycles of thc sedimentary basi n ľill with bimodal 
, olcanism. During the last phases of rifting in the centra! paľt of the rift devclopcd a micl -ocean ic ridge 
producing ť\panding oceanic-ty pe crust. being rcpresentecl at prť s ť nt hy a part oť Ra,o, cc uphio litic 
complex Massive effusi,·es and e,trusions oť K-rhyolit es are ty pi cal ľor pass1, e margi n areas. The 
Early ľa\eo z oic cornple .,es were deformecl in the LJ)\\ťľ Carboniferous. " hen ,uhcluction-rdatťCI tcc
toni sm startccl. Part of the mid-oceanic ridge comple,es and their assoc iatcd sediment, \\tre subductc cl . 
but the rest underwent obd uct ion . forming thru , ts oť the accretionar) prism This proces, transportcd 
most of the F.arly Paleozoic basin fill o, cr the northcrn contincntal plate in thc fo rm of nappcs Su bduc
tion continued in the llppe r Carboniľero us . accornpanied by further plate eon, ergencc and the up l iťt of 
asthcnosphere benea th the active plate. The high therrnal gradient brought about regiona l rnctamorphism 
assoc1atecl "i th ,rna tectic melting causing forrnation and ernplacement oť granite during thc Vari,can 
rnetamorph ic phasc M 1. coinc icling with the beginning oť the Fe-carbonate mineralization. During 
Perrnian. Variscan subduction processes culminated in the formation of an island are assoc iated \\ ith 
rh)Olitic ,olcanism and granite intrusi ons. l,ate compress ional and e,tensional Vari,can tecton ic pro 
cesses complcted the Variscan nappc struc ture oť the Gcmericum and markecl the transition to the 
extensional phasc. associated \\' ith thc origin of Alpine secl1mentary basins. In thc Jmassic the Gerne 
ricum "as ex posed to a compressional deťormati on . The structurnl paliem" as a res ult ot thc rehound 
of the lithosphcric mant lc and asthenosphere after their loading b) subductccl matnial in the Perrnian 
A t the begi nni ng. re, erse 1110, ement of the asthenosphere e,hurned meta1norphi c, oľ thc l1igh-pre"ure. 
Io\\ -te mperature blueschi st facies ( M2). follO\, ed to\\ arcls the end b) the up l1ft of ul tra hi gh-pressu rc 
metaperidotites ľrorn the great depths of around 100 km and embecldťd into un111c tamorpho,ed seJi
ments of Permian -Mesozoic units. 

Key worcls: Western Carpa thians. Gem e ri cu m, Paleozoicum. geo tectonic model 

Úvod 

Gemeri kum \ o \ ý·\ ojo\·ej aj deformačnej etape vari s kej 
ér) zaznamenalo niekoľko \ S znamných udalostí a tie sa 
podľa záznamov I sedimentárnych a magmatických sek
\ cnciách pakowika. odlišností súboro\ Lektonických 
deťormáci í. melamorťný ch udalostí\ čase . odlišný ch gene
tický ch t::, fX)\ mi nera! izácie a pod. poskúšame dešifrm ai. 
Pri interpretácii \')Chádzame z podrobného geologického 
mapmania celého gemerika. dôkladného litologického 
p01nania paleozoický,ch sebencií. ako aj z ich metamorf
ného a tektonického prepraCO\ ania. 

T erénn::, mi technický mi prácami pri hľadaní a cwerovaní 
ložísk nerastných suro1 ín pot1 rdené litos tratigraťické 

členenie staršieho paleozoi ka (Grecula. 1982. 1995) 
je I ý chodiskom pri stancll 01 aní sukcesie sedimentačný ch. 
magmatických a tektonických udalostí a tým aj pri celko-
1 ej geotektonickej interpretácii paleotektonického I ý I oja 
gcmerika. 

Pre obmedzený rozsah príspe1 ku odkazujeme na výcho
disko1 é údäje na budúcu interpretáciu už spomenuté práce 
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Cirecuiu (1. c.). ako aj Rachanca ( 1998) . M. Grecul u ( 1998). 
Kobulského (2001 ). Grcculu a Radrnnca 1in K obulský , 
200-1-) a Németha (2002). 

Vývojové riftogénne etapy staršieho paleozoika 

S taropalcozoick5 1 ý I oj gcmeri ka pokl adáme za riťto

génn). Sedi mcntačný pri cstoľ. ktorý sme podrobne opísal i 
už skôr (Grecul a. 1982. 1995) a ktorého gcotektonickú 
polohu sme už tiež znázorní Ii (Grecula. 1973 ). sa 1) víjal 
okolo t1oriaceho sa riftu na kontinentál nej platn i . Na to. 
ab) staropaleozoi cký bazén \'Zn i kal \ oblasti ostrorného 
oblúka. ako to na základe geochcmick)'Ch trendm predpo
kladá napr. Ivan (aj o lom sme už písal i ). nie sú jedno
značné dôvod). V ierohodnos ť geochemický ch t rendclľ 
a klasifikačný·c h či diskriminačn)Ch diagramm j e nízka. 
lebo magmatické hornín) staršid10 pa leozoika prekonali 
cl\ a časm o I zdialcné regionálne metamorfné proces) 
(1c1riský a alpínsky) a ti e spôsobil i prínos a odnos 
diskriminačných pn kOI I skúmaných horninách. a preto 
ne1 )jadrujú ich pôvodné minerálne. a najmä chemické 
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zloženie. Druhý1m dôvodom je odber vzoriek. ktorý musí 
, ychádzat z podrobného geologického poznania územia. 

Počiatok riftogenézy - pná etapa (rapídneho) riťtingu -
v staršom paleozoiku gemcrika (obr. la) na základe údajov 
sporomorť, akritách a rádiolárií z vrchnej časti spodnej lito
stratigrafickej jednotky gemerika - holeckých vrstiev - indi
kuje silúrsky alebo vrchnosilúrsky až spodnodevónsky vek 
a toto obdobie by už znamenalo pokročilejšiu riťtogenézu 
s tvorbou anoxických panví, so I znikom lyditov a čiernych 
pelit01 (holecké Hstvy) a s prvými prejaľmi I ulkanickej 
činnosti hlavne v ich nadloží. Preto prvú etapu riťtingu -
resp. počiatok riťlogenézy - by sme mohli umiestniť 
do spodného silúru alebo na hranicu ordmik/silúr. Prvé 
obdobie riťtogenézy s typický·mi sedimentárnymi fáciami 
povúujeme za prvý geotektonickosedimentačn5 megacy klus. 

+ 
+ + 

+ + + 
+ + + 

metamorfóza ryolit 

s 

0hr. la, h, c. Mode l, geotektonického 
a litologicU;ho, )' oja gemerika, si\C1re 
až de, ón c. 

Fíg. la, h, c. The geotectonic and I itholo
gical model s in the Silurian - De, o nian. 

Druhá etapa (rapídneho) riťlingu (obr. l b) sa zača la 

produkciou bi modálneho, ulkanizmu. Tieto geotektonické 
udalosti spôsobili , ýrazne členenie sedimentačného 

priestoru s ,eľmi pestrým faciáln_im ,ý1ojom klastic
kých sedimentov (smolnícke súnst, ie). ktoré charakteri
zujú paleogeografické podmienky I zni ku a ich pozíciu 
v sedimentačnom priestore. Hornin01 é súbory patriace 
t5'·mto fáciám sú natoľko charakteristické. že ich možno 
spoľahlivo priestorovo, y medzii a spolu s ostatnými hor
ninami zaradiť aj do samostatných litostratigrafických 
a tektonických jednotiek. Druhá etapa (rapídneho) riftingu 
už ohraničí la oso1 ú čast pam). Jej začiatok b) mohol 
byt, o Hchnom silúre alebo až I spodnom de1 óne a obdo
bie medzi 1. a 2. rapídnym rifti ngom b1 mohlo za berať 
spodný a stredný de, ón. 
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Začiatok tretej etapy (rapídneho) riťtingu (obr. 1 c) 
je reprezentovaný Hchným bimodálnym vulkanickým 
komplexom (podobne ako pri druhej etape) a potom 
nastúpila intenzívna vulkanická činnosť. V centrálnej časti 
riftu \Znikol stredooceánsky chrbát s postupne sa rozširu
júcim oceánskym typom kôr) a na nej \Znikali horniny 
dnešného rakoveckého komplexu (príkrovu). V oblasti 
výstupu plášťového hrebeňa, na bokoch j eho vrchola. 
sa metamorfovali predtým vzniknuvšie horninm é komplexy 
\' oblasti oceánskeho chrbta (amfibolity. rula: metamo1foza 
M-0). V ostatných častiach pam y na kontinentálnej kôre 
pokračm ala klastická sedimentácia s prejavmi ryolito\ého 
\ ulkanizmu najmä na okraj i pasírnej platne (mníšanská 
sedimentačná oblast} kde sa sústredila činnost ryolitmého 
rnlkani zmu s masový,m vý, lernm K-ryolitO\ (typických 
pre pasírny okraj kontinentu) v mníšanskej a kojšovskej 
sedimentačnej oblasti. 

Tretia etapa rif ti ngu dm ŕši la paleografiu sedimentačnej 
oblasti staršieho paleozoika a tým aj charakteristické 
faciálne výrnje najvyššej litostratigraťickej jednotky -
hnileckého súvrstvia - a súčasne aj \ý\ojovú etapu 
staršieho paleozoi ka. 

Mladopaleozoické etapy konvergentných 
variských udalostí 

Nasledujúca etapa variského cyklu sa možno začala už 
\ o \ rchnom de\ óne alebo na hranici de\ ón/karbón (sedi
menty \ rchného visénu doložené paleontologicky ležia 
na zvrásnenom a metamorfovanom podlož.í staršieho paleo
zoika). a to skracovaním sedimentačného priestoru, tvor
bou lokálnych bazéno\ a\ oblasti bazéna s kontinentálnou 
kôrou aj skončením sedimentácie a zhrnutím sedimentov -
iniciálnym štádiom tvorby variských príkrovo\ (obr. 2). 
V spodnom karbóne (obr. 3) je dalšia deformačná etapa 
staropaleozoický,ch komelexov s výrazným nástupom 
subdukčných procesov. Casi hornín stredooceánskeho 

J 

chrbta a oko Ii tých sedi mentO\ subdukO\ ala. časi obduko
\ ala a \ y t\ árala násuny a prešmy ky ak rečného komplexu 
s postupným presú\aním a \)SÚ\aním \ýplne pan\y 
vo forme príkrO\ O\ na SC\ ernú kontinentálnu platľíu. 

V dal šom období sa\ oblasti akrečnej prizmy \ ytrnril 
akrečný bazén so sedimentáciou hruboklastického mate
riálu pochádzajúceho zo staropaleozoických hornín pre
važne oceánskeho chrbta. Časť týchto hruboklastík ( napr. 
aj rudniansky zlepenco\ý typ) bola strhávaná do subdukč
ného kanála spolu s ostatnými horninami (obr. 3). 

Vo Hchnom karbóne (obr. 3. -1- a .:'í) subdukcia. ako aj 
približornnie koll\ergujC1cich platní a 1.d\ ih astenosľéry 
\ podloží aktÍ\ nej platne pokračornl i. Zo subdukčného 
kanála sa časi predtým subdukm aného materiálu \ racala 
s päť ( roll bock) Hätane \ y šš iemetamorťornn ý,ch ruclnian
Sk) ch zlepenCO\ a p) ro,cni ckého gabra odtrhnutého 
pri obdukcii z pláŠlO\)Ch hornín. Pri zd\ihu astenosťé ry 

pod aktÍ\ nou platňou stúpla aj teplota. Predpokladá sa. 
že 6OO-stupňm á izográda \ tomto štádiu už dosahom la 
vrchnú časi kontinentálnej kôry a zodpm edala podmien
kam gradientu kontinentálneho orogé nneho pásma. teda 
regionálnej metamo1i"ózy a na tejto im gráde \ o \ eporic
kých komplC\och aj so \ znikom anatektickej tmenin:; 
resp. granito\ ej ta\ eniny a jej následné umiestnenie 
\ o \cporickom komple.\e horn ín. Vrchnokarbónsky \ ek 
hnileckého granitu signali zuje zači atok anatcktick)Ch 
procesov aj v gemeri k u \ rámci \ ari skej metamorfózy 
M l. ako aj Fe karbonátmej mineralizácie. V tom období 
sa dal ej rozširO\ al aj sedimentačný priestor karbónu. 

V perme (obr. 6). najpravdepodobnejšie \ strednom. 
\ ariské subdukčné proces) \ yn chol iii \ ý\ ojom ostrorného 
oblúka. ryolitm 5'·m \ ull--.anizrnom a granitovým magma
tizmom. Z \ rchného karbón u \ tom období \ oblasti 
geoterm ického gradientu pretn árnli nízkotlakrn é meta
morťné udalosti (M 1) charakteristické pre metamorfózu 
ostrovného oblúka a prebiehali bim né etapy mineralizácie. 
t. j. gcnerornnie FI uíd predo\ šetký m zo staropaleozoický ch 

-/ ~ 2 - 3 ~ 4 1~ - 15 !~ -t- Ie [';l?:Y], ~:fa,• 16 Ľ-:35 Cľ:J<> ~ fl 
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Obr. 2. Mode l gcoteklo nického a litol og ického , 5voja vo vrchnom devóne až spodnom karbó ne (.160- 350 MaJ . 1 - astenost éra . 2 - plášt . .1 - ocea
ni c ká kô ra . -1- - kontinen tálna kôra (1 rchná čas i). 5 - vepori cké tek toni cké j ednot1'y . 6 - gran it a granit o , á (d iorit o, á0 ) ta, enina. 7 - , ariské 
príkrov) gemeri ka - ME - medzev sk5, .1 - jedľov ecký . H - humelský. P- prako, skí•- M - mníšansky' . K - koj šm skS- R - ra\.;01 ec kj'. 8 - metamo r
fó za hornín. 9 - zóna žilnej mi nerali záci e . 10 - permsk5' o s trovnoob lúkov f , ulkaniz.mus. 11 - ka rb oná t). 12 - m lado pale ozoické stdimenty . 
13 - zlo m). 1-1- - li stric ké z lom y so zónami mylonitov 

Fig. 2. Thc geo tectonic a lithological model in the Upper De, oni an a nd Lower C arbo niferous . 1 - a '1he nos phe re. 2 - mantle . 3 - oceanic crust. 
-4 - continental crust. 5 - na ppes of the Veporicum. 6 - gran ite and granitic (diorite) melt. 7 - Vari sca n nappes of the Gemericum - M t, - Medze ľ. 

J - Jed ľO\ec. H - Hu me!. P - Prakovce. M - Mníšek. K - Kojšov . R - Rak o ,ec. 8 - metamorphosis. 9 - 1ein-rnineralization belt. 10 - Permian 
is land-a re vo lcanism. 11 - Triass ic carbonates. 12 - Late Paleozoic sedi me nts. 13 - fau lts . 1-+ - 1 istric fau\t s II ith m: lon iti c zone,. 



196 Mi11eroliu Slorncu . J7 / 2005! 

IOB 

0hr. .l. Model geotekto ni ckt'ho a litolo
gického , j 1oja , spodnom karb,\ ne 
!3.'i(l---3-+0 Ma l. V,SI etlilh akn pri obr. 2. 

Fíg. J. ľhe geolectonic a litlwlogical 
mode l in thc Lo11 e r Carbo 111 íero us. 
E\plana li ons as in Fig. 2. 

0hr. .t. Model gcotek tonického a lilolo
gich.ého 1 )1 oja I slred,1 0111 až I rchnorn 
kar bóne 13 20- 30~ Ma) TB - trenčo1 5 
bazén. TSB - trenčo1 0-s1 ahm í bazén. 
POR - predohlť1l,cm ;i· bazén. TŠ H - trrn 
čm á ; lľllklúrna hra n ica. Vys1e1\i1ky 
ako pri obr 2. 

Fíg . .t. Thc geotectonic and lithologica\ 
model in the Midd le - l ipjlCr Carboni
ínous. -18 - lľenc h bas in. T SB -
lrťnch - slope bas in POB - forc -a rc 
bas in . TŠH - trench st ru ctural bounclary 
lc\plana1ions as in Fig. 2. 

Obr. 5. Model gcoteh.1o ni ckého a litolo
gich.é ho 1 :,'1 oja Io I rc hnom h.arblÍne 
aL spod no m perme U00-280 Mal . 
V)s1etli1 k) ako pri obr 2. 

Fíg. 5. Thc geotectonic a litho log ical 
mode l s in the l ipper Carboniíerous -
l.011cr Pcnnian. F:\planat io,i;, as in h g. 2. 

Obr. 6. Model geotektonického a litolo
gického 1 ;ii oja 1 ,t rednom až I rchnom 
perme (260 Ma). Vys, etl i1 k) ako pri 
obr. 2. 

Fíg. 6. ľhe geotecron ic a litho logica l 
rn odcls in the Micldlc - l lp pe r Pennían. 
E,planations as in Fíg. 2 
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0hr. 7. Moclel geotekto ni c kéh o a lito
log ické ho ')' oj a I spodnom tria se 
(2'í0-2-1-0 Ma). Vys1etli1k) ako pr i 
ohr 2 . 

Fig. 7. The gcotectonic and litho logical 
mode l in the Lolľer ľriass ic. Explana
ti on~ as i 11 Fi g. 2. 

hornín (pestrý I ulkanickS, komple\ , holecké nstvy) a ich 
prenos I etape kompresného ochabnutia do tektonických 
ruptúr. Vznikla prernž.ne sideritm á ž.i Iná mineralizácia. 
ako aj podmienky na metasomatické proces) (Fe a Mg 
metasomatóza) na kalcitornm protolite a na metamorfné 
preprncm anie sedirnentárneho a ť\halačnosedirnentárneho 
zrudnenia I staropaleozoick;ch súnst1 iach spodného 
a I rchného rudonosného horizontu . 

Alpínske etapy geotektoníckého vývoja 

Dozniernjúce kompresné a extenzné variské tektonické 
procesy dokončili variskú príkrm ovú sta1 bu gemerika a ve
porika. ich v1,ájornné I zlah) a začiatok extenzného obdobia 
spätého s t1 orbou alpínskych sedimentačných priestorov 
meliatika, silicika a severogemerického triasu (obr. 7). 
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Jurské usporiadanie gernerika holo I kompresnom režime 
(Grec ula a Rad1anec. 2001. in Kobu lsk) el al.. 2001). 
Takéto usporiadanie podmienil re1 er1ný poh) b litosťérického 
plášia. a hlavne astenosfér) po jej zaiaž.cní 1) znamný m 
objemom subdukujúceho materiálu I perme. Re1 erzný poh) b 
astenosťér) na začiatku exhumácie 1 _jure Io forme pestr;ch 
tektonický ch blokm naj skôr 1) tlačil rnetamorťit) M2 1 y
sokotlakm ej a nízkoteplotncj fácie modrý ch bridlíc a na jej 
konci aj ultrm)sokotlakm é rnetaperidotit) ( ťlogopitovo -
K-richteritClľ) periclotit- PKP) z I elkej hÍbk) ( okolo 100 km. 
Radvanec. 1 tlači). Táto hÍbka zoclpm edá P-T podmienkam 
t1 orby PKP metaperidotitu I ochudobnenom plášti na von
kaj šej hranici suhdukčnej 1.ón). Pláši e\hurmUúec tektonické 
projektil) metamorľitm M2 1. rô1neho protol i tu re1 erzný m 
poh) bom I ra;:il pre1 ažne do nemetamorľm aného prostredia 
vápencm a klastickSch sedimentm permsko-rnezozoickSch 

metaperidotit 
tektonické bloky 

M2 

modré bridlice 
tektonické bloky 

M2 

gemerikum 
+---· 

zóna bloky 
žilnej MO 

mineralizácie 
M1 

+ + + 
+ kontinentálna kôra + + 

+ 

+ 

+ 

oceanická kôra _ - _ _ _ _ _ _ 
- - - - plášť -

s 

................................................ ................... ......... ..................... .... .. ..................... ............. .. ...... .. ......... . .. ... ... .................... .. 

==::::::::::::=tiii:iiiiiiHittlllllrnI1:if:<= .. - - - -~==~~Jll?'. 
Obr. 8. Model geotektonického a litolo
gického 1 5'1oja I období jury 
Fíg. 8. The geotectonic and lithologi cal 
mode l in the Jurass ic 

"::::::::::~. - - - _·::::: :. 

"'tih::ii::::: ::::;Ii]ifä,, 



198 Míneru/io Síornrn. 37 /2005) 

jednotiek vzniknuvších v nadloží variského akrečného kom
ple.xu (a sedí mentov slabo metamorfovaného pasívneho 
okraja kontinentu z pcrmského obdobia). Jurské exhumačné 
štádium kryštalizácie najmladšej generácie fengitu pomocou 
Ar/Ar a K/Ar datovania v e.\humovaných modrých bridli
ciach s glaukofánom zistil Faryad a Henjes-Kunst ( 1997). 
Hornín) silicika sú v oblasti reverznej exhumácie subdu
ko1aného klina v príkrovovej pozícii k paleozoickému 
podkladu gemerika. Na S gemerika sú rornako staré 
mezozoické komplex) \ pozícii in situ a možno tam 
sledm al ich plynulý prechod clo hornín permu. 

Vo \'ľchnej jure. ale najmä v spodnej kriede sa tekto
nické usporadúvanie horninových komplexov gemerika. 
a teda aj produktm metam01fných udalostí MO. MI a M2 
do pri bi ižne súčasnej pozície skončilo. 

Záver a aplikácia 

Terajší tektonický obraz gemerika vznikol pohybmi 
na strižných zónach v pokrieclornm období. Metamorfity 
oceánskeho dna MO sa zachovali v podobe tektonických 
blokov rulovo- amťibolito\ ého komplexu hlarne na S 
gemerika. Regionálna nízkotlaková a vysokoteplotná 
metamorfóza MI s prográdnou vet\'Ou z vrchného karbónu 
dos iahla teplotný vrchol pri regionálnej metamorfóze 
vo vrchnom perme. V tomto štádiu metamorfózy M 1 
(metamorfóza ostrovného oblúka) sa skonči l a aj tvorba 
Fe-Mn-Mg karbonátovej a sulfidickej žilnej a stratiformnej 
karbonátovej (metasomatickej) mineralizácie. 
Vzŕah exhumovaných .. vysokotlakmo" metamorfova

ných exotický·ch bi oko, v takmer nemetamorfm anom 
mezozoickom prostredí sa charakterizuje ako lokálny 
prienik metamo1ťi tov prevažne do permsko-triasových, 
najmä obalových sekvencií. Tento exhumačný proces bol 
.,jednorazový"' a úzko sa \ iazal na reverzný pohyb plášta 
\ jure a ním sa exhumácia vysokotlakmo metamorfo
\aných blokov alebo „projektilov„ aj skonči l a. 

Koncom jury alebo až po nej nadobudla metamor
fóza M2 regionálny charakter súvisiaci s tektonickým 
„clousporiadaním" gemerika. V pojurskom období mala 
metamorfóza M2 regionálnu povahu na hranici stredno
tlakovej metamorfózy vo ľácii zelený'ch bridlíc. Túto 
metamorfózu spôsobilo finálne umiestnen ie (vrchnej 
hranice) plášťa pod gemerikom. keď sa izoterma 500 °C 
ustálila v hÍbke 15-20 km. čo zodpovedá teplotnému 
gradientu 25 °C/km alpínskej metamorfózy. 

Regionálny charakter metamo1ťózy M2 pravdepodobne 
doznieval až v spodnej kriede. Bola to rejuvenizačná 
.. alpínska metamo1fäza M2 .. . v ktorej sa horniny gemerika 
\ kompresnom režime opäi metamorťovali v podmienkach 
strednotlakovej (-l--5 k.bar) fácie zelených bridlíc. V staršej 
minerálnej asociácii z metamorfózy Ml sa regionálna 
metamo1ťóza M2 zistila len lokálne v strižných zónach. 
pretože staršie minerálne asociácie z Ml boli v regionál
nom procese M2 stabilné. Metamorfóza M2 v gemeriku 
neprekročila hranicu ťácie ze lených bridlíc. ale mala veľký 
\ plyv na redistribúciu izotopov K v sľude a tým významne 
7.menila \ ýsledky clatmania hornín v prospech jurskej 
a pojurskej regionálnej metamorfózy. Metamorfóza M2 

lokálne prepracornla aj žilnC, a stratiformnú mineralizáciu. 
lebo prebiehala \ kompresnom režime. ale „rudonosné 
fluidá"' sa generm al i len s porad ie k) a bez \ ý znamného 
mineralizačného efektu. 

.Je pravdepodobné. že sa I jure plášl pod gemeri kom 
dostal do súčasnej pozície. ako to\) plý \ a napr. z magneto
telurického (Pawliszynm1a. 1978: Grecula el al.. 1995) 
a z gravimetrického i se izmického modelu (Bezák et al.. 
l 997: Šefara et al.. 1996). T1 ar litosťé rického plášťa 
a astenosféry pod gemeri kom. ako aj metamo,ťný ch uda
l ostí. ži Inej pozície a stratí ťorm nej mi nera! izácie \ posled
nom štádiu \ývoja gemerika I jure schematick) znázor
ňuje obr. 8. Konfigurácia plášťa na obrázku. odvodená 
z gra1 i metrických a seizrnickS' ch moclelm . sa sťormornla 
pod \pl)\'Om subdukčného kanála z \ariského obdobia 
so sklonom na S. Tiar plášta \ jursko-kriedornm období 
podmienil nasledujúci re\ erzný 1.d1 ih a e\humáciu subdu
km'anS' ch \) sokollakorn metamorľo1 aný ch hornín a ich 
umiestnenie do akrečného komple\u. 
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Veporikum Braniska a Čiernej hory v kontexte stavby Západných Karpát 
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Vcporicum oľ the Branisko and Čierna hora mountain ranges in the context oľ gcological 
setting ofWestcrn Carpathians 

Some connectio ns conccrning extra- vs. intra-Carpathian affiliation of the Zemplinicum ! 'nit. Branisko 
and Čierna hora Mts. bascmcnt rocks facility to the Tatricum and/o r Vepmicum ľnit and probable pos i
tion of the Čertovica line in thi s morphostructural elevation as 1ľell as qucstions regarding geotectonic 
relations of the Late Paleozoic klippes emplaced onto basemcnt and co1 er scguences of th e Branis ko 
and Čierna hora Mts. are di scussed in this contribution. 

Key words: basemcnt rocks relationships. Choč nappe. eastern part of th e Western Ca rpa thians 

Úvod 

Pri ,5chodnom okraji interníd Západných Karpát sa na 
relatívne malej ploche st5·kajú temer všetky predterciérne 
západokarpatské jednotky, čo na prvý pohľad poskytuje 
ideálne podmienky na odhalenie ich časornpriestorových 
vzťahov. Keby to bola pravda, nepretrvávali by ťažkosti 
s geotektonickou príslušnosťou zemplínskeho kryštalinika, 
tatrickou či veporickou pro1 enienciou kryštalinika 
Braniska ani s existenciou trosiek chočského príkrovu 
na I eporiku Čiernej hor) a Braniska. V príspevku pouka
zujeme na sú1 islosti bezprostredne súvisiace s riešením 
týchto problém01. 

Vymyká sa zemplinikum zo stavby 
tatroveporického kryštalinika'.1 

Problém zemplinika ako osobitnej intrakarpatskej či ex
trakarpatskej jednotky (cf. Slávik. 1976: Plašicnka ct al. 
in Grecula et al., 1997. a tam citované pramene) inicioval 
najmä osobitný vývoj mladšieho paleozoika. stanovenie 
prekambrického veku jej ruly z vrtoľ na madarskom 
území (Pantá el al.. 1967) a v 70. rokoch 20. stor. i dobov5 
stav poznatkov o veku a intenzite metamorfózy tatrovcpo
rických jednotiek kryštalinika Západných Karpát. 

Hoci ľ tomto kontexte by nesporne bolo vhodné mat 
1 dnešnom toporeliéfe k dispozícii kadomský fundament, 
na ktorom sa vyvíjala spodná jednotka variskej stavby 
tatroveporického kryštalinika. sú dnes z kryštalinika 
zemplinika k dispozícii exaktné údaje o faciálne analogic
kých podmienkach variskej metamorfózy ako I iných 
úsekoch tatroveporického kryštalinika (Faryad a Vozárová. 
1997: Faryad et al., 2003). Takéto relácie potvrdzuje aj 
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novšie datovanie metamorfitm zemplinika (:)38 ± 22 Ma 
z monazitu krernenn5 ch srnr01 resp. 338 Ma). K/ Ar I eky 
z amfibolm I amfibolitoch (Finger a Far)ad e.\ Faryad 
et al„ 1. c.) resp. pegmatito1 (307.9 ± 12 Ma. Faryad 
a Balogh. 2002). 

Zloženie a 1Zájomné 1ziahy základn5ch litot)po1 meta
morfit01 zemplinika (cf. Vozáro1 á. 1991 ) sC1 principiálne 
zhodné s ich analógmi Io I rchnej jednotke I ariskej sta, by 
tatroveporického kr) štal i ni ka Braniska a Čiernej hory. 
v komple\c Patrie a B uja1101 ej ( cf. Vozárová a Fary ad. 
1997: .lacko et al.. 1990, 1995). Analogick5 je aj ry tmick5 
15 voj rozs iahlych m) !oni Lo1 5 ch zón I komple\e B uja
novej a I profile metarnorfito1 zemplinika (Jacko. 1998: 
Vozárová, 1. c.). V tomto kontC\te je podstatná i pravde
podobná zámena po,ťyroidm I podloží jednotky (Pantá 
et al.. 1967) za kataklazit) _jej metamorfitm (Kishazi 
a hancsics. 1988, ex Vozárolá, 1. c.). 

Pokiaľ sa akceptujC1 tieto relácie. potom aj osobitný 
15'voj mladopaleozoickej sehencie I zcmpliniku. najmä 
jeho nchnokarbónsky ch sú, rstlÍ. možno posudzm al 
skôr z hladiska špecifickej palcody nami ky predm šetk5 m 
iniciálnej etapy 151 oja mladopaleozoických bazénm. ktorú 
1 konkrétnom prípade zdôrazňuje okrem iného i epizodická 
sedimentácia jeho litoťácií (Yozármá. 200-1-). 

ľatrické alebo veporické kryštalinikum 
Braniska a Čiernej hory 

Načrtnutý problém je predO\ šctk) m dôsledkom ncgene
ticky konci po1 anej otázk). ktorá epizodicky pretn áva aj 
v súčasnosti a sú, isí so Iži tou tendenciou členiť tatrm epo
rické kryštali ni kum Západný ch Karpát podla rozdielneho 
15,oja jeho obalm 5ch jednotiek a rozdiel01 alpínskeho 
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preprncornnia kryštalinika v se\eroIuznom prof'ile. teda 
podľa alpínsky naložených znakov na komplexy kryštali
ni ka (Jacko, 1988). Neopodstatnenost takéhoto prístupu 
k členeniu kryštalinikaje zrejmá i z iných regiónov Západ
ných Karpát, napr. zo známej absencie jednoznačných 
kritérií pri rozhraní medzi nízkotatranským kryštal i ni kom 
a kry štal i ni kom ľuhietm s kej zóny vepori ka. 

Výrazná morfoštruktúrna elevácia Braniska. zloženie jej 
kr) štal ini ka a kontinuálne pokračovanie jeho predterciér
n) ch jednotiek do Čiernej hor) boli do začiatku 60. rokov 
20. stor. dtl\ odom na začlei'lO\ a nie obid\ och oblasti 
medzi jadrm é pohoria. jednotli \ é .. tatrické pásma" Západ
ný ch Karpát. Súbor nových poznatkO\ o výv oji západo
karpatského kr)Štalinika zo 60. až 80. rokov prirodzene 
1 y ústil aj do prehodnocovania laterálnych I ztahov jeho 
jednotiek. V syntetizu_júcich. ale aj tematických prácach 
; ,ostávalo kryštalinikum na S od sedla Braniska tatrické 
až do roku 1 986. ked ho VozárO\ á a Yozár na základe 
litologickej analógie hornín kr)Štalinika a obalcl\ého 
permu korelovali so severným veporikom. Pre kryštali
nii-,um Sľubice a c"'icrnej hory sa hľadali paralely naj 
častejšie I SC\ ernom I eporiku. 

Po prehodnotení výsledkov petrologický·ch štúdií v obi
drnch pohoriach (YozárO\á a Far)ad. 1997: Jacko et al.. 
1990) sme dospeli k zá1eru. že 10 \ýrnji a I litologickej 
náplni komple\u Patrie a Bujanmej nie sú zásadné roz
diel) (.lacko et al.. 1995: Jacko, I 998). Tento poznatok 
hol jedným z dôvodov na začlenenie obidvoch komplexov 
- \ľátanc miklušovského \ oblasti Čiernej hor) - do 
1 rehnej litotektonickej jednotky variskej stad1) tatro
veporického kryštalinika (Bezák et al.. 1997). Predbežne -
predm šetkým z hľadiska zlož.enia a stm b) kr)štalinika -
nie sú argument) vyžadujúce tento model principiálne 
ľť\ ido1 at. 

Ani \ horninovej náplni obalového permu a mezozoika 
(okrem podstatnej redukcie jeho profilu na S od sedla 
Braniska) niet podstatných rozdielm medzi obidvoma 
morfoštruktúrami (cf. Jacko et al.. 1995 .. a tam citované 
pramene). pričom sa všeobecne akceptuje paleogeograťická 
príslušnosť zachornného profilu mezozoika do sekvencie 
Velkého boka. To. pochopiteľne . evokuje základný problém 
al pínskej sta1 by v elevácií Braniska - pozíciu hranice 
medzi I eporikom a tatri kom. teda ekvivalent čerto1 ickej 
.. 1 ínic" \ tejto morfoštruktúre. 

Pre absenciu podstatnej časti profilu obalového mezo
mika v masíve Smrekmice sa ponúka niekoľko altcrnatÍ\. 
Pokia ľ I šak tam zastúpená spodnotriasová sekvencia patrí 
obalm ému mezozoiku. ek\ i1 alent čertovickej línie sa bude 
si tuovat' se1 ernejšie. a to , intenzívnej zóne m) lonitov 
na jej severnom okraji. resp. bude línia kol matovaná tele
som chočského príkrovu. Z hľadiska interpretm aného 
seizmického transcktu G (Yozár et al.. 1998) sa druhá 
alternatíva zdá pravdepodobnejšia. VýTazná štruktúra s pri
bližne -1-5° sklonom na JZ. sledornteľná do hÍhky okolo 
15 ~m. zasahuje pod južn) okraj paleogénu Bachurne 
a hlbkovým dosahom aj sklonom je korelatírna s analo
gickým kôrovým rozhraním. s margecianskou strižnou 
zónou. Systém zlomo1 smeru V-Z I tomto priestore 
b) mohol byt odrazom postpaleogénnej reakti I ácie zón1. 

O paleotektonickej proveniencii trosiek mladšieho 
paleozoika v Branisku a Čiernej hore 

Erozírne re! i kt) mladopaleozoický ch. takmer I ýl učne 
vrchnokarbónsk}ch sC11 rst1 í na kr) štaliniku južn5ch 
S\aho1 Sľubicc resp. na jure I oblasti Spáleného I rchu 
Čiernej hor). sa až do mku 1968. ked· ich .l. Vozár 11a zá
klade korelácie s nižnobociansk) m sC11 rst\ ím I Ní1k) ch 
Tatrách za radi I do hroni i-,a. po1 ažm ali za príkrm ťll é tros"-) 
gernerika. V tejto sú1 islosti trcha pripomenúť. že Zacha
rov ( 1986) na se1crn5 ch S\ ahoch Sľuhice dolo1.il takmer 
sú1 islý pruh karbónu s tektoni1.m an) m ro1hraním I oči 

podlož.ným leukogranitum miklušO\ského komplť\u 
a nadložnému permu brusnianskťho SÚ\ rst\ ia. Metasedi
menty sú1 rsL1 ia s klastici-,ým materiálom podložného 
kr)štalinika pokračujú I analogickej pm.ícii až do oblasti 
na SV od Ru1í1léi. 

V ztah okrajo1 crozí111) ch reli ktm Hchného karbónu 
k okolit5m jednotkám _ju1.n5ch s1ahm Sľubicc _je síce 
te"-tonický. ale ponúka i alternatí1 u. že _je I ohaloľcj 

pozícii \ oči kr) štal i ni ku Či e rnej hor:>. Prá1 c I to m to 
úseku sa končí _jediný segment mil-,lušm ského komple,u 
pri južnom okraji kr)štalinika Č i ernej hur). Od aplitic
kého granitu komp!C\u je nchn5 karbón utat) pri ečn) m 
zlomom. Se1 erná hranica \ rchnokarbónsk) ch súHstlÍ 
s kr1štalinikom lodinského komple,u sleduje systém 
postpaleogénnych hričmsk5ch zlomm. Na V sa I rchno
karbónske relikt) st5kajC1 so spodnotria~O\ ým ílm ito
piesčit\'.m sú1 rst\ ím obalcného mewmika na zlomoch 
smeru ·sv-.JZ resp. na in) ch. štn1ktúrach. pričom ich ' 
charakter a 1ergenciu \ e\trémne zasut i nenom teréne 
nemožno jedno1.načne posúdil. Bazálna z.lepencm o-pics 
km co1 á časi \ rchnokarbónsl-,eho sú n st I ia obsahuie 
podstatný podi el k lasto1 sekrečného k re mťl'ía. aplito1. 
metaklarcito1. ale i d\ojsľudn5ch s1 orc11. granitoidOI 
a amfibol i tOI . čo naznačuje 1.drojm C1 oblasl kr) štal i ni ka 
c"iernej hor). Ak sa I ezme do ú1 ah) prítomnosi zlož.e 
n ím a pozíciou analogického Hchnokarbónskeho 
sú1 rst1 ia na se1ern5ch Sľahoch Sľubic e . potom h) sa 
z pohľadu alp ínskej I rásm ej sta1 h) pohoria jeho 
ek\ i Ia lent naj u1.ný ch s1 ah och Sľubice nemal neočaká1 at. 

Príkro1 01 á troska ml adši eho paleom i ka I oblast i 
Spáleného \rchu l ) pÍňajadrn S) nklinál : Si1ca I nadl o1í 
jur) ohalm ej sck1 encie Čiernej h<)r). V nadloží I rchného 
karbónu rornomennej kóty sa zad10\·al d robn) rel i k t 
pelitm a psamito1 permu prerážan) tel esom amťiholicko
-p) rO\enického dioritu s petrochemickou afinitou k tele
sám dioritm I nižnobocianskom sú1 rst1 í Nízkych Tat ier 
(Jacko et al.. 1995). Nalož.ená prehni tm o-pumpell) itm o
-epidotm á asociácia I diorite na Spálenom ľľchu indikuje 
teplotu metamorľóz) 250 °(' a tlak 3 khar (Far:acl el al.. 
\ tlači). teda O\da ni1.šic podmienky alpínskej metamor
fóz) než I priľahlom gemeriku (Faryad a D ianiška. 2003). 
Zármeň sa blí1.i pumpel!)ilmo-prehni tmo-kremenncj 
ťácii metamo1foz) dolož.enej z dioritm Nižnej Boce (Yrána 
a Vozár. 1969). 

Mladšie paleozoikum príkrm m ej tro~k) na Spálenom 
1 rchu je zreteľne a \ o I iaccr5 ch smeroch porm nateľné 
s ekvi1alentn)mi sú1 rst1 iami hronika. Spoľh) bňm anie 
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jeho palcotcktonickcj príslušnosti do tejto jednotky 
v poslednom období (Havrila, 2004) je bez príslušných 
argumentov dosť prekvapujúce. 
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Abstract 

The pape r presents the evolution of southern zone of [nner Western Carpathians by two-phase 
Hercynian and Alpine divergcncc, convergencc and col\ision. The role of the same convectional heat 
for Palcozoic riftíng as well as thermal overprínt and dívergence ín Permo-Tríassíc collisíon terrane is 
emphasized. The Permian anatectic melting. volcani sm. origin of ore veins and stratabouncl mineraliza
tion in Permían are al so related to this prolongecl source of convectional heat (hot line). 

Key words: geoclynamic evolutíon. Hercynían. Alpine. Gemericum. Veporicum 

Introduction 

Mcxlified interpretation of gecxlynamic evolution of Geme
ricum and neighbouring Yeporicum is based on geological 
mapping, meso/microstructural research , deformation 
analysis, paleopiezometry (Németh, 2003) and accoun
ti ng of the published results of further branches of 
geosciences. ( Remark: Descriprions sourh and norrh, 
used in the text, rejlect the recent setting and are relative 
because of the block rotation in Tertiary.) 

Hercynian evolution of Gemericum 

The Hercynian continental rif ti ng in Lhe future Geme
ric/V eporic terrane is dated back to Ordovician. The begin
ning of oceanization is indicated by rocks of Klátov Group 
(Fig. 1: semimetapelite = pelite + carbonate + organic 
matter + tholeiitic basalt: sensu Radvanec, 1992). Further 
authors interpreted the rocks of Klátov Group as repre
sentants of island are crust with relics of oceanic crust 
(Yozárová, 1993: Ivan, 1994). The high-temperature 
amphibolite facies assemblages down to greenschists facies 
and relics of enclaves of amphibolitized eclogites were 
CĽmonstrated by Hovorka et al. ( 1992). During Hercynian 
divergence the southern '"Gemeric" side of the basin was 
represented with marginal Gelnica and more distal Rako
vec Groups of Early Paleozoic age. Another interpretation 
of Rakovec Group correlates it with back are oceanic 
crust (Ivan et al. , 1994 and further works). We suppose 
that in the opposite "Veporic'· side of the basin the cor
responding sequences were deposited owing to conespon
ding provenance (the same Cadomian basement). 

The Hercynian convergence was initiated by south
-vergent compression due to gradual collision in more 
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interna! Hercynian Tatro-Yeporic zo nes. The Ii thology 
of Klátov Group was shallowly subducted as the ľirst. 
but remained in hanging wall of subduction zone. The 
convergence terminated with the collision of amalgamated 
Tatro-Yeporic domain (cť. Bezák et al.. 2002) with the 
Gemeric domain during wider tíme interval between 
Wesphalian and Stephanian (deformation phase VD). The 
post-collisional molasse is represented by the Hámor 
Formation with detrital mica displaying Westphalian 
Ar/Ar plateau age 314.1 ± 0.2 Ma (Dallmeyer in Németh. 
2003). Frequently present Westphalian-Stephanian radio
metric ages in Veporicum (cť. Cambel et al. , 1990) we 
also relate with the termination of subduction and colli
sion processes. The product of this collision is the Rako
vec geosuture encompassing the lithology of obducted 
Paleozoic Rakovec (with exhumed mantle fragments: cť. 
Radvanec, 1998. 2000) and Kláto\ Groups and partly 
Carboniferous rocks. 

From the Gelnica Group Lhe obducted suite is separated 
with ductile shear zone of moderate northern inclination 
(Fíg. 1 - Westphalian evolution). Microtectonic research 
of mylonites from the boundary shear zone between Gelnica 
and Rakovec Groups (Németh. 2002) proved the south
-vergent kinematics of exhumation. 

Alpine evolution of Inner Western Carpathians 

The them1al regime during Permian was highly probable 
multiplied by the presence of prolonged therrnal source be
neath the collided terrane of Veporic and North Gemeric 
zone. The position of thermal axis in this zone results 
also from reconstruction of the whole Western Carpathian 
Permian sedimentogenesis and magmatic trends (Yozárová 
and Vozár. 1987). The position of this linear convection 
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heat (hot line) indicates its possible correspondence with 
the heat causi ng ťormer Lower Paleozoic conti nental 
rifting. During the preceding subduction, this heat source 
was relatively submerged (by the lithosphere displace
ment regarding to fixed linear source of heat) beneath active 
(Tatro-Veporic) margin simultaneously with submerging 
of mid-oceanic ridge (Fig. 1 - Lower Carboniferous evo-
1 ution). The convective heat multiplied the thermal effects 
oľ subduction, and, mainly, that of final collision (Fig. 1 
- Permian evol ution). Thereťore, the geothermal gradient 
in lnner Western Carpathians is supposed to be extremely 
high in Permian. This is proved by anatectic melting and 
vigorous volcanism, origin of ore veins and metasomatic 
mi nera! ization. 

Later Permian evolution in the lnner Western Carpathians 
is characterized with northward displacement of lithospheric 
plates bearing collisional terrane in relation to thermal 
source. This is proved by younging of the ages of Gemeric 
granite from the north southward (cf. Kovách et al., 
1986, in Grecula el al., 1995). 

After the Permian extension in North-Gemeric zone, 
the continental crust in South-Gemeric zone was later 
disintegrated and the prolonged Meliata-Hallstatt basin 
has originated (Fig. 1 -Triassic-Jurassic evolution). 

As proved by meso/microstructural studies, later Alpine 
collisional evolution of lnner Western Carpathians after 
llpper Jurassic? convergence can be divided into three 
c.Hormation phases (Fig. 1 ): 

Deformation phase AD1 is tightly related to the closure 
of Meliata-Hallstatt basin with ťollowing succession of 
cvents: Closure of the basin and transport of the Bôrka 
nappe on Gemericum (cf. Mello et al.. 1998: Németh, 
1996, 2002). Ongoing convergence caused not only the 
north-vergent imbrication of Lower Paleozoic rocks of 
former Yariscan collisional terrane, but the Lower Creta
ceous displacement oľ several kilometers thick rock pile 
of Gemericum northward on Veporicum. The north
-vergent imbrication in low-temperature brittle-ductile and 
brittle regime caused multiple repeating the Early Paleozoic 
lithology of Gemericum in the recent view (Németh. 2001; 
Fig. 1 - Lower Cretaceous evolution). 

Thickening oť continental crust caused the Middle Creta
ceous unroofing oť Yeporic '"core" during AD2 (cť. 

Plašienka, 1993; Hók et al., 1993; Kováč et al. , 1994; Pu
tiš et al., 1999). The younger conjugate systems oť britt
le-ductile and brittle shear zones of NW-SJ::: and NE-SW 
trends (AD3 : cf. Grecula et al., 1990; Németh et al., 
2001) caused are bendi ng of Gemericum, and sensu !aro 
oť the whole Western Carpathians. 
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Litostratigrafia staršieho paleozoika gemerika: volovská skupina 

PAVOL GRECULA a JÁN KOBULSKÝ 

Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesenského 8. 040 01 Košice. Slovenská republika 

( Doru,"ené 30. 5. 2005 J 

Lithostratigraphy of Lower Paleozoic of Gemericum: Volovec Group 

T he Spi šsko -gemerské rudoh o ri e Mts. are considered to be a classical area of the Earl y Paleozoic 
within the Western Carpathians. The Early Paleozoic of Gemericum is considered to be a s ingle lithos tra
tigraphic unit (the Volovec Group. Grecula. 1982 ). Some autors (Bajaník et a l.. 1984 and others) s till 
support the division of Early Paleozoic of Ge mericum into t,vo units. the Gelnica Group and the Rakovec 
Group. The Volovec Group is cti, ided into three formations. in ascending order· the Betliar. Smolník 
and Hnil ec Formations. The Betliar Formation consists of black lam inated pel itic-sil stone phylli tes. its 
upper parts compose of black peliti c phyllites as sociatecl with lydite s and carbonate roc ks (the Ho lec 
Beds ). ľhe Smolník Formation is formed of a variety of green mostl y laminated phyl lites and of fly sc h 
psammiti c-pelitic and psammiti c assemblages. At the base of the Smoln ík Form ation some diabase
-keratophyre horizon (a , ·a riegated vo lcani c complex. tens of meters) occur ľhe Hnilec Formation 
consists of volcanic rocks. A variegated volcanic complex is always present at its base: it is overlaid 
wi th a volcanic sequence. characterized in the northern part of Gemeric um by basa lts. \\ith subordinate 
gabbros. gabbrodiorites. phyllites . very rare ly carbonate and cherts (the Rakov ec Comple,). In th e 
middle and southern parts of Gemericum the volcanic sequence is domina ted by rocks oť rhy ol itic and 
dacitic compositi on (the Ge lnica Co mplex). ľhe rocks of Volm ec Gro up are metamorphosed mostly 
in greenschi s t facies, but they reach , in many places . the garnet -amphibolite facies (the Klátov Complex ). 
ľhe lower boundary of the Volovec Group is not kn ow n and its base has not been identifi ed. The upper 

part of the Vo lovec Group is Upper Devonian-Lower Carboni fero us. as the unconformably ove rlying 
the Ochtiná Group has been paleonto logicall y dated to the llpper Visean - Namurian. According to 
palynomorphs and foraminifers the age of the lower part of the Group is Ordov ician to Ea rly Siluri an. 

T he tectonic structure of the Volovec Gro up is characteri zed by its Variscan nap pes "'i th Alpine 
rej uv eni zation. 

Keywords: Gemeric um. Early Paleozo ic. lithos tratigraph y. Volovec Group 

Úvod 

Litostratigrafia staršieho paleozoika gemerika je predme
tom di skusie už niekolko desaťročí. Vyčleni.l i sa dve velké 
skupiny hornín s kyslým a bázickým vulkanizmom (por
fyroidová = gelnická a fylitovo-diabázová = rakovecká 
séria: Zelenka, 1927; Andrusov a Matej ka, 1931: Andrusov, 
1958, a i.), ale ich horninová náplň sa začleňovala a aj 
teraz sa veľmi nejednotne začleňuje do menších litostrati
grafických jednotiek. V ostatnom čase sa používa jedno 
z dvoch členení, a to podľa Bajaníka et al. ( 1981) v zmysle 
Snop ka ( 1957) - vlachovské súvrstvie. súvrstvie Bystrého 
potoka a dmavské, alebo podľa Greculu (1982) - betliarske, 
smolnícke a hnilecké súvrstvie. Rakovecká skupina sa podľa 
Bajaníka et al. ( 1981) rozdelllje na smrečinské , sykavské 
a štóske súvrstvie. Y ztah medzi skupinami sa pokladal 
za diskordantný a transgresívny (kaledónska orogénna fáza). 
V ostatný·ch rokoch sa od tejto predstavy upúšta a upred
nostňuje sa názor, že ide o synchrónny \ývoj obidvoch 
horninových skupín v rámci staropaleozoickej sedimentačnej 
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oblasti (Grecula. 1970, 1973. 1982. 1992). ktorý sa v dô
sledku rozdielneho tektonického pozadia odlišuje iba charak
terom rnlkanizmu vo nchnej časti litologického profilu 
staršieho paleozo ika. Okrem toho sa členenie staršieho 
paleozoika gemerika na gelnickú a rakmeckú sériu nechápalo 
iba\' litostratigrafickom zmy si e, ale tieto náz\ y sa používali 
aj ako tektonické jednotk). V tektonický ch interpretáciách 
boli ich vzájomné \Ztahy u rozličných autorm odli šné. 
Zo starších aj naj nm ších poznatkov získaných pri plnení 
úlohy Atlas geomáp SGR a Tektogenéza sedimentárnych 
panví V)Chodí, že v staršom paleozoiku nie sú d\e super
ponované litostratigrafickéjednotky, ale ibajeden 2 až 3 km 
hrubý súbor hornín. ktorého rozdielny faciálny \ ý voj v od
lišnom geotektonickom prostredí závisí od pozície v sedi
mentačnom bazéne a od typu kôry (fundamentu) bazéna 
al ebo čiastkových bazénov (Maheľ, 1978, 1981: Grecula, 
1982; Grecula a Kobulský, 2004). Výsledky úloh potvrdili 
opodstatnenosť litostratigrafickej schémy navrhnutej 
Greculom ( 1982) so spresnením. ktoré predkladáme v tomto 
príspevku. 



206 Minera/ia S/ornrn. 37 (2005 ) 

Litostratigrafické jednotky staršieho paleozoika gemerika 

Volovská skupina zahŕňa horninové súbory predtým 
označované ako gelnická a rakovecká séria a rozdeľuje sa 
na tri superponované litostratigrafické jednotky nižšieho 
radu. a to (od podložia) berliarske, smolnícke a hnilecké 
súvrsrl'ie. Ich charakteristikaje v dalšej časti. 

Horniny volovskej skupiny sú regionálne metamorfo
vané prevažne vo fáci i zelených brid! íc, ale metamorfóza 
na mnohých miestach dosiahla až úroveň fácie granatic
kýc h amfibolitov (Dianiška a Grecula, 1979: Hovorka 
ct al., 1979: Radvanec. 199...J.: Fary ad. 1990). 

Spodná hranica skupiny nie je známa a primárne podlo
žie sa nezisti Io. Spodnokarbónska orogénna fáza ukončila 
vývoj staršieho paleozoi ka a po časovom hiáte sa na hor
ninách volovskej skupiny diskordantne uložilo mlado
paleozoické súvrstvie. 

Vekové rozpätie je pre nedostatok oporných paleontolo
gických údajov neznáme. Vrchná hranica siaha maximálne 
po spodný karbón, pretože najnižšie paleontologicky dolo
žené súHstvie karbónu z Ochtinej je vrchný visén - namúr 
A (Kozur et al., 1976). Podľa palynologických výsledkov 
(Planderová a Snopková, 1979) je spodná hranica skupiny 
od kambria po spodný silúr. Najevidentnejšie a najpočetnejšie 
je silúrske spoločenstvo sporomorf. a to zo súvrstvia, ktoré 
je superpozične najnižšie (Papšíková a Grecula. 1983: 
Papšíková el al.. 1988; Vozárová el al., 1998; Soták 
et al., 2002). Z uvedeného mož.no iba usudzovať. že stratí
grafické rozpätie volovskej skupiny je pravdepodobne 
si lúr - vrchný devón alebo až najspodnejší karbón. 

Podrobný historický prehľad o litostratigrafickom 
členení hornín staršieho paleozoikaje v rade prác (Grecula. 
1970, 1973. 1982: Bartalský et al., 1975). Tektonické 
usporiadanie horninových súborov interpretujeme ako 
príkrovové. vytvorené vo variskom období, ale s alpín
skym dotvorením do ich súčasného tektonického obrazu. 

Betliarske súvrstvie (synonymum súvrstvie čiernychfylitov) 

Súvrstvie je v značne redukovanej hrúbke a v nekomplet
nom vývoji. Jeho spodnú čast nepoznáme, pretože nie je 
známe ani jeho primárne podložie a jeho vrchná hranica 
so smolníckym súvrstvím je pozvoľná. 

Z geologického, tektonického. ložiskového. ako aj 
geofyzikálneho hľadiska je súvrstvie vodiacim horizon
tom staršieho paleozoika a skladá sa prevažne z čiernych 
metapelitov. V ich rámci sú hrubolaminované typy, 
lokálne s prevahou psamitickej zložky, typické pre oblasti 
rozšírenia humelského. kojšovského a rakoveckého prí
krovu, podobne ako tenkolaminované a nelaminované 
pelitické členy pre ostatné tektonické jednotky. Zastúpenie 
organickej substancie resp. šupiniek grafitu vo vyššie
metamorfovaných typoch je veľmi rozdielne, a to od I do 
7 %. pričom obsah 12 % je veľmi zriedkavý. Tmavosivá 
až čierna farba je charakteristická pre všetky typy. okrem 
sil nejšie metamorfovaných súvrství. ktoré sa „metamorťne 
vybieľujú". Hrubolaminované kremenité fylity s vrstvič
kami a polohami metasiltovcov a metapsamitov sme pre 
nápadne odlišný vývoj pomenovali ako klopranské fľliry 

v humclskom a be!ianske v kojšm s kom a rakovcckom 
príkrove. Pelitické typy čiern 1 ch fy litm sme označili ako 
jedfoveckéfylity. 

V súvrství čiernych ť) litov sú \ ložky sivých drobno
zrnných metapsamitov. najmä I laminovaných typoch. 
Vdaka hlbokému erozírnemu zrezu sa v najspodncjších 
častiach súvrstvia zriedka vyskytujú aj si1é až. čierne 
gravelity s obliakmi veľkými 3- 5 mm a tvoria niekoľko 
až desiatky m hrubé polohy. Vo nchnej časti súvrstvia 
sa na prechode do nadložného smolníckeho súvrstvia 
často striedajú zelenkavé aj čierne typy fylitov. V ložky 
sirnzclenkavých fylitov sa sporadicky vyskytujú aj 
v nižšej časti betliarskeho SÚ\TStľia. 

Najvyššiu čast litostratigrafického profilu betlimskeho 
súvrstvia tvoria dva vý-znamné horizonty . a to lyditový 
a karbonátový ( holecké vrsrť_\), z ktorý ch karbonátový 
je vyvinutý iba lokálne. Lyditoľý horizont má v super
pozičnom slede staršieho paleozoika vo všetkých čiastkových 
príkrovoch betliarskeho súvrstvia rornaké postavenie. 
Tvoria ho pelitické čierne fylity s vrstvičkami až polohami 
čiernych afanitických lyditov (zriedkavejšie bielosivých). 
Pomer lyditov k fylitom miestne 1eľmi kolíše tak 
v prospech čiernych fy Ii tov. ako aj ly cli tOI. Lydi tový 
horizont (spolu s karbonátovým) je naj\ ý znamnejším 
stratigrafickým horizontom staršieho paleozoika a z neho 
je najviac pal)nologick_ých údajm o ľrchnosilúrskom až 
spodnodevónskom veku. Zastúpenie lyditov \ holeckých 
vrstvách je miestne I eľmi rozdiel ne. lok.ál ne, podobne 
ako aj karbonáty. sa nevyvinuli. 

Spolu s lyditmi sa v obmedzenom množstve vyskytujú 
aj vulkanické produkty kyslého a intermediárneho charak
teru. a to ako pyroklastiká resp. lapily až bomby v čier
nych fylitoch a lyditoch. Priestor01á spätosť lyditov 
s vulkanitmi a striedanie obidvoch typov hornín umožňuje 
zaradiť lydity medzi ľllikanosilicity alebo hydrotermálne 
silicity. Podobne ako lydity ani vulkanické horniny ne
majú v súvrství rovnaké zastúpenie. Celkove je ich výskyt 
v porovnaní s nadložný m súvrst\Ím nepatrný a vulkanickú 
činnost často reprezentuje iba rozptýlený e,plozívny 
vulkanický materiál a vulkanosilicity. 

Karbonátový horizont holeckých vrstiev \ betliarskom 
súvrství je v jeho najvrchnejšej časti a najrozšírenejší je 
v humelskom príkrove. Zvyčajne ho sprevádzajú bázické 
pyroklastiká. Karbonáty sa miestami vyskytujú iba 
v prúžkoch. 

Horniny betliarskeho súvrst1 ia sú na viacerých mies
tach intenzívnejšie metamorfované až do textúrneho typu 
očkatých (rulovitý,ch resp. tzv. porfyroidov_ých) hornín. 

Hrúbka betl iarskeho súvrstvia sa stanovuje I eľmi ťažko , 
pretože ako plastický súbor hornín podľahlo pri vrásnení 
a príkrovovom nasúvaní veľkým zmenám. čo sa odráža 
aj v jeho povrcho1 om plošnom zastúpení. Tvorí alebo 
veľmi tenké (tektonicky reduk01ané). alebo aj široké 
(tektonicky nakopené) pásma. Podľa geologickej mapy. 
remv a technických prác predpokladáme. že známy výrnj 
betliarskeho súvrstvia je hrubý 800-1500 m. 
Podľa palynologických údajo\ citornných pri opise 

volovskej skupiny je súvrstvie pravdepodobne silúrskeho 
až spodnodevónskeho veku. 
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Smolnícke súvrstvie (synonymum súvrstvie 
zelenkavých fylitov) 

Smolnícke súvrstvie nemá v doterajších schémach iný·ch 
autorov rovnocenný ekvivalent, ale iba niektoré spoločné 
znak1 s vlachovskými vrstvami resp. s vlachovským 
sú vrstvím (Snopko, 1957; !vanička et al.. 1986) . 

.Jeho spodná hranica s betliarskym súvrstvím je pozvoľná. 
Zvyčajne sa začína prechodným horizontom premenlivej 
hrúbky (20-200 m), v ktorom sa striedajú lami ny, prúžky 
a polohy čiernych a zelených fylitov resp. aj metapsamitov. 
Hranica s vrchný1m, hnileckým súvrstvím je tiež väčšinou 
pozvoľná a začína sa striedaním polôh zelenkavých fylitov 
a vulkanických hornín alebo komplexom vulkanických 
hornín hrubých stovky m. 

Litologický obsah súvrstvia je veľmi rozmanitý . .Jeho 
hlavným predstaviteľom sú zelenkavé fylity, najčastejšie 
reprezentované chloriticko-sericitickými ťylitmi s pelitickými, 
laminovanými a kremenitými typmi, dalej chloritické fylity 
tmavozelenej farby (v podstate diabázové jemnozrnné tufity) 
a sericitické fylity. V spodnej časti súvrstvia sú sivé a sivo
zelené ťylity s prúžkami a vložkami čiernych fylitov, a to 
v spodnom, prechodnom horizonte s betliarskym súvrstvím. 

Fialové a olivovozelené pelitické fylity miestami tvoria 
aj desiatky metrov hrubé komplexy. Zvyčajne sa striedajú 
so zelenými ťylitmi a diabázovými pyroklastikami a sú 
späté s prejavmi diabázového vulkanizmu. 

Uvedené typy fylitov sme na základe charakteristického 
petrografického zloženia a faciálneho vývoja pomenovali 
podľa miestnych názvov ako medzevské (laminované), 
prakovské (olivovozelené tenkolaminované pelitické), 
zlatnícke (žltozelenkavé kremenité s keratofýrovým mate
riálom a silicitmi), fofkmärske (pelitické tmavozelené 
prevažne s bázickým vulkanickým materiálom), hutno
dolinské (sivozelené pelitické s laminami psamitov a tufi
tov), švedlärske (hrubolaminované kremenité aj siltovcové 
sivozelené), fyfity Jaloviáeho vrchu (siltovcové s tlyšo
vými textúrami), Ostrého vrchu (peliticko-siltovcové 
s vrstvičkami psamitov), smofníckohutianske rudonos
né (spodný rudonosný horizont) a mníšanské rudonosné 
fylit;,· (vrchný rudonosný horizont). 

V súvrství zelenkavých fylitov sú aj metapsamity, ktoré 
tvoria menšie vložky alebo aj veľmi hrubé a veľmi 
charakteristické flyšové komplexy staršieho paleozoika 
gemerika. Sú bielosivej, sivej a sivozelenkavej farby. 
Lokálne zastupujú podstatnú čast smolníckeho súvrstvia. 
Nazývame ich ko)šoťské metapsarnity. 

V smolníckom súvrství sú aj (Fe) jaspilitové kvarcity 
geneticky späté hlavne s diabázovým vulkanizmom, ale 
vyskytujú sa aj v súvrství kyslých pyroklastík. 

Vulkanické horniny sú v súvrství zelenkavých fylitov. 
hlavne v jeho spodnej časti, a to v spodnom pestrom 
vulkanickom komplexe. Prevažujú bázické pyroklastiká, 
ale tam, kde sa vyskytujú iba ojedinele, ich zastupujú 
pyroklastiká keratofýrovej povahy. Hrúbka vulkanických 
hornín je veľmi rozdielna (5-120 m), ale pre spodnú časť 
smolníckeho súvrstvia charakteristická. 

Litologická náplň súvrstvia v jednotlivých príkrovoch 
je rozdielna, čo tiež pomáha pri ich rozlišovaní. Najvýraz-

nejšie litologické zmen) sú naprieč(, smere S-J) priebehu 
tektonických a litologický·ch jednotiek. Južnejšie príkrovy 
majú psamitickejší, severnejšie pelitickejší ,ý,oj. Lito
logický a ťaciál ny vývoj pozdÍž príkrm ov je pomerne 
stabilný a je jedným z kritérií pri v1 čleflmaní sedimen
tačných zón. ich paleogeografického prostredia, ako aj 
tektonických (príkrm m ých) jednotiek. Metamorfná 
premena hornín súvrst\ ia je , rozsahu fácie zelených 
bridlíc až amfibolitovej fácie. lokálne až anatektického 
(granitoidného) tavenia. 

Vek smolníckeho súnst, ia sa doteraz nepodarilo stanoviť 
ani približne. Leží\ nadloží betliarskeho súvrstvia. je teda 
mladšie. azda spodný až stredný devón, pretože nad ním 
je ešte hnilecké súvrstvie, ktoré môže siahať maximálne 
po visén. 

Hnilecké súvrstvie (synonymum vulkanické súvrstvie) 

Hnilecké sC,vrstvie má naj, iac spoločných znakov 
s pačianskymi vrstvami (Snopko. 1957). Sykavské sú
vrstvie v rakoveckej skupine (Ba_janík et al.. 1981) je teda 
lokálnym vývojom podstatnej časti hnilcckého súvrstvia. 

Hranica hnileckého súvrst,ia s podložn5m smolníck1 m 
súvrstvím je pozvoľná (charakteristika prechodného 
horizontu je pri opise smolníckeho súvrsl\ ia). 

Litologickú náplfl súvrstvia v podstate tvoria, ulkanické 
produkty, ale sú medzi nimi aj poloh1 zelcnka, ých ťylitov. 
hlavne v nižšej časti. 

Spodná čast súvrstvia (vrchný pestrý vulkanický 
komplex) sa pozvoľna \), í_ja zo súnstvia zelenkavých 
fylitov. Na báze sú najčastejši e diabázové py roklastiká 
a menej je diabázov. Hrúbka komplexu je od niekoľko 
do 150 m. Početné sú aj kremenité keratoťýr1 a ich pyro
klastiká. S týmto horizontom , ul kani tm je priestorovo 
spätá aj stratiťormná polymetalická sírniková formácia, 
napr. v oblasti Mníška nad Hnilcom. 

Hlavnou horninovou náplflou súvrstvia \ stredných 
a južných príkrovoch sú P} roklasti ká acidných a i ntcr
mediárnych členov. Výlevy ryolitm sú najčastejšie medzi 
Mníškom nad Hnilcom a Kojšovom. V severných príkro
vových jednotkách sú produkt) kyslého vulkanizmu 
laterálne vystriedané horninami bázického , ul kanizmu. 
Vulkanizmus v rakmeckom príkrme má charakter spili
tovo-keratofýrovo-diabázovej formácie (Rajaník. 1976). 
Kyslé vulkanické hornín) (hlarne kremenité keratofJr) 
a ich pyroklastiká) sú v severných príkrmoch častejšie 
iba v pestrom vulkanickom komplexe na báze hnileckého 
súvrstvia. Vo vyššej stratigrafickej úrovni sú ojedinelé. 

Hnilecké súvrstvie členíme na nižšie litostratigrafické 
jednotky, a to na vrchný pestrý ,u!kanický. gelnický por
fyroidový a rakovecký diabázmý komple\, helcmanmské 
ryolity a klátovské amfibolit) (resp. klátovský komplex). 

Vek súvrstvia nie je presnejšie určenf Rádiometric
kých , ek ov (Pb/U) zo zirkóno, ryol i tov je málo a sú 
s rozptylom od 350 po '-1-20 mil. rokm (Semenenko el al., 
1977). Vrchnú hranicu limitujú uloženin1 karbónu (vrchný 
visén - spodný namúr; Kozur et al.. 1976). Predtým ešte 
treba počítať s deformačnou tektonickou fázou medzi 
starším a mladším paleozoikom. Z toho \ ychodí, že 
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hnilecké súvrstvie, ktoré je superpozične nad smolníckym, 
naj pravdepodobnejšie vzniklo vo vrchnom devóne a možno 
zasahuje až do naj spodnejšieho karbónu. 

Záver 

Uvedené litostratigraťické členenie staršieho paleozoika 
je výsledkom desiatky rokov trvajúcich podrobných 
geologických, geofyzikálnych. geologickoprieskumných 
a špeciálnych petrologických a geochemických prác 
a uplatnilo sa aj pri projektovaní a realizácii technických 
prác pri vyhľadávaní a prieskume nerastných surovín a tie 
ho veľmi úspešne preverili . Odráža súčasné geologické 
a tektonické poznanie staršieho paleozoika gemerika zobra
zené na podrobnej geologickej mape v mierke 1 : 1 O OOO, 
ako aj v mierke 1 : 25 OOO celého územia gemerika. 
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Syntéza poznatkov o iňačovskej jednotke - litostratigrafické, 
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Synthesis of knowledge about Iňačovce Unit: Lithostratigraphic, metamorphic, 
geochronologic and structural-tectonic data 

Basement unit of the East Slovakian Basin exhi bits lithologies like the Penninic s . The lňačovce llnit 
consists of phyllitic. quartzitic and carbonaceous rocks. which are constrained to be lJpper Paleozoic. 
Mesozoic and Paleogene metasediments (relicts o f fossils). The metasedimentar) formations. including 
those of the Eocene age. undergone very low-grade and low-grade metamorphism (300- 400 °C). 
Metamorphic peak in metabasic rocks reached HP-LT conditions (Mg-riebeckite . phcngite Si-content) 
Progress ive deformation of these rocks proceeded ťrom ( 1) underthrusting - soft sediment deformation. 
strata! disruption and boudinage of high -competent layers. overpressured conditions. (2) unde rplating 
and deep tectonic burial - high flattening strain. F, foliation. synkinematic crystallization. intrafolial ťol 

ding. diffusional mass transfer. crystalplastic deformation. (3) subc retion and intra\\eclge shortening -
crenu!ation c!eavage as F,. transpositional foliation. high-strain zones. ultramylo ni res. o -t) pe porphyro
clasts, open to tight F, fold s . dynamic recrystallization. etc„ and (4) upd o ming and e,ten s ional 
unroofing - shear bands. SC foliation fabric. kink -bands. en -echelon structures . e,tensi, c , eining. 
cataclastic deformation. brecc iation, norma! faulting. etc Based on the K-Ar rnica ages. che most 
rcliable metamorphic e, e nt has been dated around 30 Ma. Cooling age of the unit. deri,ed ťrorn the 
zircon ľission-track study, ranges around 20 Ma. In thi s context. the un it seems to be a metamorphic 
core comple,. unroofed during the Early Mioce ne exhumation. 

Key words: East Slovakian Basin. lňačovce Unit. lithostratigraphy. metamorphism. deformati o n. 
geochronological data. regional-tectonic setti ng 

Úvod 

V stavbe Západných Karpát nie sú známe štruktúry 
obnažených komple.,ov spodnej kôry tak, ako vystupujú 
v penninských oknách Álp. Ich ek\ ivalenty sa predpokla
dajú vo \áhiku (Maheľ, 1981), resp. sa stotožňujú s nie
ktorými jednotkami v peritatrickej a infratatrickej pozícii 
(napr. borinskej jednotky v Malých Karpatoch - Maheľ. 
1983: Plašienka, 1987: belickej jednotky , Považskom 
Inovci - Plašienka, 1995, et al.. 199...J.). Tieto rozdiely sú 
výsledkom nerovnakej intenzity terciérnej kolízie, ktorá 
v Alpách vyvolala vztlak a exhumáciu penninských 
komple\.ov , kým Západné Karpaty prechádzali vývojom 
synkonvergentnej extenzie a formovania panie\. Jedným 
z tektonických fenoménov kontrolujúcich otváranie panier 
boli aj extenzné strižné zóny, na ktorých sa e.xhumovali 
jednotky penninika (napr. v oblasti Rechnitz a Wessel -
Tari. 1996: Kováč , 2000) Podobný metamorfný jadrový 
komple.x tvorí iííačovská jednotka z podložia východo
slo\ ens kej pam) (Soták et al., 1993, 199...J., 1995, 1 997, 
2000, 2002. atd.) . 
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Cielom nášho príspe\ ku je S) ntéza hlarných poznatkm 
o iiíačmskej jednotke so zhrnutím litostratigrafických, 
metamorfných. geochronologických a štruktúrnotektonic
kých údajm, ako aj posúdenie jej možnej regionálno
tektonickej príslušnosti. 

Litostratigrafia komplexov 

1 ňačm skú jednotku budujú metasedi mentárne formácie 
so zastúpením \ápnit<ch ľ) litm. mramoro,, zelených 
bridlíc, tmavých fylitických a chloritoidOI ých bridlíc. 
metatuťitm. metabazalto, a metaultramafických hornín. 
Turbidi tickú zložku SÚ\ rst\ í t, oria metaareni t) a meta
aleurit). Monotónne sled) mctapelirm \ jednotke dosahujú 
hrúbku aj vyše 1000 m (rn \rte liíaČO\CC 3 až 133...J. m). 
Ich rozdelenie a litostratigraťické názrnskn ie je nasledu
júce (typmé profily - Soták et al .. 1995_ klasifikácia 
súvrst\Í, príprave): 

A. Podrihorlarskcí skupina: metasediment) flyŠO\ ej 
litológie. Sukcesiu charakterizuje postupné pribúdanie 
pieskmcO\ých komponento1 - metaarcnito\. Biostrati-



grafick) ,a dnkunlt'ntn1 al ,trľdnot'océnsk) 1 d I rľhnťj 
ľ,1qi jt'dnotk) 

A. l. Norinoľe.1/-i 1111 r1rľie: mťtamorľo1 an)° ľl)',O\) 
knmplť\ ,o 11) ~kami numuli101. V tťh.tonid,om nadloh 
V) qupujú Lťlt'-;á ultrabáLických hornín preja, u_júcť sa 1) 
ra1nou ma;nlt'ticknu anomálinu 1 .:;iršej oblasti. T::-po1) 
prnľil jť 1 <) 1 rtť Zbudza 1 2 km na V od 1\Jac1nťj V,i. 

A.2 LP111w1114e 1111 n1ľie: rnťtapťlitiľký h)mplť\ 

s prľ1 ahou ľ) litiľkých bridlíc. T) po1) pmľil .Íľ In I rtť 
Lľ,nL; 2. f)okumťntu1 ané je aj , 1 rtu Lesné- 1 

B. Mu-/{/{loľ11'u 1411pi11a: ,ú1 N1 ia éiľľll)ľh mťlapťlitm 
pra1 dľpoJobnľ _iur,kého aí I rchnnkriľdOI ého Idu. 

8.1 /1ioľm ,f-p 1uľr.1 1ľie : litol,)gid) pťqrťj<;í ,úbor 
trna1ých ľ)litiľk)ch a Zľlt'nýd1 bridlÍľ. chl\1ritid)°L·h ľ)
litn1. ľhlnritoido1)°ch bridliL·. 1ápnit)°ch ľ)!itn1 a kľ)'>
talid)°L·h 1ápenco1. Silicikla,1iľké 1lník) nb,ahujú 
de trit krinoido1 )Ch ľlánko1 a ihlíc jež.01 iľk. Hnihka 
sú1r,t1ia _jť až. 1000 m. T )po1)° proľil jľ 10 1r1L' 
liíaČ'O\ L'ť· 3 D0k umľlllOI ané je aj 7 dal ~ích I ľlO\ 1 napr. 
Pa1!01L·ľ-l. l..ekáro1cť-l a Pinko1ľť 11. 

8.2. Rebrľ11,1'e 1//1 ľ\/1 ie : rnonotónn) mťtarnorľný 

kc,mplť\ t)pu i:·it'ľn)ľh bridlíc s oľiolitrni. Typm) proľil 
je Io I ne Rebrín-!. Dokurnentn1 ané je aj I di1l',ích I rtOI 
(Sľnné-8. Sľnné 2. V) ,oká- 1. Michalo1 ce-1 a Blatná 
Polianka-3l. 

C B!r1111apa/io11,1'0 1k11pi110: pťstr)° a karbonatický 
mľtasľdimťntárn) h.omplť\ na báze iňaľm ,kťj jľdnoth.). 
Stratigrafické nradcnie poukazuje na I rchnopaleozoick)° 
a 1riasn1) 1 ľk. 

CI. Po:dišoľ,ki ,ziľľlfľie: bridličnato-h.arbonatidé 

,ú1 rs11 iť ~ pa!) nologid)°mi dôkazmi I rchnoperrnského 
veku (Planderová a Slávi k. 1977). T) pový proľi I je vo vľte 
Pozd i ŠO\ ce-1. 

C.2. BunkOťské súťrStl'ie: komple.\. fialornčerľťn)°ch 
ťylitOI a svetlých kryštalických vápencov s rekryštalizo-
1an)°rni schránkami triasových ťoraminiťer (Soták et al. . 
199...J.). Typový profil je 10 Hte Bunkovce- 1. Dokumen
tm an5 je aj z vrtu Blatná Pol ianka-1. 

Metamorfóza a P-T-t model vývoja 

Metamorfóza i ňačo1 s kej jednotk) prebehla pri rnenia
cich sa tlako1 o-teplotných podmienkach (obr. l ). Naj
nižšia rnala intenzitu strednej až Hchnej anchizóny (250 ~ 
300 °C). čo potvrdzuje KUblerOI a Árkaiov index a meta
antracitm é štádium premen:, organickej hmot)- (Biror'í 
et al.. 1993. 1995: Biroň. 1998). Mctarnorfózu minirnálne 
anchizonálneho stupňa prd:onali všetk) súnstvia tejto 
jednotky I rá tane eocénn) ch sedirnento1 nacin01 eského 
súvrstvia. pre ktoré sa z odhado1aného tlaku ...J.--5 kbar 
(podľa ťengitového geobarometra) vypočítala hÍbka 
pochovania na asi 16 km. Hlavná fáza metamorfózy prav
depodobne dosiahla podmienky charakteristické pre pre
chodnú zónu medzi ťáciami zelenfch a modr5ch bridlíc. 
Dokumentuje ju koexistencia Na a Ca amfibolov v rneta
hazaltoch (Soták et al.. 1999) a minerálna rnetamorťná 
asociácia lm1 sonit +kremeň+ dolomit vo vápnitých ľyli
toch (Yozár et al., 1993). Pre túto fázu sa odhadol tlak 
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7-8 k bar pri teplote ~ 350 °C. Pri strope metamorfn5 ch 
podmienok mohla iľíačm ská jednotka dosiahnut hÍbku 
pochmania V)Še 26 km. Potom nasledo1ala fáza rerrnálnej 
rela.\.ácie pri ro1 nakej alebo mierne 1) ššej teplote (- -!DO 0 C: 
biotit I metabazaltoch) a pri poklese tl aku na 5 kbar 
(podľa ťengito1 ého geobarornetrn). Retrográdn) trend 
metamo1foz) spätý so zd1 ihorn a e\.humáciou komplexrn 
zaregistrO\ ali prejm) h:,drotermálnej alterácie. napr. kao-
1 inizácia. t1 orba e,pandujúcich ílm 5 ch mi11erál01 a pod. 
Metamorľn5 1 ek i11ačm sh.ej jednutk) sa stanmi I rnetó

dou K-Ar izotop01 ého dato1 ani a. Anal) zo1 ané I zork) 
illitu/muskm itu Io frakciách pod 2 µm posk) tli rádio
rnetrick5 1 ek od 30 ± 2 do 17 ± 1.5 Ma. Pri metamorfóze 
i ňačovskej jednotk) je reál nejší I ľk okolo 30 Ma. lebo sa 
zaznamenali aj I metasedimentoch nacinm eského sú, rst1 ia 
so stratigrafickým 1ekom okolo ...J.O \!Ia. Konzistentn5 
vek metamorfóz) sa zistil aj v iňač01skom a senianskorn 
sú1 rstd (27 ± 2 Ma) . Mladšie rnetarnorťné udalosti (s Ie
kom ni žším ako 20 Ma) sú už blízke fT 1eku zirkónm. 
a preto skôr registrujC1 postmetamorťnú (re)kryštalizáciu 
illitu/ muskovitu pri ,;stupe a chladnutí iňačmskej 
jednotk). Terrnochronologické dáta 15 stupu a e.\hurnácie 
tejto jednotk) určujú I ek dosiahnutia uzat1 áracej teplot) 
zirkóno1 na 20, 1 ± 0.9 Ma. Podla nich sa ľ\J-,umácia 
iňačovskej jednotk) datuje do spodného miocénu, kľď 
dosiahla hÍbku pochornnia okolo ...J.--6 km. 



Deformačná stavba a štruktúrny vývoj komplexov 

Jňačmská jednotka má pol)deformačn5 \)\Oj. ktorS 
sa začal deformáciou semilitiťikornnfch sedirnentm 
a potom prekonal štádium duktilnej a po nej aj krehkej 
dcľormácie. 

ProgresÍ\ na deľonnáciajednotk) odráža ( 1) podsúvanie -
deformácia mäkk5 ch sedirnentm. trhanie a budi náž \ yššie
kom pctentnS ch zložiek a pretlakmé podmienk). (2) 
hlbšie ponorenie a tektonické pochovanie pod nasúrnnou 
platňou ( u11dcrp!ari11g) - \ eľká miera sploštenia. foliácia 
F 1• S) nkinematická kr) štalizácia. medzifol iačné znásnenie. 
difúzn) transport hmOt). kryštaloplastická deformácia. 
Cl) subkréciu a \ nútomé skrátenie klina - krenulačná 

kl i \ áž ako F2• transpozičná foliácia. \ ysokonapaéové zón). 
ultram) lonit). 8-typ porf) roklastm. ot\ orené a zoneté 
HáS) F2• d) namická rekryštalizácia atď .. a (-1.) \ yklenutie 
a ntenrné odstrešnenie - strižné pás). SC foliačné 
štruktúry, oh) bO\ é pás) (kink-bands). štruktúra typu 
en-eche/011. intenzírne prežilkovanic. kataklastické 
deformácie. brekciácia. \Znik poklesov)°ch zlomov. 

Opísaná sukcesia deforrnačn)°ch štádií je pziragenetická 
s mctamorfn5 m \)'v ojom iňačm skej jednotky. 

Regionálnotektonické korelácie 

Názor) na regionál notektonickú prísl ušnosi i ňačm s kej 
_jednotk) sa \ značnej miere rozchádzajú (poro\. Rakús 
a Hók. 2005). ale podľa zisten)°ch faktov zostárn na_jpri
jatcľnejším \ )S\ etlením jej afinita k penniniku. Len pen
ninské typ) jednotiek majú jursko-kriedon~ metasedimen
tárne formácie. litológiu typu leskl5ch bridlíc a Biind
lll:'rschiefer. zastúpenie hornín oceánskej kôr) (napr. 
serpentinity a metabazzilt)). LT/HP metamorfózu s po
chmaním komplnm \ iac než 25 km. neoalpínsk) \ek 

Obr. 2. Tektonická skica predneogénnych 
jednotiek , St) čnom priestore západo
karpatsk). ch . v í chodokarpatsk)°·ch a pa
nónskych jednotiek. 

Fig. 2. ľectonic sketch of the basement 
units in the West Carpathian-Panno
nian- East Carpathian junction. 

Transcarpathian basement units 

c=:J ~~~~~J~},~entary formations 
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poslednej 111etarno1i'óz) (30 Ma). spoclnomiocénnu e:--hu
máciu dokumenLO\anC1 Fľ \Ckom zirkóno\ (19-20 Ma). 
\ S stup komplC\m náslédkom ntenzného oclstrcšnenia 
na hlav nom poklesm om zlome atď. ( pozri Sotá1' et al.. 
199-+. 1995. 2002. ate!). l h edené \ lastnosti jednotiek 
penninského t) pu \ o \ e ľkcj miere má aj iňačm ská jed
notka. Ich zc!Ô\ od ÍÍO\ a nie napr. iha metamorľnS rn účin -

1'om Z\ 5 šeného tepe ! ného tol,;u v S chodoslO\ ensl-;ej pam) 
(bez prejavu na Ff \ du zirl-;ónm z bazáln) ch neogén
nych sedimentO\ ). Z\ ľásncním eocénn) ch sedimenlm. 
neclostatočnS m clatov aním \ eku \ rchnokriedO\ Sch súnst\ í 
( organidé Z\ yšky sú zriedka1 é s!,;oro \ o v šetk5 ch meta
rnorťm an)° ch sériách. napr. aj\ penniniku). interpretáciou 
stratigraťickcj disl-;ordzincie medLi paleogénn) mi a staršími 
formáciami len na zál-;lade predpol-;ladu (chSbajú bazálne 
l-;!astiká. blízl,;) stupeň tcktonumelamorfného postihu 
\ nacinm eskom a i ííačo1 sl-;0111 sC1v rst1 í atcľ.) a in)°mi 
argumentmi (napr. Ra1'ús a Hó!,;. 2005) na spoch) bnenie 
tejto J,;orelácie nestačí. 

Príčinou rozdielneho i nteľpretačného prístupu je nedo
statok presnejších inľOľmácií o sta, be podlož.ia trans -
1,;arpatske_j depresie na l!haj ine. !,;cle i11aé'.'O\ skú jeclnothi 
zastupujú jeclnotk) kriče\ skej LÓll) (obr. 2). Naprie!,; lito
logickcj podobnosti l,;omplnm i11ačo1 sl-;ej a kriče\ sl-;ej 
jednotk) (tZ\. iííačm sl-;o-kričc1 skej jeclnotl,;)) nie je ich 
laterálna nad\ aznosť _jasne preul-;ázaná. Kriče\ skú jednotku 
t\ oria hla\ ne jursko-kriedO\ é sC11rstv ia s pre\ ahou nstie\ 
tmm ej bridlice. piesl-;ov ca a \ ápenca. ale tie na rozdiel 
od i11ačm s kej bône obsahLúú faunu posidóni í. amonito\ 
(napr. Desa\"l:'.1ires, Vennicems atd. ). 1'alpionel. globochét 
a planktonick5ch ľoraminiľer (Burov et al.. 1975: Mat\e
jern et al.. 1968: Petraške\ ič a Živ ko. 1969). Aj kcd sa 
pri hiče\ sl-;ej jednotke cldlaruje istS metamorťnS postih 
(S\iriclen!,;o. 1976). podľa \)Skytu ľusílií \ iííačmsh:j 
stupeň metamorfóz) \ on koncom nedosahuje. Z dalších 
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rozdielov možno uviesť neprítomnos( ultramaťických 
hornín. bázických vulkanitov. kryštalického vápenca, ultra
mylonitov a dalších metamoríovaných hornín v kričev
skej jednotke. Stratigraťickým aj ťaunistickým obsahom 
sa kriedové súvrstvie kričnskej jednotky dá alternatívne 
korelavať napr. aj s al bský mi súHstviami subtatranský ch 
príkrovov v Humenských vrchoch (pozri S\ iridenko. 
1976). Pravdepodobne strednokriedové súvrstvia (tmavý 
ílovec s ťoraminiťerami rodu Whiteine[[a) i detrit kalpio
nelového vápenca sa najnovšie zistili aj v ptrukšianskej 
zóne zemplinika (vrt Ptrukša 55), ale nie v iňačovskej 
jednotke. Preto je pozícia i ňačovskej jednotky vo vzťahu 
k jednotkám kričevskej zóny nejasná. 

V rámci možných regionálnotektonických súvislostí sa 
nieked1 poukazuje na vzťah iňačovskej jednotky k szol
nockej v zóne Alíbldu (Vozár et al.. 1993; Vass et al. , 
2000: Soták et al.. 2002). S zol noc ká jednotka má stavbu 
silne imbrikovanej zóny s násunmi paleozoických, mezo
zoický ch. vrchnokriedových a paleogénnych súvrství. Jej 
geotektonická pozícia vyznačuje priebeh stredomadar
ského lineamentu. ktorý sa považuje za subdukčnú jazvu 
medzi platňou Alcapa a Tisia-Dacia (Csontos, 1995). 
Okrem pripovrchovej akrécie sa v hlboký:ch štruktúrach 
tejto jazvy predpokladá aj existencia duktilnej kôry 
(Csontos a Nagymarosy. 1998). J uhovergentný násun 
platne Alcapa na platňu Tisia-Dacia sa neskôr reaktivoval 
ako dextrálny strižný zlom a napokon ako nízkouhlový 
poklesový zlom (detachment - Csontos a Nagymarosy, 
1998). Smerom na SV sa szol noc ká jednotka pravde
podobne stáča do transkarpatskej zóny a i tam majú jed
notky predneogénneho podložia stavbu imbrikovaných 
šupín s prevrátenou superpozíciou paleogénnych, kriedo
vých a jurských súvrství (Burov et al.. 1975). V západnej 
časti transkarpatskej depresie sa potom objavuje iňačovská 
jednotka ako jadrový komplex spodnej kôry exhumovaný 
v zóne veľkoškálovej zaoblúkovej extenzie východoslo
venskej panvy. Ani v tejto interpretácii sa však iňačovská 
jednotka z pásma penninika v zmysle oceánskej domény 
obkolesuj úcej kôrové fragmenty bloku Al capa vo ťron
tál nej aj medziplatňovej pozícii nevyčleňuje (porov. Balia. 
1988). 

Zhrnutie 

Ii'íačrnská jednotka sa formovala \' sústave priestorov 
extratatrickej domény ako jednotka s oceánskym typom 
kôry a s jursko-kriedovými až paleogénnymi formáciami 
tmavých pelitov a turbiditov. V subdukčnom procese sa 
jej komplexy dostali do hlbokého tektonického pochovania 
( ~ 25 km) a tam sa metamorfovali pri teplote až 400 °C 
v strednotlakO\ ých až vyššietlakových podmienkach. 
Jej rnijmladšie, v subdukčnom procese pohltené metasedi
mentárne formácie patria do eocénu. Ich včlenenie do sub
dukčnoakrečného komplexu dokumentuje neoalpínsky 
\ ek posledných fáz metamorfozy jednotky (podľa K-Ar 
datovania 30 Ma) ešte v podmienkach pochm ania okolo 
16 km. Komplexy iňačovskej jednotky vystupovali 
vo vrchnom oligocéne a dosiahli hÍbku blokovacej teploty 
Fí zirkónov (okolo 220 °C) pri 20 Ma. To znamená, že 

sa ešte \ spodnom miocéne nachádzali \ hÍbke okolo 
-l-- 6 km pod komple\mi tektonického nadložia. Zá\ erečnú 
ľázu premiestňornnia týchto komple\O\ až do podložia 
\ ýchodoslm ens kej pam) pra\ depodobne kontrolornla si Iná 
zaoblúkod e\tenzia \ strednom miocéne. a to extenzným 
odstrešnením na nízkouhlO\ om exhumačnom zlome. 
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Litologická náplň a vzťah bôrčanského príkrovu 
v okolí Markušky a Kobeliarova k ultrabázikám 

Ll:BOMÍR GAZDAC'KO 

Štátny geolog ický ústav D. Štúra. regi onálne centrum. Jesenského 8. 0--l0 01 Ko.š ice. Slovenská republika 

/Doruľené ló. 5. 2005) 

Lithological content and relation of the Bôrka nappe to ultrabasics in the surrounding 
of Markuška and Kobeliarovo villagcs 

The complex of higher- metamorphi c Upper Paleozoic-vlesozoíc rocks. knmv n as Lhc Bôrka nappc 
\\as in lí te rature fíľstly introduced by Leško and Varga ( 1980) 

South of Markuška village the basíc-carbonatíc comples 11 íth the beds of black schists is located. 
lt was ranked 111ulti1 ar íantly by thc diffcrent authors to Midclle Carboníferous t Dúbra1 a Recb. f-usán. 
1953: Abonyi. 1971 ). Trassíc-Jurassic complex of Melíaticum (flajaník et al„ 198--l). or the Bôrka partia! 
Žiar nappe (Madarás et al„ 1996). The deta il li thostraLigraphic -tccLoníc stud) ahout thís region \\ as 
publíshed by Németh ( 1994) 

Key words: ultrabasics. subductíon. Bôrka nappe. Gemerícum 

Komplex \) ššiemetamorfmaný ch mladopaleozoicko
-mezozoický ch hornín znám) ako bôrčanský príkro\ (alebo 
príkro\ Bôrky) do literatúry prvý uviedol Leško a Varga 
( 1980). 

Na .1 od Markušky sa V) vinul bázicko-lrnrbonáto\ ý 
komple.x s polohami čiernych bridlíc. ktorý čast autorO\ 
(Fusán. 195]: Abony i. 1971 ) zaradllje do stred ného kar
bónu (dúbra\ s kých vrstiev). čast (napr. Bajaník et al. . 
I 98-l-) do triasom-jurského komplexu meliatika alebo 
(Madarás et al.. 1996) do bôrčan ského príkrovu. čiastko
vého žiarskeho príkrovu. Podrobnú lito s tratigraťicko

-tektonickú štúdiu o tomto regi óne publikoval Németh 
( 199-l-) 

V doline na V od kót) Vysoká hora (711 m) na .IZ 
od Markušky je v potoku odkr)tý litologický- profil kar
bónu nápli"íou a pozíciou zodpo\·edajúci se\ erogemerickému 
\ýrnju karbónu\ okolí Dobšinej (Ht D-IV/1. D-Vl/ 1. 
Rozložník. 1970: G-I6. Máška. 1957). Komplex je anti 
klinálou s plocho uloženými ramenami a s b-osou prebie
hajúcou \ smere V-Z. V jeho spodnej časti pre\ ládajú 
m) loniti zornné sericiticko-chloritické až grafiticko-chlori
tické bridlice postupne prechádzajúce do polôh bielosi\ého 
až tmarnsi\ého rekr)štalizovaného \ápenca s rozptýl e
ným P) ritom a chalkopyritom a s mnohými kalcitovými 
žilkami. Pol Oh) sú \ eľmi s porad ie k) [He vrásnené 
(miestami \ nich možno pozorovať vrás) zalomeného 
t) pu cm až dm rádu) a subhorizontálne uložené. Karbonáty 
sa striedajú s laminO\anými grafitickými bridlicami 
s ložnými kremenno-ankeritO\ými ži lkami. V profile 
\ idno bielosi \ ý až. sivý re kry štal iz01·aný hruboobliako\·ý 
oligomiktný zlepenec s úlomkami čiernych bridlíc veľkými 

21-l-

do I cm. Poloha (asi 2 m) si\ ého ankťľit iZO \ aného dolo
mitického \ápenca a1. dolomitu \ ystupuje vedno s polo
hami čierneho sľudnatého drobm ého a lm ico\ itého pies
km ca. Graťitické bridlice postupne nahrádza si\ očiern) 
vápenec (poloha je hrubá ]0 m). v ktorom sa (\rt Ma-1 
až Ma-]. Killík. 1991) začínajú obja\O\al stonk) krinoíd 
s priemerom okolo jedného a dlhé 2-] cm. Vápenec po
stupne prechádza do pieskovcOI o-zlepencO\ ého komplnu 
klastík s kremenný mi obliakmi \ clkými I až 2 cm. 
Pozorovateľné je zjcmňO\ anie nstie\ od zlepenca cez 
piesko\ cc. do lístkovito sa rozr,adajúcich graťitických 
bridlíc. V tesnom nadloží pri búda si\ ý až. krém O\ osi\ ý. 
zelenkastý aj krémm obiel) jemnokr) štal ický až dolomi
tický \ápencc. miestami hrubozrnnejší a s arngonitom 
so 1.ltou patinou. Pol oh) tohto picskm ca sa striedajú 
s polohami zeleného piesko\ ca s bázickou prímesou. resp. 
s bazaltOI ý mi metapJ roklastikam i. ktoré t\ oria prcplástk) 
a neskôr až polohy (spra1 id la hrubé niekolko desiatok 
metro\). Minerálne zloženie l\ orí krcmťľí. cpidot. chlorit. 
plagioklas. aktinolit a akcesórie (Ki llík. 1991 ). V IIn)Slc 

Fusána et al. ( 195]) sú súčastou dúbra\ skýc h \ rsti e\ 
a geoťJ zikálne sa prejarnjú 1:; sokou magnetickou susccp
tibilitou (Grecula a Kuchaľič. 1992). (l.itologický opis 
sa LI\ ádza na porornanie so SC\ erugcmcrický 111 \ ý \ ojom 
karbónu. ale najmä preto, že tento\ ýrnj l\ orí litologickC1 
náplň bôrčanského príkrO\ U). 

Pri kóte Ždiar (na .1 od Kobel iaro\ a) 1\ o ria bázu čierno
zelené grafiticko-chloritické bridlice s \ ložkami mctapsa
mitO\. ktoré do nadložia prechádzajú do nstie\ bázického 
metapieskm ca s polohami sil no rckr) šta l izovaných silicitm 
a hnedožltého dolomitického \ ápenca. Sr,olu s č iernymi 
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b1·idlicami \ preplástkoch \)Stupuje tmarnsi\) rekr)Štali
zovan5 (miestami aj so stonkami krinoíd 0 ) a silno ankeri
tizo\an) vápenec. Bázick) pieskoľec je so spekularitom 
a\ eľmi často s drobnfm aktinolitickS-m amfibolom. Vrst\) 
rall\ akizornného \ ápenca sú tiež s aktinol i tom. ale často 
s chloritizovan) m. Vápenec rozličnej zrnitosti a farby už 
pre\ láda vo \ yšších stratigrafickSch úrorniach t\oriacich 
kóty. Podobná litologická náplíí sa zistila vo I rte CJS-2. 
GS-3 (Varga a Abonyi. 1970) a V-Pe 1/9-1- (Lôrinc. 
199-1-). Zdá sa. že metamorfné prepracoľanie je \) ššie 
\ komplnoch na V od štítnického zlomu (glaukofanit) 
známe od kóty Radzim a Honiec sú ich súčastou). 

V tesnej blízkosti scrpentinizm anS- ch ultrabázik pri Kobe
liaron: \) stupuj ú zelenkasté a zelenkastosi \ é sľudn~to
-sericitické bridlice spodného triasu s Claraia clarai (Suf, 
1960) spolu s polohami hnedastosi\ého karbonatického 
pies km ca až piesčitého \ ápenca. _jemnokryštalického 
sneh0\ obieleho \ ápenca. hnedosi vého aj fialkastého 
zlepenca (perm). s rauvakmi a s fiak11 S-mi a zclenkastS-mi 
spodnotriasm Smi slienitSmi bridlicami s anh)dritom 
(\Tt Br-9. Br-II: Varga. 1968). Tie postupne prechádzajú 
do polôh hnedosivého a hnedožltého rekryštalizovaného 
\ ápenca s pribúdaním bázickej zlož.ky. Nad slienitfmi 
bridlicami sa v kobeliaro\ skom lome \ yskytuje aj si\) 
dolomit (anis) a biely dolomitick5 vápenec. Tento kom
pln s anhydritmi a ram akmi. miestami aj so scrpentinitmi 
( opi sm an5 aj \ o vrte KO--1-8. Gs-2. Gs-3 a Br-9: Varga 
et al.. 1968) 11 orí násunOľ) horizont bôrčanského príkrovu 
na nízkometamorfovanom obale gemerika a náplíí meliat
skcj skupin1. Smerom na násunmú plochu sa pri ultra
bázikách objavujú mladšie sck\encie príkrmu (nie báza) 
pripomínaji'.1ce skôr vyššie členy karbónu. ako aj permu 
bučinského súvrstvia (Fusán. 1953). Preto aj zblíženie 
ultrabázik a sekl enci í gočaltm skej skupiny trnrí praľde
podobne prenátenú synklinálu s jadrom zo serpentinitm 
a karbonátm. pričom sú sekvencie štítnického súHstvia 
s ultrabáziJ.,;.ami tektonicky Lhlížené. 

Na .1 od Sla\ ošk) _je ultrabáLické teleso pretiahnutého 
t\ aru v prostredí nstiev bieleho a tmarnsivého kry štalic
kého vápenca a slienitopiesčitých bridlíc spodného triasu 
(Šuť. 1933) a"- nim sa pridružujú permské dofialma sfar
bené J.,;.lasti ká (zlepenec). aJ.,;.o aj ž.ltobiele rauvak). Pozícia 
je \ eľmi podobná ako v K o bel iarm·e. 

Pri Dobšinej I ystupujC1 serpentinizované ultrabáziká 
vedno s kremencovými vrstvami a spodnotriasovými 
bridlicami s rauvakmi, ako aj s limonitizovanfmi brek
ciami a s piesčit)' m 1ápencom (vrt D-Vl/2: Rozložník. 
1970). Smerom do podložia k nim pristupujú bázické 
pyroklastiká a čierne grafitické bridlice karbónu. Komple.\ 
je v ostrom kontakte s rakm eckou skupinou. Vo vrte 
chSba hematitizovan)' permsk5 zlepence. ako aj krinoidov5 
1 ápenec a dolomit resp. ankeritizovanS 1ápenec V)-Stu
pujúci na S od haldy Ue vo vrte G- 16 situovanom na S 
od lomu). hoci ultrabáziká na ponchu sú s ním v tesnom 
J.,;.ontakte. Na S od ultrabázik (na kóte Auf der Hôhe) 
sa našli gabroidné vysokotlakovo metamorfované hornín) 
(Ivan a Kronome. l 99-1-), ako aj ankeritizovanS karbónsky 
\ápenec metamorfovaný vo ťácii modrých bridlíc (na S 
od kót) Fabiánka, PF-86/239: Radvanec in Kobuls"-5 

et al.. 2001 ). Spatost ultrabázik a 1) sokotlakm o meta
mo1fo1 anS-ch karbónsK) ch i,_omple,01 je aj tu e1 ident ná. 

Pozícia karbónsk) ch sek1t·11ci í I oči fodcratskej s k upi ne 
\ okolí Dobšinskej Maše _je tektonická. Vrt G-37 (na S 
od Dobšinského potoka: in Chmclík cl al.. 1962) na1 ľtal 
16 m hrubú polohu anh:-dritu a sadro1ca spolu s mohutnou 
polohou rau1aJ.,;.ov (\ hÍbke 850 ml. V ich tektonickom 
nadloží \)Slupuje karbón 1elmi pripomínaji'.1ci ochtinsk) 
\) 1 oj. lebo pod mohutnou polohou ;l cpencm o-drobm o
-pclitického \)1oja so slujkami antracitu(\ 1.m)slc Vozára 
a VozárOI ej. 1988. t:, rm ý proľi I hámorsk) ch I rstie1) 
a polohami I eľmi málo anJ.;crili1m a ného \ ápenca prešiel 
-1-0 m hru hou polohou zelenoťialm ého (zlalnídehcľ1 ) 

\)ľOja do ankeritO\O-lápencmého \)1oja s čiernymi 
brid! icami a s drob01) m pies km com. Zdá sa. 1.e Sl) J.; 
sanh)dritmS-m komplnom sa \eľrni podobá tomu. ktor5 
opisujeme z oblasti Marh:ušk) a Kobeliarm a. Aj tam je 
severogemcrick) h:arbón dosunul) na ultrabáziká s afinitou 
k obal O\) m sek\ enciám gemeri ka ( pozri kótu Končistá. 
1 J.;torej okolí je \ 5 \ oj identick5 s 1 ) '\ ojom \ Kobel ia
ro1 e, Radzime. Roštári. ako aj s fôd eratsh:ou skupinou 
pri Dobšinskej Maši-Danh:m ej). 

Diskusia 

Ak b) bola čast karbónskeho bazéna subduh:m aná ( polľi 
h an. 1996, kde sú doložené amfiboly hornblendici-;ého 
charal-;teru karbónskeho reku ako súčasfrbôrčanského prí
krmu resp. musko1 ity karbónskcho \eku I sek\cnciách 
tohto príkrmu: Far) ad. 1995). čast permsko-triasm ého 
komple.,u by t1 oril \ ápenato-al h:al ick5 1 ul kani ek) oblúk 
nad subdukčnou zónou, ultrabáziká b) predstarnrnl i z1) šok 
po zaobl Ctkm om bazéne 1zni kaj i'.1com na starej oceánskej 
kôre (rah:mecká sJ.;upina. klátmsk5 i,_omplc\.. ako aj čast 
se\erogemericl-;ého i,_arbónu) a J.;rompašská sbtpina b) 
t1orila 1ulkanicJ.;5 obli'.tk Čast tejto sebencie en bloc 
(dúbrmské - h:arbón. bučinsh:é - perm. ako aj hača\sJ.,;.é 

sú1rst1ie s ultrabázii,_ami - trias\ 1ápadne_j a_južnej časti 
gemerika) b) bola po perme subduJ.;cn aná a \ jure exhu
mmaná. Vo vfchodnej časti gemerika sa síce opísanS
sled hornín našiel (oblast Muro1 anej skal): Németh. 
1996). ale nie je\) sokotlakm o metamo11'm anf Inou alter
natívou b) bolo. že b) sa ultrabáziJ.;á a"-o pláštmé hornín) 
boli 1) trhá1ali I subdukčnej zóne a zbližovali s meta
morťi tmi bázicko-karbonáto1 ého charah:tcru I subdukčnom 

kanáli a spolu nasú\ali I melanži naanhydrito1ospodno
triasm) komplex obalm )Ch fácií \ akrcčnej prizme. Menej 
metamorfovanS- ochtinsko-zlatních:y \.)\Oj karbónu by 
mohol predsta101 at čast akrečnej prizm:. Uorá nebola 
(resp. bola minimálne) 1tiahnutá do subdukcie. Marge
ciansko-lubenícka línia b) mohla reprezentmat jednu 
z násuno15ch línií subdukčnoakrcčného komple.xu (1ejá
rmitej štrui-;túry) na obalmé ťácie \eporika t1oreného 
foderatskou s k upi nou. Je teda e1 i dentné. 1.e horní nm á 
náplň se1 erngemerického karbónu. klátrnského telesa. 
rakoveckého J.;omplexu. ai,_o aj permu je intímne spätá 
s obalm5mi seklenciami gemeriJ.;a aj 1eporika . .Ie tažko 
preds ta\ iteľné. ah) bôrčansk) príkrm. a najmä jeho lito
logická náplíí. 1 znikal oddelene (teda na J od gemerika) 
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od opisovaných komplexov. Celá subdukcia musela prebie
ha( v spoločnom priestore medzi gemerikom a veporikom. 
Ak sa začala vo nchnom karbóne (teda so vznikom vulka
nického oblúka), potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
skončila v triase a exhumáciou v jure (oľiolitová melanž 
z málo mctamorťovaných komplexov). V takom prípade 
by vcporikum tvorilo Z\'y škový magmatický oblúk 
ponárajúci sa a subdukujúci na .1 . Klátovský komplex 
a rakovecká skupina sú Z\ yškom starej oceánskej kôry 
nad s ubdukčnou zónou. Gemerikum by t\orilo aktívny 
okraj a čast akrečnej prizmy kontaktne metamorfovaný 
permský0mi rozptýlenými granitmi. veľkým množstvom 
fluíd uvoľňovaných z vodou nasýtených subdukujúcich 
sedimentov a oceán skej kôry (tá bola z väčšej časti 

v plášti ). Veporikum by so svojím obalom bolo pomaly 
sa rnárajúcim pasívnym okrajom kontinentu do sub
dukcie pod komplexy revúckej a ochtinskej skupiny 
(svedčia o tom karbonáty foderatskej skupiny). Melanž. by 
predstavovali obalové sekvencie gemerika. 
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Geologická, veková a litologická charakteristika spodnokarbónskych 
granitoidov kohútskej zóny veporika 

ĽUBOMÍR HRAŠKO 

Šlé\tny geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina 1 817 0-1 Bratisla,a. Slove17 ská republika 

( Doruľemf 13. 5. 2005) 

Gcological, age and lithological characteristics oť thc Lower Carhoniferous granitoids 
in the Kohút zonc ofthe Vcporic Unit 

The gcological structure of thc crystailinc bascment of the Kohút 1onc rcľlects geological [Jroccsses 
connected with Hercynian and Alpine phases of the tectogenesis . Granitoid rock s oľ cliľfe rent age. 
composition and geological position are connected \\Jth thcse proccsses. 

An essen tia l characteri st ic of the Kohút zeme pattern is a presence of an c,pressi,·e shear zonc 
(oť Alpine age) named „Sinecká .. (Németh e l al .. 200-1). This ZOlle and other sim ilar Alpine 1.0nes di, ide 
pre-Alpine crystalline basement along thi s zone into the northern and southern part s. The compln 
of granitoids ( Rimavica type) is developed sou th of this zone a nd contains pre-Lcmer Carboniferous 
orthogneisses. Lower Carboniferous granitoiJs. and younger aplites. \lorthern 7one comprises mainl, 
porphyric granitoid, hybridic granitoids (maily to nalite-trondhjemite-granodiorite group). 

The comple\ of Lower Carboniferous granitoids is consiclered as a result of continental collision 
A composition o f granites in the main s tage o ľ granitoid magmatilm reflccts a modal co111position 
of proto liths (orthogneissess and metagreywackes). ľhe mobil ity of this magmas ha, e heen lm, and 
thesc represer1t imperfectly sc parated melt from res tite minerals. 

The younger group of porphyric granites penetrate d shear z.one in th e u ltimate s tage of Lowe r 
Carboniťerous magmati sm and is connected with decompression ré g ime oť de\'elopment oľ the crust. 
These granites create forms of laccoliths and re present hi ghe r tempe rature magmas . Th is e, ent points 
out at the process of decompression melting in the thickencd continental crust. 

The age of chemical dating of monazites fr o m all types of granitoids is in the ra nge of 3'i--l---363 Ma. 
Part of thcse bodies is in the Alpine tectonic structures. 

Kcy words: granitoids, magma generation. shear zones. Kohrít zo ne, Veporicum 

Úvod 

Názory na vekové zaradenie granitoidných hornín ľ naj 
j ufoejšej časti kohútskej zóny \ epori ka sa často rozchá
dzajú. Príspe\ ok charakterizuje základné typy týchto 
hornín\ sled01anej oblasti, definuje zaradenie \)braných 
t) pm granitoidO\ do spudnokarbónskeho granitoidného 
magmatízmu a časovú sukcesiu intrúzií pri spodnokarbón
skej kolíznej udalosti. Pri stanO\OVaní 1eku sa \)-Užilo 
chemické dalO\ anie monazitu podľa metodiky Konečného 
ct al. (200-.J.). 

Geologická charakteristika spodnokarbónskych 
granitoidov 

Spodnokarbónske granitoid) t\ oria podstatnú čast 
granitoidných hornín\ kohútskej zóne veporika, bývajú 
súčasťou mladších (hlarne alpínskych) štruktúr. a preto 
sa často zaradóvali medzi alpínske granitoidy, V najjuž
nejšej oblasti \ eporika sú aj súčasiou mladších strižný-ch 
zón a sú I nich intrudované mladšími aplitickými granitmi 
prenikajúcimi aj do mladopaleozoických metasedimentm 
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revúckej skupin1 (scnsu Yozárod a Vozár_ 1982). 
Kohútsku zónu ľOzdeľuje \}ra111á strižná zóna alpínskeho 
ľeku, pre ktorú sú t) pidé alochemíd.é premen) okoli
tého predkarb(~nskeho až spodnokarbónskcho kr) štal ini ka 
(napr. Kováčik, 1996: Némcth el al.. 200-.J.) . Na .1 od al
pínskej štruktúr) 1) slupuje kompln grani toidO\. ortorúl 
a graníti zo1aných pararC1I. Postrehol to už Šuť (1938) 
a južne ležiace pásmo rC1L migmatítO\ a granítoídcn 
nazrnl __ južnou migmatítornu zónou··. Neskôr Kamenický 
( 1977) 1 yčlcnil rima1 ie k S granit. V tejto oblasti \) stu
p ujú d1e hla\ né skupín) granítoidO\ kontrastného 
1.lož.enia - granit dubm ského t) pu a trondhjemit) (lona
! i ty) - granodiori 1) kroka\ sko-h ladomoľnodol i nského 
1) pu, ktoré sú podobne ako skupina se1ernc_jšie ležiacich 
h) bridných i porf) rických granitoídm _ spodnokarbónskeho 
veku. 

Na S od pásma rima\ických granítoído1 l)Stupuje 
komple.\ porfyrický ch granitoido1 (kohútskeho a kori 
mo1 ského typu) . tvoriaci lakolitcné telesá I nadloží 
komple\ u hybridných (ŠIÍrO\ ítých) granitoidOI. V tekto
nickej pozícii v naj SC\ ero1 S chodncjšej časti 1) slupujc 
teleso homogénnych trondhjemítm (čclského a župkorn-
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magurského typu), v pozícii analogickej vrchnej tonalitovej 
jednotke, ktorú opísal Putiš ( 1987) v masíve Kráľo\ ej 
hole (príkrov Veľkej Vápenice). 

Z geneticko-časového hľadiska tu možno vyčleniť dve 
etapy spodnokarbónskych magmatických procesov, ktoré 
sa odlišujú termalitou magmatického procesu, geometriou 
intruzírnych telies a sčasti aj geochemickými v lastnosťami. 
Sú to 

1. granitoidy hlavnej intruzívnej etapy - kolízne granity 
až trondhjemity a 

II. granitoidy záverečnej etapy - porfyrické granity 
lakolitových intrúzií. 

Granitoidy hlavnej intruzívnej etapy 

Objemovo sú podstatnou časiou vepori ka. Sú spojené 
alebo so staršími ortorulovfmi, alebo s pararulovými 
l itológiami , pričom prechod medzi nimi je často pozvoľný-. 
Častá je aj tvorba diatexitov reprezentujúcich vrcholnú 
fázu tran sformačných a taviacich procesov . Magmatické 
fázy a restitové minerály sa neoddeľujú dokonale. Grani
toidy tohto typu silne preberajú geochemické charakteris
tiky protolitu (ortorulového resp. pararulového zloženia) 
a pravdepodobne ich produkuje dehydratačné tavenie 
muskovitu a v menšej miere biotitu. Granitoidy rovnakého 
typu vystupujú v komplexe rimm ických granitoidov, ale 
aj na S od alpínskej strižnej zóny. 

Rimavický komplex granitoidov 

Graniroidy dubm,ského typu 
(prevažne dvojsľudné monzagraniry) 

Vystupujú v oblasti Uhorské - České Brezovo - Zlatno -
L ehota nad Rimavicou v jz. časti územia. Granity 
dubovského typu možno vyčlenil podľa ich špecifického 
leukokratného charakteru a geochemických osobitostí. 
Ich odlišnosl od ,ných veporických granitoidov sa už vy
jadrila v mape mierky 1 : 200 OOO (Kuthan et al.. 1963). 
Z južnej a jv. strany , ale aj v centrálnych častiach masívu 
nimi prenikajú dajky a pne mladších muskovitických gra
nitov a aplitov. Severná a sz. hrana telesa je alpínsky 
nasunutá na metamorfity klenoveckého komplexu (senzu 
Bezák, 1982), pričom v oblasti samoty Vl kovo (medzi 
Kokavou nad Rimavicou a Zlatnom) je tektonický styk 
okraja telesa zároveň alpínskou strižnou zónou. Geoche
mické parametre sú podobné ako parametre ortorulových 
litológií v ich plášti (nízky pomer LREE/HREE, výrazné 
Eu minimum, podobný pomer Rb/Sr a Ba/Sr). 

Chemicky sa monazit datuje na 354 ± 5 mil. rokov. 

Granitoidy 1' pruhu Krokava - Hladomorná dolina 

Do tejto skupiny sa zaraďujú horniny vystupujúce 
\ oko! í na Z od Kroka vy smerom na kameňolom na S 
od Lubeníka a pokračujú v podobe ojedinelých vý·skytov 
smerom na Hladomorne, dolinu. Varga (1963) ich podľa 
typových lokalít nazval žulou typu Hiagu (na niektorých 
mapách je označená ako kóta Hlaviny) a Hrlice. Tvorí ich 

pomerne \ariabilná skupina granitoidcll od tonalitc)\ 
(trondhjemi tov) po granit). Cam bel et al. ( 1988) a Bi bi 
kova et al. ( l 988) určili ich , ek Rb/Sr izochrónornu me
tódou na približne 380-390 mil. rokov a ll-Pb metódou 
na separornných zirkónoch na 350 mil. rokm. Chemické 
datovanie vzoriek monazitu (Fi nger et al. . 200J) poskytlo 
vek 367 ± 3--1- mil. rokOI. Typický j e výskyt blokov 
amfibolických a amfibolicko-biotitických dioritov ako 
xenolitov uzavretých , granitoide. čo je charakteristický 
znak granitoidm V) stupujC1cich v severnejšie ležiacom 
hybridnom komplexe. Tento t) p granitoidu sa pokladá 
aj za alpínsky (napr. VozárO\áa Vozár. 1982). 

Chemick1 sa monazit datuje na 363 ± 17 mil. rokov. 

Granitoidy záverečnej etapy- porfyrické granity 
lakolitových intrúzií 

Granitoidy tohto typu ležia , nadloží komplexu telies 
migmatitizovanej rul) a šlírm itého granitu. V masíve 
Kohúta a Stolice r,·oria lakolitO\é form) s lineárne 
umiesteným prívodným kanálom ležiacim na S od alpínskej 
strižnej zón1 prechádzaj C1cej kótou Dacho1 diel (932 m). 
Lakol itové subhorizontálne časti sú hrubé len niekoľko 
desiatok až prvé sto,k) metrov. Pre rigidnej ší charakter 
tvoria v geologickej mape rozsiahle plochy. 

Datovanie zirkónu zo , zorie k porť) rického granitu 
, eporského typu (Michal ko et al.. 1998) padá na diskordiu 
so spodným priesečníkom 3--1-6 ± 9 mil. rokov, čo možno 
považoval za vek intrúzie. Spodnokarbónsky vek (357 ± 
3--1- mil. rokov). v tomto prípade granitu kOľimmského 
typu. pot\ľdzuje aj chemické datornnie monazitu (Finger 
et al.. 2003). 

V lakolitoch možno pozorornt postupné pribúdanie 
kontaminačnej rulm ej zložk) smerom k spodnej časti. 

Z hľadiska spôsobu umiestňm ani a sa podobajú veporskému 
typu porfyrického granitu s lakol itm ý mi formami výstupu 
(Lexa a Bezák. 1996). V znikali pri v1ššieteplotných pod
mienkach ako predchád zajúce granity (vyššieteplotné, 
magmaticky dobre obmedzené t)p) zirkónu; dohre deťino
vateľné magmatické štruktúr)) pri čiastočnej nestabi I ite 
biotitu . ktorý sa význačnejšie zúčastňm al na taviacich 
reakciách. V prospech takejto genézy svedčia aj časté xeno
li ty biotitmcm, ktoré možno pokladať za restitové fázy 
po tavení metadrobmej asoc iácie kremeň - plagioklas -
biotit± muskovit. 

V subhorizontálnych častiach lakolitov sú časté sub
horizontálne ulože né enkláv) ruly a biotitmého šlíru. 
, centrálnejšej časti sa pre_jarnjú štruktúr) magmatického 
toku, kde _je skôr ,ykryštalizornný porfyrický K živec 
tektonicky segmentornný a deľormornný spolu s rulm ými 
xenol itmi a neresorbornný mi biotik"l\ ý mi glomeroblastmi 
(restitmi). 

Monazit sa chemicky datoval na 362 ± 12.355 ± 1 O 
a 358 ± --1- mi 1. rokov 

Záver 

Komplex granitoido1 spodnokarbónskeho veku je 
podobne ako ,. tatriku spätý s kontinentálnou kolíziou. 
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Granitoidy tohto typu tvoria v kohútskej zóne \ eporika 
heterogénnu skupinu rnrírujúcu od monzogranitov 
po trondhjemity (až tonality). Vystupujú\ dvoch pruhoch 
oddelených alpínskou strižnou zónou (sineckou s. l.). 
Južný, rimavický komplex granitoidov (\ zmysle Kame
nického, 1977) zahŕňa iba granitoidy s nižšieteplotným 
charakterom magmy (biotitický až dvojsľudný monzogranit 
dubmského typu, trondhjemit-granodiorit až granit kroka\ -
sko-hladomornodolinského typu). 

Do severného pruhu granitoidov patria aj lakolity 
porfyrického granitu (korimovského a kohútskeho typu). 

Chemické datovanie vzoriek monazitu napriek istým 
nepresnostiam vyplývajúcim z metodiky poukazuje na rela
tívne úzky časový diapazón generovania typov magmy 
v období 3.5...J.---363 mil. rokov, čo je v súlade s publiko
vaným datovaním zirkónu. 

Vývoj intrúzií od nižšieteplotnej magmy po vyss1e
teplotné intrúzie, ktoré prenikali do vrchnejších častí 
kôry, bol najpravdepodobnejšie spätý s dekompresným 
režimom pri postkolíznej relaxácii kôry. 
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Geologický vývoj kryštalického komplexu Patrie v Branisku 

MILAN KOHÚT 

Štátny geologick5· ústa\' D. Štt',ra. Mly nská dolina 1. 817 0-1. Brati slm·a. SIO\emká republika 
mi lan@gssr.sk 

(Domťcni 22.3.2005) 

Geological evolution of Patria crystalline complex in Branisko Mts. 

A reconnai ssance dating study (iascr-probe ""Ar/ '''Ar dating. Pb/Pb isochrone dating and l::MP mona
zite dating) was perforrned on representative granitic. gneissic and arnphibolitic sarnples frorn the Patria 
crystalline complex - Branisko Mts . (Kohút et al„ 200-1.). The rcsults oť this study pro,ed dominant 
function of the last Meso-Hercynian rnetarnorphic/rnagrnatic activit) at ca. 3-1-0 Ma. Ho\\e1er. S)Slernatic 
appearances of th e older ages (ca. 380 Ma. and ca. 750 Ma) indicate a participation of some older 
tec tono-rnctamorphic e,·ents . lt is inferred that tonalit ic gneisses and arnphi bolitic rocks represent partly 
reacti\'ated remnants of the earlier Panafrican orogcny "ithin dominant Hercynia11 cdiľice in thi s part 
oľ the Western Carpathians. 

Key words: Western Carpathians. Brani sko Mts„ crystalline basement. isotopic dating. EMP mona1.ite 
dating. Panaľrican orogcny. Hercynian orogeny 

Úvod 

Oblasti kryštalického sokla fundamentu , moderných 
kolíznych orogénnych pá smach, ako sú Alpy, Karpaty 
alebo Himaláje, majú často \'Íacetapový mctamorfný 
a magmatický vý, ,oj. Horniny hercýn s keho orogénu 
dominujú I takmer všetkých oblastiach kr) štal ini ka Európy 
a podobne je to aj v kryštalickom sokli Západných 
Karpát. Prejavy vysokoteplotného a strednotlakového 
(Hľ /MP) metamorfizmu spolu so súčasnou ro1.s iahlou 
granitizáciou silne postihli existujúce horniny fundamentu 
1 mezohercýnskom období, čím zamasko\'ali polyoro
génmt históriu kr)·Štalinika Západných Karpá t. Dostupné 
izotopické údaje (U/ Pb, Rb/Sr a Ar/ Ar) poukazujú na to , 
že sa tak stalo pred 360-340 Ma. Podobne ako, iných 
oblastiach Európy aj v Západných Karpatoch sú indikácie 
starších orogénnych procesov zaznamenané v horninách 
kryštalinika, čo potvrdzujú nové, moderné izotopické 
údaje. Podľa kôrových Sm / Nd modelových vekov T10M 1 

a I rchný-ch priesečníkoľ z LliPb zirkóno1 ého dato\'ania 
sa hercýnska kôra Západných Karpát skladá hlavne z re
cy klovaných proterozoických horninových predchodcm, 
pričom jej 10 % tvoria recyklované archaické horniny 
a 1 O prepracO\ ané horninoľé produkty panafrického 
(kadomského) orogénu (Kohút et al., 1998). 

V tomto príspevku na základe no\'ého horninového dato
vania (Kohút et al„ 2004) poukazujeme na dlhodobý a viac
etapmý V)'\'Oj kr)štalického komplexu Patrie v Branisku. 

Geologická stavba 

Branisko je charakteri s tické mimoriadnou štruktúrou, 
lebo ho budujú dľe základné tektonické jednotky ,. rámci 
centrálnych Západných Karpát, a to tatrikum a ,·eporikum 
(v zmysle Andrusova, 1968). Severná časí pohoria -
mas ív Smrekovice - má typickú stavbu jadrov5'ch pohorí 
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ta trika (1. c.). ale Vozá ro1 á a Vonír ( 1988) kry štalinikurn 
tejto časti pohoria zaraclújú do se1crného 1eporika . .Južná 
časí pohoria - masí1 Sľubicc - patrí do I eporika re s p. 
do južného ,cporika (ľ zmysle Voz,'íro1cj a Vozára , 1. c.). 
Smrekovický masí1 je budman5 kryštalick5111 masí1om. 
permsko-sk5'tsky m sedimentárny 111 obalom a rozsiahlym 
chočsk5rn príkr01om so skra so ,aten5m dolomiticky'm 
komplc,orn . .Jeho kryštalinikurn - podľa dominantného 
nehu ľOláme aj komplC\ Patria - budujú rozličné typy 
granitoidny'ch hornín, amfibolitm a rnlcJ1itých hornín. 
Z granitu dominujú najmä biotitické granodiorit) až. tona
lity a ľ menšej miere sa 11skytujú aj musko,·iticko-bioti 
tické granity až granodioril). Z rnetapeliticky'ch hornín 
sa odtiaľ opísali rozličné t) p) ruly. napr.: g:ranaticko
- biotitická , granaticko-biotiticko-sillimanitická, ako a,1 
granaticko-biotiticko-kyanitická ( Vozäro1 á . 1993 ). 
Pestrá asociácia sa zistila aj pri amfiboli(och. Okrem bio
titicky'·ch sú časté aj granatické, ako aj bczgranáto, é, 
na horn blene! bohaté form) (Vozárm á . 1993: Fary ad el al., 
2005), ale be žne sa pozoroval prechod medzi arnľibolitmi 
a rnlami s hojny'm ľy'skytom hiotiticko-amfibolicke,i 
plagioklasmej (tonalitickej) ruly. Tento rulmo-amfibo
litick ý kornpln ako celok má znaky intenzírneho rneta
morfného postihnutia až parciálnej anatC\ie. 

Petrografická a geochemická charakteristika 

Typicky'm rnakom tonalitickcj ruly je páskm aná stm ba . 
.lej trnmé pásky sú z amfibolu, plagioklasu. b1otitu a kre
meíía a I akcesorickom množst1 e je zastúpe ný 11rkón, 
apatit. 11 menil, cpidot, titanit a rudné opako1 é minerály. 
S,e tlé pásk) ty'chto rul01it5ch hornín sa skladajú pre -
1 aine 1 plagioklasu a kremcíía. Plagioklas je pre1ažujú
cou minerál nou formou ( až do 45 obj. !1,,) a I äčši nou 
je alotriomorťn) alebo h1pidionrnrfny' s ba1icitou An = 
30-.J.5 1 jadrách a An = 8-20 na okrajoch. Amfibol rnagnc -
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ziohornblend t,orí až do 35 obj. o/r, je 1äčšinou idio 
morfný až hypidiomorfný a jeho obsah Si I aríruje od 6,7 
do 7, 1 p. ť. u. pri horcčnatosti X 11 , = 0.59-0 ,65. Biotit sa 
1) skytujc I množstve IO až 15 o~j. %, je pomerne horeč
natý s l'v1g# = 60- 61, no s relatíľne nízkym obsa hom Ti 
(Ti = 0,22- 0,2-J.). S1etlé pásky majú po1 ahu trondhjemi 
tických magmatických ta1cnín. Tonalitická rula má 
i ntcrmediálne zloženie s obsahom SiO2 = 'i9- 62 hm. '7c 
a mctaluminózn) charakter s A/CNK = 0,8:'i-0,96. spôso
bený naj rnä V) šším obsahom Ca O > 5 .O hm. %, podobne 
aj \1gO > 4.0 hm. o/c . obsah Ti je relatí1 ne ni žš í (TiO2 = 
0,4- 0,6 hm. '7c·) a podobne niž.ší je aj obsah litofilných 
prvk01. ako je Ba (270- 320 ppm) a Sr ( 170-280 ppm). 
Pnky ľzácnych zemín celk010 1:-kazujú len priemernú 
sumu hodnôt s I:REE - l'i0 ppm. ako aj neľýraznú Eu 
anomáliu a nižší pomer La ) YbN (8-10), ale majú mierne 
1 yš ši e hodnoty HREE , čo indikuje ľiac - menej nezrelý 
(nefrakcionovaný) pôľocl homin). Nízky pomer Rb/Sr = 
0,2-0 ,3 s vy šš ími hodnotami 87Sr/86Sr, 01 = 0,7130. 
a ENcl, 01 = -7 ,06 a s nízkymi stabilných izotopov 
81xO,vs,mw1 = 7.8 %o a 83-lS1rnTi = -0,11 %o (Kohút et al. , 
2001: Kohút a Rccio, 2002 : Kohút et al., 2003) poukazu
jú na spoclnokôrm'Ý pôvod týchto hornín. čo indikujú 
aj Ph izotopické charakteristiky s 201'Pb/204 Pb = 
18,439-18.724 a 2 () 7Pb/204 Pb = l'i ,676-l'i ,679. Naproti 
tomu sieti é trondhjemi tie ké pás ky I ykazuj ú V) šší obsah 
Si (SiO2 = 6-l--72 hm.%). ale celkovo majú subaluminózny 
charakter s AiCNK = 0,9:'i - l,0'i. a to najmä na základe 
niž.ších hodnôt Al 201 < 16.5 hm.%. ako aj vyšších CaO = 
3.5-4 , 1 hm. '7c spolu so strednými hodnotami sumy 
iii kálií Na/)+ K2O < 'i.6 hm.%. Podobne nižší obsah má 
Ba < J00 ppm. Sr < 270 ppm. Rb < 60 ppm, ako aj nižšie 
až zvý še né hodnoty I:RE E = 70- 210 ppm s nevýraznou 
negatívnou Eu anomáliou a s mierne zvýšeným pomerom 
L_.aN/ Yb N = 19- 36. Podobne nízke hodnot) Rb/Sr = 
O, 13 - 0,2:'i , 87S r/8 ÓSr,ll) = 0.7142, ENcl 101 = --t.37 , 
2ilr, pt, /21l-lPb 18,392-19,647 , 207 Pb /2 il4 Pb 
l 'i,633- 15,7-t-+ S priemernou ◊ 18O,vsMOW l = 8,9 %o signa
lizujú dehydratačné tavenie kôrového materiálu. 

Datovanie hornín 

Viac \'loriek tonalitickej ruly , bež.ných mctapcliti c
kSch pararúl. amfibolito1 a rozličných typo1 granitu 
z Patrie bolo vybratých na da t01anie. Pnotné sa urobilo 
4 0 Ar/3 CJAr metódou s ľokuso1 a nou lase rovou so ndou spo
jenou s hmotnostn)' m spektrometrom MAP 215 -'iO 
(Open llniversit1 Milton Keynes, Veľká Británia), Pb/ Pb 
horninovými izochrónami s pou ž itím hmotnostného 
spektrometra TIMS Finnigan MAT 261 (Max Planck In
stitute of Chernistry Mainz, Nemecko) a elektrónovou 
mikroso nclou (EMP) - C:AMECA SX-100 (ŠG(TDŠ Brati 
s lav,1). Biotity z tonalitickej ruly I Ar/Ar izotopickom 
systéme poskytli ľek od 397 ± 16 clo 31-l±7 Ma, ale 1ek 
amfibolov z iclentick5ch vzoriek varíruje od 8-ll ± 67 Ma 
clo -+-+'i ± 18 Ma. Re latírne š irší ro zsah veku amfibolov 
a výrazne mlad š í biotitov svedčia o existencii staršeJ me
tamorfnej panafrickej sta1 by (s ,ekom okolo 750 Ma) . 
ktorú zas treli rnetamorfné a magmatické procesy pred 
350 - J-l0 Ma. Kuriózne identické 1ýsledk) pos k1 tlo 
Pb/ Pb štúdium, lebo analý·zy z amfibolitov a tonalitic 
k5ch rúl dávajú izochrónu s vekom 750 ± 150 Ma, kým 
údaje z trondhjemitických častí tonalitickej ruly a grani
toiclo\ formujLí izochrónu s vekom 350 ± J0 Ma. Detailné 
EMP štúdium monazitov z granitoidov a pararúl potndilo 

hlavne me,r.oherc)' nske met,111101f11é a magmatické proces) 
s ľážen)'m priemerným vekom medzi .1-J.6 ± 6 a 332 ± 1 O 
'vla. Zaujímavé _je. že viičšina študo1 anf ch I mrick I yka
ZOľa!a bi modálnu distribúciu mcran)'ch 1eko1, pričom 
staršie ma.xi má poskytujú priemerný I ek medzi 379 ± -+ 
až J77 ± 9 Ma. k)'m mladšie medzi 3:16 ±7 až .132 ± 10 Ma. 

Diskusia a záver 

Terénne petrograľické a geochemické charaktCľistik) 
indikujú. že I kryštaliniku Braniska - 1 komp!C\e Patria 
- nastala parciálna anate\1a rulo1 o-amľibolitického 
komple\u. Ten skladbou pripomín,1 „zelenokarneľíové 
pá sy"' (greenstone be/ts) resp. tonaliticko-trnndh_jcmiticko
-granocliorito1 é rulmé suil) zo starfch h.ontin e ntálnych 
šlíto1. ktoré 1zn ik li ta1 cním star)' ch nrnfický ch a1. ultra
mafickfch litológií. N m é clato1 ilnic potHdilo, že ostatné 
metamorfné a magmatické udalosti I tomto komplexe 
prebehli pred približne 340 iVla, pričom S) stematické 
1ý·skyty stilrších 1ckcn)'ch óniamo1 - 380 Ma (st redný 
de1ón) a asi 750 .Vla (nchné proteromikum) - indikujú 
participáciu s tarších orogénn:-ch procesm na 1)'voji 
tohto komplexu. Prcdpokladárne. že de1ó11sky ľek (okolo 
-l00 až 380 Ma, označm an)' ako neskorokaledónsky 
res p. ranohercýnsky ) predstan,je I ZápadnSch Karpatoch 
iniciálne fáz) formo1ania kontinentálnych kôrov)'ch 
kol ÍZll) ch procesov spiitý ch s t1 orbou prekur10ro1 Západo
karpatských ortorúl a s reaktiváciou s tarého fundamentu, 
ktoré kulminovali intenzí1 nymi rnetamorťn)'mi a magma
tick)mi procesmi I hla1 nej mernhcrc)'n s kej. s udctskej 
fáze (350-330 Ma) orogénu. Hoci sa preja1) panafrického 
orogénu (750- 500 Vla) dotera z naktne I Západných 
Karpatoch ncpotndili , naše nm é dáta s1 edčia o tom, že 
rul010-amfibolitické homin) komplc\u Patria prcdstantjú 
rcakti101an é z1yšk) tohto starš ieho orogé nu I kryštali 
niku Západn)ch Karpát. 
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Nový návrh litostratigrafického členenia vrchného karbónu 
v Zemplínskych vrchoch 

JÁN KOB ULSKÝ 

Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesenského 8. 0-tO 01 Koši ce. Slovenská republika 

(Doruťene 25.5.2005) 

Proposal of a new lithostratigraphic division of Upper Carboniferous in Zemplínske vrchy Hills 

New data from the Zemplínske vrch y Hills from the end of 1980s and 1990s indicated the need of 
revi s ion of lithostratigraphic division oľ Upper Carboniferous and adding the ne" lithostra tigraphic unit 
and new horizons . The Carboniferous sequences ľrom Wes tfalian B 0 to upper most Stephanian \Ie 
suggest to divide into the Čierna hora. Čerhov. Tŕňa and Šimonov vrch Formati o ns. The Tŕňa Fm. we 
subdivide into the Jo\\·e r macrocycle. bioglyph hori zon and lower group of coal scams as \\ell as upper 
macrocycle with arkose horizon, middle and upper group of coal seams The lit hos tratig raph) of 
Šimonov ľľCh Formation we redefin e into two rhyolite effusion s. several intercalations of ľolcaniclas tics 
and carbonatic horizons. 

Key words: Zemplinicum. Carboniťerou s . lithostratigraphy 

Úvod 

V rámci úlohy Tektogenéza sedimentárnych panví 
Západných Karpát sa vykonal sedimentologický a litostrati
graľický výskum mladopaleozoických a mezozoických 
súvrst\Í v Zemplínskych vrchov (Kobulský. 2004). 
Súčasne sa prehodnotila aj litostratigrafia súvrství, ich 
\Ztah a doplnila sa ich charakteristika na základe údajov 
väčšinou z nepubli kO\ aných záverečných správ geologic
kého prieskumu ložiska antracitu vo Veľkej Tŕni a v jeho 
okolí a výskytu lJ mineralizácie v jv. časti vrchov. 

Príspevok je návrhom na členenie litostratigraľických 
jednotiek vrchného karbónu zohľadňujúci výsledky získané 
od vydania regionálnej geologickej mapy južnej časti 
Východoslovenskej níž.iny a Zemplínskych vrchov v mierke 
1 : 50 OOO (Baňacký et al. 1989). 

Prehľad názorov na litostratigrafické členenie 
paleozoika 

Prvé údaje o karbónskych horninách sú z polovice a konca 
19. a z polovice 20. stor.. keď sa v tejto oblasti rozlíšilo 
niekoľko petrograťicko-stratigrafických ,.obzorov"'. Sľud
naté pieskovce a bridlice s 1ápeneovými vložkami sa zara
dili do devónu a do karbónu odspodu bridlice a ílovce s an
tracitový mi slojmi. pies kel\ ce a vápencové šošovky, 
\ yššie arkózy a arkózovité pieskovce. zlepence a ílovce. 
Za naj, yšší karbón sa pokladali aj červené, fialové a zelen
kasté sľudnaté bridlice a pieskovce so zlepencami. 

Ďalšie údaje o tejto oblasti pľinieslo geologické mapo
vanie Boučka a Pri by la ( 1959). ktorí vyčlenili tŕňanské 
(,.toronské'"). rozdelené na spodný. stredný ( uhľonosný) 
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a \rchn_ý oddiel (\estťál D - stefan A. B ). kašovské 
(stefan C), cej kovské (spodný perm) a čcrnoehOI ské 
(vrchný perm) vrst1y. Ďalšie údaje sa získali pri prieskume 
zamer;nom na polymetalické rudy ( Č uchráč. 1972). pri 
ktorom autor tľííanské (toronské) 1rst1J rozdelil na tzv. 
bazálne predv ulkanické. vulkanické. produktírne a nadložné 
neproduktírne sú, rstvie. 

NO\ šie. ucelenejšie náhľady sú z rokov 1977-1981. keď 
sa pri prieskume zameranom na polymetalické ľudy a uhlie 
urobilo nové geologické mapO\anie v mierke I IO OOO 
a vyhÍbilo sa 11 1 rtO\. z nich d1 a do hÍbk\ 1383 a 1081 
a jeden do hÍbky 1903 m (Grecula a Egy Ud.-1981 ). a s ním 
sú späté úplne nO\é názory na litostratigrafiu. tektoniku 
a suroviny I tejto oblasti. Grecula a Eg) Ud ( 1977. 1981. 
1982) rozdel i Ii karbón na čerhovské. veľkotŕl'íanské. malo
tľi'1anské súnst1 ie. sú, rstvic ŠimonO\ ho Hchu a perm 
na kašovské a barské sú1 rstvic. Karbónske a permské 
súvrstvia zaradili do 1101 odefincn anej litostratigraťickej 
jednotky a naz\ ali ju cejkO\ ská skupina. Zemplínsky 
ostrov označí Ii za hrast s náso\'Oprešmy k01 ou štruktúrou 
resp. so šupinovitým štýlom sta, by. na po1 rchu I r'íom 
vyčlenili tri čiastkO\é príkrmy (cejkovský . ladm01ský 
a boršiansky). nazrnli ich zemplínskym príkrO\om. pred
pokladali jeho presun od VSV na ZJZ a \Znik \O I rchnej 
kriede. V rámci zemplínskeho ostr01a pomenornli 1ýrazné 
zlomové pásma smeru SSZ-JJV a SV-JZ. ktoré t\'Oria 
rozhranie medzi blokmi I Zemplínskych Hchoch. Jedným 
z mnohý-ch výsledkO\ úlohy bolo aj O\ erenie bilančných 
slojov antracitu vo Veľkej Tŕni. ktoré znamenali návrat 
k prieskumu čierneho uhlia - antracitu v dalších úlohách. 

Intenzívne vyhľadávanie a prieskum antracitu sa začali 
po roku 1980 a ako s účasť úlohy Veľká Tŕňa - antracit. 
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VP (Eg) i.id. 1985). Veľká Tŕňa-okolie , antracit a čierne uhlie, 
VP a Veľká Tŕňa - II. podetapa. antracit. VP (Kobulský• 
et al.. 1989. 1992) sa urobi l rad vrtov (TR-I až TR-69. 
VTO-5. VTO-9. VTO- 13 a VTO-I-1-). úpadnica so smer
nými a sledný mi chodbami a prekopmi na dvoch horizon
toch, ako aj podzemné vny (VTR-1 až VTR-65). Pri plnení 
tý·chto úloh sa overilo nielen lož.isko, ale získali sa aj nové 
poznatky o litológii a litostratigrafii tohto ojedinelého 
ložiska antracitu na Slovensku a spresnil sa aj pohľad 
na geologickú stavbu sz„ centrálnej ajv. časti zemplínskeho 
ostrova. 

V tom období sa paleozoikom zaoberala aj Vozárová 
a Vozár ( 1986. 1988), k novému litostratigrafickému čle
neniu paleozoika Zemplínskych vrchov Greculu a EgyUda 
( 1982) nujali kritický postoj. priklonili sa k pôvodnej 
litostratigrafii Boučka a Pfi by la ( 1959) a navrhli ju podľa 
G rec ul u a Eg) Uda ( 1982) doplnii o čerhovské a I uhynské 
súvrstvie. V polo\ici 80. rokov 20. stor. sa v južnej ajv. 
časti zemplínskeho ostrom vykonal aj vrtný prieskum 
orientovaný na U zrudnenie \' perme (Felber. 1991) 
a spresnili sa pri ňom údaje najmä o litostratigrafii permu 
a triasu. 

Návrh na litostratigrafické členenie vrchného karbónu 
a nové oporné horizonty v súvrstviach 

vrchného karbónu 

Náhľady na litostratigraťické členenie karbónskych 
súvrství vždy zodpovedali súvekej úrovni poznania. Vzťahy 
medzi litostratigraťickými jednotkami sa postupne 
spresňovali až koncom 80. a 90. rokov 20. stor. po veľ
kom množstve prieskumných diel a vtedy sa vyčlenili aj 
nové súvrstvia a oporné horizonty nevyhnutné pri spájaní 
a korelácii ložiskových akumulácií nerastných suro1 ín. 
V sz. časti Zemplínskych vrchov (v ložiskovom území 
antracitu) a v ich centrálnej a jv. časti sa pri rôznorodosti 
názorov na litostratigraťické delenie mladšieho paleozoika 
ukázalo ako najvhodnejšie členenie mladopaleozoických 
sedí mentárnych a vul kanickosedi mentárnych sekvencií 
na čiernohorské (synonymum spodné vulkanickosedimen
tárne), ktoré vyčlenila Horská (in Kobulský et al., 1989), 
čerhovské (v zmysle Greculu a EgyUda, 1982), tŕňanské 
sú vrstv ie (zahŕňajúce veľkotľ11ans ký a mal otŕňans ký 
vývoj: Kobulský et al., 1992) a súvrstvie Šimonovho 
vrchu (v zmysle Greculu a Egyi.ida, 1982). 
Čiernohorské súi•rsf\'ie (spodné vulkanickoseclimcntáme 

súvrstvie) - vesrfál B? - C 
Za najspodnejšiu I itostratigrafickú jednotku sa v Zemp

línskych vrchoch pokladalo čerhovské súvrstvie (Grecula 
a Egyi.id. 1982: Vozárová a Vozár. 1988). S úvrstvie 
ne\ ystupuje na povrch. ale overí Ii ho všetky hlboké vrty 
pri Veľkej Tľni. Jeho typový profil je vo vrte TR-6I. 
1 zdialenom 1.8 km na S od kóty Čierna hora. 

Do tohto súvrstvia sme zaradili aj vul kanickosedi
mentárnu sekvenciu vo vrte ZO-8 (pôvodne začlenenú 
do súvrstvia Šimonovho vrchu v boršianskom príkrove: 
Grecula a Egyi.id. 1982). ktorá je pod čerhovský1m súvrst
v ím a nad sekvenciou patriacou do tzv. obalového permu. 
Spodná hranica súvrstvia nieje známa a styk s kryštalini-

kom je výrazne tektonický. Sú1 rst1 ie sa skladá aspo11 
zo šiestich mezoc) klm. Jeho l) pický m litologickým 
znakom je striedanie sa pol) miktný ch zlepenccl\ a:t grm e
I itov s arkózami. arkózmými pieskovcami s menším 
množstvom drôb a drobO\ S ch pieskO\ cm. Vrchné časti 
cyklm sú z piesčitých bridlíc s I ložkami uhoľných bridlíc 
a v spodnom mezoc) kle sú dm liožk) 1ápenca a slojov. 
Charakteristickým znakom súnst1ia sú aj I ložk) a polohy 
1 ul kanoklastických hornín a r) ol ito1 ého tufu. Sedi mentá
cia je cyklická a r)tmická. rre1ažne s malými cyklami 
prerušovaný mi r) tmický m prínosom I ul kanického mate
riálu. Medzi typické sedimentárne znak) sú1rst1 ia najčas 

tejšie patrí gradačné aj opačné gradačné z1 rst1 enie. sklzm é 
textúry a intraklasty a extraklast). 01 erená hrúbka sú1rst1 ia 
je až 500 m. Sedimemačné prostredie má znak) pl) tko-
1 odnej riečnej sedimentácie s prechodom do limnickej 
sedimentácie v delte s občasným I ýsk) tom močiarov. 

Podľa pozície nmo1 yčleneného spodného v ul kanicko
sedimentárnebo sú1 rstvia pod bi os trati graficky datm aným 
čerhovský• m súvrstvím (Bek in Kobulský et al., 1992) 
a podľa veku zisteného na základe palynologických dát 
(Krch11avá-Vítkmá. 1989) sú1 rst1 iu prisudzujeme I ekmé 
rozpätie 1estťál B'J - C. 

Čerhorské slÍľľSfľie - ľesrfál C - D 

Súnst1 ie podrobne opísal Grccula a Eg) i.id ( 1982). 
Vozárová a Vozár ( 1988). Horská (in Kobulský et al.. 
1989. 1992) v ľíom 1) členila štyri až šest mezocyklo 1 

hrubých až 50 m. Najhrubšie sú mezoc) kly s mohutný'm 
1 ýrnjom zlepencm-ých 1rstie1 1 pruhu na V od Veľkej 
Tŕne. tenšie v čerho1 s kom a I uh) nskom bloku. V oblasti 
ložiska je hrúbka, báza aj zrnitost zlepencm ých polôh 
menšia. Vrchné časti C) klm až C) klotém okrem piesčit5ch 
tvoria aj ílovité bridlice. miestami so slojmi antracitu 
\eľkými vyše -1-0 cm a s l)ŠŠÍm obsahom popola. Cyklo
tém) s antracito1 ými slojmi sú piedmontského t) pu 
a smerom na S až SV prechádzajú do piedmontsko
deltového typu. O1erená hrC1bka súnst1ia I Zemplín
skych vrchoch je okolo 350 ma smerom na S od Velkej 
Tŕne klesá na 250 m. 

Tľľía11ské súľrstl'ie - srefa11 A - B 

Grecula a Egyi.id (1981. 1982) karbónske seklencie 
spodného stefanu \ Zemplínskych vrchoch na základe 
prvých vrtm zaradili do I eľkotŕňanského a malotffíanského 
súHstvia. Neskôr sa po ľ) hÍbení mnohý ch I rtm \ ciká 
časť karbónskych sekvencií pri Veľkej Tŕni. kde sa na po
vrchu vyčlenilo malotľ11anské sú1Tst1 ie. postupne pre
radornla do 1elkotľňanského sú1 rstvia a\ 110m sme zistili 
15 cyklotém so slojmi. Pre nejednoznačnost litologických 
a sedimentologických kritérií. časté laterálne zastupoľanie 
a prechody spomenutý ch súnst1 í, ložisku. na jeho okraji 
a pod. sme sC11rstvia označili jedným náz1 om tŕ11anské 

súvrstvie. Typický produktí1 ny uholný: 1 ý1 oj I cy klo
témach. z1 yčajne s I elkou hrúbkou slojm. sme nazvali 
veľkorťizansk)' ".ľl'Oj a neprocluktí1 ny. s malou hrúbkou 
čas to nebilančnSch slojm a s l)Šším obsahom popola 
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resp. bél uhorných slojo1 10 nchnej časti cyklotém. 
1110/orľľíonsk_,; vfroj. K podobným záverom dospela aj 
VozárOI á a Vozár ( 1988) a do tľiíanského súvrstvia zaradili 
spodnosteťanské sedimenty s cyklotémami. v ktorých sú aj 
nie sú sloje uhlia. 

V tŕiíanskom súvrství možno rozlíši( d,a makrocykly 
(dolný a horn)) hrubé až okolo 500 m zložené zo sied
mich až ôsmich mezocy klov. Dolnľ nwkrocyk!us kladieme 
na bázu prvého mezocykl u nad čer hm ský m sú1rství m. 
ktorú trnria nst1 y strednozrnného arkózového pies km ca 
s I ložkami drobnozrnného zlepenca (miestami až kremen
ných grm elito1) s náznakmi hrubnutia litofäcic smerom 
nahor, rámci cyk\m· nízkeho radu. Hom_ľ makrocyklus 
dávame (napr. vo vrte TR-60 a TR-61) na bázu pného 
z drnch výrazných mezocyklm. ktorá je z vrstiev hrubo
zrnného a strednozrnného arkózm ého picskm ca s vložkami 
Hstie1 drobnozrnného zlepenca miestami s typickým 
in1erzným gradačným znstvením. Obidva meZOC) kly 
sledovaterné na ložisku sme nazvali orkó::,ovľm hori::,onrom. 

Do!n_ľ makrocyklus je charakteristický pomerne úplnými 
sedimentačnými cyklami a ich I ývoj je I ermi podobný. 
Bázu C) klm (okrem pn ého mezocy klu) takmer I ždy trnrí 
arkózm ý alebo drobm ý pies km ec. ktoré do nadložia 
prechádzajú do droby. Pre strednú čast C) klm je typické 
rytmické striedanie polôh jemnozrnnej drob) až drobo-
1 ý ch brid\ íc. Vrchné časti cy klm sú zastúpené čiernymi 
ílo1itými až uhornými bridlicami, v ktorých sú časté 
sloj k) (hrubé 20--1-0 cm) a sloje (hrubé, yše ...J-0 cm) uhlia 
(antracitu). Iba zriedka sa v mezocykloch zistili aj dm 
, ložky karbonátov. V dolnom makrocykle sa ojedinele 
1 ysk:, tujú e.,traklasty a intraklasty ryolitového až ryolitovo
-dacitového zloženia a vermi ojedinele SLt cm až. dm vrst-
1 ičk) 1 ermi jemnozrnných vulkanickosedimentárnych 
hornín. Mezocykly majú prevažne normálne gradačné 
zvrstvenie. Vý-nimkouje častejšie inverzné gradačné znst-
1enie alebo aj hrubnutie smerom nahor v meZOC) kloch 
luhynského bloku. Mezocykly sú zvyčajne hrubé od 30 
do 50 m. Z te,túrnych znakov je pre dolný makrocyklus 
takmer 1žd) charakteristická \aminácia. miestami aj šikmá. 
V niektorých mczocyklochje väčšie zastúpenie sklzový-ch 
te\tÚľ. menšie intraťormačných brekcií a Čerín. Typickým 
znakom je hojný výskyt zuhornatenej flóry. Vo 1rchnej 
časti mezocyklov sa iba miestami zachovala koreňová pôda. 
Sporadické sú aj karbonátové a pelokarbonátm é zá1c1I ky. 
ktoré signali zujú blízku resedimentáciu karbonáto1ých 
nstie1 1 bazéne. Zriedkavé, ale typické v 5. mezocykle 
sú aj stopy po lezení červo1 - biogl)f). 5. mezocyklus 
sme ako biogl_,fm'_Ý hori-::,onr I yužili pri korelácii mezo
C) klm. V dolnom makrocy kle sme vyčlenili tZI. spodnú 
skupinu s/ojoio. 
Hornľ makrocrklus 1ellotŕiíanského 1ý1oja je cha

rakteristický relatí1 ne kratšími. častej š ie aj neúplnými 
sedimentačnými C)klami oddelenými výraznými erozírnymi 
zrezmi. Bázu C) klov tvorí arkówi,_ľ horiwnr (l. j. 8. a 9. 
mezoe; klus od vrchnej časti čerhovského súvrstvia) , 
strednozmný až. hrubozrnný drobový pieskovec. ktorý nahor 
prechádza do rytmickej sedimentácie drob) až drobových 
bridlíc. Výnimkou je luhynský blok. 1 ktorom bázu mezo
C) k\01 okrem polôh arkózového piesko\Ca t, oria aj pol oh) 

zlepenca. ktoré SL! hrubé a takmer , žd) neúplné. V cen
trálnej časti tľííanske_j priekopo1 e_j prepadliny a na tŕííanske_j 
elevácií nehnú časť mezocy klm - C) klotém ukončujú 
polohy piesčitoílm itých až uhorných bridlíc so slojkami 
a slojmi uhlia. V C) klotémach 1) stupuje I iac nerornako 
hrubých slojm oddelených I cm a dm hrúbke bridlicami. 
V hornom makrocykle sa iba ojedinele nachádzajú intra
klasty a cm až dm I rst I ičky I ul kanickosedi mentámy ch 
hornín. Mezocy kl) členené pod fa zrnitosti aj do C) klm 
nízkeho radu majú prernžne normál ne gradačné 11 r~t1 enic. 
Častejšie irnerzné gradačné 1.1rst1e11ie je I arków,om 
horizonte. a to nielen I luhy nskom bloku. ale aj I cen
trálnej časti ložiska. Hrúb1'a memc) klm Zl)Čajne nepre
kračuje 30-50 m. Z te\tL1rny ch znakm je aj pre horný 
makrocyklus chara1'teristická \aminácia. sklz.mé textC1ry 
a intraformačné brekcie. koreíímá pôda. 1.1yšky rastlín 
a rastlinný detrit a v naj,yšších mezocy kloch sL1 zriedka 
aj stopy po bioturbačnej činnosti orga11í1.mm. pclokarbo
nátmé závalky a vermi sporadicky Fe <Fidické a pelo
siderito1 é konkrécie. V hornom makroq kle sme 1) čie ni Ii 
aj tz1. srredn!Í a 1'rch111í skupi1111 slojm. 

Sloje uhlia ( bilančné) sú najmä I tľííanskom sú1 rstlÍ 
10 vcllotľiíanskom 1ý1oji I s1.. čas ti Zemplínskych 
nchm. Pod fa 1) pu cy klotérn so slojmi uhlia 1 \ožiskm ej 
oblasti pre1a;í.ne vyčleňujeme deltový, zriedka piedmont
ský (s bázou zo zlepenco, ých lai íc alebo dosák) a iba 
1el"mi zriedka prechodný od dcltmého a.1 po neritický 
typ s tenký mi polohami karbonáto, 1 podloží aj nadloží 
tenkých slojo1. Podľa starších údajm Beka (in Kobulský 
el. al.. 1992) a i. je I ek vellotľííanského I ýH1ja pre
si edčin1 stano1·e11ý na stefan A - B. V osLatných 
častiach Zemplínsk)ch ncho1 sediment) steťanu A - B 
zastupuje prevažne malotŕííanský I ý1 oj. 1 ktorom sa 
iba ojedinele nachádzali tenké I ložk) tufu a silicifikáľia 
hornín , ktor(1 spájame s prejm mi 1zdialene_j, ulkanickej 
činnosti. 

SúľrStťÍ(' ŠinrOIIOľhO l'f"Chu - sre/011 C 

Vellá čast sú1 rst, ia I y stupuje na po1 rch a leží na 
tŕňanskom sú, rstľÍ. alebo sa s podložn)mi a nadložn)mi 
sú1 rst, iami stýka tektonick). Na pm rchu _je 11aj1 äčšmi 
zastúpené medzi kašOI ský m a zemplínsk) m ;,lomm ý m 
pásmom smeru SV-JZ. V 70. rokoch 20. stor. sa merilo 
hlavne rn ,rte ZO-9 a ZO- IO (pri Kašme a Lad1m11-
ciach). ktoré sa stali a sújeho ty pOI ý mi profi I rn i ( Grecula 
a Egylid. l 98I. 1982: Egylid. 1982) Neskôr sa sú1 rst, ie 
prevľtalo aj I ostatných častiach Zemplínskych , rcho1 
(Kobulský etal. , 1989: Felber. 1991). 

Podl·a Greculu a Egy lida (ibid.J sú typickým reprezen
tantom sú, rst1 ia I ulkanoklastické horniny . miestami 
igni mbritickej pm ah). Okrem , ul kanoklastík sú I sú1rstd 
aj poloh) jemnozrnného ryolitu I cejko1skorn a I ladmm
skom príkro1e. Popri I ul kanický ch a I ul ka11oklastický ch 
členoch sú pre súvrstvie t) pické aj pol) rniktné zlepence. 
ktoré t,oria bázu C) k\01 a smerom nahor prechádzajú 
do polôh pieskmca a droby. s ktorými sa striedajú. 
a to hlm ne I spodnej a I rchnej čas ti sú, rst1 ia. Pre1 lá
dajúcim 1) pom hornín _je arkózm ý pieskm ec striedajúci 
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sa s I ulkanoklastikami. ktoré sC, pomerne dobre 1y triedené. 
s dobrou zaoblenosťo u zŕn a so z1rst1ením. 

V dosl hojnej miere sú zastúpené aj jemne \aminornné 
až kompaktné piesčité bridlice. často tuťitické. Podla 
Greculu a Eg) Uda (ibid.) sa I sú1rstlÍ zriedka I yskytujú 
aj ojedinelé tenké 1rst1 y dolomitu a piesčitého dolomitu 
hrubé až do -1. m a dľa vý rnznejšie I ápenc01 é horimnt), 
miestami intenzívne siliciťikcllané. V íl01itopiesčitých 

sedimentoch sú1 rst1 ia sú aj polohy s pelokarbonát015'mi 
1.á1 alkami Fe dolomitického zloženia. Hojné sC, dm zvy šk) 
prekremenených kme1101 araukarito1. ktoré uvádzajú 
mnohí autori. 

Podľa sedimentologického I ýskumu Horskej (in Kobul
ský et al.. 1989) rnlkanickosedirnentárne súlľstvie Širno
no1 ho nehu má premenlivý charakter od S na J. 

Vo I rte VTO-.'i (1 elatský blok) sme v sú1rst1í vyčlenili 
tri rnemcykly. 1. ktorý·ch iba 1rchný má d1e tufito1é po
lohy. Vo I rtc VTO-9. ktorý je na SV od antracitového 
ložiska. sú drn rnakrocykly hrubé 80-160 rn zložené 
z mnohých cykl01 nízkeho radu. Sú1Tstľie I porornaní 
s I rtom VTO-5 už má úplnejšie sedimentačné C) kly a bázu 
cyklov trnrí s1 etlosi1ý až si1 ý drobnozrnný až stredno
zrnn5 zlepenec (s poloham i hrubými od .J dm do 6 m). 
ktorý ry trnickou sedimentáciou smerom nahor prechádza 
do drôb a piesčitý ch až. uhoľný ch bridlíc ne1 eľkej hrúbky 
prcdsta1 uj úcich iba relikt jaze rnornočiarneho prostredia 
v sú1rst1 í. Celý I ý·1oj súvrst1 ia už výraznejšie ovpl) 111i
la aj 1ulkanická č innosť ako I severnej časti. Sedimenty 
často obsahujú prímes vulkanického materiálu Io forme 
popola. tuľ01ých Cilornko1 a iba lokálne je 1äčšie nahro
madeni e kryštaloklastm. V súvrst1 í sa 1.istilo ose m polôh 
po1i'yroklastického ryolit01 o-ryodacit01 ého tuľu hrubých 
od OA do 6 m. iba miestami aj do IO rn. Zo sedimentár
ny ch znakOI je pre C) kly okrem ne1 ýrarnej paralelnej 
lamin,icic a intraklastcll charakteristická aj zriedkavá 
šikmá !aminácia a ojedine lé hnedasté pelokarbonát01é 
1.á1 alkv a karbonatizoľané vrs tvičkv. 

Vo ľne VTO-I3 (na SZ od Č'erm;chOI a) sme zistili t) 
pický \ ý I o_j sú1 rst1 ia z makroc) kl O\ hrub5ch 190-200 111 
a z početnS,ch mezocyklo1 malej hrúbky (5- 2.'i m). Bázu 
C) klm z1 ::,čaj ne t1 orí tenšia poloha (0.-1.-2 rn) drobno
zrnného zlepenca. miestami iba gravelitu pozrnľne prechá
dzajúceho clo s1etlejšicho arkózo1 ého pieskmca. Akurnu
lujúcu čast cyklov m pl)\ nila prítomnost I ulkanoklastických 
a vulkanických hornín, z ktorých nápadne pre1 lácla hrubo
zrnný I itrokryš taloklastický tuL I menšej miere je zastú
pený si1ý a sivozelenkast5 litoklastick5 tuf ľ)Olitového 
a ryolitrno-dacitového zloženia. Hrúbka polôh je 1ariabilná 
a pohy bu_je sa prťl ažnc od 0.2 111 do i O m. Hrubšie 
(do 15-20 111) sú iba polohy popolo1ého tufu. ktoré sú 
1 naj1 y ššom rnakroc) kle. V ul kani ty iba sporadicky tľOria 
poloh) 1 naji)ŠŠorn rnakroc)klc (1 hrúbke do l.'i rn). 
V štyroch rnakrocy kloch srne \) člení Ii až 19 polôh I ul ka
nick5 ch a I ulkanoklastick5ch litoťácií. V strednej a nchnej 
časti cyklov nízkeho radu sC, 1 äčšinou rôzne zmiešané 
1 ariet) hornín - r5 chle prechod) sedimentm a rnl kano
klastických hornín. Zo sedimento1 hlarne I spodných 
rnakrOC) kloch prevláda droba. piesč ité a ílovité bridlice. 
Zriedka1é sú klarcity a iba miestami sa 1y1inuli čierne 

uhoľné bridlice a I eľmi tenké slojky alochtónneho antra
citu. T) pick5111 znakom I nadloží I ulkanok lastických 
hornín je a_j silicifikácia hornín. predm še tkýrn bridlíc. 
Kde-tu sa zacho1 ali aj odtlačky rastlín. 

Pre1 ŕtaná hrúbka sú1 rsl1 ia Io I rtc _je a; 650 111. podobne 
ako napr. 1 o I ne ZO-9. kde dosahOI ala a, 1020 111. Hrúbka 
tohto sú1 rst I ia I iný ch oblastiach Zem pl ín,k:-, ch I rchm 
1 äčšinou neprekrač uje hrúbku 350- -t.'i0 rn. Pre I eľkC, 

podobnosl cy klOI ní1.keho radu ani I tejto oblasti nemožno 
1 y I účit opakm anie sa jednotl i 1 5 ch častí sú1 rst I ia. 

Z porornania 1rtm sc1e rnej aju111ej časti Zemplín
sk)ch 1rcho1 1ypl51a. 1.c smerom na JV rnnožst10 
1 ul kanie ký ch horní 11 1 sú1 rst1 í 1 5 raznc rastie a I ul ka
nick5 materiál hrubne. Na základe sedimcntologicko
-petrograľického štúdia 11101.110 u1 a101 at o jeho prínose 
do jazerného. kontincntál neho prostredia predo, šctk5 rn 
z J ú JV. 

Podľa Felbera (1991) sú1rst1ie I juž.nej časti merilo 
mnoho I rto1 1 pod lo1í permu I nadložnej a podlo,.nej 
šupine. Typický litologick5 proľil sú1rst1ia_je 10 1rtc 
11 :n. ktorého 151 oj sa naj 1 iac podobá 151 oju I rtu 
ZO-9 a ZO-1 O. Vul kanoklasti ká t1 o ria I s C11 rstlÍ „hori
zonty·· prcrušo1 ané polohami mkó1 s I Io.>.karni s iliciťi

ko1 an5ch bridlíc. l\/aj1 äi:·šiu prc1 ŕtan ú hrúbku má tretia 
a štntá poloha I ulkanok lastík. 1 ktorých sC, aj niekoľko 
rn hrubé efúzie až tuľolá1a ryolitu. ryodacitu. dacitu 
až keratoľý ru. 

Najjužnejší zistený 15skyt sú1rst1ia Ši111on01ho Hchu 
je rn 1rte VTO- 1-1. pri Vécsi (pri Rodrogu). a to hlboko 
(viac ako 800 rn) 1 podloŤí neogénu a spodného permu. 
SC11 rst1 ie tvoria tri mczoc) kl). ale spodný sa nepre1 ŕtal 
celý. Na rozdiel od se1 ernc_jších 1 5 sky to1 sú cy kl:-, úplné. 
s rnal5m podielom I ulkanoklastm a I briclliciach sC, o_je
dincle aj tenké I ložky kal015ch karbonátOI a slojka uhlia 
(hrubá 30 cm). Miestami sa 1.istila aj z1 !nená lami nácia. 
čerin). sklz). erózne rozm:,1). intraklast:-, a 1)n1111očne 
aj odtlačk) rast! ín a gastropód. 

Záver 

1\/a základe no15ch údajrn z 1rchnokarhónsk)eh scdi
mentárn)ch a I ulkanickosedirnentáľll )Ch sekl·enc ií sa 
1 pod lož.í čerhm ského sú1 rst1 ia I y C:-lenila 1101 á oblastná 
litostratigraľická jedn otka - čiernohorské súľrst1 ie -
1 estľál B'' - C. V tľ1'íansko111 sú1 rst1 í (s tcľan A - B) 
sa pri ložisku 10 Veľkej Tŕni 1yčle n il dolný a horný 
rnakrocyklu s. Oddeľuje ich arkcízOI 5 horimnt. V dol
nom sa určil biogl) ľo15 hori1.ont a spod ná skupina 
slojo1 a I hornom stredná a Hch ná s k upi na. Podľa 

úd~jOI z hlbokých 1rt01 1 sC11rst1í Šimonmho 1rchu 
od se1 erncj časti Zem pl ínsk) ch ncho1 smerom na .IV 
rastie poč-et a hrúbka polôh I ulkanoklastick5ch a I ul 
kanick5ch hornín a Zl) Šujc sa 1rnitost klasto1 1 ulka
nického materiálu. Na základe sedimcntologicko-petro
grafického štúdia možno u1 úo1 al o jeho prínose 
predmšetk5rn z J až .I V. D1a 15 lc1 y 1ulkanito1 a po
lohy karbonáto1 sa zist ili iba I j1. čas ti Zemplínskyc h 
ncho1. 
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Mikrostavba mylonitov rolovskej strižnej zóny 
( veporikum Čiernej hory) 
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( Doru,"ené 5. 4. 2005) 

Fabric of mylonites of the Rolová shear zone (Veporicum of the Čierna hora Mts.) 

Shear zones of NW- SE clirection represent mylonite zones dnelopecl by cleformation oľ Pa\cozoic 
rocks at low metamorphic conclitions. Mylonites of Rolová shear zone have typical SIC fabric. Asy 111-

metry of shear bancls. porphyroclast sys tems and mica fish indicators reflects kincmatics of strike-slip 
fault with top to the SE movement. This event corresponds to ľertiary superimposed semi -cluctile reacti
vation of the discussed shear zone. 

Key words: Veporicum. shear zones. SIC mylonites. asymmetric fabric e\ements 

Úvod 

Strižné zóny smeru SZ- JV so stredný1m sklonom na JZ 
patria medzi dôležité alpínske štruktúry veporika Čiernej 
hory (obr. 1) a predstavujú zóny krehkoduktilnfch tekto
nito\' - mylonitov, ktorý·ch minerálne asociácie indikujú 
nízkostupňový charakter metamorfn5',ch podmienok defor
mácie s teplotou 200 až 300 °C (KorikO\ skij et al.. 
1989). Mylonity majú vo , ačšine prípadov typickú S/C 
stavbu s intenzívnym ,ývojom planárnych prvkov a lineá
cie vytiahnutia minerálov. ako aj vysoký podiel plastickej 
defo,mácie. 

Geologická stavba 

Vcporikum Čiernej hory je situované na v5chodnom 
okraji interníd Západných Karpát. Na JZ ho margecianska 
strižná zóna tektonicky oddeľuje od sekvencií paleozoic
kých hornín gemerika. Východný a južný okraj je transgre
sírne prekrytý sedimentmi paleogénu a neogénu a skladá 
sa z komplexov kryštalinika, obalovfch jednotiek a z tro
siek chočského príkrovu (obr. 1 ). Kryštalinikum Čiernej 
hory budujú tri litostratigrafické komplexy (Jacko. 1985) -
lodinský (rula, svor) a amfibolity), Bujanovej (rula, mig
matity. amfibolity a granitoidy) a miklušovský· (migma
tity. rula a leukogranit_~), ktoré sa sformovali, priebehu 
,ariského orogénu. Súčasný charakter stavby veporika 
č:iernej hory, ako aj individualizácia komplexov striž
nými zónami smeru SZ-JV sú výsledkom alpínskych 
procesov. 

Metodika 

Na opis mikroštruktúra zistenie zm)slu strihu sa použili 
orientované vfbrusy mylonitu rúl lodinského komplexu. 
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ruly a migmatitu komple,u Bujanmej z ,ýchodnej čas ti 

rolovskej strižnej zón) (obr. 1). ktorá obidrn komplexy 
oddeľuje. Výbrus) sa zhoto,ili paralelne s priebehom 
lineácie predÍženia minerálo, a kolmo na rovinu ťoliácie 
mylonitu a zm) sel poh) bu, strižnej zóne 1istil na základe 
asymetrických st3\ ebn5 ch pn kO\ m) lonitov. 

Mikroštruktúrna stavba mylonitov 

Strižné zóny boli akth ne počas niekoľkS ch etáp reduk
cie kr) štalinika regiónu. ale súčasnS mikroštruktúrn) 
záznam odráža ich terciérnu semiduktilnú reakti1 áciu 
(Jacko a FarkašmskS, 2000). Do deformácie , nich I s tu
po, al i horni 11) s prednostne oriento1 anou metamorfnou 
stavbou. Jej relikt). časti kremenn5ch ribónm. kumulo
blastm metatektu alebo agregátOI substrátu sa miestami 
zachmali. Deformácia , metamorfnSch podmienkach 
nízkeho stupňa , iedla k redukcii , ell-.:osti zŕn d) namickou 
rekryštalizáciou až krehkou ľrakturáciou minerál O\ , zá1 is
losti od ich reologick5ch, lastností. Vzniknu1 šie tektonity 
možno z hľadiska podielu rnatri,u (pribi. 60 9c) zaradiť 
medzi mezom) lonity. 

Stavbu S/C In) lonitm reprezentuje niekoll-.:o S) stémo, 
foliačných plôch. Plochy S. defin01 ané oricntovan5mi 
agregátmi sericitu a d) namick) rekryštalizornného kre
meňa (obr. 2). pod ostrSrn uhlom pretína S)Stém lC 1 

strižných pás01 (obľ. 2) orientOI aný ch šikmo na priebeh 
strižnej zóny (Berthé et al„ 1979). Pl och) 1 c· 1 majú 
v2hľadom na celkO\) poh) b , strižnej zóne súhlasnS 
zmysel strihu. Lokálne sa 1 111) lonitoch , ) vinul konju
go,an5 S) S tém strižnS ch pásm I C 2 s opačnS m 7.ITI) s lom 
pohybu. Starší S)Stém plošn5ch pnkO\ IC je prepiso
vaný kli,ážou strižnSch páso1 2C' (White et al„ 1980). 
Hrubé. popreh5bané domén) kli, áže 2C sú mineralizo
, ané agregátmi kremeňa a chloritu a majú relatÍ\ ne, ell-.:é 
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0hr. -:1. Potf) ľ ,,h. last K ži, ca t) pu CL si nistrálny zm:,scl poh:, bu. 

Fig. -:1. 0-po1ph) roclast of K-fe lclspar. sini stra l shearing. 

roz.ostup). Starší systém strižných pásm I C" je\ iditefný· 
v ich mikrolitónoch (obr. 2). 
Foliačné plochy mylonitov sú miestami prevrásnené 

do izoklinálnych alebo stlačených mikrovrás. z ktorých 
sa najčastejšie zachovali relikty ich zám km ý·ch častí (obr. 3). 
MikronáS) \znikali súčasne s form(waním mylonitu. 
S\'edčí o tom priebeh ich osmej ľO\ in1 a ramien. ktorý 
je paraleln5 s plochami ťoliácie S. Aj ich t\ar a konfigu
rácia súhlasia so zmyslom pohybu \ strižnej zóne. a tak 
sa nemôže pokladať za produkt odlišnej ťáz) deformácie 
postihujúcej staršiu sta\ bu. Mikrcnrás) disjunktívne 
pretína k]i\áŽ strižn5ch pásov 2C. 

Mylonit) \ strižných zónach obsahujú pretektonické 
porťyrokl as ty. ktoré sú podstatne \ äčš ie ako priemerne 
\ ell<é zrná \ matrixe. V ich bezprostrednej bi ízkosti sa 
plasticky ohýba foliácia S. Živce tvoria jadrá porf) roklas
Lový ch S)Stémov typu <J (Passchier a Simpson. 1986). 
Ich asymetrické chvostové časti sú z jemnozrnn5•ch agre
gáto\ kremeľía a chlorit~ (obr. -J.). Jadrá sú miestami 
krehko fraktúrornné pozdlž plôch štiepateľnosti a budino
\ ané. Porľyroklast) muskmitu vytvárajú\ rnylonitoch 
mikroštrnklúru sľudmých rýb s typick5mi stupňovit5mi 
prechodmi. Z hi"aciiska mo,ťológie možno ich podstatnú 
čast 1.aradit do 1. skupiny sľudm 5ch rýb šošovkovitého 
t\ aru s ostrými cípmi a plochami štiepatdnosti 001 
orientO\ aný mi paralel ne s ich dlhšou osou ( ten Groten
huis et al.. 2003) . Pre kremeľí je charakteristická mikro
štruktúra reliktov pôvodných zľn s intenzírnym unciulóznym 
zhášaním a tvorbou subzľn po okrajoch obklopených 
oriento\ anými agregátmi syntektonicky rekr1štalizovaného 
kremeňa ( obr. 5). 

0hr. 5. Rľ l1 h.t kre111e1111éh o 1 r11 a na hrácl;an _; 110\ ~mi ag reg~i tmi 
h.rernc,ia pri cl) namid:ej ľe h.r) ;ral iLác i, 

Fig. S. Re-liet of quartz grain replw .. :ťd b) ílť\\ yuart7 aggregate~ 
cluring cl:, narnic recr) stali ization. 

Záver 

Hoci strižné zón) smeru SZ- .JV I kr) štaliniku \eporil-..a 
Čiern ej hor) \ znikli ako kompresné preŠm) 1-..cwé štruktúr) 
so Sť\ erojužnou \ ergenciou. ich súčasnS' mi k rošt ruktúrn) 
záz.nam úplne zodpm edá neskoršej terciémcj krehkoplastic
kej reakti\ ácii. As) metria mikroštruktúr m) lonitm rol O\ -

ske_j striž.nej zón) odzrkadľuje kine mati ku horimntáln) ch 
posuno\ nadložný ch krýh smerom na JV \ zm) sie orien 
tácie lineácie smeru SZ-JV predÍženia minerálm na foliač
ných plochách S iľ m) lonitm. Minerálne asociácie !TI) !o
ni tu. ako aj t)p) \ Zniknutých mikroštruktúr indikujú 
deformáciu prebiehajúcu pri ní1.kom stupni metamo ,ťóz). 

Podukorn11ie. Práca bola fi na nem aná projektom VECA J /2 170/0:'i. 

Literatúra 

Jacko. S .. 1985: Litostratigrafi ckt' Jeclnotk1 h.r) ; talinika Č'ierne_j hor) 
Geol. Prwť. Sf' r. R:'. 127-I JJ. 

Jacko. S .. & Farkašo, ski. R .. 2000: Terttar) Sľrn i -duct i Ie shear e1 ent 
"ithin Margccan) and re latcd shear zoncs ,Hi11rru/ io Slo, ·. 3. 
175-178. 

KorikO\ skiJ S P .. Jacko. S .. & Boronichin. V A. 1989 Alpine anch i
metamorphism of ľpper Carboniferous sand.stones from the sedi 
mentary mant le of the ťierna hora Mts. crystall ine cornplex (Wes
tern Carpathians). Geol. Zbor Geol. cur;1u1l1 .. .JO. 5. 579- 59R. 

Passchicr C W .. & Sirnpson. C. . 1986: Porph) roclast , 1 stems as kine
matic inclicators. J. Srnu t. Geol .. 8. 83 / - 8.J3. 

ten Grotenhuis. S M .. Tro u11 R. A. .1.. & Passch ier . C' W .. 2003 : bo
lution of mica l"ish in !TI) lonitic rocb. frn onopl1_nin. 37:' I -.c I 

White. S. H .. Buml\\ s. S. E .. Carrcras . J.. Sh,m. N D .. & Humphreys. 
F. J.. 1980: On rn ylonites in ductile shcar zoncs . ./. S1ru C1. Geol .. 2. 
175- /f/ 7. 



Minemlia S!o ťllťi/ . 37 (2005). 230-233 

Analýza tektonických štruktúr jaskýň v masíve Úplazu vo Vysokých Tatrách 
a ich vplyv na vývoj jaskynných priestorov 
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( Doruľené 5. 4. 2005) 

Tectonic structural analysis of caves in massif Úplaz in the High ľatras 
and their influence on caves area development 

From our results of fielcl structural mapping in Tomanová Formation oľ the High Tatras there II as possible 
to identify six monogenetic groups of cliscontinuities. Single tectonic nents were arranged chronologically 
frorn Midclle Cretaceous to recent. The purposc of our work was to evaluate their effect on dnelopment 
of cave systerns . We have found the tendency of agreement of direct and courved cave systems II ith the 
course of individual cliscontinuities. This allowed to corelate their interconnections. 

Key words: tectonic s tructure. speleology. T omanová Forrnation. Vysoké Tatry Mts. 

Úvod 

Masí\· Úplazu, ohraničený Javorovou a Kolovou dolinou, 
sa nachádza v severnej časti Vysoký·ch Tatier. V oblasti 
bezprostredne na kryštalinickom fundamente vystupujú 
horniny tomanmskej jednotky (Matejka a Andrusm in 
Nemčok el al., 1993) budujúce horninové sekvencie od 
permu po alb - spodný turón. Najnáchylnejšie na kraso
vatenie sú horniny telies gutensteinského, masívneho 
organogénneho a svetlého rífového vápenca. V študovanom 
regióne je rad foriem povrchových, ako aj podpovrchových 
kraso1 ých prejavov (Pav larčík. 1976, 1981. 1984). 

Speleologická preskúmanosť 

V masíve Úplazu je rozsiahly jaskynný systém. Najväčšou 
jasky ňou je Javorinka (objavená roku 1973) s vchodom 
na dne doliny ( 1214 m, dÍžka 8387 ma denivelácia 360 m: 
Plučinský, . 1996: Hochmuth a Pavlarčík. 1997: Fudaly 
et al. . 1983). V strednej časti masívu ( 1489 m) sú vchodv 
do Kamenných očí, Čiernohorskej nižnej a Veternej jaskyn~. 
ktoré sú v súčasnosti spojené do čiernohorského systému 
dlhého 2360 m (Magdolen a Tencer, 1998). Približne na 
tej istej úrovni s vchodom vo výške 1522 m je jaskyňa 
Verných dlhá 870 m. Ostatné jaskyne sú krátke alebo sa 
detailnejšie neskúmali. 

Metodika práce a zistené údaje 

Údaje z terénneho štruktúrneho mapovania boli zo spo
menutých jaskýň. najmä z jaskyne Verných a doplnené 
meraniami z povrchu na západnom svahu Úplazu. Z meto
dického hľadiska sa ako vhodná ukázala štruktúrna analý·za 
doplnená geologickým mapovaním (Pavlarčík. 1983). 
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Z časového hľadiska bola najnáročnejšia identifikácia 
a lokalizácia štruktúrn) ch porúch. a to pre ich pomalé 
stieranie jaskynnou koróziou a prekrý\8nie sintrO\ ým 
nárekom a ľýzdobou. V jas k) nnom prostredí bolo málo 
zlomO\ ý ch porúch s dobre zacho1 aný mi kinematický mi 
indikátormi, z ktorý ch sa dal jednoznačne určiť smer a zm) -
sel pohybu. Priblíž.ne dn: tretin) nameraných diskontinuít 
tvorili poruchy s porušenými alebo úplne zničenými kine
matickými indikátormi. \Tajčastejšie sa na plochách dali 
pozorm ať striácie. no vo \ ačšine prípadm sa už nedali \} -
vodiť konkrétnejšie záver). Zvyšnú skupinu diskontinuít 
tvorili puklín) a sklzm é pl och). Boli to\ ertikálne ocltrhm é 
puklin). ktoré \ iacerými znakmi prezrádzali relatívne 
m laclý vek. 

Z nameraných hodnôt a po nasledujúcej separácii na mo
nogenetické skupiny konjugO\ aný ch S) stémo\ diskontinuít 
sa dalo určiť šest generácií porúch (Kučera. 200-J.). Jedna je 
orientovaná vo vhodnej priestorovej pozícii \ oči hlarným 
paleonapätoľý m osiam a druhá ľ) kaz uje \ eľkú priestorovú 
variabilitu. Pri separácii sa ako najdôležitejší ukázal \ply\ 
tiltingu Tatier. Rotovaním druhej skupín) diskontinuít 
o 0/27° nadobudlo usporiadanie normálnu pozíciu. Velkosť 
tiltingu sa zistila na základe smeru sklonu a sklonu paleo
génnych sedimentov na snerných svahoch pohoria. 
Vrstvovitost paleogénn;ch sedimentm na svahu pohoria 
je prevažne S0 0/25- 35°. Z toho V) plý\ a. že os rotácie 
je horizontálna a smeru V-Z (p 90/0°) a I eľkosť rotácie 
pozitívna - (\ tomto prípade) 27°. Na základe I zťahu 

medzj diskontinuitami a rotáciou sa diskontinuít) rozdelili 
do dvoch základných skupín. a to na diskontinuity 
nezaťažené a zaťažené tiltingom. 

Generácie porúch boli \ súlade s názormi na neogénn) 
\ ý1 voj karpatsko-panónskcho regiónu (Ko1 áč. 2000). 
vplyvu kvartérneho zaľadnenia a morfológie krajiny 
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(Lukniš. 1973) začlenené do časových úsekov. Za spodnú 
hranicu sa určila generácia diskontinuít z obdobia 
otnang - spodný báden, ktorá sa pokladá za počiatočné 
štádium zdvihu tatranského masívu (Kráľ, 1977: Kováč 
et al.. 1994). Pri starších poruchách sa predpokladá. ž.e ich 
už úplne , yhojila sekundárna ,ýplň. Druhou dôležitou 
hranicou je rotácia (tilting 0/27°) bloku Tatier pravde
podobne v sarmate až panóne. 

Interpretácia výsledkov 

Pri diskontinuitách nezaťažených tiltingom s vhodnou 
orientáciou na paleonapäŕové osi možno vyčlenil tri nasle
dujúce monogenetické skupiny. 

Diskontinuity späté s gral'itačn_ún skl-::_áľaním (ťrclmý 
ris - recent). Zastupujú ich sklzm·é ploch) s miernym 
sklonom na SZ a strmé až vertikálne odtrhmé trhliny 
priebehu SY-JZ (obr. 1 ). Skupinu tvoria sklzové a odtrhové 

Obr. 1. Diskontinuity späté s gravitačným skÍzavaním (vrchný ris -
recent). 

Fig. 1. Discontinuities rclated to gravitational sliding (l/pper Riss -
Recent). 

diskontinuity, pomocou ktorých prebiehal gravitačný· 

pohyb vyvolaný kolapsom masívu narušenéh; hÍbkornu 
eróziou riského a neskôr wUrmského ľadovca. Pohyb 
na sklzových plochách znásobila vhodná orientácia porúch 
výraznej mylonitovej zóny. ktorú diskontinuity využili. 
Využitie tejto plochy ako vhodnej predispozície potvrdzuje 

Obr. 2. Diskontinuity vzniknuvšic pri kompresii smeru SSZ- .JJV 
(spodný pleistocén - ris). 

Fig. 2. Discontinuities originating during compression of direction 
NNW-SSE (Lower Pleistocenc - Riss). 

0hr. 3. Di skontinuít) späté s ntenziou smeru S- J 1 ''panón - "' pl iocén). 
Fig. 3. Discontinuities related to e,tension of direction N- S (''Pannonian -
1 PI iocene ). 

nielen totožná orientácia plôch sklonu na SZ. ale aj 
neprítomnosť sekundárnej mineralizácie plôch. na ktorých 
pohyb prebiehal. 

Diskontinuít_,. ľ:;niknuvšie pri kompresnom tekto11ic
kom režime (spodn{ p!eisrocé11 - ris). Zastupuje ich kon
jugovaný systém diskontinuít s dobrou ortorombickou 
symetriou oriento, aný ch , smere SSZ-.1.IY ( obr. 2). Túto 
skup.i nu diskontinuít možno pre orientáciu paleonapätia 
jej vzniku pokladať za relatÍ\·ne mladú. totožnú s dnešnou 
napäťovou situáciou (Jarošiňski. 1997: Hók et al.. 2000). 
Za vrchnú hranicu možno považovať riské zaľadnenie. keď 
po ľadovcom , yhÍbenej doline začalo pre-,ládat grm itačné 
skÍzavanie. Zlomový· charakter sa identifikuje ťažko. lebo 
štruktúry vznikali, priponchmých úrorniach a, takýchto 
podmienkach už striácie ne, znikali a minerál; na zlo
mových plochách nekryštalizmali. Zaznamenalo sa iba 
mechanické ryhovanie. ale to ,o väčšine prípadm zničila 
jaskynná korózia. 

Disko11tinuity v::,11ik11uľšie pri exten::,110111 tekro11ickom 
režime ( ?panón - ?pliocén). Do tejto skupín) sa zaraďujú 
diskontinuity s dobrou ortorombickou S) metri ou priebehu 
V-Z. ,yhovujúcou e--;tenzným poklesmým zlomom 
(obr. 3). Generálny sklon zlomových plôch na S aj J je 
pod uhlom 60v0 , a preto patria medzi poklesové konjugo
vané zlomy. Casorn sa zaraďujú ťažko. ale je prm depo
dobné, že , zni kal i v zá ,erečný ch štádiách ti I ti ngu tatran
ského masívu. Zlomové poklesm é štruktúry sa vytvorili 
, pripovrchovej C1rovni pri ma.,imálnej amplitúde zdvihu 
a prekročení kritickej hranice ohybu zakri, enia poncho
vých častí poloblúka. Pri tomto procese postupne rástol 
vplyv gravitačných síl, až sa stali dominantnými. 

Diskontinuít) zaťažené tiltingom po odroto, aní o, eľ
kost ti !ti ngu nadobudli dobrú ortorom bickú priestorovú 
symetriu a možno v nich rozlíšil tri monogenetické 
skupiny diskontinuít. 

Disko11ri11uiry ľ::,nik11uťšie pri ko,npresnom tektonic
kom re;,ime (sarmat - ?panón). Skupina konjugovaných 
diskontinuít smeru SSV-JJZ a VSV-ZJZ \'eľmi dobrej 
ortorombickej symetrie je najpočastejšia (obr. -+). Stredom 
párO\ého systému (01 je 01ientmaná, smere ostrého uhla) 
prechádza hlavná kompresná paleonapäio,á os. Tieto 
diskontinuít) možno pokladať za konjugovaný smerne 
posurný systém. 
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Obr. 4. D isko nti n uit y s päté s ko mpresiou s mer u SV-.IZ (sarm a t -
''pa nó n ). 

Fig. 4. Di scontinuiti es re lat ed to compressi o n of dir ec ti o n N E- SW 
(Sarmatian - ''Pannonian). 

Disko11ri11uiry 1•::,11ik11u1•šie pri exten::, 110111 tekto11ickom 
re"!,ime (1 • rclmľ bcíde11). KonjugovanS systém e,tenzného 
rc1.irnu má priebeh SZ-JV (obr. 5). Di skontinuil) sú orto
rombickej S) mctrie a ich sklon sa poh) buje od 55 do 60°. 

Obr. 5. Di skontinuity s päté s e xte nz io u s me ru SZ- .1 \/ { vrc hn) báde n). 

Fig. 5. Di scontinu ities rclated to e,tens io n oľ direc ti on NW-SE (lf pper 
Bade nian ). 

Disko11ri1111irr ľ::,11ik11u die pri exten::,11 0111 tektonickom 
re "!,ime (ot11a 11g - spodnľ bcíden). E,tenzia smeru SV-JZ 
sa pmažuje za najstaršiu a, yhornje paleonapatovej situácii 
" tomto období (obr. 6). ZaznamenanS sk lon porúch 
sa poh)buje od 10 do 70°. 

Obr. 6. Diskontinuity späté s extenzio u smeru SV-JZ (otnang - spodn)' 
báde n ). 

Fig. 6. Di sco ntinuities relat ed to e x te ns io n of di re c tio n N E- S\~ 
1Ot1nan g ian - Lo wer Bade nian ). 

Spomenutá výrazná mylonitová zóna s miernym sklonom 
na SZ je pozorovateľná na ľiacerých miestach , o , rst-
1 ách masívneho organogénneho vápenca (doger - malm) 
tomano, s kej jednotky . Jej genéza sa spája so severo
vergentnýrn násunom , strednej kriede. Zónu tvorí ex.trém ne 
Lektonick1 porušená hornina lesklej čiernej ľarb1 s plastick) 
model01an5rn spreh5ban5rn ponchom. Kontakt s oko
litou horninou je ostrý. s častým výskytom hákovania 
a duple,O\. Na relatívne ml adú tektonickú akti, itu pozdÍž 

tejto zón) poukazuje rozpada, ý. sekundárnou mi nemli1.áciou 
11e1) hojen5 charnkter homin). 

Tektonich:á ah:t i, i ta zanechala sLC1p) a O\ pl:-,, ni la , ý, oj 
jaskynný ch priestoro, masírn lJ piaL. Na posúdenie jej 
, pl)\ u sa,) už.ila priestnrm á distrihC1cia smcrm jasK) n-
11\Ch chodieb. Pri anal\ 1.c orientácie sa , \ chád;a 1. d, och 
p;·iestoro, 5 ch hodnôt. ·a to z a1.imutu a d"í1h::-, jas k) nnS ch 
chodieb. Graľich:5 m , ý stupom týchto,) sledku1 sC1 prehlad né 
blok(l\ é , ážené ru1.ic01 é di agram) ( obr. 7 ) s , ) so kou 
, 5 po, ednou hoci notou. Prie storrn á di strihC1cia chodieb 
sa spracovala pri opísaný ch j as k) niach. 

a) 

0 hr. 7. Štat isti cké n,žené ruž.ic010 diagrarm sm,·ro1 .l"''l nn, c h c ho
die b. a - .lai o rinh..a. h - Karne rmé oči . c - Moh..rä diera . d - ( ic rnohor,ká 
ni 1.ná . c - Suchc\ diera . f - Ve rn )°c h. llda,1e boli srracma né I arch i, u 
S peleo Brnti s la\'3. 

Fig. 7. Statistica ll) "eighteJ iose cl iag ra rm of cli re c tirn1' o ť rn1 e cor
ridors. a - Ja, o rinka. h - Kamenn é oč i c - Mok rá di e ra. d - (ierno
hors ká ni žná. e - Suchá diera. ť - 'v' e rn)ch . P rocc"cJ Jala \\Cre 
taken fro m a rchi, e Spclco Bral is \a1 a . 

Štati sticky , ážené smer) j aS K) nný ch chodieb odrážajú 
smer a priebeh opísaných di skontinuít. Naj1ýra1.nejšie sa 
preja, ii priebeh smeru V- Z. k čomu do značnej mier) 
pri spela jask) ľía Ja, orinka. zal ožená na , 5 razncj poruche 
opiso, aného smeru. IJal ší , 5 raz.ne 1.aL.namenaný pi-ie beh 
jas k) nný ch priestorO\ j e smeru SV-J Z a SZ-JV. Tieto 
smer) sú , o , šetký ch jas k) ni ach zastC1pené , o , eľkej. 
ostatné , menšej miere. 

Záver 

Dish:ontinuit) do znač nej mier) 01 pl:-,, nili priebeh 
jaSK) nn5ch chodieb. Poruch) 1znih:nu1 šie , otnangu až 
panóne mohli ich smer o1pl)1nil len l)t,orením predi s
pozície. Po nich sa neskôr poh)bmala ,oda a ')t, árala 
jash:)nné priestor). Po e\ten znorn ró.irnc priebehu V- Z 
už , znikali podmienk) na krase)\ é proces:,. Nasledujúca 
tektonich:á kompresia a ne skôr grn, itačné skÍza, anie 
už s1ngenetick) 1pl51ali na l)\O_j _jask)1111ého S)Stému. 
Z poro, nania distribúcie priestorO\ e_j orientácie chodieb 
\ sled01 anSch jas k) niach s nameranými , ýsledkami je 
zrejmá ich C1 z. ka sC11 i slos t . Vše l h:) , 5 Lnarnné smer) 
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jaskynných chodieb sa zhodujú s orientornným smerom 
tektonických udalostí. 

Podu kornniP Ďa kujem JS SSS Spe leo Brati slava a Spišská Bel á 
za poskytnutie archí, nych údajo, 
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Rekognoskácia geologickej stavby na vybraných profiloch 
v kryštaliniku Západných Tatier 

JÁN MADARÁS a MARTIN KOV ÁČ'IK 

Štátny geologický ústav O. Štúra. Mlynská dol ina 1. 81--10--1 Brati s la, a. Slo1 ens ká republib 
Madaras@gssr.sk. Ko, acik(ii·gssr.sk 

( Dornľťné 19. 4. 2005) 

Geological recognition of basement units on the selectcd profil es 
in the Western Tatra Mts. (Western Carpathians) 

The Western Tatra Mts . are the best representant of so-called core mountains wit hin the Ta tric Unit. 
being one of the major Alpine tectonic unit oť the Western Carpathians. The cr1stall ine basement of the 
Western Tatra Mts. is composed of pre-Al pi ne metamorphic rock s and granites. 01 erlai n b1 Mernzoi c 
sedimentary cover seguenccs and paleo-Alpine na ppes. Prese nted stud) 11 as focu sed 011 deta il ľield 

recognition of geological profil es in the Žiarska do lina ralley area - Baranec Mt. (21 8--1 rn a. s. 1. ) and 
Ráztoka Mt. (1947 rn a. s. 1.). We recorded on the profiles three d i ťferent lithological units. lo11 e r 
"hybridic unit": m idd le "rnicaschi st-gnei ss unit": upper "migmatite-granite unit" According to our ťie l d 

recognitions the contact berneen lithological units is in prevailing cases gradual. except of sporadic 
s hear zones placed between different lithologi es. but man y identical e,pressive shear zo nes occur inside 
the same lithology Potential thrust conception betl¾ ecn the "classical" "upper" and "lcmer'· units cannot 
be completely rejected. but its geologica l e vidences have nol been satisfactorily docurnented so ľar 

Key words: Weste rn Carpathians. Western Tatra Mts„ basement units. lithology lectonics. 

Morfologická atraktírnost. hlboký glaciálnoerózny zrez 
pohoria. výborná odkrytost terénu spolu s pestrou geolo
gickou stavbou boli dôvodom zvýšeného záujmu o geolo
gické problémy západnej časti Tatier. O jej geologickej 
Sta\'be sú dve základné koncepcie (Gorek. 1959: Kahan, 
1969), ktoré napriek špec iá! nym štruktúrnogeologickým, 
pctrologický'm a geochronologickým prácam z posled
ného obdobia nestrácajú aktuálnosť. Viac otvorených alebo 
nedostatočne preskúmaných otázok nás \ iedlo k rekog
noskácii litologických a štruktúrnogcologický ch pomerov 
na profiloch v Žiarskej doline (obr. 1 a 2). 

Prehľad základných poznatkov o stavbe kryštalinika 

V počiatkoch moderného geologického výskumu západo
latranského kryštalinika sa v masÍ\e Baranca (kóta 218-l-) 
\ yčleni Ii nasledujúce základné horninové súbory (Koutek. 
1935): orrom!y (drnjsľudné. bohaté na K žilec). hyb
ridné ru/v (injekčné rul) - rnigmatity. perlové ruly vzni
kajúce pri intruzírnom kontakte rula - granit). pararuly 
(dvojsľudné a svorové rul), granatické svor) a grafitické 
kvarcity), amfibofiry a eruprívne :'.ify (granity, aplity 
a pegmatity ). 

Výskumu kryštalinika Západných a Vysokých Tatier sa 
v rokoch 1952-1959 intenzívne venoval Gorek so štu
dentmi. Práce z tohto obdobia - s kontúrami základných 
petrografických typov hornín - boli podkladom pre geo
logickú mapu v mierke 1 : 200 OOO (obr. l) a jej vysvet-
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li\k) (Mahel ct al„ 196-l-). Podla Goreka (c ť. Gorek. 
1956. 1959. 1979) sú naj stmším členom tatranského 
kryštali ni ka kryštalické brie.ii ice. ktoré \ o S\ ojom pred
metam01ťnom \ )\ ine boli prec.ikarhónsk) mi monotónn) mi 
sériami klastických sedimentm s nedostatkom karbona
tických členm a so spo radickými pol ohami bázických 
hornín. Striedanie drnjsľudný ch či biotitický ch rúl s k\ ar
citm i - k\arcitickými rulami sa pripisuje r: tmickosti 
picsčitoílm itej fácie r!) šm ej sedimentácie. 
Podľa charakteru a i ntcnzit) metamorfóz) sa v tatran 

skom kr)Štaliniku \)Členili štyri hlarné t)p) metamor
fóz) (Gorek. 1. c.): hlarná predgranitoidná mezozonálna až 
katazonálna regionálna d) namometamorľ<iza (a). hl bin ná 
kontaktná metamorfóza (b). injekčná metamorfóza spô
sobená intrúziou granitoic.im (cJ. dislokačná premena 
počas alpínskeho Hásnenia. ale ne\) 1 učuj ú sa ani staršie 
diaftorické účink) (d). Gorek ( 1956. 1959) podľa stupňa 
a intenzít) graniti zácic \ kryštalických bridliciach rozlíšil 
tieto hlarné horninmé súbory: graniti záciou nedotknutý 
komple., svoro\ a drnjsludných pararúl (a). migmatit) 
rozličného typu (b) a dva t) p) ortorúl. 

Novú koncepciu tektonickej sta\ b) západotatranského 
kr) štalinika podal Kahan ( 1969). Vzťah podlož.ného 
svoro \ ého komplexu k migmatitm o-granitoidnému 
komplexu riešil ako tektonický. kým Gorek (1. c.) St) k 
týchto komplexov pokladal za intruzh ny. Obid\ e jednotky 
oddeluje výrarná strižná zóna násunO\ ého (príkro\ o
vého) charakteru. Kahan ( 1969) podla\ ý sledkm terénn)ch 
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a petrografick_$'ch prác rozdelil západotatranské komplexy 
kryštalinika na podložný komplex kryštalick_$'ch bridlíc 
a synkinematických žulorC1! ( 1 ). komple, migmatitov 
ľ bezprostrednom podloží granitoidov (2). granitoidy (3) 
a na pararulrn ý ah) bridný komple.x v nadloží granitoidrn (-+). 

V kry štaliniku sa staršie (rnriské) štruktúry (Koutek. 
1935: Gorek. 1956. 1959: Kahan. 1969) prejavujú najmä 
plochami kr) štalizačnej bridličnatosti (s). 1 rásami . lineá
ciami na s pl ochách a pod. V hlarnom komplexe kryšta
lick,$' ch bridlíc a migmatitov ľ jz. časti Zápacln_$'ch Tatier 
sú hornín) detailne prevrásnené. majú kupolovitú stavbu 
s maximálnym 1;klenutím v skupine Baranca a Ráztok, 
odkial s ploch) približne na všetky strany upadajú. Pre
vládajúce ki nematické indikátory najstaršej deformáci e 
naznačujú zmysel strihu ,.Hch na .rv··. ktor5 sa interpre
tuje ako zmysel premiestnenia ľari s kého príkront 1rchnej 
jeclnotk:, nad spodnú tektonickú jednotku (Fritz et al.. 
1992) Na druhej strane al pínsk) presun podložia (Zclaž
nie11 icz. 1996) je oriento1 an5 na S až SZ spol u so S\0-
jím sedimentárnym obalom aj s mezozoickými prí
kr01mi. 

Otázkami 1cku a pornh) príkrovoľej stavby zápaclo
tatranského kryštal i ni ka sa zaoberal Nemčok et al. ( 1993 ). 
1rchnú jednotku nanhli nazvať príkrmom Baranca a spodnú 
jalovskou jednotkou. 

Metamorfná zonálnost kryštalinika Tatier má in1erzný 
charakter (Janák. 199--1-). V spodnej štruktúrnej _jednotke 
1znikla ako výsledok variského nás unu vrchnej jednotky. 
ako horC1cej dosk) deri Im a nej v hlbších častiach kôry 
1 zá1ere 1ariske.i orogenéz) a 10 \rchnej Janák (199--1-) 
dokumentuje d1 e štádiá metamorfózy odli šujúce sa tlako-
1 _$'mi podmienkami. 

' -\ 
+ 

+ 

+ 

4 km 

0hr. 1. Lokali zácia študO\ an5ch proľi
lO\ 1 Západn5c h Tatrách. Geol o_g ick) 
podklad - Geologická mapa CSSR 
1 200 OOO. list Bans ká B) stri ca. 1 - pa
leogén . 2 - mezozoikum. 3 - grani toicly. 
-1- - s1 orm é rul\. 5 - rul). amfibolity. 
migmati t) a diatnit). 6 - ortoruly a am
fi bol it) 

Fig. l. Local ization of in1 es tigatecl pro
ľilc, in the Wesrern Tatra Mrs . Geolo
gica\ background - Gcologica l map of 
thc Czechoslo1 ak ia 1 200 OOO - shee t 
Banská R1strica. 1 - Paleogc ne . 2 - Me
sozoic . 3 - granitoids. -1 - mi caschi sts 
gneisses . ~ - gne isses. amphi bo lites. 
migmatiles. diate ,, ites. 6- orthogne1sses. 
amphibolites. 

Najstaršie magmatické horni 11) ( ortmul) z ústia Žiarskej 
clo! i ny ) sa U-Pb metódou datrn ali ako spodnode1 ónske, 
keď ortorul) 1zni kal i pre tm m aním kôrm ého materiálu 
pri suhclukcii (--1-06 ± 5 M a: Pollcr ct al„ 2000). Na za
čiatku kolízn) ch proces0\ 1 o I rchnom de1 óne (365 Ma) 
staršie granitoidy (ortoru!)) pocl lahli 1) sokostupňo1 ej 
metamorfóze zahŕňajúcej čiastkm é ta1 cnie. Kontinentálna 
kolízia spôsobila aj generornnie mladších. karbónskych 
granito1 (3 50-360 a 3--1-0-31 O Ma: Burchart. 1968: Poller 
et al.. 2000). 

Poznámky k profilom 

Štúdium vybran_$'ch profilm (obr. 1 a 2) umožnil o získal 
predsta1 u o tektonike tohto jadrm ého pohoria a pot1rcli Io 
aj to. že 10 1ztahu k in5m metamorťman_$'m súborom 
1 rámci zápaclokarpatského kr) štalinika má aj širší kore
lačny' 1 5 znam. 

Na d1och „nosn_$'ch" gcologick_$'ch profiloch masí1 u 
Baranca a Ráztok - na I S chod nej resp. západnej st rane 
Žiarskej dolín) (obr. 2) - sa štuclo1ali hlm ne litol og ické 
a štruktúrnotcktonické pomery. Profil) boli situo1 ané 
tak. aby prechádzali 1šdky'mi l)Č!enen5mi horninmy'mi 
komple.\mi. Detailnej šie sa s!cclm·ali mylonitmé zón) 
a litologicko-tcktonické rozhrania s dôra zom na Sl) k 
.. spodnej" a „1 rchne_( litotektonickej jednotky. Sprievodn,$' 
te.\t k rezom (celkovo bolo štuclo1an_$'ch 6 proľ il ov: 

Madarás a Ko1 áči k. 200--1-) obsahuje poclrobn,$' 1 itol og icko
štru ktúrny opi s 1_$'ško1_$'ch úrmní a bol základom pri 
tvorbe grafickej podoby profilu. Vledzi 1 5 sledky terénnej 
rekognoskácie patrí aj zistenie 15 razn,$' ch (as i 'iOO m) 
posuno1 geologick_$' ch kontúr I jednotkách kry štal i ni ka 
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Obr. 2. Študované geologi cké profil y ( Madarás a Kováčik. 200cl) . .. Hvbridnú jednorku ·· 1 - stred nozrn né a? hru bozrn né h) brid né mu sko, itické 
ruly. mi es tami ž.iv co,·é. 2 - strecl nozrnné až hrubozrn né sve tlé krem ité ortoruiy. mie stam i ži,-cc),é. 3 - h) bri clné Ms rul) s tenk)°rni polohami amfi
bolitov (a) a pegrnatitov (b). 4 - arnfiboli cké ruly až. amfibolity: .. womľo-rulmú jer/norku· ·· 5 - jemnozrnné až strecl nozrn né ch ojsrudm é ( hioti ticko
-muskovitické) svorové ruly. 6-_jemnozrnné s,·etlé kvarcitické ru ly až. kvarci ty. 7-jemnozrnné svellé kremenno-fo co,é rul) s biotitorn a mush.o, itorn . 
8 - jemnozrnné tmavé kremité hiotiti cké rul y: .. migffwtitoľo-g ronifoľ(Í jednotka"· 9 - migrnatitizo, ané ru l}. 1 O - pásko, ané mi gmatity až strornatitJ. 
1 1 - perl ové ( očkat é. imbibi č né ruly). 12 - amfibolm o-biotitové ru ly a amfibolity. 1 :l - lwbriclné šlír01 é S\ etlé gran ito id, až diate,i ty 14 - \t reclno
zrnné muskov iti cko-b iotitické granitv až granodiori ty. 15 - hrubozrnné gran ity s ru žtW) rn ž. i, com ( len na , re ho le Baranca ): ,·ľco/Jcrnc' rrn er/irh · 
16 - diaftority. myl oni ty a poruchové zóny. 17- sklon hornín v mieste merania prepočítan )'' ,. zá,·islosti od uhla medzi smerom, rst,) a prof ilu. 

I<'ig. 2. lnves tigatecl geologica\ profil es (Madarás and Kováčik. 2004). 'Hybridic Unir" 1 - medi um to coarse-grained h) bridic mu sco, ite gne isses. 
locail y feldspar gneisses. 2 - meclium to coarse-grained ligh t quartzitic orthogneisses. 3 - hybr ici ic Ms-gneisses "ith thin la) crs of amphibolites 
(a) and pegrnatites (b) - not pesent in thi s profiles. 4- amphibolic gnei sses to amphibolites: ·•Mirnschi,r - Cnei,s Unir° ·. 5 -fine to mcd ium-grained 
two-rnica (b iot ite - rnuscovite) micaschist gneisses. 6 - fine-grained li ght quanzi ti c gneisses. quart zites. 7 - fine graincd light quartz.-fe idspar 
gnei sses with bi otite and muscovite. 8 - fine-grained dark quartzitic biotil e gneisses - not presen t in this profile,. ·•Mig11u11ire-G ranirc Unir ·· 
9 - coarse-grained muscovite gneisses. 10 - migmatized gneisses. 11 - bandecl migmatites - stromatites. 12 - pear\ gnei sscs. 13 - amph i bole-biotite 
gneisses. amphibolites. lei - hybridic granitoids - diatexites. 15 - mediurn-grained musco1 ite-biotite granites - grnnodior ites. 16 - coarsc grained 
granit es \Vi th pink-rcd K-felci spa r (only on top of the hi\! Baranec). 17 -diaphtorites. mylon ites of cleformed zones. 18 - dip of schi stos it) on µrofiles line. 

oproti ich vyjadreniu v geologickej mape v mierke 
1 : SO OOO (Nemčok et al.. 1993) . 

Z terénneho štúdia geologických profilo1 V) plývajú 
nasledujúce fakt) a poznatky: 

- V najspodne_jších častiach profilov Baranca a Ráztok 
od .i už,ného úpätia pohoria po nadmorskú vjšku okolo 
1700 m ( 1682 m - Hol ý nch v masíve Baranca) resp. 
okolo 1100 m (kóta 1092 m v masíve Ráztoky) vystupuje 
súbor, ktorý označujeme ako „ hybridnf·. Skladá sa z hrubo
zrnných muskovitických rúl miestami s hojnej ším živcom, 
ktoré sa často striedajú s tenkými polohami amfibolický,ch 
rúl a amfibolitov a s pomerne hojnými polohami (najmä 
v spodnej časti ) svetlých kremitých ortorúl. 

- Horniny prejavujú litologickú príbuznosi s ,.nch
nou" - v našom chápaní -· migmatitovo-granitornu jed
notkou. pričom ortorul y možno len zdanlivo korel ovai 
so svetlými jemnozrnnými - strednozrnný'mi hybridnými 

šlírovitými granitoidmi. ktoré označujeme ako diate,it). 
V prípade slabšej granitizácie „1 rchnej" jednotk) ide 
o rozličné t) P} ruly. najčastejšie o muskm itid.é a očkaté 
(perlové). alebo o migmatit) Hrúbka a pozícia amľibolic

kých hornín je v obidrnch horninm ý ch súboroch podobná. 
Kontakt rúl. migmatito1 a diate , iI01 s granitoidnou 
intrúziou je pozrnrný. 

- .. Spodná .. (s1 orová) jednotka I našej tektonickej inter
pretácii vystupuje I strednej polohe - medzi litologick) 
pestrejšou h) bridnou a migmatito1 ou jednotkou. Je lito
logick) monotónna. t1 oria ju striedajúce sa súbor) d1 oj
srudný ch s1oro1 ý ch a k I arcitický ch rúl až metakl arci tm, 
tmm ých kremitých biotitických rúl. rúl s obsahom graľitu 
a s1 etlých d1 ojsrudných ži1 co1 ých rúl. 

- Prechod medzi litologickými jednotkami je kombino
vaný - pozrnrný aj tektonický. Výrazné pl) tko a1, stredne 
sklonené ITI}lonitové zón) l) Stupujú 10 1šetkých horni-
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no, ých celkoch bez ohľadu na litologické rozhrania. 
Staršie - mylonitové až ultramylonitové - duktilné strižné 
zóny sa skláňajú prevažne na S až SZ. mladšie - alpínske 
krehké až drľené - prevažne pod strmým uhlom spadajú 
na.Jaž.JV. 

- Nepotvrdila sa prítomnosi výraznej st rižnej presuno
vej ploch) (resp. zóny) na rozhraní ,.spodnej •' a „nchnej"" 
jednotk). ktorú na báze , rchnej jednotky z, ýraznuJu 
amľi boli tm é polohy (sensu Kahan, 1969). Takéto roz
hranie je pozorovateľné len sporadick1 v miestach, kde je 
strižná zóna, litologickom rozhraní, ale v iných úsekoch 
prebieha úplne inak. často, prostredí ro, nakej litológie. 

- Celkom sa na profiloch prejarnje pozvoľný prechod 
medzi horninovými typmi, a tak sa viac priklá1'íame 
k staršej koncepcii stm b) západotatranského kr) štalinika 
(Gorek, 1959. a i.), čo , yplýva aj z porornania s našimi 
geologickými profilmi, ktoré fažko umožňujú pričleňovať 
rulovo-ortorulový súbor hornín ,. ústí Žiarskej dolín) 
a na južnom úpätí Baranca k .. 1rchnej" jednotke. Tým 
principiálne neodmietame ani príkrovovú koncepciu. ale 
tá sa pre nejasný charakter kontaktu medzi „spodnou" 
a .. Hchnou" jednotkou. ako aj pre tažko doložiteľné 
začleííovanie ortorulového súboru hornín ,. ústí Žiarskej 
doliny a na južnom úpätí Baranca do .. nehne_( jednotk) 
ukazuje ako príliš zjednodušená. 
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Granitové pegmatity Západných Karpát vo svetle nových poznatkov 

PAVEL llHER 

Katedra lož.iskove_j geológie Prírodovedeckej fakult) UK. Ml) nská dolina. 842 1 S Bratislava. Slm enská republika 

( Dorw'ené 3 1 3. 2005 J 

Granitic pegmatites of the Western Carpathians in the light of new knowledge 

Recent detailed i111estigations of the Hcrcynian Western Carpathian granitic pegrnatites 1Slmakia) 
resulted into their new genetic classification. rnineral and geochernical data as 11ell as evolutional 
trends. Thc pegrnatites belong to rare-elernent class. beryl-colurnbite subt) pe oť LCT ťarnil) 11 ith 
Be-Nb-Ta mineralization in the most fractionatcd bodics. They are closel) connected 11ith parental 
S- or !-type granites: new Ar-Ar rnuscovite dating confirms their Lower Carboniferous age. Zircon and 
Nb-Ta rnineral assernblages indicate their cornplex rnagrnatic to subsolidus e1-olution and locall) also 
late hydrotherrnal overprint. 

Key words: granitic pegrnatites. beryl-colurnbite subtype. Nb-Ta minerals. Ar Ar dating. Western 
Carpathians. Slovakia 

Úvod 

Granitové pegmatity pre nápadne veľké kryštál) mine
rálm. ich druhovú pestrosť a v neposlednom rade i ako 
zdroj mnohých rudných aj nerudných nerastných surovín 
\l.d) priťahovali záujem geológov, najmä mineralógov. 
a ako významný zdroj vzácnych pn kov často využívaných 
\ moderných technológiách (najmä Ta. Li, Rb a Cs) 
sa veľkej pozornosti odborníkov tešia aj dnes. 

Na Slmensku sa v istej miere študovali v kryštaliniku 
tatrika a\ cporika - hlarne \ Malých Karpatoch - a konš
tatovala sa ich relatívna geochemická primitívnosť, ako 
aj to, že \ nich nie sC1 pozoruhodnejšie \ zácnoprvkm é 
minerály (Dávidová, 1970. 1978: Stančk a Dáľidová. 
1981. a i.). Ale na druhej strane už niektoré dávnejšie 
nález) berylu (Fiala. 1931 ). xenotímu. allanitu a možno 
aj pyrochlóru (Valach. 195-l-) v západokarpatských pegma
titoch indikm ali. že majú pestrejšie minerálne zloženie. 
Množiace sa nálezy a opis) Nb-Ta minerálov a berylu 
v granitových pegmatitoch tatrika (Határ. 1979: Pitoľíák 
a .Janák. 1983: Gargulák a Vanck. 1989) nás viedli k ich 
systematickému geochcrnicko-mineralogickému výskumu 
a ukázalo sa. že beryl, minerály skupiny kolumbitu tanta
litu. ako aj dalšie Nb-Ta minerál) sú v nich zastúpené 
S)Stematick) (Uher a Broska. 1989. 1995: Uher. 1991, 
1992. 199-l-: Uher et al., 199-l-. 1998a. 1998b. a i.). 
Cieľom nášho príspevku je podal d~1lšic nové informá

cie o pm ahe západokarpatský ch granitových pegmatitoch 
v konfrontácii s už publikovanými. 

Zonálnosf a hrúbka pegmatitov 

Zonálnu stavbu má väčšina západokarpatských pegmati
tm ých žíl resp. šošoviek. Najpestrejšie zonálne pegmatit) 
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sú v bratisla\ s kom masÍ\ c Malý ch Karpát a \ bojnian
skom Považského 1nm ca. kde sa dm edna zistilo až osem 
paragenetických zón (Dáľidm á. 1970: Stančk a Dávi dm á. 
1981: lJher. 1992). Najkomplikmanejšiu \nútornú zonál
nosŕ má geochemick) najdiferencm a nejšie pegmati to\ é 
teleso Moravany nad Váhom-Striebornica. \ ktorom mo1.no 
, yčleniŕ zónu (Uher. 1992 - upra\ cné) l. grafického peg
matitu. 2. blokmého mikroklínu. 3. hrubokr)Štalickú 
živcm o-krcmenno-muskm itm ú až kremenno-muskm itovú. 
4. blokového kremeňa (kremenné jadro). 5. jcmnokr) šta
lickú albitovú (cukrmitého albitul a 6. hrubokr)Štalickú 
al bitorn-kremennú (cle,n elanditm ú). 

Zastúpenie zón je pricstoro, o I clmi va riabilné . Maxi
málna hrúbka mora\ ianskeho pegmatitu sa podľa hornjno
vých úlomkov pôrndnc odhadmala na 15-20 m pri dlžke 
100-150 m (Uher a Broska. 1989: Uhcr. 1992). Prie
skumné ry h) ľ roku 200 l (Malachm ský a llhcr. nepubli
km aný materiál) umožnili korigcn a( skutočnC1 hrúbku 
tejto pegmatitmej žily až šošm k) \ jej centrálnej časti 
na približne 8 111 a odkryli aj jej zonálnu sta1 bu (obr. 1 ). 
Veľká väčšina západokarpatských pcgmatito1ých telies 
však dosahuje hrúbku ma.ximálnľ 2-3 m_ často pod I m. 
Hrúbka až 30 m. ktorú mádza Kubín) (1971 )._je nadsadená 
alebo nepravá. 

V ek pegmatitov 

Už z terénneho pozormania je 1rcjmé. 1.c 1ápadokarpat
ské granitové pegmatit) sú prieslOrm o úzko späté s her
cýnsky mi granitoidný mi horninami. a preto by mali byt 
hercýnske ho (mladopaleozoického) 1 eku. hoci sa nickto
rý m bez exaktných dôkam1 (najmä 10 \ e poriku) pripiso
val aj al pínsk) - kriedm ý ,ek (Kubín) . 1971 ). Ale už. 
staršie K-Ara Rb-Sr datmanie (najmä muskmitu) indi
kovalo pre,·ažnc karbónsk) al. pcrrnsk) \ ek. \ iac-1nencj 
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0hr. l. Geologi cký rez centrálnou čas ťou granitm ého pegmatitu 
Morava ny nad Vá ho m-Striehornica v eden5 zhruba v smere S~J 
(spra1 a doľava). 

Fig. 1. Geologica \ cross-sec tion through the centra\ part of the Moravany 
nad V,íhom -Striebornica granitic pegmatite. Appro.ximately N to S 
direction ( ľr om right to left ). 

sy nchľónny s \ekom materských granitov (Cambel el al. , 
1990). Pri granitových pegmatitoch často zlyhávajú aj 
najspoľahlivejšie izotopové U-Pb metódy datovani a, lebo 
obsah zirkónu, monaziLu alebo apatitu je \' nealkalických 
granitmých pegmatitoc h veľmi nízky a zirkón navy še 
zvyčajne metamiktný a s mnohými inklúziami uraninitu, 
čo platí aj o západokarpatských pegmatitoch (Uher. 1992: 
l/her a Cerný. 1998). Ako isté východisko sa ukazuje 
Ar-Ar datovanie muskovitu z pegmaLiLu lebo muskovit 
často trnrí veľké, ľahko separovateľné kryštály a teplota 
jeho reálneho vzniku nie je meľa vyšš ia ako blokujúca 
teplota muskovitu ľ Ar-Ar systéme (okolo 320-350 °C) . 
A r-A r dat ov a nie m uskov i tu z pegmati tu pri Borinke 
(bratislavský1 masív. Malé Karpaty) poskytlo plató vek 
337. 1 ± 3.--J. Ma a zo štôlne Rakytová pri Dúbrave 
(praŠi\ ský masív , N ízke Tatry) 358, 1 ± 4.7 Ma (Uher 
a Scharbert. nepublikornné údaje). Aj keď aj tieto dva veky 
treba inLerpreLovat ako veky chladnuti a a postmagmatic
kého zdvihu granitových masÍIOľ a s nimi asociujúcich 
pegmatiLm. sú zrejme len o málo nižšie ako skutočné 
veky ich magmatickej kr) štalizácie a blízke geochrono
log ický m vekom ich matcrský·ch granitových intrúzií 
(cf. Cambcl ct al.. 1990: Fingcret al.. 2003). 

Vzácnoprvková mineralizácia 

V granitových pegmaLitoch Západných Karpát sa zistila 
a definovala vzácnoprvková Be-Nb-Ta minerali zácia repre
zentO\ aná beryl om, minerál mi skupiny kol umbi tu tanta
litu a lokálne aj dalšími Nb-Ta fázami (tab. 1) viažuca sa 
na pegmatity v granitoch typu S - moraviansky typ - aj 
na pegmatit) v granitoch typu I - prašivský, typ (Uher, 
199 L 1992. 1994. 2000: Uher et al., 1994: Uher a Broska, 
1995: Uher et al.. I998a, b: Novák et al., 2000). Roz
lišujú sa dve základné generácie Be a Nb-Ta minerálov: 
primárne - magmatické, a sekundárne - postmagmatické 
(prevažne zrejme hydrotermálne). Vo viacerých prípadoch 
sa zistilo zatláčanie primárnych Nb-Ta minerálov sekun
dárnou asociáciou (Uher el al.. 1994, I998b: Uher. 
2000). 

Tab. 1 
Vzácnoprľko1 é minerá l1 Re. Nb a Ta 1 1ápadokarpatskí ch 

grani t(n )C h pegmatitoch 
Rare -element minera ls of Be. Nb and Ta in the \,\'estern Carpathian 

gľanitic pegmatíte s 

Pegmati ty mora, ianskeho typu Pegmatit, prašiľského t, pu 

Magmatické minerály Magmatické minerály 

beryl 
feroko lumbit. ťero tanta lit. feroko)umbit. fr rotantalit. 
manganokolumhit. manganotantalit. manganokolumbit. manganotantelit. 
fero tapio lit ~ i\i ol it. Nb-Ta rutil. \/b ilmen it. 

Postmagmatické minerál)' 

fersmit. mikrol it. uránrnik rolit. 
py roch lór 

Nb-Ta armalcolit. Nb-Ta pseudo
brookit 

Po.,tmagmatické minerály 

Nh-Ta titanit. tťľs rnit. mikrolit. 
uránmik rolit. plurn born ikrolit. 
stibiomikmlit. p) rochlór. uränp) ro
chlór betafit. stibiobetafit. Nb-Ta 
roméit. stibiotanta lit 

Na základe Li\ edenej vzácnopn keli ej paragenéz) a zastú
penia stopových pn km I pegrnatiLoch (naj ma Nb. Ta. Rb 
a Cs) mož.no hercýnske granitmé pegmatit) Západných 
Karpát zaradil do I zácnoprvkm ej triedy bery lm érnu 1) pu 
a beľ) lorn-kolumbitmého subty pu a do LCT suity (\ zm) sie 
klasifikácie Černého. 1991). ale 1zácnopnkmá mineľalizácia 
sa vy1inula len I niektorých. a Lo I najdiťerencm anejších 

telesách. Najviac lokalít granitmých pegmatitm so \ Zácno
prvkovou mineralizáci ou sa zistilo I bratisla1 skom masí1 e 
Malých Kaľpát I oblasti Bratisl,l\) a\ praši\ skom Níz
kych Tatier. ojedinele I bo_jnianskom Považského Inc11ca 
(Moravany nad Váhom) a \ masÍI e Žiaru ( Ráztočno). 
Mineľály Be a Nb-Ta sa I iažu alebo na 1.óny bohaté 
na al bit. hrubokry štalické ži I cm o-kremenno-muskm ito1 é 
zóny, alebo na kontakt blokmej mikroklínmej zóny a kre
menného jadra (ber) 1). Z hľadiska množstrn mož.no \Zácno
prvkm ú mineralizáciu I západokaľpalských pcgmatitoch 
pokladaŕ iba za akcesorickú a rozptýlenú. čo indikuje aj 
relatírne mierne z, ýšený obsah Bc. Nb a Ta I pegmatitoch. 
Naj\)ŠŠÍ obsah týchto pn km sa zistil I najťrakciono\ a
nejšom pegmatite \ Morm anoch nad Váhom-Striebornici. 
a to4I ppm Be.45 Nba l2Ta. V iný ch západokarpatských 
pegmatitoch sa pozoruhodnejšia koncentrácia indikačných 
sto pm ých pn km nenašla (Dá\ idm á. 1978. 1997). 

Záver 

Nm·é poznatky zo štúdia západokarpaLský ch grani to
vých pegmatitm tatrika a I eporika pot\ rdzujú. že patria 
do berylorn-kolumbiL01 ého subt) pu I rámci 1zácno
pľvkm ej triedy. Pot1 rdil sa ich hercýnsky (spodnokarbónsky) 
1 ek a spresnila zonalita a hrúbka m~, äčšieho pegmatiLm ého 
telesa Morm any nad Váhom-Striebornica. 
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Niektoré poznatky geofyzikálneho výskumu 
Slovenského rudohoria-západ 

LUDOVÍT KUCHARIČ. LUBOMÍR HRAŠKO a PETER Kl : B EŠ 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Vllynská dolina l. 817 04 Bratisla1 a. Slovenská republika 

( Dor11ťe11é 13. 4. 2005) 

Some knowledges from geophysical investigation of the Slovak Ore i\Hs. - western part 

The regional project of geologica l and geophysical works carried out in Koh,1t zone ( Veporicurn) 
in 2000-2004 was initiated by earlier re search (Grecula et a l.. 1999) A geoph1s ical cornp lex in, 011 ed 
induced polarization and resi s tivity rneasurernents (three ,errical levels - 50.75 and 100 rn bclo11 SL1Jfäce) 
as well as rnagnetic rneasurernents in the network I OOO x 50 rn . Results of aerornagnetics. aero garnrna 
ray spectrornetric rneasurernents and planar gravity rneasurernents in the scale 1 25 OOO collected 
in the Arlus of'geophvsicul rrw1,s a11d profiles (Kubeš et al„ 200 1) have been added to the input data 
group. Thus originated the database with accurate every rneasured point locali zation being elaborated 
in the electronical form. Frorn the sizeable data volurne (digit position 105) some particular results are 
presented. These results significantly enlarge the knowleclge about studied region. 

Key words: Veporicurn. Kohút zone. geological and geophys ical investigation. geochemical and geo
physical database 

Úvod 

Geofyzikálne práce v kohútskej zóne veporika sa vyko
návali na rozlohe približne 1100 km 2. Napriek bohatej 
histórii geologick5 ch, geochemických a ložiskových prác 
\ýsledk} komplexu geofyzikálnych metód naznačujú, že 
sú aj doteraz neriešené problémy. Geofyzikálna databáza 
obsahuje takmer ...J.00 OOO údajov a výsledky sa spracúvajú 
a interpretujú softvérom OASIS Montaj (Geosoft lne. 
Canada). 

Nač11nutie problémov 

Úvodom upozorňujeme na to. že problém). ktorými 
sa v príspevku zaoberáme. nie sú zoradené hierarchicky 
a ne\ ystihuj ú celú šírku a hÍbku interpretačného priestoru. 

• ldentiťi kácia zlomov 
Tento zdanlivo triviálny geofyzikálny problém hlavne 

\ podmienkach stredohorského reliéfu v okolí kót) Sto
lica a Kohút, kde sa vyvinula hrubá vrstva sutiny (do 25 m). 
bolo treba riešiť verifikáciou v teréne. lebo plytší rozo
stup geoelektrického odporo\ ého profilovania ( dosahom 
signálu) často neprekonal sutinový pokryv, resp. bol 
ním modifikovaný. čo pri interpretácii bez terénneho 
hodnotenia môže viest k určeniu chybného sklonu zlomovej 
štruktúry. Celkove možno konštatoval, že zlomový·ch 
štruktúr je oveľa viac ako na súčasných akceptovaných 
mapách a treba ich vyčleniť resp. prisúdiť detegovanej 
štruktúre istú funkciu. V tomto prípade sa najvýraz
nejšie prejavujú alpínske resp. rejuvenizované variské 
fenomény. 
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• Identifikácia .. negranito1 ý ch hornín" \ granitornm 
prostredí 

Tento problém súvisí s predchádzajúcim, lebo niekedy 
už plytší rozostup geoelektrickej zosta1y (hÍbk01ý dosah 
do 50 m) signalizuje, že sa pod granitOI ou sutinou vy
skytujC1 hornín) metasedimentárneho charakteru. čo doku
mentuje veľmi nízk) zdanlivý merný odpor pri súčasnom 
zvýšení koeficienta zdanli I ej polarizOI ateľnosti. lndi kácie 
sú často širšie ako I km (napr. naj,. s1 ahu kót) Stolica). 
Pri verifikácii I teréne sa\ anomáln)Ch zónach zistili 
sivé až zelenka1 é metasediment). ktoré sú reli k tmi obalu 
\eporika (siati inské sC11 rst1 ie I zm)sle Vozáro1ej a Vt1zára. 
1982). 

• . .Zdychm ská„ tektonická zóna. prm depodobne príkro
vo1 ého charakteru resp. charakteru strižnej zón). ktorá 
má karpatský význam. je najlepšie identifikovateľná 
v magnetickom poli (magnetický pripo1 rchOI ý preja1 
svoro1ého komplexu s postupným pl) tkým zahÍbovaním 
na .IV až do lubeníckej línie). Podľa jej identických prí
znakOI (hranica medzi kladným a záporným magnetickým 
poľom) ju smerom na V I rámci ccntrá!n) ch Západných 
Karpát mož.no spája( s margecianskou I íniou. Veľmi dobre 
preukázateľné je aj jej pokračOI anie na Z až do panónskeho 
bloku. 

• Pozícia vysokomagnetický ch hornín (1 spodnej časti 
s10r01ého komplexu) vo 1ertikálnom rozmere naznačuje. 
že tento objekt je typickým znakom komplť\u srnrových 
hornín a skladá sa z asociácie grafítický ch metakvarcitov. 
ojedinele serpentinitov a karbonátOI. V geol')zikálnom 
obraze sa to prejarnje I y šším až 1) soký m magnetickým 
poľom a vysokou polarizovateľnostou. (Potvrdilo sa. 
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že nie\ šetky členy „svorového komplexu" sú magnetické 
a polarizmateľné.) Predpok ladáme. že sa magnetit t\'Orí 
pri tektonometamorfný·ch procesoch. Časí magnetických 
vlastností hornín spodnej časti svorového komplexu 
vyplýva aj z prítomnosti polôh bohatých na pyrotit. ako 
to potndil \'rt KH-1 v oblasti Katarínskej Huty (Kováčik 
a Husák. 1996). 

• Granitmé teleso tvoriace intrúzie po1fyrických grani
tov. ktoré je centrálnou časťou masívu Kohúta a Stolice, 
na V od Revúcej má podľa geofyzikálnych indícií a pod
robného geologického mapovania formu lakol itu (Hraško 
et al. . 2001). Takýmto príkladom je aj výskyt polarizova
teľných objektov (tmavej krnrcitickej ruly) v S\'. časti 

územia pod kótou Príslop ( 1165 m: Kucharič et al., 
2001a) alebo v údolí Zlatnianskeho potoka a Poltarice 
\ oblasti Českého Brezo\ a a Zlatna v podloží granitu 
dubovského typu. Tento \ yššiemetamorfornný rulovo
-migmatito\'ý komplex s \ ložkami grafitických polôh 
,ystupuje v podloží lakolitov granitových intrúzií. 

• Usporiadanie takmer všetkých geofyzikálnych polí 
(vrátane gravimetrie) naznačuj e zreteľnú pásmovú geolo
gickú stavbu oblasti v smere SV-.JZ narušenú priečnymi 
líniami smeru SZ- JV. Si gn ifi kantné zas túpenie majú 
aj geofyzikálne polia smeru V-Z a S- J. Smerom na JZ 
postupne výrazne rastú hustotné parametre (preja, hlbších 
častí kôry). 

• V ari s ká geologická sta\ ba sa prejavuje prernžne sub
horizontál ne uložený1mi horninovými sekvenciami, mies
tami transformovanými do strmý1ch stavieb sprevádzaných 
intenzívnou spodnokarbónskou granitizáciou. 

• Väzba anomálneho rastu poľa indukovanej polarizácie 
na pruhy grafitických metakvarcitov má regionálne rozší
renie, dosahuje dÍžku niekoľkých km a z praktického 
h ľadiska sú takéto objekty zaujímavým potenciálnym 
ložiskm-ým (objekty v svorovom i rulovo-migmatitovom 
pásme). Zóny anomálií tohto poľa sú miestami sprevá
dzané geochemickými anomáliami sekundárnej aj primár
nej aureoly. Takou je napr. sinecká strižná zóna (Németh 
et al., 200'-+) a prostredie medzi ňou a zdychavskou zónou. 

• Hlbinný magnetický účinok „rochovského granito
ľého telesa·· je ukončený pásmom magnetických anomálií 
pmrchového typu spôsobených pra\ depodobne pyrotitom. 
Takáto oblasť je detegovaná len v severnom endokontakte 
granitu. 

• Podľa morfológie tiažového a magnetického poľa 
možno zakorenenie rochovského granitu lokalizovai 
do zdychavskej zóny. čo dokumentuje gravimagnetické 
modelovanie 2D. Oprávnenos ť Lakejto interpretácie sa bude 
testovať\ nasledujúcom období. 

Podobným spôsobom (gravimetrickým a magnetometric
kým súčasne) sa budú modelovať všetky výrazné fyzikálne 
anomáli e, čím sa získa skelet na tvorbu hlbšej predsta\y 
tohto regiónu. ktorý sa bude vypÍňať v5'1sledkami dalších 
metód. 

Záver 

Ako sme už uviedli \ úvode. problémy načrtnuté\ prí
spevku nepokrý\ aj ú ccl ú šírku problematiky. ktorou sa 
treba \ sledo\anej oblasti zaoberai. Je zrejmé. ž.e sa pri 
riešení budú niektoré problémy I zá\ islosti od \ 5 sled km 
geologického mapornnia. petrológic. datO\ ani a, \ zájom
nej vizuali zácie geochemick5ch a geoľyzikálnych polí 
modiťikmat. 
Veľmi dôležité je. že sa \ y budm ala databáza údajov, 

ktorá bude slúži( aj mimo rámca prebiehajúceho rirojektu 
na dalšie. nadsta\ bcn é interpretácie\ 1.á-. ;sl osti od trendu 
a tendenci í \ geologickom \ 5s kume. Už teraz j e zrejmé. 
že \ 5 sled k) použitého komple\L1 metód podstatne 
ovplyvnia konštrukciu no\ ej geologickej mapy študo
\ aného územia. 
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Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry 
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' llstav geocherni e . rnineralogie a nerost ných zdrojú. Prírodovedecká fak ulta UK. 
Albertov 6. 128 43 Prah a 2. Česká republika 

( Doruľe11é I 3. 5. 2005) 

New geochronological data frorn granitoids of Malá Fatra crystalline hasernent 

The Malá Fatra Mts. granitoid pluton is bui lt with two principal petrographic tJpes of rocks : tonalites 
and granodiorites. New Li-Pb dating of separated zircons gave concordant age 346 ± IO \ila and U-Pb
-Th dating on separated monaz ites th e age 32 I to 334 ± 14 to 23 'Vla for both grani toid types of 'Vlalá 
Fatra Mts. The lower LI -Pb-Th ages on sepa rated monazites are caused by chern ical reequil ib ration in 
rnonazite s tructu re being a resu lt of post-rnagrnatic processes. The prese nted c\ata show th at Ma lá Fatra 
g ra nitoid pluton originatec\ by one rnagrnat ic ac t in the frarne of Lower Carbon ife rou s !-type suite of 
granito ids of Western Ca rpath ia ns . 

Key words: granite. monazite. z ircon. geoch ronology . Malá Fatra Mts .. Vari scan 

Úvod a geologická pozícia 

Granitoidné hornín) jadrového pohoria Malá Fatra 
tvoria sC1čas t tatrickej superj ednotk1 Západných Karpát. 
Ako , prípade všetkých západokarpatských variských 
pl utónm je malofatranský granitoid ný plutón situovaný 
v staršom metamorfnom plášti skladajúcom sa z ortorúL 
metapelitov, metabazitov a amťibolického peridotitu 
(napr. Hovorka et al., 1985 ; Janák a Lupták. 1997). 

Granitoidné horniny Malej Fatry predstav ujú široký 
rozsah plutonický·ch hornín - od tonalitov /dioritm 
po monzogranity. Podľa geológ ie a petrografie sa tieto 
horniny rozdelili na hy bridn ý- a na „relatívne miadší" 
magurský typ (1 vanov a Kamenický. 1957). V okrajovej 
čast i kryš talinika Krivánskej Fatry Ivanov a Kamenický 
( 1957), Kamenický- et al. ( 1987) opisujú granit) preme
nené metasomatickými procesmi a zaraďujú ich 
do magu rského typu. Broska et al. ( 1997) hybridný typ 
deťi no, al i ako t) p I a magurský ako typ S. G ranity 
t) pu I sú reprezentornné tonalitmi. dvojsľudovými grano
dioritmi až monmgranitmi. typu S leukokratnými. stredno
zrnný'mi až hrubozrnnS,m i granodioritm i, v menšej 
miere tonalitmi. Celý malofatranský granitoidn5' plutón 
postihli al teračné proces) v rôznom stupni intenzity. 
Dianiška et al. (2002) a Faryad a Diani ška (2003) opisujú 
formova nia granitoidného plutónu v troc h etapách: 
- magmatickej. pos tmagmatickohydrote rm álnej ako 
výsledok chladnutia magmatického plu tónu a meta
morťnej. 

Staršie konvenčné U-Pb datovanie poskytlo z lokality 
Dubná skala vek 353 +5; -11 M a U- (S hcherbak et al.. 
1990). Prvé Rb-Sr geochronologické analý zy dávajú vek 
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361 ± 1 O Ma (Bagdasary an et al .. ! 992) . hoci autori 
konštatujú. že sa exaktný izochróno, ý' vek Rb-Sr pre ši
roký rozptyl nedá j ednoz n ač ne určiť. K ohút et al. ( 1999) 
stanovili vek granodioritu z lomu 8 ) S tričky (1ý chodná 
čast krivánskej oblasti plutónu) na 365 M a na základe 
Rb-Sr metódy . pri 87Sr/86Sr iniciálnom pomere 0.7063 
a Es / 3:iOI (UR) = 31.3-J.. Sm-N d metódou na 350 Ma 
a ENd1cH L'RI = -2.75. 
!\ejednoznačné ,5s ledk) dato, ania a otázky , ý, oja 

kryštalinika 10 ,iacerých etapách ')'olali potrebu doplniť 
jestrnjúce údaj e nm5m datm aním. 

Tento príspernk prináša 1101 é geochronologické a i1.oto
pm é údaje analyzmané rozdieln)mi metódami a ich 
interpretác iu. 

Výsledky 

Petrograťická charakteri st ika 

V Malej Fatre domin ujú d,a horninm é t)P) - tonality 
a granity až granodiority. pričom sú tonal i ty reprezentované 
vzorkou G M F-6a. 12. 1 3 a 16b. V bázickej ších grani toi
doch je charakteristický plagioklas. ktorý bazicitou nepre
kračuje -J.O % anortitm ej mol ek ul: . kremeň j e euhedrál ny. 
polykryštalickS, biotit úplne nahrádza sekundárna asoc iá
cia minerálm chlorit. titanit. rutil a kre meň, K ži1 ec 
sa 1yskytuje iba lokálne a je interstic iálny . M iestam i 
sa nachádza aj bledozelený amfibol. T ) pický j e trans
parentný apatit a zirkón (v zmy sie Pupina. 1980, , ) šš ie 
subtypy S). K vantitatírnc ,ýrazne pre,ažuje allanit nad 
monazitom. ľ)SK)lujC1cim sa ,elmi ojed inele. Prehnit. 
pumpell) it a granát sa 1) sk:, tujú ako produkt::, postmagma-
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tických procesov. Kvantitatívne významné je aj zastúpenie 
opakových minerálov - ilmenitu, leukoxénu a magnetitu. 

Sycnity až granodiority zodpovedajú vzorke GMF-9. 11 
a 18. Hlavnú minerálnu náplň tvorí plagioklas s bazici
tou Ando.is, kremeň a K živec. K živec je makroskopicky 
ružový. Biotit býva v dôsledku postmagmatických alte
rácií premenený na asociáciu minerálov chlorit. titanit, 
rutil. kremeií a K živec. Akcesorické minerály zastupuje 
asociácia apatit. zirkón (v zmysle klasifikácie Pupina, 
1980. prevažne nižšie subtypy S), monazit, epidot. xeno
tím. lokálne allanit, granát, prehnit, pumpellyit. opakové 
minerály (magnetit, sporadicky ilmenit a pyrit). Kvantita
tívne monazit prevláda nad allanitom, tvorí žlté až oran
žovohnedé subhedrálne kryštály bez okru alebo s okrom 
z minerálov vzácnych zemín. Pre magnetit ako hlavného 
reprezentanta Fe-Ti oxidov je charakteristický \ yšší obsah 
ilmenitového komponentu. 

Datovania 

Vzorka G MF-18 bola datovaná konvenčnou U-Pb 
metódou laserovým na budením kryštálov zirkónu. pripra
vených na analýzu výberom pod mikroskopom vybaveným 
katódovou luminiscenciou. Zirkóny sú charakteristické 
magmatickou zonalitou, pričom sa výskyt zdedených 
jadier nezistil. Výsledné analýzy dávajú konkordantný vek 
3-+6 ± 1 O Ma a zistená MSWD je 1.17. Stanovené U-Pb 
veky kombináciou izotopových pomerov zobrazuje tab. 1. 

Tab. 1 
Vfsledky U-Pb datovania separovaných zirkónov metódou 

LA-ICP-MS vzorky GMF-18 
Results of U-Pb dating of separate zircons using 

LA-ICP-MS method. sample GMF-18 

Vek (Ma) 

GMF- 18 350 24 346 25 389 42 

Kryštály monazitu sa datovali chemicky elektrónovou 
mikrosondou (Monte!. 1992) a rovnako ako zirkóny 
sa vyznačujú zonalitou . U-Pb-Th vek monazitm je 

Tab. 2 
Výsledky U-Pb-Th datova nia separovaných 

monazitO\· granitoidov Malej Fatry 
Results of U-Pb-Th dating of separated monazites 

of the granitoids of Malá Fatra Mts. 

Vzorka Vek (t) ± (2cr) Počet an. MSWD 

GMF-2b 334 22 8 0.44 (2.07) 
GM F-6a 328 18 7 0,63 (2. 15) 
GMF-9 325 14 8 1 .1 1 (2.07) 
GMF-11 331 17 6 1.52 (2.26) 
GMF-12 331 21 5 0.77 (2.41) 
GMF-13 325 23 5 0.85 (2.41) 
GMF-16b 331 9 9 1.77 (2.00) 
GMF- 18 321 IO 9 0.56 (2,00) 

v priemere nižší ako \ek zistený ostatnými nezá\islými 
metódami. Tak ako tonality aj granodiority a syenity uka
zujú podobný vekO\ ý rozpty 1 321 až 33-1- ± -1- až 23 Ma 
(tab. 2). 

Diskusia 

Priestorové umiestnenie. prítomnosi dvoch granitových 
typm s afinitou k typu I a S. ako aj \ zfah grani toidm 
k metamorťovanému kryštaliniku evokujú Ú\ ahy o možnej 
vekovej diskordancii tý·chto granitoidm (Ivanov a Kame
nický. 1957: Kamenický ct al., 1987: Broska et al.. 
1997). Najrozšírenejšie typ) (tonality ). \ 1skytujúcc sa 
prevažne \ j užncj až j \. časti pohoria. sú \ priamom 
intruzívnom kontakte s mctamorfovanými horninami 
kry štalinika. Akcesorické zloženie minerálm tonalitov sa 
\ princípe velmi podobá akcesorickému zloženiu grano
dioritov S. Zirkóny s vyššími I. T. (nad 350). prevládanie 
allanitu nad monazitom a ilmenitu nad magnetitom 
dávajú tonalitom charakter typu 1. kým granodiority 
vyskytujúce sa prnažne v se\ernej (krivánskej) čas ti 

magmatického plutónu . s čiastočne odlišnou asociáciou 
akcesorických minerálm. majú afinitu k typom S. Zirkóny 
sa tu \'_YZnačujú nižšími I. T. (pod 350). monazit prevláda 
nad allanitom a magnetit nad ilmenitom. Pri kryštalizácii 
sa z magmatickej taveniny odmiešavala ilmenitmá mole
kula a\' magnetite \Znikali ilmenitO\ é inklúzie. 

Staršie ani nové vekO\ é údaje granitov Malej Fatry 
nev1kazujú očakárnnú výraznejšiu \ariabilitu veku (Ivanov 
a Kamenický, 1957; Kamenický et al.. 1987: Broska et al., 
1997). Nový údaj U-Pb datovania spÍňajúci petrograťické 
kritériá mladšieho „ magurského" typu granitoidu (sensu 
Ivanov a Kamcnick)'.. 1957) posk) tol \ek 3-1-6 ± 1 O Ma, 
čo je v súlade s geochronologickým datmaním tzv. 
typov I (353 +5: -11 Ma U-Pb: Shcherbak et al., 1990: 
361 ± 1 O Ma Rb-Sr: Bagdasaryan et al.. 1992: 365 Ma 
Rb-Sr: 350 Ma Sm-Nd: Kohút et al. . 1999). 

Hoci chemické datmania U- Pb-Th monazitu dávajú 
relatívne mladšie \ ek) ako ostatné nezávislé datovania. 
treba počítať s väčšími chybami merania, ako aj s fak
tom. že monazity môžu byt \ ekovo čiastočne anulované 
(resetornné). Separované monazity, často charakteristické 
zonalitou. boli pri postmagmatických udalosti ach značne 
reekvilibrované. čoho \ýsledkom je aj \Znik sekundár
nych vzácnoze mi 110\ ý ch a na Th bohatý ch fáz priamo 
vo ťragmentovanej štruktúre monazitu resp. na okrajoch 
zŕn. Napriek tomu zistené \ek) , i keď majú značný 
rozptyl (321 do 33-1- Ma). indikujú \Znik monazitm 
na hranici spodného a vrchného karbónu. Systematicky 
nižší monazi tovS vek potvrdila aj vzorka GMF-18, ktorá 
sa datovala obidvoma metódami: pričom zirkónový U-Pb 
konkordantný vek je 3-+6 ± IO Ma a U-Pb-Th vek mona
zitov 321 ± lO Ma. 
Podľa výsledkm možno predpokladať. že sa malo

ťatran ské granitoidy skladajú z rozličných. ale geneticky 
príbuzný'ch typov granitoidných hornín resp. vznikajúcich 
pri jednej tektonometamorfnej udalosti v niekoľkých 
magmatických pulzoch. Je tiež pravdepodobné, že tonality 
resp. ,.hybridné granitoid) .. _ ktoré sú \ intruzívnom 
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,·ztahu s metamorfovaným kryštalinikom, majú sčasti 
iný protolit ako diferencovanejšie granodiority na S. Práve 
intruzívno-migmatitický ,ziah týchto hornín umožňuje 
predpokladať, že sa niektoré tonality mohli priamo gene
rovať aj migmatitizáciou metamorfovaných komplexov, 
čo je v súlade s názormi Janáka a Luptáka ( l 997). Dostup
né izotopO\ é dáta (Bagdasaryan et al., l 992: Kohút et al.. 
1999) naznačujú spodnokôrovo-vrchnoplášfovS protolit. 
Ich na Rb chudobný zdroj je typický pre západokarpatské 
granitoidy typu I (KráL 1992. 1994). 

Kedže Malá Fatra je dôležitým článkom geologickej 
stm by Západných Karpát, jej spodnokarbónsky vek a hor
niny typu I zarad.ujú granitoidné horniny do suity spodno
karbónskych západokarpatských granitov typu I. Tieto 
granity sú súčastou rozs iahlejšej magmatickej udalosti 
hojne rozšírenej v európskych variscidách (napr. Liew 
et al., l 990: Janoušek et al. . 1995; Down es et al., 1 997) 
ako výsledku spodnokarbónskych kolíznych udalostí 
(Matte, 2001 ). 

Podúkornnie. Práca bola financovaná z grantu VEGA 4097 
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Násunové štruktúry silicika v gombaseckom lome 
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( Doruľcné 26. 5. 2005) 

Over1hrust structures of Silicicum in the Gombasek open pít 

The Silica nappe in the Gombasek open pit is built with Wetterstein limestoncs. In reactivated limesto ne 
bcdding th e s lices of Upper C retaceous Gombasek Beds are tec to ni cal ly incorporated. T he s tud ied 
striations re,·ea led the sou th -ve rgent orientation of overthrusts . T he orerthrust planes a re seg mented by 
the duplex system hav ing the orientation ENE-WSW 

Kcy words: Sili ca nappe. Gombasek Beds. south-vergent overthrusts 

Úvod 

Pmrcho, 5 lom Slavec-Gombasck je situovaný v silickom 
príkrove Vnútorných Západných Karpát. Silický príkrov 
, Slovenskom krase tvoria čiastkové príkrovy a šupiny 
s vergenciou na S (Mel Io et al. , 1997). Vrchnokriedov5 presun 
príkrm m ých telies bol prm·depodobne ,·iacetapový (ibidem, 
Plašienka, 1999). Včlenenie scnónsko-kampánskych bridlíc 
do násunových štruktúr v študovanom území a zvrásnenie 
eocénno-oligocénneho somodského súvrstvia, Tumianskej 
kotline ( Elečko a Vass in Mello et al., 1997) dokumentujú 
výrazné deformácie čiastkm·ých štruktúr silici ka aj v terciéri. 

Geologická stavba územia 

Lom Slavec-Gombasek je otvorený na južnom okraji 
Plcšivskej planiny (obr. 1). Vrstvový sled silicika zastupuje 
len litoťácia wettersteinsk_1;ch vcípenccJ\' ladinsko-kordernl
ského veku. Vrchnokriedové (santónsko - kampánske) 
gombasecké tTSf1 ')' sú z hľadiska presunu si lického príkrovu 
po príkrm o, ou jednotkou. 

Podstatnú čast ložiska buduje masívny biely a bielosiv5 
wettersteinsk_v ťCÍpenec s bohatou strednotriasovou faunou 
(porm. Bystrický. 1964: Mello et al., 1997). Vápencové 
vrst,) sú lavicmité až doskmité, hrubé 0,3 až 1,5-2 m. 
Vrstrnvitosi generálne sleduje smer SV-JZ a má mierny 
monoklinálny sklon l0-20°na SZ. Vrstvové plochy sa 
tcktonick) reakti1mali a potom porušili. Podľa štruktúr
nych, ako aj stratigrafických záznamov je zrejmé, že te
rajšia hrúbka , ápencm·ého komplexu , lome nezodpovedá 
pôvodnej. Výrazné zhrubnutie celého proľil u I ápencových 
litoťácií je výsledkom vývoja popríkrovových deformácií. 

Gombasecké l'rstťy sú z tmavých bridlíc a z pieskovca 
(obr. 2), sú známe len z tohto lomu a vystupujú v 110111 
vo forme medzi vrstvových šošo1 iek alebo nepravidelných 
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polôh. Pieskmec je tmavosiv5 až žltohnedS', jemnozrnný 
až strednozrnn(,, la, icm it<, s hrúbkou lm íc niekoľko cm. 
Ílovec až kalo,~c sú tmmiajemne sa rozpadá,ajú. Vo vrst
, ách sú Zľ) šk) santónsko-kampánskej makroťaun1 (Mello 
a Snopková, 1973). Poloh) gombaseck5ch I rstiev sú 
najčas tej š ie I bazálnej časti lomu a tam majC, aj najväčší 

rozsah. Výškový rozdiel medzi polohami je od IO do 30 m 
a smerom do nadložia dosahuje až 1.50 m. Ich pozícia, oči 
polohám wetterstei nského vápenca je sčasti tektonická. 

Primárne št ruktúr) litoťácií. t. j. 1 rstrn1itost ,,etterstein
ského I ápenca a gombaseck5ch , rstie, . možno slcdm ai 
len I reliktoch. Ploch3 nstrn,itosti sa tcktonick) reakti
' ovali. využili ich násunové štrnktúry. ktoré sú zároveň 
najstaršími tektonick5rni štruktúrami I lome. a z 15razňujú 
ich tektoni zované poloh) gombaseck5ch 1rstie, , medzi
vrstvm 5 ch plochách 11 ettersteinského , ápenca. Naj1 äčšie 
polohy gombaseckých Hstiev sú, spodných etážach, ako 
aj na ,5chodnom okraji lomu. Smerom k l) Šš ím ctážam 
sú tektonicky vy1alcornné a dezintegrované. Je zrejmé, že 
gombasecké vrst1). ktoré pôvodne tvorili jeden horizont. 
dnes dokumentujú ,.sendvičo1 itú" sta1 bu úze mia. Smer 
nstie, je S-J so sklonom 26° na Z. pri čom , o I y šších 
etážach sú pl och) vrst1 ovitosti tektonicky rota, ané 
a majú smer od V- Z po SSZ-.1 .IV so sklonom 3.5-60° na S 
až SVV. Rozdielnu ori entáciu majú aj plochy sunutia 
šupín silického príkrmu. čo je nesporne, ýsledok nalože
n5 ch duplexm 5 ch štrnktúr ( obr. 5) . 

Záverečné poznámky 

ŠtruktC1rne dáta z lomu Gomhasek poukazujú na , eľmi 
širok5 tektonick5 il1\ entár. ktor5 sa zrejme I y, íjal , nie
koľk.5 ch štádi ách deformácie aj po presune silického prí
krmu. Relikty nás unmý,ch plôch sú , lome zastúpené 
len ojedinele a z ich analýz) 1 y plý, a. že sa priestor skra-
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Obr. 1. Geologická rnapa s lo kalizáciou študm aného územia. 

Fig. l. Geol ogi ca l rnap with location of s tudied area . 

Obr. 2. Gorn basec ké v rs tvy. striedanie polôh sv etl ého pie skovca 
a tma vého ílovca. 

Fig. 2. Gorn basek Beds. al ternat ion of li ght-colo ured sandstone and dark 
claystone. 

nasun cor 
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Obr. 3. Tektonogram nás un,wS'ch pl ôch s lineác iami. 

Fig. 3. Tectonic di agram cli splaying overthrus t planes with lineatio ns. 

m Compressrve 

Obr. 4. Di ag ram orientác ie korn presnS ch a nte nzních sektorov 
násunov)°ch pl ôc h. 

Fig. 4. Diagram wi th ori en tation of corn pression and e,tension sectors 
of ove rthrust planes. 
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Obr. 5. Tektonogram plôch duple, 01 s lineác iam i 

Fig. 5. Tec toni c di agram of dupi nes II ith li nea tions. 

duplex 1nv 
S1gma 123 

Ii CorncJre sslV€ 

O Te11s 1!e 

Obr. 6. Diagram ori e ntácie kom pre snýc h a n tenzn Sc h sek to rov 
na dup lexových štrukt úrach. 

Fig. 6. Diagram displaying the orientation of compression and n tension 
sectors on dupi ex structure s. 
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coval na plochách smeru SV-.IZ so sklonom --l-5° na SZ 
(obr. 3) v kompresnom poli s orientáciou smeru S-J 
(obr. -1-). Litológiu lomu silno porušuje systém duplexov 
s orientáciou maximálneho kompresného napätia smeru 
YSV-Z.IZ (obr. 6). Duplexové domény v študovanom 
odkryve okrem iného spôsobili aj opakovanie sledu vrstiev 
wettersteinského vápenca a gombaseckých vrstiev. 

Podúkornnie. Ďakujeme ľedeniu spoločnosti Carmeuse Sloľakia. s. r. o„ 
za umožnenie publikoľať získané výsledky a MŠ SR za finančné 
prostriedky z grantu 1/2170/05 a 1/2164/05. ktoré sa použili na výskum 
a prípravu tohto príspevku. 
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Economic occurrences of magnesite and talc mineralization in Slovakia: 
The result of favourable interaction of protolith and geodynamic evolution 

The article interconnects petrologica\ and fluid inc\usion data with tec toni c and rnicrostructural data 
into the comp\ete genetic model for rnagnesite and talc rnineralization hosted by Carboniferous proto
lith. The inves tigati on benefited al so from the recent knowl edge about geod)nam ic ernlu tio n of wider 
contact zo ne of Gernericum and Veporicum. 

Key words: magnesi tc. talc. Sinec zonc. Ochtiná zone 

Úvod 

Genézu magnezitovej a mastencovej mineralizácie 
viažueu sa na karbónsky protolit sme študovali v dvoch 
samostatných zónach v širšom priebehu západnej stykovej 
zóny veporika a gemerika. Severná, sinecká magnezirovo
-mastencoťá zóna (s hlavnými ložiskami Kokava, Sinec. 
Samo a Hnúšta-Mútnik: jej priebeh korešponduje so sinec
kou strižnou zónou ako častou zdychavského strižného 
systému), je charakteristická ekonomickými akumuláciami 
magnezitu a mastenca, k51m dominujúci magnezit a len 
mineralogické výskyty mastenca sú charakteristické pre 
južnú. ochtinskú zónu (hlavné lož.i ská: Dúbravský masív, 
Lubeník , Ochtiná. Sirk, Ploské, Poproč: korešponduje 
s priebehom ochtinského súvrstvia v západnej stykovej 
zóne gemeri ka a vepori ka). Nové dáta o magnezitovo
-mastencm ej mineralizácii (petrológia, fluidné inklúzie, 
tektonické a mikroštruktúrne dáta) pomohli vytvoriť jej 
komplexnú evolučnú schému. 

Genéza magnezitu 

Magnezit v obidvoch zónach vznikol postupným nahrá
dzaním kalcitu v karbónskom vápenci dolomitom a mag
nezitom pri metamorfnom procese MI vo vrchnom perme 
a na jeho rozhraní s triasom. Na datovanie tohto procesu 
sme použili známe superpozičné vzťahy novoveského 
súvrstvia s evaporitmi. V sineckej zóne sa karbonátovou 
termometri ou pre M \ zisti la teplota 280-1-00 °C. v ochtin
skej 370-1-20 °C (Radvanec a Prochaska, 2001: Kodera 
a Radvanec, 2002). Trend e,·aporitizácie a nízky molárny 
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pomer Cl/Br ,s. Na/Br vo fluidn5ch 151uhoch (Prochaska 
in Németh et al., 2004) potndili. ž.e M g pri magneziti zácii 
poskytm ali vrchnopermské soľanky z bazénm, ktoré boli 
produktom variskej postkolíznej (post-VO) regionálnej 
extenzie. Soľanky. ktor5 ch penetráciou karbonáto, ý mi 
telesami vznikli neskôr magnezitm é ložiská Dúbrava, 
Miková a Jedľovec (a s. 1. aj celej ochtinej magnezitovej 
zóny). mali mierne ni žši u salinitu a homogenizovali sa 
pri ni žšej tepl ote ako soľank) ložiska Hnúšfa -Mútnik. 
To by mohlo indikovať relatírne distálnejšiu pozíciu karbo
nátov neskorších ložísk v ochtinskej zóne ako , prípade 
marginálnejšej pozíci e karbonáto, ložísk sineckej zóny. 
Mikrotermometriou a izochorick5mi obálkami fluidných 
inklúzií zistené P-T charakteristík) nahrádzania Mg 
(Kodera a Radvanec. 2002) indikujú prekry tie karbonáto
vých šošoviek hrubým stÍpeom sedimentm a 1ulkanitov 
vrchného karbónu a permu. Soľanky po e.,tenzných frak
túrach zostupovali v krehkom rež.ime. Objemmú difúziu 
Mg iónov telesom spodnokarbónskeho I ápenca pri nahrá
dzaní umožnil kontrast reologicky mäkkej a plastickej 
monominerálnej kalcitickej šošo, ky , oči reologicky 
tndším poly mineráln) m horninám I podloží a nadloží 
karbonátovej šošovky. Difúziu Mg ióno, akcelermal 
seizmick5· pumping 1yvolan5 epizodick5m uzatváraním 
ntenzných zlomov pri poklese hornin015ch blokov 
cxldelených zlomami I krehkom režime. 

Genéza mastenca 

Mastenec sa vyt10ril I časom oddelenej mladšej tektono
metamorfnej udalosti (M2: 1. c.). Dato1 anie minerál01 
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syngenetických s mastencom (svetlej sľud1 . biotitu a amfi
bolu: Maluski in Kováčik et al.. l 996: Koľáčik a Maluski. 
l 99.'i. a i.) rornako ako mikroštruktúrne dáta asociujú 
vznik mastenca s alpínskou nchnokriedovou tektono
termál nou udalosťou AD2. Termálne účinky. regionálna 
extenzia (odstrešovanie) a vznik fluidného toku prestupu
júceho cez kôrové diskontinuity \ otvorenom systéme 
počas štádia AD2 boli dôsledkom alpínskeho kolízneho 
(AD 1) zhrubnutia kontinentálnej kôr) - severovergentnej 
imbrikácie a násunov I rámci kohútskej zóny veporika. 
amputácie a prešmyknutia ochtinského súvrstvia s nadlož
ným zlatníck) m a hámorsk5m súnstdm na obal od, 
re1 úcku skupinu južného 1eporika rornako ako se1ero-
1 ergentného dosunutia spodnopaleozoick5 ch hornín gelnic
kej skupín) gemcrika na uvedené horninové sledy. 

V5 skum v sineckej srri':,nej -:.ône, kde boli dolomitovo
-magnezitové šošovky (magnezitizácia v post-VD štádiu 
Ml) a ich sprevádzajúce litotypy v štádiu AD , zasend
vičované medzi kompetentné bloky kryštalinika, doložil 
v štádiu AD2 prestupu_júcu steatitizáciu a vznik mastenca 
v extenzn5ch mikroštruktúrach pri --1-90-5--1-0 °Ca 2--1-0-.B0 
MPa (metamorfn5 proces M2: Kodera a Radvancc, 2002: 
Németh et al.. 200--1-). Ochtinská zóna (ložisko Dúbrava 
a Mi km·á) bola pri procese M2 1 o vzdialenejších perifér
nych častiach od zdroja tepla (horúcej líhie). čo potndili a_j 
karbonátO\ ou termometri ou zistené nižšie hodnoty P-T. 
praktick1 neodlíši teľné od hodnôt pri Ml. 

Ekonomická akumulácia mastenca v sineckej zóne j e 
produktom anti tetických strihov v deformačnom štádiu 
ADJ, ktoré bolo priamym pokračovaním štádia AD2 

(zmena kinematík) z extenzného odstrešovania do transpres
nfch strihov). Steatiti zácia bola \eľmi výrazná\ se1ernej 
magnezitovo-mastencovej zóne (sinecká strižná zóna). 
lokalizovanej bli žš ie k 1eporickej osi extenzie (horúcej 
línii). Smerom k jej periférnym častiam (ochtinská mag
nezitová zóna) účinky metamorťného procesu M2 a steati
tizácia slabli. 

Záver 

Genéza magnezitu a mastenca v ochtinskej a sinecke_j 
zóne je výsledkom priaznivej interakcie protolitu a geo
dynamickej evolúcie v širšom okolí stykovej zón) gemerika 
a veporika. 

Genézu magnezitu vo vrchnom perme až po rozhranie 
permu a triasu determinm ali nasledujúce javy: 

1. Existencia vrstin spodnokarbónskeho primárneho 
šclfového vápenca prekryt5ch hrub5°m stÍpcom sedimen
tm· vrchného karbónu a permu s evaporitickým bazénom 
v nadloží. 

2; Zostup soľaniek po extenzných zlomoch. ktoré 
v hl bke penetrovali horizont vrstiev primárneho vápenca. 
Postkolízne extenzné prostredie podmieni l vysok5 geo-

termáln) gradient (genéza anatektického granitu t) pu S. 
1 ulkanizmus). V zá1 islosti od rozdiclm I reológ ii mono
minerálneho kalcitického \ápenca (reologick) mäkká lito
lógia) a polymineráln)ch obklopujC1cich hornín (tvrdá 
litológia) bola umožnená objemmá difúzia Mg iónm 
1 o I ápencoch \ plastickom rež.ime (mctamorfný proces 
M 1 ). Pretlak fluíd spôsohili epizodické pokles) nadlo;íia 
\ e\tenznom režime a uza\ retie zlomo1 (seizmick5 
pumping). 

Genetická spätosť mastenca s I rchnokriedm 5 m odstre
ŠO \ a ním (deformačné štádium AD2 : metamorfn5 proces 
M2J sa zi stila mikroštruktúrnou analýzou. Generácia 
S) ngenetick5 ch minerálm s mastencom geochronológiou 
\ ykázala nchnokriedov5 \'ek. 

l. Pri spodnokriedm ej se\ erovergentnej kol ízne_j i mbri
kácii sa horniny si necke_j zóny zasench ičm al i medzi blok) 
kr) štalinika (reologick) najt1 rclšia litológia) rm nako ako 
homin) ochtinskej zón) medzi juhOI eporick5 obal a gel
nickú skupinu gemerika. L itol óg ia sineckej a ochtinskej 
zón1 s telesami magnezitu na rozdiel od ich podlo1ia 
a nadložia reprezenlo\ ala reologick) mäkké prostredie. 
pričom I si neckej zóne išlo o \ äčší reol ogic k5 kontrast 
ako I och ti nskcj (zo He tej relatírne reologick) mäkk5 mi 
sedimentmi a \ ulkanick5mi produktmi). Tento kontrast 
sa prcjm ii genézou ekonomických akumulácií mastenca 
(M2: AD2) 1 sineckej a len jeho mineralogick5mi 15-
skytmi \ ochtinskej zóne. Teplo spôsobujúce metamorfów 
M2 je 1 5 sledkom postkol ízn) ch termál íl) ch efektov. 

2. Kinematika odstrešovania \ štádiu AD2 \ širšom 
okolí západnej Sl) kovej zón) gemeri ka s I eporikom kon
tinuálne kornertmala clo sini stráln)ch strihm aktiláciou 
pô10dn5ch diskontinuít. Tie sprm idla pomohli dot10riť 
a rozš íril štruktúr) s mastencmou minerali záciou (\Znik 
znečisteného. tzv. technického mastenca), 
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Východoslovenská panva vo svetle nových poznatkov 
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(Doruc'ene 20.5.2005) 

East Slovakian Basin in the light of ncw knowlcdge 

Th e East Sl ov aki a n Basin represent s th e ľore - arc, re sp. from Sarm a tian the inne r-arc basi n of 
Western Carpathians. lt is a part of extended Trans-Carpathian Basin , but in its fra rn e it has d istinc t 
a lltonornous pos ition . The East Sl ovakian Basin inforrnally accounts al so Molda va Basi n and valley oť 
the Roňava river. formall y and ge neticall y be longing to hinterland zone of the Carpa thians . the 'lyírség 
Basi n (Vass. 2002). 

The East Sl ovakian Basin opened and infilled during Neogene in the vici ni ty of sllbducti o n zone oľ 

Outher Carpathians. During Eggenburgian into the space of recent bas in interfered the sedimentary 
space of Centra! Carpathian Paleogene. The closure of thi s basin is as reason of compress ion during 
Ottnan gi an. 

In the beginning of Karpa thi an a new bas in started to be opened. being ge nerated by thermal hetero
geni c extension of lithosphere caused by uplift of Panno nian asthenosphere. This su bs idence ended by 
salinity crisis (Soľná baňa Formati o n) Later. befo re the end of Karpathian. the basin started open ing 
again by pull-apart regime (Vass e t al „ J998). The irnportant ro tati o ns of th e basin were regis tered after 
Karpathian, but mainly after Sarmatian. 

The basin till Sarrnatian developed as typi cal shea r (p ull -a part) basin with al! characteristic attribu
tes. In Upper Badeni~n was the pu ll -apart regime interrupted with the second sa linity cri sis (Zb ud za 
Formation: Vass and Cverčko. 1985: Túnyi et al.. 2005). Opening of the bas in was compe nsated by sy n
chronous space shortening during ove rthrusting of Outer Carpathians between Tarn ow and Rzesow towns. 

At the end of Mi ocene. with the first indi cations already in Middle and Late Sarmatian. the rnec hani sm 
of pull-apart opening dece lerated and the basin inve rs ion started. Subs idence progress ive ly lowe red. 
During Pliocene the basin definitively cl osed . 

The cumulative maxima! thickness of the bas in fil! is 8-9 km (Šefara in Šefara. ed„ 1987: Vass e t al. . 
2000). 

Východoslovenská panva sa ako súčasť transkarpatskej 
panvy otvárala a zapÍňal a v neogéne blízko s ubdukčnej 
zóny Vonkaj ších Západných Karpát v dvoch etapách. 
V prvej - v egenburgu - do priestoru dnešnej zasahovala 
panva, v ktorej sa pôvodne ukladali sedimenty centrálno
karpatského paleogénu. Transpresia v tejto etape ovplyv
ňovala sedimentačné priestory pozdÍž vnútornej strany 
bradlového pásma, ktoré paleogeograficky komunikovali 
s panvou v priestore Levočských vrchov a šarišského paleo
génu. Územie ovplyvnila transpres ia generovaná kosou 
terciérnou konvergenciou za vzniku transpresnej strižnej 
panvy (panvy pull-apartového typu), ktorá sa otvárala 
v egenburgu v stresovom poli s maximom kompresie 
v smere SSV-JJZ a s extenziou v priečnom smere (v dncš-
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ných koordinátach). Otváranie kontrolovali zlomy smeru 
VJV-ZSZ s ľavým a sz. smeru s pravým posunom (Kováč 
et al. , 1994). Na okraji stri žnej panvy vznikali delty. Delta 
pri Lade (Janočko in Kováč et al. , l 994) vznikla na strmom 
tektonicky kontrolovanom svahu v prostredí s vysokou 
energiou. Deltové sedimenty tvoria vrchnú časť čeľovského 
súvrstvia. Panva zanikla po kompresii v otnangu. 

Nový transtenzný režim panvy (Bezák et al., 2004) 
so strižnopoklcsovými zlomami sa začal v karpate, uprostred 
neho sa extenzia a s ňou súvisiaca subsidencia prakticky 
zastavili , panva degenerovala na slané lagúny a v nich 
vzniklo soľnobans ké evaporitové súvrstvie. Pri tlakovom 
relaxe oblasť panvy rotovala asi 30° proti smeru hodino
vých ruči č iek (dalej CCW). V neskorom karpate v ranom 
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bádene sa vytvoril trans tenzný tektonický režim a pri veľ
kej rýchlosti sedimentácie sa v panve hromadili hrubé 
súbory sedimentov. Tento výrazný rifting sa na konci 
zapÍňania panvy zmiernil, ale panva sa nikdy nedostala 
do typického postriftového termálneho štádia (Vass et al., 
1988) . 

O ranom bádene sú informácie z merania krehkých 
deformácií, ktorých smer kompresie bol SSZ-.JJV. V takom
to poli vznikli alebo ožili poklesové z lomy smerovo 
zhodné s kompresiou a ako dokazujú seizmické rezy, boli 
synsedimentárne. Okrem toho boli aktívne aj zlomy sz. 
smeru a smeru V-Z, po ktorých prebiehali pravé horizon
tálne posuny. Na zlomoch ssv. smeru bol ľavý laterálny 
pohyb. Najdôležitejšie boli zlomy smeru SZ-JV, najmä 
močiaransko-toplianske , trebišov ské a hažínsky zlom. 
Na seizmických rezoch približne kolmých na tieto zlomy 
možno vidieť ,,kvetnú štruktúru'· (flower srrucrure), čo je 
dôkaz o hori zontálnych posunoch pozdÍž zlomov. 

V strednom bádene aktivita zlomov, otváranie a rýchlost 
subsidencie veľmi zoslabli. Morské prostredie, typické 
pre raný báden, bolo vo vrchnom bádene (Túnyi et al., 
2005) vystriedané hypersalinným, v panve nastala druhá 
kríza salinity a vzniklo ďalšie súvrstvie evaporitov -
zbudzké. 

Kríza salinity a s tým spätý stresový relax skončili 
staršiu etapu strižného otvárania panvy. V neskorom bá
dene sa panva opäť dostala do stresového poľa s výraznou 
kompresnou z ložkou v smere VSV-ZJZ. Príčinu tejto 
zmeny treba hľadať v zmenách mechanizmu subdukcie 
vo Vonkajších Západných Karpatoch. Mohol to byt pre
chod od subdukcie do kolízie pri pokračujúcom vzájomne 
kosom pôsobení hlavných tlakových vektorov tohto 
mechanizmu. 

Od neskorého bádenu až do stredného sarmatu vývoj 
panvy kontrolovalo stresové pole s kompresiou v smere 
VSV-ZJZ a s extenziou smeru S-J. V takýchto podmien
kach boli aktívne poklesové zlomy paralelné so smerom 
kompresie. Pravé horizontálne posuny boli na zlomoch 
sv. a ľavé sz. smeru. Toto stresové pole nastúpilo po sali
nitnej kríze, keď bolo hypersalinné prostredie v panve 
opät vystriedané morským a panva sa znova začala inten
zívne otvárať pull-aparrov}m mechanizmom a subsidovať. 
Subsidenčné centrá sa premiestnili do centrálnej (v rchný 
báden) a neskôr do jv. časti panvy (s podný sarmat). 
Nameraná rýchlosť subsidencie v panve kulminovala 
pri sedimentácii 390 cm/1000 rokov (Kráľ et al., 1990). 

Na konci bádenu pri prechodnom tlakovom relaxe roto
val litosférický blok nesúci východoslovenskú panvu 
okolo 17-25° CCW (Vass et al., 2000). V sarmate akti
vita zlomov pokračovala v nezmenenom stresovom poli. 

Nové stresové pole vzniklo na sklonku sarmatu. Jeho 
extenzná súčasť rotovala do smeru SZ-JV (v dnešných 
koordinátoch), čo umožnilo dextrálne pohyby na zlomoch 
smeru S-J. Zlomy sv. smeru fungovali ako poklesové. 
Vertikálne pohyby boli aj na zlomoch smeru S-J, napr. 
na zlomoch hornádskeho systému, na albinovských, 
ako aj na laboreckých zlomoch, ktoré podmienili vznik 
brekovskej brány - prelomu paleo-Laborca cez Humenské 
vrchy. 

Ústup kompresie znamenal spomalenie otvárania panvy 
a subsidencie, čo sa dobre odráža na subsidenčných kriv
kách, ktorých priebeh sa už od stredného sarmatu sploš
iuje (Vass el al., 1988) a s ignalizuje koniec zapÍňania 
panvy. Tento proces pokračoval aj v neskorom miocéne, 
keď sa rozsah panvy zredukO\ al. Panva sa zmenila na ja
zero a v ňom rýchlost subsidencie veľmi poklesla (Vass 
a Čech, 1983: Vass, 1989) . 

V takejto kinematickej situácii elastická litosféra relaxo
val a, vznikli podmienk:: na tretiu rotáciu s uhlovou hod
notou okolo 25-35° CCW a, ako ukázali paleomagnetické 
merania, najmladšie rotované horniny sú neskorosarmat
ského veku (Orlický, 1996). 

Na konci miocénu - pravdepodobne , ponte - panva 
prešla posledným stresovým šokom s kompresiou v smere 
VSV-ZJZ, čo bol následok regionálnej kompresie. Pre 
bočné stlačenie sa výplň panvy mierne prevrásnila. Drobné 
vrásové štruktúry sa zistili v sečovskom (panón), ale aj 
v teriakovskom súvrst\Í (karpat: Kováč et al., 1994). 
Nazdávame sa, že obidve vrásO\ é porušenia vyvolala tá istá 
neskoromiocénna tektonická kompresná udalosť, ktorá 
zapadá do scenára vyvolaného subdukciou vo Východných 
Karpatoch. 

Úze mie na J od Zemplínskych Hchov - údolie Roňavy 
a Moldavskej kotliny - z hľadiska geologicko-tektonic
kého vývoja patrí do termálne extenznej nyirségskej panvy 
(Vass, 2002). Synriftovú etapu vývoja reprezentujú 
strednomiocénne sedimenty vystupujúce v doline Roňavy 
poruše né poklesovými zlo1;1ami. Postriftové sedimenty 
mladomiocénneho veku zap!J'íajú Moldavskú kotlinu , kde 
zlomové porušenie nie je veľmi intenzívne. 

Záver 

Niektorí autori interpretujú tektonický vývoj vý,chodo
slovenskej panvy odlišne. Karpatskú a ranobádenskú výplň 
pokladajú za sedimenty iniciál neho riťtingu, vrchnobáden
ské a sarmatské sedimenty za synrifto,é a podľa nich bola 
panva od neskorého sarmatu v postriftovom štádiu (Baráth 
el al., 1997; Kováč a Zlinská, 1998; Kováč, 1999). Ale 
aj v prípade východoslovenskej panvy platí, že sa najmä 
postriftové štádium s relatívne malým podielom na výplni 
panvy od postriftového v termálnych extenzných zaobl ú
kových panvách . aký mi sú niektoré panónske panvy aj 
s podunajskou, zásadne odlišuje. Kumulatívna maximálna 
hrúbka výplne panvy je 8-9 km (Šefara in Šefara, ed., 
1987; Vassetal., 2000). 
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Bukowiec Ridge: A cordillera in front of the Dukla Basin 
(Outer Carpathians) 
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Abstmct 

Berwee n Du kla and Siles ian has i11s a large ridge was situared II hich sup plied both basi ns II ith clasric 
material Com posiri on of ir shows that during Eocene-Oligoccnc time it repre , entecl a ca lcareous 
platform II irh metamorphic basement of ľarious ages. Lasr metamorphism took place at rh e end of the 
Early Creraceous. 

Key words: paleogeography. O urer Carpat hi ans. in trabasinal ridges. Dukla Uni t. exoti cs 

One oľ the 1mportant problem s 1n reconstruc tion oť paleo
geograph) of the Carpathian bas111 1s distri but 10 11 oľ 1n ne r 
co rdillerns. \\'hich 11-ere source areas for the clasti c material 
ťor lhe Carpathian ľly sc h deposit s. Genernl paltern 1s kno11 n 
since a lo ng time , bul lh ere is s till a d isc uss1on conce rning 
lheir d islri butio n in thc eastcrn pa rt of the Carpathians and 
espec 1all) locati o n of the so urce areas ťor the Dukla Uni t. 

Dis tri but1 011 oľ redeposited c lasti c malerial \\'ilh111 the 
Dukla Basin a nd direction of paleocurrents (Fig. l) suggest 
tha t a source area (Buko11 iec Ridge) ťo r the clastic materi al 
durin g Late Cretaceous. Paleoce ne and Eoce ne 1ľas s it ua ted 
betwecen Dukla and Silesian ( Kro sno Zone) bas 111 s ( Slz1czka. 
197 1). Also sed imentolog ical data ťrom the Oligocenc sedi 
rnent s (Krosno Beds) and distribution o ť slump deposil s wit h 
exotic 111ater1a\ 111thi11 lhe SE part of the Centra\ Carpa1.h1an 
S)nclrnorium (Dzuly 1ís ki an d Sl 9czka. 1959: Sl qc zka. 196 1) 
point out al the same source aľea . Structure and com posit ion 
oľ the Buk o11 iec Ridge can be reconstructed upon the cha rac
ter oť c last ic matenal 1ľith111 thc SE part of the Sil esian Un it. 
A spec1 al ľal u e ťor reco nst ru ct ion o ť that R1 dge has e.\oti c 
rod,s. ľhe) appear 111 lenses oľten more than 50 me tres th1ck 
on the di sta nce oť more than 100 kilometres ťrom Kaln1ca . 
south from Sanok. thro ugh Bukowiec near Polish- Ukrain ian 
bo rder. up to the ri ve r O por 111 lťkraine (Fig. l ) 1vithin the 
Oligocene deposits ( Krosno Beds). ľhe s ize oť blocks can 
reach tens of metres in diameters and they are gcnerally angu
lar o r su ba ngul ar. Obta111ed data from these exotics (e . g. 
Wójcik. 1906: Slqczka . 1961: S lqczka and Wieser. 1962: 
Krach and Liszka. 1961 J sho11 that the source area was butl t 
of me tam o rph1c rocks 11 ith sed im e ntary cov er. G ree n-g rey 
phyllites, albite-calcite gne iss phyllites. garnet ph yl lit es. 
e pi dote -a \ bite a m phi boli l(.' S. q uartz i tes and w hi ti sh marbles 
repre sen l the metamorph1c rocks. ľhe se roc ks are producls oť 
regional and pan1cu larly d) 11am1c metamorph1sm. ľhe s11rn
lar met amorph1 c rocks (ph ylli tes. gne1sses. qu a rtz ite s. 
marbles) occur 111 sed1men tary rocks oť the Late Cretaceous. 
Paleocene a nd Eocene age with1n th e Dukla Unit ( Dany sz. 
197 1: Korá b and [)urko1 i č. 1978) which we re deri1ed from 
th e source s itu a tcd N E ťrom t he Dukla Basin Chromium 
sp inel s deriľed ťrom amphibolites and from ophi ol it ic t) pe 
oť rocks occ ur 111 hea\' y m111eral assembla ges (Dziub11íska. 
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200.'ll. The age oľ sed ime ntar) co1 e r oť metamorph 1c base
me11 t is Late Eocene an d Ol1 gocc11e. The secl1 mentar: sequence 
vis ibk 111 redepos ited bloc ks 1s ľťprc set1 lecl b) organudetritic 
l1111c stones an d rnar l1 sha\es that co nta,n sha l\cl\l 1ľa tCľ fauna 
as Oslreo. Cordiwn. C_\'/Jrino. C_ľlherea. Dľllla li11111, Turilelio. 
Narica, N11 11111111/i1rs, Or/,i10/in a. Brm;oa, apd hrack ish maľis 
11 it h CPrirhium and CYreno ľhe agc of thcs e scd1me nl ar) 
rocks 1s lh e La te Eocene and 011goccne oni) . ľhe age oľ 
metamorph1c rocks is disputa bk Part oť them ca n reprcsen t 
the Precambrian (Dz1ubi1íska, 200.l). part oľ them is )0L111-
ge r- e1en Aptian -A lbian ( 108 Ma . Popra" a el a l„ 200-1). 
Therefore pa rt oť the phy lli tcs and marb\c s can rep rese nt 
meta 1n orphosecl ľithonian iEar il CretJceous clas tic sedirnents. 
S1m ilar age ( Pt-eca mbri an. 590-5-18 + 1 J6- l 78 Ma and 
121-155 Ma) 11as cstabl1 sh ed in East Carpath1a11 me ta 
morphic massifs ( Maľll1arosh fvl ass11 e. Sem ene nko. 1960: 
Dani IO\ ich. 1980). It sho11s that a 1·eg1onal and a particularl) 
dyna1111c metamorphism aľľected a cons1dernbl e par t oť the 
East Carpalh 1a11 basin thal laler on ľormed the Buko11 1ec Ridge. 
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Fíg. 1. Geological she tch map oť the Eaqern Carpathians. Dots - fin
di ngs oť exotic shales within the Krosno Beds. Arrm1s - directi on of 
paleoc urrent s: R - R:i hil' Unit. 
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Fig. 2. Paleogeographic ske tch maps. 1 - ridges. 2 - initial fly sch basins . 3 - c:--tensional centrcs. -+ - marine shelľ. S - Btl) Potok lithofacies. 
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of thc Carpathi an basin. 12 - recent northern margin of thc Carpathi ans: B. R. - Bukowiec Rid ge. A. R. - Andr)chó\\ Ridge. SaR - Sanok Ridge. 
SSZ - Subsilesian Zone. K-BF - Kamienyj Potok-Black Fl ysch Basin. R-C - Rahiľ-Ceahlau Basin. 

The SE prolongation of this ridge proba bly was the Kum a n 
Ridge and the NW prolongation the Sile s ian Ridge. 

The 8ukow1ec Rid ge probabl y not yet existed at the beg1n 
nin g of the Cret aceous (Fig. 2). At that tíme the Dukl a and 
more north e rn areas (Chornohora Unit and Gol a tyn a nd 
B ys tre folds o ľ th e Silesi a n Unit; Glu s hko and Krugl ov. 
1971; Slqczka, l9'i9) forrned on e basin with the s i;;;ilar 
depos its (Shipot Beds of Barremia n-A lbi an age). Moreover, 
in a few existing co nglo1rn,rates within the Shi pot Beds in the 
Dukla Unit, besides quart z ites, phyllites, chalccdonilites, 
there are granito1ds and granodiorites (Glushko and Kruglov, 
1971: Danysh, 1971), not known from thc Bukowiec Ridge. 
In that tim e. ho1\' e1e r. a zone ra n bet\\'een the Dukla and 
Po rkulec basin s. which d i1 ided two litoľac 1es: Shipo t and 
Bi e la Ti sa type o ť d eposi ts (Fig. 2). Th e rern nants oť th1s 
zone. wh1ch had an extensional natme. are preserľed 111 ťron
tal part oť the Pmkulec zone . They are represe nted by huge 
bloc ks of subalkalic basalts. andesite-basalts, trach) tes and 
bwhenn a l lime s tones oť the Barremian-Aptian age which 
so metimes fo rm xenoliths 111 basalts (Kruglov, 1986). It 
points ou t that extensional movement 1n this zone lasted till 
Apti an. T his process probably has begun at the Juras s1c/Cre
tace o us boundary as 111 other part s oť the Carpathians 
(Gol o nka et al., 2003). D isappearanc e of these exoti cs 
to1ľard s north-west suggest s that rifting zone also terminated 
in this direction. 

Activity oť the Bukowiec Ridge started not ea rl1er than 
during the Late Cretaceou s. when it began to s uppl y clast ic 
material to the Dukla Basi n IC isna and Berezna Beds; 
S lqczka. 1970). Dunng pnmar) stage the Bukowiec Ridge 
11as more active 111 1t S E part a nd du ring the Ol1 gocene its 
acti1ity shíťted tolľards NW part. 

Situation of the soUľce area for clastic rnaterial of the Zboj 
Bed s. encountered in borehole ZboJ- 1 bel ow the Dukla Unit 
in the l::.ast e rn Slov ak ia . is no t clear. They are co mpo se d 
ma111ly from clas ti c materi a l de rived from granito1ds and 
sholľ an aťfinity to rocks found 111 borehole Me zgo rie- l 
below Chomo hora Unit. Ukraine (Úurkovi čc et al„ 1982). 

This work was supported by a gra nt from the Poli sh Cornmittee for 
Scientific Research (KBN No W0-1D 020 22) 

References 

Dani lm ich. J R„ 1980: Mctamorphism oľ che crystalline basemenc oľ 
the [lkrai ni an C'arpathians. Proc. XI C'ongr C'a rpath .-Balkan Geol 
Assoc. Magmatisrn and metam orphi srn Nui/ko \'/1 Du111ko . Kiel'. 
76 - M 

Danysz. W W„ 1971 Geologija zahidnoj castin i piwdenno110 shilu 
Ukrainskich Karpat. Nou~o l'a Di/111ku. Kiel'. 116 

Ďurkovič . T.. Koráb. T. & Rudinec. R„ 1982: Hl bo k)° štruktúrn y ľrl 
Zboj-1 Regi1111 . Geol. Zdpud. Kwpdt. !!Í. 76 

Dziubiriska. B .. 2003: Change of paleoenľ ironment in the Dukla Basin 
at the C'retaceous and Paleocene boundary based on rnineralogirnl 
and geochemical dara (in Poli sh ). IDoctor dissertation.l Arc/1. /1111 

Nuuk Geol UJ„ Krok /Íl\' 
Di:u lyrisk i. S .. & Slqczka. A„ 19'i8 Directional struc tures and sedi 

mentation of the Krosno Beds. Roc:. Pol. Tm , geol„ 28. 
Gluszko. W W & Krugl o, S. S„ 1971 Geologiceskoje strojenie 

i gorjuc1.ie iskopaemyje Llk.rainskich Karpat. !:dur Ne dro. Moskrn. 
3R9. 

Golonka. J.. Krobicki. M„ Oszczypko. N .. Sl,1czka. A .. & Slomka. T. 
2003 Geodynamic e1olution and paleogeogra phy of the Polish 
Carp,1thians and adjacent arcas dllľing Neo-C'irnrnerian. Geol. Soc. 
London . .S),ec Puúl„ 20R. ! ]R-158. 

Koráb. ľ.. & l)urko1 ič. T. 1978: Geologia dukelske) _jednotky (flys 
I· ) chodnego S101 enska). Bmris/11rn. C UDS. / 94. 

Krach. W .. & Liszka. S„ 196 1 Up per Eoce ne fauna from Buko,1 icc 
Roc:. Pol. Tmi' geol„ 3/. 145- 157 

Kruglov. S. S .. ed .. 1986: Tektonika l 1krainskich Karpat. Mi11 . Ceo/ogi i 
USSR. Kin. 152. 

Poprawa. P. Malata. T. Pecskay. Z. Banas. M .. Skul ich. J.. Paszkowski. 
M .. & Kusiak . M .. 200-1: Geochronolog) of crystalline basernent oľ 
the Western Outer Carpathi ans sedime nt source areas: Prel irninary 
data. 11 , i, Meetin g of Petro l. Group. Mi11. Soc. Pol„ 329-332. 

Semenenko. N. L .. 1960: O wozrastie rnetarnorfisrna porod rahm-sk01 o 
rnassi, a. M111. K111 pur. Geol. Bu/k. A,soc„ Kiel' /. !RR-/f/9. 

Slqczka. A„ 1961 Ev)tic-bearing shale Írom Buko11iee (Polish Eastern 
Ca rpathi ans ). Roc:. Pol. To.i geol„ 3/ /29- /43. 

Slqczka. A„ 1971 Geology of the Dukla l lnit. Pwce Pol. /1111. geol. . 
/,(,J 

Sl4czka. A .. & Wieser. T„ 1962. Shales II ith notics in the Krosno 
Beds oľ thc Bali grócl region (Polish Eas tern C'arpathiansl. K1rnrr. 
geo( (Wors:m,//) . 6. 662-677 

Wójcik. K .. 1906 ln fraol igocene de Riszkan ia pres de llzsok Bu!/ 
i111. Arnd. pol. Sci 111mh. 11uru r Sér B. Sci. 11ct1ur 2 !Cr11coľie). 
254-263 . 



Minero/io S/ornrn. 37 (2005). 257-259 

Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution 
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Abstract 

In the pre-orogenic and sy n-orogenic evolution of the Magura Bas in. thc ťo l lo11 in g tectono-sed imen
tary periods can be estab li shed. the Late Jurass ic-Ea rl y Cretaccous opening of the basin and pos t-rift 
subsidencc up to the Campanian. Campanian-Paleoce ne uplift. Ea rl y to Middle Foccnc subside nce and 
submarine ľan development. Late Eocene- Early Oli gocene upliľt and Late Oligocene-Early Miocene 
suhsid ence. The important driving forces of the tectonic subs idence \.vCre syn- and post-rift thermal 
processes aswell as the emplacement of the nappe loads rclated to the subduction processes. 

Key words: tectono-sedimentary evolution. source areas . Magura Basin. Western Outer Carpathians 

Introduction 

The Magura nappe is the innermost tectonic unit oť the 
Western Flysch Carpathians and is linkcd with the Rheno
-Danubian ťlysch of the Eastern Alps (Fig. l ). To11ards 
the east this unit runs as an are from the Wienerwald 
(Austria) through Moravia (Czech Republic) and Poland. 
and then narrows in Eastern Slornkia before disappearing 
beneath the Miocene volcanic rocks east of Uzhorod. In 
the Ukrainian Carpathi ans. SE of the Latorica river. the 
position oť the Magura nappe is occupied by the Marma
ros h flysch Zone. The two facies-tectonic units have 
been distinguished in thi s zone: the e.xternal Vezhany and 
the interna! Monastyrets units (Smirnov. 1971 ). A cco r
ding to our stud) the Vezhan) Succession could be regar
ded as the equivalent of the Fare-Magura thrust sheet in 
Poland. whereas the Monastyrets resembles the Rača 
development oť the Magura nappe in Poland and Slovakia 
(0SZCZ) pko. 200--1-). 

The Magura nappe is composed mainly of Upper Creta
ccous to the Eocene deposits. The Jurassic-Early Creta
ceous rocks are known ťrom the peri-Pienin) Klippen 
Bclt (PKB ) in Poland and few localities in Southern 
Moravia (Birkenmajer. 1977: Švábenická et al.. 1997). 
whereas thc youngest deposits (Early Miocene) ha \ť been 
discm ered in the peri-PKB area (Cieszkowski . 1992) in 
Rača zone (Pol and). The most typical lithofacies oť lhe 
Magura nappe in Poland are: Turonian-Campanian varie
gated shalcs (Malinowa Formation), Campanian-Paleocene 
thin to medium-bedded calcareous tl)sch, known as the 
lnoceramian Beds (Ropianka Formation). Early-Middle 
Eocene variegated shales (Labolľa Formation). Middle
-Late Eocene thin - to medium-bedded flysch (Be loveza 
Formation) and Middle Eocene to Earl) Oligocene thick-
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-bedded muscm ite sandstones oť the Magura Formati on. 
and subordinatel) Late Eocene to Early Oligocene Malcov 
Formation and Earl) Miocene Za11ada ·Formation (Osz
czypko et al.. 1999: Oszcz) pko and Oszczypko-Clowes. 
2002: OszCZ) pko-C101\ es 2001 : Oszcz) pko. 200--1- and 
references thcrein). T he M agura nappe has been subdi1 i
ded i nto four strnctural subuni ts. Frorn the south lo north 
therc are: Krynica. Bystrica. Rača and Siary. which coin - · 
cide to a large ex tent \ľith the corrcsponding ťacies zones. 

Stages of the basin development 

The sedimcntar) succession oľ the Magura nappe re1 eals 
ťi1 e diťľerent mega sequcnces oľ deposits. 1\ hich rellect 
thc mai n stages oť the basi ns de1 elopment (Oszczypko. 
200--1-). 

Opening of rh e Magum Basin. The time oľ opening 
oť the Magura Basin is still under discussion. There is 
a common opinion that opening oť thc Middle Jurassic 
to Earl) Cretaceous Magura Basin 11 as a coe1 al 11 ith ope
ning oť the Ligurian-Pcnninic Ocean. and its supposed 
prolongati on to the Pieniny Ocean. The Pieniny Ocean 
11 as di I idcd b) the submergecl Czorszt) 11 Ridge into the 
t1ľo arms. The SE arm is knm1 n as the Vahicum Oceanic 
Rift. whereas NE arm 11as occupicd b) the Magura deep
-sea basin (Fig. 2). This concept is bascd on the occurrence 
of the Late Jurassic-Earl) Cretaceous deep 11ater deposits 
in the peri -PKB area. represented b) conclensed . pelagic 
1 imestones and rad iolarites. According to Plašien ka ( e. g. 
2003 ) the break-up of the Magura Basin (ocean). preceded 
by as) mmetric rifting. took place during the Berriasian
-Houteri I ian. This 11as ťollrn1ed b) the thermal upliťt 

of the Czorszty n Ridge and pos t rift thermal subsidence 
111 the Magura Basin. re sulted in uniťicati on oť pelagic 
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and hemipelagic deposition (\'ariegated shales) below 
CC D. with \ery low scdimentation rates. ľhis condition 
persisted to the Campanian and Maastrichti an in thc Rača 
and Krynica zones respecti1 ely. 

Late Cretaceous -Paleocene i1 1 ľers io11. During the 
Campanian. in1ersi on rclated to uplift of the Silesian 
Ridge. aľťected the northern part oľ rhe Magura Basin. 
This is recorded b) beginning oť the ťl ysc h depositi on. In 
the southern (peri-PKB ) part of the Magura Basin the 
coarse clastic deposition began 11 ith the Jarmuta Fm. 
(M aas tri chtian/Pa lcoce ne. Birkenmajer and Oszczypko. 
1989). ľhis ťormation. up to --1-50 m thick. composed oť 
thick- to medium-bedded turbidites. contains conglomera
tes and sed imentary brcccias. Towards the north the upper 
portion oť this ľormation alternates with the Szczawnica 
Formations. Both ťormations are enriched 11 ith significant 
amounts of SE-supplied chromian spinels (Oszczy pko 
and Salata. 200--1-). The .farmuta Formation is re garded as 

the S) norogenic 11 i ldtl~ ~ch deri I ed bnth ťrom the erosion 
oť Pienin) Klippcn Relt succcssions as 11ell as th e 
Andruso1 E\otic Ridge \B irkenmajer and Wiescr. 1992: 
Mišík ct al.. 1991 ). These deposits probabl) reťlecl Lhe 
coll is ion oť the lnner Western Carpathian Orogenic Wedge 
lľith thc Czors,J) n Ridge (Plašienka. 2003). 

Early to Middlc Eocene su!Hidence. T hc load oť the 
orogenic wedge caused subsidence. coll apsc oľ the PKR 
and south11md s hiťt of thc Magura Basin margin. ľhi s 
enables th e e,planation oľ prOI enance of th e huge 
amoun t of cr) stallinc clasls deri1ed to Eoccne Magura 
Bas in ťrom the sou rce area located in the SE part oť the 
1 nner Carpathi an domai n. 

The migrating load of the Magura and PK8 accretionar) 
11 edgc causcd ľurther subsidence and a shi ľt oť dcpocentcrs 
to the north. As a rcsul t. narro11 and long subrnarine fans 
dc1 eloped. T hc northern deepcst part oť the bas in. often 
located bclm1 the CCD 11as dominated b: basinal turbidites 
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and hcmipclagiles. The rate oť sedimentation , aried 
ľrom 6-1 8 m/Ma on the abyssal plai n to 103-160 111/Ma 
in lhe outer fan and betlľeen 180 and 350m/Ma. in lhe 
area aťfected by the middle ťan-lobe systems (Oszczy pko. 
1999: Oszcz) pko et al„ 2003 ). The to tal amount of these 
deposits. can be estimated at lcast 3750---1-500 kmJ. During 
Late Eocene and Oligocene the a,es oť subsidencc oľ the 
Magura Basin shi fted to the north to11 ards the Rača and 
Siar) scdi mentar) areas. 

The Lme Eocene-Ear/_\ Oligocene uplift and O/igocene
-Earlr Miocene subsidence. During the Priabonian and 
Rupelian. a prominent upliľt in the Outer Carpathian 
basin 11as recorded (Popra\\'a et al„ 2002). This was 
accompanied b) transľormation oť the Outer Carpathian 
remnant occanic basin into foreland basin (Oszczypko. 
1999). As the consequence, the Early Oligocene Outer 
Carpathian basin 11as partl) iso lated from World Ocean. 
ľorming the Prototethys. 11 hich 11 as dominated by deposi
tion oť the black (Menilite) shales. During the Oligocene 
the Magura Rasin 11as dorninated b) three inte1fingering 
lithoťacies. 11 ith high rates of deposition (300-350 
m/ Ma). ľhe MalcOI and Magura sandstones (Poprad 
Member). deri1ed from the SE source area and were depo
sited in thc southern and middle part oľ the basin. 11 hile 
the northcrn part of the bas in 11 as occupied by the Wqtkowa 
glauconitic sandstones. deri,ed from NE (Nco-Silesian 
Ridge). After the Late Oligoccne ťolding. the Magura 
nappe 11as thrust north11 ards onto the terminal Krosno 
ťlysch basin. This 11as ťollo\\'ed b1 the last subsidencc 
event (Oligocene-Early Miocene) which can be partially 
related to the load oť accrctionar) wedge. The Earl1 Burdi
galian. thick-bedded sandstones (c. g. Zawada Formation) 
are kno11 both ťrom the pcri -PKB part oľ the Krynica 
zeme as 11ell as from the Rača z.one (Cieszko11si-;_i, 1992: 
Oszcz)pko et al., 1999: Oszczypko and Oszczypko
-Clo11es, 2002: Matašovsk5 and Andreyern-Grigorovich. 
2002). During the Earl) Burdigalian high stand oť sea 
lei el connection bet11 een the Magura piggy-back basi n 
and the Centra! Carpathian Basin as lľell as the Vienna 
Basin were probabl1 established. 

During the Late Burdigalian the Magura and Krosno 
residual basins were ťinally folded and uplifted. Thi s tec
tonic pulsc lľas connected 1vith the collision between the 
European plate and 01erriding Alcapa and Tisza-Dacia 
microplates. ľhis was accompanied b) the north and 
north-east 01 erthrust and the formation oľ the flexural 
clepression oť the Carpathian Foredeep - related to the 
mm ing orogenic front. 

Conclusions 

In the pre-orogenic and S) 11 -orogenic e1 olution oť the 
Magura Basin the following prominent tectono-sedimen
tary periods can be established: the Late .lurassic-Ear11 
Cretaceous opening oť the basin and post-rift subsidence 
up to the Campanian accompanied by the pelagic and hemi
pelagic deep 11ater deposition, the Campanian-Paleocene 
inversion fol1011ed b) tlysch deposition. Earl) to Middle 
Eocene subsidence accompanied b) the de1elop111ent and 

nortlrnard prograding subrnarinc ľa n. Late Eoct:ne-Earl) 
Oligocene upliťt and basin remganization. and I ,ate Oligo
cene-Earl1 Miocene subsidcnce and pigg)-back basin de1 e
lopmcnt. The important dri1 ing forces oľ lhe tectonic subsi
dence 11 ere S) n-and post-rift the11nal processcs as II ell as the 
emplacemenl oť the nappe loads related to the subduction 
processes. 
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Abstract 

Contribution brings surnrnary about distribution of three groups of calcareous microplankton (calpio
nellids. calcareous dinoflagellates and calcareous nannofossils) in the ľpper Jllľassic and Earl) Creta
ceous pelagic scdimentary sequences in the Western Carpathians. In the studied Western Carpathian 
sequences. the mass abundance of these rnicrofossils was closel 1 connecled predorninanll) with shal
low intrashelf basins and its elevated ridges. Calpionellids. calcareous dinoflagellate and nannofossils 
bio-events emphasize the potential of these planktonic groups as proxies in paleoecology and paleoceano
graphy lt seems. that their successive events may coincide with whole comple,c of em ironmental 
changes. These are clearly reflected in alternating relative abunclance oť species. species 1ariabilit) 
and assemblage diversity and also with the structural cornposition of their tests. 

Key words: Western Carpathians. Upper Jurassic. Lower Cretaceous. calcareous microplankton. 
biostratigraphy. paleoecology. paleoceanography 

Introduction 

Calpionellids (ciliate protozoans) represent one oť the 
important constituents oť calcareous microplankton of 
that time. They were probably fossil oceanic tintinnids 
living in upper oligotrophic water level. They produce 
organic or calcite walled loricas: their size vari es predomi
nantly since cJ-5 to 95 µm. 

Calcareous dinoflagellates represent a very important 
group oľ ancient and recent planktonic microorganisms 
producing calcareous cysts of various morphology and 
composition. The unicellular eukaryotic organisms belon
ging to one of the major phytoplanktonic groups are very 
srna!!: their size predominantly varies since IO to 60 µm. 
They were spread in difťerent marine environments, where 
they played an importanl role in marine food chains. 

Calcareous nannofossils are small (smaller than 30 ,um) 
mari ne, unicel I ular, flagellate phytoplan k ton. They are 
characterized by the possession of a cell-wall cmering -
coccosphere, completed of coccoliths, which are readily 
preserved as fossils. The complete coccospheres are rare in 
fossil record. 

Biostratigraphy and paleoecology 

Summarizing oť biostratigraphical potential of calpio
nellids oť Western Carpathians Upper Jurassic and Lower 
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Cretaceous pelagic sediments was done by Rehákm á and 
Michalík ( 1997). Thc importancc of calcareous dinoflagel
lates ťor stratigraphy oľ U pper .1 urassic and Lm, er Creta
ceous pelagic sequences was sho\ľn by Reháková (2000a). 
Thc biozonation of pelagic Western Carpathian sequcnces 
supported b) vertical distribution oť nannofossils is now 
in preparation by Halásm á. 

During calpionellid ernlution the composition oť the 
lorica changed several ti mes. probabl) in connection with 
changes in sea-\ľater temperature and chemistt'). Two dis
tinct o,erturn e, ents in lorica composition (substitution 
of hyaline and microgranular lorica structure) recorded 
during the Middle Tithonian and also during the Middle 
Aptian were synchronous with imestigatcd peaks in nanno
conid abundance and may reflect an onset oť cooler paleo
environmental conditions. 

lf compare their distribution 11ith eustatic pulses (Haq 
et al.. 1988), it seems. that the sea-level transgrcssi1e 
stagcs were favourable for the development and diversifi
cation oť calpionellids and dinoflagellates: thc acme con
centrations oť these two groups were controllcd b) a sea
-level highstand phases. AII the C)Sts recognized are benthic 
hypnozygotes, "hich remained as "res ti ng cysts" at the 
bottom. During transgressi1 e and highstand inten al the 
obl ique wall t) pe calcareous dinoJlagel late s "ere domina
ti ng. On the other hand, sea-level regressi ,e stages werc 
ťarnurable ťor tangential or radia! wall type calcareous 
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dinoflagellates. where also se\eral distinct di\ersity reduc
tion e, ents were recorded among this planktonic group 
(Rehákoľá. 2000b). There are also several successivc 
replacements of the radia! wall type species by the forms 
with tangential or oblique wall type visible in their verti 
cal distribution. The ecological calcdinocyst events caused 
by the blooming of one single species and containing 
predominantly forms with composed oblique wall structure 
might possibly bc relatcd to the warming intervals 
(Rehákolá, 2001 ). On the other hand, the cool i ng trends 
indicated also by the change in nannofossils is correlable 
11 ith onset of tabulated calcareous dinoflagellates. 

Calcareous nannoťossils were important producers oť 
pelagic carbonates in Mesozoic oceans. Halasová (in pre
paration) summarized the results of biostratigraphic 
investigation in the Jurassic/Lower Cretaceous sequences 
oť the Outer and Centra! Western Carpathians based on 
the calcareous nannofossils. with attempt on the interval 
between Tithonian and Uppcr Aptian. The interval under 
invcstigation is characterized by well lithified Maiolica 
limestone and although nannofossil preservation is quite 
poor, the major Tithonian to Aptian marker species could 
be detected. The assemblage composition was analyzed 
and subsequently the contrihution of this phytoplankton 
group to the biostratigraphy and paleoceanography was 
calculated. 

The detailed calcareous nannofossils study yielded some 
new results. The most important contribution was the 
identification of thc Tethyan nannofossil bioevents in the 
lJ pper J urassic-Lower Cretaceous sedimentary sequences 
of the Western Carpathians and their lateral correlation 
w i th other s trati graphicall y im portant ťossi I grou ps 
(ammonites. aptychy. calpionellids. calcareous dinofla
gellates). The determined calcareous nannofossils bio
events represcnt thc base for the compilation of parazona
tion oť studied units of the Western Carpathians. From this 
point of vicw the most important results were found out. 

The detection of calcareous nannofossils distribution 
and stratigraphical important Tethyan calcareous nanno
fossil index forms: the compilation of the parazonation 
on thc basis of this fossil group. There wcre identified 
9 interval nannofossil zones and IO subzones (sensu 
Bralower, 1987: Bralower et al., 1989: Thierstein, 1971, 
1973). The assignment of characteristics of the calcareous 
nannofossils from the Tithonian and Late Aptian interval 
and detection oť changes in the composition oľ orycto
cenoses. The changes related mainly to fluctuation in 
abundance of nannoconids. placolits, braarudosphaerids 
and polycyclolites. The compilation of the HIRES (High 
resol ution event stratigraphy) on the base of nannoevents 
investigated is proposed. 

The closer specification of the Early and Middle Titho
nian boundary was done on the base oľ the ťirst appea
rance of the nannolith species Polycosre!/a becknwnnii 
Thierstein in the Polycostella beckmannii Subzone. This 
Subzone is well correlated with the standard Chitinoidella 
Zonc. Further, it was possible to determine the Middle 
and Late Tithonian boundary- the first appearance oľ coc
colith species He!en ea chiasria Worsley together with 

first small nannoconids (in the Microstaurus chiastius 
Zonc). This intenal coincides 11ith calpionellid standard 
Praetintinnopsclla Zonc. Then. the closer estimation oť 
the Late Tithonian inteľlal 11as prmided (the appearancc 
of the species Rorelapil!us !offirei (Noe!) Noe! and Lirra
phidites camio/ensis Deflandre in the ťrame of the Micro
staurus chiasti us Zone. 11 hich is condated II i th the standard 
Crassicollaria Zone). 

lt was possi ble to make the correlation of the calcareous 
nannoťossils distribution II ith the magnetostratigraphic 
zanes along the .Jurassic/Cretaceous boundar). In the in
tenal of the magnctozones M 20 to M 19 tl\O distinct 
nannoevents 11ere recognized: 

a) the dorninance of nannolith species Po!_,cosrel!a 
beckmannii (calpionellid Chitinoidclla Zone) and 

b) the appearance of calcareous nannofossil association 
with coccolith species Helenea chiosria (calpionellid 
Crassicolaria Zone). 

The Tithonian/Berriasian boundary 11as also characte
rized on the base oť the calcareous nannofossils (thc inter
val between Lhe ľirs t appearance oť Na1111oconus winrereri 
Bralower et al.. together ,vith small nannoconids and 
the first appearancc oľ No1111ocon11s sreinmannii minor 
Deres & Achéritéqu) ). 

Nannoconids reduction and the first appearance oť the 
nannoconid species No1111oco11us bucheri Brônnimann 
were observed on the Valangi nian/Hauteri I ian boundary. 
The last occurrence oť Crucie!lipsis c1/\"ilieri (Mani, it) 
Thierstei 11 sen ed for cl oser specification oť the Early/Late 
Hauterivian boundar). The estimation of the Hauteri
vian/Barremian boundar) 1\ as dctected on the base oľ last 
occurrence oť the nannolith species Lirhrnphidires bo/Iii 
(Thierstein) Thierstein and S) nchronous appearance of 
the nannoconids (Nannoconus elongmus Brbnnimann. 
Nannoconu s grandis Deres & Achéritéqu) and N. was
sctl!i Brbnnimann accompanied II ith abundant Zeugrhab
dorus embergeri (Noel) Perch-Nielsen). For closcr idcnti
fication oľ the Hauteri, ian/Barremian boundary it was 
possible to use also the ťirst appearance oť the large, ariety 
Assiperra rerebrodenrarius (Applegate et al. in Cm ing
ton & Wise) Rutledge & Bergen in Bergen. together 11ith 
Hayesires irregularis Thierstcin in Roth & Thierstein) 
Applegate et al. in CO\ ington & Wise and Nan11oco11us 
rruirri rruirri Brônnimann. the decrease of narrow-canal 
nannoconids and the onset oľ domination oť the wide
-canal nannoconids as well as the last ocrnrrcnce oť the 
nannoconid species Na1111oco11us srei11nw1111ii srei11ma1111ii 
Kamptner. The ťirsl appearance of the Rhagodiscus 
angusrus (Stradner) Reinhardt and Ephro!irhus j/ora/is 
(Stradner) StO\er can be used ťor closer determination 
of the Early/Late Aptian boundary. 

Studied calcareous nannoľossils associations 1\'erc used for 
reconstruction and interpretation oť the paleoe111ironmental 
conditions of the .Jurassic-Early Cretaceous sedimentary 
sequences. From this point of I iew it II as possi ble to in
dicate these i mportant e, ents: 

a) The presence oť species Dia::omarho/irlws lehrnannii 
Noe! and Discorabdus ignorns (Górka) Pcrch-Nielscn 
could indicatc the eutrophic conditions of the environment: 
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the in ten als with conspicuous increasi ng of the abundance 
of polycyclolites pointed out on higher eutrophication oť 
thc environment. 

b) The intenals with high abundancc of thc braa
rudosphacrids (Micranrholi1hus hoschu/::,ii (Rcinhardt) 
Thicrstein, Bmarudosphaem bige!owii (Gran & Braarud) 
Detlandre) can indicate acceleration oť terrestrial input into 
thc basin and dccreasing oť Lhc salinit) oť \\'atcr masscs 
as a resull oť increased humidity. 

c) Thc intcrrnls with conspicuous decrcasing to mis
sing of nannoconids (the Late Valanginian and the upper 
part oť the Earl) Aptian ) indicated anoxic enYironment 
(stratification oť the 11ater column, eutrophication oť the 
lower photic zeme). 

d) The intcnals 11ith increased abundancc of nannoco
nids accompanied 11 ith abundant braarudosphaerids could 
bc intcrprcted as the en1 ironment with stable conditions 
in lhe lo\\'er photic zonc by coe1al input of nutricnls 
ľrom the continent. 

The intervals with maximum abundance of specific taxa 
sc r1ed for detcrmination oť the correlation markcrs of 
both, cither !oca! or intcrregional sign ificance as well. 
From this aspcct it was possible to specify two distinct 
!oca! and three interregional correlation markers. 

lnter1al with increasing abundance oť the spec ies Cru
cie!lipsis cul'i!ieri during thc Late V alanginian and thc 
conspicuous increasing oť Ca!cicalarhina oblongara 
(Worsley) Thierstein in thc Earl;, Late Valanginian and 
also in thc Ear11 Barrcmian are importanl !oca! markers 
w hi Ie the i ncrcasi ng abundancc of the braarudosphac
rides in the Late Hauteri1ian and in the Earl) Aptian, 
high ahundancc of Nannoconus bermude::,i Brbnnimann 
in the Late Haulerivian and also the onset of widc-canal 

nannoconids (Nannoconus globulus Bľônnimann_ N lm
cheri, N. colomi ( de Lapparcnt) Kamptner, N. kamptneri 
Brbnnimann, N. truirri 1rui1ri) in Lhe U ppeľ Barremian 
deposits could he rcgarded as Lhc intcrregional corrclation 
markcrs. 
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Abstract 

Paleocene bryozoan-algal alloclapic lirnestones. called Czen, in glauconitic sands toncs. occur in th e 
Subsilesian ľnit oť Outer Carpathians. They are cropped out in one of the 1ec1onic II indo11 s in the 
Lanckorona-Zegocina zo ne . ľhese lirn estones consist rnainl) of calcareous clasts "ith fragrnenls of rcd 
a lgae. Clastic materi al of thern was clerrired frorn thc Subsil es ian Riclge. The Danian I Paleocene) age 
of thesc deposi ts ,, as esti rnated b) forarni niť e ra l assern bi ages. 

Key words: Pa leocene. Subsi\esian Unit. Czerw in glauconitic sands tones. li10- and biostrat igraph) 

Introduction and geological setting 

Thc Subsilesian Unit appears on the su,face in thc Po
lish sector oť the Flysch Carpathians in small. commonl y 
isolated tectonic 1ľindows. In front of the Magura thrust 
the Subsilesian Un it erops out in the core of the anticlinal 
strueture known as Lanckorona-Zegocina zone. ľorming 
a series of tectonic windows. In this zone the Silesian 
Unit is thrust 01 cr the Subsilesian Unit. both units are 
ťolded together. The Wisniowa tectonic window ťorms one 
oť the largest wi ndows 11 ithin the Lanckorona-Zcgoci na 
zonc (Fig. IA ). 

The Czerwin glauconitic sandstones. which are the sub
ject oľ thc presenl paper. havc been described within the 
Paleogene sequence oľ the Subsilesian Unit of the Wiš
nio11 a tectonic 11 indow. The) were firstl) di sti nguished 
on the Geological Map of Poland (Wieliczka sheet) b) 
Burtan ( 1956). and subsequentl::, described (Burtan. 1964. 
197-1-) in the geological cartographic papers dealing 11ith 
this region. Thc most detailed characteristic of this litho
stratigraphic unit 11as published b) Burtan in 1978. It is 
nccessar) to mention a !oca! character of the Czenvin 
glauconitic sandstones known oni) ťrom the Wišniowa 
tectonic 11 i ndow. 

Their stratotype profile is located in thc 1allcy oť Czer
win stream (Figs. 1 B, D: Burtan, 197-1-. 1978). Outside of 
the stratotype Czerwin section. the investigation of these 
sandstones was conducted in the outcrops in Foszczówka. 
Wisniowa and Lipni k streams (Fíg. 1 B). 
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Lithoiogy 

The Czern in glauconitic sandstoncs complť\ is a t)
pical sandstone-shalc f!) sch 11 ith sirnilar sandstone and 
shale contents. Sandstones are gre) or gre)-green and 
ľorm medi um or thick la) crs. their thidness I aries 
bet11een IO and -.J.O cm. Clastic grain size I aries - in 
thider la)er the coarse- and rnedium grained material 
occurs. 11hile in the thinner la)crs the fine-grained 
material pre1 ails. General!) the norma! graded bedding 
or fiat parall el lamination occurs 11 ithin thc sandstones. 
The 111assi1e sa ndstoncs occur less frcquent!). These 
sa ndstones hme a character oľ alloclapic limestones. 
The calcarcous clasts pre1 ail 11 ithin the sandstones grains. 
quart z and glauconite grains are also ťrequent. Frag
rnents oľ red algae mainl) frorn genera Lithotham nium 
ancl Lit/10plnf fu111 as 11ell as Br)Oí'.Oa and ľorarns are 
thc main biogenic components oť thc limcstone clasts 
(Figs. 2 and 3). Shale packagcs interbed sandstones. 
Gre) and grc) -g ree n rnudd). oťten mar!) s ha les form 
these packages. 

The Czen1 in sandstones com ple\ gracluall) passes into 
a series of grecn shales. Main lithofacies form claye) 
and/or mar!) shale 11ith irregularl) placed thin la:,ers of 
thin-beclded sandstones. These sandstones are ľine-grained. 
grey or grcen-grey with cross- or parallel lamination. The 
al lodapic Ii mesto nes si mi Jar to thosc kno11 n from thc 
Czernin sandstones complť\ infrequentl) occur 11ithin 
shales. 
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Stratigraphy 

T he Paleocene age oť Czerwin glauconitic sandstones 
was documented by Bieda (19"1-6. !9"1-7). who imestigated 
nummulites (Burtan, 1978). This age was supported later 
by biost ratigraphical analyses oť smalt forams assembla
gcs. The obtained microťossil assemblages consist of \ a
rious, mainly aggl utinatcd taxa belongi ng to O\ er "1-0 ľo
rams genera. Accordi ng to species eon tent these asscm
blages were assigned to lower part of R::,ehakina fissisto
mata Zone sensu Olszewska ( 1997) which indicatcs Pa
leoccne-Danian agc. The Paleocene age was detcrmined 
due to occurrence of forms R::,ehakina fissisromara (Gr
zybowski) and Haplophragmoides mjat!iukae (Malasko
\\'a). together with C!omospira diffundens Cushman et 
Renz, C!omospire!!a grzybowskii (Jurkiewicz), Remese!
!a ľarians (Glaessncr). R::,ehakina epigona (Rzehak) and 
R:ehakina minima (Cushman et Rcnz). 
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Fig. l. Locatio n of the stud} area. 

Paleogeographical setting 

The ridges di\'iding the flysch basins in Outer Carpat
hians became more distinguished during Paleocene-Eoce
ne prO\'iding ťm orable conditions ľor de1 elopment of 
shallow banks with the carbonate platform sedimentation. 
The Subsilesian Ridge formcd the alimentation center oť 
detrital material during Palcogene. The centra] part of the 
ridge \\ as surrounded b) shall O\\ \\ ater. probably narro\\ 
shelť locally dominated by Paleocene reefs and platforms 
build of red Cora/linaceae algae Lithotaha11111 i11111. Lit
!10phy!lu111 , Arhaeo!it!10tham11i11m. Pa leo 1ho11u1ium, 
Erhe!ia, togcther \\ ith bryozoan s. brachiopods. some
times corals and ľorami nifers. Pate hl) distri bution of these 
faunas is conťirmed b1 local occurrence oť redepos ited 
organic allodapic limestones \\ ithin siliciclastic material. 
The carbonate platform and reeľ lirnestone are the source oť 
carbonate materi al redeposited to the glauconitic Czern in 



Fíg. 2. ľhin section o ľ Czen1 in sa n,bto1 1ľ 111111 / 11l1of'/J\ll1,111 ,p .. 
fragm ent of Bryozoa. quartz and glauconite. 

sandstones and very similar Szydlowiec sandstones in the 
Subsilesian Unit. 

The Czerwin sandstones formed on the slopes surroun
ding Lhe elevaled part of the Subsilesian Ridge. They re
present Lhe sandstone-shaly flysch ťormed during the tran
silional time between the Ear\1 Paleocene stage oť coarse 
c\astic sandstone sedimentation and Late Paleocene-Eoce
ne stage of sha\1 sedimentation. The traces of sandstone 
sedí mentation were present until the end oľ Pa\eocene. 
being ref\ected by intercalation of the Czerwin type allo
dapic sandstones wi Lhin green sha\es. 

Researches wcre supportccl by the SCSR grant >Io 3 PO4D 020 22 
and the UST grant No. 1 1. 11 .140.159. 

Fíg. 3. Thi n section oľ Cz.cľ\l in ,andstOIJľ• 111111 1," <>J<>.1. reel algae. 
quartz and glauconite. 
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Neotectonic studies in the Polish Carpathians 
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Abstract 

The Poli sh Outer Carpathians rcpresent a ťold - and-thrust belt. compo,ed oť a srne~ o ľ nappéó that 
were fina ll ) emplacecl cluring the Miclc\le -Late Mi ocene ti mes. The ncotecto ni c (Plioccne-Quattrnar) J 

acti1ity of thi s area is e\i cl enced b) de ťormed erosional su rfaces oľ Pliocene and ear l) Qua te niar, 
age. upwarped. downwarped. and tilt ec\ strath and comple, -re sponse Quaternar) terraces . cirainage 
pattern changes. cti, ers ified rates of f\uv ia l incision in cliffcľent units duľing the same tim e-spans . 
i ncreased accumula tio n in subsid i ng i ntramo ntane bas i ns and in the "eslernmos t part of the Carpathian 
Foredeep. fť\v examples of late Quaternary faul ting oľ flu1 ia l and slope secliments. )0ung joi nting 
"i th in Pli ocene molasses in intramontane basins and thosc of earl) Quatermtr) age in the Ca rpathian 
Foredeep. as "el\ as b) histori ca l records of mi nor seismicit). usually conťined to the Pienin) Klippen 
Belt and some oblique-s\ip fault s that eur the inne r parts of the Outcr Carpathians. oľ 111agnitude, rarel) 
exceeding --1.5 of the Ri ch ter scale. The zones shc)\\ ing tendencies to recent upl ift tene! to be aligned 
subparall el to frontal thrusts of indi\idual nappes and larger s\ices. suggestin g rhe presence of Plio-Quater
nary ho rizontal stresses in the fi)sch nappes. En echelon arrangement of theses zones. hcme,er slightl) 
different in the \\Cstern and eastern parts of the stud) area. appears to indicate )Otlílg sinistral motions 
along the Kraków -Lubliniec fau lt zone in the substratu111 of the 01 ert hrus l nappes. 

Key words: geodynamics. neotectonics. Pliocene. Quaternar). Polish Outer Carpathians 

The Polish segment oť the Outer Carpathians. compo
sed of a stack of nappes that were finall 1 emplaced during 
the Middle-Late Miocene times. witnessed differential 
uplift in the Pliocene and Quaternar1. The uplift in Plio
cene times \\·as probabl 1 of block-type in the western 
segment of the belt, whereas that in the middle and eastern 
segments was restricted to subparallel and relativel 1 
narrow upwarped zones. The total size of upliťt. approxi 
mated by the amount of erosional di ssection oť the Plio
-Pleistocene planation surfaces and straths of Quaternar) 
terraces. \ aried ľrom 150 m to ca. 900 m. a\ eraging at 
around 300 m. These ľigures are compatible \I ith those 
inťerred ťrom seismostratigraphic studies. The upliťt 

might have been a resull of both post-orogenic isostatic 
rebound related to erosional unroofing. particularl1 inten
sive in the western part oť the area. and of the steepening 
of frontal parts of some nappes due to relaxation of hori
zontal stresses. Episodes of intensified Quaternar) uplift. 
rcstricted to relati\ el) narrow zones oriented subparallel 
to thc structural setting of the area and coinciding \\Íth 
frontal parts of overthrust nappes and larger slices, occur
red during the Cromerian-Elsterian 1/2, Eemian-Earl) 
Weichselian and Weichselian Late Glacial-Holocene times. 
at rates \arying from O. 15 to 2.0 mm/yr. These long 
( 100-250 km) and narrow ( 15-25 km) zo nes of local ized 
upliľt appear to be a result oť the Quaternar) relaxation of 
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horizontal stresses that ha1 c kd to the steepening oľ the 
frontal pa11s of nappes and imbricated slices (cť. Zuchie\\ icz. 
199.'i. 1998: and references therein). 

The arnilable structural data imp!) that during Late 
Neogcne the structural de\ elopment of the Polish seg
ment oť the Outer Carpathians \\ as controlled b) norma! 
ťaulting. This interpretation is corroborated b) geomor
phic data indicatÍ\ e oť en b!ock upliťt in thc \\ estern part 
of the belt. Ho11e\ er. there is no unequi l'Ocal e1 idence to 
decide \\ hether the ťau l ting \\3S due to successi1e phascs 
of alternat ing N-S and E-W e,tension or O\\ ing lo one 
or more phases oť multidirectional C\.tcnsion. MorcO\ er. 
the geomorphic data from the mcdial and eastern parts of 
the belt suggest the occurrence oľ comprcssional stress 
regime during Pliocene ti mes (cf. Zuchie\\ icz et al.. 2002). 

The dala a\ ailable for Quaternar) ti mes shO\\ an appa
rent contradiction. On one hand. the geomorphic ť\ ' idence 

part!) im plies com pressional stres s arrangement. \\ i th the 
maximum compressi\ e stress being oriented roughl y per
pendicularl) to thc helt. This interpretation is compatiblc 
with the present -da) orientation oľ the S1111m inferred from 
the breakout anal ys is and ľrom ľocal solutions oť the Kry
nica earthquakes. The zones shO\\ ing tcndencies to recent 
uplift tend to be aligned suhparallel to frontal thrusts oľ 
indi\ idual nappcs and larger slices. suggesting the pre
sence of Plio-Quaternar) horizontal stresses in lhe ľ!) sch 
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nappes. En echelon arrangement of theses zones. howe ver. 
sli ghtl ) diťťe re nt in the western and eastern parts o ľ the 
stud) area. appears to indicate 1oun g sini st ral mot ions 
along the K raków-Lubliniec ťault zone in the substratum 
oť the overthrust nappes (Zuc hielľi cz. 2001 ). 

On the other hand. Quaternary norma! ľaultin g within 
the intramontane basins and in locali zed narrow zones oť 
frontal parts of nappes and larger slices points to extensional 
stress arran gement. ľhi s contrad icti on can be expl ai ned 
b) a concept oť norma! ťaultin g restri cted to the graduall) 
steepening frontal parts oť nappes and large slices. \\hose 
shortenin g has been induced b) the Recen t relaxati on 
oť hori zontal stresses. These processes ,, ere probabl) 
nor uni lOrm , as s holľn b) di ťfe re ntiated rates of erosional 
dissecti on oť Quaternar1 straths in indi vidual geomorphic 
units within diťfe rent Quaternary stages. Another. although 
not contradictory expl anation, lies in the general isostatic 

22' 23' 

pos t-orogenic uplift. bein g merprinted b:, coernl horizontal 
moti ons II ithin the fl:, sch co, er. 
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Paleomagnetism ofNeovolcanics ofthe Vihorlatské vrchy Mts. 

Paleomagnetic study was performed on sarnples frorn 9 loca]ities, covered whole range of the volca
nics ages of Vihorlatské vrchy Mts. ľhe classical paleomagnetic measurernents were carried out. The 
results inclicate that Vihorlatské vrchy Mts. have been rotated after the Sarmatian. Younger I olcanics. 
Pannonian in age. are not or only very slightly rotated. 

Key words: Vihorlatské vrchy Mts. neovolcanics. paleomagneti s m. paleorotation 

Úvod 

Vo \ ihorlatsko-gutinskcj zóne \ sv. časti transkarpat
skej panvy vystupujú produkty bazaltovo-andezitmého až 
andezitového \Ulkanizmu typu vulkanického oblúka 
dominantne reprezentované andezitovými stratovulkánmi 
(Lexa et al., 1993). Sú zoradené do jasne definovateľných 
segmentov oblúka paralelných s priebehom \'lastného 
karpatského oblúka veľmi blízko predpokladanej subdukč
nej zón). Ich priestorovú a časovú distribúciu priamo 
kontrolovala subdukcia oceánskej kôry sedimentačného 
priestoru vonkajších flyšovýich jednotiek a ich súčasŕou 
sú aj stratovulkány a vulkány Vihorlatských vrchov (Žec 
et al., 1997). Ich \ ul kanie ká aktivita sa začala\ strednom 
sarmate a pokračovala do spodného panónu. 

Paleomagneticky sa skúmali na vzorkách z litofácií jed
nali i vých vulkanických štruktúr a tieto vzorky reprezen
tujú celý stratigrafický diapazón ich vulkanickej aktivity. 
Vzorky boli z ryodacitu Beňatinskej vody, andezitových 
telies vinianskeho komple.xu a z vulkanických produktov 
stratornlkánu Sokolský potok, Diel a Morské oko. 

Geologická charakteristika 

Geotektonicky vo Vihorlatských vrchoch vystupujú 
produkty niekoľkých typov vulkanizmu (v zmysle Lexu 
et al., 1993) odlišujúcich sa produktmi, ako aj priestoro
vou a stratigraťickou pozíciou (Žec et al.. 1997). Jedným 
z najstarších prejavov vulkanizmu v regióne. ktorý· sa začal 
prejavovať približne v spodnom bádene (okolo 16-15 
mil. rokov), je hrabovský ryodacitový tuf. ale ten repre
zentuje iný, tzv. areálový typ dacitového až ryolitmého 
vulkanizmu. Vulkanická aktivita pokračovala v strednom 
sarmate (okolo 12,5 mil. rokov) prienikom vulkanických 
telies ryodacitového zloženia. ktoré pľerážajú vrstvy \ ekovo 
staršieho pieskovca a ílovca paleogénu. Jedno z takých 
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telies vystupuje aj na S od Beňatiny \ údolí potoka Beňa
tinská \Oda. Vulkanizmus (tZ\. andezilm ý areálm ého typu) 
podobného charakteru \ y t\ oril aj \ jz. časti regiónu mor
fologicky \ý-razné kupol mi té telesá andezitu \ i nianskeho 
komplexu. Ide o vulkanické I eľkorozmcrm é telesá kupo
lm itej formy (tZ\. extruzírne dómy) \ystupujúce najmä 
\ oblasti Vinného. Trnavy pri Lahmci, Poľúbk) a na J 
od Kamienk) a Modľ) nad Cirochou. Vrchný sarmat až 
spodný panón (od 12,5 do 9.5 mil. ľOkm) holi najbúrli
vejším obdobím vo vý rnji ľegiónu a jeho charakteľistickou 
črtou bol \Znik a vývoj andezitmých \Ulkáncn a strato
\ ul kánov. Pri I ulkanickej akti I itc sa I y t\ orili dve I ýrazné 
reťaze andezitových stľalovulkánm (Kaličiak et al.. 
1995). Do východnej. ktorá má smer SZ-JV. patrí mor
fologicky izolovaný stratovulkán Popriečny. Diel a Morské 
oko a do západnej. smeru JZ-SV. morfologicky splý
vajúcc stratovulkán) Kyjm. Sokolský potok a Vihorlat. 
Pri Morskom oku sa \ ulkanické retaze spájajú. Trochu 
excentricky V) stupuje explozírn) vulkán Ka mien ka, pre
krytý lávovými pľC1dmi stratovulkánu Kyjm. Sokolský 
potok a Morské oko. 

Najvýchodnejšou \ ul kanickou štruktúrou Vihorlatských 
vrchov je stratovu!kän Poprie6n. Jeho geologický \ ý voj 
charakterizujú dve formácie. a to Popriečny a Petrm ce. 
no jeho prevažná čast V)Stupuje už na území Ukrajiny. 
Tento stratovulkán je typický najmä padanými pyroklasti
kami (hrekciami a aglomerátmi) striedajúci mi sa s andezi
tovými lárnvými prúdmi vystupujúcimi\ spodnej formácii 
Popriečny a pre\'ládajúcimi produktmi efuzírnej aktivity 
nchnej petrovskej formácie. 

Strarorn/kän Diel je pomerne dohre zachovaná \ ul ka
nie ká štruktúra na SZ od Popriečneho medzi dolinou 
vodného toku Beiíatinská \Oda (na J) a Barlahm (na S). ale 
podstatná čast jeho vfchodncj stm by podľahla denudácii. 
Stavbu stratmulkánu t\OľÍ foľmácia Bystľej, Vanmej. 
Dielu a komplex centľálnej vulkanickej zóny. Najstaršou 
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Slanské vrchy: 1 - linhcké ryolitové tufy, 2 - komplex andezitových telies Lysá Stráž - Oblík, 
3 - vulkán Šebastovka . 4 - vulkán Šfavica , 5 - stratovulkán Zlatá Barla, 6 - komplex Brestov, 7 - vulkán 
Ošvárska. 8 - vulkán Ran kovské skaly. 9 - stratovulkán Makovica. 10 - vulkán Vechec, 11 - vulkanotektonic
ká depre5.1a Banské, 12 - stratovulkán Strechový vrch. 13 - vu lkán Košický Klečenov, 14 - stratovu lkán Bogota. 
15 - vu lkan Regeta, 16 - vulkán Slančík . 17 - komplex dacitových telies Nomša. 18 - stratovulkán Hradisko, 
19 - stratovulkán Bradlo. 20 - vulkán Poliaška, 21 - vulkanotektonická depresia Slanská Huta, 22 - andezitové 
lávové prUdy Velkého Miliča a telesá Kopásky, 23 - ryofitové lelesá Lipovej . 24 - hrabovské ryodacitové tufy; 
Vihorlatské vrchy: 25 - komplex andezitovYch telies Vinné . 26 - stratovulkán Kyj ov, 27 - vulkán Kamienka. 
28 - stratovulkán Sokolský potok, 29 - stratovul kán \/ihor1at, 30 - stratovulkán Morské oko , 31 - stratovulkán Diel , 
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32 - andezitové neky a dajky pri Ladomirove a Podhorod1. 33 - ryodac1 tové teleso Beňat1nská voda, 34 - stratovulkán 
Popriečn y: Zemptinske vrchy: 35 - ryolitové a andezitové vulkanické produkty ( nečlenené) 
The s1;mské vrehy M!S. : 1 - Firrtice rhyolite tuffs. 2 - Lysá Stráž · Obhk Comp.lex or extrusive bod1éS, 3 - šebastôvka Volcano, 4 - Šťavica Vo/cano. 5 - Zlatá Barla Srratov0Jc.:1no. 6 - Bres!óv Complex of extrusive bodies 
7 - Q'.várska Volcano. 8 - Aankovské skaly voIc..1no, 9 - Makovica Stratovo1ca.no, 10 - Vechec Vo/Cano, 11 - Banské voIcano-tectonIc depression, 12 - StrecholfY vrch Stratovo/cano, 13 - Košický K!ečenov Volcano. 
•14 - Bogota Str~tov~~tuio. 15.- ~egeta Vo/cano. 16 - SIs.nčik V~ano. 17 - Nomša Complex of daette b.oaies, 18 - Hrad1SKO ~1ratovo/cano. 19 - Bradlo Stratovo/cano. 20 Po//aška Vo/cano, 21 - Sfanska Huta vo/cano-
,ectornc ~7~ress1on ,,::, - \eľky Mlfič 8f!des1te !~va /'o~ !In~ Kópaska e~trusive 23 - L,pová rhyo/!te bodies, 24 - f/rabovec rhp:x1:mte /LJffs, The Vihoriatské vrchy Mts.: 25 - VinnB Compfex of extrusive sndesife domes .::6 KyJov Stratovolcano. 27 - Kam1enKa \ okano .:8 - Sokolský pofof,. 2f.J - W10rlat Str.iitovolcano. 30 - Morské oko Srratovolcano, 3f - Diel Stratovofcano. 32- Ladomfrova and Podhoroď andes:te 
necks and dykes. 33 - Betiatmská voda rhyodac1tp txxty J4 - Popnetrry Strmo.-'OiCi:Uk' The Zemplfnske vrchy Mls.: J!:- - ,t-yo/lte and anôesite voir,amc products (undiv,ded). 

Obr. 1. Pozícia vi horlatskS ch , rc hm rn , S chodusloven,l..1 ch neogé llll) ch , ul 1..~ nit ,lľ h ( Žľc ct ,II .. 200 1 ). 
Fig. l. Positi on of Vihorlatské vrchy Mts. of Eastern Slovakia Neogene Yolcanics (Žec et al.. 200 1 ). 

častou je formácia Bystrej , reprezentoľaná padanými pyro
klastikami (aglomeráty a brekcie). ktoré sú\ značnej miere 
prekryté andezitovými lávovými prúdmi Uednotlivé prúdy 
majú hrúbku od 20 do 60 m). Uloženie lávových prúdov 
ovplyvnil celkový tektonický sklon vulkánu na Z. For
mácia leží priamo na podloží. Severná časť stratov ul kánu 
má prernžne efuzívny charakter. ký-m v južnej prevl ádajú 
redeponované pyroklastiká. 

Formácia Vavrovej nasadá na značne denudovaný a ero
zívne modelovaný povrch fonnácie Bystrej. Charakteristické 
pre ííu sú explozírne \ ulkanické členy na báze. Prekrývajú 
ich lávmé prúdy a preniká nimi rad dajok (žilné vulka
nické telesá) prerážajúcich fonnáciu Bystrej. Formácia Diel 
so S\ oji mi rnlkanickými produktmi (najmä s dajkami. nek
mi. e.xtrúziami andezitu a sporadicky andezitoľých lávových 
prúdov) je najmladším členom stratovulkánu. Komplex 
centrálnej zóny stratovulkánu zahŕňa najmä intruzívne telesá 
postihnuté premenami, ako aj mladšie andezitové dajky. 

Strarovulkán Morské oko \ystupuje v sv. cípe Vihorlat
ských vrchov a patrí medzi najväčšie vulkanické štruktúry 
oblasti. Je na križovatke dvoch zlomových systémov. a to 

smeru SZ-JV a SV-JZ. Stratornl kán sa \) značuje i ntcn
zívn) m erozívny m zrezom. V centrálnej \ ul kanickej zóne 
chS,bajú horniny \Ulkanického kužeľa a na jeho mieste 
erózia sformmala kotlm itú depresiu obnažujúcu intruzív
ne, premenami postihnuté horniny. V Sta\ be stratornlkánu 
na báze \)Stupuje hámorská formácia. ale , rchná sninsko
kamenská formácia ju srnjimi efuzírnymi členmi (lá\ mé 
prúdy) \ značnej miere prekrý \ a, pričom je dominantná 
a v hrúbke I 00---i00 m t\ orí okolo centrálnej \ ul kanickej 
zóny takmer súvislý prstenec a buduje vrchné časti hre
beľía smerom od kót) Roh cez Sninský kameň po kótu 
Lysá. Formácia lež.í na značne denudo\·anom povrchu 
hámorskej formácie. Západnú retaz smeru JZ-SV trnria 
morfologicky splý\ ajúce stratonil kán) Vihorlat. Sokol
ský potok a Kyjov a excentricky \') stupuje \ ul kán 
Kamienka. 

Srrarovulká11 Vihorlat je situo\aný na .IZ od stratovul
kánu Morské oko a leží\ jeho nadloží. Trnria ho najmä 
lávové prúdy periklinálne uložené okolo centrálnej protrúzie 
(prieniku) v oblasti vrcholu Vihorlat. V záreze Jovsian
skeho potoka je sčasti odkrytý relikt p) roklastického 
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0hr. 2. Rozčlenenie Vihorlatskl' ľ il I re hm n,1 stratoľlll kán, a al ebo komple,) (Ž.ec et al„ 2001 ). 

Fíg. 2. Subdivisi on of the Vihorlat ské, rchy Mts. into strato1 olcanoes and/or comple,es (Ž.ec et al.. 2001 ). 

kužeľa preniknutého andezitovými dajkami, ktoré môžu 
byt o blas ťou prírndO\ ých systémov. 

StrctfOťu/kán Sokofsk.v potok je dal ším členom vulka
nického retazca pokračujúceho na Z. V smere na J pokračo
, anie I ulkanickej stavb) Sokolského potoka prekrývajú 
sedimenty neogénnej pan\'). V jeho stavbe SLJ zastúpené 
prevažne andezitrné lárnvé prúdy, 

Stroroťlllkän Kyjo1• je najzápadnej šic situovaný zložitý 
vulkán. Jeho vulkanické produkty SL\ pri sz. okraji uložené 
sčasti na humenskom mezozoiku. na vnútrokarpatskom 
paleogéne. ako aj na neogénnych sedimentoch neogénu. 
Smerom na J pokračovanie stratovulkánu prekrývajú 
ulo ženin1 neogénnej pam ) . V stavbe stratovulkánu 
prevaž.ujú andezitové lárnvé prúdy a v jeho západnej časti 

, ystupujú epi klastické rnl kanické hornín) a prepla, ené 
py roklasti ká. 

V se,erozápaclnom cípe Vihorlatských I rchO\ asi I km 
na V ocl obce Kamienka,) stupuje , ulkán ro, nakého 
mena. Vulkán Kamienka je oclkr) tý hlbokým erozÍln) m 
zárezom doliny potoka Kamenica. P) rokl astické produkty 
(p) roklastická brekcia a aglomeráty) , ) stupujú na obi
dvoch s,ahoch clolin). Prernžná čas t, ulkánu Hátane prí
voclmého S) stému (clajky a nek: ) je oclkr1 lá na južný ch 
s, ahoch kót) Ostrá stráň (-1-92.-l- m). V nacllo1.í , ulkánu 
vystupujú Iá,mé prúc!) stratornlkánu Morské oko. Sokol
ský potok a K1jov. 

V stavbe anclezitmých strato, ulkánO\ sa nepreja, iii 
, 5 raznejšie etapy denudácie. ktoré b) časm o oclclefo, al i 
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Obr. 3. Pa leomagnetické smer) 

Fig. 3. Pa leo ma ~nc tic directi ons. 

ich \ ý voj. O pri bi ižne rovnakom čase vzniku všetkých 
\) členených andezi tm ých strato\'LII ká nov svedčia vzájomné 
\Ztah) ich litofácií, ktoré sa \' miestach styku prstovite 
prekrývajú, ako aj rádiometrické datovanie zo noriek 
stratornlkánov (Pccskay in Žec et al„ 1997). 

Paleomagnetické výsledky a diskusia 

Paleomagnctick) sa skúmali vzork) z de\ iatich lokalít 
pokrývajúcich celý vekový rozsah rnlkanitov . .Jedna časť 
meraní sa vykonala v paleomagnetickom laboratóriu ELGI 
\ Budapešti a druhá v paleomagnetickom laboratóriu 
Gcoť) zikálneho ústavu SAV \ Bratislave. Pri výskume 
sa použili štandardné metódy tepelnej demagnetizácie 
alebo kombinácia tepelnej demagnetizácie a demagnetizácie 
striedavým magnetickým poľom. Ukážky paleosmerov 
sa prezentujú na stereoprojekciách na obr. 5 a výsledky 
z hŕňa obr. 3. 

Merania ukázali. že andezitové telesá vinnianskeho 
komple\.u majú západnú rotáciu (CCW - proti smeru 
hodinmých ručičiek 9-15° (lokalita Kamienka. zárez cesty 
clo Vinného. Trnarn pri Laborci - hradný vrch), kým ryo
dacit e,truzívneho telesa Be ňati nská voda CCW rotáciu 
20°. Ostatné merané andezi tové telesá alebo nerotovali . 
alebo majú malú východnú rotáciu (CW - v smere 

hodi nm ý ch ručičiek ). S tra to\ ul kán Sokol ského potoka 
sa rádi ometrick) datm al na 10.2- l 0.9 Ma a jemu patriace 
andezito1 é teleso. ľZOrkornné pri .Io \ se. nerotO\ alo 
( l ° CW). Anomálna CCW rotácia -W0 sa zistila na\ zorkách 
lokalit) Jedlink). Stratovulkán Diel je rádiometrick) 
datm aný na 10- l 1.6 Ma. Andezi tm ý lá\ O\ ý prC1d. \ zor
km aný pri Podhorodi. má CW rotáciu 7°. Rád iomctrické 
dalo\ ani e stratornlkánu Morské oko posk) tlo \ ek 
9.--1--11.9 M a. Lá\O\) prúd stratmulkánu. \ZOrkornný 
pri Zemplínsk)ch Hámroch. nerotO\al (0°) a jeho další 
lá\ O\ ý prúd. \ zorko\ aný na J od jazera Morské oko. mal 
CW rotáciu 5°. 

Záver 

Z paleodekl i nácií \) plý \ a. >e Vihorlatské \ rch) mali 
po sarmate CCW rotáciu. Mladšie\ ulkanity panónskeho 
\eku alebo nerotmali . alebo mali len \eľmi malú CW 
rotáciu. T oto zistenie j e \ súlade s koncepciou rotácií 
východoslcl\en skej neogénnej pan\) (Márton et al„ 
2000). Orlický (1989) z Vihorlatských Hcho1 publikmal 
päť podobných stred ných paleosmerm. Ich rozptyl bol 
pri paleodeklinác ii 20° CCW - 7° CW a\ paleoinklinácii 
32-70°. Merania 1) koná ml na I rchnobádenských až 
strcdnosarmatských \ zorkách. Nm é \ ý sledk) paleomagne
tického štúdia \Zorie k z rnl kanie ký ch štruktúr Vihorlat
ský ch vrchm pomôžu pri interpretácii a chápaní vývoja 
tohto regiónu. ako aj jeho \ ztahu k oko! itý 111 geologickým 
jednotkám. 
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Geologická, vulkanologická a petrologická charakteristika 
andezitových dajok a nekov pri Ladomirove 

BRANISLAV ŽEC'. PATRIK KO'1EČNÝ2 a JÁN KRÁL' 

'Štátny geologický ústav D. Štúra. regio nálne centru m. Jesenského 8. 0-10 O I Košice. Sto, ens ká republi !..a. 
zec@gssr-ke.sk 

' Štátny geologick) ústa, D. Štúra. Mlynsb dolina 1. 817 0-1 Brat isla,a. SIO\enská repub li ka 

(Doruľené 16.5. 2005) 

Geological, volcanological and petrological characteristic 
of andesite dykes and necks near Ladomirov village 

The peculi a r andesite necks and dykes from th e areas away oí volcanic st ruc tures of Viho rla tské 
vrchy Mts . outcrop mainly in the area of Outer Flysch Belt in the Magura nappe . These small bodies are 
bound with fault s and tectonic boundaries of geological units. Ou r study \ľaS focusscd on t,,o neck s 
in the Ladomírov village surroundings. Small distance of both andcsite necks and close time sprcad 
of emplacement of both bodies indicate the poss ible common origin of magma in the same resen oir 
ľhe diťference s iii water contents. porphyroblast composition. matri x character. the [)rcsence or absrnce 
of K-feld spars and anorthoc\ase in matrix. the differences in magmatic as \\"ell as eu tectic crysta\lization 
temperatures suggest rather the separate magma development in sub-reservoirs \ocated in close ,icinit) 

Key worcls: andesite neck. Neogene volcanics. flysch scd iments 

Úvod 

Jedným z najvýznamnejších prvkov v geologickej stav
be východného Slovenska na hraniciach s Ukrajinou 
je mas ív neogénnych vulkanitov Vihorlatských vrchov. 
Reprezentujú ich najmä polygenetické vulkány. ako aj 
komplexy extruzívnych telies s Vl.JI kanickou aktivitou 
od stredného sarmatu do spodného panónu (Žec et al., 
1997). Na SV od nich v oblasti Ladomírova, Inoviec 
a Podhorode vystupujú andezitmé neky a dajky. ktoré 
prenikajú sedimentmi račianskej. bystrickej a krynickej 
jednotky magurského príkrovu vonkajšieho flyšového 
pásma (obr. 1). Andezito\é neky ojedinele vystupujú aj 
\" pročskom súvrst\Í bradlového paleogénu. Prvé poznatky 
o geologickej pozícii , petrografické charakteristiky nie
ktorých andezitových nekov od Ladomírova sú známe už 
zo 60. rokov 20. stor. z etapy \) hľadávacieho prieskumu 
Hg zrudnenia (Džubera el al., 1966: Križáni et al. . 1972). 
Geologickou pozíciou ďalších telies vo vzťahu k vývoju 
Vihorlatských vrchov (najmä z oblasti Podhorode a Ino
viec) sa zaoberal Kal ičiak et al. ( 1995) a Žec et al. ( 1997). 

Geologická a vulkanologická charakteristika 

Andezitové neky a dajky na sv. Vihorlatských vrchov 
reprezentujú len krátky časm ý úsek formornnia vul ka
ni zm u \ o východoslm ens kom neogénnom bazéne. Pred
stavujú typ \ ulkan izmu charakteristický extruzívnymi 
telesami (amfibolicko-pyroxenických ± granátových 
andezitm) a plytkými i ntrúziami diori lových porfýro, 
s vývojom predovšetkým \ strednom sarmate (Pecskay 
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et al .. 1995). Je vyvinutá paralelne s karpats kým 
oblúkom od telesa Lysá stráž na SZ cez Kapušan) a Oblík 
po Vinné na .IV. 

V poslednom období bolo publikovaných niekoľko 
prác zaoberajúcich sa geoteklonickou pozíciou východo
slovenskej oblasti so zreteľom na pozíciu neogénne ho 
vulkaniz~u (Kaličiak a Pospíšil. 1990: Kaliči a k a Žec. 
1995: Kmáč el al.. 1995: Le,a a Konečný. 1998: Le,a 
a Kaličiak. 2000). Základnú predsta\ u o geotektonickej 
pozícii neogénneho až. k\artérneho \ ulkanim1u \ cel om 
karpatsko-punónskom regióne podal Le,a et al. ( 1993 ). 

Pre vrchný sarmat až spodný panón je pre\ ažne charak
teristický \ ývoj morťol ogick1 splýrnjC1cich pol) genetic
kých andezitových \ ulkánm Vihorlatsk5ch \ rchm ťor

mujúcich sa do východnej a západnej reťaze ( Kaličiak 
et al.. 1995). ktoré sa \ oblasti stratornlkánu Morské 
oko \ zájomnc stretá\ aj C1 a I itoťáciami nm zájom prekrý
vajú. Andezilmé telesá majú ro\ naké stratigraťické posta
venie (Pecska) in Žec el al.. 1997) ako stratm ul kanické 
štruktúr) . ale prerážajú sediment) pročského sú1rst\ ia 
bradlového paleogénu_ ako aj magurského príkrmu 
vonkaj šieho flyšu na SV od Vihorl atských\ rchm. 

Na S až na SV od stratornlkánu Morské oko pri Lado
mirm e cez sediment; magurského príkrmu prenikajú 
dajky a nek1 pyrO\enicko-amfibolického andezitu. Na V 
cx1 Ladom i rova v lome pri ceste a za potokom andezi tm é 
neky prerážajú najmä pieskmcmé a ílmcmé \rSl\y zlín
skeho súnst \ia račianskej _jednotk:,. Na .I Z a na J od kót:, 
Runzák (379,5 m n. m.) na jz. strane obce daj k:, a nek:, 
prenikajú cez vrSI\) pieskmca a ílmca belo\ežského 
a zlínskeho sú1rst\ ia bystrickej a kry nickej jednotk). 
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c=J 5 
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c=Ja 

0 hr. 1. Geologic ká schéma rozmiest neni a nekov ľ re gióne. 1 - mo lasové sed iment) (neogén). 2 - sarmatské ande,i to, é strato vulkány (D iel. 
Morské oko) a - centrálna vulkani cká zóna . h - proxirnú lna , u lk an ická zóna. c - periľérn a , ulkanic kú zó na. 3 - sarmatské subv u lka nické 
intrúzi e (d iori ty a dimitové porf5r) ). 4 - dul-:l iansky príkrov. 5 - magurs ký príkrov (račianska teUonici-;ájednotl..a ). 6- mag ursl..) príkro, (hys tricl..á 
Jednotka). 7 - magurský prík rov (kry nická tektonickcí jedn otka) . 8 - hradlové pásmo lľľchnokried01 <' a ml ad,ie std imen ty l. 9 - hrauloľé pásmo 
(sedimenty strednej - vrch nej kr iedy) . 

Fig. 1. Geological schemc of necks arrangcme nt in region. l - mo lasse sediments (Ncogenc). 2 - Sannatian andesite s tra to1 olcanocs (Die l. 
Morsi-;é oko): a - centra! volcanic zone. b- pro.ximal 1olcanic zonc. c - peripheral 1olcan ic zone . 3 - Sarmatian suh1o lcanic inlrLtoi,rns (d1ori1cs 
and diorite po rph y ries). 4 - Dukla nappe. 5 - Magura nappe (Rača tecto nic Unit). 6 - Mag ura nappc I Bystrica tectonic ll ni n . 7 - Magura nappe 
(Krynica tecl o nic Unit), 8- Klippen Belt (Cretaceous and you nge r sedi ments). 9 - Klippen Belt 1Middl e - Upper Cretaccous scdimentsJ . 

Rádiometrické datovanie (Pecskay et al.. 1995) z telesa 
\ ystupujúceho na V od obce za potokom indikovalo stra
tigrafické zaradenie prieniku tSchto telies ( 12.-1-± 1,0 Ma) 
do stredného sarmatu. Telesá sú masírne s blokm ito
doskm itou odlučnosťou . Na ich styku so sedimentmi 
\ onk,~šieho flyšm ého pásma sú sedimenty často termicky 
prepracované (pies km ec a ílm ec). 

Na SV od stratornlkánu Diel vystupujú nek) p) roxe
nicko-amfibolického andezitu a pyroklastické brekcie najmä 
\ sedimentoch pročského sún st\ ia a na tektonickej línii 
smeru SZ-.I V. Ich litostratigrafická pozícia ( 10,8 ± 0.7 Ma, 
Pecska) in Žec el al.. 1997) sa spája s \) vojom najmlad
šej formácie (Diel ) stratornl kánu Diel. V oblasti kóty 
Hôrka (599, 1 m n. m.) vystupuje morfologicky \ yprepa
rornnS (60 x 50 m \ eľk5) andezito1 5 nek pyroxenicko
-amľi bol ického andezitu Io vrcholm ej čas t i s I ýraznou 
stÍpcm itou odlučnosťou. Ďalší podobnf nek 1) stupuje 
\ oblasti kóty 592,0 m n. m. Na .IV od tSchto nekm 
pri kóte 55-1-.1 m n. m. 1ystupuje relikt py roklastick5ch 
brekcií a na JV od lnmiec andezitO\é dajk) a nek) pyro
xenicko- amťibolického andezitu pri kóte Hôrka, ktoré 
majú podobný charakter a t) pickC1 masírnu, blokovito
doskm'i tú odl učnosť. 

Petrografia a zloženie horninotvorných minerálov 

V;,orka Lad-! (L.adomirrn, andezitovS nek odkrytS v lome 
pri ceste ). Hornina je tmarnsi\á, má porťyrickS, charakter 
a ostrohrannS sk!OI itS lom. Na lomovej ploche možno 

rozoznať s1 etlé l iš tovité plagioklasy (do 2,5 mm) a tman~ 
1-ýrastlice (do 2 mm). V optickom mikroskope. na BEI 
snímkach a podla bodmej chemickej analSzy má andezit 
porť) rické I Srastliee plagiokl as u prerastené amfibolom 
(tab. J ) . Nieked) sú menšie 1 5 rast! ice plagiok lasm 
inkludmané \ amfiboloch. Základná hmota je mikrolitická. 
Pre1ažneju t1oria drobné lištmité pl agiokl asy prerastené 
anhedráln)m draselnS m ži1corn a anhedrálnym miestami 
až intersticiálnym kre mdíom. Ce lou zák ladnou hmotou 
preniká množstrn tyč i nkm itSch ilmenitOI . V zák ladnej 
hmote I ystupujC1 malé korodornné ortopyro.\én) (1 eľké 
do 50 µm). Stred) 1 Sras tl íc pl agiok las01 sú I Srazne 
bázické (-A n80 ). Plagiokl as:, inkludornné I amľiboloch 

sú tiež bázické (An 66_78 ). al e nemajú tak5 1) sokS' An 
obsah ako stredy I Sras tl íc . Z lo1.enie prechodnSch a okra
j01 5 ch zón I Sr astl íc pl agioklas01 sa pos tupne pOSLI\ a 
k ni žši emu obsahu anort ito\ ého komponentu ( - An63 ). 

T rend I šeobecného poklesu bazic ity prerušuj ú osci l ačné 

zóny. VS,rastli ce am ťi bol01 sú často korodmané a 1y
značujú sa zmenou zloženia od stredu po okraj \ o forme 
normálnej zonálnosti. Stred) maj ú pargazitO\ é zlože nie 
a smerom k okraju ich obrastá tschermakit. Napriek rôznej 
pozícii I klasifikačnom diagrame majú amfibol) podobné 
zloženie. Pomer Mg/(Mg + Fe2+) má tschermakit 
0.69-0,82, pargazit 0.75-0.78 a Si p. f. u. tschermakit 
6.12-6,02 a pargazit 6.26-6.01. Mali korod01 ané orto
p) roxény majú pre1ahu Mg nad Fe (Mg/(Mg + Fe)*J00 = 
-67. En67 Wo3 Fs30) . Lem okolo 1Srastlíc plagioklasm 
je oveľa kyslej ší (An _wl ako ich okraje a I äščinou nasadá 
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Tab. 1. BEI snímk). a - , zorka Lad-1. amfibolický· andezit. prerastanie ortopyroxénu a klinopy rox,·nu (Op,. ( ·p ,1, µlagioklasom. b - koexi stujLice 
plagioklasy (Pl) a alkalické živce (Af) v zák lad nej hmote. c - vzorka Lad -2. d1ojp)ľ0 Xénmj' andez it. prnastanie amfibolu plagi oklasu. 
d - koexistujúce plagioklasy a draselné živce v základ nej hmote. 

Tab. ]. BEI photos: a-sample Lad-1. amµhibole andesite. intergrow ths of ortho- and clinopyroxene (Opx. Cp,111ith plagioclase. b- coexis ting 
plagi oclases (Pl) and alkali ľeldspars (Af) in rnatrix. c - sarnp le Lad-2. tw o-pyroxene andesite. intergrowths of arnphibole and plagioc lase. 
d - coexisting plagi oc lases and K-ľeldspa rs in rnatrix. 

na korodoľaný okraj ľýrastlíc. Malé li štovité plagioklas1 
v základnej hmote sú ešte kyslej šie (An60_57 ) a súčas ne 
majú vyšší obsah Or kom ponentu (Or 15_22) . Podľa 
formy výstupu v základnej hmote draselné živce koexistujú 
s plagioklasmi a vyznačujú sa vysoký1m obsahom Ab 
komponentu (Or69_73 , Ab25--29). 

Vzarka Lad-2 (Ladomírov, andezitový nek odkrytý 
v lome pri potoku. Hornina čiernosi,ej farby má sklovitý 
lom, na ktorom sú pozorovateľné biele až pri ezračné pla
gioklasy (do I mm) a miestami aj čierne mafické ,ý-rastlice 
(do 0,7 mm). V optickom alebo elektrónovom mikroskope 
má hornina porfyrickú štruktúru. Medzi porfyrickými vý
rastlicami prevažujú plagioklas1 nad alkalickými živcami 
(anortoklasmi) ap) roxénmi. Porfyrické výrastlice plagio
klasov. ktoré sa často prerastajú s pyroxénmi (tab. 1) 
alebo sú v nich priamo inkludované, majú V)SOkú bazicitu 

(An80_83). Výrastlice klinop1 roxénm majú ne,ýraznú 
oscilačnú zonálnosi a ich zlož.c nie sa mení iba I malom 
rozsahu (-En-12 Wo.-13 Fs u 5) . Mnohé I ýrastlice klinopyro
xénov majú lem, ktorý narastá na korodované V) rastlice 
od lišného zloženia (En3+40 Wo37-40 Fs 19_25 ). Analogické 
zloženie majú aj malé klinop)roxény, zákl adnej hmote. 
Podobne ako klinopyroxén1 aj ortopyro.,én) majú odlišné 
zloženie ,jrastlíc (En, 1_71 Wou,-28 Fs2-1_25 ) ako lem 
alebo malé kr)Štál1 v základnej hmote (En60_68 Wo31_37 

FsN_25). Základnú hmotu temer , ýlučne t, orí li što1 itý 
plagioklas. Alkalick) 1.i, ec. intersticiáln) kremeň 

a úlomkovité pyro.xén1 alebo euhedrálne jedince sú zastú
pené podradne. V základnej hmote vystupuje množst, o 
drobných lištovitých ilmenitO\. Nižšou bazicitou ako 
výrastlice sa vyznačujú stred) li štm itýc h plagioklasov 
v základnej hmote (-An62) . Smerom k okraju ich bazicita 
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ešte klesá až na An35. V priemere prernž. ,ú ča~ základnej 
hmoty tvoria plagioklasy s bazicitou An 51 _64 . Medzi 
ďalšími minerálmi \ základnej hmote sme identiťiko, ali 
raritný biotit. Má typicky intersticiálne obmedzenie, vy
značuje sa nižším obsahom Ti02 ( 1,8 hmot. % ) a V) šším 
FeO ( 16.5 hmot. % ). Nápadné je V) soké zastúpenie 
F (6.3 hmot. Sli:). Kryštalinitu základnej hmot) možno 
zistiť podľa veľkosti lištovitých plagioklasov v smere 
osi c. ktorá sa pohybuje okolo 150-200 µm. 

Petrologické zaradenie hornín 

Hlavné, ako aj stopové prvky andezitu z neku pri potoku 
(VG-38) sú zoradené v tab. 2. Nízky pomer FeO/MgO 

Tab. 2 
Hl av né a stopové prvky andezitu z lokality Lad-2 

Major and trace elements of andesite from the locality Lad-2 

oxid 

SiO, 
Ti02 
Al,-0\ 
Fe,O3 

FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K,O 
~\O, 
H,O
H,O 
Spolu 

hmot. % 

59.35 
1.061 

17.27 
3.16 
3.76 
0.102 
2.10 
5.99 
3.78 
2.13 
0.207 
0.31 
1.08 

99.22 

Vzorka VG-38 

prvok ppm prvok 

Cu 22 W 
Pb 11 V 
Zn 62 Ga 
As 3 Be 
Sb 20 Y 
Sr 329 Zr 
Ba 569 Nb 
Rb 58 Sc 
Cs 6 Ta 
Cr 18 Hf 
C:o 18 Au 
Ni II U 
Mo 0,8 La 

Ce 

ppm 

2 
1 IO 

13 
1.5 

20 
163 

19 
13.6 
1 
5 
0.1 
3 

24 
-1-1 

0.77 1 i obsahu 59 hmot. o/r a aj poz1c1a , projekcii 
AFM zodpmedajú Ca alkalickej sérii hornín. Zloženie 
andezito, závisí od geotektonickej pozície. V smere 
od oceánskych ostrm ných oblúkm po hrubé kontinentálne 
okraje priemerný obsah K. Rb. Ba. La. Ce. Pb. Th. Zr 
a Hf a pomer La/Y. Zr/Y. Ni /Co rastie. k5 m obsah Y 
a pomer K/La. Sc/Cr. Sc/Ni (.lakeš. 1972: Bailey. 1981) 
klesá. Obsah prvkm alebo pomer prľko, geotektonic
k5ch prostredí (Baile). 1981) ilustruje tab. 3. Andezit 
(VG-38) podľa trendu rastu alebo ochudobňornnia má 
charakter ov plyvnen5 kôrm 5 m materiálom. ktorý zodpo
vedá gcotektonickému prostrediu lokalizornnému na kon
solidornnej až hrubej kontinentálnej kôre. Pomer medzi 
Zr/Y = --l- na klasiťi kačnom diagrame podľa Pearcea ( 1983) 
oddeľuje andezit) na kontinentáln)ch a ostro1115ch oblú
koch. Tento andezit má pomer Zr/Y = 8.15 a pri obsahu 
Zr 163 ppm spadá do poľa kontinentáln)ch oblúkm. 

Geotennometria 

Na plagioklaso\'o-amfibolm ú termometriu sme pred
nostne použili páry, ktoré sa prerastajC1. t. j. sú koexistu
júce. Pomerne stabilné zloženie amfibolu aj plagioklasu 
sa odrazilo na konzistentnom súbore teplôt. Do prepočtu 
vstupuje aj tlak. ktorý môže 15 znamne zmeniť I ýsledné 
teplot). Preto sme teplo!) modelovo prepočítali na rôzne 
tlaky (tab. --l- ). Priemer zo zistených teplôt je pri IO kbar 
858 °C, 5 kbar 958 °C a 2.5 k bar IO IO 0 C. Nárast tlaku 
spôsobuje zníž.enie rornovážncj teplo!). 

Ternárn) dvoj žiľCO\ý termometer _je 1cľmi citlivý 
na presné zloženie živca. čo sa pre_jarn_je aj na 1 _ypočítanej 
teplote T An• TAn a T 0 , (tab. 5). Podmienka ro1 no\áh_y 
je splnená aj \'ted1. ak sú d1 e blízke hodnoty teploty 
(Fuhrman a Lindsln. 1988). Z tab. 5 1 yplýrn. že sa d1e 
blízke teploty nájdu ,žd). čiže I šetk) ŽÍ\COlé páry možno 

Tab. 3 

K 
Rb 
Ba 
Sr 
Pb 
La 
Cc 
y 
Zr 
Hf 

La/Y 
Zr/Y 
Ni/Co 
Sc/Cr 
Sc/Ni 

Priemerný obsah prvkov alebo pomeru prvkov (avg) a ich rozsah v ppm geotektonickS·ch prostredí zo rade115'ch podľa 
rastúcej hrúbky kôry ( 1--1-), prevzaté podľa Baileya ( 1981) Šípky naznačujú vzostu pn) alebo zostupn) trend 

Average element contents or element rates (avg) and their content ranges in ppm for individual geotectonic ern ironments 
ordered according to crustal thickening ( l--1-: taken from Bailey. 1981 ). Arrows sho" ascending or descending trend 

2 3 -1-

os trm né oblúky kontinentälne os trm né hrubé kontinen tálne 
nízko drase lné vysoko draselné oblúky oblúky 

avg rozsah avg rozsah avg rozsah a\ g rozsah 

0.51 0.32- 0.59 1.20 0.68-2.70 1.37 0.83- 1.99 1.95 1.36-2.-1-9 
8.3 2.--1--13 28.0 10-129 -1-4.0 18-1 1.3 66.0 .,5-12 1 

152 68-175 318 165-1850 395 243-875 605 360-1180 
220 137- 390 434 248-900 -1-00 12:'i- l 100 601 265-860 

2.90 2.3--1- 5.00 2.85-12 10.30 5- 21 11.50 11.5-12 
3.0 2.35-3.7 11.7 8-36.3 17.0 10.8-25 28.5 19.2-+-l.8 
6.9 5.9-14.1 23.5 15.5--88.5 37.0 25.5-65 60.7 -1-2.2- 99.8 

25 17- 36 20 17--1-0 22 18-28 15 8-24 
63 38- 110 111 35-250 117 100- 2:i0 181 88-230 

1.55 0,92-2.6 2.43 2.1--1-.5 3.-1-4 1.9-4.6 5.75 -1-.5-6 
O. II 0.076-1.25 0.58 0.3- 1.1 0.93 0.6-1.1 1.-1-6 1.28- 1.63 
2.2 1.5-3.8 4.7 0.88- 10.3 5.4 4.3-10 1-1-.6 6.6-ťl0 

0.29 0.2- 0.76 0.52 0.2-1.52 0.95 0.45-2.2 1.-1-0 0.33-3.3 
3.80 0.7- 15.5 O.SO 0.3- 6.7 0.61 O, 13- 2.1 0.36 0.06-0.75 
3.-1-0 2.1 ->6.2 2.00 0.43-7,5 1.10 0.-1--+--4.2 0.55 0.18-1 

trend 

11' 
11' 
11' 
11' 
11' 
11' 
11' 

Jj. 
11' 
11' 
11' 
11' 
11' 

Jj. 
Jj. 
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Tab. 4 
Výsled ky amfiboloľo-plagioklasovej termometrie (B lundy a Holland. 

1990: Holland a Blundy. 1994) andezitu z loka li ty Lad-2 
Results of amphibole-plagioclase thermomctry (Blundy and Holland. 

1990: Hol\and and Blund). 1994) ťor andesite from loca \ity Lad-2 

plagioklas amfibol T (°C) T (°C) T (°Cl 
pre tlak pre tlak pre ti ak 

Ab Si p. f. u./13 kat 1 O khar 5 kbar 2.5 ~bar 

23.8 6.12 837 943 996 
23.8 6. 12 838 944 997 
32.3 6.01 876 977 1027 
32.3 6.04 866 966 1016 
32.3 6.05 864 964 1014 
32.3 6.01 876 977 1027 
21.7 6.05 859 970 1025 
30.2 6.02 871 973 1025 
25.6 6.26 798 898 948 
25.6 6.04 861 968 1021 

priemer 855 958 1010 

ľab. 5 
Výsledky dvojživcovej termometrie (Fuhrman a Lindsley. 1988) 
Ab. An a Or predstavujú al bitový. anortitmJ a ortoklasový komponent 

v zložení živcov. T ,h- T ,,, a T", je teplota vy počítan á 
pre jednotlivé komponenty 

Résult s of two-feldspar thcrmometry (Fuhrman and Lindsley. 1988). 
Ab. An and Or reprcscnt the al bite. anortite and orthoclase 

components in the feldspar composition. T \h· T ,,,. T" , represent 
temperatures calculatcd for particular temperatures 

plagioklas draselný živec 

Ab An Or Ab An Or 

52.6 39.4 S.O 27.4 8.7 63.9 
40.9 56.9 2.2 25.5 2.4 72.1 
42.3 56.I 1,6 26.1 0.9 73.1 
.:10.3 57.4 2.2 26.7 1.4 71.9 
40.3 57.4 2.2 29.2 1.9 68.8 

Teplota _je vypočítaná pre tlak 500 bar 

Temperature is calculatcd for pressure 500 bar 

teplota ( °C) 

T \h T\tl Tn, 

858 1035 858 
924 927 761 
940 824 722 

1002 850 760 
1152 8.:16 765 

priemer 

považovať za koexistujúce. Kedže mikrolitické živce I zá
kladnej hmote reprezentujú eutektické podmienky, vypo
čítali sme teplotu pre tlak 500 bar. Priemerná teplota 
dvoj ži vcove_j termometrie je 88 l 0 C. 

Grafický dvojpyroxénový termometer môže poukazovať 
na rovnováhu medzi obidvoma pyroxénmi. Rovnoľážne 
páry majú spojnicu paralelnú s izoteplotnými líniami 
pre obidva pyroxény (obr. 2). Prerastajúce sa výrastlice 
ortop1 roxénov aj kli nop1 roxénov sú podľa obr. 2 1 rm -
nováhe. Malý rozptyl I zložení v5rastlíc py ro.xénov 
sa odráža v úzkom teplotnom intervale 890-1030 °C. 
Pri pároch v základnej hmote sa rovnoľáha preukazuje 
ťažko. Výnimkou je _jeden pár. ktorý ľy_jadru_je teplotu 
900 °C. V základnej hmote sa často vyskytujú ostrohranné 
alebo izometrické drobné pyroxény. ktoré môžu byt 
reliktmi z rozrušených skôr vykt')štalizovaných pyroxén01. 
Na obr. 2 majú mnohé ortopyroxén) podobné zloženie 

ako 15rastlice, čo signalizuje ich úlomk01 it5 pô1 od. 
ale nie priamu eutektickú kr)Štalizáciu. Klinop:,ro\én) 
1 základnej hmote majC, 1) šší obsah Fs komponentu ako 
1 ýrastlice. V) soká miera rozpt) Iu zloženia klinop) ro,,é
nov zo zák ladnej hmol) ncdá1 a mož nosi _jednowačne 
sa v1jadri ť ku kr)štal izačne_j teplote. Podľa pozície kl i no
P) rm.énm I k\ adrilaterálnom diagrame I oči teplotn5 m 
izolíniám (obľ. 2) a jedného koť\istujúceho päru mož.no 
eutektickú teplotu iba odhadnC11 ako menšiu ako 1000 °C. 
pra1 de podobne okulo 900 °C. 

• výrast lice 

I 

dvojpyroxénová term ometria 9oo -BQo 700 600 
o základná hmota 70oo _ 
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0hr. 2. G raf ic k)' dvoj p) ro,énm 5 termometer I Li nd s le 0 1 983 J. 
Prerušované čiary spájajú koe,istujúce ortop1 ro,é111 a klinopyroxény 

F'ig. 2. Graphic t110-pyroxene therrnorneter I Li ndslev·. 1983 ). Dashed 
Ii nes interconnect coexisting ortho- and clinoPJ 10,enes. 

Diskusia 

V::,orka Lad-/ (andezitov5 nek odkr) tý I lome pri ceste). 
Andezit obsahuje 15rastlice plagioklasu a amfibolu. 
Vý rast! ice plagioklasm uzat1 ára né v arnfi bo loch nemajú 
takú vysokú bazicitu ako reliktné st red) samostatn5ch 
výrasllíc. a preto, ranom štádiu kr) štalizácia plagioklasu 
predchádzala amfibol. Kt') štal ilácia amťi bol u môž.e b) t 
potlačená. ak _je nízk) obsah 10d) , magme. alebo ak 
je obsah Na20 nižší ako približne 3 hmot. '7r (Cawthorn. 
l 976). ale za predpokladu. že teplota neprekročí 1 OOO °C 
(Alien a Boettcher. 1983: Ni ida a Green. 1976). Pre 1) šš í 
obsah Na20 1 študo, anom andezite moLno u1 ažc11 ai 
o nižšom iniciálnom obsahu 1ody I magme. lnkludmané 
plagioklasy I amfibol och majú pomerne obmedzené 
zlože nie, ale nemajú také k) slé zlož.enie ako okraje samo
statných 1ýrastlíc. čiže kr)štal izácia amfibol01 sa zastmila 
ešte pred skončením kryštalizácie plagioklasm. 

Miešanie magiem kontrastnejšieho zloženia alebo 
rozličn5 ch f') zi ká! Tl) ch I lastností. ako je tlak alebo tep
lota. sa napr. na žiľcoch pre_jarnje formou intenzírnej 
resorpcie. vznikom lemu s ta1 eni nou a h) bridn5 ch jadier. 
obrastaním kys!S ch plagioklasOI bázickejšími a naopak 
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inverzný mi zonal itami. Absencia opiso1aných vlastností 
znamená. že mi ., i ng kontrastných magi em nenastal. 
a preto sa dá m ažovat o jednorazovom ľ) stupe magm) 
z rezervoára bez\ áfoejšej interakcie s okolitý mi horninami 
alebo možnými ta1eninami. Oscilačné zóny v mnohých 
výrastliciach sú \'Y\ inuté. ale jednotli\ é zón) nemajC1 
príliš kontrastné zloženie. Vznik oscilačnej zonálnosti 
súvisí so zmenou P-T-XH2o vo vlastnom rezerToári. Vý'
rastlice plagioklasu zo študovaného andezitu poukazujú 
na kr) štalizáciu homogénnej magmy pri relatÍ\ ne ustále
ných t\zikáln)Ch podmienkach a obsahu vod). 

A nalogick) aj pomerne jednotná skladba I ý rast! íc amfi
bol O\ počas celej kryštalizácie indikuje stabilné kr)-štali
začné podmicnk). Záverečná korózia amfibol O\ znamená 
nestabilitu amľibolu I magme pri jej \)Stupe. Pokiai' 
b) bol ľýstup magm) etapOI itý alebo \ eľmi pomal)
amfibo!) by sa rozkladali na jemnozrnné beZ1odé mine
rálne spoločenstrn plagioklasu a pyro,énu. Absencia 
dekompresného rozpadu amfibol01 svedčí I prospech 
náhleho a pra1depodobne aj jednorazO\'ého \ ýstupu magmy 
z rezen oára. 

Zistii tlak a tým aj hÍbku magmatického rezerrnára 
je problematické. V)soký obsah TiO2 1 amfiboloch indi 
kuje Z\ý-šený tlak a teplotu. Miera substitúcie HIA 1 \ s. 
Na + K v amfibole odráža tlakové podmienk). Vysoký 
obsah 1--llAI pri danom Na + K \ amfiboloch na obr. 3 
znamená \}SOkotlako\é kryštalizačné podmienky. 
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0hr. 3. Pozitírny trend medzi tetraédricky koordinovanSm Al a al ká
liami ľ amfiboloch. Vysok)° obsah l•IAI daného obsahu alkálií zodpo
vedá,·) sokotlakoľým podmienkam. 

Fig. 3. Positive trend between tetrahedrically coordinated Al and alkalies 
in amphiboles. The high 1" 1Ai content for stated content of alkalies 
corresponds with high -pressure conditions. 

Rovnmáha medzi plagioklasom a amfibolom pri tlaku 
1 O k bar posk) tuje priemernú teplotu 85.5 °C. Podobnú 
teplotu (881 °C) ma_jú aj živcové páry I základnej hmote 
pri predpokladanom tlaku .500 bar. Ro\Jlakú kr) štal izačnú 
teplotu\' hlbokom rezervoári aj pri eutektickej kryštalizácii 
možno interpretovať ako \')S!edok rýchleho výstupu 
magmy a súčasného efektí\Jleho odvádzania tepla. Vzorka 
Lad-! z andezitO\ ého neku indikuje. že ide o malé samo-

statné teleso. ktoré prm de podobne \ zni klo jednorazm 5 m 
1 S stupom magmy. Pri \ ýstupe malého objemu magmy 
cez relatí\ ne studené prostredie môže nastal efektÍ\ nejšia 
strala Lepia. Prítomnosi raritného intersticiálneho biotitu 
s 1) sok5m obsahom F sú1 isí so Z\ ýšením obsahu \Od) 
a/alebo akti\it) K\ záľere kr)Štalizácie. 

V::,orka Lad-2 (andezitOI 5 nek odkr) tý \ lome pri 
potoku). 

Andezit má iné minerálne zloženie ako na predchádza
júcej lokalite. Medzi \)rastlicami dominujú p)ro,én) 
a plagioklaS) a I základnej hmote sa 1) Sk) tuje mi k roli
ti c ký plagioklas. alkalick5 1i\ ec a kremdí. Bez\ odné 
minerálne spoločcnst1 o poukazuje na nízk) obsah \ od) 
\ magme. Prítomnosi obid1 och p) ro,éno1 1 základnej 
hmote naznačuje. že si magma zachm ala 1) sokú teplotu 
až po eutcktick ú kr) štal izáci u. Na \ ý rastliciach ne\ idno 
preja\) miešania kontrastných magicm. Zonalita 1ý
rastlíc S\edčí o pokojnej kr)Štali1.ácii pri ustálcn5ch pod
mienkach. Bázickejší charakLer andezitu ako pri I zorke 
Lad-! sa preja1 uje 15raznou pre\ ahou plagioklaso\ 
nad alkalickými ŽÍ\ cami \ základnej hmote, absenciou 
amfibolu a \)Šším podielom maťick5ch minerálov. 
V) soká teplota zistená podľa d1 ojp) ro\éno\ ej termo
metrie (890- 1030 °C) zodpO\ edá nižšiemu obsahu I od) 
a maťickejšiemu a jemnozrnnejšiemu charakteru hornin). 
Prítomnosť intersticiálneho biotilu bohatého na F signa
lizuje Z\)Šenie obsahu 10d) a alkálií \ úplnom zá\ere 
kryštalizácie. 

Záver 

Andezit01é nek) a dajk) z oblasti mimo \lllkanick5ch 
štruktúr Vihorlatských HChO\ \)Stupujú \O \Onkajšom 
ľlyš01 om pásme. Ide I celku o malé telesá\ iafoce sa 
na priebeh zlomm 5 ch línií a na hranice tektonických 
jednotiek magurského príkrmu. 

Z oblasti Ladomirm a sa študm ali d1 e telesá. Vzdiale
nosi medzi nimi. ako aj časm é rozpätie.\ ktorom sa obi
d1 e umieslnili. naznačujC1. že magma môže mai spoločn5 
pôrnd I jednom rezeľ\ oári. ale rozdiel) 1 obsahu \Od). 
zložení \ ý rast! íc. \ pm ahe ókladnej hmot). prítomnosti 
alebo absencii draseln5ch ž.i1c01 alebo anortoklasm I zá
kladnej hmote. 1 kr) štal izačnej magmatickej aj eutektic
kej teplote poukazujú skôr na oddelen5 1 )\ o_j \ osobit
ný ch subrezenoároch. ktoré mohli b)t lokalizornné 
\ tesnej blízkosti. 

Anal) zované vzork) majú najmenší rozdiel \ koncen
trácii Rb (okolo 55 ppm) a Sr (okolo 3--1-0 ppm). ako aj 
v dnešnom izotopO\ om zložení 87Sr/86Sr (0.707--1-68-
0.707--l-02. presnosi merania 0.0021 '7c je 1 )jadrená ako 
2 \ S. E.). Korekcia dnešného pomeru na predpokladan5 
neogénn) 1 ek dá1a hodnotu okolo 0,707--1-. čo možno 
interpretO\ a( ako izotopm é zloženie zdroja. z ktorého 
sa andezit) od\ odili. Samotn5 údaj je \) šší ako napr. 
\ andezitoch stredného Slmenska z oblasti štia\Jlic
kého stratOI ulkánu. z čoho možno usudzm ai. že izoto
po1é zdroje týchto \Ulkanických hornín nie sú úplne 
identické. 
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Podokornnie P1aca bola f111anco1 ana z proJ ek lu 13 01 Nízke 
Beskydy - stredná časť (mi e rka 1 50 OOO) zadaného MŽP SR pre 
ŠG(IDŠ. 
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Datovanie sedimentov podložia lávového prúdu vulkánu Putikov vrch 
metódou opticky stimulovanej luminiscencie 

LADJSLAV ŠIMON a JURAJ MAG LAY 

Štátny geologický ústav D . Štúra. Mlynská dolina 1. 817 0--1 Bratis lm a. S l oľensb republ ika 

( Doruľene 11 5. 2005) 

Dating of sediments from the footwall of the lava llow of Putikov vrch volcano 
using method of optically stimulated luminescence 

The volcano Putikov vrch is a manifestation of alkali basalt volcanic activ ity This act,v ity ťormecl th e 
volcanic cone. lava sheet and pseudovents The lava s heet in the Brehy open pít is located on terrace 
sediments of Hron ri ver ľhe ir dating by the method of optically stimulated Iiminescence (OSU yieldecl 
the age 102 OOO(± 1 1 000) years. 

Key words: Pu tikov ľťch ľolcano. Qu aternary volcano. lava ílows. a lkali basal t. fluv ial sediments. 
opticall y stimulated Iuminescence 10SL) 

Úvod 

Najmladším prejavom vulkanickej aktivity ľ Západ
ných Karpatoch je vulkán Putikm· vrch v Štiavniclvjch 
vrchoch v priestore medzi kótou "1-77 m Putikov vrch, 
Tekovskou Brezni cou a Novou Baňou. V brežianskom 
lome pri Novej Bani sa odobral i vzorky hornín podložia 
lávového prúdu. Horniny reprezentujC1 fluviálne terasoľé 
sedimenty Hrona a datovali sa metódou opticky stimulo
vanej luminiscencie (OSL) v laboratóriu hartérnej geo
chronológie Geologického ústavu Tallinnskej technickej 
univerzít) v Estónsku. 

Charakter vulkánu 

Vulkán Putikov vrch je prejavom aktivity alkalického 
bazaltového vulkanizmu. Nachádza sa blízko Novej Bane 
v západnej časti Štiavnických vrchov. Vulkanická aktivita 
V) tvorila sopečný kužeľ, lávový pokrov (Šimon a Haiouzka, 
1996) a pseudokráter (Šimon et al., 2002). Vý:voj kužeľa 
bol spreládzaný výlevom lávy. Láva sa pohybovala 
od kužela v smere pôvodnej Chválenskej doliny na S 
k Hronu. Čelo lávovfch prúdov je v súčasnom priestore 
na východnom okraji Novej Bane v časti Brehy. 

Pre styk lávy so zvodnenými terasovými sedimentmi 
Hrona je charakteristický vznik pseudokráterov, t. j. malých 
druhotných troskových kužeľov (Šimon et al., 2002). 
V tejto časti brežianskeho lomu sa odobrala vzorka na dato
vanie (obr. 1 a 4), a to pod bázou lávového prúdu, ktorý 
je súčasťou lávového pokryvu. Lávový pokryv v celom 
brežianskom lome leží na terasových sedimentoch Hrona. 
Lávmé prúdy majú doskovitolavicovitú odlučnosi, 

masírny charakter, sú typu Aa a petrograťicky ich tvorí 
neťelinický bazanit. 
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Geológia a vek sedimentov v lome Brehy 

V súvislosti s dalšou ťažbou alkalického bazanitu sa 
\ brežianskom lome odkryl i nové časti lávm ých prúdov 
lávového pokrOI u \Tátane jeho bazálnej polohy a krnrtér
nych sedimentov nachádzaj úcich sa bezprostredne pod ním. 
V dvoch dokumentm aný·ch kopaných sondách (1 , II -
obr. 1) sa pod lávm·ým prúdom po!\rd ila prítomnosi fl u
viálneho (lokálne nemožno \yl účii ani fl u1 iolimnického) 
materiálu hronskcj prmeni encie. Pri obidrnch sondách 
ide prevažne o polymiktný piesčitý štrk zložený z domi
nujúcich vulkanických hornín, ale aj z granitu, žilného 
kremeňa, metamo1ťit01 a karbonátm. 

V spodnej až strednej časti sond) I (hlbokej do 3 m) 
pre1 láda hrubozrnný piesok a štrk s 0 do 10-15 cm 
s občasný• mi balvanmi s 0 do 20 cm (obr. 3). Smerom 
do nadložia sa štrk postupne stráca a zjemňuje. Vo vrchnej 
časti obidvoch sond pre1 láda si I ý až o krm ý hrubozrnný 
piesok s 0 do 2 mm, miestami s polohami drobnozrnného 
štrku s 0 1-2 cm, ktorý bezprostredne pod bázou lá1 m ého 
prúdu prechádza do pelitickejších usadenín povodľímej 
ťácie. Tieto usadení 11) sú I naj1) ššej (asi 25 cm hrubej 
polohe) postsedi mentačne kontaktnotermicky metamorfo
vané, čo sa prejavuje aj náhlou zmenou ich sfarbenia, ktoré 
sa zdola nahor mení z tmm ookrmého až hrdza1 ého cez 
hnedočerľené, bordmé až sivočierne (,,spečence", obr. 2). 

Rm naké jemnozrnné sediment) 1 rchných polôh flu
viálnej resp. aj flu violimnickej série sa našli aj priamo 
v puklinách telesa lárn1ého prúdu , kde boli druhotne 
vtlačené zospodu po jeho stu hnutí a potom po blokornm 
rozlámaní. To sa I telese bazanitu I yznačuje chaoticky 
usporiadaným systémom puklín až trhlín 1zniknutých 
destabilizáciou telesa na plastickom a zrndnenom 
kvartérnom podloží. 
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Obr. 2. Detail kontaktu lávoľ ého prúdu s podl ožn)'mi sedimentmi 
v lome Brehy . 

Fig. 2. Detail of 1am f!o\\' contact "ith underl) ing sediments in the 
Brehy q uarry. 

Obr. 3. Detail podložnj'-c h scdi mento,· Hro n,1 ľ ko p,rncj , ondc 1 , lome 
Brel11 

Fíg. J. Dt'l.J. ll 01 un ... h.-1l_\1t1 §! '-t" .... !1infnt-.. 01 1111117 1 1\ c' r 111 th c lc:-i l p 1! l 
1111 he B1eh, ýUct1n 

Obr. 4. Sonda II - Loka lita odberu , mriťh na J at O\ ani,· , lome 
Breh) 

Fig. 4. Te,t pit II - local it) oľ sa rnpl ing ťor dat1 ng in ihc Breh) yua rr, . 
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Z morfometrickej anal5zy povrchu fluviáln1ch teraso-
15ch sedimentov Hrona a z v5 šk1 hladiny podzemnej vod) 
v sonde I vypl5va, že báza lá, ového prúdu je na dvoch 
dokumentovan5,ch miestach vo v5 ške I ,8 až 2, 1 m nad 
hladinou Hrona. To by podfa morľometrie systému ri eč 
nych terás. ako aj stupňa navetrania štrku mohlo zodpove
dať al ebo sedimentom povrchu dnovej akumulácie v nízkej 
terase (70 OOO rokov b. p. ), alebo sedimentom povrchu 
mladšej strednej terasy ( okolo 11 O OOO rokov b. p. ). 

V yriešii tento problém sa podarilo až špeciálnym odo
bratím a zhodnotením dvoch \'Zoriek z pi esč itej polohy 
podložia lávového prúdu v sonde II. Podľa v5sledkov 
exaktného z i sťov ania vek metódou OSL v Geologickom 
ústave Tallinnskej technickej univerzity I Estónsku je 
absolútny vek kvartérnych sedimentov podložia lávovfch 

prúdov 102 OOO± 11 OOO rokOI b. p„ čo I klimatos trati
grafickej škále zodpOI edá počiatočn5 m štádiám émskeho 
interglaciál u. V ek lá1 01ého pokr) 1 u mož. no I zhľadom 
na jeho polohu I sedimentoch teras) pokladal za rornak5· 
alebo bezprostredne mladší. 

Pod·ukornnie. Príspevok bol spraco1 a nS I rú mci projektu MŽ P SR 
úlo hy 12-01 -9/ 100. 
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Introduction 

Variegated beds within the Bílé Karpaty nappe were 
a subjecl of confusion. Besides the Upper Cretaceous red 
beds, classiťied now wi th in the Kaumberg Formation, 
also the Middle Eocene variegated bcds werc repo,ted from 
Blatnička (Stráník et al., 1989). and Pal eocene to Lower 
Eoccne variegaled beds from the Hluk area (S tráník et al.. 
1995). Age oť , ariegated beds 1\'as oťten interpreted upon 
the microfoss il content of accompany ing non-variegated 
shalc. Gen erall y very poor outcropping oť the area 
disabled any direct lithostratigraphic observations oť the 
relati ons between individual lithologies. Middle Eocene 
varicgated bcds II ere later reassigned to exlernal units oť 
the Magura Fl ysch (Stráník et al„ 1995) and also other 
Paleogene , ariegated beds are critically discussed as pos
siblc tectoni c slices oť the Beloveža Formation (Bubík . 
1995). Another red facies of the Hluk area - Upper Seno
nian Púchov Marl s - wcre compared wi th the analogical 
rock.s or the Hauptk.I i ppenzone oť Wieneľ\\ ald (B ubík, 
1995; Š ľábenick.á et al „ l 997). 

In the ťali 1992 two test trenches ,vere excavated b) the 
Czech Geological Survey in the ťield s on the southern slopes 
of the Koby lí hlava hill near Blatnička village (Fig. 1 ) . 
Both sections showed strongly tectonized pelitic rocks with 
chaoticall) oricnted blocks of mechanicall) resistant sand
stones (Fig. 2 ). Biostratigraphic research of the sections 
cl earl) confi rmcd irue nature of the variegated beds as 
tectonic zone compound of rock.s from diťťerent formations 
as II cll as diľľerent tectonic units descri bed belo11. 

?Rača Unit 

Zlín Formation. Non-variegated, most!) calcareous 
rock.s prevailing in both sections were assi gned to the 
Zlín Formation . Green gre) and bro,vn grey shal es are the 
most common pelitic rock.s. Yellowi sh brown silty mar!, 
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pale grey sil ty marl stoncs . 11 hiti sh maris. brcm n gre) , 
green grey. and gre) siltstones also occu rrcd. M ost ly ťine
-grained calcarcous gre1 wack. y sandstones and sandstoncs 
w i th glauconitc are the most common psammiric rock.s . 
Calcareous nannoťossi Is o f the NP 15 i ndicate thc Middle 
Eocene age oť these sedi mcnts. Foraminiťeral fauna is rather 
poor and consists mostly oť subboti nids. More di, crsif icd 
foram i nifcral fauna 11 as obtai ned from grey brmrn mar! 
collected ťrom the field ou tcrop in the Blatnička, icinity. 
Assemblage II ith Subbotina frontoso (Su bb.). Carapsľ
drnx cf. dissimilis Bol l i _ Clobororaloides sp „ Aco rinino 
primitiťo (Finlay ). A. pemocomemtci (Subb.). A. mat
the,vsoe Bkm. and Moro~o\'e/la cmssata (C ush) may bc 
ass igned to lem er Middle Eocene. Radioiari ans are quite 
cornmon and may indicate eutrophic palcoccanographic 
conditi ons. Coarse graincd base oť thick sandstone bank 
in the trench R2 contained largc foramini ťera dctermined 
by E. Kohler as Numm11/ites c1qui1011icus Benoi sL N. 
burdiga!ensis Harpe. N. parrschi Harpe. N plcwulorus 
Lam „ N. cť. prae!cte\'igatus Schaub. Operculino mori-
11ellii Dai n„ Disconclina arc/1ioci Schlumb„ and As1e
rocycli11a sp. and assignecl to the Lo11 er Eocene. 

Hauptklippenzone (Ultrahelveticum) 

Púchov Marls. In thc te st trench R2 Púchm Mar! 
ťormcd tiny slices or irrcgular bodies incorporated 11ithin 
the brmrn red cla) s of t he Kaum berg Formati on . Li thol o
gically the rock can be described as pink red mar!) clay or 
marl. Calcareous nannoťoss ils II ith Aspidoli1hus porcus 
constricrus , Eijfellirlws eximius. and Mirnla cf. s,ťas
tico allo11 ass ignment to the Campanian . Foraminiťe ra l 

fauna 1ľith calcareous cemented aggl utinated ta\a C!aťl1!i-
11oides subparisie11 sis GrL) b„ Coese!la mgoso (Hanzl.). 
Marssonel/a crassa ( Marss. ). Caudryina corinora 
Franke and Spiroplecwmmina lc,eľis (Roemer) indicates 
slope palcoemironmenlal sťttings bel o11 calcite i) SOcline. 
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Fig. l. Sec ti on of the gco logical map lľith s ituation of the R I and R2 
te s t trenches. 1 - Antonínek Formati o n (turbidite sand y limes tones 
arid marls tones). 2 - .. rnriegatcd beds„ from Blatnička (tectoni zed 
clays. marl s. s ilts tones and sandstones ). 3 - Nivnice Formarion (clays 
and sa ncl stones). Moclified after geological map of Vujta et a l. ( 1992). 

Bílé Karpaty Unit 

Kaumberg Formation. Rclati1cly rnonolonous red 
brO\líl non-calcareous cla) s ťorrning tectonic slices 11 ere 
assigncd to thc Kaurnbcrg Forrnation. Tectonic slices 
sho11cd local rnarks oľ plastic deformation and foldi ng. 
The cla) s contained rich ťorarniniferal fauna consisting of 
sole!) agglutinated benthos II ith Norhia sp .. G!omospim 
cti,. sp .. Caudammina oťu/11111 Grzyb .. Uťigerillammilla 
jonkoi Majzon. Pamrmcha11u11i11oides cti,. sp .. Recu r
ťoides di,. sp .. Karreru/in a cti,. sp. etc. Stratigraphica!I) 
the fauna can bc assigned to the l !l igerinarnrnina jankoi 
Zonc ( ')Cenornanian. Turonian - Ca rnpanian). Frorn 
paleoemironrnental point of 1ie1v. presence of many 
ty pica! clements of ab) ssal hiofacies is ev ident (Hapfo
phragmoides menitens Krash .. H. decussarus Kras h .. 
Prnecnrwnmina g!obigerinaeformis Kras h .. Trocham
mina insuera Krash.). 

Nivnice Formation. Brown gre) . green gre) and grey 
shales II ith enclosed sandstone blocks in the northwestern 
part of the test trench. R I did not diťfer substantially from 
the shales of the Zlín Forma ti on. Thei r micropaleontolo
gical !) prOI ed age. an) how. suggesls ass ignment to the 
Nirnice Formation oľ the Bílé Karpat) Unit. Calcareous 
nannoťossils separated frorn two sam pl es gaľe two diťfe
renl ages: Late Paleocene ( NP8 11 ith Hefiofirhus riedefii) 
and upperrnost Paleocene or Paleocene/Eocene boundar) 
(NP9/"7NPIO 11ith Zrgrhah!irhus bijugarus). Flysch-type 
agglutinated ťorarniniferal fauna with Nothia sp .. Ammo
disrns pfanus L oeb .. R::,elwk in a epigona (Rzehak). 

Recurl'oides gerochi Pťlaurn. Bu::,asina galeota Brad). 
TrochwHminoides subcomnatus Grz) b .. Sacca mmina 
plocenra (Grz) b.) etc. reprcsents charactcri stic asscrnblage 
of the Ni lílice Fonnation. Rich bcnthic forarniniferal fauna 
distinguishes thcse sedirnents ťrorn the Z lín Forrnation 
and suggests norma! rnari ne 11 cll-o\) gcnated 1011 er-slopc 
setti ngs. 

Discussion 

Based on the relations oľ strata in the R I and R2 test 
trenches and detail micropaleontological analysis. "rnrie
gatcd beds ťrom Blatnička· · consist of rocks of three 
distinct units: Zlín Formation. PC1chm Marls. and Kaurn
berg Forrnation ťorming hi ghl) tectonized zoncs sur
rounded b) thc Ni, nicc Forrnation. Zlín Formation ma) 
rcpresent tectonic sl ice of the Rača l I nit. Presence of the 
large forami nife ra in sandstone as II el! as some particul ar 
types (sandstones II ith glauconite. gre) silt) and sandy 
lirnestones, brownish soft shale) reminds also B)strica 
Beds oť the Zlín Formation in the B) strica Unit. This 
unit is not known south of the Nezdenice Fault. The Zlín 
Forrnation ncar Blatnička ma) represe nt tectonic rem 
nants of the B)strica Unit. Detail lithologic cornparison 
11 i th the Rača and B) stri ca un i ts should be done. The Pú
chm Marl s ťrorn Hluk 1ľere alread) cornpared 11ith thc red 
rnarl s oť the Hauptklippenzonc (sec abme) . In fact. red 
marls of thc Púchcll t) pc (couches ľOuges res pecti, el:,) 
are rather rarc in Lhe Hauptklippenzone. Pre, ailing rock 
types of the Hauptklippenzone are greyish red (brick red) 
soft non-calcareous to calcareous cla) s II ith aggl utinated 
forarninifera and calcareous nannofossil s oľ the l!pper 
Cretaceous - Paleocene. Bro11n red clay s 11ith ab)ssal 
agg lutinated forarninifera also occur. Al! these diľťerent 
lithologics/hioľacies occur usuall:-, togcther and are ass igned 
to the ··Buntmergclserie·· of the Ultrahch eticum. In fact 
they represent rcmnants oľ di sti nct tecrunic units (s li ces) 
rather then changing litholog). Also bioťacial contrast 
bet11 een the Marssonella fauna oť the Púchm Marls and 
abyssal fauna of the Kaurnberg Forrnati on in Hluk area 
i ndicates t11 o difťerent basinal setti ngs. Ab) ssal red clays 
do not diťľer substantiall) ťrnm the sirnil ar sediments in 
the inner part oť the Bílé Karpat) Unit (M andát brook 
area near Radčjov) as II cl! as ab) ssa l bro11 n red clays oť 
thc Hauptklippcnzone rnentioned abme. Kaurnberg For
rnation of the Laab nappe on the contrary diťfers b) litho
logy and biofacics. Kl i ppen tcctonic sty Ie and distri bution 
oť various red bed lith oľac ie s lľere controllcd b) hori
zontal mo1ements (strike slips). T heir eťfect to present 
geologic structure of area should be taken into account. 

Conclusions 

"'Variegated bcds from Bl atnička" represent an artificial 
construction produced b) rnapping geologists during geo
logical rcsearch in the frontal pan of the Bílé Karpaty 
nappe. bcing , er) poor in outcrops. These .. , ariegated bcds" 
consist oť Upper Cretaceous oceanic red beds (Kaumberg 
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Fig. 2. Simplified sect ions of the RI and 
R2 test trenches s ituated near Blatnička. 

1 - soil and s lope loam. 2 - sandstones 
(various lithostratigraphic units). ''Ra(o 
Unir- 3 - Zlín Formation (g reen grey. 
brown grey. ochre. grey. whitish shal es. 
marls and siltstones). Huuprklippen;one: 
4 - Púchov Marl s (pinkish red marl s). 
Bflé Kurpmv Unir: 5 - Kaumberg For
mation (red brown clays). 6 - Nivnice 

Formation (brown grey. green grey and 
grey clays). 

Blatnička R1 
NW 
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Formation, Púchov Marls) and Eocene ZI ín Formation 

mixed together in tectonic zones and dragged to the surface 

along the thrust ťolds behind the front of the Bílé Karpaty 

nappe. The same strata come to the surface in the Hluk 
area. The Hauptklippenzone dividing the Laab and Greifen
stein nappes oťfers very good cotTelation. Both red marls 

(Púchov) and clays (Kaumberg) have nearly identical analo
gies there. Cretaceous strata of the Hluk area may represent 

direct continuation of this Alpine tectonic unit to the Car

pathians. Red clays originally cmered abyssal plain and red 

rnarls slope or intrabasinal elevation. Subduction in such 

settings can drarnaticall1 reduce the oceanic realrn. Highly 
tectonized zones situated within the tectonic sutures like 

Hauptklippenzone then preser\'e the last rernnants of 
deep-sea sedirnentary record of such realrn. 
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Abstract 

Two extrusive dornes. Piatra Rosie and Danesti. developed in the central- southea'1ern pa rt of Gutai 
Mts .. overlapping their volcanics in space and time. They form a polygenetic dome that gre11 up sub
aqueously episodically. develop ing complex sequences oť , olcanic las tics showing both quench 
fragmentation and submarine redeposition . Two erupti ve phases have been inferred. 11 it h Piatra Rosie 
dacites followed by Danesti dacites/rhyolites. with a textural and compositional heterogeneity suggesting 
mixing and mingling processes between a deeper basic magma and a shal lo\\"er e, ol, ed one belonging 
to zoned intracrustal reservoir 

Keywords: Guta, Vlts„ domes. hyaloclastites . submarine. dacites . mixing. min gling 

Introduction 

The Gutai Mts. belong to the Neogene/Quaternary 
volcanic chain of the Eastern Carpathians. They repre
sent the segment with the most comple.x volcanism 
from the northwestern part of thc chain outcropping on 
the Romanian territory. 

An intermediate typical calc-alkaline are-type volca
nism took place in Gutai Mts. (Kovacs and Hiläp, 2003) 
during Middle Miocene (13.4----7.0 Ma: Pecskay et al.. 
l 995). The main andesitic volcanic actÍ\' Ít) had taken 
place during Pannonian and had started \\ ith an acidic 
phase developed in the southern part of Gutai Mts .. on 
a WNW-ESE alignment. emplacing dacitic and rhyolitic 
e.xtrusive domes (Fi.ikip and Kovacs. l 996). Piatra Rosic 
and Danesti e.xtrusive domes. developed in the central
-southeastern part of Gutai Mts„ represent the most inte
resting and comple.x volcanic structures related to this 
alignment (Fíg. l ). Their lavas and volcaniclastics are 
overlapped in space and tíme, being surrounded by Sarma
tian and Pannonian sedimentar) deposits and volcanics. 
Radiogenic data (K-Ar determination) indicate l l .6 ± 0.6 
Ma age for the Danesti dome lavas (Pecskay et al.. l 99"-+). 
Ne\v results have been achieved on these comple.x rela
tionshi ps. based on volcanological observations , geo
chemical and petrographical evidences leading to a petro
genetical undcrstanding of their formation. 

V olcanological data 

Piatra Rosie and Danesti domes form a comple.x poly
genetic structure surrounded by Sarmatian and Pannonian 
sedimentar) deposits. Extensive and elongate in pian, 
wilh steep sides and top reflecting hundreds of meters of 
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erosion, the) are erngeneous extrusions gro\\ n up episo
dicall) in submarine setting. Thick !obare lavas are late
rally passing into \Olcaniclastic deposits of non-e,plosive 
origin, assessing the both quench fragmentation and the 
s u bmari ne reworki ng. 

Piatra Rosie dome developed massive lavas and a com
ple.x sequence of \Olcaniclastic origin imoh ing quench 
ťragmentation and progressi\ e fluidization during trans
port and emplacement. T) pica! massi\·e. in situ mass 
ťlow h) aloc:lastic breccias are i nterla) ered \\ ith stratiťied 
resedimented matri., and cl ast-supported ťiner-grained 
hyaloclastites. The) record the "en masse·· emplacement 
ťrom debris f!o\\'S or the progressi vc aggradational redepo
sition ťrom more or less fl uidized tlm\ s. 

Danesti dome shO\\ s a sequence oť la\ a !obes 1\ ith both 
mass i\e and tlow banding interna! structure. capped and 
surrounded b) in situ hyaloclastites 1ľith t) pica! jig-saw 
fit texture and clasts presen ing radia! cooling joints 
(pseudopillows). Lateral transitions to stratified massive 
resedimented ma tri .x-supported h) aloclasti tes are prone 
10 ··en masse" submarine redeposition. 

The Pannonian sedimentar1 deposits are finely lami
nated mudstones. typical of low-energ) submarine 
em placement. 

Petrological data 

The two e.xtrusi \ e domes are represcnted by two rock 
t) pes. diťťerent in mineralogical composition and te .,tural 
featurcs. 

The rocks from Piatra Rosie dome are porph) ric. mainly 
due to the presence of the glomeroporph) ric aggregates 
in a h) alopilitic groundmass. The mineralogical assem
blage comprises plagioclase. clinop) roxene. orthopyro.xene, 
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Fig. 1. Simplified geological map of the central -southeas tern part of Crutai Mts. and its locat ion in thc Carpatho-Pannoni a n rcgion . 1 - Quate rnary 
de posits. 2 - Sarmatian and Pannonian sedimentary depos its. 3 - Danesti clome I olcanics.-+ - Piatra Ros ie dome I olcanics. 5. 6. 7 - Sarmati a n and 
Pannonian volcan ics . 

Fe-Ti oxides and scarce amphibole. Most of the phcno
crysts. especially the pyroxenes. occur as crystal clols 
(porph) ric aggregates). Many oť the plagioclase pheno
cry sts are sie1 e-textured. 

The rocks building up the Danesti dome sho11 a macro
porph) ric tť\ture with largc phenocry sts oť plagioclase. 
quartz and biotite in an almost glassy groundmass. Am
phiboles . pyroxenes and Fe-Ti oxides are subordinate. 
Quartz phcnocrysts are corroded and embayed. containing 
pyroxene. amphibole and glass as inclusions. The biotite 
is also embayed and corroded, sometimes with thin break
down rims. Plagioclases occur frequcntly as large pheno
crysts 11 ith t) pica! norma! oscillator) zoning (An 25_36). 

Some of thc plagioclase Cľ) stal s are xenocry sts (AnS0-68. 

11ith sieve-texture and dust::-, zones), usually grouped 
in cry stal clots. 

Thc Danesti dome rocks contain some cognate xcnoliths 
(besi des some glomeroporph) ric aggregates resembl i ng 
to Piatra Rosie dome rocks) 11ith lamprophyric tcxture. 
representing amphibole-rich gabbroic rocks. 
ľhc rocks ťrom Piatra Rosie dome are dacites and Lhose 

from Danesti dome are dacites and rhyolites. according to 
the major elements variation (Fíg. 2a). A calc-alkaline 
medi um-K character. as for most of the Gutai Mts. 1olca
nics. has been emphasized in the case of the two extrusi1e 
domcs rocks. 

Signiťicanl diľťcrences between the volcanic rocks of 
Piatra Rosic and Danesti domes ha1e been outlined by the 
trace element contents and ľariation. The trace elements 
are al most t11icc higher in Piatra Rosie dacites. Thc norma-

1 ized trace element diagrams shm1 i mportant difťercnccs 
in the pattcrn of the t110 rock types (Fig. 2b. c). Ty pica! 
subduction zeme signatures ha1 e also been outl incd by the 
1 ariation oť the trace elements in t11 o diagram s: light rare 
earth elements (LREE) enrichments and negati1 e Eu 
anomaly in the chondrite-normalized rare earrh element 
diagram (Fig. 2b) and large ion lithophile elements 
(LILE) and L REE emichments and Nb depletion in the 
N-MORB normalized incompatiblc trace element diagram 
(Fíg. 2c). High 87Sr/86Sr ratio (O 7083 ) and l011 
14:iNcl/ 1+-+Nd (O.S 12--1-) 1ľere emphasized ľo r Dancsti daci
tes/rh) ol i tes sim i lar 11ith those of the other 1olcanic 
rocks ťrom Gutai Mts. (KOi acs. 2002). 

Discussion and conclusions 

The two rock l) pes represented b) Piatra Rosie dacites 
and Dane s Li daci tes/ rh) o! i tes hm e man) pec ul iari ti cs 
suggesting their ťormation b) cornpln petrogenctic 
processes. 

The ťield obsen ations hm e alread) emphasized that lithic 
clasts belonging to Piatra Ros ie dome occur in Danesti 
dome rnlcaniclastics. Some mineralogical-pctrographical 
fcatures are strong constrai nts for the i 111 ol I ement oľ 
mixing and mainl) mingling processcs in the t110 rock 
types genesis. The glomeroporph) ric aggrcgates (Cr) stal 
clots) ťrom Piatra Rosie dacitcs and Danesti dacites/rh) o
lites and the cognate .xenoliths ťrom Danesti rocks are the 
remnants of a basic magma. The quartz and biotitc 
phenocr) sts. present in the glassy groundmass 11 ith perlitic 



M. Korncs 1111d A. Fiiliip. Pf/ro/ogico! and ľo!co110/ogirnl da111 o(Piurru Rosie-Dunnri e.vru,i,c lJm11n i11 G11101 Mrs. 287 

Rock/Chondrites 

1000 c--~~~~~~~~~~~~~b~7 
16 

14 

12 

10 q, 
:;:: 8 

~~ j 
~~ ,_,9- 3 

rn r ~::~::::: i 
~ 

100 

La <;:e Pr Nd PmSm Eu Gd Tb Oy Ho Er Tm Yb Lu 

ON 
~ 6 

Rock/NMORB 

4 

2 100 

o 
35 40 45 50 10 

CsRtBaTh U Nb K LaCEPbPrSr P NdZrSm=uTiOy YYblu 

Fig. 2. Distribution of the ,olcanic rocks from Piatra Rosie and Danesti domes in TAS (a). chondrite-nor111ali1ed (bi and N-MORB normalized 
( c) cliagrarns. 

texture oť Danesti rocks. suggest a silicic evolved/diffe
rentiated magma. The mixing and mingling processes 
between at least two different magmas are outlined by 
typical mineralogical and te.xtural features: embayed, 
resorbed or corroded cry stal s, xenocrysts. sieve-textured 
cr) stal s (plagioclase) and crystals wíth m·ergrmnh struc
tures, as mixing constraínts: crystal clots and individual 
phenocry sts (the same as in the crystal clots) in an acidic 
groundmass or direct contact (\ery well outlined in thin 
sectíons) between the two compositionally difľcrcnt 
aspects representing two magmas, as mingling constraints. 

The geochemical characters resembling to basic rocks 
(e. g. high HREE and Yb and similar pattern in thc chon
dritc normalizcd diagram as Mogosa basaltic andesites 
outcropping nearby) suggest the involvement of a lcss 
ernlved magma in the genesis of the Piatra Rosie dacitíc 
rocks. 

The two ínterconnected extrusive domes have been ťor
med during two eruptive phases. according to the volca
nological and petrological data: in the first phase. Piatra 
Rosie larns had been formed by the injection of a mafie 
magma into a decply stored felsic one: in thc second 
phase a new input oľ hot mafie magma into a cool. more 
differentiated ťelsic magma generated the Danesti larns. 
The rnixing oť dceper and shallower rnagrnas oľ contrasting 
compositions, with associated reheating and rernobiliza
ticm, has been suggested by the textural and compositional 
heterogeneity of the two dacites and their phcnocrysts. 

Pia tra Ros ie and Danesti lavas form a poly genetic 
dome subaqueously extruded duríng two eruptive phases: 

Piatra Rosic la\as \\ere follcllled by Danesti larns. partly 
m erlapped. subsequently ťragmented and rescdi mented. 
The t) pica! Io\\ energy submari ne emplacernent \\ as res
ponsible for the quench la\ a fragmentation and thc degree 
oľ ťluidization \\ as essential in the sty les oť transport 
and ernplacernent during resedirnentation. Petrogenetic 
relationships suggest rnixing and mingling processes 
(besides assimilation-ťractional crystallization processes) 
related to the complex n ol ution of magmas I\ i th ditťerent 
cornpositions belonging to zoned intracrustal resen oir. 
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Nové paleomagnetické n1erania v južnej časti Slanských vrchov 

IGORTÚ NYI '. BRANISLAV ŽEC'. EMä MÁRTO'l'a DIONÝZ VASS-1 

'Geofyzikálny ústav SAV. Dúbravská cesta 9. 845 28 Bratisla,a. Sime nská republika 
2Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesenského 8. ()40 01 Košice. Slovenskä republika 

'Geofyzikálny ústav Loránda Eotvosa. Columbus u. 17-23. 1115 Budapest. Maďarská republika 
-!Geologický ús tav SAV . Severná 5. 947 01 Banská Bystrica. Slovenská republika 

( Doru{e11é 26. 5. 2005) 

New paleomagnetic measurements from southern part of the Slanské vrchy Mts. 

Paleomagne tic study was performed on volcan ic rocks from lhree loca liti es of southern part of the 
Slanské vrchy Mts . These localities w ere Regeta. Slančík and Ruskov AII three demonstrated anoma
lo us - CW rotations. Radiometric age and magnetic polarity of samples from la,·a ílolľ at locality Ruskm 
all owecl to compare thern with magnetostratigraphy scale. 

Key words: S lanské vrchy Mts„ neovolcanics. paleomagneti sm. paleorotati o n 

Úvod 

VýchodoslO\enské vulkanity , ako aj sedimenty východo
slovenskej panvy a prilahlého flyšového pásma boli pred
metom paleomagnetického výskumu v dávnejšej (Naim, 
1967: Krs et al., 1977, 1982, 1991; Orlický, 1996) i \ cel
kom nedávnej minulosti (Márton et al., 2000). Vfskum 
prinieso l isté výsl edky, ale zároveň nastolil rad nových 
otázok vyžadujúcich dalšie štúdium, a preto sa odobrali 
vzorky na paleomagnetické meranie z vybraných fácií 
vulkanických štruktúr južnej časti Slanských vrchov, a to 
z lokality Regeta, Slančík (stratovulkán Bogota) a Ruskov 
(stratovulkán Hradisko; obr. 1 ). 

Geologický opis skúmaného územia 

Geotektonickou pozíciou východoslovenských neovul
kanitov sa zaoberal rad autorov. Lexa et al. ( J 993) sa 
venovali časovej a priestorovej distribúcii neogénneho až 
kvartérneho vulkanizmu v karpatsko-panónskej oblasti, 
Kaliči ak a Žec ( 1995) a rovnako aj Lexa a Kaličiak 
(2000) charakteristike a typom vulkanizmu na východ
nom Slovensku a na základe ich prác možno kon štatovať, 

že južná čast Slanských \Tchov má pre prekrývanie sa 
dvoch priestorovo dosi rozšírenýc h typov vulkani zmu 
špecifické postavenie. Vyvíjal sa v nej najmä bimodálny 
andezitovo-ryolitový typ vulkanizmu. ktorý z južnej časti 
zasahuje až do oblasti stratovulkánu Hradisko (s lokalitou 
Ruskov), a to v zóne hrastov (Tokaj) - Milič - Zemplín 
od vrchného bádenu do spodného panónu v terestrickom, 
ale prevažne v plytkom morskom prostredí. Väčš inou 

andez itový typ vulkanizmu s dominantným vývojom 
stratornlkánov je charakteristický· pre severneJs1e 
pokračovanie stratovulkánov, medzi ktoré patrí aj Bogota 
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(s lokalitou Rcgeta a Slančík). Tento t) p I ulkanizmu 
je rozšírený hlavne \ severnej časti Slanských \ľchm- , 

ako aj \ centrál nej časti východoslovenskej pam). kde sú 
pod mladšími sedimentmi pochmané vulkanické štruktúry, 
ako sú Malčice, Beša - Vojany a Čičarmce. 

Stratol'lllkán Bogota 

Stratm ul kán patrí medzi výrazné morfoštruktúry Slan
ský,ch vrchov a podľa rádiometrického datm·ania K-Ar 
metódou bol vulkanicky akth ny od hranice \ rchného 
bádenu až spodného sarmatu s pokračornním do spodného 
panónu ( 13.8 ± 0,5 až 1 0,3 ± 0,2 Ma: Žec a Ďurkm ičo1 á, 
1993). V stratovulkáne (Žec. 2000) \ ystupuje nieko ľko 
formácií (Bogota, Slančík, Regeta a komplex Nomša). 
Bogota je priestorovo a časm o najrozsiahlej šou formáciou 
so zastúpením spektra \ ulkanických produktm, a to od 
andezitových až po dacitm·é. Slančík a Regeta sú malé 
vulkanické štruktúry v1stupujúce v periférnej vulkanickej 
zóne formácie Bogota. Z pô\ od nej formácie Regeta sa 
zachmal len relikt s charakteristickými pol ohami freato
magmatického tufu a aglomerátm, ktoré preráža \ ul ka
nický nek andezitového zloženia. Formácia Slančík 

vystupuje na jv. strane obce Slančík. Z pÔ\ odnej form) 
vulkanickej štruktúry sa zachornla iba centrálna časi 
s polohami pyroklastických uloženín. ktoré preráža nek 
andezitm ého zloženia. 

Stratoťulkán Hradisko 

Andezitmý stratovulkán Hradisko je vulkanická štruk
túra vystupujúca medzi ruskov ským sedlom na S a sla
neckým na J ( Kaličiak et al., 1996). Tvoria ho prevažne 
lávové prúdy andezitového zloženia prekrýrnjúce polohy 
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0hr. 1. Sc héma odobral) ch , zorie k - neogénna se dimentárna 
, ýplň 1 5chodoslovenského hazéna. 2 - neogénne I ul kani ty I j'chodného 
Sloľenska . 3 - sedimenty centrálnokarpalského paleogénu . ..J. - sedi
men ty , on kajš ieho flyš01 é ho pásma. 5 - humenské mezozoikum. 
6 - bradlové pásmo. 7 - pa leozoi ku m a mezozo ik um ze mplin ika 
(Zemplínske vrc hy). 8 - miesta odberu vzoriek. Lokality· 1 - Regeta. 
2 - Slančík. 3 - Rusk01 

Fig. 1. Scheme oľ sampled s ites. 1 - Neogene sed imentar) fill 
o ľ the Eas t Slornki an Basin. 2 - Neogene I o lcan ics of East S lo1akia. 
3 - scdimcnts of Centra! Carpathi an Paleoge ne . ..J. - sed iments of Outer 
Carpa th ian Flysc h Belt (Paleogene - Cretaceous). 5 - H umenné 
Mesozoic. 6 - Klippen Bell. 7 - Paleozoic and Me sozoic rocks 
of Zemplinicum (Ze mplínske vrchy Hil ls) . 8 - samples sites. Localitics : 
1 - Rege ta. 2 - S la nčík. 3 - Ru skm 

Paleomagnetické výsledky a diskusia 

ojedinele , ystupujúcich napadaných pyroklastík. Rádio
metrické datovanie vzoriek zo severnej časti stratov ulkánu 
(z lomu Ruskov). odkiaľ sa odobra li vzorky aj na paleo
magnetické štúdium, zaraďujú vulkanickú akti1 itu na roz
hranie medzi vrchným bádenom a spodný m sarmatom 
(13,6 ± 1 mil. rokov: Bagdasarjan et al. , 1971; 12,3 mil. 
rokov: Ôurica et al., 1978). 

Kolekcia , zoriek andezitu z lokality Re geta, Slančík 
a Ruskov sa rozdelila na d,e čas ti. Jedna sa analyzovala 
v palcomagnetickom laboratóriu ELGI I Budapešti a druhá 
1 pal eomagnetickom laboratóriu Geoťy zi kál neho ústavu 
SA V v Brati slave. Použil a sa štandardná metóda termálnej 
demagnetizác ie alebo kombinácia termálnej a striedav ej 
demagneti zác ie. V šetky vzorky mali 1ysokú paleomagne
tickú stabilitu a dobrú koincidenciu paleosmerm v rámci 
príslušnej lo kality. Merani e sa spracovalo klasickou 
štatistickou metódou odrndenia hl avného smeru s para
metram i rozptylu a , ý sledky sC, na obr. 2 a '+ a I tab. 1. 

Pre , še tk_y tri lokality j e charak teri st ická anomálna 
rotácia. Vzorky L Re get_y sú z mal ého neku bazaltm ého 
andezitu. ktorý pravdepodobne preráža spodnosarmatské 
až strednosarmatské redcponornné pyroklastiká pyro.xenic-

Tab. 

čís l o lokalita typ hornin y bi os tra ti grafick ý rádi ometrickj'· n oo 10 cxo,Vi rotácia 
lokal ity ve k vek 

Regeta 0.75 km baza ltický sarma t (spodný'') 2 1 69 5--1- ..J..5 69 
j v od osady Regeta an dezit 
(sz. od obce Slančík (nek) 
Regeta 0.75 km ) basalt Sarmatian (Lo11cr'') 
SE of the se ttlement andes ite 
(NW of village Sl ančík (nec k ) 

2 j , o kraj obce Slanč ík jemnoporfyrický sarmat (s podný'') 12 7--1- 58 3.4 74 
pyroxenický andezit 
(lávový prúd). 
for mácia Bogota 

Slančík SE margin Fine-porphyry Sarmatian (Lower'1) 

of the village pyroxene a nd es ite 
(Java flow ). 
Bogota Formation 

3 Lo m Ruskov . h ype rs teni cko-augi tický spodný sa rm a t 13 .6 ± 1 22 9 50 3.8 9 
1.5 km v. od obce andezit (lávový prúd). (12,3 ± 0.3) 

fo rmácia Hradi sko 
Ru skov quarry Hyperstene-augite andesite Lower Sarmatian 
1.5 km E of the vil lage (la, a flow). 

Hradisko Format io n 

Vysvetliľky· n - číslo vzorky: D0 • 1° - deklinácia a inklinácia paleosmeru. a0 .,5 - po l ovič n ý uh ol kužeľa . do kto ré ho sa zaznamená rozsah priemernej 
hodnoty s 95 % pravdepodobnosťou. 

Explanations: n - number of samples: D0 • 1° -dccli nation and inclination of paleodirection: a 0 05 - halfangle oť conus into which the mean paleodirection 
renges within 95 % probability 
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Obr. 2. Zjednodušená geologická mapa okolia v ulkánu Regcta ( 1 ). rnlká nu S lanč íl.. (21 a lá1 O\ ého prúdu , Rusko, e (31 podi"a Kal ičiaka ct al. 
( 1996). Naznačené vektory rotácie určené paleomagnetickým meraním. Zápis pravostrann )°·ch ho rizontálnych pos u1101 smeru S-J aktí111eho 
v mladšom sarmate (Vass ct al.. 2000). Zlomy sa ohodnotili ako spúšťač anomálnej deklinácie (a C W rotácie) ruskov s l.. ých a regetsk5ch andezitov 
Zaznamenané s ú ve ktory rotácie urč e n é paleomagnetickým meraním. Vysvetlivky· 1 - flu1·iálnc uloženiny. holocén. kl artér. 2 - nerozčlenené 

kvartérne sedim enty. 3 - vápnitý íl a štrk konglomerát. kochanovská formácia. stredný - vrchnj'. sarmat. 4--7 - stratovulkán (formácia ) Bogota 
spodný sarmat - panón: andezito,·é vulkanoklastiká a v ul kani ty (nerozčlenené). 5 - extrúzia dacitu. 6 - jemnoporfyrický andez it (1 zorkované 
tel eso ). 7 - bazaltick5• andez it (vzorkované teleso). 8-9 stratovulkán (formácia) Hradisko. spodný sarmat. 8 - s tratovulkán Hradi sko ( ne rozčlenené). 

9 - hyperstenicko-augi tie ký andezit (norkované tele so). 10-11 - stretavská formácia. spodný-stredný sarmat (ne rozčlenené ). 1 O - vá pnit) íl/ílm ec 
a prach /prachovec s vrstvami tufovitého ílovca a piesok/pieskovec. 11 - redeponovaný ryolitový tuf a tufit. 12 - normálny zlom. 13 - zlom s hori
zontálnym posunom. 14- vektor rotácie. 15 - čís lo miesta odberu. 

Fig. 2. Simplifiecl geological map of the Regeta volcano ( 1 ). Slančík volcano (2) and Ruskov lava flow (3) surroundings according to (Kal i čiak. ed .. 
1996). The rotation vectors cletermined by paleomagnetic measurements are figurecl. Note the cle\tral strike-sl ips of N- S direction active during 
Late Sarmatian (Vass et al.. 2000). Those faults vvere assumed to be a trigger of anornalous declinations (and CW rotations) of Rus ko, and Regeta 
andesites. The rotation vectors cletermined by paleomagnetic measurements are figured. Explanation: 1 - fluvial deposits. Holocene. Quatcrnary. 
2 - Quaternary sediments unclivicled. 3 - calcareous clay and gravel -conglomerate. Kochanovce Formation. Middle - l lpper Sarma tian. 4--7 - Bogota 
Stratovolcano (Formation) Lower Sarmatian - Pannonian: andesite volcaniclastics and 1·0l canics undiv icled. 5 - clacite extrusion. 6 - fine porph) J") 
andesite (sampled body). 7 - basalt andesite (sampled body). 8-9 - Hradi sko Stratovolcano (Formatio n) Lowcr Sarmatian. 8 - Hradisko Stratovolcano 
undivided. 9 - hyperstenc-augite anclesite (sampled body). 10-11 - Stretava Formation. Lmver - Micldle Sarmatian . u11di1·idccl. 1 O - calcareous 
clay/claystone and silt/siltstone with layers of tuffaceous claystone and sa ndisandstonc. 11 - red e posited i-!1yolite tufť and tuťľite. 12 - normal fault. 
13 - s trike-slip fault, 14 - vector of rotation . 15 - site number 

kého andezitu stratov ul kánu (resp. formácie) Bogota. 
Pri paleomagnetickom výskume tufu v okolí neku sa po
tvrdila západná (CCW - proti smeru pohybu hodinových 
ručičiek) rotácia 22° (Márton et al., 2000), ale bazaltový 
andezit má opačnú, východnú (CW - v smere pobybu 
hodinových ručičiek) rotáciu 69° (obr. 2 a 4. tab. 1 ). 

Anomálna rotácia sa vysvetl"uje dvojako: Nek ako 
domatická e.\trúzia, ktorá vznikla a stuhla v krátkom čase, 
získala epizodickú remanentnú magnetizáciu v čase „eventu" 
geomagnetického poľa pri striedaní jeho polarity, alebo 
sa hľadá v·ysvetlenie v mechanizme výstupu e.\truzívneho 
telesa. V druhom prípade vyklenujúca sa e.\trúzia po vý
stupe na povrch stuhla. jej teplota klesla pod Curieho 
bod. hornina z~skala remanentnú magneti záciu, ale vnú
torný tlak v hlbke prívodného komína extrúzie menil 
polohu sčasti stuhnutej kupoly. a tak spôsobi l jej rotáciu. 

Na jv. okraji obce Slančík sa odobrali vzorky z lávo
vého prúdu jemnozrnného porfyrického andezitu formácie 
Bogota. Ide o jeden zo spodnejších, teda starších prúdov 
tohto stratonilkánu. ktorý bol aktívny od raného sarmatu 
clo panónu (Kaličiak , ecl ., 1996). Má CW rotáciu 7...i.° CW 

(obr. 2 a 4. tab. 1 ). ký·m sarmatské hornín) z iných miest 
východoslovenskej panľ) CW rotáciu 22- 25°. 

Vo vel"kolome na V od Ruskma sa odobrali vzork) 
z lárnvého prúdu h) perstcnid..o-amťi bol ického anclezi tu 
formácie Hradisko. Jeho rácliometrický v ek je 13,6 ± 1 

(Baidasarjan et al.. 1971 ) resp. 12,3 ± 0.) Ma (Kreuzer 
in Durica et al., 1978). Ranosarmatský ve k pol vrel z uje 
aj mikrofauna z vápnitého ílu zakrývaj C1ceho andezitmý 
prúd. 

Rotácia 9° CW ( obr. 2 a -+. tab. 1) je bi ízka rotácii 
stabilnej Európe. čiž.e andezit zdanlivo nerotoval. Nero
tov aná poloha spoclnosarmatskej horniny v o v ý chodo
slovenskej panve je nepravdepodobná, lebo smery deklinácie 
všetkých spoclnosarmatský ch a strednosarmatských hornín 
oblasti na rotáciu poukazujú. Preto možno preclpoklaclat, 
že aj ruskovský anclezi t pôv oclne rotoval najmenej 22- 25° 
CCW a neskôr opačne, a tak sa dostal do pozície blízkej 
pozícii mladých hornín v pa111c, ktoré nerotovali vôbec. 
ako napr. michalovský r)olit (Márton ct al.. 2000). 

Ak je stredná hoci nota rádiometrického veku andezit u 
z Ruskova 13,6 Ma blízka reálnemu veku. potom andezit. 
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0hr. 3. Korelácia andezitu v no rmálnej magnetickej polarite v Ruskm e 
s magnetostratigraľickou časovou mierkou podľa Berggrena et al 
( 1995). rádiometrickf vek dv och variantov podľa Kreuzera in Ďurica 
et al. ( 1978) 123 ± 0.3 mil. rokov a!alebo podľa Bagdasarjana in Bagda
sarjan el al. (197 1) 13.6 ± 1 mi l. rokov (1 hranatých zátvorkách). 

Fig. 3. Correlation of Rusk ov andes ite of norma! magne tic polarity 
1Vith the magnelostratigraphic time-scale of Berggren ct al ( 1995). 
thc radiometric ages are of two variants according to Kreuzer 
(i n [)u rica et al.. 1978) - 12.3 ± 0.3 Ma and-or according to Bagdasarjan 
(in Bagdasarjan et al.. 1971 ) - 13.6 ± 1 Ma (in brackets). 

kedže má normálnu polaritu magnetizácie, mohol vzniknúi 
v chróne C5ABn (13.302-13,51 O Ma). Ak je rádiometrický 
\Ck 12.3 Ma bližšie k reálnemu \eku, potom andezit \Zni
kol \ normálnom „e\entc·· C5An.2n (I2.18-J.-12.-l-OI Ma: 
Berggren et al.. 1995: obr. 3). 

Záver 

Impulzom pre východnú (CW) rotáciu andezitu 
zo Slančíka a Ruskova mohli byt neskorosarmatské pra\é 
posun) na zlomoch smeru S-J. Takéto zlom) intenzívne 
porušujú južnú čast Slanský,ch \'ľChO\ a niektoré z nich 
sú\ bezprostrednej blízkosti lokality Ruskov a Slančík. 
Pra\ á rotácia musela posti hnút menšie izolmané blok) 
litosťér) \ iac-mcnej samostatne. lebo rotácia nie je 
rornako \'eľká. 

\ 
1 

REGETA SLANČÍK 
/ 

RUSKOV 

0hr. 4. Stereoprojekcia hla, n:'c h paleosmero1 z lokalít) Re geta. 
Slančík a Ruskm 

Fig. 4. Stereoprojections oť the main paleodirections from the localitics 
Regeta. Slančík and Ruskov 
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Nové výsledky zo štúdia andezitových telies 
formácie Lysá stráž - Oblík 
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/Doruc"ené I 6. 5. 2005 / 

New results from study of the Lysá stráž - Ohlík Formation andcsite bodies 

Extrusive a nd shallow-intrusiv e andesite bodies of the Lysá stráž - Oblík Formatio n outcrop at the 
northern margin oť Slanské vrchy Hills vo lca nic structures. The) hme an unique pos ition in this part 
oť Eas t Slmakian Basin. Thi s volcanism type is charact eri zed by extrusiv e bodi es (amph ibole
-pyroxene ± garnet ancles ites) and sha llow intrus ions of cliorite porphyries vvith the mai11 dev e lopment 
in Middl e Sarmati an. Volcanism developed parallelly with Carpathi an are. startin g II ith the body L)Sá 
stráž at the northwestern side through Kapušany. Oblík to Vinné al southeastern side. The obtained petro
logical data from selected andesite bodies (loca lit ies M ali niak and Šari š Castle Hill) al lo11 to assume 
th e genera ting of andesite magma probably at the crustal-mantle boundary. lt is prmed a lso b) the p re
sence of garnets w ith high CaO (>5 hm. % ) and low MnO 1<2 hm .%) con te nts , being c harac teri stic for 
crystallization of M -/l -type magma at higher pressure. Ca-ri ch plagi oclase also ind icates the crystalli
zation in the same magma type. The joints in andesites and diorite -porphyries as well as xe noliths 
of Neogene volcanosedimentary proclucts , eventua lly Paleogene sedimen ts are bearing mineralization. 
Local ly there are common an d inte res ting the occurrences of magmatic enclaves - apparentl y authigenic 
magmatic differentiates. 

Key words: Neogene volcanics . Slanské vrchy Mts .. Lysa stráž - Oblík Formati on. petrolo gy. geotherrno
metry. xenolits 

Úvod 

Formácia extruzívnych a plytkointruzívnych telies 
Lysá stráž - Obl ík reprezentuje len krátky úsek formova
nia vulkanizmu vo východoslovenskom neogénnom bazé
ne. Tento typ rnlkanizmu je charakteristický extruzívny 
mi telesami (amťibolicko-pyroxenických ± andezitov 
s granátom) a plytkými intrúziami dioritov5'ch porťýrov 
s vývojom predovšetkým v strednom sarmate. Formácia 
sa vyv inula paralelne s karpatským oblúkom od telesa 
Lysá stráž na SZ cez Kapušany a Obl ík po Vinné na JV. 

V poslednom období sa o geotektonickej pozícii vý
chodoslovenskej oblasti so zreteľom na pozíc iu neogén
neho vulkanizmu publikm alo niekoľko prác (Kaličiak 
a PospíšiL 1990: Kaličiak a Žec, 1995: Kováč et al., 1995: 
Lexa a Konečn), 1998: Lexa a Kaličiak, 2000). Základnú 
predstavu o geotektonickej pozícii neogénneho až kvartér
neho rnlkanizmu celého karpatsko-panónskeho regiónu 
podal Lexa et al. (1993). Podľa spomenutých prác sa v re
gióne vyčlenilo niekoľko skupín \llllkanických hornín 
s rozličným vzťahom ku geotektonickej pozícii. Stretávajú 
sa v ňom produkty niekoľkých udalostí vulkanickej akti 
vity, a to v stratigra fickom rozpätí od egenburgu až po 
vrchný sarmat (Pecskay et al., 1995). Formáciu Lysá 
stráž - Oblík (obr. l) reprezentujú plytkointruzívne telesá 
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amfibolicko-pyroxenického andezitu, e,truzívne (lakolity) 
hyperstenicko-amťibol ického andezitu, (domatické) pyro
xenicko-amťibolického andezitu s granátom a (domatické) 
augiticko-hyperstenického andezitu s amfibolom. 

Charakter vulkanizmu oblasti a 
geologická pozícia fonnácie 

Študm aná oblasť. v ktorej \) stuptij C1 e,truzÍ\ ne a plytko
i ntruzí rne telesá formáci e L)sá st ráž - Oblík ( Kaličiak 

et al., 1991 ). je t)pická ,ý, ojom ,ulkanizmu od egen
burgu do vrchného sarmatu. Vulkani zmus spodného mio
cénu egenburgu, karpatu a spodného bádenu - je zaujímavý 
najmä jemnými popolm) mi uloženinami čiže produktmi, 
ktoré vznikajú pri explozívnom \'Lllkanizme a niekedy 
sa ukladajú 1eľmi daleko od vulkanického centra. 
V čelovskej depresii na SV od formácie Lysá stráž - Oblík 
sa produkty egenburského ľUlkani zmu zachovali velmi 
obmedze ne a zachy til ich ľrt Čel ov ce - 1 (-+55 ,00 m: 
Sl áv ik et al.. 1960). V jeho sledovanom profile sa zistil 
ryolitmý wť/tufit I hÍbke 282-285 m. Sediment) egen
burgu transgredovali prernžne na vnútrokarpatský paleo
gén. Z otnangu doteraz o údaje o vulkanickej ak ti I ite nie 
sú. Vulkanickú aktivitu I karpate možno priradiť k inten
zírnemu neogén nemu k) slému rnl kani zm u. V nadl oží 
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Obr. 1. G ťo l og icka ,,hema pc,,ta,,:m a n11u1,,n)ch a pl)tko1n truL11n)ch lé' l1c, lorm ac,ť L),a , tra, - Obl,k 1 - mol<l>O'ť ,eclinlťnt) 1nťogen1. 

2 - n1ru111 nť dom) <l pl) tko1ntru111 nť tťksa 1orma,1c L),a strai - Obl 1l. 3 - ,armat,ke andé' Z1!01 ť stra1u1 ull..,rn1 ť',1a11ca. Zlata banaJ a - ce11 
trálna vulkanická zóna , b - proximálna vulkanická zóna. c - periférna vulkanická zó na. 4 - 1 rchnobádens i-;é až sannatské subvulkanické intrúz ie 
(diority a dioritové po1i'ýry). 5 - sedimenty vnútrokarpatského pal eogé nu. 6 - magurský príkro, (bystri cká tektonická jednotka ). 7 - magurský 
príkro, (kry nická tektonická jednotka ). 8- bradlové pásmo (vrchnokriedové a ml adšie sediment)). 9 - bradl o, é pásmo (sedimenty s trednej - vrchnej 
kri edy). 

Fig, l. Geological scheme oľ position of e xtrusive and shallow intrusive bodi es of the L)sá stráž- Oblík Fo rmation. 1 - molass e sed iments (Neogene). 
2 - c,trusive domes and shallow intrusive bodies. 3 - Sarmatian andesite stratm olcanoes: a - centra! 1 olcanic zone. b - pro ,imal I o\canic zone. 
c - periphera l vo lcanic zone. 4 - La te Badeni a n-Sarmatian subvolcanic intrusions (d iorites and diorite porph) ri es ). 5 - sedimen ts o f lnner 
Carpathian Paleoge ne. 6 - Magura nappe ( Bystrica tectonic Unit). 7 - Magura nappe (Kryn ica tec tonic Unit ). 8 - Klippen Re\t (Cretaceous and 
younger sediments ). 9 - Klippen Belt (Cretaceous sediments ). 

sedimentov teriakovského súvrstvia na Z od Fintíc a na J 
od formácie Lysá stráž - Oblík \) stupujú izo lované relik
ty nepravidelne sa striedajúci ch polôh jemnozrnného s1 et
losivého tufu a drobnoúlomkovitej epiklastickej brekcie 
až pieskovca hrubé maximálne do 10 m (Slávik. 1968). 
Podobný nečlenený komplex pol ôh ryolitového tufu 
a brekcií sa zistil aj v oblasti zlatobanského stratovulkánu 
(Kal ičiak et al., 1991 ). Produkty spodnobádenského vul
kanizmu vystupujú na sv. okraji Slanských vrchov s po
kračovaním do oblasti Vranova nad Topľou. Kučína, Niž
ného Hrabovca a Vihorlatských vrchov. Vyskytujú sa 
v nižnohrabovskom súvrství a označujú sa ako hrabovský 
tuf. Vulkanizmus stredného bádenu až spodného sarmatu 
sa I tejto najsevernejšej časti východoslovenskej neogén
nej panvy vý'razne neprejavil. Vulkanická aktivita sa veľ
mi zmenila až v strednom sarmate, keď sa v tomto území 
formovali morfol ogicky nápadné extruzívne a plytko
intruzívne telesá formácie L) Sá stráž- Oblík, a to v pries
tore pozdÍžnej antiklinálnej paleogénnej štruktúry. Vo 
vrchnom sarmate vulkani zmus pokračoval 10 formovaní 

radu vulkanických štruktúr. a to najmä I Slanských 
(Kaličiak et al.. 1991, 1996), ako aj 10 Vihorlatských 
vrchoch (Žec et al.. 1997). 

Andezitové telesá formácie 1 )Stupujú \ prostredí sedi
mentO\ vnútrokarpatského paleogénu. miestami ich pre
rážajú a často silno kontaktne metamo1fujú a deformujú 
( Kaličiak et al., 1988). Formáciu Lysá stráž - Oblík re
prezentujú ply tkointruzívne telesá (lakolit) a sil)) amťi
bolicko-pyroxcnického (Oblík, Maglmec. Borovík. Kuria 
hora). extruzívne (lakolity) hyperstenicko-amfibolického 
(Kapušiansk) hradný 1rch. L) sá stráž). (domatické) pyro
xenicko-amfibolického andezitu s granátom (Maliniak, 
Šarišský hradný \ rch) a (domatické) augiticko-h) perste
nického andezitu s amfibolom (Stráž. Hôrky) . Základnú 
mineralogickC1 a petrografickú charakteristiku hornín for
mácie Lysá stráž - Oblík podal Kaličiak et al. (1988). 
Kaličiak a Žec (in Kaličiak et al., 1991 ). Rádiometricky 
sa vek tejto extruzívno-intruzírnej magmatickej aktivity 
určil ako strednosarmatský ( 12,0 ± 0.-.J. Ma až 12,2 ± 0,-1-
Ma; Kaličiak a Repčok. 1987). 
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Hornin.J andezitového zloženia s obsahom granátu vJ
sLupujú len\ tejto formácii vfchodoslovenských neogén
nych \ ul kani tov. a preto sa z hladiska petrografického 
zloženia. ako aj pozície bližšie \enujeme iba niektorSm 
telesám formácie. 

Geochemická charakteristika 

Skúmané horniny formácie LJ sá stráž - Oblík patria do 
subal kal ickej suity vul kanickSch hornín s rozpätím \ zlo
žení od andezitu po dacit (obr. 2) a sC1 strednodraselné. 
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Obr. 2. TAS diagram (Le Baset al.. 1986) hornín formác ie Lysá 
stráž - Obl ík. 

Fig. 2. TAS diagram (Le Bas et al.. 1986) for the rocks of the Lysá 
stráž - Oblík Formation. 

Pokles obsahu CaO a Al 2O3 v horninách indikuje kryšta
lizáciu plagioklasu \ počiatočných štádiách k1)Štalizácie 
magmy a pokles pomeru CaO/Alz03 predpokladá frakcio
náciu klinopyroxénu. Úbytok FcO a MgO s rastom SiO2 

pra\ depodobne korešponduje s frakcionáciou pyroxénu. 
Kompatibilné sprá\anie TiO2 signalizuje skorú kryšta
lizáciu Fe-Ti oxidov. Zloženie granátov zobrazujú \ariač
né diagramy (obr. 3). Prevládajúcou zložkou je almandín 
s obsahom od 56 do 72 (Maliniak) a 56-63 % (Šarišský 
hradnS 1rch). Z u\edeného 1ypl5\a, že granát) ľ andezi-

Obľ. 4. Chemické zlož.enie plagiokla
sov andezitových telies. a - Maliniak 
( 1 ). Šarišsi,.f hradný vrch (2). b - Lysá 
s tráž (3 ). Kapušiansk) hradný vrch 
(-1- ) 

Fig. 4. Chemical composition of pla
gioclases. a - Mali ni ak Hi ll ( 1 ). Šariš 
Castle Hill /2). b - Lysá stráž Hill 13) 
and Kapuša ny Castle Hill (-i). Ab 
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0hr. 3. Chemic ké zložen ie granátm· andezitoľého telesa Mali ni ak 
(M) a Šarišskj'· hradný vrch (SHV). ♦ ◊ jadro. l lem . 

Fig. 3. Chemical composition oľ garnets from Maliniak Hi ll (M) and 
Šariš Castl e Hill (ŠHV). ♦ O core. ·:J rim. 

tOľOm telese Mali ni ak a ŠarišskS hradný I rch sú al man
dínové a I ýrastl ice plagioklasu I nich zodpm edajú labra
doritu až bytolľnitu (An61 _88). Plagioklas uza, retý , gra
náte (1 jadre aj na periférii zrna) mi ro, naké zloženie 
(An67_88). Identickú skladbu majú mikrolit) plagioklasu 
v matrixe (An65_83) . Pre andezit z lokalít) Lysá stráž a Ka
pušiansky hradný vrch je t) pieká prítomnosť zonálnych 
plagioklasových , ýrastl íe . .Jadrá , ýrastl íc sú bázickejšie 
(An8 -1---88) a bazicita smerom k okrajom klesá (An,0_69 ). 

Mikrolit) základnej hmoty zodpO\edajú labradoritu 
(AnS-J-56). Variačný diagram (obr. -+) z11ázorňuje chemiz
mus plagioklasu , šetký eh študrn aný ch \ zoriek. Podľa 
klasifikačného kritéria Leaka et al. ( 1997) sú amfibol) 
vápenaté (obr. 5) a zodpm edajC1 magneziohornblendu . 
tschrnnakitu príp. magneziohastingsitu (Mali11iak a Ša
rišský hradnS nch), magneziohornblendu. tschermakitu 
a pargazitu ( Kapušiansk) hradný Hch a L) sá stráž.) . Pre 
ortop) roxén) je charakteristickS \) soký podiel Fe zložk) 
a zložením zodpo\edajú h)persténu (Maliniak. L)sá stráž 
a Šarišský hradný Hch). Analý za klinop)rO\énm z Mali 
niaka potndila prítomnosť augitu (obr. 6). Augit je po
merne bohatý na Mg ( podobný obsah Mg majú ortop) ro
sén) ) a podiel Mg zlož.k) stúpa smerom k okraju. 
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Obr. 6. Chemické zloženie pyroxénov andezitového telesa Maliniak. 
Lysá stráž a Šarišsk5 hradný nch (v klasifikácii podľa Mori mola. 
1988) 

Fig. 6. Chernical composilion of pvroxenes from Maliniak Hi!L Lysá 
stráž Hi!! and Šariš Castle Hill (cl;ssification according to Morimoto. 
1988) 

P-T podmienky 

Na , ý počet teploty sa využívajú vzťahy koexistujúcich 
pyro,éncw - augitu (stred zrna) a hypersténu. Podľa 
Wooda a Banna ( 1973) je teplota 935-938 °Ca podľa gra
fického dvojpyro,énového termometra (Lindsley, 1983) 
kryštalizácia prebehla pri teplote~ 940 °C:. Tento nume
rický odhad reprezentuje teplotu kryštalizácie magmy 
z lokalit) Maliniak. 

Amfibolovo-plagioklasmý termometer Hollanda a Blun
dy ho ( 1994) , y užíva zlož.enie plagioklasu XAb 0,23-0,32 
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Obr. 5. Chemické zlož.cnie amfiholo, andczito
, ého telesa Maliniak (2). L)SéÍ stráž (-1). Šariš
ský ( 1) a Kapušiansky hradn)° vrch (3J:, klasi
fikácii podľa Leakea et al. 11997). 

Fig. 5. Chémical cornposition of amphiboles 
frorn Maliníak Hill (2). Lysá stráž Hill (-1). Šariš 
( 1) and Kapušany Castle Hi!! 13): classification 
according to Leake et al ( 19971. 

(Maliniak). X" 0 0.17-0.20 (Šarišský hradný , rch). 
tlak 8-10 kbar a udá,a rornmážnu teplotu vzorky 
z Maliniaka 810-894 °C a zo Šarišského hradného Hchu 
873-929 °C. Teplota kr) štalizácie \ZOrk) z L) sej stráže 
sa rornakým termometrom stanm ila na 896-996 °C 
pri tlaku 6-7 k bar. pri zložení plagioklasu X '\b 0.16-0.30 
a pri rornakých podmienkach a zložení plagioklasu X.\b 

0.15-0.40 , zork1 z Kapušianske ho hradného , rchu 
na 820-892 °C. 

V zá, islosti od použitého termobarometra sa stanmi Ii 
P-T podmienk1 kryštalizácie magmy. Pri andezito, om 
telese Maliniak a Šarišský hradný , rch - p) ro,enicko
-amfibolický andezit s granátom - sa určila teplota 810-
940 °C a tlak 8 k bar. Relatírne , y ššia teplota (896-996 
°C pri tlaku 6-7 kbar) je charakteristická pre kryštalizáciu 
magmy telesa L)Sá stráž a teplota 820-892 °C pri ren na
ký ch podmienkach telesa Kapušianskeho hradného nehu. 
Podľa Conrada et al. (1988) \)ŠŠÍ podiel l-e3~ . Ti a \)Š

šie Mg číslo, amfibole odráža\) ššiu teplotu kr) štalizácie 
v magme dacitm ého zloženia a,) šší obsah l-e3+, Ti a re
latívne vyšší \ amfiboloch P) rcl\.enicko-amľibolického 
andezitu z lokality Lysá stráž (Bónmá. 2005) indikujú 
\ yššiu teplotu kryštalizácie magm) ako na Kapušian
skom hradnom nehu. kde je ro vnaké minerálne zl oženie. 

Mineralogická charakteristika 

Mineralizácia je ,o \Šetkých andezitmých telesách 
(Ďuda et al., 1981 ). Vy, inula sa , puklinách andezitm 
a diori tm ý ch porfýrm a \ iaže sa aj na ,enolit). V hojnej 
miere sa \)Sk)tujú predmšetkýrn ,enolit) neogénnych 
rnlkanickosedimentárnych produktm alebo paleogénn)ch 
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sedimentov. Uzatvárané fragmenty hornín majú jemnú 
zrnitosť. sú relatívne kompaktné, s ostrohranným rozpa
dom. Viac .\enolitov má znaky vrstvovitosti a iba zriedka 
v nich možno vidieť farebne odlišný koncentrický vfvoj 
(Košuth. 1999). Najhodnotnejšia mineralizácia je v oblasti 
plytkointruzívneho telesa Maglovec. známa bohatým vý
skytom na Slovensku ojedineJý,ch minerálov. Puklinovou 
mineralizáciou je chabazit a trnrí pekné veľké kryštály. 
zriedka ,eľké až -J.--5 cm. Od mikroinklúzií amfibolov 
sú zelenkasté a na povrchu bežne pokryté plstnatými 
agregátmi bieleho až sivobieleho palygorskitu. Chabazit 
ojedinele vytvára pekné ružicovité prerastlice - fakolit, 
varietu chabazitu, ktorf je chemickým zložením blízky 
chabazitu-Ca. S ním sa v puklinkách vyskytuje dolomit 
a kalcit (často číry. bezfarebný. ale aj žltkastý). 
Oveľa bohatšia _je mineralizácia viažuca sa na xenolity. 

zriedka veľké aj vyše l m3. často iba zo zrnitého hnedas
tého až ružovkastého kremeňa. Je to jediný známy vfskyt 
kryštalického danburitu na Slovensku. Jeho žltobiele. 
biele až polopriehľadné prizmatické kryštály tvoria ruži
covité zrasty veľké do 4 cm, často poprerastané ihlička, i
tým amfibolom a chloritom ripidolitom. Spolu s ním sa 
v xenolitoch pomerne často vyskytuje aj iný borosilikát 
- datolit. Aj ten vytvára zelenkasté až zelenobiele krátko
prizmatické kryštáliky, niekedy s radiálnolúčm itfmi 
zrastmi. dlhými aj vyše I cm. V asociácii s týmito mine
rálmi sa bežne vyskytujú amfiboly (aktinolit až feroakti
nolit, tremolit. hastingsit, ferohornblend, amiant a tzv. 
hydroxylamfibol) a pyroxény (hedenbergit a diopsid). 
Veľmi vzácny je tu taumazit (biele hodvábnolesklé plst
naté agregáty), analcím (číre kryštály veľké do 6 mm), 
natrolit (guličkovité agregáty ihličkovitých kryštálov veľ
ké do I cm). heulandit (perleťové tabuľky), apofylit (biele 
jemnokryštal ické agregáty). harmotóm a fluorit (biele he
xaédrické kryštáliky veľké do 2 mm). V niektorfch xeno
litoch sa našli veľké číre tabuľky sadrovca (veľké do IO 
cm) a biely zrnitý anhydrit a barit. Na kryštáloch danburi-
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Obr. 7. CaO vs. MnO diagram (podra Harangiho et al.. 2001) graná
tov andezitového telesa fv!aliniak a Ša ri šs ký hradný vrch: ♦ jadro. 
o lem (Maliniak). ◊ jadro (Sarišský hradný vrch). 

Fíg. 7. CaO vs. MnO diagram (according to Harangi et al.. 2001) for 
garnets from Maliniak Hi!! and Šariš Castle Hi!!. ♦ core. o rim (Mali
niak). ◊ core (Šariš Castle Hi!! ). 

tu ojedinele narastali ťialovohnedé sekierkm ité kr) štálik) 
axinitu (veľké do 0.5 mm). V niektorých dutinkách xeno
litov sa našli aj s,etlosfarbené kr)Štál) amet)Slll alebo 
číre kryštáliky kremeňa. Nm šie sa zo xenolitOI opísal aj 
spinel a stilbit. 

Niektoré xenolit) mali typickú skarnovú mineralizáciu 
a popri hematite, diopside a hedenbergite je , nich bežnf 
granát a trnrí žltohnedé až žltoze lenkasté kr)Štál) veľké 
do -J. mm (identiťikornné ako grosulár) alebo tmm ohnedé 
až čiernohnedé kr)štály veľké do I cm (identifikmané ako 
andradit). Vedno s nimi sa ,ysk)to,ali biele, láknité až 
steblovité agregáty v,ollaslonitu. čierne krátkoprizmatické 
kryštál) i I vai tu, čierne tenké tabuľk 1 i I meni tu. , zácny 
magnetit , galenit. sfalerit. pyrit. cha! kop) ri t a markazi t. 
Zvláštnosťou je výskyt ,íno,ožltých prizmatických 

kryštálm apatitu v susednom lome veľkých až 5 cm 
s bielou ,·!áknitou kôrou karbonátu h::,drox)lapatitu. Apatit 
sa identifikoval ako chlorapatit. 

Záver 

Extruzívne a pl) tkointruzívne andezitm é telesá formá
cie L)Sá stráž - Oblík vystupujú na se,ernom okraji 
vulkanických štrnktúr Slanských neho,. V tejto časti 
východoslm enského neogénne ho bazéna majú jedinečné 
postavenie aj pri jeho ťormornní a reprezentujC1 t) p vul
kanizmu. pre ktorý sú charakteristické extruzírne telesá 
(amfibolovo-pyrmenických ± granáta, ých andezitm) 
a plytké intrC1zie dioritmých porfýrov s ,ývojom predo
, šetkým \ strednom sarmate ( Pecska) et al.. 1995). Ten 
sa vyvinul paralelne s karpatským oblúkom od L) sej 
stráže na SZ cez Kapušany. Oblík až po Vinné na JV. 
Podla výsledkov štúdia možno predpokladať. že sa andezi
tová magma (lokality Maliniak a Sarišský hradný vrch) 
pravdepodobne generovala na rozhraní kôr) a pJášta. 
o čom svedčí \ ýskyt granáta, s , : soký m obsahom CaO 
(> 5 hmot. o/c) a s nízkym MnO (< 2 hmot. o/t:). ktorý 
je príznačný pre kryštalizáciu magm) typu M/1 (obr. 7) 
pri V) ššom tlaku (Green. 1992). Plagioklas bohatý na Ca 
rovnako indikuje kryštalizáciu v tomto t) pe magm). 
Mi nera! izácia je v puk! inách andezitov a diori tový, ch 
porťýrov a viaže sa aj na .\enolit) neogénn)Ch vulkanicko
sedimentárnych produktm alebo paleogénn)ch sedimentov. 
Lokálne býva bežný a zaujímmý aj, ýskyt magmatických 
enklá1, zrejme autigénnych magmatických diťerenciátm. 
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Introduction 

Hegyes tt'.í is a 336 m high and about 200 m diameter 
landrnark in the Kál Basin fom1ed by a ve11ically columnar 
jointed basanite plug. This would imply that the prescrved 
basanite outcrop is related to a Java body that represents 
horizontally emplaced melt. Howner, the irregularities oť 
the jointing pattern (e. g. inclining columns) in the mar
ginal zonc oť the preserved basanite rocks indicate that the 
basanite is nota part of an extensive Java sheet, but, as it 
would bc expectcd in a volcanic conduit/crater zone, it is 
a remnant oť a Java lake oť complex cooling history 
(Martin and Némcth. 2004). The first K/A r ages on whole 
rock samples and magnetic ťracti on s of Hegycstt'.í were 
publi shed in 1986 by Balogh et al. The ages ranged from 
6.23 Ma to 7.91 Ma, the lcast magnctic fraction of the 
rock resulted 10.2 ± 0.4 Ma. indicating the presence oť 
excess Ar. An isochron age oľ 5.97 ± 0.41 M a has been 
calcul ated and accepted. In 2003 Wijbrans et al. perťormed 
14 .JO Ar/39 Ar dati ng on 14 basalts from the Balaton High
land. The agreement of -1oA r/39Ar and K /Ar ages was 
mostly acccptable, but f or Hegyeslt'.í the .JO Ar/39 Ar plateau 
and i sochron ages wcre deľinite ly older (8.0-7.7 Ma). 
Pre\ ious chemical analyses ťor Hegyestú indicated ~2 % 
K content and ~3.5 Ca/K rati o. In eon trast, .JOAr!39Ar dating 
has shown 13.3 ťor the Ca/ K ratio impl) ing a much 
lower K contcnt. ľhe aim oť this paper isto discover the 
reasons oť conťlicting ages and to find the way to obtain 
a reliable age. 

Results and discussion 

A detailcd study has started with a newly collected sample. 
T hc basa lt was crushed to 0.12-0.063 mm. treated with 
diluted acetic acid and ťracti ons oť diťferent magnetic 

298 

susceptibility and density were prepared according to the 
methocl describcd by Balogh et al. (1994). The results are 
presentecl in Tab. 1. In eon trast to pre\ ious dati ng. ages 
rangcd ťrom 4.:n Ma to 5.41 Ma. but 4 ages. measured 
after reduced baking of the Ar e\tracti on line (at 150 °C 
instead of the usual 250 °C) ranged from 7.60 Ma to 
7.94 Ma. Clearly. thc basanite contained a phase oť \ery 
poor Ar retenti\ity . The 11 hole rock sample and ľracti o n 

0 2M 1 were dated also in the K/Ar laboratory oťthe Research 
lnstitute of Natural Sciences. Okayama (Tab. 1) . Here the 
rock 11as pretreated with diluted HCl (1 : 4). This treat
ment reduced the K eon tent of the rock ťrom 2.1 O 7c and 

Tab. 1 
Ne" KiAr ages on thť basani te plug of Heg) estú 

Sample Dated K c~ snA r( rad) "';Ar I rad) Age ± 1 0 

rn ine ral 10 ec STP/g % Ma 

6204A W.r'' 2.102 -l.-11 8 36.2 5.40 ± O 26 
W.r.' ' 2. 102 63-10 69.-1 7.7-l ± 0.3 0 
W.r "' r 0778 2J07 57. 8 7.63 ± 0.2-l 

620-lA D,M i'' 3.128 5.269 -l3.0 -l.33 ± 0.20 
6204A D ,Mi' 2.823 5.9-1-l 68.2 541 ± 0.21 
6204A D,M i'' 2 083 -1.029 66.6 -1.97 ± 0.20 

0 2 v1 1" 11 0 .70-l 2.1 12 67.6 76", ±0.2-l 
6204A D.M. ' 2.08-1 3 .68-l 12.9 -l.59 ± 0.50 

D,Mi' 2 08-l 6.168 'i'i 8 7.60 ± 031 
620-IA D, M;' 2. 129 3.656 6.1 -l.-ll ± 1.0 
620-lA D ,M/ J l-l3 1.963 -1-l.8 -l.-l l ± 0.20 
6204A D,M/ 1.707 5.102 61.5 7.67 ±0.'l 1 
620-lB W .r '' 1941 .'l9-l-l 36.6 'i .22 ± 025 

Vi/. r ci 1.941 6007 )~ ~ ..,_) __ ) 7.9-l ± O.'i2 
6204(' < 1 ,um' 2.580 5.926 11 .5 .~. 90 ±0.72 

< 1 pm' 2.580 8.582 9.0 85l ± IJO 

a - Debrece n. b - Oka) ama. * - baked at 150 °C. H - HC'I treatrnent. 
0 1 < 2.969 g/cm' < 0 0 < 3. 07 gicm' < D ,. M, - rnagnetic ľraction s 
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Tab. 2 
Data for irlľers mixing l ine oť e.xccss and atmospheric Ar (arbitrar1 unit! 

Sample -mAr '')Ar "'Ar "'Ari""A r '"Ari ""Ar 

A Anatm) 30 OOO o 100 0.00333 O 00000 
B: rock phase 
"ith Ar(n) IO OOO .500 o O 00000 0.0.5000 
M , 0.9B+O.IA 12 OOO 450 IO 0.00083 0.03750 
M2 0.8B+0.2A 1-1-000 -1-00 20 O.OO!cl3 0.02857 
M,: 0.7B +0.3A 16 OOO 3.50 30 0.00188 0.02188 
M,: 0 . .5B+0 . .5A 20 OOO 2.50 50 0.00250 O.O 1250 

2.085 r7c to 0.778 % and 0.705 %, and the ages became 
si mi lar to thc o nes measured at the Debrecen laboratorv 
after reduced baki ng (Tab. 1) and also to the --1-o Ar/39 Ár 
ages. The reduction oť K concentration can be explained 
by assuming that HCl treatmcnt dissolvcd the minerals 
responsible for the too young ages measurcd in the Deb
recen laboratory. A test on 6 rock samples has shown 
that in a,crage about 50 %. (max. 63.5 %) of K has been 
removed by the HCl treatment. 

XRD analysis perťormed in the Geol. lns. oť Hungary 
detectcd pyroxene (augite). plagioclase (albitc). illite, oli
, i ne (ťorsteri te) and ťe,, leuci te. nephel i ne and am phi bole 
in thc basanite. After HCl treatment illite, plagioclase 
and pyroxcne remained. Dissolution of leucite and nephe
line caused the decrease oť K concentration. but it was not 
proved that thcse 2 minerals are responsible for all K 
!oss. It is thought that ,·ery fine-grained illite maybe also 
dissolved during the HCl treatment, thus this process 
might be also rcsponsible for the loss oť K. This assu
med eťťect could not be studied up to now: in contrast to 
the XRD analysis EMP in vestigations at the Okayama 
laboratory using 3 µm electron beam did not detect illite. 

Conccntration oť illite has been attempted by sedimenta
tion. T hc < 1 µm ťraction was separated and dated after the 
usual and reduced baking (Tab. l). Thc results conťirmed 
the Ar loss at thc usual baking temperaturc and the increa
sed K eon tent oľ the < 1 µ 111 fraction (2.58 % ) i ndicated 
that high K minerals werc enriched a bit in the fine-grained 
materi al. The acceptable agreement oť ..J.O Ar/39 Ar ages and 
K/ Ar ages on HCl treated and moderatel) baked rock.s and 
fractions shows. that 40Ar/39Ar ages can not be caused by 

Sample 

1 
2 
3 
4 

Tab. 3 
Linear relation between Ar(ex) and K 

""Ar(atm) = 3000. "'Ar· 1 O. K: 0.5 %. 1 %. 1.5 %. 2.0 % 

-1nAr 1' 1Ar ir,Ar ~<iAr/-+nAr " 1Arl""Ar 

3500 500 IO 0.00286 0.1.:J.3 
c!OOO 1000 IO 0.00250 0.250 
cl500 1500 IO 0.00222 0.333 
5000 2000 IO 0.00200 OAOO 

0 ,0035 

A 
0.003 

0,0025 

... 
~< 0. 002 

'fl,~ 0. 0015 

0,001 

M, 

O 0005 

0,01 O 02 0,03 0.04 0,05 O 06 

JsAr/40Ar 

Fig, L lm ers mixing line" ith dala from tahle 2. 

the HF treatment appli ed b) Wijbrans el al. Namely. HF 
dissolves volcanic glass 1ery fast: e. g. l minute treatment 
is sufficient to de, elop fission track s in it (Lai et al., 
1968). T he etchecl ťi ssion track.s increase the slllface of the 
minerals and. due to the recoil loss oť some 39Ar. theoreti
cally this might hm·e caused too old -+0Ar/39Ar ages. 

Hm1ever. the -+0Ar/39Ar dating pcrťormed on one phase 
of thc rock and 2 datings pe,i'mmed in the CJka)ama labo
rator) do not pro,e that there is no e\ccss Ar in the rock. 
A short anal)Sis of -+0Ar/39 Ar ages shows that in,erse 
i sochron and platcau ages can rcsult erroneous age data e. g. 
,, hen ncess Ar is concentrated in one phase oť the rock 
(Tab. 2 and Fig. 1) and also ,, hen there is a linear rela
tionship between thc K and C\cess Ar contents of the rock 
and rock ťractions (T ab. 3 and Fig. 2). as it has bcen 
demonstrated by Balogh et al. ( 199-1-) for the K/ Ar iso
chron agcs. The method suggcstcd by Balogh et al. ( 199-1-) 
ťor the disco1 er) of th is error. namel) the correlation of 
atmosphcric Ar and K concentrations. can not bc applied 
ťor ..J.OAr/39 Ar ages. since radiogcnic -1o A r and 19 Ar produced 
b) neutron acti,ation are not necessarily rcleased ťrom the 
same site. Hol\ evcr, these results al lc111 to design the best 
wa) ťor obtaining the most reliable K/ Ar ages and encourage 
us to stud) the spccial petrological and mineralogical 
character oť the basanitc of the Heg) estCí pl ug. 

Conclusions 

The great K loss duri ng HCl treatment ma) serve as 
a ťirst test of thc petrological character and suitabilit) ľor 
dali ng of bas al ti c rock.s. 

0.0035 

0,003 .. 0,0025 
o< 

0,002 .. 
i:: 

0,0015 
'fl,< 

0,001 

._.____ 
T -----...a 

T 

0,0005 ... 
h 

o 
o 0,1 0,2 03 0,4 0,5 

Fig, 2. lnvers "errorchron · 4' 'Ar(ex l = 1000,K. 
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In order to obtain the most reliable ages the phases 
oľ low Ar retentivity have to be removed before da
ting. but the test of K and e.\cess Ar correlation can 
not be arnided. This implies that minerals and/or frac
tion with difťerent K conte nts must be produced from 
the HCl treated rock. and the suitable minerals or frac 
tions should be sclccted for high accuracy 40Ar/3CJAr 
dating. 

This suggested process is too complicated for routinc 
use, but it appears indispensable highly reliable and 
preci se age data. e. g. for the calibration of magneto
stratigraphic timc scale, are needed. 

This work ha s been s upported by the Hu ngar ian Funel OTKA 
Nos. T043344 and M041434 to K. Balogh and OTKA No. F043346 
and Magyary Z. Post-doctoral Grant to K. Németh. 
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Vzťah vrstvovitosti, puklín a strižných pásov v južnej časti 
magurského príkrovu (oblasť Novej Kelče a Košaroviec) 

LLBOMÍR GAZDAČKO a JÁN KOBllLSKÝ 

Štátny geologický ústav O. Štúra. re gioná lne centru m. Jesenského 8. Oc+O 01 Koš ice. Slovenská re publika 

/ Doruľené 26. 5. 2005) 

Rela ti on of bedding, jointing and shear bands in southern part 
of the Magura nappe (Nová Kelča and Košarovce areas) 

The E- W trending bedding is penetrated by conjugated joint sys tems of NW-SE and NE-SW directions. 
The joint systems dcmonstrate the clextral. resp. sinistral strike-slip shcaring . The shcar bands. resp. 
R-shears with s teep angle to beddi ng are usually without s lickensicles . 0lľing to fo lcling. the joint sys tems 
appa rently acquired the norma! or reverse ťault character The 1 are the resu lt of compression with the 
SIGMA I orientation in direction NNW-SSE. 

Key words: Nízke Beskydy Mts„ Magura Unit. bedding. joint sys tems. shear bands 

Č'lenenie magurského príkrovu na tri čiastkové jednotky 
(račiansku. bystrickú a krynickú) je doložené opakovaním 
sa litostratigraťických sehencií \ rámci každej z nich 
(Matej ka et al.. 196-1.). V študovanej oblasti (NO\á Kelča 

- Ďap~lovce - Košarovce) sme sledovali vzáj omné vzťahy 
medzi vrstvovitostou. puklinovými systémami a strižnými 
pásmi. Štúdium bolo súčastou geologického mapovania 
regiónu Nízkych Beskýd (Žec et al.. 2005). 

Krehké vrásové štruktúry sú sprevádzané konjugovanými 
puklinovými sys témami so striáciami na plochách. 
Sy stém je orientovaný pod veľkým uhlom na nstvovitosť 
a na niektorých miestach možno v kalcitovej výplni 
pozorovať striácie. Dextrálny pohyb je na sz.-jv. a si ni
stráln.} na sv .-jz. systéme (neplatí to stále. lebo aj sys tém 
vrstvových plôch vykazuje vychyľovanie. čiže v istej 
časti územia sa aj puk! i nové systémy s pravostranným 
zmy slom pohybu dostávajú do ľavostranného pohybu, 
teda rotujú aj ony). 

Puklinavý systém často kopíruje hlavné, miestami 
aj bočné doliny. Postupnosť ich vzniku sa zisťuje ťažko 
a hovoriť o \ zájomných posunoch medzi puklinami alebo 
zlomami nie je relevantné. ba často je nemožné. 

Smer vrstvovitosti v opisovanej oblasti je prevažne 
V-Z (obr. !). Miestami sú identifikovateľné náhle zmeny 
smeru na SZ-JV alebo SY-JZ. Ohyb vrstiev nie je 
penetratívn.} v celom území. ale iba v úseku niekoľko sto 
metrm . Zmeny sa prejavujú ako kompresné konjugované 
zalomené (ohybové) pásy (k in k bands). pričom smer ich 
zalomených ramien je sprevádzaný systémom konjugova
ný·ch puklinových systémov. Smerom na Z sa vrstvovi
tosť mierne stáča do smeru ZSZ-VJV a tendenciu stáčať 
sa má aj puklinový systém, čo môže súvisieť so zmenou 
smeru stri žnej zóny zo smeru V- Z do smeru SZ-JV (časť 
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štruktúrnych meranI Je pre\zatých z dokumentačných 
bodov a rýh Križáni ho. 1977). 

Na Z od Košaro\ icc sa \) \ i nul i stri žné pás) smeru V-Z 
so sklonom do 60-80° na nst\ m itost. Kedže sú generál ne 
rovnobežné s vrásovou osou. prmdepodobne \' Zn ikli 
v tom istom rež.ime ako vrás). Priebeh a smer osí b sme 
zhotovili konštrukčne na základe zrnen) sklonu ramien 
vrás. Podobne ako nstv) v obrátenej pozícii majú R strihy 
strmší sk lon ako samotná vrstH)\itosť. To Sľedčí skôr 
v prospech interpretácie. že\ znikli násunmi a prešm.} kmi 
a v konečnom štádiu dezorientáciou v dôsledku násnen ia 
do S)Stému izoklinálnych vrás. Antitetické Riedelov e 
strihy sa nezistili. 

Puklinové systémy a zlomy 

Obr. 1 ilustruje vzťahy medzi 1rst\ 01 itosiou a priebehom 
puklinových zón. Kým I južnej časti (oblast Dobrá -
Lukačovce - Koškovce) má vrstrnvitosŕ predovšetký m 
smer V- Z. v centrálnej časti (Pakostov - Hrubov - Zárnda. 
ako aj v oblasti Veľkých BukovcO\ - Šemetkoviec. už 
mimo opisO\aného C1zemia) SZ-JV, na S od kri\ OO lčian 
skej re sp. gribovskej líni e tiež prev láda smer SSZ-JJV. 

Pukli nové systémy majú sklon na obid\ e stran1 a blízko 
strmo vztýčený ch plôch \ rst\ O\ i tosti možno na nich 
pozorovať striácie naj mä \ subhorizontálnej pozícii. 
Je praľdepodobné . že 1znikali ako vý sledok kompresie 
smeru SSZ-.JJV (pozri diagram paleonapätia. obr. 2). 

Všetky zrkadlá vznikli pri jednej tektonickej udalosti 
v paleonapäŕmom poli (Angelier. 198-1-) so subhorizontál
nou pozíciou os i 1 = 330/30 ma\imálnej kompresie. Táto 
orientácia súhlasí so \ šeobecne akceptm ateľný m poznat
kom o tektonickom vývoji \ onkajšieho f!) šo1 ého pásma. 
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Račianska jednotka 

1----...... ,., 1 vrstevnatosť [--Jt• I os synklinály t~ ~J hranice j ednotiek 

~ I puklinové systémy [ ""- ,] os antiklinály j I miesto paleonapäľovej analýzy 

Obr. 1. Vzájomná pri esto rová orientácia n stvo vitos ti a ko njugovan ýc h puklinOľ) Ch svstémO\ 

Fig.1. Space orientation of bedding and conjugatcdj oi nt systems. 

Zlom) vskutku kopírujú puklinové systém) a oddeliť 
ich od seba niekedy nemožno. Pretože často prebiehajú 
hlavnými korytami väčších riek a dolín, s nimi súvisiace 
odkry1y sú pomerne 1zácne. Za najdôležitejší pokladáme 
onda1 ský, dapalm ský1 a zbojniansky zlom. 

Naj1 iac R stri hm resp. strižných pás01· (určenie závisí 
od uhla sklonu voči vrstvovitosti) je orientornných 
paralelne s priebehom vrstvovitosti a koniec koncov aj 
s priebehom osí b vrás, čo potvrdzuje fakt. že I znikajú 
súčasne so skracovaním a presú1-aním \ľStie1. Potvrdzujú 
to merania vo , rstvách strihovského pieskovca v oblasti 
Košaro, iec , kde sa namerali s úklon ne aj protiklonne 
voči meranej vrstvovitosti smeru V-Z. V niektorých 
oblastiach sú strižné pás)- resp. konjugovaný systém 
R stri ho1 orientovaný pod väčším sklonom ako sama 
HSt1 ovitost I tom istom sklone. Podobne pri nstvách 
1 obrátenej pozícii možno pozorovať R strihy v strmšom 
sklone, ako má vrst101 itost. To b) skôr podporovalo 
interpretáciu R strih01 pri násunoch a prešmykoch 
a v konečnom štádiu ich dezorientáciu ako dôsledok ľZniku 

&Sigmo l 
O S1gmo2 
t Sigma3 

Obr. 2. Palconapäť01 é pole z lomu , Ďapal ov c iach 

Fig. 2. Paleos tress field in thc open pil at Ďapa lov ce vil lage. 
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izoklinálnych vrás. K podobným záverom dospel aj Marko 
et al. (2000) v tzv. pasierbieckych pieskovcoch račianskej 
jednotky z lomu na Javorí. Vznikali teda ako konjugornný 
systém anti tetických a syntetických R stri hm v tektonicky 
namáhanejších oblastiach alebo blízko násunov. 

Kinematickú povahu tektonických zrkadiel sme zistovali 
makroskopickou analýzou štruktúr vyvinutý ch na ich po
Hchu. Vyskytuje, sa tam predovšetkým minerálne akrečné 
stupne kalcitmého zloženia trnriace výpli'í puklín. Puk
lín) väčšinou 1yplnili fíbre orient01ané kolmo na stenu 
pukliny. Ohýbané resp. dorastajúce fíbre sme nezistili. 

Okrem párového systému opisovaných R strihov sme 
našli aj dal ší párm ý· systém, ktorý bol kolmý· na vrstvy 
a sklonený· na V alebo Z. Boli to pokles). posúvajúce 
nst1ové plochy. V mnohých prípadoch sa identifikovali 
na strmo sklonenej vrstvovitosti a v opačnej pozícii, 
preto nie je I yl účené. že pri priemete do normál nej sub
hori zontál nej pozície trnrili konjugornný systém, ale 
smernostrižného charakteru. čiže boli smerný•mi posunmi 
(podobne ich hodnotí aj Marko et al.. 2000). V týchto 
prípadoch sme odchýlku v smere hlarného napätia nezis
tili. Ak by sa tak stalo. právom b) sa dalo uvažovať 
o jeho rotácii. 

Aj pri tejto lokalite možno konštatovať, že smer hlav
nej kompresnej zložky korešponduje s predchádzajúcim. 
iba mierne rotuje v smere pohybu hodinových ručičiek. 
Prevládala subhorizontálna zložka maximálnej kompresie 
a výsledkom je strižnotranspresný charakter posunu. 

Diskusia 

1. Za najstarší pokladáme smer vrstvovitosti V-Z. ktorý 
dominuje predoľšetký,m ľ študovanom území. Kompresia 
smeru SSZ-.IJV spôsobila paralelné skracovanie vrstiev 
a I zni k antitetický,ch a syntetický ch R strihov orientova-

ných pod 1äčším uhlom. ako má nst101itosi. Vrst1) 
sú spravidla bez kalcito1 ej 1ýplne a striácií. 

2. Konjugmaný pármý S)Stém puklín sa t1oril I tom 
istom kinematickom režime. čo potndrnjc aj paleo
napälm á analý,za. Puklín) majú charakter strižných posu
nOI so striáciami. subhorizontálnu orientáciu s dextrálnym 
resp. sinistrálnym zmyslom a sC, sledo1ateľné na celom 
území. Systém sa po 1) 1 rás není miestami stal poklesm o
násunm ým. 

3. Zmena orientácie vrst1 01 itosti zo smeru V-Z 
do smeru SSZ-.1.JV je I ý sled kom postupného skracovania 
sedimentačného priestoru a zmen) kompresného režimu 
na transpresný. 

4. Transpresný režim 1yt1oril 1ejár01ú štruktúru s oso
vou častou v račianskej jednotke a so spätnonásunovou 
tektonikou I južných častiach územia (hranica bradl01ého 
pásma a kry nickej, ako aj b) strickej a račianskej jednotky). 

Práca bola financovaná z úlohy 13 01 Nízke,BesK)d) - stredná čast 
(mierka 1 50 OOO). Jej zad,hateľom bolo MZP SR a,) 1-;oná, ateľom 
ŠGllDŠ. 
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Sedimentácia glaukonitových a kýčerských pieskovcov zlínskeho súvrstvia 
v západnej časti magurského bazéna (Javorníky, Kysuce) 

FRANTIŠ EK TEl'ÁK 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 04 Brntisla, a. Slovenská republika 
fero @tetak.sk 

Sedimentation of glauconitic and Kýčera Sandstones of Zlín Formation 
in the western part ofthe Magura Basin (Javorníky Mts., Kysuce region) 

The Zlín Formation is divided according to the various sandstones types on Vsetín. Kýčera and Babiše 
Beds. Two main sandstone litotypes are distinguished by the autho, .. glauconitic and K íče ra Sandstone. 
Within the glauconitic sandstones the "sugar" type of sandstone with glauconite are excluded. Glauco
nitic and Kfčera sandstones framed side by side coexisting fans in Middle to llpper Eocene. Babiše 
Beds formed transitional development of Zlín Formation in the rniddle part of Rača Unit. representing 
area of sh ifting glauconitic and Kýčera sandstones fans. 

Key words: Magura Basin. Rača Unit. Kfčera Sandstone. glauconitic sandstones. Paleogene. paleogeo
graphy. sedimentology 

Úvod 

Zlínske súvrstvie je najmladším členom západnej časti 
račianskej jednotky a má strednorytmický1 flyšovf charak
ter sedimentácie. Všeobecne je pomer pieskovca k íl ovcu 
pri blížne rovnakf, aj keď\ niekolkometrový·ch až niekolko
desaimetrovfch polohách môže prevládai pieskovec alebo 
ílovec. Podľa zastúpenia pies km cových typov a celkovej 
povahy súvrstvia sa vyčlenili vsetínske a kýčerské vrstvy 
(v zmysle Pesla, 1968) a na ich styku ako ich prechodný 
vývoj babišské vrstvy (ľeiák in Mello et al., 2005: obr. 1 ). 
V zlínskom súvrst\ í sa rozlišujú dva základné litotypy 
pieskovca - glaukonitový a kýčerský (Pes!, 1968). 
Glaukonitový pieskm·ec môže by( jednak Fysokoglauko
nitovv a jednak „cukrm•.,'" s glaukonitom (kremitý pies
kovec cukrového vzhľadu s nízkym až stredným obsahom 
glaukonitu). 

Babišské vrstvy 

Babišské vrstvy boli pomenované podľa samoty Babiše 
(čast Kolárovíc: Teťák et al.. 2004: Mello et al., 2005) 
a predtý-m sa označovali ako zmiešaná fácia alebo zmiešané 
vrstvy. Je pre ne typické striedanie kýčerského a glauko
nitového typu pieskovca, a to vrstva za vrstvou alebo 
aj hrubších súborov jedného typu pieskovca. Miestami 
sa podľa prevládajúceho t) pu pieskm ca dajú rozdelil 
na polohy glaukonitového a kýčcrs kého pieskovca. Prvé 
možno porovnáva( so vsetínskymi a druhé s kýčerský1 mi 

vrstvami. Polohy kýčerského pieskovca tvoria dva výrazné 
súbory po 60 až 200 m v najnižšej a najv1ššej časti 

zlínskeho súnstvia. Zrejme vznikli v období najväčšieho 
severného presahu sedimentačného vejára kýčerských 

30-J. 

pieskovcov. V prostrednej čas ti sú1 rstvia sC1 \ rstvy 
kýčerského pieskovca zastúpené sl abšie. a to na úkor 
glaukonitmého. Pomer pies km ca k ílm·cu je pri I lož
kách vyso koglaukonito\ého piesko\ca \') rovnaný 
(miestami môže mierne prevládať ílmec), pri kýčerskom 
a „cukrovom" pies km ci s glaukoni tom \ ý razne pre1 láda 
pies km ec nad ílm com. Babišské \ rst\ y sú hrubé 500 
až 700 ma zodpovedá im \)\ Oj zlínskeho sú1rst\ia 
v luhačmickom antiklinálnom pásme a\ pásme Čerto-
1 ých kameňov. Ich \ ek je stredný až mladší eocén. 

Sedimentácia kýčerského a glaukonitového typu 
pieskovca 

Zdroj prínosu materiálu do bazéna sa zo z,:\padného na sv. 
zmenil v strednom eocéne, ked ešte kratší čas fungornli 
obidva zd roje súčasne (pasierbsky aj riečanský typ 
pieskovca). Materiál všetkých ty pov glaukonitového 
(vsetínske vrstvy, pasierbsky a „cukrový'· typ pieskovca) 
a kýčerského (magurského) piesklwca sa di stribuornl 
v pozdÍžnom smere bazéna od SV (obr. 2). Napriek tomu. 
že materiál litotypu glauko11i1oľého pieskoľca pochádza 
zo severného okraja magurského bazéna (sliezska kordiléra) 
a hčerského pravdepodobne z J. je paleoprúdový systém 
obidvoch litoty po1 \ študmanej oblasti Jm orníkm 
a K1súc veľmi podobný (zo SV na .IZ). Tento systém 
sa \ ytrnri I v strednom eocéne po sedimentácii spodných 
belmežských vrstiev pravdepodobne vy tlačením sedimen
tačného vejára bystrických vrstiev magurský mi pieskov
covými polohami dalej na S. Kýčerský a glaukonitový 
distribučný systém (\ejáre) existornli v strednom a mladšom 
eocéne súčasne vedľa seba a vzájomne sa zatláčali a prstm ito 
prestupm al i, čo dobre vidno v prostrednej časti rači a nskej 
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Obr. 2. Rozšírenie glaukonitmého kýčerského a „cukrového" pies
kovca s glaukonitom zlínskeho súv rstvia v oblasti Javorníkov a Kysúc 
(st red n5· - mladší eocén. Č - Čadca . M - Makov. LpM - Lysá pod 
Makytou. 

Fig. 2. Spread of glauconitic Kýčera and "sugar" sandstone with glau
conite of the Zlín Formation in the area of Javorníky Mts. and Kysuce 
reg ion (middle-younger Eocene: Č - Čadca . M - Makov. LpM - Lysá 
pod Makytou. 

jednotky (luhačovické antikl inálne pásmo a pásmo Čer
tových kameňov). kde zmiešaná fácia glaukonitového 
a k5,čerského pieskovca vytvára babišské vrstv). Kaňon 
a_lcbo viac kaňonov produkujúcich glaukonitový typ pies
kovca vyústilo niekde v oblasti na S až SZ od Oravy. kde 
sú paleoprúdové smery v rstieľ osieleckého pieskovca 
(hrubozrnn5 typ glaukonitového pieskmca) orientované 
kolmo na okraj magurského bazén a (Cieszkowski, 
Schnabel a Waškowska-Oliwa, 1999; Pivh:o. 2000). 

Menej rozšírený je „ cukrov_r typ pieskovca s glauko
n itom. Jeho najstarší ľýskyt je vo vrchnS,ch luhačovic
kých vrstvách v najjužnejšej račianskej a v najsevernejšej 

by ,tri dej tektonickej \upi ne. '\Je,kór I ju2nej č'a~ti 

račian~kť,i jťdnotk:, 1: 11 <Íral !t'nkľ1 pnlohu I hťlc)I ľí,k) ch 
1 r,11 ách a tťn~iľ i1ol01 am; p,,lnhy I zl ín,knm ,ú1 r,11 í. 
Sú to obča~né ,edimentač né lal ok) 1hrubé naj1 1ac -1-0 mJ 
1 dťprť~ii med1i glaukoni to1 :,·m a k:,'čer,k:,'m I ť_járom. 

PrúJ01 é ,!Op) ukazujú smer zo SV 
V pť1pade glaukonit01 éh,, a k )če rs h:ého sedimentačného 

,) ,tému možno I Lhladom na ich ľc ľk5· rozsah pripustil 
aj 11ac bodo1 ých zdrojm dodá1 aj úcich materiál. Zdroj 
1 a,'5ť.Í ,'astí k~ če rs kého p i es koľca mal piesči t ý. ale glau
koni 101 ého I vsetínskych \'ľS l i e 1) skôr ba hn itopi es či tS, 
charakter. T I ara rozloženie hl bokomorsk5ch cl epozi čných 

,y,Lc:m01 k)éerské ho a glaukonitového pi eskovca vý
razne 01 pl) 1 ľíuje zatláčan ie suseclnS,m I ej árom (kontakt 
glaukonitmého a k5čers kého 1ejára). ako aj topografia 
dna bazéna. 

Podokornnie Ďakujem I edúccmu moj e_i dizertácie na získan ie 
PhD. Dr Michalovi Potfa_j ov i za užitočnú diskusiu. hodnotné pripo
mienk). ale najm ä za uveden ie do problematík) flyšového pásma. 
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◄ Obr. 1. Litofaciál ne schémy tektonických šup ín magurskej sk upiny príkrovov (račianska a bystrická tektonickolitofaciálna jednotka) oblas ti Jav or
níkov a Kysúc. Solánske súnstvie: a - pieskovcovo-ílovcová litofácia. b - litofácia biotitického pieskovca. c - ílmcovopieskovco1á litofácia 
(solánsky typ pieskovca). Belovežské súvrstvie: a - litofácia červeného ílov ca, b- riečanský typ piesko1 ca. c - bel ov ežská li tofác ia (tenkm rstv m 5 
flyš). d - litofácia glaukonitového pieskovca (aj bystrický typ ílovca). a - spodné luhačovi c ké nst1-y- pasierbsky typ pieskovca. b - vrchné l uhačo

vické vrstvy riečanský typ pieskovca. zlínske súvrstvi e: a - 1ysokoglaukonito15 typ pieskovca+ ílovec. b - prevaha glaukoni tmého pieskovca 
nad ílovcom. c - .. cukrový" typ pieskovca s glaukonitom. d - kýčerský typ piesko1ca. 

Fig. 1. Lithofacial schemes oť tectonic sl ices of Magura group of nappes (Rača and Bystrica tectonic -lithofacia l un its) in the area of Javorníky 
Mts. and Kysuce regi on. Soláň 1-'orrnation: a - sandstone-claystone lithofac ies. b- lit hofac ies of bi o tite sandstone. c - claystone-sandstone lithofa
cies (Soláň sandstone type). Belov eža Formation: a- lithofac ies of red claystone, b- Riečany sandstone type. c - Beloveža lit hofacies tthinbedded 
ílysch). d - lithofacies of glauconitic sandstone (al so Bystrica claystone type). a - lower Lu hačovice Becls. Pasie rby sands tone type. b - upper 
Luhačovice Beds: Riečany sandstone type : Zlín Formation: a - higl y-glaucon ite type of sandsto ne + clay stone . b - prev alence of glauconite sand
stone above claystone. c - "su gar" type of sandstonc with glauconitc. d - Kýčera sands tone type. 
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Abstmct 

Between the Skawa river in the wesL and the Polish/Slovak frontier in the east eleven Magura nappe 
tectonic windows are situated. ľhis study aims to recognize thc position and age of the Menilite-Krosno 
succession from the Magtľra tectonic windows. which belong to the Fore-Magura Group (FMG) oť 
units. ľhese units are composed predominantly of Late Eocene-O\igocene deposits. ľhe data obtained 
through nannofossil analyses \ed to the conclusion that the youngest deposits described ťrom the Magura 
tcctonic windows belong to nanno-zones NP24 and NP25 (Cergowa Beds). 

Keywords: tectonic windows. ťlligocene. Dukla. Grybów and Magura units. Western Carpathians 

Introduction 

In thc Polish sector of thc Magura nappe eleven tecto
nic windows have been recognized (Fig. 1, see also 
Ksiqzkiewicz, 1977). The majority of these windows is 
situated between the Skawa river in the wcst. and thc 
Polish/Slovak ťrontier in thc east. To the west of this 
ri ver Si kora .and Zytko ( 1959) discovered a s mail tcctonic 
window in Sopotnia Mala, whereas in Eastern Slovakia. 
since the 1890s, a Smilno tectonic window has becn known 
(Uhlig. 1888: Ncmčok et al., 2000). These windows be
long to the Fore-Magura Group of units (FMGU), and 
occupy the intermediate position between the Silesian and 
the Magura nappcs. In the tectonic windows thc Obidowa 
Unit occurs, being regardcd as the western prolongation 
of the Dukla Unit (Cieszkowski et al., 1985) and thc 
Grybów Unit (Swidziriski. 1963), known also as the 
Kl~czany-Pisarzowa Unit (Kozikowski, 1953, 1956a, b). 
The aim of this calcareous nannoplankton studies was to 
recognize the age of the youngest deposits _in the follo
wing tcctonic windows of the Magura nappe: Szczawa. 
Kl~czany - Pisarzowa, Ropa. Grybów and Swiqtkowa 
Mala (Fig. !). 

Geological setting 

All samples used for the nannofossil analyses were 
collected during the author's field work. In the studied 
sections the following beds have been sampled: 

Szczmva tectonic window - Grybów Beds with homstones 
and Cergowa Beds: 

Crybów tectonic window -: Grybów Beds with homstones 
and Ccrgowa Beds: 
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Ropa rectonic win.dow - S ub-Gr) bów Beds with thin 
intercalation of shales and sandstones. G rybó\\ Beds with 
intercalation of the Menilite shales and sandstoncs, shaley 
facies of Cergowa Beds with intercalation oť ./asto lime
stone at the top of the sequence: 

S,viqtkowa Wie!ka tecronic windmv - Grybó11 Beds, 
marls and thick-bedded sandstones oť Cergo\\ a Beds: 

Methods 

O, er 100 sam ples \\ ere prepared usi ng the standard 
smear slide technique for light microscope (LM) observa
tions. The investigation ,,as carried out under LM at 
a magniťication of I 000x. Thc relati, e abundancc of sam
ples is usually low. The scarcit; of index species makes 
the age dctermination very difficult. However, in some 
cases the assemblages II ere rich enough, enabling zonal 
assignment. For the purpose of this 11ork the standard 
zonation of Martini ( 1971) 11 as used. In the case where 
index species hav e not been obsen ed. it was necessar) to 
use the secondary inde.\. species oť the ťollmving authors: 
Muller ( 1970), Perch-Niclscn ( 1985), Martini and Muller 
( 1986). 

Results 

Sub-Grybów Beds. In the Ropa tectonic windm,, Sub
-Grybów Beds belong to NP2 l. The zonc assignment is 
based on a continuous range of Ericsollia formosa and 
the lack oť Discoaster saipanensis and Discoaster bar
badiensis. Furthermore. the assemblages of this zone are 
characterized b) the more ťrequent occurrence oľ Isrhmo
lithus recurvus than in that of NPl9-20. According to 
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Fig. 1. Tectonic map of the Northe rn Carpathians (compiled by Oszczypko-C\owes. 200 1 ). 1 - crysta\line core of the Tat ra Mts. 2 - High Ta tra 
and sub-ľatra units. 3 - Podhale fl ysch. 4 - Pi en iny Klippen Belt. 5 - Magura nappe . 5a - Malco1 Formation. 6 - Gr) bó \\ ; ·nit. 7 - Du ~la Un it. 
8 - Fore-Magura Unit. 9-Silesian Unit. IO - Sub-S iles ian llnit. 11 - Skole Unit. 12 - Lower Miocene . 13 - Mi ocene de posi ts upon the Carpathian. 
14 - Stebník (Sambir) Unit. 15-Zglobice llnit. 16 - Miocene of the C:a rpathian Foredeep. 17 - and esite. 18- s tudied area : Su - Si a ry. Ru - Rača. 

Bu - Bystrica and Ku - Krynica su bunits. 

manJ authors (Monenechi , 1986; Perch-N ielsen et al., in 
Pomerol and Premoli-Silva, 1986; Backman. 1987; Nocchi 
et al., 1988b; Krhovský et al. , 1992) such an abundance 
increase of lsthmofithus recur\'us is a characteristic bio
stratigraphic event at or just below the Eocene/Oligocene 
boundary. 

Grybów Beds. In the studied sections (Szczawa. Ropa 
and Šwiqtkowa) the nannofossil associati on described 
from the Grybów Beds is characteristic enough to be able 
to determine the ťollowing zones: NP22. NP23 and NP24 
(see Oszczypko-Clowes and Oszczypko, 200-1-). 

The zone NP22 was established on a cont inuous range 
of Reticufofenestm umbifica following the disappearance 
oť Ericsonia formosa. In the Paratethys region there is 
a lack oť index species ťor thc NP23 zonc, allowing oni) 
establi shing the cquivalent of this zone. The zone ass ign
ment is due to thc abundant occurrence of Rericufofe
nestra amara, and Rericufofenesrra fockerii. following 
the disappearance of Reticulofen.esrra umbifico (sec Mt'.íller, 
1970: Nagymaros) and Yoronina, 1992). The zone as
signmcnt of NP2-1- is based on the FO of Cyc!icargo
fithus abisecrus. In addition, Sphenofirhus dissimilis and 
Heficosphaera recta were also observcd. The FO oť these 
species is charactcristic for zone NP2-1- (see Perch-Nicl sen. 
1985). 

Cergowa Beds. These beds, described ťrom Szczawa 
and Swiqtkowa sections bclong to NP24 zcrne. whereas 
in Grybów section. both NP2-1- and NP25 zones were 
cstablished (see OszCZ) pko-Cl owes and Oszczypko, 
2004). Thc zone assignment is based on thc first occur
rence of Sphenolirhus capricornutus and Sph enolirhus 
conicus followed b) a continuous range of Crc!icargo
/irhus abisecrus, Zvgrabfirhus bijugarus, Dicryococcires 
bisectus. Thc latter is an index species for the upper limit 

of NP25 (Berggren et al.. 1995: Fornaciari and Rio. 
1996). The (FO) oť Sphenofirhus conicus has been tradi 
tionall1 used as the base of N'.\fl zonc. Hm1e1cr. Bizon 
and Mt'.íller (1979), Biolzi et al. (1981) and Melintc 
( 1995) have observed the FO oť these species as 1011 as in 
thc upper part of zone NP25. 

Conclusions 

1. The )0ungcst deposits so far described from of thc 
Gr) bów Unit belongs to Late Oligocenc Cerg011 a Beds 
and represent NP25 zonc. 

2. The same age dcposits are also kno11 n from the 
northern part of the Magura nappe. Dukla Unit as well as 
from the southernmost part of thc Silesian Unit (see 
Oszczypko-Clm1 es. 2001: Oszcz) pko-Clo11 es and Osz
czypko. 200...J.) . 

3. Taking into account a ťact that in the surrounding 
parts oť the Magura and Sil es ian units Lhc Earl) Miocene 
fl) sch deposits ha, e bcen doc umented. it is possible to 
s uggcst the Late O Ii gocene age of the Magura nappe 
0ľerthrust upon Lhe Fore-Magura Group of unils. 
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Sedimentologický charakter spodnej časti paleogénu račianskej 
jednotky magurského príkrovu pri Mrázovciach 
(vonkajšie flyšové pásmo, východné Slovensko) 

MARTIN KOV M'IK a JÁN BélNA 

Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesenského 8. 0..\0 O I Košice. Slovenská republika 
kovací k@gssr-ke.sk 

(Doruľené 26. 5. 2005) 

Sedimentological character of Jower part of Rača Unit Paleogene of Magura nappe at l\lrázovce 
(Outcr Flysch Belt, Eastern Slovakia) 

ľhe upward-fining and thinning bed succession was interpreted in more than 220 m long profile from 
Paleocene sandstone-conglomerate horizon to Lower Eocene Beloveža Formation of Rača Unit of 
Magura Basin. In the lower part of profile the coarse-grained facies of concentrated density ťlows of 
sandstone-conglomerate horizon are deposited in deep-marine channels. Towards the top the turbidites 
gradually prcvail above concentrated density flows. being deposited in transitional zones between 
channels and overbanks or directly in overbanks. The Paleocene sandstone-conglomerate horizon 
belongs to oldest turbidite complex of Magura Basin. The upper part of profile is represented by Belovež.a 
Formation. built by facies of distal low-density turbidites and hemipelagites. ľhe beds of variegated 
claystone of Beloveža Formation ,·epresent the condensed horizon bei ng deposi ted probably beneath 
the carbonate compensation dcpth. The paleoťlow direction is prevailingly ťrom NW to SE. 

Key words: deep-water facies. Paleogene, Rača Unit. Magura Basin, Outer Western Carpathians 

Úvod 

Sedimentárne sukcesie vonkajšieho flyšového pásma 
na východnom Slovensku iba zriedka poskytujú dostatočne 
dlhé profily na detailný sedimentologický a stratigrafický 
výskum viacerých litostratigrafických jednotiek v nepre
rušenom slede. P!i geologickom mapovaní regiónu 
Nízkych Beskýd (Zec et al., 2005) sme v záreze potoka 
na JZ od Mrázoviec (asi IO km na .1 od Stropkova, obr. 1) 
študovali relatívne veľmi dobre odkrytý vyše 220 m 
hrubý sled vrstiev naprieč dvoma litostratigraťickými 
horizontmi račianskej jednotky magurského pásma - vrst
vami bazálneho pieskovca so zlepencami a mladším belo
vežským súvrstvím. Profil sa študoval metódou vrsrva 
po vrstve a graficky zobrazil ako log (obr. 2, obr. 3). 
Cieľom príspevku je opis sedimentárnych fácií, inter

pretácia depozičných procesm a prostredia na základe sedi
mentárnych textúr, štruktúr, geometrie a hrúbky vrstiev. 
ako aj ich zmien v profile vo vertikálnom smere. 

Geologická stavba 

Vrstvy bazálneho pieskovca so zlepencom a belovežské 
súvrstvie pri Mrázovciach tvoria najvýchodnejší výbežok 
antiklinálneho pásma Muchovej hory a \ račianskej 
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jednotke ich zistil a potom \ smere Muchova hora - Čierťaž 
(388 mn. m.) definoval Pes! (1958). Antiklinálne pásmo 
Muchmej hory sa vynára z turianskeho a miňmského 
synklinálneho pásma a na V od Ondavy (blízko kóty 
Cierťaž) sa brachyantiklinálne uzat\ára v úzkom \)bežku 
belovežských vrstiev ponárajúcich sa pod zlínske súvrstvie 
spomínaných synklináln)ch pásiem (obr. 1 ). 

Horizont vrstie\ bazálneho pieskovca so zlepencm ý mi 
polohami má v spodnej časti profilu pieskovcovo-zlepen
cový vývoj (log Mrázovce. 0-172 m: obr. 2. obr. 3). 
kým va vrchnej (172-198 m. obr. 3) k pieskovcovo
-zlepencovým ťáciám pribúdajú tenké poloh) ílovca a sil
tovca. Bazálny horizont je paleocén neho \ eku (Matej ka 
et al.. 1964). stratigraficky a sčasti aj litologick; zodpo
vedá solánskemu súvrstviu račianskej jednotky, známemu 
z Moravy a zo severného Slm enska (PesL 1968). 

V nadloží vrstie\ bazálneho paleocénneho pies km ca 
a zlepenca sa \)Vinulo belovežské súnst\ ie ( 198-226 m, 
obr. 2) spodnoeocénneho veku (PesL 1958). Vrstvový 
sled má drobnorytmick5 charakter s r5chl) m striedaním 
tenkých vrstiev ílm ca a jemnozrnného pieskovca. pričom 
ílovec nad pieskovcom mierne prevláda. Ílovec je oceľovo
sivej, zelenkastej aj si vo hnedej farb). Nápadnou fáciou 
belm ežského súvrst\ ia sú pol oh) červenohnedého íl ovca. 
ktoré tvoria najvyššiu čast študm a ného profilu (221-226 m). 
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Obr. 1. Lokalizácia študovaného územia a geologická mapa blízkeho 
okolia profilu - logu Mrázovce (Pesl. 1958. 1960. upravené). 

Fíg. 1. Location of studied area and gcological map of close surroun
ding of the log Mrázovce (Pes!. J 958. 1960. modified). 

Litofácie a ich sedimentologický charakter 

Bazálne pieskovce so zlepencami 

Horizont vrstiev bazálneho pieskovca so zlepencom 
v jeho spodnej časti (0-l 72 m; obr. 2 a 3) tvorí len pies
kovcová a zlepencová ťácia. Vrstvy sú hrubé 0,5 až 9,2 m 
a ich kontakt je erózny, často amalgámovaný. V ich 
spodnej časti je zlepenec relatívne hrubozrnnejší (interval 
R 3 , Lowe, 1982), gradujúci do masívneho granulového 
slrednozrnného až veľmi hrubozrnného pieskovca (S3 inter
val, Lowe, 1982). ktorý v niektorých prípadoch obsahuje 

poloh) s trakčnými šlírm itými te,tC1rami (intenal S2, 

Lo11 e. 1982). Obliak) j emnozrnného až hrubo1.rnného 
zlepenca na báze \ rstiev sú I eľké 0.5 až 5 cm. zriedka až 
do 30 cm. Materiálom je pre1 ažne si1 ý až sivobi ely ži lný 
kremeíí. 1 menšej miere biele. si etlosi I é až s1 etlohnedasté 
karbonáty. vulkanické horn in). fy lit) a kremitý pieskovec. 
Vo vyšších častiach horizontu je zlepenec menšej zrnitosti 
(2 až ...J. mm. granulm ý ). H rubozrnnej šie ťácie zlepenca 
sa 11 sk) tujú ako tenké polohy t1 oriace základ niektorých 
vrst iev a na ich báze z 1 y čajne graduj ú do masívneho 
alebo horizontál ne až če rinorn lami 1101 a ného jemnozrn
ného až strednozrnného pieskmca (interval Ta, T b a T e, 
Bouma, 1962). Hrubé 1r st1y granul oľého pies km ca sú 
často amal~ámmané. ~ hoj nfm i intraklastmi ze leného 
íl ovca. Granul) kreme,ia ( ve ľké 2--+ mm) sú vo I rstvách 
prítomné Io forme I tn'isenín alebo šlíru (Loweho intenal 
S 2 a S, 1. H ruboanná ľácia s podnťj časti bazálneho pie,J...01 · 
cm o-,lerenco1 ého horizontu \ znikala depozíciou z gra1I 
taéný ch prúdo1 s 1) ,okou koncentráľi ou častíc. Hla1 ným 
podporným mechanizmom čast íc I prúde je medzi zm01 á 
i nteraJ...cia. nie t urbulcnci a (Mul der a A lexander, 200 1 ) . 
a preto upúštame od názľll ľ )'S OJ...oJ... oncentrm aný' turbi
ditný prúd ( Lo11 e. 1982). k torým ,a táto ľácia čas to 

Olllačuje. z turbulentnej suspenzie sedi mentovala iba vrchná, 
jľmno1rnnľjšia ča~ľ I rst iev (Boumov inten al T b. T e 
a ~časti aj ra). Depozíľia týchto ľáľi i pravdepodobne prebie
hala Io 1; ,oJ...oenľrgetidPm prnqredi podmoľský ch J...análo1. 

Vrchná čast zkpe ncu\o-pie,J...o\co1é'ho horizontu 
, 172- 198 m. obr. 3) ,a ud ,podnľ.i odli ~uje a t I orí pre
chodnú polohu do dľobnor~ tm i ľ"-ťho sledu nadložného 
helo1 e1 sJ...ého sún,t I ia. Zároľeň , ľác i am i J...oncenlro1 a
ných gravitačných prúdov sa v tomto horizonte objarnjú 
fácie turbiditov. ktoré početne postupne prevažujú . .Ie to 
väčšinou jemnozrnný p ieskovťc s dobre zachovanými 
Boum01 ý1mi intervalm i (prevažne T b, T e, T d a T e. 
v menšej miere Ta). Lamináciu pieskmca často z1ýrazňuje 
rastlinná sečka (obr. 3). ktorá miestami t\.orí osobitné 
vrstvičky hrubé do 5 cm. Pieskm cové polohy sú z1 yčajne 
hrubé 3 až -1-0 cm, ale sporadick) sa V) skytuj C, aj hrubšie 
polohy granulového zlepenca prechádzajC1ceho do pieskov
co1 ých nstiev hrubých do 290 cm . Na báze nstie1 
sú časté prúdové stopy a stop) po I lečení predmetm sig
nalizujúce dominantný smer paleoprúdenia zo SZ na JV 
resp. zo Z na V ( obr. 3 ). Fácie Hchnej časti zlepencovo
-pieskm cmého horizontu ľZnikali depozíciou z koncentro
vaných gravitačných prúdm a turbiditný1ch prC,dm pravde
podobne v prechodnfch zónach z kanálm do agradačných 
valov alebo priamo v agradačných I al och pri postupnom 
slabnutí prínosu sedí mentárneho materiálu do bazéna. 

Belovežské súHst1 ie 

Pre belovežské súnst1 ie je charakteristická prevaha 
alebo vyrovnaný pomer medzi sivozeleným a zeleným 
ílovcom na jednej a jemnozrnným pies km com na druhľj 
strane (log Mrázovce, 20-1-216 m: obr. 3), ako aj polohy 
pestrého íl ovca. Pomer piesk01 ca k íl ovcu je 1 : 3. 
Vrstvy jemnozrnného až I cľmi jemnozrnného pieskovca 
sú hrubé I až 12 cm, laterálne stále, s dobre zachovanou 
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Obr. 2. Spodná čast študo, aného profilu - logu Mrázmce (0- 168 111). 

Fig. 2. Lower part oľ the log Mrázovce (0- 168 111) 
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VYSVETLIVKY 

pieskovce bez st.xiimentárnycb textúr 

podporná štrnktúra mat:rix 

podporná štruktúra val únov 

horizontálna laminácia 

šikmá !aminácia 

asymetrické prúdové čeriny 

vlnitá !aminácia 

miskovité textúry 

konvolutná !aminácia 

erózne formy 

amalgamované kontakty 

intraklasty ílovcov 

rastlinný detrit 

sivozelené až sivé ílovce, prachovité ílovce až siltovce 

červenohnedé ílovce 

nedokumentovaný úsek profilu (zakrytý kvartérom) 

smer stôp po vlečení, saltácii alebo odraze predmetov 

smer a orientácia prúdových stôp 

smer a orientácia sklonu šikmej laminácie čerín 

číslo vrstvy 
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ZRNITOSTNÁ ŠKÁLA 

cl- ílovec (< 0,0039 mm) 
s- siltovec (0,0039-0,0625 mm) 
vfs- veľmi jemnozrnný pieskovec (0,0625-0,125 mm; 
fs. jemnozrnný pieskovec (0, 125-0,25 mm) 
ms- strednozrnný pieskovec (0,25-0,5 mm) 
es- hruboznmý pieskovec (0,5-1 mm) 
ves- veľmi hrnbozrnný pieskovec (1-2 mm) 
g- granulový zlepenec (2-4 mm) 
p- jemnozrnný zlepenec (4-64 mm) 
c- hrubozrný zlepenec (64-256 mm) 

Obr. 3. Vrchná čast študovaného profilu - logu Mrázovce ( 168-226 m). 

Fig. 3. Upper part of the log Mrázovce ( 168-226 m). 
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gradáciou a s Boumovým imervalom Tb, Te a Td. Bázy 
pieskovcových vrstiev sú ostré. s hojnými bioglyfmi 
(Pa!eodvctioll, Scoíicia a Heíminrhopsis). Prúdové stopy, 
stopy po vlečení a odraze predmetov nesených v turbidit
ných prúdoch poukazujú na sz.-jv. smer paleoprúdenia 
(obr. 3). Fácie vznikli depozíciou z riedkych turbiditných 
prúdov v distálnom prostredí bazénovej pláne. 

Polohy pestrého ílovca (log Mrázovce. 222-226 m, 
obr. 3) v belovež.skom súnství sú z červenohnedého, 
zeleného a oceľovomodrastého plastického ílovca s prí
mesou piesčitého komponentu a svetlej sľudy. Majú 
nulový alebo veľmi nízk) obsah Ca a hemipelagický 
charakter. Vznikali usadením zo suspenzie z nadložného 
vodného stÍpca pravdepodobne pod karbonátovou kompen
začnou hÍbkou (CCD). Polohy pestrého ílovca sa striedajú 
s polohami jemnozrnného pieskovca. ktoré majú rovnaký 
charakter ako pieskovcové vrstvy z nepestrej časti belo
vežs kého súnstvia. Vznikli bočným prínosom jemnej 
piesčitej frakcie riedkymi turbiditný·mi prúdmi do prostre
dia pestrého ílovca. Polohy pestrého ílovca sú kondenzo
vaným horizontom a etapou vývoja magurského bazéna. 
v ktorej bola morská hladina v maxime. 

Záver 

Študovaný profil je nahor sa zjcmňujúcou a stenčujú
cou sedimentárnou sukcesiou klastík odrážajúcou postupné 
slabnutie prínosu scdimentárneho materiálu do bazéna. 
Smerom nahor sa mení zrnitosť. charakter fácie, hrúbka 
nstin. pomer ílovca k hrubým klastikám a tým sa mení 
aj sedimentárne prostredie, v ktorom študované fácie 
\ Znikli. V spodnej časti profilu prevládajú hrubozrnné 
fácie koncentrovaných gravitačný·ch prúdov pieskovcovo
-zlepencového horizontu ukladané v podmorských kanáloch 
a smerom do nadložia postupne získavajú prevahu turbidity 
prechodných zón medzi kanálmi a agradačnými valmi. 
ako aj turbidit) samotných agradačných valov. Picskov
covo-zlepencový horizont patrí do najstaršieho, kriedovo
-paleocénneho turbiditového komplexu (sensu Mutti 
a Normark. 1987: Oszczypko. 1992) magurského bazéna. 
Komplex zhora ohraničujú jemnozrnné fácie belovežského 
súvrstvia vzniknuvšic v distálnom prostredí bazénovej 

pláne. Významnou ťáciou \ belovežskom súHství je pestrý 
í'lovec. ktorý predstavuje kondenzovaný horizont indiku
júci prehÍbenie bazéna pod CCD a tým aj ma,imáln) 
stav morskej hladin1 \ spodnom eocéne v rámci spodnej 
časti vfrnja magurského bazéna. Paleoprúd) poukazujú 
na to. že pieskov covo-z lepencový horizont. ako aj bel o
\ ežské SÚ\ rstv ie majú dominantný smer prúdenia SZ-JV. 

Práca bola financovaná z projektu 13 01 Nízke Besk)dy - stredná časť 
(mierka 1 50 OOO ) zadaného MŽP SR rre ŠGÚ DŠ 
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Biostratigrafia podtatranskej skupiny paleogénu 
severovýchodne od Humenských vrchov 

STA NISLA V BUČEK ' . J URAJ J A NOČKO' a STANISLAV JACKO ml." 

'Štátn) geologick5' ústav D. Štúra. Mly ns ká dolina 1. 81 7 0-+ Brati s1'11a. SlO\enskú repub li ka 
' Fakulta BERG. T U v Košic iach. Park Kome ns kého 15. 0-1:\ 8-+ Košice . Slovrnskú rep uhlika 

( Doruťenť 11 5. 2005 J 

Biostratigraphy of thc Subtatran G roup of Palcogenc north-east of Humenské vrchy hills 

From Humenné succession oť the Humenské , rch) hills of Palcoge ne Subtatran Group the assem bl ages 
of large benthos foraminifers of Boroľé Formation (Chlmec and Jasenm localiti es) 11crc biostratigrnphi 
cally evaluated. T hey indicate the ľvliddle Eocene and Lowcr Bartonian agc of studied local iti es (SBZ 17 ). 
In the locality Oreské-Konopné (conglomerate and sandstone bed, in Huty Formation) the a"emblagc 
of large foraminiťers is presen t. Lov.er asse mbl agc 1L011e r Bartonian) is recleposited frorn Boro,é 
Formation and uppe r assemblage can be a ll ocated to yo unge r Eocenc ( Lo1ľermos t Pri ahonian . SHZ 181. 

Key words: Subtatran Group. Borové Formation. Huty Formati on. large fora minifers . Middle Eocene. 
SBZ 17. Humenské, rch:, hi lis 

Úvod 

Po zistení, že sa borovské súv rstvie v strednom eocéne 
usadzm alo aj na V od Tatier, a to až do oblasti Sabinova 
(B uček . 200 1). a pre nedostatok biostratigrafickSch údajov 
o veku transgresie paleogénn) ch sedirnentm· H umenských 
H chov srne sa ich pokúsil i .datovať na základe zistenS ch 
s poločensti ev veľkých ťorarn iniťer . Odobrané \ZOrky 
(spolu 99) sú z humenského sledu bormského súnst1 ia 
\ nútrokarpatského paleogénu ( \' zmysle Potfaja a Jacka 
i n Žec el al.. 1997) z lokal ity Chi mec a Jase nm. ktoré 
sú na.Ja .IY od H umenného. 

Sedimenty ľ n útrokarpatského paleogénu sa v centrálnej 
časti hrastu H urnenskSch n chov nezachovali a pri sv . 
okraji transgres ívne nasadajú na mezozoikum tohto 
po horia. Naj\. ok raji (O reské a Bre kov) j e pÔ\ odne 
tran sgresÍ\ ny sty k obidvoch sekvencií morfoštruktúrnc 
supcrponovaný systémom strmých zlomov smeru SZ-.TV 
a V-Z (1. c.) . Jed iný doteraz zistený druh A!ťeo!ina cť. 

hoscii D"ORBIGNY z Jase no\ a (M arschal ko. 1975) mal byt 
dôkazom o spodnococénnorn až strednoeocénnorn \ eku 
nstiť\ transgresírneho zlepenca a brekcie. 

Biostratigrafické vyhodnotenie veľkých foraminifer 

Borm ské súvrstvie (hrubé okolo 200 rn) vystupuje 
na povrch medzi .Tasenovorn. Chlmcom a Kamenicou 
nad Cirochou na S od Hurnenskfch vrchov a tam 
transgresívne nasadá na ich mezozo ikum. 
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V spodnej čas ti (lokali ta Chl mec na .IY od kóty Skal ka: 
obr. 1. 2a - b) ho tvoria H SI\ O\ i té (30- 75 cm hrubé) 
a Zľäčša gradačne 7.nSt\·ené po lohy drobnozrnného až 
strcdnozrnného zlepenca a hrubozrnného piesči tého vápenca. 
Zlepenec l\ orí obl iaky (1 e ľké O.S-5 až IO- 15. ojedinele 
až 20 cm). hlarne z ľápenca a dolomitu. zriedka zo slieňo\ ca 
a pieskovca/pi esč itého\ ápenca rncmzoika. Vzácne sú zrná 
krc rne ľía I elké do 0.2 mm. Tmel je sparitm 5- Vyššie sú 
poloh) nc1rst\ ·01 itého strednozrnného zlepenca. Velké fora
rninifery sa \-:') Skytujú v piesčitom \ ápenci alebo ľ trncli 
zlepenca. 

Borovské SÚ\TS L1 ie pod ľa zisteného spoločcnsl\ a \ eľkSch 
fora rnin ifer - N11111m11/ ites cf. 1ariolo ri11 s (LAM ARCK ). 
N. brongniarri o ·A RCHIA C el HAIM E. N. millecaput 
B0UBÉE. N. perfo rnrus (M0NTF.). N. srriat/lS (BRUG .). 
N. srria tus 111i11or D°ARCHIAC ct HAI ME. N. sp „ Operrn/i-
11a sp„ Assili11a e.\po11 e 1ľi (S0WERBY ). Orhi10clrpeus cf. 
ťa rians ( KA liFM .). Discocrclina chudeaui (SCH l,UMB. ). 
D. cť. prarri (M tCHELIN) . D. sp „ Asrerocyc!i11c1 sp. a Afl,eo
/i11a sp. - zarad i.tjernc do stred ného eocénu až staršieho 
bartónu (1 zmy sle Serru-Kiela et al. . 1998, do plytkovodnej 
bentickej zóny SBZ 17. Sprie\odné rnikroťosílie zastupujú 
koralinné riasy (\ Zácne roztrúsené úl om !-; ) do OA 111111 ). 

machm ky (1 eľrni zriedkm é drobné úlomky), lastúrnik:, 
(úlom k) lastúr aj Osrrea sp. ). krinoid) (zriedka\ é úlom k) 
segrnentm) a malé ťorarniniťer) (aglu ti nancie. rnili o l id). 
\zácne rotalid) a C_rpsina sp. ) . 

Z Jasenova (na .TV od KÓt) Hôrka: obr. 1. 2c - f. 3a - c) 
srne odobrali I zor!-;) (spolu 65 1 SbrusOI) z troch úrorní 
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Obr. 1. Cas ľ geologickej mapy Vi horlat
skí·ch a Humensk\·ch wcho1 1· 111i erké 
1 · 50 OOO (Žcc eÍ al. . 1997) - úzc 111i c 
medzi Jascn o ľom . Chl111com a Orcskí·m 
pri Hu111c nnom s lokal ita111i: 1 - Jase
nov-Hôrka. 2 Chlmec-Skalka. 
:, - O reské-Ko nopné. Vys1e tli vky: 
Vn útroka rpat skí• paleogén: 150 - hu
tianske súv rstvi e: ílo1·ec a pi es k o ľec: 

ml adší eocén. 151 - boro1 ské súvrstvie: 
karbonátOľ)' z lepe nec a pies ka, ec 
strecl 111'· eocén. 

Fig. 1. Part of geolo~ ,,al mar "' Vihorlat 
~nú HLl'llt'll' hť II I h, h1JI, 1 .:;o 00() 
(Lec el .ti 1 <J071 clcsc ribing the territor) 
amo I1~ \ 1l la~ľ-- Jas enO\ . C hlm ec and 
Ore, ,e .ii Humenné 1<11vn . Loca ti on 01 
-1ud 1t'J places: 1 Jase nov - Hô rka. 

C hlmec-Skalkn 1 - O res ké-Ko 
,wp né. l nncr Ca rp~ 111 ia n Pa ln>~ t'llť 

t '-ú - Huty Formation cla) ston,,. ,and 
,tnn<:s: L,pper Eoce ne · 1,1 - B0rn1e 
l-111 m„111 on: carbonatit' 1.. 1Jn~ll1meralt', . 
.. ,nJ,tnnes . Midd le E,,,e,w 

Obr. 2a - f: bartón. a - piesčitý vá penec s priečnym rezom Nu111111ulires J!erforatus (DEMON FORT). Chlmec 11-I. ,)·hr 272. h - pi esč itý 1áp•onec ► 
s priečnym rezom Assi/ino exI1011e11 s (Sow.). Chlmec IV/4. vfbr 287. c - pi esč itý vápenec s priečnymi re zmi A ,si!inu c.1poI1e11s (So w.) a N 11111111 u
liIes perforu1us ( DEMONTF. ). Jasenov 1/1 spodok. výb r -176. d - piesč itý vápenec s priečnym rezom Di,cocrclinu I111/cro CHECCHI e- Rt SPOLI 
.Jasenov 1/1 spodok. výbr 47:l. e - pies čitý vápenec s priečnymi rez mi Nu111111 uii1 es prrfár(l{US (DEMONTF. l a Disco1Tc/i1111 /Ji/lc ro CHECCHl,
·RISPOLI. Jasenov 11/6 spodok. 1 )br 483 , f - piesči tý vápenec s pr i ečnym rezom Orbiro/i1es cu111I1!wwru1 1. \\ IARCK . Jasenov l/2 1 rch . 1 fbr 860. 
Zv äčš . 1 O x. 

Fig. 2a - f: Bartonian. a - sandy limestone with transversa l cut through Nu11111w!i1es [Je t:fr1rnrus ( DEMO\:f·uR"r) . Chlmec 1/-1. thin section No. 272. 
b- sa ndy limestone with transv ersal cut through Assili1w e.v1w11 e11s (Sow .). Chlmec IV /4. thin secti on No. 287. c - sandy limes tonc with lrans, crsal 
cuts th ro ugh Assi!i11a ex[Jone11s (Sow.) and Num mulires Jiť rfimtrus (D EMONTF.). Jasenov 1/1 lo11 er parl. thin secti on No. -176. d - sandy lirnestonc 
with transversal cut through Discocyc/inu pu!cra CHECCH IA- Rtsrou. Jasenov 11/6 lower part. thin section No. -18:l. f - sa nc!y limestone with trans
versa l eur through Orbirolit es cmnI1!011arus LM IARCK. Jasenov 1/2 upper part. thin section No. 860. Magnification IO, . 
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proťi Iu (zo spodku, stredu a nehu) borm ského súnst\ ia. 
Profil v spodnej časti tvoria vrst\ y drobnozrnného zlepenca 
až hrubozrnného pieskmca. Zlepencové obliaky (\ eľké 
0.1-2,5 až 9-11 cm) sú z mezozoické ho \ ápenca. 
dolomitu a slieňovca. Kremenné zrná sú \' Zácne (veľké 
do O,l mm). Tmel je siltový alebo sparitový. Stredná čast 
profilu má obdobné litologické z lože nie a \O Hchnej 
predácia drobno-zrnný karbonátm ý pieskovec a piesčitý 
\ápenec s hojnými alveolinami. 
Spoločenstvá \eľkých foraminifer zo spodnej časti pro

filu - Nummu!ires cť. bro11g11iarri D'ARCH IAC et HAIME, 
N. pe,_forarus (MONTF.). N. srrimus (BRUG.). N. cť. mitle
rnput BoUBÉE. N. cť. gal!ensis H EIM , N. sp .. Assitinc1 
expo11e11s (SowERBY), Ass. spira p!a11ospim B0U BÉE. 
Disconc!ina putem baranica LES S, D. prarri (MICHEUN). 
D. discus (RUTIM.). D. cť. ehudeaui (S CHLUMB.), D. sp .. 
Asrerocrc!ina sp .. Alťeo!i11a sp. a Orbitotites sp.: (stred): 
Nummutites pe1forarus (M0NTF.), N. striarus minor 
D'ARCH IAC et HAIME, N. strimus (BRUG.). N. cť. mi!!e
caput BOUBÉE, Assi!ina exponens (S OWERBY), Ass. spira 
planospira 80U8ÉE, Discocyc!ina putera baconiea LESS, 
D. ehudeaui (SCHLUMB.). D. diseus (RlJTIM.) a D. sp.: 
(vrch): Nummu!ites cf. brongniarri D'ARCHIAC et HAIME, 
N. cť. mi!!ecapur BOUBÉE, N. pe1fora1us (MONTF.). N. pu
sehi D'ARCHIAC, N. srriatus minor D'ARCHIAC et HAIME, 
N. striarus (BRUG.), Assitina exp011ens (SowERBY) . Ass. 
spira ptcmospim BOlJBÉ, Discoeyelina putera baconica 
LESS, D. discus (RUTIMEYER), D. sp., Afľeolina fusifor
mis (SOWERBY). A. etongata (D'ORBIGNY). A. cf. boseii 
(DEFR .) a Orbirotites comptanatus LAMARCK - vekmo 
zaraďujú bo rO\ ské sÚ\'ľSt\ ie do stredného eocénu až 
staršieho bartónu (SBZ 17). Sprievodné mikroťosílie 
1_astupuj ú koral i nné riasy (zriedkavé sú drobné úlomky 
\ eľké do 1.1 mm. vzácnejšie aj hľuzy do 0.3 mm), vzácne 
dasykladálne riasy (Acicutaria sp.), machovky (sporadicky 
úlomky cy klostomátnych i cheilostomátnych foriem), 
lastúrniky (zriedkavé drobné úlomky lastúr). krinoidy 
(\ eľmi zriedka\ é segmenty). koraly (rekryštalizované 
úlom k) trSO\) a malé foraminifery (zriedkavé miliolidy. 
rotalid). aglutinancie a Grpsina sp.). 

Leško ( 1953) z doliny Pla vy opísal blok organodctritic
kých \ ápencov s diskocyklinami. numulitmi a čen'en)'.mi 
riasami. ale ich výskyt sa nám nepodarilo potvrdiť. 

Z hutianskeho súvrst\'ia (z lokality Oreské-Konopné: 
o br. 1. 3d - f) sme odobrali vzorky ( 19 v)'.brusov) z pol y -

miktného drobnozrnného zlepenca až hrubozrnného pies
ko\ ca. ktoré t\ oria pol oh) \ o fl y ŠO\ om súnst \ í. Obl iaky 
( \eľké 0.1--1-.5. vzácne až 6.0 mm) sú z mezozoick)'.ch 
karbonáto1 a z hornín kr) štalinika a sC, slabo opraco1 ané. 
Vysk)tu_jú sa i zrná kremeľía. Tmel t1 o ríjemne_j šia frakcia. 

Zmiešané spoločenst\O \Cľk5ch ľorarniniťer - N11m111u
lires brongniarti D'ARCHI AC et HAl\1E. N. rnriotarius 
(LAMARCK). N. perforatus (M 0NTF.). N. SfľÍCltllS (BRUG.). 
N. inerassarus DE LA HARPE. N. cť. p11lche!t11s (BRUG.). 
N_ prukhiani KACH1\RAVA , N_ se111icostar11s (KAUFM.). 
N. sp .. Assili11a (Opercu!ino) go11 ze::i (Co1OM et BAUZÁ) . 
Opercutina atpina Dm rv .. He1erostegi11a ( Gr::rboiťSk ia) 

multifida (BIEDA) . Discoerc/ina pmtti (M ICHEU N) . D. selta 
(D'ARCH IAC). D. cf. aspem GOMBEL. Orbitoc!rpeus cf. 
\'C1 rians (KA UFM. ). As1eronc/i11a sp .. Atťeotina sp. a Fc1 -
bimzia cassis (OPPENHEIM) - možno zaradil do stredného 
(staršieho bartónu. SBZ 17) a mladšieho eocénu ( najspod
nejšieho staršieho priabónu. SBZ 18) . Spoločenstrn 
stredného eocénu je redeponm ané z borO\ ského súnst\ ia. 
ktoré sa\ okolí Oreského nezistilo. ldentifikm ali sa tieto 
sprierndné mikrofosílie: koralinné rias) (nácne úlomk) 
veľké do 1.2 mm). machm k) (zried km é drobné Cilomk) ). 
lastúrni ky (ojedinelé úlomk) lastúr). krino id) (zried km é 
úlomky segmento\ ). čen y (rúrk) Di1r11pa sp.) a malé 
foraminifery (Sphaerogypsino sp .. Grpsina sp„ asteri
geriny. rotalid) a miliolid) ). 
Vaňová ( 1985) z mikrokongl omeráto \ bazálnej 

transgresírnej litofácie (Oreské. bod 6) LI\ ádza spoločen
strn I eľk.5 ch forami nifer nchnol utétskeho. t. j. bartón
skeho \eku. Vrclrnolutétsk.) \ ek huti anskeho SÚ\ rst1 ia 
je doložený spoločenst\ om mal5 ch forami niťer ( Sarnucl 
a Salaj . 1968) z juž.ného okraja Kamenice nad Cirochou. 

Záver 

Biostratigrafické hodnotenie \ ' eľk.5ch foraminifer zo se
dimentO\ borovského súnstvi a Humenských nchov 
(lokalita Chlmec a Jaseno\: zlepenec. piesko\ ec a piesčit5 
vápenec) umožnilo vekm o ich zaradiť do stredného eocénu 
až staršieho bartónu (SBZ 17). Loka! itu Oreské (hutianske 
súnstvie: zlepenec a pieskmec) rnožno podľa spoločen
strn I eľkých bentick5 ch ťorami nifer zaradil do mladšieho 
eocénu - najspodnejšieho staršieho priabónu (SBZ 18). 
Staršie spoločenstvo ťoraminifer staršieho bartónu (SBZ 17) 
j e redeponornné z borm ského SÚ\ rSt\ ia. 

◄Obr. 3a - c: bartón. a - piesčit)'. vápenec s priečnym rezom Nummulires perfi1 rmus ( DEMONH.). Jasenov Iii I nch. , )hr 862. b - piesčit5 , ápenec 
s prierezmi A/ťeo/i11ufúsifím11is (Sow.). Jaseno, 11/3 vrch. v)°br 513. c - piesčit) vápenec s prierezmi A/1eoli11u c/011guw o·ORBIC"Y (vprarn) 
a A/ťeoli11u fúsifim11is (Sow.) (vľavo). Jasenov lll/2 vrch. v5br 517. d - f: priabón. d - pieskm·ec až zlepenec s redepono vanými schránkami 
Nunu11ulires pafiirurus (DEMON TF. ). Oreské 1/6. výbr 87-1-. e - zlepenec s prierezmi Nw11111ul ires rnrioluriu, (L a vr \ RCK) ( \ strede) a ;V ,e111i
ľOSliilllS ( K 11 u r M.) (dole) . Oreské 216. výbr 883. f - zlepenec s pri eč n)mi rezmi Nun111u!iire.1 rnrio/ariu1 (L -111. ). Di,rnc\'c/111,1 /iľlilli ( MI CHELI" ) 
a Asremcvclinu sp. Oreské 218. , ·)br. 885. Zväčš. 1 O x. 

Fig. 3a-c: Barlonian. a - sa ndy limesto ne with trans versal cut thro ugh Nununulires perfi1rn1 11, (D l MONTF.). Ja senm ll/ I upper part. thin sectio n 
No. 862. b - sa nd) li mes to ne w ith c uts th rough A iľťolino fi,si/Í!m!Ís (Sow .) Jase nm Il/3 upper part. thin sectio11 No. 513. c - sand) 1 i mestone "i Ih 
c LJts throLJgh A !ťeolino e/ongma o·ORBIG NY (right s ide) and Alľeolinofú,i(om1i1 (Sow.) (l eľt s ide ). Jasenm 111 /2 upper side. thin section No. 517. 
d- f: Priaboni a n. d - sandstone to congl o me rate with redeposited tests N1u11111ulire1 perfiJrarus ( D EMO'.'s H. ). Oreské 116. thin section No 87-1- . 
e - conglomerate with cuts Num111u/ires \'orio/urius (L-\\IARCK) (in the middle) and N 1e1nicoľlll/u s (K .-1r c \ l .) (lm,er side). Oreské 2/6. thin 
section No. 883. f - conglomerate with trans versa! cut through Nummulir es ť(lrfo/(lrius ( L\\I ). Di,cocľdi11(1 11rur11 1 MrniEII" J and A.ľ!Noncli11u sp. 
Oreské 2/8. thin sec ti on No. 885. Magnification I Ox. 
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Poznámky k fosílnym spoločenstvám v bradle pri Beňatine 

MIROSLAV FU LÍ N I a PETER HOLEC' 

1Vfchodoslovenské múzeum. Hviezdoslavov a 3. 04 1 36 Koši ce . S\01 ens ká republika 
' Prírodovedecká fakulta UK. Mlynská dolina. 842 15 Bratislm a. Slo1 enská republ ika 

(Doru1'e11é 13. 5. 2005) 

Remarks to fossil assemblages at klippe ncar Beňatina 

In the quarry near village Beňatina (Eastern Slovakia) lľe have found in 1993 the shark·s tee th fro m 
genus Splienodus sp. Fragments from teeth were loca ted. toge ther with some belemnite ťragments 
(genus Meg areurliis . Breľibelu s. Be/emnopsis. Holco belu~) and II ith srna\\ amonites P!,_ľiloc erns 

perplanwn. at the under part of crinoida\ limestone formation in a\ternation 11ith gre, marls (aalen). 

Key words: Jurassic, Aalenian. Sphenodus sp„ Easte rn Slovakia 

Úvod 

Skalný C1tvar vzdialený asi 1,5 km na SV od Reňatiny 
na východnom Slovensku patrí do pieninského úseku 
bradlového pásma. Kameňolom, ktorý bol v minulosti 
v tomto skalnom brale , je už opustenS:, Vďaka ťažbe 
sa postupne odkrývali podložné vrstvy czorsztynského 
vápenca, v ktorých možno detailne študovať a porovnávať 
litologické, biostratigrafické aj paleontologické pomery 
jurských usadenín. 

Geologická a biostratigrafická charakteristika 

Medzi naj známejšie litologické členy bradlového pásma 
patria vrstvy czorsztynského hľuznatého vápenca s množ
stvom amonitov. Ich podrobnú stratigraťiu s opisom 
indexových druhov na lokalite Reňatina spracoval Rakús 
( 1990). Rakús in Žec et al. ( 1997) pri opise bradla 
pri Beňatinc uvádzajú z podložia vrstiev czorsztynského 
vápenca dolnomlynské súvrstvie reprezentované spodným 
pieskovcmjm členom s Gryphaea arcuata (hetanž) 
a s vrchným ílovcovým členom (sinemúr). Opisujú odtiaľ 
aj algäuské súvrstvic zastúpené vrstvami škvrnitého ílovi
tého vápenca až \ápnitého ílmca (vrchný lias), súvrstvie 
čer\'ených ílovcov (álen). smolegovské a krupianske 
súvrstvie zastúpené vrstvami krinoido\'ého vápenca (bajok). 
Schléigl et al. (2005) detailnejšie vymedzujú vekové 
hranice medzi vrstvami v súvrstviach. V priestore medzi 
algäuskou formáciou a komplexom krinoidových vápencov 
rozlišujú nové litologické členy - hôrčanskú (vrchný 
domér) a hŕbockú formáciu (toark). Súvrst\ ie krinoidový-ch 
vápencov delia na tri členy - spodný (álen), stredný 
(bajok) a vrchný (vrchný bajok - oxford). Podávajú 
podrobný litologický opis útvarov a fosílne organizmy 
(okrem amonitm) opisujú všeobecne ako súčasť základnej 
hmoty (napr. úlomky echinodermát, články krinoidov, 
ostrakóda, lastúrniky. spikuly hubiek, nodosaridné fora
minifcry, zuhoľnatené zvyšky rastlinného pletirn a pod.). 
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Kameňolom sa stal predmetom záujmu V5chodoslo
venského múzea v roku 1993 \ SÚ\ islosti so sprá\Ou 
o náleze „ichthyosaura". V tom období nastal plošný zosu\ 
tmavosi\ého až čierneho \ápenatého až piesčitého slieňa 
vo v5 chodnej časti kameňolomu s množstvom amonitov. 
Kameňolom sme každoročne na\ šte\ ovali a postupne 
sme monitorm al i odkrý rnné časti podložn5 ch SÚ\Tstv í 
bradla. Po poslednom ťažobnom odstrele\ S\. časti zostal 
nevyťažený skalný materiál na mieste a kameňolom opus
tený. Náš záujem o lokalitu a sanačn5 zber fosílií podnie
tila snaha miestnej samosprá\) zriadiť \ už opustenom 
kameňolome regionálnu skládku komunálneho odpadu. 

Fosílie sme dokumento\ali a zberali pren1žne \ S\'. 
a \ ý chod nej časti kameňolomu a \ roku 1993 sme tam 
našli \äčšie množst\O belemnitov splavornných z podložia 
krinoidmého \ápenca zárezmi \O vrchnej časti kolmej !01110-
\ ej steny do vý plavm ého kužeľa na jej úpätí. Pre \ erti 
kálny transport išlo často iba o úlomky. Nálezy \O nstYe 
pri \Stupe do kamd10!0111u S\edčia o ich polohe\' S\etlo
zclenom slieni tom krinoidm 0111 \·ápenci až zelenej drobe 
bohatej na úlomky krinoidm aj častí stoniek (Penracri
nu s sp.). čo zodpovedá spodnému členu formácie premen
liv5·ch krinoidmých \ápencm (á lcnu). Veľké množstvo 
úlomkov týchto schránok v hornine prezrádza, že sa 
do týchto polôh pra\ depodobne redeponornli ;: podložný ch 
vrstie\ slienitej hŕbockej formácie. Ojedinele sa \)Skytujú 
aj v červených zlepencoch zložených z klastického materiálu 
krinoidových \ápencm a z väčšieho podielu kremenných 
obliačikov (strecln5' člen formácie krinoidm 5·ch \ ápencov -
bajok). Belemnity sú \ šak \ týchto sedimentoc h \ iac 
naleptané. fragmento\·ané. Z \ etrané, deťorrno \ ané resp. 
sekundárne kalcifikornné. 

So zachovanou apikálnou časiou sme získali 82 kusov , 
ale fragmentov schránok bez rozlíšenia rodu sme naši i 
stm ky. Podľa opisu niektorých z nich ide o druh ľvfego 
teurhis quinque.rn!catus (BU\INVILLE. 182:i ). Brevibe!us 
subbrev1fornús (LiSSAJO US, 1927). Bele11111opsis cf. auw
/i cu/otus (S CHLOTHEIM , 18201. Ho/cobe!u s b/ainri/lei 
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Tab. l. 1 - Sv stena 1-.am.:ňolomu Beííatina. 2 - amonit) ľOdu PIJrlloce
ras J)NJ)/01111111 PR 1s:z. 3 - Ho/ť()/Jelus su/Jbloi111'i/lei (El DE.'i - 0 ,SL.O"-sG

CH,\1PS. 1978). 4 - Ph\'lloceru, ,,er1,lu11w11 F'RťJ. 5 - Sl'IJenodu, sp„ 
6 - zuby 7. raloka S!'IJenodu ľ sp. 

Tab. 1. 1 - NE part of quarry Beňarina. 2 - amonites from genus Phrllo
ceru .ľ perpľlllil/111 F'RI NZ. 3 - Ho/rnbelus rnbb/ui111'il/ei ( El.DES-0ESLONG· 

CH,,MPS. 1978). 4 - PIJrl/ocnas 1>erplu11w11 PR1 NZ. 5 - S1,henodus sp. 
6 - teeth from genus S!'henodus sp. 
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(VOLTZ. 1830) a Ho/cohelus subhlainvillei (EUDES

-DES LONGCHAMPS. 1878). 
Spolu s belemnitmi sme zo zelenkastého slienitého 

krinoidového vápenca alebo z vložiek a mcdzivrstvičiek 
s lieňa· získali desiatky ťosťatizovaný'ch úlomkov. 36 zacho
\ aných jadier malých amonitov Phylloceras perplanum 
PRINZ a menšie množstvo častí jadier rodu Holcophyllo
ceras sp .. Ludwigia sp .. Brasi/ia sp. a i. 

Prvý žraločí zub sme na lokalite našli v roku 1993. 
O0\edna sme spracovali 6-1- rozličných fragmentov. 
väčšinou bez koreňovej časti. Žraločie zuby vystupujú 
primárne v zelenom slabo slienitom krinoidovom vápenci 
(álen) spolu s belemnitmi. Častejšie sú v rozplavených 
slienitých vložkách krinoidového vápenca medzi detritic
kým materiálom, ktorý tvoria obliačiky kremeňa. úlomky 
zuhoľnateného dreva. stonky krinoideí a koraly. Podľa 
dostupných rozlišovacích znakov, ktoré \ äčšine nájde
ného materiálu chýbajú. pravdepodobne ide o žraloka rodu 
Sphenodus AGASSIZ, 18-U. 

Záver 

Fosílie jurských amonitov sú v bradlovom pásme naj
známejšou skupinou skamenenín, kým ostatné skupiny 
sa pre slabšiu zachovanos( a zložitú determináciu opisujú 

menej. Z Ii teratúr) prevzaté údaje o belemnitoch hornria 
o ich 1-ý-sk; Le pre1 ažne I bajoku ale na lokalite, ktorú 
sme opísali. sme ich zistili I álene. Žraločie zub) sa 
v bradlovom pásme nenachádzajú často. ale ich nález 
v Beňatine pot, rdzuje. že rod Sphenodus sp. bol na našom 
území rozšírený na 01 eľa I äčšom areáli. ako sa doteraz 
predpokladalo. 

Opísané vzorky sú uložené, o V)°chocloslO\ enskorn múzeu, Ko.šic iac h. 
Za pomoc pri determinácii be le rnnito, ďakujeme RNDr Č"inčuro,ej 
zo SNM ľ Bratisla, e a ko legom z príroclO\ edného odboru V)° chodo
slo,·enského múzea za pomoc pri zbere a dokumentácii materiálu. 
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Procesy a produkty recentnej sedimentácie na vysokohorských 
svahoch Tatier - príkladová štúdia z Bielovodskej doliny 
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(Doruľené I 3. 5. 2005) 

Processes and products of recent sedimentation on high-mountain 
slopes ofTatra Mts.: A case study from the Biela voda valley 

The high mountains are characteristic with devel opment oľ various slope sediments. In the Biela , oda 
valley the gravitational transport is the most common. We hav e distinguished the gra, itational falling. 
s lides and debri s flow s. but the main accumulation of sediments is a product oť continual or disconti nual 
polycyclic development by addition of more processes . The most commonly is, is ible the lateral transi 
tion oť sediments oť gravitation falling into the debris flow and niva! sediments. Amont thc important 
tran sport and relief-making factors in studied area belong also the area! and linear outwashes. 

Key words: sediments of high-mountain areas. gravitational processes. rock downfall. slide. debris flo" 

V ysoké pohoria sú špecifickým krajinným fenoménom 
Západných Karpát a v tomto horskom oblúku sa definujú 
ako pohoria, ktoré svojimi najväčšími vrcholmi 1.reteľne 
vyčn i evajú nad hornú hranicu lesa a prekrač uj ú absolútnu 
výš k u 1500 m n. m. (napr. M idriak. 1983: Plesník, 
1971 ). V ysoká energia rel iéfu j e príčinou erozívnych, gra
\ i tačných a transportačnýc h procesov vedúc ich k \'Zniku 
rozličnýc h svahovfch sedimentov ( osy po\, ball ano\ ých 
morí a pod.). 

V príspevku opisujeme typy sv ahm ých sedimentov 
B ielorndskej doliny a charakteri zuj eme ich podľa nie
k torých autorov zaoberajúcich sa \)'Sokohorským pro
stredím. 

Bielorndská dolina j e najdlhšou ( 19 km) dolinou na se
vernej strane Vysokých Tatier a tvorí hranicu medzi Slo
venskom a Poľskom, V kvartéri bola pokry tá najdlhším 
ľadovcový'm systémom v celom masÍ\ e karpatského bloku. 
Je porndím Bielej vody a od pramennej časti v Kačacej 
doline sa rozširuje smerom na S až na 1,5 km pri L ysej 
Poľane. Do a\iálnej časti tejtC:_ asymetrickej doliny ústi 
viac bočných visutých dolín - Zabia Bielovodská, Ceská, 
Kačacia, Litvorová, Svištová a Rovienková - a Litvorov 
žľab. Geologická stavba doliny je pestrá. Skladá sa z hor
nín kryštalinika, mezozoika a v menšej miere aj z paleo
génnych hornín. Veľká čast týchto hornín má hrubý' kvar
térny pokryv. V južnej časti dolinu tvorí kryštalinikum 
reprezentované rozličnými typmi granitoidov, v stred
nej časti vystupujú mezo1.0ické horniny, najmä vápenec, 
dolomit ale aj karpatský keuper a lúžňanské súnstvie. 
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Na S od Lysej Poľany pri Bielej vode vystupujú paleo
génne sedimenty podtatranskej skupiny. 

K rnrtérne sedimenty vyskytujúce sa nad hornou hranicou 
lesa približne vo \ýške 1-1-85 m n. m. \ ZJ1 ikal i hlavne 
v postglaciál nom období pri reliéfotrnrný ch procesoch 
typických pre \ ysokohorské prostredie. Patria medzi ne 
napr. vodná. snehová a ľeterná erózia, gra\ itačnoerózne 
j avy, sv ahm é procesy , ako j e zl iezanie. opad zo skalných 
stien, ale aj kryogénn e j a\ ') - geli\ ácia, soliflukci a, 
mrazové 1.ddhanie pôdy a ihlicm ý pôdny ľad . 

Pri te rénnom mapovaní a sedimentologickom výskume 
\ Biel modskej doline\ Tatrách sa zi stilo niekoľko gene
tických typm sed imentO\ charakteristických tvarom aj 
vznikom. Väčšina z nich patrí medzi grav i tačné sedi menty 
a podľa prevládajúcich fyzikálnych procesoľ pri \7.Jl iku 
ich možno rozdelii do I iacerých skupín, Príkladom sú sedi
menty skalných nútení, zosu\ O\ a úlom km ý ch prúdm . 
Podstatnú čast trnria nirnčné sedimenty. ale analý za ich 
akumulačných foriem ukázala, že sú \ äčš inou z polygene
tických sedimentov, pri ktorých \ zni ku pôsobilo\ iac 
transportačnfch činiteľm · prechádzajúcich do seba alebo 
plynulo, alebo skokm ite, a tak predstarnjú polycy klický 
vývoj akumulácie (pozri aj Hreško, 1997). 

Najčastejšie transportačné procesy \ Bielm odskej doline 
možno charakterizm ať nasledujC1co: 

Skalné ní ten ia reprezentujú opadtivanie Z\ etraného 
materiálu zo skalných stien. Vznikajú uvoľnením úlom
kov a blokov zo skalných brál a ich priamym zrútením. 
Akumulácia takto \ znih:nutých sedimentm má Z\)Čajne 
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Obr. 1. Polygenetická akumulácia v strednej časti Bielo,odskej 
doliny Pôvodné gra, itačné sedimenty redeponované úlomkotokmi 
a pretvarované lineárnym splachom. Na detaile vidieť erózny 
kanál vyt, oren) tečúcou vodou 

Fig. -l. Polygenetic accumulation in the middle part of th e Biela 
voda valley The former gravitational scdiments were redeposited 
by debris rlows and reshaped by linear outwash. De tail 
shows the erosion channel formed by flowing water 

Obr. 2. Pol ygenetická akumulácia sedimento, , Ro, ienkm ej doline. bočnej 
dol ine Bielo,odskej dol iny Pô, odne gra, itačné sedim enty boli redeponO\ ané 
úlomkotokmi a nasl edujúcimi ni, ačn ) mi procesmi 

Fig. 2. Polygenetic accumulation of sediments in Ro, ienkov á dolina ,·all ey. 
a branch of Biela , oda , alley The former gra, itationa l sediments were 
rede posi ted by debris fl o ws and follo\\ing ni, al proces·es. 
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obdÍžnikm ý pôdorys, distribúcia úlomkov alebo blokov 
v závislosti od veľkosti je veľmi slabá, badateľná len 
tam, kde sú úpätia stien lemm ané strmými svahmi, 
po ktorých sa úlomky mohli dalej pohyboval alebo bez 
prerušenia po dopade, a tak využívať gravitačnú energiu, 
alebo v dalších štádiách pomocou iných transportačných 
činiteľov (soliflukcie, úlomkotoku atď.). Klast) sú tak
mer neopracované a nerovnako veľké (niektoré bloky 
majú aj \ yše 5 m). 

Zosul'y sú v Bielovodskej doline zriedkavejšie. Vyskytu
jú sa najmä v nižšie položených zalesnených častiach s vý
\ Ojom hlinitého pokryvu priamo na horninách podložia. 
Pre malú hrúbku kvartérneho pokryvu pre\·ládajú plošné 
zosuvy s planárnou šmykovou plochou. 

V niektorý·ch častiach Tatier sme pozorovali blokové 
zosuvy vytvárajúce blokové rozsadliny v skalných bralách. 
Typické pre ne sú rotačné šmykové plochy zapríčiňujúce 
natáčanie zosúvaného bloku smerom k svahu. 
Ú!omkoťé prúdy sú vo vysokohorských oblastiach 

častým transportačným procesom. Možno ich rozdelii 
na typické nesúdržné prúdy trnrené navzájom kolidujúcimi 
úlomkami generujúcimi medzizrnové sily pôsobiace 
medzi nimi, ktoré sú najčastejšie, a na súdržné úlomkové 
prúdy s medzizrnovou jemnozrnnou hmotou, ktoré sú 
zvyčaj ne nasýtené vodou. Pre tieto úlomky je charakte
ristická inverzná gradácia a strmé čelo vzniknuvšie 
pri náhlom zastavení prúdu pri poklese sklonu svahu. 

Pri niektorých úlom km ý ch prúdoch sa spozorm al \ ýrnj 
bočných agradačných \alm trnriacich úzk) ele\ačný 
chrbát laterálne ohraničujúci prúd \ y soký okolo 0,5 m. 
Akumulácia takto vzniknutých sedimentov má rozličný 
l\ ar - od lúčm ite sa rozbiehajúceho až po pozdÍžne 
laloky alebo kužele. 

Na akumulácii recentných sedimentov sa z účastňuje aj 
ni\ ácia a transport sedi mentm la\ ínami. Sedimenty ladn 
t\ oria nepra\ idei né zhluky neopracm aný ch úlom km 
rozličn ej veľkosti. 

Produkt} opísaných transportačných činiteľm po ulo
žení často prepracmala tečúca \Oda plošným alebo 
lineárnym splachom, ktorý pÔ\ odnú akumuláciu ty pick1 
premodeloval (obr. l ). Časté je nasýtenie pô\ od ného 
gravitačného sedimentu ležiaceho na strmých svahoch 
vodou, čo spôsobuje jeho nestabilitu a generm anie 
úlomkotokov (obr. 2). 
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Depozičný systém v Markušovciach - kužeľová delta s dominanciou záplav 
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Depositional system at Markušovce village: Fan delta with flooding dominancc 

ľhe rocks of outcrop located at the easte rn margin of the Markušoľce, illage repre sent a part oť se
dimen tary ťi lling oť ln ner Carpathian Paleogene Basin. Using geological proťil ing ,ve ha,c d i s t i ngui s hťd 

in studied area th e terres trial de pos itional system an d the depositiona l system oť fon delta. These S) s
tem s are character istic 11 ith th e big abu ndance of coa rse-grained cong lome rates alternating 11ith 11ell 
so rted fine-grained sandstone facies w ith variabl e struc tures. Thi s allows us to s uppose the in te rconnec
tion oť depositional processes and S) Slems with ac ti ve fl oodi ng. 

Keywords: ľan delta . depositi onal sys tems. te rrestrial depos itional system. lnncr Carpath ian Paleogene 

Na V od M arkušoviec (4 k m na JV od Spišskej Novej 
V si) je odkryv dlhý približne 2 km (obr. 1) . horia ho 
predovšetký,m horniny hornádskych vrstin podtatranskej 
skupiny (Filo a S iráňová. 1998: J anočko . 2002) a je 
súčasiou sedimentárnej \ ýpl ne vnútrokarpatského paleo
gén neho bazéna. 

Hlavnou metódou štúdia odkryvu bolo geologické pro
filovani e horninového defi lé spôsobom .. vrstrn po vrstve„ 
a\ ýsledkom je 17 grafických záznamov - logm (obr. 2). 
Cieľom práce bola interpre tácia depozičný ch procesm. 
pri ktorý,ch sa sedimenty uložili, a ich depoz ičn ého 

prostredia. 
Odkry\ je rozdelený poklesovým zlomom na dve časti 

s rozličnou genézou sedimentov ( obr. 2). Pre \ ý chod nú je 
charakteristický terestrický depozičnf systém a kužeťm á 
delta (fa n delta). kým v západnej terestrický sys tém 
chýba. Spoločným znakom systémov je množs tvo hrubo
zrnný·ch konglomerátov striedajúcich sa s polohami dobre 
\ ytri edeného jemnozrnného pieskovca. čo poukazuje na 
spojenie depozičných procesm a systémm s aktívnou 
či nnosiou záplav. 
Depozičné systémy s prevládaním zápla\ sa vyvIJa_Ju 

vo ľl u\ iálnych bazénoch a jazerách , na pobreží. šel fe 
a na podmorských S\ ah och . Ich vývoj je kontrolovaný 
zdvihom odvodiíovaného bazéna. rýchlostou denudácie. 
objemom a koncen tráciou sedimentu v záplavách. Kata
strofi cké záplavy vznikajú \ systémoch s dostatočn ý m 
množstvom vody (napr. z \ ýdatných zrážok). Pri náhlom 
uvoľnení sa voda zmieša so sedimentom a periodi ckfm 
pohybom, akým sú aj hyperp) knálne a turbiditné prúd) 
spôsobujúce \ ' e ľkomi erkovú eróziu a depozíciu flu viál
nych a morskfch sedimentO\. sa dostáva do bazéna (Mutti 
et al.. 1996). Systém prestáva byt aktívn)-. ked sa prúd 
sedimentu vstupujúceho do mora redukuje do ,.nonnálnych·· 
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podmienok. Vý sledkom je postupná retrogradácia záplavami 
vzniknutých fácií \ čase. až ký m sú zápla\' y také malé. 
že usadia \äčšinu S\Oj ho nákl adu\ hornom úsek u rieky . 

Sedimentom študm aného odkry \ uje predm šetkým zle
penec a pieskO\ ec. kým prachmec a kalO\ ec sa na j eho 
stm be zúčas t ň ujú len podradne. Ich \ znik j e spätý s trom i 
základnými depozičným i procesmi - ukladaním zo sus
pen -:. ie. z rrakľného (zmáfojúceho) prúdu a z graľiraľnfrh 
ro kov. Produktom \ ypadá\ an i a zo suspenzie j e naj mä 
masívny. menej para lel ne laminO\aný prachovec. Trakčný 

prúd transportuje častice ťahom. otáčaním . saltáciou alebo 
\ suspenzii. a tak vyt vára\ ý moľom. čerinorn a planárne 
šikmo zvrstvené. ako aj planárne aj mas ívne ZHSt\ ené 
sedimenty. grav itač ný prúd sedimenty prost redníc tvom 
gra\ itačného ťah u smerom po S\ ahu. Do tejto skupiny 
prúdO\ sme zaradili turbi ditné a úl omkmé prúdy. ako aj 
prec hodnú kategóriu. k torou sú vysokonasý·tené p1·C1cly 

Vnútrokarpatskýcr::r:::JM . k' 1 . " 1 , c::r::::o ezozo1c e 1ornmy 
pa eogen 

"'· -•·""··""'· ---"" . .' •. • li'.:liEll:I_·_ · · . . · Paleozoické hominv : : ·: ·.. Flysovepasmo ~ . · 
hromka 

lllIIllllBradlové pásmo f +: +-~ 1Krvštalinické podložie 

Obr. L Lokalizačná mapa MarkušOI iec 

Fig. l. Location map oť Markušoľce surrounding . 
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Log~ brlba ••• 1 N , 

Markušovce 
'Predpokladaný 

•• ,. • j zlom . 
Terestrický '"l • 

A 

• ' depozičný ~ 
systém 
a fan delta 

•' Depozičný systém 
fan delty 

o 

Obr. 2. Lokalizcícia logov. 

Fig. 2. Logs location. 

1 km 

(Lowe. 1982; Nemec a Steel , 1984). Ich výsledkom sú 
masívne a planárne zvrstvené sedimenty. 

V rámci študovaného územia sme rozlíšili dva hlarné 
depozičné systémy - terestrický a systém kužeľovej delty 
(Janočko a Prckopová. 2004). 

Terestrický depozičnľ systém zastupujú chaoticky 
usmernené zlepencové polohy s prevahou klastov meta
morťitov paleozoika uložených prostredníctrnm úlomko
vých prúdov. Ich vznik sa viaže na dostatok zvetrané ho 
materiálu. veľkú energiu reliéfu a výdatnosť zrážok. Cha
rakter reliéfu paleogénneho podložia v skúmanej oblasti 
poukazuje na prítomnost paleodoliny (Marschalko, 1970) 
a indikuje možnosť, že úlomkové prúdy boli súčasťou 
ťlll\ iálneho systému s dominanciou katastrofických po
vodní. Vrstvy úlomkových prúdm sú miestami laterálne 
prerušené vrstvami karbonátového zlepenca, ktoré pravde
podobne predstarnjú laterálny vstup náplavových kuželo1 
lemujúcich okraje paleodoliny. Posledným členom tejto 
sukcesie je „červená poloha"' , ktorá tvorí jednu z vyznače
ných vrstiev. Ide o zvetraninmj sediment červenkastej 
farb; s dominanciou karbonátm (48 % dolomitu, 18 % 
kremeiía. 1-1- o/c sericitu, 11 % kalcitu. 'i % hematitu a 4 % 

Legenda: 

1 ' -< __ ,, 1 
J _ _ _ _ __ _ ,~ýmoľové šiklné zvrstvenie 

paraJelná larninácia 

c~_:::::_J 
čcrinové šikmé zvrstvenie 

1 " " " •,, 1 planárne šikmé zvrstvenie 

: ~ prachovec 

pieskovec 

konglomerfn 

Obr. 3. Log mark ušovského hríba (P - prach. Pi - piesok. K - konglo
merát). 

Fig. 3. Log of Markušovce outcrop of mushroom shape (P - silts tone . 
Pi - sandstone. K - conglomerate). 
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ch lori tu; Derco - ústna informácia). Zloženie z1 etranín 
poukazuje na ich zdrojovú oblasť s paleozoickými a mezo
zoickými horninami. odki a ľ ich redeponornl plošnS· splach. 

Terestri cký depoz i č nS· systém prechádza do depozič

ného systému k1 1;,eľoťej deln , pre ktorý· je charakteri stické 
striedan ie sa hrubozrnný·ch sedimentov s rozli č ne zvrst1 e
ný mi polohami piesku ( vSmoľové šikmé zv rstľen i e ... ). 
M ies tam i j e pozorOI ate ľn é aj kopčeko 1 i té z1rst1 enie. 
ktoré mohlo vznikn úť ako I ýsledok zvSšenia oscilač ného 
komponentu pri vstupe tu rbi ditného prúdu do pl y t koľod

ného prostredia ( M utt i et al.. 1996). Pozoruhodná je po
loha hrubozrnných konglomerátov s bal van mi ve ľkým i 
až ...J.7 cm. T voria ich paleozoické metamorťity . ktorých 
su bOI ál ne až 01ál ne opracovanie naznačuje transport 
z veľmi vzdialenej zdrojovej oblasti . 

Fácie kužeľovej delty prechádzajú vertikál ne do vyznače 

nej vrstI; z modrastého prachovca (25. meter, obr. 3), 
ktorý je masívne až výmoľovo šikmo zvrstvený. pričom 
sa na báze I ý moľov vyskytujú suboválne až oválne kl asty 
kremeňa . Vertikálny sled vrstie1 zakončujú z diaľky vidi 
te ľné výmoľovo šikmo zvrstvené hori zontálne laminova
né a 1eľkomierkovo šikmo zvrstvené pieskovcové polohy 
s výraznou výrnoľol'Ou bázou predstavujúce fácie kužeľovej 
delt) prepracované v plytkovodnom prostredí (36. meter. 
obr. 3) . Na ich báze sme našl i prúdové stopy potvrdzuj C1ce 
sv. smer paleoprúdov. 

Fácie sú laterálne premenli vé, prechádzajú zo štruktúrne 
lepšie organizovaných sedimentov do sedimentO\ s horšou 

i nternou organizác iou alebo naopak. a pre to možno 
predpokladať, že aj keď sa sediment) usadili I rornakom 
prostredí. depozičné procesy zodpo1 edné za ich uloženie 
bol i rozli čnej pOlahy. 

Pnspe1 ok vzni ko l v rámci grantu VEGA Iii 128/0-1-. 
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Sedimentologická a stratigrafická charakteristika sarmatských 
proximálnych fácií na východnom okraji dunajskej panvy 

ALEXANDER NAGY. IVAN BARÁTH a KLEMENT FORDIN/\L 

Štátn) geologick)'. ustav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 8 17 0..1 Bratislava. Slo, enská repu bl ika 
nagy @gssr.sk 
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Sedimentological and stratigraphic characteristic of Sarmatian proximal facies 
in eastern margin of Dunaj Basin 

The eastern rnargin of Dunaj Basin is built by pre-Tertiar1 basernent. Neogene sed irnentar1 filling. 
products of ncovolcanic activity and Quaternary sed irnents. 

In the area of Levice-Turová horst the products of Badany Forrnation are transiting to shal101v "ater 
sedirnents of Kubáňoľo Beds of Lower-Middle Sarrnatian age. In Žel iez01 ce Depression the Sarrnatian 
sedirnents oľ Vráble Forrnation are interfingcring with rocks of Kubáňovo Beds . 

Key words: sedirnentology. Sarrnatian, Dunaj Basin 

Úvod 

Na sv. okraji podunajskej panvy sa na rozhraní vulka
nických komplnov štiavnického stratovulkánu a sedi
mentárnej 1jplne. ktorú reprezentuje vrábelské súľľstvie, 
nachádz.:1jú plytkoľOdné sedimenty sarmaL~kého veku a na zá
klade podrobného sedimentologického štúdia ich vyčleňu
jeme ako samostatné kubáňm ské vrstvy (obr. 1 ). Majú 
znaky sedimentácie v dynamickom prostredí okraja brakic
kého mora m· plyvňovanej značným prínosom klastického 
materiálu generovaného na južných svahoch štiavnického 
stratov ul kánu. 

Sedimentológia a stratigrafia 

Na južn5ch si ahoch štiavnického stratovulkánu plošne 
rozsiahla efúzia pyroxenického a leukokratného pyroxe
nického andezitu badanskej formácie sčasti zasahmala aj 
do I odného prostredia. V pobrežnej zóne prebiehala deštruk
cia lá1 ových prúdov a primárnej akumulácie hyaloklastic
k5ch brekcií tvoriacich epiklastické fácie (Konečný et al. . 
1997). ale Lie sú súčasťou brakickomorskej sedimentárnej 
15,p!ne dunajskej panvy. 

V južnej časti štud0vaného územia sa v sarmatských 
sedimentoch striedajú vrstvy piesku a pieskovca s poloha
mi ílu. často tuťitického, s vrstvami tuťitického piesko1ca 
a s polohami tufu. Sporadicky sa vyskytuje zlepenec, štrk 
a I zácne aj machovkov5 vápenec. 

Piesok je vápenatý drobnozrnný až strednozrnn5, ojedi
nele aj hrubozrnný a s odtieňom modrosivej, hnedej 
až bielosivej farby. Polohy piesku majú \yvinuté šikmé 
a pozitírne gradačné zvrst\enie. Prachm cové a piesčité 
nstl) sa v pieskovcových nepravidelne striedajú. Spora
dicky sa vyskytujú tenké prúžk) s ryolitm5mi ohliakmi, 
biely I rst1 ovitý ryodacito\ý tuťit až rozpadavý tufitický 
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pieskovec. V piesčitom tuťite sa 1) Sk) tujC1 biele a sivé. 
ojedinele aj ružové dobre opracm ané obliak) ryodacitm 
a pemzy resp. medzi nst1 y pelitického ľ) odacitm ého tuťitu 
a tuťitického bridličnatého ílu so železit5mi konkréciami. 
Zriedka sa obja1 ujú obliak) kremeíía a lyditu (Pristaš 
et al.. 1980). 

V odkry1 och v Kubáňm c 1) stupujú šikmo z1rst\ ené 
vrst1) drobnozrnného slabo spe1 neného pieskovca s ob
liakmi pemzy a s tufitickou prímesou. Nad nimi je pies
kovec s detailne poprehýbaný mi I rst1 ami a I ich nadloží 
sa usadil sivozelen5 tuťitick5 íl bohat5 na rastlinné zvyšky 
a litiťiko1 ané úlomk) dre1a napla, ené kontinentáln) mi 
tokmi. Opísaný nst101ý sled dokumentu.ie stúpanie 
morskej hladiny s transformáciou fluvi,ilnych sedimentov 
zarezaného údolia na ílmitC1 sedimentáciu 1 1.aplmenom 
estuáriu. Hydroplastické z1 rásnenie častí tohto sledu je 1ý
sledkom zemetrasn5ch jam, i 11duko1 an5 ch I ul kanickou 
aktivitou. 

Na lokalite Slmensk5 majer sú odkr1té šikmo znstvené 
poloh) strednozrnného až drobnozrnného piesku až slabo 
sperneného pieskmca s hojnou I ulkanickou prímesou 
ľ podobe obliakm pemzy. Pemzu často t\oria šikmé laminy 
striedajúce sa s pieskOI Smi. Dobre I iditelné je aj šikmé 
zvrstvenie typu r) bej kosti. ktoré I zniklo I príli101 ých 
valoch v intertidálnom prostredí. 

V Lontme na báze pieskm ne 1) stupujú polohy stredno
zrnného až drobnozrnného tuťitického piesku s intraklastmi 
ílu 1eľk5mi až JO cm a s rozpt5len5mi k1·emenn5mi 
obliakmi s priemerc•m dol cm. Na spodn5ch ns\l01ých 
plochách sa 1) 1 inuli te,túr) 1 tláčania do podložného 
drobnozrnného piesku s ílm itou prímesou. V ich nadloží 
je súbor hlbokorndnejších piesč itoílov i t5ch hemipelagic
kých sedimentOI. V hemipelagitoch sme identifikovali 
niekoľko nstvičiek drobnozrnného piesku hrub5ch 3-5 cm 
s ílovitou prímesou s 1y1inutou prúdO\OČerin01ou 



Minťroiiu Siorncu. 37 12005) 

N 

A 
BRATISLAVA 

1 kubáňovské vrstvy, 2 štiavnicky stratovulkán, 
3 podunajská panva, 4 študované územie 

0hr. 1. Pozícia kubäňovských vrstiev v podunajskej panve. 

Fig. 1. Position of Kuháňov o Beds in D unaj Basin. 

lamináciou, ktoré predsta vujú búrkové sediment.!' -
tempestit). Podľa sedimentárnych znakov sa opísané 
sediment) usadzovali I morskom prostredí tesne v predpolí 
pobrežného čela. 

Pol oh) drobnozrnného až strcdnozrnného piesku so ši k
mS m z1rst1ením sa 1y1inuli na pravej strane pieskovne 
pri Hontianskej Vrbici. Nad ni mi je homogénny piesok 
bez sedimentárnych textC1r. Na ľavej strane pieskorne 
je poloha tuľitického ílu a v tejto časti sa 1y1inuli 
rozličné t) p) sedimentárnej tntúr;. Pod tlakom nadlož.ia 
do puklín I polohách tufitického ílu prenikl i ži!k) nepra-
1 idei ného tiaru I yplnené piesčit5m materiálom z podlož
ných pieskovcovS ch I rstiev. Plameňc)ľá textúra aj stop) 
po vtláčaní nadložného piesku do podložného ílu poukazujú 
na h) droplastické deformácie na veľmi miernom svahu 
sedí mentačného prostredia. 

V nadloží polôh tuťitického ílu na ľéllej strane pieskorne 
sa zachornl zvyšok sklzového telesa s dobre viditeln5 mi 
znakmi penekontemporánneho I rásnenia a zabaľo1 ania 
súboru nstin. Opísané znaky naznačujú I subak1 atic
kých podmienkach často prebiehajúci prínos klastického 
materiálu z okrajm sedí mentačného bazéna do pokojného 
prostredia sedimentácie luťitického ílu. · 

Pomerne hojn5 je drobnozrnn5 štrk a zlepenec. Nikde ne
trnria hrubé I rst, y, ale častejšie sa vyskytujú len vo forme 
tenkých šošo1 iek v polohách piesku a pieskovca. Tvoria 
ich dobre opracované obliaky pyroxenického andezitu. 
podradne kremeňa. kremenca a vápenca. Tmel zlepenca je 
ílm itopicsči15. Piesok je hlm ne z plagioklasu vulkanického 
pô1 odu. 1 menšej miere z kremeňa. prevažne z terigénneho 
a rnlkanického skla alebo z pemzy. V niektorSch vrstvách 
sú kúsky pemz), ktoré I hornine tvoria s1etlé „očká"' 
(Markm á in Pristaš et al.. 1980). 

Na dne pieskorne 1- okolí Kamenca sú odkryté zvyšky 
andezitového lá1ového prúdu badanskej formácie, ktorS 

sa 1ylial do 1odného prostredia a nad nimi sú 1rst1y 
slabo s perne ného si I ozeleného pieskoľca. Piesko1 ec je 
kremit5, s prímesou I ul kanického materiálu. ktorý t1oria 
úlomk) dobre opracornnSch obliakOI pemzy o ondezitu. 
Časté sú ílo1 é i nterklasty. Sedimentárne textúr) pieskrn ca 
sú reprczentm ané najmä šikmSmi 11rst1eniami s často 
sa 1ysk)tujúcirni 1ymyt5mi nsl1ičkam i drobnozrnného 
štrku s podpornou štruktúrou obliak01. Skladajú sa z dobre 
opracm anS ch obliako1 pemzy a andezi tu . l .okálne si gmo
idálne oh; b) Jamín sú typické pre prostredie so značnSm 
účinkom príli rn a odli rn . 

V polohách piesku na V od MStnych Ludian ľ)S t upujú 

šošo1 kmite I yk linuj úce pol ohy lai icOI itého mod ro
si1ého až sirnzeleného andezito1 ého tu fu a t u ťit u miestami 
s tenkým i medzinst1 ami pe li tického tufu stri edajúcimi 
sa s 1rst1 ami si1 ého a modrastého drobnozrnného až hrubo
zrnného piesčitého tufu a LUľitu (M arko1 á a V ass. 1969). 

Vápnitý a tuťitický· íl s polohami tuľi tu a tuťu je sľucl
nat5" zelenosi1cj až si1 ej farby s bridl ičnatým rozpadom. 
Často má I yšší obsah p i esčitej a tuťit ickej prímesi a I y
stupuje na pm rch I eróznych l) hách na S a SZ od Šalm a. 
pri Kubáííove a Sazdic iach. Sm ero m na S pri búdajú 
medzi, rstľ) tuťi tického ílu a ob_jarnjú sa tuťiti ckejši e 

fácie. Takéto sedimenty ľ}Stu pujú na pOI rch ľ seľernom 
a I Schodnom okolí Hontianskej Vrbice. pri Domadicioch 
a Demandiciach. Z isti l i sa aj 1ýskyty t uťodiatomi101 

(Gabčo. 1970). 
Na .IV od K ukučínom I d1 och izolornnSch umel S ch 

odkryrnch , ystupuje na ponch macho, ko1J I ápenec. Je 
biely a pernS. ale pórm it5 a na1 etrané plochy sú po údere 
práš km ito rozs5pa1 é. Z macl1ovick lokality Zágoršek 
(Fordinál in Nagy et al.. 1998) určil Celepomria po/mora 
(Michel in). Pretože machm ky t1 o ria zhluky. paleoprostredie 
zodpo1edá karbonátmej pobrelnej rampe. 

Z množst1 a ťosíl neho materiálu (mäkký še. lastúrnatky. 
forami nifer"). odtlačky makroľlóry I istoľ a makrofaun): 
ich prehlad u, ádza '\lagy et al„ 1998) na sarmatský I ek -
určený pri dl horoC-nom 1 5 skume - poukazuje napr. lastúr
natka C_1rherideo hungarirn Zal. a Auri/a lllehesi (Za!.). 
ťoraminiťery rodu Elphidic1. mäkk5še Cordium larisulrnm 
Mi.ínster a rodu Mohrensremia a Macrrn. 

Celko1á hrúbka lá101ých prúdOI a 1ulkanických 
sedi mento1 badanskej formácie , sc1 erný ch oblastiach jej 
výskytu je okolo 130 (KonečnS et al.. 1981) a I južných 
usadenín kubáňmsk5ch 1rstie1 (podla údajm z 1rtm) 
okolo 100 m. 

Záver 

Faunistický obsah. ako aj zachOI ané sedimentárne tex
túry dokazujú. že sa uloženin::, kubár101 ských nstiev usa
dili I plytkovodnom brakickom prostredí. Toto prostredie 
sa 1y I íjalo hla1 ne I oblasti čiastočne I y noreného pred
terciérneho podložia, no najmä na V od čiastko1ého 
santovsko-le1 ického hrastu a malo I ply I aj na látkové 
zloženie sedimentm. Litologickú náplň usadenín periférnej 
oblasti štiarnického stratm ulkánu celko10 01plyrnili 
produkty staršej. ale sú,ekej I ulkanickej činnosti. pri 
ktoľej sa ako ,5sledok nahromadenia I ulkanoklastickej 
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hmoty spôsobené ho in te nzívnym prínosom vtedajšou 
riečnou s i eťou a občasnými prívalovými tokmi niektoré 
pobrežné časti s pl ytčili . 
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Fosílne ekosystémy posledného glaciálu Trnavskej pahorkatiny 

JA NA KERN ÁTSOVÁ a HI LDA VA NEKOVÁ 

Štátn) gcologickf (1stm D. Štúra. M lynská dolina 1. 817 04 Bratis la1a. S \ o ľens l,; á repuhl, b 

( Dornľen( 2.:' . .:/ . 2005 i 

Fosil ecosystems of the last glacial in Trnava Upland 

T he polien s pectra. herb seeds. wood carbons. re mnants oľ molluscs. \a rn e lli branch and srna\\ rodents 
as well as the traces of their acti vi t) 11e have fou nd fro rn eoliti c and eol1tic-de lu,·ia\ sedirnents oľ 20 lo
cal ities in Trnava Upland. Altogethe r we have described 74 bo tanic ta.xons a nd 58 ta,ons of Quaterna
ry rn o lluscs. Prec ise analyses of quan t ita ti ľ e -qua li tati ve . biotop ic. zoo- and ph y togeo grap hi c composi 
tion oť assernbl ages as we ll as biometri e and isotop ic rne as ure rnents of gastropodes. sta tis1 ics and mala
cothe rrnorn etry showed several irnportant c\irnatic c hanges in rnen tioned geologica\ era . Rad iothenno
rn et ri c rneasu re rnents. perfo rrned on gastropodes shel 1s and the wooden carbons bv th c rnethod A MS 
a ll owed us chronol ogically and stratigraphically o rde r these changes . 

Key words: wo rd s: last glaci a l. ťos i\ ecosystems. pa leoc li ma ti c deve loprnenl. T rnarn Upland 

V rámci úlohy 1101 Geologickcí mapa Trnavská pahor
katina l : 50 OOO sa urobil či as tko v ý paleontologický 
výskum kvartérnych sedimentov z pri rodzených odkryvo\' 
a vrtov južnej a severnej časti T rna\ s kej pahorkatiny . pri 
ktorom sa spracovalo 167 \ZOriek z 15 odkry vov a 15 H tO\ . 
Cieľom bolo rekonštruovať fosílne ekosystémy Trnm skej 
pahorkatiny v jej kvartérnom vývoji , pomôcť pri rieše ní 
strat i graťie a genézy j ej študovaných sedimentov. ako aj 
poukázai na vplyv meniacich sa klimatických pomerov 
na živú a neži\'Ú prírodu vtedajšej pahorkatiny. 

Na interpretáciu malakocenóz sme použili kovariantnú 
maticu na výpočet taxonomického zloženia fauny sledova
ný,ch lokalít. Klaustrovou analýzou sme \ZOrky podľa taxo
nomickej podobnosti spoločenstiev zoskupili do niekoľ
kých celkov a v rámci nich sme ich zhodnotili. Celok A 
tvoria d\ e skupi ny spoločenstie\' klimaticky chl adnejších 
období štadiálu. celok B dve skupiny teplejších období in
terštadiálu a neskorého glaciálu a dve skupiny teplotne ne
špecifických, druhovo aj početne chudobných spoločenstiev. 

Naj\'ýraznejšie s poločenstvá mäkkýšov v klastrovej 
analý·zc zaradené do tretieho bloku zachytávame v istý,ch 
polohách sprašových sérií na lokal i te Kaplna (nad poto
kom) , Peugeot S2/6. TPM - 15 Brestovany a Báhoň . Spo
ločenstrn tvorí suchá a teplá pupilovo-tri densová fauna 
s prvkami chladnejšej a \ lhkejšej arian tm ej fauny. Ide 
prevažne o lesostepné spol očenstvo s dominantným zastú
pením pn kov meridionálnych a stredoeurópskych areoty
pov. Priemerná júlová paleotepl ota \ypočítaná na základe 
vý skytu indikátorových druhov je okolo 17 ,5 °C. V o vý
plavoch sedimentov s týmto typom fauny sú aj fos íl ne 
Z\·y šky rastlín v podobe spermatofytov č i pal ynomorf, 
napr. Chelidonium majus L. (lastovičník v äč š í. znáša 
sucho aj v lhko). Poa pratensis L. (l ipnica lúčna, ekosystém 
vlhkých lúk na alúviách vodný1ch tokm ) , Prunus spinosa 
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L. (trnka obyčajná . nenúročná na \ lhkost a teplotu) a i .. 
ale aj početné uhlíky borm ice dato\ ané na 31 3.50 ± 350 BP 
(Poz-69-1-0). do obdobia posledného interštadiál u \\ i.innského 
glaciálu (denekamp). 

Predpokl adáme. že na Trnm s kej pahorkatine \ tomto 
období bola lesostep s ostro\ ·čekmi s\·etlej parkm ej tajgy 
s Achillea millefolium L. a A. nana L. (rebríček obyčajný 
a rebríček ní7ky. burina lúk). Ca„ex a/hu Scop. (ostrica 
biel a. glaciálny relikt z pleistocénu. darí sa_jc_j \ O vápnitej 
pôde). Fmxinus excelsioľ L. (jaseií štíhl), brehmý porast 
pri rndný-ch tokoch a i). Množstrn uhlíkO\ boro\ice do
kazuje . že \ teplých a suchších ohdobiach bolo ŽÍ\ icou 
nasiaknuté drern vhodným zápalným materiálom. 

V nadl oží sedi mento\' so spomenutou faunou sa mení 
po\'aha sedimentu aj spoločenst\ a. Pozoro\ ·ateľn)' je nástup 
chladnomilných pr\'kO\' Ot\orenej krajiny borcoalpínskeho 
spoločenstrn. ako je Co/11111el/a co/ume//a (Mart.). Pupilla 
muscoru111 densegyra ra Lžk„ Val/onia tenuilabris (A . 
Br.) . .lúlm á paleoteplota klesá až na 15 . .5 °C. ale fauna 
má prechodný charakter tep lejšej tridensm o-striálO\ ej 
faun 1. ktorá pri priazni\ ej e,pozícii na obnažený ch skalúch 
prežírn aj v klimati cky drsnejších podmienkach s prvkami 
chladnejšej pu pilorn-kolumelm ej fauny . Z flóry je to 
Pinus s_Ylľesrľis L. (bnrm ica lesná). znášajúca \')k) \ y 
teploty aj \ lhkosti. Di\'erzita spoločenstn1 rastie . Pozoro
\ a teľná je existencia tz\'. disharmonického spoločenstrn 
(M usil , 1997). ale chronostratigraľi c ky sme ho nepodchytili . 
Časovo by mohlo patriť až do obdobia 21 OOO BP. keď sa 
už na iných lokalitách Podunajskej nížiny zachytárn 
chladná pupil orn-kolumelod ľauna. Vzorky takéhoto 
charakteru malakofauny klastro\'á analýza spojila clo bloku 2. 

V 1. bloku sú \ZOrk) s chladnomilnými spoločcn 

strnm i mäkkýšO\ pupilO\O-kolumelO\ej faun) s bohatým 
zastúpením pn ko\ boreoalpínskych spoločenstie\. Rastie 
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0 hr. 1. h,, iln) ,1 ,crmatofyt Po/1g o11u111 l11'ic uil1re L.. lok. Viničné 
(ihri sko) 

Fig. l. Foss il spcrmatophyte Po!rgon um l1rirnil1re L„ loc . Vini č n é 
(sportg round) . 

podiel pn kov otrnrencj stepi až tundry s poriečn) m 
lesom pri vodných tokoch. Svedčia o tom uhlíky nielen 
i hl ičnanoľ. ale aj Ii stnáčov. napr. brez) z Kap! íl). 
V týchto vzorkách sa často I yskytujú semená by! ín. Zistilo 
sa niekoľko ľ!hkej š ích klimatických oscilác i í. čo potvr
dzuje rastúci počet mezoťilných pn kov. napr. Succine!!o 
ob!nngo Drap. a Trichia hispida L. . ale aj I lhkomilná 
burina a tráva. napr. Che!idonium majus a Ch enopodium 
o/bum. na 1iacerých lokalitách pahorkatiny. 

Nález stoličk) Microtu s oeconomus dokumentuje aj 
existenciu pl) tkých močiarov. ktoré sa tvorili I lete 
z roztápajúceho sa ľadu a snehu na otrnrených priestran
stvách a pri riekach. V lete mohli klásť 1ajíčka aj ulit
ník_'y, ktorých fosílnu .. škrupinu" 1 sedimentoch Trnmskej 
pahorkatiny ojedinele možno nájsť. Ide o spoločenstvá 
mladšej ťáz) posledného wlirmského štadiál u datm ané 
na 16 030 ± 80 BP (Poz-6867). Vypočítaná pri emerná 
júlová paleoteplota tohto obdobia je okolo 1---1-.5 °C. 

Najmladšie spoločenstrn je opísané z Viničného. Je 
z chladnej a vlhkej fáz) neskorého glaciálu datovaného 
na 11 51 O± 60 BP (Poz-6866). zodpmedajúceho rozhraniu 
alleród - mladý dryas. Tvoria ho prvky pupilorn-kolume
lovcj fauny so xerotermnými druhmi spolu s prvkami 
periodickej a1. tečCrccj I od). Sediment) . z ktorých fauna 
pochádza. majú znak) splachu a obsahujú zá1alk: tmarn
hnedého sedimentu so semenami I lhkomilného druhu 
Dact_Y/is g!omerata L. (reznačka laločnatá. ekosystém 
mokrých I úk). Nvmphaeae alba L. (lekno biel e. ľOdný· 

ekosystém) a Pol_\'gonum ctl'icu!are L. (stavikrv vtáčí , 

močiarny ekosystém). Priemerná júlová paleoteplota 
je 1---1-.7 °C. V klastrovej analý·ze sa norky s týmto typom 
spoločenstva zaraďujú do 4. bloku. 

5. blok klastrovej analýzy zhŕíía druhovo aj početne 
chudobné a teplotne nevyhranené spoločenstvá. Dominujú 
v nich druh; rodu Pupilla a bohatšie je zastúpený prvok 
vlhších s tanovíšť Succinella ohlonga. 

6. blok rovnako ako predchádzajúci zoskupil nešpe
cifické spoločenstvá teplejšieho charakteru. Obsahujú 
xerotermné pn ky teplejšej fauny a z flór) teplomilný 

Tab. 1. 1 - Succi11e!!u obiongu eiong,11u A. Br„ 1 )ška :iA a š1rka 2.9 
rnm. Vin ičné - ľ)J110ľ ľZ. 2 ( 1.0-1.95 111). 2a . b - P11111!/o big rnnl1 1l1 
(Ros,) . 15ška-l.0 a širka 1.9 mm . Viničné - 151110! 11.. 2 ( 1.0-1.9:i m) . 
3 - Pupil!u ,1erri (Vth ). 1 )'Ška 3,7 a šírka 1.8 mm. Viničné - 1 jrnol 
1z . 2 (1.0-J.9:i 111 ). -1- Pupi!lu 11111 11or111 11 (L ). l) Ška --+.I a š írka 
1.8 mm. Viničn é - ,:;mo ľ ,z. 2 ( 1.0-1 .9.'i 111 ). :ia. b - Pupil!u /11c11irn 
Lž.L I ýška 3.3 a šírka 1.8 111111. V1ni/'·11é - 1 )!ľlOI I z. 2 11.0-1.9:i m). 

ľah. 1. 1 - S11ccinel/i1 o/J!ongl1 e/011gu111 A. Br. hľig h t 5.-1 mm ancl 
lľidth 2.9 111111. 2a. b - Pupilio /Jigw no1,1 1 Ros, .) . h<'íght -1.0 111111 and 
width 1.9 111 111. 3 - Pupillu W'rri ( Vth.). heigh l '.',_7 mm and II idth 1.8 
rnm , -1- Pu f)ili o 111usc11ru111 (L. ). heigh t -1. 1 mm and wi dth 1.8 111111. 
5 - Pupil!o !ocssirn Lžk.. height '.',.3 mm and "idth 1.8 mm . Viničné -
washout. samp le 2 ( 1.0-1 . 9.'i 111 ). 

drnh Fagu s n/ťatica L. (buk lesn5. 1 lhko a teplomilná 
ľegetácia) a Lathyrns sphaericus Retz. (hrachor sférický. 
teplomilný). 
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Výskyt obrnených závalkov v recentnom fluviálnom prostredí 
pri Mrázov ciach ( východné Slovensko) 

JÁN BÓNA, MARTIN KOVÁČIK a JÁN KOBllLSKÝ 

Štátny geologickf ústa, D. Štúra, regionálne centrum. Jesenského 8. o-io O I Košice. SIO\ ens ká rep ublika 
bona@gssr-ke.sk 

The occurrence oľ armored mud balls in the recent fluvial environment 
near Mrázovce viilage (Eastern Slovakia) 

Near Mrázo,ce vi\\age we haYe founcl the annored mucl balls ranging-1-32 cm in the streams allLJ\iurn. 
The) were formecl from the cla) stone of Bel O\ eža Forma ti on during thc hca,) surnrner ra ins and ľollo
wing floocls . Their origin by deep and latcral erosions is accompanied " it h hoth. the increased ,,ater 
Yelocity and overflow. of the stream. The eroded cla)Slone and mud ,,as transportecl b) high-energy 
water flow. later they acquircd spherica\ shape and ,,ere cnvelopcd by clasts. Iľ the arrnorccl rnud ball s 
remain uncO\ ered by further sediment. they are 1Yeakl) resistant agai nst 11 eatheri ng. 

Key words: armoured mucl bal\s. Belonža Formation. Rača l 1nit. Magura nappe. Western Carpathians 

Úvod 

Pri geologickom mapornní \ roku 200...J. sme \' období 
krátko po búrkach a výdatných daždoch (29.-30. júla). 
s ktorý'mi sa spájajú porndne na východnom Slovensku, 
v náplarnch potokov nachádzali recentné obrnené závalky 
(obr. 2). Ich odol nosŕ rnči Z\ etrárnni u sa zdokumento\ ala 
v máji 2005. 

Obrnené zámlky sú opísané z mnohých miest na svete. 
V zahraničnej literatúre sa zvyčajne označujú anglickým 
termínom armored mud bal!s (Bell, 19...J.0). Ich genéza 
sa často spája s rozličným sedimentárnym prostredím. kde 
sú pozorO\'ateľné ako litifikornné vo fosílnej forme alebo 
ako produkt súčasných sedimentárnych procesov. Všeo
becne platí. že ide o primárne prírastkové štruktúry resp. 
zá\alk). Ich jadro trnrí íl, bahno alebo hlina. na ktorých 
plastický povrch sa počas transportu naliepajú klast) 
(napr. štrk. úlomky hornín, v menšej miere rastlín 
a schránok živočíchov) a tvoria ochranný obal - ,.pancier" 
resp ... brnenie". 

Výskyt recentných obrnených zá\alkov je charakteris
tický pre pláže (Kugler a Saunders, 1959), intertidálne 
zón) (S tanie), 1969) a lakustrinné prostredie (Dickas 
a Lunking, 1968). Z fluviálneho prostredia ich ako produkt 
prudkých pm odní opísal Bell ( l 9...J.0). Našli sa aj \ občas
ných rndnfch tokoch aridných a semiaridných oblastí 
( Ka rez. 1969: Sholokho\ a Tí unov, 2002). Známe sú tiež 
z recentný ch toko\. kde sa ich I zni k spája s V) sokoener
getíckými prúdmi pri porndniach (Baluk a Rad\\aňski, 
1962: Glazek a Radwa,íski, 1962: Krz) sz toň. 198"1-). 
O \ zniku ílo1 itýTh závalko\ transporto1 aný ch zo S\ ahu 
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pies km cm ého lomu má zaujímm ú prácu Faimon a Neh) ba 
(200...J.). Vo fosílnej forme sa opísali aj z hlbokorndných 
fáci í, napr. (Shanm ugam. 2002). 

Stručná charakteristika geologických pomerov 

OpiSO\'aná lokalita je asi IO km na J resp. JJV 
od Strop km a pri M rázo\ ciach \ potoku pretekaj C1com 
južne a j z. od obce a \ jeho prítokoch t\ orený ch erózn) mi 
r) hami ( obr. 1 ). 

Z geologického hľadiska študm ané územie patrí do jL 
osovej časti antiklinál neho pásma M ucho1 ej hor) (Pes 1. 
1958) račianskej litotektonickej _jednotk) magurského prí
krmu. V anti klinálnom pásme \) stupuje spodný oddiel 
paleogénu I podobe bazálneho zlepencorn-pieskmcmého 
horizontu. ktorý smerom do nadložia pozrnľne prechádza 
do belovežského SÚHSt\ ia s polohami pestrého ílO\Ca 
spodnoeocénneho \ eku. Relm ežské SÚ\ rst\ ie tu má drobno
rytmický \)\Oj (obr. 5) s charakteristick) rýchlym 
striedaním tenkých \ rstie\ _jemnozrnného piesko\ca 
a ílo\Ca. pričom ílm ec pre\ láda. 

Opis a spôsob vzniku obrnených závalkov 

Na lokalite sa našlo 22 obrnených závalkov. Ich distri
búciu a početnost ii ustruje obr. 1. Prernžná čast zá\ al km 
mala sférický resp. subsťérický trnr (obr. 2 a 3) a\ men
šej miere sa \)Sk)tmali zá\alk) elipsoidálneho t\aru. 
Boli \eľké ...J. až 32 cm. Hlarným sta\ebným materiálom 
trnriacirn jadro je ílm ec resp. plastický íl (ohr. 5) charak
teristickej čcn enohnedej a si\ ornodrej farb). ojedi ncle 
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Obr. 1. Situač ná mapa š tudovaného územia znázorňujú c a distribúciu 
a početnosť obrnen ýc h závalkov (čiern e vy pln ené krúž ky a k nim 
p rirad e né čísla ). 

Fíg. 1. Location map of s tudied area depicts di stribution and frequenc y 
of armored mud ball s (black c ircles and a llocated num be rs). 

Obr. 2. Pohľad na skupinu obrne nfch zával kov v alúviu zo štrku a kalu. 
Presnú pozíciu závalkov označujú biele šípky. 

Fíg. 2. View o n a group of arrnored mud ball s from grave! and mud in 
allu,ium. The precise positi o n of armored mud ball s is indicated by 
wh i te arrows . 

z1 etrani 1101 á hli na okroľej farb). Klas ty s pieskovým 
jadrom sú velmi zriedkavé. ,.Brnenie" je zo slabo opracova
ného štrku a z úlomkov psamitický1ch hornín (obr. 3, 4 -
jemnozrnný musk01 itický piesko1ec sivej, sivomodrej 
a hnedožltej farby) belovežských vrstiev a z úlomkov alebo 
priamo z vyvetraných obliakov z bazálneho pieskovcovo
-zlepencového horizontu. Klast) na seba nepriliehajú tesne 
(obr. 3). V jednom prípade (obr. 4) sme našli aj úlomky 
dre1 a a rast! ín . Klas ty tľOriace pancier boli ľelké niekolko 
mm a najväčší závalok mal až 11 cm (obr. 4). 

0hr. 3. Rcprezentati, n) obrnení z;h a lo k ,ľér1ckého t, aru z plas tic 
kého pestrého ílu . Klas ty tvoriace brn enie nep ril iehajú k sebe tesne . 

Fíg. 3. Representati, e armored mud ball of spheric shapc from pl as tie 
variegated clay The clasts fo rming an armour are not contact ing each 
other 

Obr. 4. Re rrezentatí1ny obrnený zá1al o k subsfé rickéh o tv a ru z z1 et 
raninovej hliny okrovej farby Medzi Uastm i I idiet aj zvy šk) ra stlín. 

Fíg. 4. Representati, e arrn ored mud bal I of sub- sp herical shape from 
weathe ring loarn of ocherous colour Arnong clasts a lso the plani 
remnants are vi s ible. 

Obrnené zámlky ľZnikali pri hÍbk01ej a bočnej erow 
(obr. 5) ílm itého podlož.ia. ktoré je z charakteristických 
litotypoľ bel01ežského súnst1ia. ich Z \etraninoľého 
plášta a delú1 ia. Z15šená erózia bola spätá so ZI) šený m 
prietokom a rýchlostou toku pri výdatný ch daždoch a po 
nich nasledujúcich záplalách. Mobilizáciu íl01 cm ých 
úlomkov kontrol uje aj stav íloví tého substrátu. Eróziu 
íl ovca ovplyvňuje jeho I ysychanie \ suchších obdobiach. 
keď ľ kôre t1 oriacej sa na ílOI itom substráte \ zniká sieť 
po1rchových prasklín. Predispozíciou erózie boli zrejme 
aj puklinové systém) rozrušujúce geologické podložie. 
Erózne ryhy, v ktorfch obrnené zámlk) 1 znikali. sú úzke 
a hlboké. ich povrch relatírne hladký. to predurčilo 
zvýšenú rý·chlost I od nej mas) a tým aj Zľýšenú eróziu 
(napr. McGeary a Pl um mer, 1992) ílovitého prostredia. 

l 
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0hr. 5. l'ohfocl na erodo\'ané defilé belo\'ežského sún stl'ia v typickom 
drohnor1 tmickom vf voji. V nad lož í vidno prechod do zvetranino, ej 
hliny . Plná biela č iara v dolnej časti označuje normálny sta, , odnej 
hbdiny . č iarkovaná nad ľío u sta, rndnej hladiny počas záplav) 

Fig. 5. Eroded profile through weathered Beloveža Fm. in fine-rhytmic 
devclopment. T he trans ition to \\ťathered clay is visible in the o,erlier 
T he full \\fote line inclicates the norma! "ater Ie, el. the dashed line 
incli ca tes the ,vater level during flood. 

ktorým voda prúdi la. Pri erózii za si Iného prívalového 
dažda (porovnaj rozd iel v stave vodnej hlad iny - obr. 5) 
sa .. vytrhávali•' kusy plastického ílu a ílm ca rozličnej 

veľkosti z dna alebo brehu . kde je zvetrani no\'á hli na. 
Pri transporte sa kúsky íl mca a kalu navzájom zliepali, 
postupne získavali sférický tvar a v ďalších fázach sa 
na ponch rolujúceho z.á\ alku nalepovali pies km cové 
obliaky a celý proces sa z.a\ ŕšil vynorením charakteris
tického „brnenia ... 

Záver 

Zo štúdia \)plýva. že sa zámlky trnria iba pri špecifických 
podmienkach. ktoré vytvára \ ýdatný letný dážď a s ním 
späté záplavy. Počas jarného topenia snehu sa zá\ al k:;- ne
formujú. lebo Z \ etraný materiál je \ eľmi zvod nený. nemá 
sprárnu konzistenciu a aj prúd vody \ potokoch je natolko 
slabý . že nedokáže erodoval a potom transportm ai 
materiál , z ktorého by mohli zámlky \zniknC1ť . Poukazuje 
na to Baluk a Rad\\aňski ( 1962) a\ podstate aj Krzysztoň 
( 198-1-). Úlohu má aj nepriepustné ílovité podl ožie. ktoré 
bráni I sakovaniu rndy, jej premžný objem pri \äčšíc h 
zrážkach od\'ádzajú povrchové toky a to zvyšuje prietok, 

energiu prúclenia a tým aj sc hopnosť unášať sed imentárn: 
náklad a potom t1 orit obrnené zámlk) . 

Zámlk) sú slabo oclolné \ oči Z\ etrárnni u. Poki a ľ ich 
rýchlo neprik r)je další sediment. čo je \ daných pod
mienkach neprm depodobné. dlhodobo sa nczachm ajú. 
Deštruuje ich dážd. zamľzanie a rozmŕzan i e I zime resp. 
skoro na _jar. Po zá\ al koch potom zost:Í \ aj ú charakteris
tické ploské „kôpk) ·· zo zmesi z1 etraného ílu a štrku. 
ktoré t1 orili panci er (c. ľ. 8aluk a Racl\ľaiís ki . 1962: Glazek 
a Rad 11 aňski. 1962). Úlohu n ej me zoh rárn aj kont ras t 
medzi zmršto1 aním ílOI itého jadra a panciera pri \) schý 
naní (Bell, 19-1-0). 

Zá\ erom možno kon štatOI ať. 1.e sa obrnené závalky 
formujú I analogický ch podmienkach. ako U\ iedol Bell 
( 19-1-0). G laze k a Rad\1.:11íski ( 1962). ale najmä Balu k 
a Rad 11 aňski ( 1962) a Krz:-, sztorí 1198..+). ktorí tento zauj í
mal ý· recentný ja1 opísali z prostredia pestrého eocénu 
a z belO\ežských nstin poľských tl) ŠO\ ých Karpát. 
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Zloženie magmatických tavenín a evolúcia mineralizujúcich fluíd 
Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiska Banská Štiavnica -

údaje zo štúdia inklúzií v mineráloch 
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Composition of magma tie meits and evolution of mineraiizing fluids of the Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit 
Banská Stiavnica: Data from the mineraI fluid inclusions study 

Silicate rnelt inclusions in magmatic minerals from Štiavnica-Hodruša ore fi eld were irnesligated. In 
sili cate melt inclusions in plagioclase of biotite-amphibol e andesitc (Barlangie quarry) the high content 
of watcr (7.1-13.3 hm. % ) and chlorinc (0.32- 0.46 hm. % ) were appointed. In pri mar) i nclusions in sa ni 
dine ľrom rhyolile at Vyhne there were described relatively high content of 1vater (120-10.3 hrn. % ) 

and chlorine as well as hi gh nitrogen (8.6 g/kg H,O) and carbon dioxide (59 glkg H,O) concentrations 
in magrnatic fluids. The fluid pressure in CO, inclusions from plagioclase of basalt from Kalvária \\as 
about 5.0 kbar These data correspond with depth 18 km and indicate the poss ible decp sou rce of car
bon dioxide . The source of chlorine. carbon dioxi~e and nit rogen could be deri1 ed from magrnatic 
rocks. Epithcrmal precious metal mineralization of Stia\'J1ica-Hodruša ore field II as ľormed during the 
rni xing process of magrnatogenous and meteor ic watcrs of heterogenous fluid state. 

Key words: Banská Štiavnica. rnagmat ic rocks, silicatc rnelt inclusions. fluid inclusions. precious and base 
metal mineral ization 

Komplexné štúdium fluidných uzavrenín umožnilo pre
skúmať základné parametre a zloženie všetkých typo\· 
endogénnych fluíd rozsiahleho fluidno-magmatického 
systému štiavnicko-hodrušského rudného rajónu. Skúmali 
sa magmatické fluidá intruzívnej (granodiorit). subvulka
nickej ( r) ol it) aj efuzívnej (andezit) úrovne. postmagma
tické hydrotennálne fluidá, ako aj rudotvorné fluidá gene
rujúce rudné žily. Zloženie tavenín tohto systému prešlo 
evolúciou od stredných do kyslých hornín, pričom sa 
menil aj fluidný režim. 

Silikátová tavenina, z ktorej kryštalizoval kremeň gra
nodioritu, obsahovala 6,J---+.2 hm. % vody a 0.24-0.80 
hm. % Cl a zachytila sa pri teplote 750-680 °C a tlaku 
3,8- 2,9 kbar. Magmatickým fluidom je \ysokokoncen
trovaná chloridO\ á tavenina - soľanka s koncentráciou solí 
80-77 hm. % zachytená pri teplote 640-618 °Ca tlaku 
-1-,0-3,6 kbar. Je zrejmé, že fyzikálnochemické parametre 
zistené výskumom magmatických tavenín aj fluíd 
odrážajú záverečnú fázu kr) štalizácie granodioritO\ ej tave
niny. ktorá by pri intrudO\·aní mala mat vyššie fyzikálno
chemické parametre, ako sa stanO\ iii. Pre postmagmatické 
fluidá v sekundárnych uzaneninách je charakteristický 
široký interval teploty od 560 clo 225 °C, pričom pri jej 
poklese klesá aj tlak (ocl 2,9 kbar clo 110 barov), aj kon-
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centrácia solí (ocl 68 clo IA hm. '7c). Rovnaká situácia pri 
e\ 'O iúcii postmagmatických fluíd na intruzÍ\ nej aj sub
vul kanickej úrorni signalizuje rornaký charakter ernlúcie 
hyclroteriem v celom rozs iahlom rucloL\ornom S)Stéme. 

Inklúzie silikátO\ej tavenin) (Si02 = 71 - 76 hm.% 
a K20 = 3.7-5.1 hm. '7c) \ uzaneninách kremeňa v sub
vu\ kanických ľ) ol i toch ( extruzÍ\ na kupola vo V) hniach 
a dajka Klotilda) ukazujú \)ŠŠiu teplotu (1050-790 °C), 
koncentráciu vod) ( 12,0-10.3 hm. '7c) aj tlak (8 ,7-2,.:J. 
kbar). V primárn)ch inklúziách kremeňa a saniclínu ľ)Olitu 
rn Vyhniach sa zisti la aj \) soká koncentrácia N 2 ( 8,6 
g/kg H20) C0 2 \ magmatickom fluide (59 g/kg H20 ). 
Rtg. spektrá! nou mi kroanalý zou homogénnych inklúzií 
taveniny sa stanovil nasledujúci obsah(\ hm. %): Si02 

76,5-75,4, Ti02 0,07-0.02. Al 20 3 11,16-10,73. FeO 
0,81-0.69, Mn O 0,06-0.05, MgO 0.06-0,03. CaO 
0,74-0,68, Na20 1.63- 1.11. K20 -J..25 a P20 5 

0,03- 0,00. Koncentrácia Cl \ ta\enine bola 0.28-0,26 
a F 0,11-0,10 hm. '7c. Zloženie základných komponentov 
skla je blízke zloženiu ryolitu. Magmatické fluidum 
reprezentuje vodný roztok solí nízkej koncentrácie (3,9-1.7 
hm. '7c) a relatírne \) sokej hustol) (0.94-0.69 g/cm3). 

Široký interval teplo!) (587-233 °C). pokles tlaku (od 
2.2 do 1,2 k bar) aj koncentrácie solí (ocl 68 do 1.2 hm. % ) 
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s poklesom teploty sú charakteristické aj pre postmagma
tické fluidá zachytené v sekundárnych inklúziách. 

Inklúzie silikátovej taveniny (SiO2 = 65-69 hm.% a KP= 
5.2-5.6 hm. %) v uzavreninách plagioklasu (An 68-36) 
v amfibolorn-biotitornm andezite sa zachytili pri teplote 
1220- 800 °C a tlaku vodného fluida od 17 do 5.6 k bar. 
Vodné fluidum reprezentuje roztok solí miernej koncen
trácie (11.5-0,9 hm.%) a vysokej hustoty (1,08- 0.79 
g/cm3). Koncentrácia vody v tmenine dosahuje 13,3-7,1 
hm. % a Cl 0.32-0.--l-6 hm. %. pričom v centrálnych čas
tiach uzavrenín je fluidum CO2 s nízkou hustotou zachy
tené pri tlaku 1, 1-0,+-l- k bar. Tlak fluíd zistený na základe 
primárnych uzavrenín CO2 v inklúziá,ch plagioklasu bazanitu 
Kal\ árie je 5.0 k bar. čo zodpO\ edá hl bke 18 km a poukazuje 
na možný hlbinný zdroj CO2. 

Inklúzie magmatickej etapy v mineráloch efuzírnych 
hornín 1Jarne odrážajú staršie pomery jej vývoja, ako sú 
magmatické inklúzie v kremeni intruzívnych grano
dioritov , pretože efuzívne horniny ako výsledok oddelenia 
prchavých komponentov začínajú kryštalizovať pri vyššej 
teplote ako intruzívne. Magmatickým fluidom v nich je 
vodný roztok s miernou koncentráciou solí a neskoršieho 
nízkoteplotného štádia kryštalizácie kremeňa granodiorilU 
chloridová soľanka - tavenina vysokej koncentrácie. 
Zjavne to súvisí s nahromadením chloridO\ vo fluidnej 
fáze pri kryštali zácii granodioritovej taveniny. Vývoj 
magmatického fluida od zriedeného vodného roztoku po 
chloridovú soľanku - taveninu sa odráža v zmene zloženia 
inklúzií magmatického fluida magmatických hornín rôz
nej hlbinnej úrorne. Pri kryštalizácii intruzívneho telesa 
granodioritu sa chloridy vo fluidnej fáze akumulovali, 
až vyt\ oril i chloridovú so ľan ku - tm eninu vysokej hustoty 
(1,61 - 1,58 g/cm3) s koncentráciou solí do 80 hm. % 
obsahujúcu kovy (nepriehľadné fázy rudných minerálov). 
Za zdroj takýchto fluíd možno spoľahli vo považovať 
magmatický kozub. 

Postmagmatickú etapu sprevádza zriedovanie vysoko
koncentrovanej chloridovej soľanky zriedený mi roztokmi. 
Pri štúdiu sekundárnych inklúzií v kremeni magmatic
kých hornín je pozorovateľný· plynulý trend zmien teploty, 
tlaku aj salinity roztokov od parametrov magmatického 
fluida až. po oblasť formovania sa rudných žíl, ako aj 
znižovanie koncentrácie solí v postmagmatickom fluide 
synchrónne s poklesom teploty a so znižovaním tlaku. 
Tieto parametre klesajú. až ký1m nedosiahnu hodnoty blízke 
fluidám ťormujúcim rudnú mineralizáciu. Roztoky s nízkou 
koncentráciou solí, zrieďuj úce magmatické fluidum. mohli 
mat aj meteorickú povahu. Výsledky štúdia izotopm ého 
zloženia H a O zo sľud:, okolorudný·ch metasomatito\ 
takýto predpoklad potvrdzujú. 

Drahokovová mineralizácia žilného systému Svetozár 
sa formovala zo zovretých fluíd nízkej salinity (0.3-8.0 
hm. % NaCI ekv.) pri teplote 365-160 °C a tlaku 
160-60 barov. Au-Ag polymetalická epitermálna žila 
Terézia, Bieber, Viliam. Špitaler a Rozália sa podobne 
formovali z heterogénn)ch fluíd nízkej salinity (0,3-12.1 
hm.% NaCI ekv. ) pri teplote 380-50 °Ca tlaku 240-10 
barov. V zložení hydrotermálnych roztokov sa z ich rôz
nych komponentm· zistila prevaha chloridov (prejavila sa 

aj vyššia koncentrácia F - do 0.-1-5 mol /kg H2O). ale na 
vrchný ch obzoroch pod pm rchm ý ch častí žíl sa objavuje 
aj sulfátový typ roztoko\ . Medzi rozpustenými plynmi 
\ rudot\ orných roztokoch prevláda CO2 (0, 1- 8.-1- mol. % . 
priemerne 1.3 mol. 'la) s malou prímesou N (0.00- 0,85 
mol. o/c:. priemerne 0.05 mol. 9ŕ ). kým metán prakticky 
chýba (0.00-0.05 mol. 9r. priemerne 0.00-l- mol. 9r:). 

Sériou dvadsiatich analýz ľluidných inklúzií sa laserovou 
spektrálnou mikroanalýzou O\ erm ;ii výskyt hl;ivných 
km O\ ý ch pn kO\ (Cu. Pb. Zn. Fe a Ag) \ rudot\ ornom 
fluide. ktoré je pre\ ažne charakteristické pre polymetalickú 
mineralizáciu (žila Terézia) a dominantnú Cu mineralizáciu 
(žila Bieber). V hydrotermál ny ch roztokoch uz;ivrenín 
\ mineráloch žily Terézia sa zistila(\ g/kg roztoku) Cu 
(52.-l--0,0 1 ). Pb (6.0----1-.0). Zn ( 19.--l-). Fe (53....J.-l .-l-) a Ag 
(7,6-0.12). kým\ rudotrnrných fluidách Cu mineralizácie 
žily Bicber sa podarilo zistiť len koncentráciu Cu 
(25,2--0,01) a Fe (-l-.6). Pozoruhodné je, že pri fluidách žily 
Terézia s poklesom teplot:> koncentráciJ Cu klesá. ale žily 
Bieber naopak rastie. 

Výskumom vodného\ ýluhu metódou ICP MS sa zistila 
takáto koncentrácia pn kO\ \ roztoku (g/kg \ ody): Li 
1,5-0.0-l-. Bc 3.3. Mn 0.17- 0.01. Co 0,05-0.001. Ni 
0.30-0.003. Cu 1.75-0.003. Ga 0.002- 0.0007. Se 0.36. 
Rb 0.21-0.05. Sr 1.27-0.09. Ag 0.01-0.002. Au 
0,28-0,033, Cd 0.007. Cs 0.02-0.003. La 0.00-l-. Ce 
0.033, Pr 0,0005. Nd 0.01-0.001. Eu 0.011 - 0.0002. Tb 
0.0018-0.0002. D) 0.0018-0.0002. Ho 0.001-l--0,00000-l-, 
Er 0.00-1--0.0017. Yb 0.0078-0.0002 a Pb 0.33-0.02. 

Výsledky potHdzujú predpoklad. že magmatické ta\eniny 
mohli b) t zdrojom \od). Cl. C02 i N. Rudná mineralizácia 
sa form O\ ala \ ot\ orený ch puklinách \ relatírne malej 
hÍbke pri zonetí h)drotermálny ch ľoztokO\ za poklesu 
teplot:, a prítoku meteorickc_j \od). Rudotrnrné fluidá ob
sahovali Z\ ýšenú koncentráciu Au. Ag. Cu. Pb. Zn a radu 
dalších prľkov. Epitermálne drahokornrn-pol) metalické 
zrudnenie štim nicko-hodľUšského rudného poľa sa formo
valo pri zmieša\ aní magmatogénneho ťl uida so slabo
mineralizmanou meteorickou \Odou na fóne heterogénneho 
starn fluíd. Tieto údaje zármeľí dokumentujú pororna
telné podmienky formm ani a sa rúd banskoštiarnického 
ložiska s podmienkami \ taký ch l) pický ch epiterrnálnych 
objektO\ kremenno-aduláro\(J-sericitm ého typu. ako je 
Crced. Tonopah a Colqui (Ha:> ha ct al.. 1986: Head et al. . 
1987). Zistené príznak) recykl i ngu. periodického zm retia, 
zmieša\ ani a hlbinný ch rclatírne konccntrO\ aných horú
cich fluíd so slabomineralizO\ anou chladnou metcorickou 
rndou podpoHchm ých zón túto analógiu pol\ rdzujú a po
ukazujú na to, že banskoštia1 nické ložisko podobne ako 
dalšie analogické objekty je meteoricko-hydrotermálnym 
konvektí, 111 m systémom. 
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Genetic model for the low sulphidation type epithermal systems 
of the Tokaj Mts., NE-Hungary 

FERENC MOLNÁR 

De partme nt of Mineral og1. Ei:it1 os Loránd llni versi t). 11 17 Bud3pest. Pázmán) Péter s. 1 iC, H ung3ľ) · 
molnar0 abyss.e ll e. hu 

(Rcceiľec! 9.5.2005) 

Abstract 

Low sulphidation type hydrothermal alteration zones in the intcrmcdiatc-acid ic volcanic rocks oľ Mio
cenc age displ ay d ifferent depth of erosion in differenl pans of the Tokaj Mts . The decpe,t alteration 
zones are characterized b) adularia-sericite alte rat ion and pote ntial of e pitherm al golcl deposits . Less 
eroded zones are characterized by acidic s tcam -hea led al terati on . Cla1 and diatomite dcposits in hot 
spring fe d lacustrinc environ mc nts reprcsent distal paľls oť h)drothermal sys tem s. Loca1io11s oľ hyclro
the rmal zo nes are control led by major faults related to the fonnation of the no rth-sout h mie nted gľaben 
structure of the Tokaj Mts. On the basis of detailed geolog ical. mineralogical. gcoch em ical . ľluicl inclu
sion an d K-A r studi es a model for hyd roth ermal sys tems of the Tokaj Mts. vvas establishcd. Th1., mode l 
can be used for predi cr ion of mineral e xploľa ti on potenti al for vari ous parts oť the Tokaj Mts. 

Kcy words: epi thermal systems. ex ploratio n mod el. T o kaj 'v1ts. 

General geology and major structural features 
of the Tokaj Nit<,. 

The Tokaj Mts. comprise the southern part of the 
Slanské-Tokaj Unit. a 1olcanic range situatcd in a 1.5 to 
3 km deep. north-south trending graben-likc structure 
which is about 150 km long and 15 to 20 km wide in 
northcastern Hungary and eastern Slovakia. It is filled bJ 
a Middle-Upper Miocene (Badenian-Sarmatian-Pannonian) 
subaerial and subaqueous 1olcanic sequence and sedimen
tat) rocks (Fig. 1 ). Thc basement along the centra! part 
of the depression is at least at 1500-2000 m depth (Zentai , 
1991 ). The graben is bordered b) thc north-northeast 
trending Hernád ľa ult from the 11est and the northeast
-trending Bodrog fault from the eas t (Pantó. 1968: Gyar
mati. 1977). ľhese faul ts can be related to the Zagreb
-Zem plén (Mid-Hungarian) fault system, the north
east stri king large scalc strike slip fault system of the 
Pannonian Basin. 

The stri ke-sl i p 11101 ement along the Zagrcb-Zemplén 
ťault caused about 300 km north-eastward di splacement of 
crustal units during the Paieogene - Earl,') Miocene. 
During the Miocenc an approximatel) 30° counter-clock-
11 ise rotation also occurred in some regions of the Tokaj 
Mls. (Balia, 1987: Csontos et al.. 199 1). The 0 1 direc
ticm of the regional stress field changcd from north to east 
after the Badenian in the Pannonian area (Csontos et al.. 
1991: Csontos et al.. 1992). T hi s change 11as caused b,') 
the migration of the Carpathian subduction front from 
west to east. During this tcctonic cvolution !oca] pull
-apaľl features may hm e de, cloped along the regional 

strike slip ťaults (Honáth. 199.i). Thus thc opcning of 
the north-south orientcd graben oľ thc T okaj Mts. appears 
rclated to pull-apart e\tcnsion gencrated b) the largc-scak 
s trike slip faulting. T he pattern o ť ťaults \\ ithin the 
grahcn reflects the change oť the regional stress field frorn 
north-south to cast -1Vest directi ons. T hesc ťaults also 
control location oť \ olcanic and h) droLhermal cent res 
11,ithin the Tokaj Mts. 

Exploration model for the shallow Ievels of low sulphidation 
type epithermal systems in the Tokaj Mts. 

T he Badenian and the succccding Sarmati an-Panno
nian rnlcanic qcles oť the Tokaj Mts. gencrated I011-
-sulphidation l)'pe epithcrrnal S) stem s in 11 hich mctallic 
and non-metallic mínera! deposits 11ere ľormed depending 
on thc paleodepth oť h) drothermal processes. as 11 el! as 
proximal or di stal setting in rel ation to thc major condu
its oť hot ľluids. Because of the diľľcrent depths of crosion 
in different parts oť thc Tokaj Mts„ d iťľerent lcve ls oľ 
cpithermal environments are C\posed. 

T hc h) drothermal alteration zones at Tel kibán) ä. Rcgéc 
and north oť Sárospatak are characterized bJ sLrong potas
si um a no mal ies 11 ith up to 7- 8 11 l. 7r K/) contcnts oľ 
altercd I olcanic rocks (Szék) -Flt\. 1970: G)armati. 
1977). T hese h1drothermal 1.oncs 11 i th quartz I eins 
surroundcd b) adularia-sericite alteration 11ere the sitcs oť 
the medici al gold and siher mining at Tclkibánya and 
north oť Sárospatak (Fig. 1 ). T hesc zoncs reprcscnt the 
most decpl) erodcd zones oť cpithermal S)Slems in the 
Tokaj Mts, and are characteri1ed b) boiling oť neutra! 
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paleofluids of meteoric origin 11 ith temperature abm e 
200 °C at a minimum dcpth oľ abo ut 200- 300 m. ľhe 
alunitc-kaolinite alterati on zones corrcspond to the 1011 
tempernturc. 1 Cľ) shall 011 steam-heated acidic alteration 
parts of !011 sulphidali on t) pe ep ithermal S) stems in lhe 
Mád area and Szercncs Hills. as 11ell as al Sárospatak and 
in re st ricted erosional remnants oľ shall o11 h)drothermal 
zo ncs in other areas (Tell-,ibán)a. Rcgéc. Kom! óska) . The 
01 erpri nting appcarnncc of ac iclic steam-hcated al terati on 
in aclularia-sericite alterati on zoncs suggcsts S) n-h)clro
thcrmal tectonisrn ( upi i ft) in sc1 cral arcas (T el ki bán) a. 
M ácl ). The s mal I basi ns and thei r hol s pri ng ľcd lacu::. lri ne 
environrnents ľormed at lhe late stagcs oľ I olcani sm in 
se1 eral parts of thc Tokaj Mts. and thC) h0s t to diatornitc. 
bentonitc. kaolinite and si l ica acc um ulat ions ( E rclôbén)ť. 
Mácl). ľhesc lacustrine cn1 ironrncllls can bc intcrprctcd 
as rcsults of combined distal h)drothermal and sedimcntar::, 
proccsscs. In gencral. the mme cmdcd h)dľOthermal alte
ration zones in the northern parts of thc Tokaj Mts. appear 
to bc sli ghtly oldcr than thc lcss crodcd q,ithcrmal S) stcms 
in the southcrn Tokaj Mts. ( 12-13 Ma 1s. 10- 11 Ma: 
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Pécskay and M ol nár. 2002) 
A generalizcd model ľor the h) drothcrmal S) ste ms 

oť thc Tokaj Mts. 11ith thc occurrences oľ 1arious t)pes 
mineral dcpos its i s sho11 n in Fig. 2. Thi s mode l 11 as 
established on the basis of detailcd geological. mincra lo
gical. geochcmical. ťl uid incl usion and K -A r studies and 
can be used in c1 alualion oť mineral c,ploration potcnti al 
in I ari ous part s o ľ the T okaj Mts. ( M ol nár ct al„ 1999) . 

Fig. l. Si111plified gco logical rnap of the To,aJ 'Vlb. (a frn G::,arrn ati . 
1977) 11 ith occu ,-renc.: , of ma1rn h, drotherm <1I al te rat ion zones . 
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Vek sideritovo-sulfidickej mineralizácie gemerika: 
variský alebo alpínsky? 

PAVOL GRECLILA' a MARTIN RADVAN EC 

1 Štátny geologickí ústav D. Štú ra. regionálne centrum. Jesenského 8. 0-1-0 O I Košice. SIO\ ens ká repu bi ika 
'Š tátny geologick5' ústav D. Štúra. reg ionálne centrum. Markušo1 ská cesta 1. 

052 40 Spi šská l\ová Ves. Slovenská republika 

( Doruľenť :?6. 5. 2005) 

Age ofvein siderite-sulphide mineralization in Gemericum: Variscan or Alpine? 

The Gemericum Unit is abound with siderite-sulphide and quartz-antimonite , eim as 11ell as metaso
matic mineralization in carbonates. Present Iocation of 1200 steepl y dipping hydrothennal , eins is a re 
sult of regional tcctonic ev olution and corresponds with the di stribution of Variscan me tamorphic zones. 
Siderite-sulphide veins are typically present in low-grade (c hlorite zone) sed imentar). 1olcano-sedi
men tar). or volcanic Lo,ver Paleozoic rocks. Quartz-antimonite veins are located in higher -grade 
rocks of bi otite zone. Vari scan age of the vein mineralization is inclicated by geologic. petrologic. isoto
pic and geochronologic data. Re-j uvenation processes oľ the Alpine age 11ere !oca! and resul ting mine
rali zati on is economically insignificant. 

Key words: Gemericum. vcins. siderite-sulphide mineralization . age 

Úvod 

Vek žilnej sideritovo-sulťidickej a antimonitO\'ej mine
ralizácie gemeri ka bol a je častou témou odborných di sku
sií aj \ýsostne vedeckých sporov. Náhľady naň občas 
vychádzali iba z intuície. ale väčšinou z geologických 
poznatkov získaných pri terénnom výskume. z banských 
diel a ntov. Začiatkom druhej polovice 20. stor. mali pri 
zisto\'aní veku mineralizácie gemerika významnú úlohu 
geochronologické dáta zistené K/Ar metódou zo vzoriek 
granitu. V ostatnom desaťročí sa modernými geochrono
logickými a izotopovými metódami, ako aj výskumom 
fluidných inklúzií popri nový1ch geologických poznatkoch 
získali aj nové údaje, ktoré pri dotváraní genetickej inter
pretácie tejto mineralizácie veľmi pomohli. 

Prehľad názorov 

Trnrba sideritm o-sulfidických žíl gemerika sa tradične 
interpretovala \ o vzťahu k magmatogénnym horninám 
vyskytujúcim sa v ich susedstve. Prvé úvahy o vzniku 
hydrotermálnych fluíd v sz. časti gemerika sú z 20. stor. 
Voit ( 1901) a Uhlig ( 1903) predpokladali genetické \ ztah} 
medzi sideritovo-sulfidickými žilami a bázickými intruzív
n; mi horninami v okolí Dobšinej. Schafarzik ( 1905) 
považ.01 al za zdroj kornv \ žilách postvulkanické proces) 
vzťahujúce sa na erupcie kremenných porfýTov. Bockh 
( 1905) zdôraznil, že sa žily geneticky viažu na bázické 
intruzíva aj na granit) . Podľa Woldricha (1913) sC, hydro
termálne rudy , okolí Dobšinej derivované z dioritu alebo 
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zo „zelenokameňm•· a \ znikli \ spodnom karbóne. lebo 
množs trn tektonických dislokácií v nich je ,rchno
karbónskeho \ eku. Kochm ( 190'-+) náhľad bol \ ý·sledkom 
jeho skúseností z rudobánskej ložiskm ej oblasti (Madar
sko) a genézu žíl dá, al do sú, islosti s kenozoický m 
vulkanizmom. lebo iné magmatogénne telesá \ tejto 
oblasti neboli známe. Ďalšia skupina autoro\ pokladala 
za hlavný· zdroj kovov granitmú magmu. Časť bádateľov 
U\ádzala paleozoický (Kettner. 1921: Hynie. 1922. a i.). 
iná mezozoický alebo terciérny (Schonenberg. 1949) \ ek 
mineralizácie. 

Pozornost alpínskym regionálnomctamorťným procesom 
ako zdroju sideritovo-sulfidickej mineralizácie\ Nízkych 
Tatrách venoval Zoubek ( 1936). Aplikornl Schneiderhohnovu 
teóriu. ktorá odzrkadlornla podobné proces) , o Východ
ných Alpách. Zoubek (1. c.) predpokladal. že sa niektoré 
komponent) sideritmých žíl mohli deri\01aŕ zo sused
ných hornín. kým sulfid) majú hlboký. no nie nevyhnutne 
magmatický zdroj. Máška ( 1957) deťinornl strednokriedm ú 
metalogenetickú epochu a rozdelil ju na tri subepochy. 
z ktorých každá sa \) z načo, ala charakteristickým tekto
nickým štýlom a špecifickým\ ztahom k veľkému hypo
tetickému hÍbkm ému telesu kriedm ého granitu. Máška 
(1. c.) Schneiderhôhnm u teóriu o regenerácii rudných 
lož.ísk gemerika odmietol. 

Rad autora, predpokladal alpínsk1 , ek sideritorn-sulfi
dickej mineralizácie a najdôležitejšiu úlohu pripisoval 
alpínskemu granitovému magmatizmu ako zdroju rudo
nos ný ch tl uíd. a to najmä po Kantoro\ om ( Kantor. 1957) 
zistení kriedového \ eku gemerického granitu ( Varček. 
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1957. 1962. 1985: Hanuš. 1959, 1960: Bernard. 1961. 
1963: Rozložník, 1965. a i.: detailný· zoznam publikom
ných výsledko\ U\ ádza Grecula et al., 1995). Podľa 
Varčeka (1985) sú metalogenetické procesy neoddelitel
nou .. organickou"' časťou alpínskej orogénnej epochy 
\' centrálnych Západných Karpatoch. Autor (1. c.) zdôraznil 
aj podobnosť \ertikálnej zonality \ mnohých sideritovo
- sulľidických žilách (pozri aj Varček. 1962: Bernard. 
1963) 
Veľa genetických úvah sa spájalo so zistením drobno

tektonického porušenia mineralizácie žíl a s predpoklada
nou \)Ššieteplotnou kremenno-turmalíno\ou periódou 
medzi sideritovo-baritovým a mladším kremenno-sulfidic
ký m minerali začným štádiom. Medzi obidrnma štádiami 
sa predpokladala intrúzia gcmerických granitm (Varček. 

1979). 
NO\ ý m vstupom do diskusie o \ eku a genéze mi nera

lizácie bolo zistenie permského veku gemerických grani
LO\ (290 ± 40 až 220 ± 32 Ma) Rb/Sr (KO\ ách et al.. 
1979, 1986) a K/Ar medódou (Kantor a Rybár, l 979). 
M)š!ienky o vztahu sideritorn-sulfidickej minerali zácie 
k rozšírenému variskému granitmému plutonizmu pre
zenlm al Ilavský et al. ( 1977) a Ilavský a Pouba ( l 986). 
Rozložník ( 1989) m ažoval. že nové geochronologické 
dáta o Hchnopaleozoickom veku granitov nemusia byť 
argumentmi v neprospech vrchnokriedm ému až spodno
cocénnemu veku siderilO\ ej mineralizácie, lebo jej vek 
je zreteľne postgranitovf Miesto toho (1. c.) vytvoril 
model. podľa ktorého hydrotermálne fluidá. ktoré\ ytrn
ri Ii siderilO\ ú. ankeri to\ ú a magnezitovú mi nera! izáci u 
(nátane sulfidického štádia) , generoval h) potetický 
h I boko ulož.ený zdrc~ bázického zloženia. ktorý podstiela 
celé územie centrálnych Západných Karpát. Dôležitost 
paleozoických ultrabázických hornín ako zdroja rudných 
komponenLO\ zdôraznil aj Hornrka a !mn (l 980). 

Grecula ( 1982) opísal \ ztahy medzi metamorťnou zonál
nostou. priestorovou distribúciou žíl a ich minerálnym 
zložením a na tomto základe vytvoril genetický model 
žilnej mineralizácie gemerika. Podľa neho sa sideritovo
-sulfidické žily najčastejšie \ yskytujú \ prechodnej zóne 
medzi amfibolitovou ťáciou a ťáciou zelených bridlíc a ich 
najväčšia koncentrácia sa našla\ horninách ťácie zelených 
brid! íc. Toto zistenie spolu s korešpondujúci m petrogra
ľický ma izotopovým štúdiom \ iedlo k spresneniu meta
mo1foo-hydrotermálneho modelu genermania siderito\O
-sulťidických žíl gemerika a ich variského veku (Radvanec, 
1988. 1989. 1992. 199--1-: Rad\ anec et al.. 200--1-: Grecula 
el al.. 1989. 1995: Žák et al.. 1991. 2005). ale zármeíí 
zdôraznilo aj úlohu alpínskych tektonických a metamorf
ných procesov. ktoré spôsobili lokálnu rejuvenizáciu 
a genermanie ekonomicky nevýznamných krátkych žiliek 
a šošoviek resp. tzv . priečnych žíl (Rudňany). V súvis
losti s \ariským geotektonickým výrnjom gemerika 
permský \Ck mineralizácie dokumentuje aj Németh 
(2002) a najsilnejšiu metamorfózu interpretuje práve 
\ bazálnej časti stí pca spodnopaleozoick5ch hornín so za
chm-anou pôvodnou I itostratigraťiou (het! iarske súHSt\ ie 
a spodný pestrý\ ulkanick5 horizont) ako \ýsledok zdroja 
kon\ekčného tepla lineárneho priebehu (horúca línia). 

Na Láklade údajm zo štúdia ťl uidný ch i nkl úzi í zo \ zo
riek sideritu z Rudnian Hurai el al. (2002) \) s10\ ii názor 
o triasovom až strednojursi--0111 \eku žilnej sideľitmcj 

minerali zácie gemťľika. Jej alp ínsk) \ el-- prezentuje aj 
Le.'\a et al. (200--1-) \ metalogcnetickej mape ZápaclnS ch 
Karpát neberúc do C1\ah: nmé poznalk) a údaje o tejto 
problematike. 

Dôvody pre interpretáciu veku 
žilnej mineralizácie gemerika 

Pri stano\ O\ aní veku sideritm o-sulťidicke,i .1.i lnej mine
ralizácie sme pou.:íili najmä nasledujúce zi~tenia a údaje: 

- Sidcritorn-sulľidické žil) kontinuá] ne renet ruj ú spodno
paleozoické. karhónskc a spodné časti pcrmský ch sd\ encií 
\ ariskej tektonickej Sta\ by. na ktorej \ diskordantnom 
primárnom alebo tektonickom \ 1.tahu ldia triasm é kom
ple'\) s pmrcho\ ý m tektonick5 m štýlom ( napr. lokalita 
Folkmárska skala) bez \ýznamnej ších preja\O\ ž.ilncj 
mineralizácie (Grecula et al.. 1995; Németh. 1996). 

- Na \iacerých miestach sa zistilo. že sa najHchnejšie 
časti rudn5ch žíl končia. resp. prechádzajú do stratifonnného 
t) pu zrudnenia. Napr. najHchnejšia č-ast žil) Droždiak 
\ Rudňanoch sa S\ ojou \ ýchodnou častou 1-;ončí \ strati
ťormnej barito\ ej polohe konformnej s permskSmi 
sedimentmi (Grecula a .lančura. \ tlači) a siderito\á žila 
lokality Folkmár prechádza do hematilO\ ej flOIOh) 
v permsk5ch sedimentoch (Kubišta. 1952: limský in Slá\ik 
et al.. 1967). Z U\Cdeného \)Chodí, že hlmné minerali 
začné štádium \ariského omgénu bolo po sedimentácii 
karbónsk)Ch a six1dnopcrmsk5ch sek\encií a pred začiatkom 
alpínskeho ernlučného cyklu a reprezentujú ho rudné 
žil) uložené \ horninách tak staľšieho. aku aj mladšieho 
paleozoil-;a. 

Priečne kremenno-ankeritorn-kalcitmé žih na žilnom 
systéme Zlatník \ Rudňanoch sú zreteľne mladšie ako 
hla\ 115 žilný S) stém. majú iné minťrálne 1. lož.ťnie. krátk) 
smerný aj hÍbko\ ý dosah ( H udáČťk a R) chna\ ský, 1983 
in Grccula el al.. 1995) a lc1ia \ regionálnej strižnej 1.óne 
alpínskeho \eku. Podobne aj krátke rudné žilk) 1 triaso
\ om \ ápenci na \ iacerS ch miestach SC\ erného gemerika 
(Slo\'ink). Stratená a Bicie Vod)). ale aj \ alpínsk)ch 
striž.nSch zónach prebiehajúcich\ paleozoických komple
'\OCh sú späté s alpínsk)mi tektonickometamorťnými 
procesmi. a teda sC, p0\ ariské. Ich počet a množst\ o 
rudného obsahu je iba zlomkom peľcenta \ porornaní 
s hlarnou, variskou mineralizáciou. 

- Priamy \Ztah medzi \ ariskou metamorľnou zonál
nostou. priestOľO\ Sm a 111ineráln) m obsahom sideritorn
-sulťidických a sul ťidický ch žíl \o\ ariský ch tektonick5 ch 
jednotkách je od\ odený od ich rnzd ielnej litologicke_j 
náplne (Radrnnec. 1987). Hranice reginnáln) eh \ ariských 
násunm - príkrO\ 01 sú aj hranicami roz.lič-ných t) pm 
ložísk a minerálnych asociácií (rakmccký príkro, Fe-Ba. 
kojšm sk5 Cu-Fe. Sn-W. mníšanský l-c-Cu a Cu-Pb-Zn. 
prakm ský Fe ± Cu. humelsk5 Sb-Ag-Au. jcdľO\ eck5 
Fe-Cu a medze\Sk) Fe mineralizácia). 

- Variský \ ek gemcrick5 ch grani l0\ okrem už spome
nutých geochronologick5 ch úda_jo\ pot, rdz.uje aj ich nm é 
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datovanie metódou chemickej izochróny monazitu 276 ± 
13 Ma - 263 ± 28 Ma (Finger a Broska, 1999: Finger 
et al.. 2003). Permský \ek kryštalizácie (303-2..J.I Ma) 
väčšiny výskytov tohto granitu potvrdzuje aj U-Pb dato
vanie jednotlivých zŕn zirkónu (Pol Jer et al.. 2001 ). 

- Permský \ek Mo mineralizácie priamo spätej_ s hni
lcckým granitom sa zistil datovaním molybdenitu (262 ± 
0.9 Ma) z hnileckého ložiska metódou Re-Os (Kohút 
a Stein. \ tlači ) . Skúmané zrná molybdenitu, ktoré odobral 
Radvanec. sú uzmreté \ ankerite v glaukoniticko-fengitickej 
bridlici (jadrá zŕn bielej srudy sú z glaukonitického nízko
stupňového muskovitu a obaleného fengitom a potom 
muskO\ itom) v exokontakte granitového telesa. Datovaná 
molybdenitová mineralizácia je navyše v priamom vzťahu 
k nasledujúcej Fe karbonátovej metasomatóze (ankerit 
a siderit) identickej so sukcesiou a s chemizmom Fe 
metasomatickými procesmi na stratiformnom ložisku 
Manov Nižnej Slanej (Radvanec et al., 200..J.). 

- Intenzita alpínskych metamorfných procesov v Západ
ných Karpatoch dosiahla maximálne podmienk} variskej 
metamorfózy (Faryad , 1986, 1991; Radvanec. I99..J.), 
minerálne asoc iácie vzniknuv šie vo variskom orogéne 
zostali stabilné počas alpínskeho prevažne kompresného 
režimu. čo odzrkadruje aj izotopO\j pomer 87Sr/86Sr. 
a preto alpínsky orogén neprodukoval takú fluidnú fázu. 
ktorá b) mohla byt zdrojom vý znamnejšej sideritovej 
minerali zác ie porornateľnej s vari skou. Jej produktom 
sú krátke puklinové žily. žilky a šošovky v palcozoických 
aj triasových komplexoch alebo typ priečnych kalcitových 
žíl ± ankerit, celestín. stroncianit. galenit a iné sulfidy. 
aké sú napr. v oblasti Rudni an. Hodnoty izotopického 
pomeru 87Sr/86Sr (0.72I7.:'i7 ± 0.000013; 0.721893 ± 
0.000012 a 0.7I8.:'i36 ± 0.0000'-l-6) získané z celestínu 
a stroncianitu. reprezentujúcich posledné štádium siderito
vo-sulfidickej mineralizácie, sú oveľa vyššie ako z baritu 
patriaceho do hlavnej minerali zač ncj etapy. Izotopické 
údaje Sr interpretujeme ako produkt posledného hydroter
málneho štádia alpínskej metamorfózy M2 a údaje z baritu 
pokladáme za odraz \ ari skej mctamorľnej udalosti M 1 
(Radvanec et al.. 200..J.) . Izotopový pomer Pb z galenitu 
(2°6Pb/20-1Pb 18.60-19,03) korešponduje s rozsahom 
model O\ ej kalkulácie alpínskeho veku a podporuje inter
pretáciu. podla ktorej bola variská sideritorn-sulfidická 
minerali zácia lokálne alpínsky reju\eni zovaná, čo potn
dzujC, aj mladšie žilky s galenitom presekávajúce staršie 
(Radvanecelal..200'-I-). 

Záver 

Uvedené geologické. ako aj petrologické a izotopové 
dáta dokumentujú generovanie rudný·ch fluíd \ 'O vari s kom 
aj v alpínskom orogéne. Podstatný rozdiel je v ich inten
zite, kvalitatívnom zložení a v kvantite. Variská sideritovo
-sulťidická mineralizačná etapa v gemcriku produkovala 
ekonomicky významné rudné akumulácie, kým alpínsky 
zrudííO\ ací proces sa preja\ ii iba lokálnou rejuvenizáciou 

\ari skej minerali zácie a t\orbou ekonomick) nezaujímavej 
puklinmej koncentrácie s kremeňom, kalcitom. ankeritom 
a miestami so sulfidmi. 
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Vývoj mineralógie Slovenska 

Rl!DOLF ĎUĎA 

Východoslovenské múzeu m. Hviezdos\a1 01 a 3. 041 36 Košice. S10\ enskä rerublika 

/ Dornčené 6. 5. 2005} 

Evolution of Slovakian mineralogy 

First literary data aboul minerals in S\o,akia are dated back to 16th and 17th cen turies. The de,elor
menl of mineralog1 was significantly intluenced by e xtended mining activitie s in Slm akia a, 11e\ l as by 
establishing of Mining academ) in Banská Štiav nica. The mineral s ťrom Slm a l-.i a ,, cre alread) at that 
time ve rv popular among the European col\ectors. Beginning 11ith the firsl su mmar izing minernlogical 
study b1 Zipser ť ro m 1817 till rece nt the number of described minerals has inc rea,ed from app. 80 to 
700. Until now 16 mínera\ prirne -descriptions come frorn S10\·akian localitie s . Man) of rh e m 11ere \ater 
discredited. but in literature the) are menti o ned ti\ \ recent. 

Key words: history. rnin e ral ogy. typica\ rnine rals oť S10\ akia. localities 

Slovensko malo významné postavenie už od prvo
počiatkO\ V)\Oja mineralógie ako vednej disciplíny. 
Mnohé minerál), ktoré majú S\ oje historické pomenova
nie už od čias Agricol u ( 1556). sú z Banskej Štiarnice. 
Pukanca. Smolníka. Španej Doliny a pod. Koncom 18. 
stor. sa zistil Ti I mineráli z okolia Revúcej (Klaproth. 
1795). Na_jpn sa volal baz.altOI) rubín (Born. 1772) a ne
skôr(\ roku 1803) mu Werner dal náz.01 rutil. Stručné 
informácie o slmenských mineráloch sú aj v cestopise 
anglického bádateľa Bro1Vna ( 1677). v štúdiách nemec
kého pol) histora Bri.ickmanna ( 1727), talianskeho príro
dovedca Marsigl iho ( 1762), Borna ( 1772). Scopol i ho 
(1772) a i. Prvý ucelenejší prehľad o mineráloch zo slo
\ enskfch lokalít sú v monografiách Zi psera ( 1817), ktorý 
ich spomína okolo 80. Neskoršie z.mienk) sú od Jonáša 
(1820) , Leonharda (I8-U). Zepharovicha (1859. 1873 
a 1893). Tótha (1882). Hauera a Foetterleho (1855). 
Cottu a Fcllenberga ( 1862). Ložiskami Fe rudy na Slo
vensku sa zaoberal Papp ( 1915). Začiatkom a koncom 
19. stor. sa zo slovenských lokalít pn ý raz na siete 
opísal euchroit. rombokl as, tetrad) mit. hauerit. ernnsit. 
kornelit a cohenit. V tom čase na Sloľensku pracom! 
rad popredných európskych geológov a mineralóg01. 
Významné sú práce Haidingera (1795-1871) . Wehrleho 
( 1793- 1835 ). Hauera ( 1822-1899), Esmarcha ( 1763-1839). 
Fichtela ( 1723-1795). Schafarzika ( I 85..:t--1927). Beudanta 
(1787-1852). Sz.abóa (1822-189-J.J. Zimániho (1862-19-J.I), 
Melcera ( 1869- 1907). Toborffyho ( 1882-1927). Liskaia 
(18-1-3-1889). Schmidta (I855-190-J.J a i. 

Aj v 20. a 21. stor. sa zo Sloľen s ka opísalo niekoľko 

3-16 

n015'ch minerál01 - schafarz.ikit. mrázekit. hodrušit. telu
ronevskit a\ ihorlatit. 

Mineralogick5'mi ložiskami sa zaoberalo mnoho českých 
a slOI enský ch geológO\ a mi neralógm. Známe sú práce 
od Ulricha. Koktu. N01áčka. F. Slm íka. Kuthana. K outka. 
Grenára. Poláka, Nováka. Šaláta. Lukáča. neskôr aj Yarčeka. 
Halah)jm ej-Andrusrn 01 ej. Kodčru. Haka. Bernarda. Trdl ičku, 
Ptáka. Kantora. Lázničku. Johana. Č'echa. od strednej gcm::
rácie - Šamajm ej. Rojko\ iča. Kri štína. Hábera. Makovic
kého, Hurného. Chovana. Kašpara - a od najmladšej. 
súčasnej generácie - Ozdína. l lhera. Maj 1. lána. Pršeka. 
Bakoša. Brosku. Jeleňa, Mi kuša a i. 

Mineralogické poznatk) zo SI01 ens ka koncom 20. stor. 
z.hrnulo komplexné dielo Topografická lllinernlógia 
S/oťenska (Kodera et al.. 1989-1990). zamerané na topo
mineral ogick5 prehlad podľa lokalít. Monotematické 
mineraloiické práce sC, od Bernarda et al. ( 1981 J. Herčka 
( 198-J.), Dudli a Sli\ ku ( 1982. d\a diel:) a najnO\šieje 
komplexné mineralogické sp racmani e cel5'ch Karpát 
od autorského kolektírn (li dubasha. Ďuda. Szakall. 
K\asnitsa. Koso11ska a N01ák. 2002). 

V)Še 300-ročný \)\Oj mineralógie na Slmensku 
zhŕňame \ enc) klopédii minerál01 SI01 ens ka (priebežne 
publikovanej I Natura Carpatica). V súčasnosti je zo Slo
\enska z. nám)ch \)Še 700 mineráln:ch druh01 a okolo 
l 00 ich rozličný ch S) noným. odľôd. \arieta zastaraných 
pomenm aní minerálOI. Vý1 oj pozn.hania minerál01 
od pn 5'ch písomn5 ch údajm Zi psera z roku 1817 až po 
posledné hodnotenie I monografii Sz.akalla el al. (2002) 
je I tabuľke. 
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Zipser Zepharovich Kodera et al. Szakall et al. 
(1817) ( 1 859. 1 873 a 1 893) (1982) (2002) 

Prvky 8 IO 19 26 
Sulľid) etc. 18 36 94 175 
Halogenidy 2 2 7 11 
Oxid) IO 27 63 94 
a hydroxidy 
Sulfáty etc 8 19 52 69 
Fosfáty etc. 5 17 41 69 
Silikáty 21 49 129 180 
Organické o o 4 5 
minerál) 

Spolu 82 173 432 661 

V sC1časnosti zo Sl<wenska poznáme 16 prvoopisov 
minerálov a dalšie sú v št.ídiu schrnľovania medzinárodnou 
komisiou (zlataidkait a gelnicait) alebo sú schválené komi
siclll IMA. ale doteraz nepublikrnané (vihorlatit 88-047). 

Prehľad prvoopisov 
RUTIL - Re\ÚCa (Bom. 1772). opísaný pô\odne ako 

„ba1,altrn ý rubín•·. neskôr. \ roku 1803. ho Werner nazrnl 
ruli 1. 

EUCHROIT - Lubieto\á-Svätoduška (Breithaupt. 
1823) 

LIBETHl:NIT - Lubietm á-Podlipa (Breithaupt, 1823) 
TETRADYMIT - Župkov (Haidinger, 1831) 
HAUERľľ - Vígľašská Huta-Kalinka (Haidinger, 1847) 
SCHR EIB ERSIT - (?r,l\ ská Magura (Haidinger. 18-l-7) 
EVANSIT - Sirk - Zelezník (Forbes, 186-l-) 
COHENIT - Oravská Magura (Weinschenk, 1889) 
ROMBOKLAS - Smolník (Krenner. 1891) 
SZOMOLNOKIT - Smolník (Krenner. 1891) 
V ASHEGYIT - Sirk - Železník (Zimáni, 1910) 
SCHAFARZIKIT - Pernek (Krenner. 1915) 
KORNELIT - Smolník (Zimáni. 1926) 
HODRUŠIT- Hodruša (Kodera et aL 1971) 
MRAZEKIT- Lubietmá-Rainera (Ridkošil et al.. 1992) 
TEUJRONEVSKIT - Poruba pod Vihorlatom (Ridkošil 

et al.. 2001) 
Medzi minerál> pn ý raz opísané zo Slrn ens ka patril 

herrengrundil (Herrengrund - nemecký názov Španej 
Dol in)). Už \ roku 1897 ho opísal Brezina a neskôr. \ roku 
19-l-0. Mei.\ner zistil. že je zložením totožný so skôr opí
saným de\ illínom. Podobný osud mal aj dil!nit (Dilln -
nemecký názm Banskej Belej), ktorý opísal Haidinger 
\ roku 18-l--l-. Neskôr sa zistilo, že ide iba o zun1it s \JŠ

ším obsahom F. Dobschauit, ktorý z Dobšinej opísal 
Dan ( 1868: Dobschau - nemecký názov Dobšinej) , sa sto
tožnil s gersdrnilitom. Agno!it z Hodruše opísal Breusing 
( 1900), neskôr sa stotožní I s i nezitom, Jäuserit z Hodruše 
(Breithaupt, 1865) je Mn epsomit. kašparit z Dubníka 
(Kaš par. 1956) Co pickeringiLjänofä zo Sirka -Železníka 
(Béickh a Emszt, 1905) copiapit a pettkoit z Kremnice 
(Paulín). 1867) sa stotožnil s voltaitom. 

Slovensko bolo aj významným zdrojom nerastných 
suro\ ín. Malo (a má) veľa ložísk a výskytov nerastný ch 
surovín. Niektoré lokalít) sú \)L!lamné aj nálezmi pek
ných kryštálm a kryštálm ých drúz minerálov, ktoré sC1 

ozdobou európsk) ch aj S\ etm ý ch múzeí. ako aj mnohých 
súkromných zbierok. 

O minerál) zo slmenských lokalít bol záujem už 
\ stredmeku (Herčko. 198-l-). Začiatkom 17. stor. prípisom 
požiadal mestský ch radný ch \ Banskej Štím nici a Krem
nici o zaslanie pekný ch \ zorie k císar Ruclolť II. Jednu 
z naj\äčších ,:bierok \ Chorsku mal\ tom čase ke1.marský 
rodák a .Jyzi kus" Kristián Augustín Hortis ( 1598-1650) 
a pre ruského cára Petra Veľkého pripra\ ii zbierku zo 
s10\enských lokalít Ján Maleter zo Spišskej Nmej Vsi. 
Anglick\ cestmateľ Bro\\ nuž\ roku 1672 napísal. že zber 
mi;erál;1\ _je medzi baníkmi\ Banskej Štim nici a Krem
nici \eľmi rozšírený. V roku 18-l-0 sa\ Banskej akadémii 
\ Banskej Štiarnici \)Členila mineralógia ako samostatný 
študijný odbor. Simenské bane\ tom čase (aj neskôr) 
produkovali veľa minerálm zbierkmej hality. Patrili 
medzi ne aj S\ťtoznáme slniečkm ité drúz) kermezitu 
(1elké až 5 cm) z Pezinka. drúz) prizmatických kryštálov 
antimonitu (dlhé clo IO cm) a pekné\ zork) zlata z Kremnice 
a aragonitový ch kr) štálm z Podrečian ( dlhé až 20 cm) 
aj z Konrácloviec (\ eľké clo 12 cm). bohaté \ zorky s Ag 
minerálmi (pyrarg)ľit. pol) bázit. stefanit. argentit. rýdze 
Ag) z Banskej Štim nice a Hodruše. 1 eľké drúz) rornbo
edrický ch kr)Štálm sideritu (kr)štál) \elké clo 5 cm) 
z Rožíím). Ml1nkrn. \ menšom množst\ e z Ruclnian. 
pekné S\ etlohnedé až si\ obiele rom boéclre ankeri tu 
z Ml) nkm a Gelnice. Vo\ rchnej časti magnezitmého 
telesa \ Košiciach-Bankm e sa \) sk) to\ al i clenclritické 
agregáty rý cl,:ej Cu a azda jecli né na S\ ete makroskopické 
tabulkmité kr)štál> (\eľké clo I cm) \7.Žlcneho skinneritu. 
Pekné vzorky rýd1.ej Cu boli aj \ Smolníku a Nandraži. 
V Niž.nej Slanej sa\ metasomatický ch šošm kách sideritu 
s kremenno-sulficlickými žilami\ zácne nachádzali až 50 cm 
dlhé i hl ičkm i té agregát) jamesoni tu. Medzi hodnotné 
minerály sa zaracllljú aj niektoré bohaté nátekrnité form) 
pseuclomalachitu 7 Lubietmej. V Jaklm ciach sa\ serpen
Linite našli sne hm obiele slniečkm ité agregát) (do I cm) 
pomerne \1.ácneho h)clromagnezitu. Veľmi 1.náme sC1 nález> 
holubníkm ého kremeňa a amet) stu (zo žil) Terézia) z lomu 
Šobm pri Banskej Štiarnici (našli sa až 15 cm kryštál)). 
Banská Štiarnica posk) tla aj\ elmi pekné drCtz) galenitu, 
sfaleritu, chalkop) ritu. p) rítu. často\ asociácii s baritom 
a sadrm corn. Zberatelia \ eľmi \>hľadá\ ali pentagonálne 
až. doclekaeclrické kryštál) P> ritu z mastenca lokality 
Hnúšťa a Kokava nad Rimm icou. Ich hmotnosť niekecl) 
prekračm ala 20 kg. 

Dá sa pmcdať. 1e sa \)Sk) tom bohatej puklinmej \ýplne 
andezitm ých telies zloženej z tabuľko\ itý ch kr) štálm 
trie!) mitu (niekecl) \ clký ch až 7 111111) stal S\ etoznámy m 
vedecký lom. Lom Maglm ec pri Prešm e je známy nálezmi 
\ elkých kryštálm chabazitu (do -l- cm) a prizmatických 
kryštálm danburitu (dlhých clo 5 cm). Isto nie sC1 bežné 
ani výsk> ty až I m2 \ eľký ch plôch plstnatého paly gor
ski tu \ jelša\ skom magnezitm 0111 ložisku. nazývaného 
aj ,.banská koža". S1 etornám) je drahý opál z č·en enice
-Dubníka. pravdepodobne pn ý drahý opál znám) ľudstvu, 
ktorý sa na tejto lokalite získa\ al už asi I časoch I elko
rímskej ríše. Slm ensko _je \ šeobecne známe mnohý mi 
výskytmi opálu rozličného druhu (\)Še 150 lokalít). 
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Lokalita Počet. min (cca) "faže ná surovina Najvýznamnejši e minerál ) 

Bansb Štiavnica 155 Au. Ag. Pb. Zn. Cu stri ebro. stefanit. pyrarg)ľit. polybázit. galenit. sfalerit. chalkopyri t. pyrit. 
barit. sadrovec. ametyst 

Zlatá Baňa 
Roz.ňava 

Dobšiná 
Smolník 
Kremni ca 
Rudňany 

Gelnica 

148 
142 
127 
126 

Au. Ag. Pb. Zn, Cu. Sb. Hg 
Fe. Cu. Ag. Mn. Sb 
Ni . Co. Fe. Cu. Hg. azbest 
Cu. Fe. S 

antimonit. bournonit. metas tibnit. sfalerit. chalkopy rit. pyrit. cinnabarit 
sideri t. goethit limonit. albit. mal ach it. azu rit. bournonit. tetraedrit 
gersdorffit. nikelskutterudit. siderit. pa raramel sbergit. nikelín . andrad it 
pyrit. med·. rôzne sírany. kobellit. siderit 

112 Au. Ag zlato. elektrum. antimonit. sadrovec . k re meň 

107 Fe. Cu. Hg. Ba siderit. barit. cinabarit. goethit limonit. spekularit 
98 Fe.Cu siderit. chalkop)rit. goethit limoni t. kobellit 

Pezinok 8 1 Sb. Au kermezit. valentinit. gudmundit. rýdz i Sb 
Dúbra, a 
Ľubietová 

Nov oves ká Huta 
Nižná Slaná 
Špania Dolina 
Hnúšta 
Maglovec 
Vechec 

80 Sb. Au zinkenit. scainit. senarmontit. an timonit. strontianit 
78 
77 
72 
68 
66 

Cu. Ag. Fe. Co 
Fe. Cu. U 
Fe . Hg 
Cu. Ag 
rnagnezi L mastenec 

euchroit. libethenit. pseudomalachit. mrúzckit. camerol ait. langit 
klinoklas. chalkofylit. tirolit. chryzokol. corn wal lit. autunit. p) rit 
sider it. amalgámy Ag. jamesonit. boulangerit. arzenop) rit. hournonit 
de, illín . lang it. camero\ait. chalkoľylit. cel estín. ara gonit. antle rit 
kal cit. dolomit. kobal tín. uvil. dravi t 

Sirk - Železník 
Vyšná Boca 
Och ti ná 

61 
59 
58 
58 
56 

stavebn)°• kameň 
stav ebný kameň 
Fe 
Fe. Cu. Ag. Au 
Pb. Zn. 

chabazit. clanburit. dato lit. grossulúr. andradit . apatit. anal cím 
tridymit. cristobalit. ka lcit. dolomi t. aragonit. apofy lit. ilmenit 
evansit. vashegy it. vari scit. kakoxén. goethit limonit. pyroluzit 
friedrichit. hammarit. lindstréimit. aikinit. krupkait. zlato 
smithsonit. hemimorfit. ceru zit. linarit. aurichalc it. hydrozinkit 

Na niektorých lokalitách sú opalizované kmene stromov 
dlhé , yše 5 m a hrubé do I m. Mnohé slm·enské lokality 
sú vyhľadávané aj pre bohatý výskyt sekundárnych 
minerálov na starých banských haldách a v banských 
chodbách. 
Dvadsať najbohatších a mi neralogicky najlepšie spraco

vaných slovenských lokalít, ktoré boli v minulosti istý 
čas v ťažbe. 
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Príspevok ku geochémii a geochronológii leukogranitov Braniska 
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( Doruľc11é 26. 4. 2005) 

Contribution to geochemistry and geochronology oľ Branisko leucogranites 

The major and trace element geochemistry of leucogranites from Branisko Mts. inclicates particu
larly their crustal source. Monazites from leucogranites vv·ere investigated by electron microprobe 
dating in order to record the age of magma emplacement. EMP dating yielded a range of ages betvv een 
342 ± 15---386 ± 21 \!la. The results of this study inclicate an association oľ the Branisko Mb. leucogranites 
to main meso-Hercynian (350-330 Mal period of the Pa\eozoic evoluti on of the Western Carpathian 
basement complexes. 

Key words: \eucogranite. geochemistry. geochronology. EMP dating. Branisko Mts„ Western Carpathi ans 

Úvod 

Granitoidy Braniska sa doteraz systematicky neskúmali. 
Prvé údaje o chemizme a modálnom zložení ich reprezen
tatÍ\ 11) ch typov sú z prác Cambela a Walzela ( 1982) 
a Maceka et al. ( 1982) a ich terénne a petrografické vzfahy 
a modálnu variabilitu detailnejšie charakterizovala Vozárová 
a Vozár (in Polák et al., 1997). Geochemické zloženie 
reprezentatívnych typov vysokometamorfO\'aných hornín 
kryštalinika Braniska a granitoidov, ako aj prvé geochro
nologické údaje o ich veku analyzoval Kohút el al. (2004) 
a konštato\ ali jeho intenzívne anatektické prepracovanie 
v in ten ale 350-330 mil. rokov. kôrm ý pÔ\ od a hetero
génny tonalitovo-leukogranitový' charakter granitoidov. 
Cieľom príspevku je spresniť register geochemicko

-geochronologických dát granitoidov Braniska na získanie 
komplexnejšieho pohľadu na ich genézu\ tomto pohorí. 

Geologická pozícia 

Leukokratné grani toidy Braniska sú súčasťou \ ysoko
metamorťovaného komplexu Patrie (Rbsing, 1947; 
Vozárm á a V ozár in Polá k et al.. 1997). ktorý' z hľadiska 
\ariskej stavby tatroveporického kryštalinika patrí do jeho 
nchnej litotektonickej jednotky (Bezák et al., 1997). 
Leukokratný granit na lokalite Pod Braniskom-salaš 
(ZK-55) patrí hlavnej granitoidnej intrúzii a\ zorka BRA--l
je parciálnym výtavkom v ortorulovom telese, ktoré tvoria 
menšie telesá prevažne smeru V-Z sledujúce ťoliáciu 
metamo1ťi tov. 
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Metodika 

Vzorky odobrané z lokality Kamenný \ rch a Pod Bra
niskom-salaš sa štandardne uprm i Ii na získanie koncentrá
tu ťažkých mineráim'. Mikroanalytické merania Hornino
l\ orné minerály sa mikroanaly ticky merali \ ŠGÚDŠ 
v Bratislave elektrónovým mikroanal) zátorom CAMECA 
SX- 100 pri urýchľo\ acom napätí 15 kV pomocou týchto 
štandardov: K - ortoklas. Na - albit. Si a Ca - \\Ollasto
nit. Al - A\ 2O3 , Mg - MgO, Fe - hematit. Ti - TiO2• 

Cr - chromit a Mn - rodonit. Metodiku analýzy monazi
tu zameranú na datm anie na rm nakom prístroji LI\ ádza 
Konečný et al. (200-l-). Modelo\ ý \ ek sa štatisticky spraco
val podľa prepočtu Montela et al. ( 1996). Hlm né a stopové 
prvk) sa analywrnli \ ACME Lab (T oronto) metódou 
ICP- MS a \ laboratóriách Petrologického inštitútu 
Viedenskej univerzity metódou XRF. 

Výsledky 

Petrografická charakteristika 

Leukogranit) majú typickú aplitickú štruktúru. Ich 
hlavné komponenty - kremeň. sericitizm aný plagioklas 
(An22_26) a K foce (ortoklas, pertit a mikroklín) - sú pl
nené najmä akcesóriami. Mi krok! ín uzat\ ára plagioklas) . 
kremeíí I. uzatváraný ŽÍ\ cami. bý \ a O\ ál 11), xenomorfný 
kremeň II je undulózny , miestami rekry štalizm aný na jem
nozrnný agregát, a muskovit I trnrí \äčšie lupene. Drobné 
lišty muskovitu II zatláčajú biotit a sporadický biotit 
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je Zľ)čajnc chloritizmaný aj baueritizovanS, Drobný mus
km it III I plagioklasoch. chlorit, sericit a epidot sú sekun
dárnymi minerálmi. Akcesoricky je zastúpený zirkón. rutil. 
monazit. \enotím. apatit a granát. V zmysle Pupina ( 1980) 
zirkón patrí do typu L (L1_3) a nízkeho typu S (S 1_... S7). 

Leukogranity Braniska modáln)m zložením zodpmedajú 
al kal icko-ži1 covému granitu až monzogranitu. 

Geochémia hornín a minerálm 

Študm ané leukokratné grani toidy sú peral uminózne 
(SiO2 = 7I-7c..J. hm.%. A/CNK = 1.108-Ul 1). Molárny 
podiel Na2O/K2O > 1 indikuje z1 ýšené množstrn Na2O 
v hornine prejavujúce sa výskytom al bitu. Obsah REE je 
kontrolornný· prítomnos(ou akcesorický·ch mi nerálm 
(mierne obohatenie o LREE - (LaN/YbN - 19) - monazit. 
apatit?). pričom Eu anomália je nevýrazne negatívna. Varia
bilný je obsah stopových pľ\kov: Ba"' 68I-lc..l-81 ppm. 
Rb"' 6-t-I1 O ppm. Sr "' 215-639 ppm. pričom Rb/Sr < l. 

Chemické zloženie plagioklasu leukogranitov lokality 
Pod Braniskom -salaš signalizuje vyšší obsah Ab zložky 
(An0_2). ako majú leukogranity z Kamenného vrchu, 
1 ktorých je výraznejšie zastúpená An zložka (An22_25) . 

V obid1 och prípadoch obsah An zložky smerom k okraju 
mierne stúpa. Pre leukogranit z Kamenného vrchu je 
príznačná prítomnosť antipertitu (An 22). K ži1ce sú rela
tírne čisté koncmé členy s ma\imálnym obsahom 6.3 % 
albitm ej molekuly. Anortitm á molekula okrem K žil cov 
uza1 retý ch v plagioklasoch (kde má obsah až 0.3 CJé) 
neprekračuje 0. l %. 

Vyšší obsah Al. Fe (Fe/(Fe + Mg) = 0,56-0.58) a Ti 
v biotite korešponduje s absenciou magnetitu a titanitu 
v študo1aný·ch horninách. Vysoký· podiel Al (3.01 až 3.03 
p. f. u.) sú1 isí s 1) sokS,m podielom Al 2O3 ( - 15 hm. % ) 
v hornine. 

Geochronologické údaje 

Monazito1 é zrná z al kalicko-žil cového granitu (ZK-55) 
z lokalít) Pod Braniskom-salaš majú 5.738- 7.127 hm. 7c 
Th. Obsah U je 0.103-0.c..J.78 hm. % a koncentrácia Pb 
od 0.100 do 0.I5c..l- hm.%. Vypočítaný 1ek alkalicko
-ži1 cového granitu z tejto lokality je 3c..J.2 ± l 5 mil. 
rokm. Vek 386 ± 19 mil. rokm I jednom prípade indi
kuje prítomnosť „ zdedeného zrna'" resp. recyklmanej 
staršej kôry. 

Chemický vek z monazitu monzogranitu (BRA-c..J.) 
1 Kamenného vrchu, 1 ktorom obsah Th varíruje od 
c..J..c..J.59 do 8.2c..J.8. U od O, 1 l 2 do 0.329 a koncentrácia Pb 
od 0.085 do 0.158 hm.%. sa stanovil na 38c..J. ± 21 mil. 
rokov. indikuje vznik leukokratnej tavenin) pri metarnor-

fóze I granulitmej ťácii (Vozármá. 1993) a zre.1me .1e 
blízky 1eku I zniku ortorúl Br,rniska. 

Záverečné poznámky 

Mineralogické a geochernické chärah.teristiky. špecific
kosť akcesórií. absencia magnet i tu a 1) pológia zirkónm 
v študm aný ch horninách indikujú kóro1 ý pôrnd leuko
granitm Braniska a príslušnost do suity granitoidm typu 
S (Broska a Uber. 2001 ). Krustú!n) pť1rnd signalizujC1 aj 
izotop) O a Pb ( KohC1t et al.. 200c..l- ). 

/\la základe chemického I eku 1.ískaného I monazitu leuko
grani to1 Braniska mo>:no predpokladať ich príslušnosť 
k hlavnému memhercýnskemu ,ý1ojo1ému štádiu (okolo 
3c..l-0 mil. rokm) a vznik leukogranitu (BRA-c..J.) z Kamen
ného nehu sa prm depodobne I iaže na I rcholné kolízne 
štádium 1ariskej orogenézy (38c..J. ± 21 mil. roko1 ). 

Podúko\'(/nie. Práca bola financmaná pro_j ektom VEGA 1/2170/05. 
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Distribúcia allanitu a monazitu v granitoidoch suity typu I a S 

IGOR BROSKA a MARTIN HRDLIČKA 

Geologický ústa, Slmenskej akadémie 1ied. DC1bra,ská cesta 9. 8..+0 05 Bratislm·a. Slo, enská republika 

r Doruľene 31 3 . .?00.5 J 

Distribution of allanite and monazite in granitoid suite of I and S types 

The contribution explains distribution and reasons oť antagonistic behaviour of monazite and al lani te 
in granitoids oľ Western Carpathians. Distribution oľ these minerals as well as fluctuation oť the ir con 
centration are controlled mainl y b; the geochemist ry of REE. acri,·ity of Ca and application oí be rlinite 
molecule in peraluminous melts. 

Key words: granite. allanite. monazite. magnetite 

Úvod 

V kr1štaliniku tatrika a veporika Západný·ch Karpát 
dominujú hercýnsky syntektonické de,ónske a spodno
karbónske suity granitoidov typu S. Granitoidy typu I sa 
v hojnej šej miere vyvíjali v posttektonickom nchnom 
karbóne. aj keď sú známe aj zo spodného karbónu, napr. 
z Malej Fatry (Petrík a Kohút , l 997: Broska a Uher. 
2001). Každá z týchto suít má odlišnú minerálnu a geo
chcmickú charakteristiku. lebo sa formovali v inom tekto
nickometamorťnom režime a za iných pTx podmienok. 
Pokiaľ ide o paragenézu akcesorických minerál01, pre 
granity typu S je charakteristický výskyt magmatického 
monazitu a niekcd) aj xenotímu a ilmenitu a pre grani
toidy typu I magnetit. allanit a titanit. Takáto veľmi 
kontrastná paragenéza nie je pri granitoch typu Ia S. lebo 
sa, nich súčasne vyskytuje allanit aj monazit a pri dife
renciácii sa môže meniť aj krnntitatívne zastúpenie týchto 
minerálov. 

Príspevok načrtáva prejal) fluktuácie v koncentráciách 
monazitu a allanitu pri diferenciácii granitoidov typu I 
a S. ako aj jej možné príčiny. Keďže obidva minerály sú 
koncentrátormi ľahkých prvkov vzácnych zemín, a preto 
, tomto príspe, ku charakter ich distribúcie pri diferen
ciácii materských granitových suít konfrontujeme aj 
s distribúciou Ce. 

Distribúcia allanitu a monazitu 

Distribúciu ľahkých prvk01 ,zácnych ze mín ,. grani
toidných horninách ovláda hlarne 1zácnozeminov5 minerál 
monazit a allanit. ktoré spolu s apatitom a titanitom na seba 
kry štalograťicky , iažu , iac ako 90 hm. 7c, ich cel kO\ ého 
obsahu. a ich ťrakcionácia v rozhodujúcej mi ere znižuje 
koncentráciu Ce, ako aj P pri diferenciácii granitoidných 
hornín resp. z1yšk01ých ťelzických tavenín (Bea et al„ 
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1992). V granitoicloch typu I , paragenéze akcesorických 
minerálov vedno s al lani tom , ystupuje aj magnetit a titanit 
a, granitoch typu S je monazit sp re, ádzaný ilmenitom 
a niekedy granátom. Prítomnos ť alebo neprítomnosť 
monazitu a allanitu I granitoidoch resp. ich antagonistické 
sprálaníe závisia od fyLikálnochemických podmienok 
materských ta, enín. ale najmä od obsahu ,ody. ako aj 
od s tupňaalumonizity aalkalinity. Na rozd iel od granitov 
t) pu S z, ýšcná ťugacita O a po nej aj , yšší podiel , ocly 
v granitoidoch t) pu I je dol oži te ľný prá, e paragenézou 
magnetit a titanit (Petrík a Broska. 199.1 ). 

Ak sa , granitoidoch , y skytujc aj allanit a monazit. 
zvyčajne jeden z nich sil ne pre, ažuje. Vo , eľmi skorý ch 
magmatických fázach granitO\ suity S. hlarne, tonalítoch 
a granodioritoch. sa okrem monazitu ,yskytuje aj allanit 
ako odraz z, äčšenej akti, ity Ca. Prítomnost monazi tu je 
naopak typická pre neskoré diťe renciát::, granitoido, t) pu L 
, ktorých inak dominuje allanit a magnetit. Kry štalizácia 
monazitu I granito, ých suitách typu I j e spätá aj s pokle
som akti1ity Ca a so z1ýšením s tupňa peraluminóznosti 
zvyšk01ých tavenín. 

Hoci , šeobecne ncgatí, nu koreláciu Ce , s. SiO2 , Har
kerovom variačnom diagrame SiO2 , s. Ce spochy bniŕ 
nemožno. v Západný-ch Karpatoch sa ukazuje aj nerO\ no
merná distribúcia Ce. a to , granito1 ej sui te typu I 
a čiastočne aj S. Nepra, idclnos ť, rozdelení Ce spočha 
v počiatočnom poklese koncentrácie Ce so stúpajúcim 
obsahom SiO2 až clo oblasti 70 hm. 7c. keď začína rási 
koncentrácia Ce, ktorá potom opäť klesá, približne tých 
istý:ch proporciách ako do oblasti 70 hm. 9ŕ SiO2 (obr. 
la, b). Pozadie tohto sprá, ani a sa zatiaľ nedá uspokojil o 
vysvetliť, lebo chýbajú e.xpcrimcntálnc C1claje modelujúce 
pokles Ce pri diferenciácii granitoiclO\. Isté , y s, etlen ie 
tohto jarn I distribúcii Ce sa, šak ponúka konfrontáciou 
distribúcie a koncentrácie minerál o, pn k01 , zác nych 
zemín a celohorninO\ ého obsahu Ce. 
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Obr. 1. Distribúcia al lani tu a monazitu v granitoch Západných Karpát. 

h ♦ gr:.rn it t~ pu S 
180 

l(11l 

140 

i 
121 1 

_§: I OU 

~ XII 
♦ 

60 

4l' 

:u 

6() 6: 

J:"ig. 1. Distribution of allanite and rn o nazite in granites of Western Carpathians. 

Pri granitoidoch typu I je pokles Ce s diferenciáciou až 
do oblasti 70 hm . % Si02 sprevádzaný znižovaním kon
centrácie allanitu. Allanit je spravidla v skorších granito
\ ý·ch diťerenciátoch. neskôr jeho obsah klesá a pri nízkej 
koncentrácii Ce sa vyskytuje už len zriedka. Po stúpnutí 
koncentrácie Ce v týchto granitových suitách. čo možno 
pozoroval hlavne v žilných derivátoch. začína byť stabilný 
najmä monazit a len výnimočne allanit. Príč i nou poklesu 
obsahu allanitu pri diferenciácii je zníženie aktivity Ca 
zvyškových tavenín. Allanit , ktorý už nie je stabilný. 
je nahrádzaný iným minerálom prvkov vzácnych zemín -
monazitom. a to až po dosiahnutí jeho saturácie, ktorá 
je spätá práve s rastom koncentrácie Ce (obr. la) . 

Aj v suite granitov typu S je pri frakcionáci i monazitu 
evidentné znižovanie Ce. ale aj pokles koncentrácie 
monazitu. a to až po obsah okolo 70 hm. % Si02, hoci 
nie taký zreteľný ako pri granitoidoch typu 1. Pre menší 
počet relevantných analýz zatiaľ možno predpokladal rast 
koncentrácie Ce v neskorých diferenciátoch, pretože tam 
sa uplatňuje berlinitová substitúcia, ktorá silne ovláda aj 
sprá\ anie apatitu (Broska et al.. 200"1-) . Berlinitová sub
stitúcia, ktorá je vstupom P do alkalických živcov páro
\ ým nahrádzaním AJ 3+ + p5+ za 2 Si4+ (London, 1992). 
účinne blokuje čast voľného P tak. že monazit za týchto 
podmienok nemôže vznikal a to vedie k akumulácii Ce 
vo zvy škovej tavenine. Po zvýšení koncentrácie Ce opäť 
nastáva saturácia monazitu voľným P v reziduálnej tave
nine, monazit začína kryštali zm·al a obsah Ce sa jeho 
frakcionáciou zasa efektírne znižuje (obr. 1 b). 

Fluktuáciu v distribúcii a koncentrácii Ce allanitu 
a monazitu možno \)S\etlit rozličným uplatnením sa 
fugacity O a aktivil) Ca vo felzických ta\eninách. ako aj 
intenzitou uplatňovania sa berlinitmcj substitúcie\ po
kročilých štádiách magmatickej diferenciácie. 

Poďokoľll11ie. Práca bola fina ncovaná projektom V EGA --1-907 
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Prehnit-pyroxenit na lokalite Danková 

MARTIN RADVA N EC 

Štátn y geologi c ký ústa\' D. Štúra. regi onálne centrum. Markušo1 ská cesta 1. 
052 40 Spišská Nov á Ves . Slovenská republ ika : radvanec@gsrcs nv. sk 

(Doruľené 3.5.2005) 

Prehnite-pyroxenite from the Danková locality 

Cooling a nd decompressi o n pa th of pre hnite- pyroxen ite on Da nko vá hill in th e northern pa rt of 
G emeri c Unit has been di vided into A , B. C and D phases . using on mineral og ical and petrol og ical data. 
The o rigin of prehnite- py rox enite is cl osel y as soci ated w ith K-ede nite-pargasi te metaperidotite and 
r elated to th e diffe rent depths of their evo lution. 

A. The magmatic. subso lidi c s tage was deľined in indica ti ve evidences. Durin g thi s stage the mínera\ 
assemblage rare sanidine (Ab, 5 1,,O r, 5 , ,, ) + di opside- 1 + rutile + zircon + Cr-s pinel had been for med in 
tempcra ture range 650-800 ' C and press ure near to 17 kbar 

B. During thi s phase th e metamorphic mineral assembl age Na-dio ps ide-2 (Jd ľrom 7 to 16 mol. %) 
+ hydrogrossular (core ) and li mited amount of tremol ite-act inolite + ta lc rep\ aced th e for me r and bas i
cally Ca>>K rich shonkinitic/C px-lampro ite or/and carbonatitic-magmati c and subso lidi c assemblagc. 
The phase of pyroxenite in the hi gh-press ure meta morphic e, ent in cl icates P-T cond itio ns bel o11 the 
j adeite + quartz stability fie\d . The metamorphi c peak has bee n dctermi ned to be in the ran ge 500-600 'C 
and pressu re below 17 kba r T he prese nce of thc Na-ri c h minera\s a llocated the signiťicant infl uence 
of fluids in the lower crustal conditi ons. 

C. Retrograde phase of the prehnite-pyroxenit e took place in mid clle -pressu re ľacie s. The retrog rade 
mine ral assem blage 11as fo rmed : cryptoperthitic mi c rostructures of K - ľeld spar + albite interg ro11th as 
the decompos ition of the rare sanidine and hydrog ross ular (rim) + actinol ite + allanite/R EE-clinozoi site 
+ Fe-di ops ide-3 + ilmen ite + titanite + anti gorite + rhodochros ite + smithsonite + quartz + Mg-chl orite 
+ apa tite in thc matri x. Thc tempe ra tu res 500- 630 'C and pressu res 3- 6 kbar cha racteri ze this stage. 

D. In thi s final -exhumation stage the prehnite- pyro,enite has unclergo ne re trogra cle mťtamorphi sm 

in the prehnite facie s of T = 300-400 °C: P = 3- 5 kbar The final retrog rade metam orph is m fo rmed 
the assembl age saponite + ca \cite and symplecti c inte rgro wth of prehni te+ al bite compos ition rimmin g 
Na-diopside-2 and reli c ts of the sanidine gra ins. 

Key words: Sl ov aki a. Gem eric Unit. Da nková. HP-m eta morphism . prehnite -p) roxe nite . sanid ine. 
Na-di opside. hydrog rossular . ca rbona tite 

Na S gemeri ka sú známe výsky ty _t~ls_tonicky ohraniče
ných ultramaťitových telies I triasovom v ápencia lebo 

- v níz kometamorfovaných až nemetamorfovanf ch sedi-=
mentoch permu. tri asu a jury. Ultramafitové telesá majú 
pre1 až.ne guľmý tvar s nerovnakým priemerom (O.X m) 
a I tejto forme sa najčastejšie vyskytujú na vápenco1 ej 
báze. Guľové o hrani čeni e týchto tektonický ch brekcií 
je známe z lokality Jaklovce. Dobšiná a Danková (Kor
diuk. I9-1-l ; Zl ochaa Hoiorka.I97I ; Kamenický.I957: 
Zlocha. 1980: Jaroš el al., 1980: Hornrka et al., 1985; 
Grecula, 199-1-: Radvanec. 2000). 

Na južnom svahu Dankovej sme na báze tri asového 
vápenca spolu s K-edenitovo-pargasitovým metaperidoti
tom zistili niekoľko ov álnych tektonickýich brekcií žlto
hnedého a jemnozrnitého pyroxenitu s prehnitom. Prehnit
-pyroxenit uza1retý v čiernej (grafitickej) bridlici má tvar 
amputm a nej žily (obr. 1 ). Minerálne zloženie horniny 
je pestré - 15 % trnrí diopsid, 5 hydrogrosulár, 25 tremo
I i t-akti no li L 20 prehnit. 20 kalcit. IO saponit-talk a 5 
asociácia krem e ň, rutil-titanit. ilmenit. zirkón. apatit, 
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klinozoisit bohatý na all anit-REE. Mg chl o rit, albit. 
K živec. antigorit. Cr spinel. rodochrozit. smithsonit. relikt 
sanidínu a i. (tab. 1 ) . Podla I ztahm mi nerálm a postup
nosti kryštali zácie sme I prehnit-p)rO\enite odlíšili meta
morťné štádium B . C a D. Sú to štádi á a minerálne 
asociácie, kto ré pri metamorfóze I znikali I spojitom 
procese. Štádi á reprezentujú rozličné P-T podmienky 
premeny prehnit-p) roxenitu I zá1 islosti od j eho exhumácie 
na poHch. 

Predmetamorfné magmatické štádium A 

Primárne minerálne zloženie hornin) (štádium A) nie j e 
známe. Indikujú ho 1zácne relikt) sanidínu (Ab 15. 16Or85.&,l
ktorý sa pri 111etamo1fóze rozpadol na zmes K žilca a albitu. 
Zmes má kryptopertitickú tC\tÚru spl etenia l) pu 3ť a indi 
kuj e rozpad pôrndného sanidínu pri poklese tepl oty 
na hranici 500 °C (Deer el al. , 1992: Bro11n a Parsons. 
1989). Podľa chemického zloženia pôrndný sanidín kryš
talizoval pri teplote od 650 do 800 °C (Bro1111 a Parsons. 
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Obr. l. Pozícia prehnit-pyroxen itu na južnom svahu DankO\ ej v rámci 
alpínskych tektonických jednotiek Západných Karpát. Skratky mine
rálov sú v tab. 1 
Fig. l. Position of prehnite-pyroxenite on the southern slope of Dan
ková hil l in the frame of Alp ine tectonic units of Western Ca rpathians. 
Minera l abbreviations are in Tab. 1 

Obr. 2. Rozpad zrna sanid ín u na zmes K ži1ca a albiru 1Ab.,. h. ls). 
Táto zmes má kryptopertitickú textúru s1ile te111 a typu 3f. Okolo zrna ,1e 
symplektit prehnitu (PrhJ s al bitom Ostatné skratkv minerálO\ sú v tab. 1 
Odrazené e lektró ny 
Fig. 2. Decomposition of the sanid ine grain to mixture oť K-feldspar 
and albite (Ab + Kfsl. This mi'\t ure has cryptoperthitic texture oľ intn
cation of 3f type. Around the grain i;, a symplect ite of prehnite (Prh) 
wi th al bite. Further mineral abbrev ia ti ons are in Tab. 1 Bad:scattered 
electrons. 

Obr. 3. Vzťah talk - saponitu (Sap). allan itu 1Aln) '.✓ a diopsidu-2 
(NaDi). prehnitu (Pr hJ a tremolit-aktino litu , prehnit -pyro,enite 
z Dankov ej. Odrazené elektróny 
Fig. 3. Relation talc-saponite (Sap). allanite iAl n). Na-d iop, ide-2 
(Na-Di). prehnite (Prh) and tremolite-actrnolite in prehnite-py ro xenite 
from Danková. Backscattered clectrons. 
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Tab. 1 
:'vlinerálne asociácie a chemické zloženie minerálov prehnit-pyro,enitu na lokalite Dankoní, metamorfní ch štádiách 

:'vlineral assemblages and chemical composition of minerals of prelrnite-pyro,enite from the localit) Danková in metamorphic phases 

:'vlinerál (miesto) Skratka 

sanidín (relikt, zmesi Kfs+Ab) Sa 
diopsid-1 (relikt, Di2l Dil 

spinel (stred) CrSpl 
(okraj) 
Na diopsid-2 (stred) Di2 
(okraj) 
rutil (stred, Ttn) Rt 
hydrogrosulár (stred) Grs 

hydrogrosulár (okraj) Grs 
Ti-hydrogrosulár (stred) TiGrs 
akti no! i t-hornblend Act-Hbl 
allanit-REE klinozoisit Aln 
aktinolit (, ejár+Cal, po Di l-Di2) Tr-Aet 

diopsid-3 hedenbergit (vždy s Act) Di3 

ilmenit (relikt, Ti-fáze) llm 
Ti-fáza (medzi Rt-stred a Ttn-okraj) 
Cr titanit (okraj Rt) CrTtn 
titanit (v matrixe) Ttn 
albit (v Sa+Kfs alebo,, Prh-symplektit) Ab 
K živec (v Sa+Ab) Kfs 
antigorit (, Ca!) Atg 
rodochrosit (v Ca!) MnCal 
kremeň Qtz 
chlorite Chi 
apatit Ap 
zirkón Zr 
smithsonit 1, Ca!) Srnt 

saponit-talk (matrix + Di2 + Act + Cal) Sap 
prehnit (S) rnplektite-Sa,-Cpx, rnatrix) Prh 
kalcit ( +Prh+Act v rnatri xe) Ca! 
ceruzit Cer 

Chemický vzorec 

K(l~(,Na(l [_.;;Al1 ccSi:_,J~o~ 
Ca 1 01 .\!1nn 02 Fe(i{l:2Mg(1 'r{Si 1 '.nAln(ll )Or, 

Na() (1-fcal) ()(,Mn(\ 1)\ Fe!_) 2(1iv1gf) ~-Al() 1,.JSi 1 ,rAl11 (1;)01, 

( Fe11 ,,_,Mg" q:'vlr\, 111 Ti 11111 )( Cr 1 ,,Al„ 5-Fe,, ,s' ~) -O 0 

(Fe11 r,,Mg11 "Mn1111.)(Cr, -,Al„ 5;Fe,, ,, ,_ J,O, 

Na() 1r,Ca()~""'Mn(ll)IFen21,Mg(l.°''""'Al111--1-(Sii ,r Al{)l)~)Or, 

N a0 wiCa0 'J_.;;Mn(I (1,Fe11 _r2Mgu -NAlll (1.;;(Si I r Alr1 (l_-,)01, 

Ti, ,,10, 
Ca,, rn,(Fen ,,}·Al." )-l 11„1Siss,OH/-l„ si,l,, ,,,O,,( OH "F,, -,J 1 ,,, 

Ca,, 1„1Fe11 1(,1 - Al;x, );,1111 Si, , 10Hi-l11 , 11 ) 1, ,,,0-"i OH, .,F11 ,sl, 
Ca1, 0c{Fe11 ,/"Ti 0 1 d'v1g11,,,Mn,, 111 Al, -lxl.s ,,-1ISi, rOH;-l,, ), ,,, 
( N a011-Ca, 51,Mn11 ,,,Fe,, 1,J .( Mg",AI" , ,Cr,, ,,,Fe,, "Fe„ J,O,.( OH), 
(Ca 1 x1Cen 10La1111_.:;Pr1i ii! N di1 (n ):::, i11JZnll 11 1 ľv1g1i 111 Fe11 ]!,\' ,~l ~ i-h. , 11 10 120 H 
( N an ,,Ca, 55 J,(Mg 1 10Ca,, ,~Ti 11 „9 Fe111.)'v1n, 11 „fe11 " 1 - 1,ISi- ,,,Al„ 1,1),0,,( OH. F11 ,,), 
(Nao ll.Jca, ,,Mnl) ,,,Fe,, 11,),( Mg, '!KAi,, "'Fe,, ')i Fe,,"'' '-),tSi- ,nAl,, ,,-)/},,( OH. F„ 11 ), 

Ca0 ()(,Mn0 (1..+Fe( 1 _mMg1\ .:;8AC1u 1Si:::, 111 01, 
N a0 02Ca11 ,r\;1nn mFe11 (,1,Mg11,(,A\01 1_1Si 2111 01, 

FeTi(J, 
Ti I nnO:::,(Ca(l'Y""N ann 1Fe(1 n:.l 1 0p(Ti(''!sAl(1 1nl1 1 ,,-'i(F(, ,1:-.JSir1,11,0_j_ 
(Ca 1 00 Fe0 ni) 1 111 ( Cr(I rqTi( 1 'ľ2 Alr 1 (q) 1 riuÍ Or, - 11~1 .2<J)Si 1 11 IO_f 
(Cao ')Se,,,,,\,,,.s(Ti, ,,,Al„ 11 ), ul o" isF,,,,,JSi",,,0-1 
K1 1111 N a0 ')')Al 1 00Si 2 (1( 10~ 
Ku(J,JNa11 n1A! 1 ()::,Si 1 ')KO~ 

( Mn" 11,Fe0 ,l.JMg, x, Al 1111-1l: '"Si, ,,,0,i( OH, •1F1, 11-) 1 ,,, 

Fen 112C~) ()(,Mgl I j sMn(I -_j_co \ 
SiO. 
Mg chlorit 
edax 
edax 
Zn>>Mn edax 

( K1111,N iii, 11-1Mg., 11-1Al 11 1 ,Fe,, -sl,, ,s(Si- ,,Al,, ,,,J,0.-l( OH, -,F;, ,-), 11,,.2H,O 
Ca_, 11,(AI 1 ,,1,Fe„ 111 1 ·) 1 ,1,(Si1, ,,,Al 1 ,1,J,0,-1( OH, ,,J,, 11 l-1 111 , 

CaC0 1 

Pb>>Mn>Zn edax 

Hrubo sú vyznačené hlavné minerály prehnit-pyroxenitu/Bold dcsignation indicates the main minerals of prehnite-pcro,enite 

1989). V celej ploche pyroxenitu s prehni tom ( obr. 1) 
sme \O \)brusoch zistili len 5 zŕn pórndného sanidínu. 
ktorS vždy lemuje symplektit prehnitu s albitom (obr. 2). 
Sanidín kryštalizoval v predmetamorťnom štádiu A spolu 
s diopsidom-1 (tab. l ). Táto asociácia spolu s rutilom. 
zirkónom (zrná majú viac ako 50 µm) a Cr spinelom indi
kuje magmatickS pôrnd protolitu \ oblasti chemického 
zloženia magm) shonkinitového zloženia alebo Cpx-lampro
ffru. Vzhľadom na vysokf podiel Cpx. kalcitu. skupiny 
REE-klinozoisitu a allanitu v metamorťite je pravde
podobné. že predmetamorfnSm protolitom bol karbonatit. 
ktorS bol \' interakcii s Na a K silikátovou taveninou. 

Metamorlné štádium B 

Metamorfné štádium B protolit významne prepracovalo. 
V tomto štádiu \Znikol Na diopsid-2 (Jd 7-16 mol. %, 
obr. -+). čast hydrogrosuláru (stred). čast Mg aktinolitu
tremolitu (Mg/(Fe +Mg)= 0.83, Na 0.15-1- \ pozícii B) 
a talku. ktorS sa v poslednom štádiu (D) hydrátoval 
na zmes saponitu a lalku (tab. 1. obr. 2. 3 a 6). Vysoko-

tlakové podmienk) štádia B sme odrndili od minerálnej 
asociácie \ poli stabilit) al bitu. od obsahu jadeitrn ého 
komponentu \ Na diopside-2 a od obsahu Hl) (0.5-2.2 
hmot. o/c) \ h) drogrosul ári. H) drog ros ulár kr) štal izm al 
pri teplote 500-650 °C \ poli stabilit) h)drogrosulár + 
kremeň pri tlaku PHzo nad IO k bar (Pistori uus a Kenned). 
1960). V priesečníku reakcie Tle+ 2Qtz + 3Cal = 3Di + 
3C:O2 + H2O a Tle+ 2Di = Tr sme\ kombinácii s U\e
denými údajmi stanO\ iii P-ľ a \ rchol metamorfózy 
v exhumačnom štádiu B na 720 °C a 17 kbar (Berman. 
1987), 

Retrográdne metamorlné štádium C 

V retrográdnom štádiu C kr) štalizrn ala hlavná čast 
h) drogrosulárn (okraj) s \) šším obsahom H2O (okolo 
2.2 o/c) a minerálna asociácia aktinolit + REE klino
zoisit-allanit + Fe-diopsid-3 +titanit+ albit+ K živec+ 
antigorit + rodochrozit-smithsonit + kremeň + Mg chlo
rit+ ilmenit +apatit+ kalcit. Tieto minerál) \Znikli 
metamrni'ný mi reakciami z minerál nej asociácie predmeta-
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Obr. 4. Chemická klasifikácia troc h odlišných generácií di o psidu 
(Di 1. D i2 a D i3) , preh nit-pyroxenite na lokalite Danl,;,ov á podľa o bsahu 
enstatitovej (En) ajade itovej (Jd) molekul y. 

Fig. 4. C:hemica l class ification of three differet di ops ide generations 
( Di 1. Di2 and Di3) in pre hnite-pyroxenite fro m the locality Danková 
according to enstatite (En) and jadei te (Jel ) molecule. 

Obr. 5. Vzťah rutilu (Rt ). titani tu (Ttn). reliktu Na cliopsid u-2 a matrixu 
s prehnito m (Prh ). albitom (Ab). Vlg -a ktino litom (Act) a kal c itom 
(Cal). Titanit vznikol podľa m odelovej reakcie 3 Rt + Qtz + 5Di + H20 
= 3Ttn + T r v C štádiu metamorfózy a ex humáci e prehnit-pyroxenitu. 
Odrazené elektóny. 

Fig. 5. Relati on of rutil e (R t). titanite (Ttn) . reli c t of Na-diopsicle-2 
and matrix with prehnite (Prh). a lbite (AbJ. Mg-actinolite (Act) a nd 
cal c ite (Ca!) . Titanite originatecl accorcling to m odel reaction 3Rt + 
Qtz + 5Di + H20 = 3T tn + Tr in C phase of metamo rphism and exhu
rn a tion of prehnite -pyroxen ite. Backscatterecl e lectrons . 

morfného štádia A a metamorfného štádia B. Charakteris
tickým znakom tohto štádia je vznik titanitu podľa reakcie 
Rt + Qtz + Cal = Ttn + CO2 alebo 3Rt + Qtz + 5Di + 
H2O = 3Ttn + Tr (obr. 5). Podľa výpočtu priebehu týchto 
reakcií , P-T diagrame sme pre retrográdnu metamo1fózu 
exhumačného štádia C stanovili teplotu 600 °C a tlak 
6-8 kbar (Berman, 1987). Pri nasledujúcej exhumácii 
prchnit-pyroxenitu smerom na povrch v kontaktnej zóne 
prehnit-pyroxenitu s čiernou bridlicou prebiehala úplná 

Obr. 6. Vztah diopsidu-2 (Di 2 ) bohatéh o na N a ta lk u-sa ponitu 
(Tlc- Sap) azonál neho h)d rog rosul áru (Grs), matri ,e prehnit-py rn
xen itu. Odrazené e lektróny 

Fíg. 6. Re lation of di opsi de-2 1 Di2) rich in Na -tal c-saponite (T lc-Sap) 
and zona l hyd rogrossul ar (G rs) in matr i , of prehnit e-p) ro,e nitc 
Backscattered e lectrons 

Obr. 7. Rozpad cliopsidu na kalc it (Cal) . aktino lit (Act) a kremeň 
(Qtz) na konci C štádia metamorfóz) Vzorka je z ko nta ktu prehnit
-pyroxenitu s čiernou bridlicou (pozri obr 1 ). Os tatné, ysv etli vk1 sú 
v tab. 1 Odrazené elektróny 

Fíg. 7. Decornposition of diopside on calcit<" (C'a l ). actino lite (Ac t) 
and quartz (Qtz) at the end oť (' metam o rph ic phase Sample \\as 
taken fro rn the co ntact of prehnite-py roxenite lľith blac k sch ist 
(cf Fig. 1 ). Futher e,planat io ns are in Tab. 1 Bac kscatterecl electrons. 

premena diopsidu na tremolit - aktinolit a kalcit podľa 
modelovej reakcie 5Di + 3CO2 + H2O = Tr-Act + 3Cal 
(obr. 7). Diopsid sa rozpadá, al pri teplote 500-630 °C 
a tlaku Pc02 3- 6 kbar. Takéto P-T podmienky charakte
ri zujú poslednú premenu,, štádiu C (Metz. 1970). 

Retrográdne metamorfné štádium D 

Posledné D štäcli um retrográdnej metamorfóz) bolo po ex
humácii pyroxenitu pri tepl ote 300--1-00 °C a tlaku 3-5 
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kbar v P-T podmienkach prehnitovej ťácie (Spear, 1995). 
lndexornu minerálnou asociáciou tohto štádia je prehnit+ 
saponit+ kalcit (tab. 1 ). 
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Abstract 

In the Apuseni Mts. (NW Rornania) vari o us hornľelses. sh.arns. and hydrated metasomatic rnch.s 
were ľormed at the contact between Mesozo ic sedirnentary rocks and two large Late Cretaceous-Earl 1 
Paleogene granodioritic intrusives. Largc brucite- bearing zones occur in the Ani s ían calcítíc-dolomitíc 
marbles forming two main depos its: Budureasa in the north and Pietroasa in the south. The irregular. 
sometímes lens-shaped brucite-bearíng zones range ťrom several metres up to tens of metres in \\idth 
and ľrom tens to hundreds of metres in length. 

Brucitc occurs as small thin larnellas. Well-developed larger lamellas are rare. Brucíte lame\lae group 
in clusters of various shapes Three t1 pes of clusters could be íden tilied ( 1) small. isorne tric clmtcrs. 
rarely containing relics of periclase: (2) large. irregular-s hapcd clusters. often containing carbonate 
relics: (3) oľal-shaped clus ters with brucíte associated with forsteríte relics and serpentíne minerals. 

Thc bulk chemícal analyses of the brucite-bearing dolomitic limestones point to an inhomogeneous 
bruc íte distribution inside both deposits with cither brucitc-rích (up to -io %) or brucíte -poor domains 
(less than 'í % brncite) 

The studies carried out o n lhe brucite deposits reveal a model of heating and coolíng sequenccs 
under conditions of 1cry low Xťnc during the contact metamorphism. The stratigraphic column of sedi 
ments covering the granodiorites at the time of the intrusion range frorn 2.5 to -i l,.111. poínting to approxi
rnately 0.1 GPa pressure ľor the contact metamorphism. At this pressure. the upper ternperature limit 
of brucitc is 600-610 °C. according to the reaction br= per+ H00. Lower temperatures . at-i00 °C can 
be estimated fro m the decompositi o n of ťorsterite according to reaction 20br +arg= 3-ifo + 'íl H,O. 
The direct decomposition of dolomite according to the reaction dol + H,O = br+ cc + CO, could take 
place over a wide range of ternperatures. 

Key words: Apuseni Mts„ granodiorites. contact aureola. bruc ite deposits. phase cliagrams 

Introduction 

Brucite Mg(OH)2 represents an industria! mineral with 
multiple fields oť use. lt is a high-refractory rm\ matcrial 
used for bricks and furnaces as well as a major source ťor 
metallic Mg or for Mg used in medicíne. As flame retar
dant. brucite is largely used as mineral ťiller, ťor diťťerent 
cables or rubber products. One oť main qualities of brucite 
is rcpresented by its high capacity oť sorption of heavy 
metal ions. so it can be used ťor thc water purifying, for 
the selecti \'e e\traction of hem-y metal ion s, and for the 
neutralization of acid waste \vaters. 

Geological setting 

In the northern part of the Apuseni Mts. (NW Romania) 
the Late Cretaceous to Early Paleogene intrusions into 
the surrounding dolomites. limestoncs and other sedi
ments oť Mesozoic and rarely Paleozoic age, generated 
e\tended and complex contact aureoles. They comprise 

3 58 

skarns, hydrated metasomatic rocks and hornfels respecti
\ el1 (lonescu and Balahan. 1998). Among them. large 
brucite-hcaring zones occur in the Anisian dolomitic 
marbles, forming t1vo main deposits: Budurcasa in the 
north and Pictroasa, in the south. 

Bel1\een 1982 and 1990 the brucite deposits ťrom 
Budureasa and Pietroasa \\ťľe imestigatcd b;, surťace pits. 
drillings and underground gallerics and thc brucite-bearing 
zones were sampled at I m spacing. rcsulting in an enor
mous wealth oť analytical. mainly chemical data (lonescu. 
1999). 

A schematic and ideali zed \ ie\1 of the contact of grano
diorites 11 ith the Anisian dolomites shows a zoned structure 
(Fig. 1 ). i. e. a transition from Mg-skarns into brucite
-bearing zones and finall::, to dolomites. 

(i) Granodiorites are holocr::,stalline h:,pidiomorphic, 
sometimes with porphyric appearance. 

(ii) Mg-skarns comprise periclase, ťorsterite. pyro\enes. 
garnets, vesuvianite. as well as clinohumite. tremolite. 
phlogopitc, talc. chlorite. epidotc-zoisite. apatite. serpentíne 
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Anisían dolomites + + 

Brucíte-bearing zone + 

Contact zone (skarn) + 

Granodioríte 
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Fig. 1. ldealized s ketch through the contact between granodiorites 
and Anisian dolornites. 

minerals, quartz a.o. The skarn thickness around the 
granodioritic bodies is relatively srna\\. ranging from 0.5 
up to 5-7 m. 

(iii) Brucite-bearing zones occur only at some distances 
from thc contact. The irregular, sornetimes lens-shaped 
brucite-bcaring zones range from several metres up to 
tens oť metres in width and ťrom tens to hundreds of metres 
in length. The a\erage thickness of the bľllcite - bearing 

zones is about 50 to 100 m. 
The average content oť brucite is 10.5 % in the Budureasa 

deposit and 7.6 'lc in the Pietroasa dcposit respectively. Thc 
bulk chemical analyses oť the brucite-bearing dolomitic 
1 imestones point to an inhomogeneous brucite distribution 
inside both deposits with either brucite-rich (up to 40 %) 
or brucite-poor domains (less than 5 ~ brucite). 

(iv) Outside brucite-bearing zones. only almost pure 
Anisian recrystallized dolomite occurs. without or with 
\·er) low Si and Al eon tent occur. 

Brucite mineralogy 

The mineralogica\ features oľ brucite were im estigated 
b) polarized light microscopy. scanning electron micro
scop). XRD and microprobe. 

Fig. 2. Cluster with brucite (Br) larnellae in a carbona te (Ca! + Dol) 
rnatrix N+. 

The Si-poor Anisian dolomites transformed direct\) 
upon heating into periclase-bearing and brucite-bearing 
dolomitic limestones respecti\ el). Other minerals s uch as 
forsterite. antigorite and chlorite occur oni) rarely together 
\\ ith brucite. 

Brucite ťorms srna\\ lamellae oľ 20, 20, 2 ~Lm up to 
80, 50 x 6 µm (Fíg. 21. Large lamcllae. 01 cr I mm in 
length \\ere oni) e,cepLional!) found. 

Brucite lamellae group in cl usters of \ arious shapes and 
sizes (50 µm to 1.3 mm in an: rage). The fi\lings oľ 
srna\\ veinlets or isolated crystals are rare. 

Three main 1) pes of brucite c\usters could be identified: 
a. Small. isomctric clusters. about 50 µmin diameter. 

rarely containing rclics oť periclase. 
b. Large. irregular or rhombohedral-shaped clusters. often 

containing carbonate relics: thc diameter of these clusters 
range ťrom 0.5 up to 1.6 e\ cn 1.8 mm sometimes. 

c. Ornl -shaped clusteľs. about 0.1, 0.3 mm in a\erage, 
\\ ith brucitc associatecl I\ ith ťorsterite relics and serpentíne 
minerals. 

.\1icroprobc im estigations re\ eal 86.05-86.5 1 9ŕ MgO 
in bruciLe. as \\ťll as thc presence oť the same mi,ture oľ 
calcite + dolomite grains insicle the brucite cluster as in 
the surrounding carbonate mass. 

The XRD pc1ťormed on the \\ hole brucite-bearing dolo
mí tie Ii mestone pťO\ ed the prcscnce of brucite, calcite and 
dolomite. Calculatecl \ alues of elementar) celi are close 
to those reported in the literatuťe ťm purc 111inerals. 

t 
T°C 

200 ·>- '------,· 

O 0.1 0.2 0.3 

(12) 

IP = O 1GPal 

0.4 0.5 

Fig. J. A phase diagram for brucite calculated " ith Thrnnocalc (Po,,ell 
and Ho lland, 2001 ). 
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Petrogenesis of the Brucite-bearing rocks 

It can be concluded, from mineralogical and field obser
vations that brucite ťormed: 

- by a prograde reaction, which generated periclase: 
dol ➔ per + cc + CO2 ťollowed by a retrograde 
reaction, which generated brucite: per+ H2O ➔ br 

- directly from dolomite by dccomposition: 
dol + H 2O ➔ br+ cc + ,CO2 or 

- quite rare. by decomposition of forsterite: 
fo + H2O ➔ br + atg 

Phase diagrams. The brucite-bearing asscmblages can 
be described in the CaO-MgO-SiOrH2O-CO2 system 
(Fig. 3), with the minerals: calcite-dolomite-periclase
-bruci te-forsteri te-anti gori te-( magnesi te-tremol i re and q uartz: 
Ionescu and Hoeck. 200-1-) . 

Among thc several possible reactions (calculated with 
Thermocalc by Powcll and Hol !and. 2001) the most 
important ťor brucite genesis are the ťollowings: 

( 1) per+ H2O = br 
(-1-) 3-1-ťo + 51 H2O = 20br + atg 
(IO) dol+ H2O =br+ cc + CO2 

( 1 1) dol = per+ cc + CO2 

The stability ťields ťor the main dolomite bearing 
assemblages in Budureasa and Pietroasa brucite deposits 
show that: 

- The stability field of brucite is restricted to the very 
low X co2 ( < 0.05) in a wide range of temperatures, 
up to 610 °C: 

- Brucite can form also in the original ťield of dolomite, 
at , ·er) low Xc02 or at the conditions of external influx 
of H2O-rich fluids (ťrom the granodiorite): 

- At even lower Xc02, brucite ťorms ťrom ťorsterite. 

Conclusions 

• The studics carried out on the brucite deposits re1cal 
a model of heating and cooling sequences under conditions 
of very low Xc02 during contact mctamorphism of the 
Anisian dolomites caused b) the Late Cretaceous-Early 
Paleogenc (hydrous) granodiorites. 

• The prcssure estimates ľo r the heating and cooling 
paths can be based on field relations: thc stratigraphic 
column of sediments cmering the granodiorites at the time 
of the intrusion ranges ťrom 2.5 to -1- km. pointing 
to approxi mate!) 0.1 GPa pressure ťor the contact meta
morphism. 

• At 0.1 GPa pressure. the upper Lemperature stability 
limit of brucite is near 600- 610 °C. according to reaction 
( 1) br= per+ H2O. 

• Lower temperatures. cl ose to 400 °C. can be esti mated 
from the decomposition oť forsterite according to reaction 
(-1-) 20br + atg = 3-Ho + 51 H2O. 

• The direct decomposition of dolomite according to the 
reaction ( 10) dol + H2O = br + cc + CO2 can take place 
over a 11ide range oť temperatures. 

References 

lonescu. C. 1999: Bruci te: Mineralog1 an d rn ine ral ogenesis. ťd. Did. 
Ped .. B11cfwres1. f 56 . 

lonescu . C.. & Bal a ban. A .. 1998: ľh e rm al conlact a ureola of the 
banatitic intrus ions from Budureasa a nd Pietroasa. Bihor Mts . 
(in Ro rnani an) Srud. U11iľ Bo/Jes-Bol_wi. XL!!!. !. 67- 74 . 

lonescu. C.. & Hoeck . V . . 2004: The rni neral ogy and genesis of the 
brucite deposits frorn ľ\W Rornania . A/JsrmCI rn/. 2. Tlie 32'"1 fmer
lllllional C!'o/og icu l Congre ľľ . F!ore11cC' . 470. 

Powell. R .. & Holland. ľ„ 2001 Course notes ťor Thermoca lc 
Works hop 2001 Cal c ulating metamorphic phase equilibria (CD). 



!v!inem/ia S/ornrn. 37 (2005). 36/-362 
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Raman spectroscopy of serpentine-group minerals from 
metaultramafic rocks in the Western Carpathians 

According to dominant presence of roc k-formin g serpent ine-group mincra ls 1cl11·)sotilc. li zardite. 
antigorite) the metaultramaľic roc ks of Western Carpathians are di, idecl in to l\\O grnups: bodies \\ith 
antigo ri te locc urrences in pre-Mcsozoic meta mo rphic comple,cs) and bodies \ľith chr\Sotil e anJ li zar
dite (co nnectecl b) Mesozoic rocks sequences ). Ra man spectroscop) of serpcnt ine -group minerals 
pointed to ne" opportunities in the ir idcntiťication: antigoritc is characteristic by e xplicit spectra l pec,ks 
at wa, e numhers: 10-1-1- cm· ' . 683 cm 1• 635 cnY 1• 520 cm 1. 375 cm· 1• 230 cm ' and c hr) sotile by 1 105 crn 1• 

693 cm 1 • 390 c m· ' a nd 3.j.8 cm 1 . Presence of chrysotile or antigorite al\ows ro integrate metaultrarnaľic 
boclies into groups fonned at different geo logical positions and P-ľ conditions. 

Key words: Raman spectroscopy. metaultrarnafics. antigorite. chrysotilc. Filipovo. Secllice 

Metóda výskumu 

Hoci Ramano\ efekt je známy od roku l 928 a jeho 
spektroskopia s IR spektroskopiou sú komplementárne 
identiťi kačné metódy, pn é komerčné prístroj e. ktoré ho 
vyuŽÍ\ a_jú. sa ob_j3\ i Ii až \ roku 1950. Ramanova spektro
skopia sa dy namickejšie začala roz\ íjat hlarne pred -l-0 
rokmi po zavedení laseru a Fourierových transformácií 
do jej aplikácie, lebo bez t5chto doplnkov je použírnnic 
prístroj ov späté s \ e ľkjmi ťaž kosťami. Súčasné komerčne 
1) rábané Ramanovc spektrometre majú vo \ 5ba\ e laser 
(Ligh1 A111plificario11 hr Srimu!ared Emission oj RCJdia
rion - /.osil11manie S\ella stimulmanou emi siou žiare
nia) pracujúci \ plynnom. k\ apalnom alebo v tuhom 
sk upenSt\ e a pokrývajúci oblast od VIS cez UV až po 
rtg. žiarenie . Stimulrnaná emisia \' tomto prípade značí 
takú produkciu e\cito\an)'·ch stanJ\ atótnO\" alebo mole
kúl. pri ktorej vznikajú fotón) žiarenia s ľO\ nakou frek-
1enciou. V laseri zároveň pôsobí pozitívna spätná väzba 
(čím viac ľotónov s danou frek\ enciou sa vyžiari , tý m 
\ iac sa ich podnecuje). Pracm n)' m prostredím lasera je 
rezonátor. obl asi med1.i d\ oma zrkadlami. kde sa generujú 
(a odrá1a_jú) fotóny s určitou frehenciou. smerom pohybu 
alebo s pola1-iz.áciou. V ííom môžu zotrval len \ 1nm é dl žkv 
spÍiíajúce istú podmienku. Vlny. ktoré túto podmienk~1 
nespÍňajú. sa rušia interferenci ou. Vlnmé dÍžk). ktoré sú 
mimo rozsahu frek\encií lasera. tiež r5 chi o miznú. lebo 
ic h nemá čo zos ilnil. Fotóny sú teda mnohonásobne 
zosilnené prán: \ daka možnosti stimulm·anej emisie 
\' prostredí lasera. Tak5to fotón totiž stimuluje dalšie 
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fotón) s presne takou freb enciou, akú má on sám. Fotóny 
sú na\ yše \O fáze. t. j. ma.\imá a minimá ich v ín sa 
zhodujú. Takto generm ané žiarenie sa odráža medzi d\ orna 
zrkadlami a po dos iahnutí istej intenzít) \Jrazí cez polo
priepustné zrkadlo ako munochromatick5· koherentn5 
lase rovS" 1 úč. K oherencia ž.iarenia 1.načí. že \"Šetk) elektro
magnetické\ In) sú rn ľázc. 

SC, tuhoľázm é a b apalné lasery. kdn5 m z najstarších 
tuhofá1m fch typm je rubíno\ S" laser\:, t\ oren5 roku 1960. 
Jeho nápli'í trnrí kr) štál rubínu. čo je Ali}, s prímesou 
Cr1+ iónO\ \ mriežke. Ďalej je to laser skladajúci sa z Nd3+ 

iónO\ \) skytuj úcich sa I nízkej koncentrácii \. ytri tm o
-hli nitom granáte (Y _,A L,Od. Nd-Y AG laser pracuje pri 
dno\ ej dÍžke 106-1- nm. Pri pl) no15 ch laseroch z\ ·yčajne 
ide o d\·oj zložkO\ C, zmes pl) nrn - jednou sa dosahuje budenie 
a druhá sa \ yu2írn na emisiu. Medzi pl ynové laser) patrí 
napr. hélim o-neóntl\")' (zmes \ pomere .'i 1 ) . argónO\ r 
kryptóno1 ý. C02 a dusíko\). Tuhoľázo \ ·é a plynm é laser) 
pracujú len na ist5"ch frehenciách a nedajCt sa spojito ladil. 
Požiada, ku ladi teľnosti spÍíía farbi I O \ S"· laser. ktorS" obsa
huje rozpúšiadlo so širokou \ ibračno u charakte ri stikou. 
Rezonátor sa \- takom prípade ladí otáčaním difrakčnej 
mricž.k) a t)m sa nasta\Ltje praco\ ná vlnová dÍ1ka. 

Ramanm o spektrum srn e merali na Univerzite " Ales
sandrii (Taliansko) na norkách serpentÍllO\')Ch mine
rálo\ RarnanO\ S m spektrometrom .Tob in Y1ern HR 8000 
LabRam \)ba1·enom mikroskopom Ol)mpus BX-l-1 a \ Zdu
chom chladen 5°'rn detektorom CCD. v ktorom j e zdrojom 
žiarenia laser HeNe 20mW (632. 8 nm. 20mW) \ rozsahu 
freb eneií \ lnočtu 200-1200 cm 1. 
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Ramanova spektroskopia potvrdila možnosi identifiko
vať minerály skupiny serpentínu, pričom antigoritje cha
rakteristický prejavmi pri vlnočte 1044 cm· 1, 683 cm·1, 

635 cm· 1, 520 cm· 1, 375 cm I a 230 cm I a chryzotil pri 
1105 cm 1, 693 cm·1, 390 cm· 1 a 3--1-8 cm· 1• Tieto hodnoty 
sú v zhode s doteraz publikovanými (Bard et al., 1997: 
Rinaudo et al., 2003, a i.). 

Geológia študovaných výskytov 

Vzorka z o! iv ínovo-amfi bolovo-chlori tového meta
serpenti ni tu od Filipova (severné veporikum) obsahuje 
horninotvorný antigorit. Okrem tohto telesa sú zo západo
karpatskej geologickej literatúr1 známe aj dalšie vfskyty 
podobných hornín (Hornrka et al., 1983, 1985. 1993, 
199--l-. 1997: Spišiak et al., 1998, 2000: Méres et al.. 
2000). Ich rudnú mineralizáciu študoval Rojkovič et al. 
( 1978. 1979, 1982, 1985) a Chovan et al. (1994) a geo
logickou, štruktúrnopetrografickou a geochronologickou 
stránkou oko! i tých hornín metabazi tovo-amfi boli tového 
komplexu v doline Veľkého Zeleného potoka, ako aj 
dalších oblastí hronského komplexu sa najnovšie zaobe
ral Korikovsky a Putiš (2002). Z ich práce vyberáme, 
že teleso metaserpentinitu pri Filipove sa prevažne skladá 
zo serpentínovo-tremolitovo-cummingtonitovo-chloritovo
-olivínovo-magnetitových hornín. Metaserpentinit1 sa 
miestami skladajú z Mg-chloritovo-tremolitovo-magneti
tových hornín bez serpentínu. 

Všetky minerály sú metamorfné a horniny odvodené od 
primárnych magmatických fáz, za aké sa pokladajú úplne 
serpentinizované plagioklasové harzburgity (kompozícia 
hornín - okrem obsahu H20 a CO2 - korešponduje s plagio
klasovými harzburgitmi). Okolitou horninou je stauroli
tovo-chloritovo-granatická a dvojsľudná rula a epidotické 
amfibolity hronského komplexu. Metaserpentinity majú 
jemnozrnný matrix s euhedrálnym neorientovane usporia
daným acikulárne prizmatickým tremalitom, Mg-hornblen
ditom. Mg-cummingtonitom (veľkosi od O, 1 do 0,7 mm), 
Mg-chloritom. so zaoblenými a predÍžen)'mi porfyro
blastmi olivínu, kryštálikmi magnetitu a ilmenitu. Zistil 
sa aj nie ojedinelý výskyt chlórapatitu (Krist. 1967). 
Euhedrálny habitus týchto minerálov indikuje, že asociácia 
kryštalizovala po serpentíne pri prográdn~j metamorfóze 
nízkoteplotných serpentinitov, a to skôr ako sa nahroma
dili vysokoteplotné minerály ultrabazitov, a preto sa 
označujú nie ako metaharzburgity. ale ako metaserpentinity. 
Magnetit a ilmenit sa vyskytujú vo všetkých mineráloch, 
no najčastejšie v chlorite. V telese od Filipova sa ne
našiel nijaký mastenec ani karbonáty. Podobne ako 
všetky minerály obsahujúce vodu aj olivín je metamorťný. 
Jeho zrná majú v centrálnej časti a na okrajoch priamo 
rastúce tvary, obsahujú množstvo acikulárnych inklúzií 
cummingtonitu a tremolitu a sú v rovnovážnom kontakte 
s Mg-chloritom, so všetkými amfibolmi a so základnou 
serpentínovou hmotou. 

Vzorka chryzotil u sa analyzm ala z metaultramaťického 
telesa lokality Sedlice. Geologickými aspektmi a hornino
t\ ornými minerálmi tohto telesa sa zaoberal Cambel 
(1951 ), Hornrka et al. ( 1980. 1985). Fejdi a Kol ník 
( 1988), Radvanec (2000). rudné minerály podrobne študoval 
Kantor ( 1955), Rojko\ ič et al. ( 1978. 1979. 1985) a geo
fyzikálne metódy tam použil Gnojek a Kubeš ( 1991 ). 
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Abstract 

The Mi ocene l'Olcanic activity in the Trans-Tisza Region (TIR) lasted approximate ly 8 Ma from the 
Eggenburgian-Ottnan gia n to the Pannonian s. 1 Under a thi ck co,·er of Pannonian sediments. 100 to se 
veral 1000 m oť volcani c material (andesite. dacite and rhyolite lavas and pyroclastics) can be estima
ted ťrom boreholes, underlying di scord antly with much older sed iments. We report the first boron and 
chlorine concentration data (by prompt gamma activatio n analysis) of volcanic rocks from the northe rn 
TTR (Ny írség area) - where the volcanics reach the g reatest thickness (Komoró. Nagyecsed) - and 
from the middl e part oť the n -R (Central TTR-flysc h) (Fig. 1 ). These analytical data provide inťonn a 

tion about the fluid addition to the magmatic so urce for these volcanoes and the relationship between B 
content and their KIA r ages. 

The o ldes t Miocene (Ottnangian. 17.9-18.5 Ma) volcan ic rocks are rh yo lites from a boreho le oť 
Kisújszállás. Boron concentration measured in biotites separated from the a bm e menti oned rhy ol ite 
roc ks is variable (3.1-7.9 µglg). East-northeast from this area (at Nyírmártonfalva) the Miocene l'Olca
nism started w ith andesites ( 17.1 Ma). and were followed by rh yolitic and rhyodaciti c tutfs (Middle 
Rhyolite Tufť). which have an average boron content oť 6 µg lg. One of th e youngest volcanic rock 
( 12. 1 Ma) investigated in thi s study is from the borehole of Komoró- 1 ha, ing the highest boron content 
( 1-:1.4 µglg). 

Key words: boron, KIAr dating , prompt gamma activation ana lys is. Trans-Tisza Region. calc -a lkaline 
volcanism 

Introduction, analytical techniques and results 

Boron concentration measurements are useful in studies 
of tluid enrichment of the magmatic source regions of dif
ferent \ olcanics. The magmatic \ olatiles originating from 
the subducting slab and sediments can be detected by mea
suring the light, fluid-mobile element contents , like boron 
or chlorine. Boron is a highly fluid-mobile and incompa
tible trace element, thus it has great potential as a tracer 
of deep earth fluids, and in the recycling of crustal materials 
to the mantle. Boron is cnriched in subduction-rclated 
vo lcanic rocks (-35 µglg) originating ťrom the subducted 
oceanic s lab and sediments (80-120 ,ug/g: Ryan and 
Langmuir. 1987: Lccman and Sisson. 1996). compared to 
the man tle ( < 0.1 µg/g; Chaussidon and Jam bon, 1994). 
Most of the boron, along with other fluid-mobile ele
ments like chlorine, leaves the slab during metamorphic 
dehydrati o n (Lceman et al.. 1992; Scambelluri et al.. 
2004). Thesc volatiles reduce the melting point oť the 
minerals . ini tiating partial melting. 
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For boron concentration measu rcment (on thc same 
samples, which the K/Ar age dctcrmination were performed) 
we used prompt gamma activation analysis (PGAA) at 
thc Budapest Research Rcactor (Hungary) . Next to boron , 
few other trace elcments (C l. Sc. Sm and Gd) together 
with major components \1 erc determincd. The princi ple of 
the PGAA method is the dctection of prompt y-rays 
which originate in the (n. y)-reactions during ncutron 
irradiatio n (Révay and Belgya. 2004). The prompt gamma 
radiation is characteri stic, thus qualitati1e and q uantitati\e 
(Yonezawa. 2004) anal)ses are possible ťrom the prompt 
gamma spectrum. For detailed description of the prompt 
gamma spectrometcr sec Belg) a ct al. ( 1997) as 11 e ll as 
Révay and Belgya (2004). For the spectrum evaluation, 
1vc used the Hypcrmet PC software developed at the 
Nuclear Research Department, lnstitute oť Isotopes of the 
Hungarian Academ) oť Sciences (Réva) et al., 2001 ). 
The Dopplerbroadcned peak of B at 477.6 keV 11as fitted 
with an improved model oľ Szentmiklósi et al. (2005). 
The powdered rock sam ples were dried at 105 °C for 8 hours 
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and l-2 g of each were heat-sealed in tluorinated ethylene 
prop:> Jene (Fl:.P) film. From the core of the IO MW research 
reactor (BudapesL) a cold neuLron beam is guided to the 
PGAA apparatus. The cold neutron beam has a 5 \. l 07 

cm 2s I thermal equivalenl flux at the sample position. 
The neutron beam during these measurements was colli
mated to an area of 2 x 2 cm. The typical irradiation tíme 
lasted for 60-90 minutes. 

The K/Ar age dctcrminations of the same core samples 
and thcir chronological interpretations were given previousl) 
by Széky-Fux et al. ( 1985). On the basis oť petrology 
and mineralogical composition oť the core samples the 
KIAr dating has been carried out on whole rocks or mo
nom ineralic ťractions. The radiogenic argon content II as 
measured with a magnetic mass spectrometer and argon 
e\.traction line developcd in the Jnstitute of Nuclear Research 
oť the Hungarian Academy oť Sciences (ATOMKI). Potas
si um content was measurcd with a di gital flame photo
meter. Li interna! standard and Na buffer was added to the 
dissohed sample. See details on experimental method in 
Balogh ( 1985). 

The main purpose oť this stud) was to report che first 
ooron concentration data oť Miocene cm ered, olcanics ťrom 
TTR (Fig. 1) in rcspect to their KIAr ages (Fig. 2a, b). 

Fig. l. Sketch of the north-eastern 
Tran s-T isza Rc g io n of H unga ry "ith 
the borehole locations of the e\am ined 
core samples. and thc important tec to 
nic lines . Dotted lines are the sketchy 
bo unda ľ\ o ľ the Cretaceous-Paleoge ne 
fl) ch zo ne 

Boron contents oť the e\arnined II hole rock samplcs are 
ranging ťrom -1-A to l-1-.-1- µglg. 11hile the boron concentra
ti ons of the biotites separated frorn rh)o!ites are in bet11een 
3.1 and I8. l ,uglg. Boron contents oť the nami ned 11 hole 
rock and biotite sarnples 01erlap (Fig. 2a. c) . 11hile the 
ch lori ne eon tent of the biotites is ob, iousl) higher (abm e 
800 µgl g) Lhcn that in the 11hole rocks (under 100 µg l g. 
Fig. 2b. d). Co1-relation bet11 een the K/ A r ages and boron
-chlorinc contents can be obsen ed. Younger the rocks are 
the more boron and ch lori ne II as measured in thcm ( Fig. 
2a. b). Boron and chlorine concentrations oť thc II hole 
rock samples are increasing 11 ith higher SiO2 concentration 
(Fi g. 2c. d). 

Discussion and conclusions 

The average boron content oľ TTR, olcanics (8.7 µglg) 
and the upper crust (~IO µg/g) is similar. ľalling in the 
range t) pica! oť the ocean island basalls ( l-20 µg/g). but 
higher then MORB 1alues (~3 µglg) . D ue to the incom
patible beha, ior oť boron and al so chlorine, their concen
tration is increasing II ith the increasing SiO2 concentra
lion. The chlorine contcnt in biotites is much hi gher then 
in the II hole rock. The boron concentration oľ bioti tes 
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and whole rocks overlap. Fluid/rock part1l!oning coeffi
cience of chlorine is higher then that for boron, thus 
8 /CI ratio oť fluids lea,ing the subducting siah is 
progressi \ ely i ncreasing with increasing depths and tem
peratures (Scambelluri et al.. 200...J.). The 8/C'I ratio of the 
core samples is decreasing with lhe increasing age oť the 
volcanics . 

The low angle subduction of a presumably oceanic 
crust started at around 20 Ma. The long term subduction 
caused important so urce contamination without the sub
ducting slab reaching the magma generation 11indo1ľ. In 
the initial stage oť back are e,tension. diapiric uprise oť 
large-vol ume partia! mells ťrom the contaminated mantle 
caused underplating and crustal anatexis. That led to mi 
xing oť crustal melts with mantle-derived magmas, resul 
ti ng in silicic volcanism. In the Miocene. related to a basin 
formation. intense volcanic aclivity began in the Centra! 
TTR al Lhe Ottnangian stage ( 18.2 Ma). The TTR volca
nic rocks could be enriched 11ith boron through meta
somatism from subduction related ťluids or a grealer degree 
of crustal assimilation. Older rhyolites s holľ a larger 
crustal melt contribution in comparison to the younger 
oncs. With more intense back are extension decompression 
melting of the upri sing asthenosphere caused andesitic 
\ olcanism. 

Mantle-derived mafie magmas mixed with ľariable 

amount of lower crustal melts resulting in the parental 
melts of the silicic volcanic rocks oť the BUkk ťoreland. 
Genetic relationshi ps bet1,·een the igni m bri tes and the 
calc-alkaline volcanic rocks are suggestcd b) the radiogc
nic isotope data. Howe\er. andesite and dacite scorias and 
pumices from Bi.ikk foreland show higher boron content 

'.:' Biotite in rhyolite 
11 Andesite 1 

o Rhyolite 1 
1 

(aboľe 20 µg/g: Lukács et al„ 200...J.J. mcasureci in the 
examined TTR samples. 11 hich could reťer to an inhomo
geneous lithospheric mantle compositi on und er the 
regíon. Boron and also chlorine can retain beyond the 
depths oľ are magma ,ources (Scambelluri et al.. 200---1-). 
thus these light elements potentiall) introduce anomalies 
in the upper mantle. T hi s preliminar) stud:-, support 
ťurther analysis as planed on si milar outcropping calc
-alkaline 1olcanics. 
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Charakteristika biotitických xenolitov z Brestova, Slanské vrchy 

MARIÁ'J KOŠUTH 

Katedra geológie a mineralógie FBERG TU. Park J. A. Kamenského 15. 043 84 Košice. Slovenská republika 

( Doru<'ené 31 3. 2005) 

Characterization of hiotite xenoliths from Brestov, Slanské vrchy Mts. 

Andesite extrusive bodies of Brestov Forrnation (Sumw1ia11 ) contain xenoliths of 1arious types. The 
composition of dark -coloured bio titic xenolithes and its mincral s was s tudied b) the use of scvcral 
an alytical methods Both diff erent xenolith types are built mostly of biotite and plagioclase An.u, _ "'' 11 ith 
less amounts on pyroxenes (augite and enstatite). quartz. K-feldspar and ilmenite. Biotite . 11ith prevai
ling phlogopite end-member. is more extcnsively chloritized in the fiat schistose xenolith sample. 11 hile 
biotite from large granular xenolith is fre sh. nearly untouched by deh ydroxylation. We suppose . that 
both fragments come from the Čierna hora crystalline co mplex. undcrlaying th e Tertiar) basement. 

Key words: Neogene andesite. micaceous xenoliths. biotite. mineral composition 

Opis vzoriek biotitického xenolitu Enalogénne xenolity sú fragmenty podložných hornín 
odlišného petrografického charakteru v magmatických 
horninách poskytujúce priame informácie o horninách 
hlbších tektonických jednotiek. Ich výskum sa v Západ
ných Karpatoch začal pomerne nedávno. Študoval som 
ich v Ca alkalických vulkanitoch na regionálnej úrovni 
S lanských vrchov. 

.Jednou z nových !oka! ít s ich výskytom je Brestov ( 16 km 
na JJV od Prešova). Ide o dva lomy na jv. úbočí kóty 
Zobraná (61 O m) 1,5 km od obce. Situované sú v andezi
toch brestovskej formácie, ktorá je najzápadnejším mor
fologickým celkom neogénnych andezitovýcch produktov 
v severojužnej línii Slanský·ch vrchov. Formáciou sú vy
preparornné extruzívne dómy andezitu sannatského veku 
(Kaličiak et al.. 1981 ) ... Hyperstenický" andezit s amfibo
lom je svetlosivej farby s porfyrickou štruktúrou. Vý·rast
lice do 7 mm tvorí andezín, pyroxén a čierny amfibol. 
Andezit je lokálne veľmi pórovitý a dutinky v ňom mies
tami vypÍňa žltý kalcit. V porovnaní s andezitom Slan
ských vrchov je relatívne acidnejší (tab. 1 ). 

Pre xenolit označený BrXI je typická zreteľná bridlič
natosi, ktorá pri xenolite BrX2 chýba. Je plochého tvaru 
l O x I cm. jemnejšej zrnitosti (0,X mm), relatívne homo
génny, s lepidoblastickou štruktúrou. Brid! ičnatá hnedá 
hornina je vizuálne blízka pararule až glimmeritu a okrem 
šupiniek biotitu obsahuje asi 18 S7c plagioklasu aj augit? 
(identifikované rtg. analýzou). Kontakt s okolitým 

Hornina obsahuje uzatvoreniny xenolitov z podložných 
súvrství sedimentov bádenského a karpatského veku, 
ktoré tvoria hlavne vrstvy vápnitého a prachovitého ílov
ca i pieskovca mirkovského, kladzianskeho a soľnoban
ského súvrstvia (Kaličiak et al. . 1981 ), ale aj magmatické 
diferenciály. Zaujímavé sú nálezy tmavých sľudnatých xe
nol itov. Biotitické xenolity sa v Slanských vrchoch našli 
aj na lokalite Maglovec a Borovník, ale maglovecké 
xenolit) sú mikrozrnné až celistvé bez znakov bridlič

natosti. V xenolitoch z dalších lokalít tvoria šupinky 
biotitu len rozptýlenú vedľajšiu zložku. Vzorky z Brestona 
sa odlišujú hrubšou lepidoblastickou štruktúrou. 

367 

Tab. 1 
Porovnanie chemického zloženia obid1och biotitickfch \cnolito1 

s ana lj'·zami ande zitu bresto1 skej formáci e 
(*Slaľkovsk)': 'Kaličiak ct al.. 1981) 

Comparison of chemical composition of both biotite xenoliths with 
anal yses of anclesi tc of Brestm Fm. 

(*Slavko1skj': ' Kaličiak e t al.. 1981) 

vzorka Br XI BrX2 andezit* andezit' 

SiO, 41.16 41.90 S8.22 62.16 
TiO, st. st. 0.88 0.85 
P,05 st. 0.20 0.30 0.17 
Al,0 1 9,94 22.04 18.38 16.86 
Fe,O , 9.94 4.85 1.89 1.98 
FcO 8.62 8.04 3.97 3.89 
MnO st. O. IO 0.11 O. II 
C:aO 1.96 11 .2 1 2.83 6.30 
MgO 11.89 3.95 3.17 2.92 
K,O 3.60 4,00 uo 2.08 
Na,O 1.00 1.80 1.61 2.86 
H20 1.29 0.47 1.16 O.Ll 
HoO~ 3.85 1.22 0.99 

SUMA 100.38 % 99.78 % 99.78 % 100.31 % 
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andezitom je ostrý. bez zreteľného reakčného lemu. Čiem) 
kompaktný xenolit BrX2 je , äčší (,) še 20 cm) a , po
ro\ naní s plochým xenolitom Br XI má skôr trnr izomet
rickej mandle a je hrubšej zrnitosti. Šupink) biotitu sú 
väčšie (priemer 0.5 mm. ma.\imálne až 3 mm). s vyso
kým leskom na štiepn) ch plochách a známky premen) 
badateľné len pozdÍž puk! ín. S ľudnatú zložku oproti BrX l 
približne v rornakom objeme prerastá s,etlý granulárny 
plagioklas. Kontakt s andezitom je ostrý. bez vi zuálnych 
známok kaustickej al terácie , e.\okontakte. Nezreteľný 
hnedastý lem ,. cndokontakte spôsobujú nahromadené 
opakové častice vznikajúce alteráciou pyrménm. 

Minerálne zloženie biotitických xenolitov 

Prrntné určenie minerálneho obsahu biotitických .\eno
litO\ sa opieralo o rtg. difrakčnú analýzu (Mikrometa II. 
CoKa) aj CHA (tab. l) vykonanú na Katedre geológie 
a mineralógie F BERG TU v Košiciach. V rtg. záznamoch 
vzorky Br X l aj BrX2 pozície hlavných reflexov. vý'voj 
intenzít i absencia , · edľajších difrakčných čiar poukazujú 
na biotit príp. na biotit analogický' flogopitu :n. Možné 
flogopitové zloženie signalizuje V)SOký obsah MgO 
v chemickej analýze xenolitu BrXl (tab. !). Rtg. analýza 
, obidvoch xenolitoch potvrdila aj zastúpenie plagioklasu 
a napriek prekrývaní u reflexov aj pyroxénu. Hlavný refle.x 
chloritu - prirodzeného produktu premen) biotitu - pre
zrádza istú mieru alterácie. ,ýraznejšiu pri .xenolite BrXl. 
Vzorky sú tiež lokálne zeolitizované. čo možno predpo
kladat podľa prítomných difrakčných čiar stilbitu. 

Kompaktný .\enolit BrX2 sa analyzmal mikroskopicky 
a mi kroanaly ticky. Mikroanal) tické meranie sa , ykonalo 
,. Rakúsku (Karl-Franzens-Universität, Graz) na prístroji 
.TEOL 631 O. Obsah pn kov sa meral metódou WDX 
s kalibráciou štandardmi. získané dáta sa prepočítavali 
pre , zorce stechiometrickou metódou a umožnili presne 
identifikovať a sledm·ať ,ariabilitu zloženia hlavných 
minerálov. 

Plagioklas. Xenomorfné zrná aj porf) roblast) sú , eľké 
až 1.5. ale prevažne 0,5 mm a mikroskopicky sa vy
značujú typickým polysyntetickým zrastaním. Polohy 
rtg. difrakčný ch línií plag ioklasu sú blízke nízkemu 
andezínu (9--1-57. tab. JCPDS). Chemické zloženie sa 
overilo rnikroanalyticky v rámci ôsmich bodových 
analýz. Variabilitu izomorťného zastupovania pn kov 
po prepočte na 8 atómO\ ých O ohraničujú interval) 
kr) štalochcmického vzorca (aj obr. 1) 

Plagioklas v .xenolite BrX2 zodpovedá izornorfnej 
zmesi al bi tu a anortitu s pri bi i žne , ) ro, naný m zastúpe
ním koncových Na H Ca molekúl. V zmysle staršej 
nomenklatúry možno zloženie označiť ako andezín alebo 
labradorit. 

Biotit. Spolu s plagioklasom je jednou z ch och domi
nantných zložiek xenolitu. Jeho hncdočierne šupinaté 
kryštáliky majú nízk) stupeň prednostnej orientácie. Che
mické zloženie dokumentujú tri bodové analýz) WDX. 

Or 

BrX2-11 • 

• An d L a b .... . .. 
Ab BrX2- plagiok lasy An 

0hr. l. Chemic~é zlo1en ie pl ag ioklaso1 aj K 7.ÍľCO\ z BrX2 1 ternár
nom Or-Ab-An diagrame. 

Fig. 1. Che mical cornpositi on of plagioc lases as " ell as K - ťeld spars 

from BrX2 in ternary di agram Or-Ab-An. 

Sumárn) obsah molekulárnych komponentov 96 . .12 až 
98. l 3 7c poukazuje na 2-3 9í zastúpenie OH aj ostat
ných prída, ných anióno1 (F. O a Cl). Pri chýbajúcom 
stanmení H20 sa obsah pn k01· prepočítal na 22 aniónrn 
O (020 , tetraéclrickej pozícii) kryštalochemického, 1,orca 
s ľúd 12M,i_6 2_0T80 20(AJ.i , súlade s nm ou platnou 
nomenklatúrou (Riedcr et al.. 1998). Súborne kreo, an5 
,·zorec má tvar 

( Kl,N--1 _7[ N <li,,[(cO __ \ [Call.>1,) ( M g_1_,. l----+.l ČFe 1 
[Si ,-1i-,, nO ,,,I (O H) .. 

Úhrn pn ko, , pozíci i M je blíLk) 6 (M6 - Mľ = -0.25 
až. -0.36). rovnako a_j Si ~ 6. čo _je l) pické pre trioktaed
rické sľucl) skupín) biotitu s minimáln)m podielom 
eastonit01ej či sidcrof:litmej zložk_\. Pri pozoruhodnom 
obsahu Ti 2.19 až 5.0-+ 11'- naprich. možnému podielu 11 Ti 
v T je množ.stvo Al mimo T neurčité a , pozícii M 2 + 

relatírne nízke. Napriek diskutabi Inej hraničnej I ínii med1.i 
flogopitom a biotitom zastúpenie flogopit01ej molekul) 
X 8\ 10 : 0.80 '"' 0.58 neumožňuje tma, C1 sľudu , BrX2 
po\ažm at za ťlogopi t. Pri obsahu FeO 8.9 l '"' 17 .08 9í; 
ide skôr o biotit (Deer et al„ l 992). 

Pyroxény. Zistili sa rtg. metódou. mikroskopick) aj 
elektromikroanal)'zou. Podľa rtg. záznamu ortOp) rľl\én 
zodprn edá štandardu ASTM „h) persténu". Kl inop) roxén 
sa určil ako augit. čo pot, rdila a_j mikroanal5za. a zlože
ním zodpo,edá augitu s prernhou diopsidmej z.ložh.). Vo 
, äčšom po,i') roblaste au gitu sa sledo, ala mnál nost, pia
tich bodový ch analýzach pozdÍž línie prieč11eho proľi Iu . 
Okraje sú bohatšie na Fe2+ aj Fe3 + a jadro obsahuje , iac 
Ca aj Mg. Variabilnost obsahu pn km po prepočte na 6 
0 2 všeobecného ,zorca M2 2 ' Mi 2+ IT-1+2O6 1 ')Stihuje 
kryštalochemický , zorec 

( Call,7(~.....:1 _;-{ I [Vlgo,~ -il:J)Fen_ l 1-() :rJv1 n11 1 ll ) ! 7:--:- 1 _,1_~( A 
[ Si1 Xll-l ,95Ti ()_1 i [ -O.l•.1 0,,1 

Rombický Mg- Fe p) roxén je podľa Morimotm ej kla
sifikácie enstatit (En60 resp. Enr,2 l a , zm)s!e staršieho 
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3+ 
Al 

BrX2 

enstatit pigeonit ferrosilit 
--~------.-- .. -----i-----'---"----"--"---=--.....,_.____. ___ ~~~-----~2+ 

Mg2 BrX2 / Fe2+ Fe2 Mg 
hyperstén 

0hr. 2. Zloženie analyzovaných pyroxénov v ternárnom Wo-En-Fs 
diagrame. 

Fig. 2. Composition of analyzed pyroxenes in ternary diagram 
Wo-En-Fs. 

členenia ortopyroxénov blízky hypersténu. Zloženie pyro
:--;énov ,. ternárnom diagrame Wo-En-Fs je na obr. 2 
(Prewi tt et al.. 1982). 

Kremeľi. Jeho 0,2 -č- 0,5 mm zrná sa zistili vo výbru
soch a ich identita sa potvrdila aj mikroanalyticky. V rtg. 
zázname sú jeho reflexy prekryté reflexmi biotitu a pla
gioklasu a preto (rovnako aj sanidín) sa ich prítomnosť 
jednoznačne nepotvrdila. 

K ži1,ec (sanidín?). Jeho výskyt potvrdzujú reflexy 
v rtg. zázname a zloženie na základe bodových analýz 
vystihuje vzorec 

BrX2- I 1: (K11 .-19Na0 .-1 5Ca11 _,q)Al 1 _01 S1 2 _9s0s a 
BrX2-22: (Ko 71 Nari.'sC:a0 _0 rJAl 1 or,Si 2 ysOK 

Ilmenit - hematit. V BrX2 predpokladáme prítomnosť 
izomorfnej skupiny medzi obidvoma koncovými minerál
mi. Analýza dvoch ilmenitov vykazuje variabilné zastú
penie Ti 0 2 (-+2, 12/52,5 l % ) a Fe20 1 (18,67 /6,57 % ) pri 

relatívne stabilnom obsahu FeO. Hematit obsahuje 
7.75 % TiO2 ale aj prímes Al 2O3 . 

Chemické zloženie a stupeň premeny 
biotitických xenolitov 

Xenolit BrX2 je zreteľne bohatší na Ca aj Al ako Br X 1 
a naopak oveľa chudobnejší na MgO. Obsah CaO , BrX 1 
zodpovedá len asi 12 -č- 15 c7c plagioklasu. Biotitické 
xenolit) obsahujú o 16 až 20 'k menej SiO2• ako nosné 
andezity formácie. aj keď plagioklas1 v BrX2 majú bazicitu 
na úrovni An-l6 s- 69 oproti An-+6 a- 50 , andezitoch brestov·
skej formácie. Chemické zloženie biotitu BrX2 zodpovedá 
biotitu zo svorov a rul). preto aj pô, od relatívne 
bázických \enolitov je v hodné pripísať sľudnatým meta
morťitom predterciérneho veku. Pre blízkosť lokalít) 
Brestov predpokladáme spojitosť s kr) štalinikom tiernej 
hory. ktoré zrejme zasahuje do predneogénneho podložia 
pod brestovskou formáciou. 

Vizuálne minimálm postih biotitu v xenolite BrX2 
dokazuje aj jeho anal5 za. Cerstvý biotit obsahuje v) še 
30 % Fe a Mg katiónov v oktaédrický ch prstencoch, čo je 
blízke údajom z bodovej mikroanalýz) biotitu BrX2. 
Keďže biotitová zložka sa kaustickým C1činkom interme
diárnej magmy r5chlo rozkladá za súčasnej dehydroxylácie 
aj oxidácie Fe2+ (Grapes. 1986). presun protolitu zrejme 
neprebiehal dlhý čas a ani pri dostatočne vysokej teplote. 
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Abstract 

Quartzites of the Skalice/Žitenice type near Litomefice . Ohre Rift graben. were procluced b, q uartz 
cementation of Paleogene sands derived from the Upper Cretaceous Merboltice Fo rmation sandstones. 
Their mineralogical and geochemical stuclies were motivatecl by the fincling of their spatial relationship 
to a flow of basic ignimbrite. Two types of quartz cementation vvere documented implying different s ili
cification settings: 1 the zone of permanent groundwater saturation. and 2. the overlying unsaturated 
zone exposed to higher temperatures. with crystallographically confined quartz ov e rgrowths. Results oť 
microprobe studies of the latter type of cement and the overlying ignimbri te revealecl parallel s (eleva
ted Al , O, contents ) confinning their genetic relationship. 

Key words: quartzite. ignimbrite. mineralogy. chemical composition 

Introduction 

Quartzite layers in clastic sedimentary ťormations form 
by the proccss of silicification in several steps. The first 
step involves corrosion of detrital grains (quartz, feldspar) 
and dissolution oť clay matrix. Next step is the transport 
oť dissolved SiO2 under thermal gradient control (Mc Bri
de. 1989). Si I ica is preci pi tated wi th decreasi ng pH and/or 
increasing temperature of the tluids. Some quartzites ori
ginate closc to bodies oť volcanic rocks and depend on 
specific physico-chemical parameters oť fluids related to 
magma emplacement and cooling. One oť the typical 
examples of the latter case, in the marginal part oť the 
Ohfe Rift graben, is described below. The research was 
conducted within Project A30I3302 oť the GA AS CR. 

Geology 

The Skalice/Žitenice Quartzites are developed beneath 
superficial volcanic products of the volcanosedimentary 
complex oť the České stredohorí Mts. in its SE part -
north oť Litoméfice. These quartzites contain paleoťloral 
remains dated to Middle Eocene and Lower Oligocene, 
thereb) representing a stratigraphic marker comparable 
with the Staré Sedlo Formation sandstones oť the Soko
lm Basin. They were bclieved to have ťormed under hot 
and dry Paleogene climate as a silcrete from the original 
ťluvial quartz sands. The detrital material is most probab
ly derived from Upper Cretaceous kaolinic sandstones oť 
the Merboltice Fm. and was deposited by water. as indica-

.no 

ted b) the presence of cross-bedding. grading and other 
signs characteristic ťor tl LI\ ia! transport. 

A recent sune) b) Cajz (200c.J.) re\ealed a spatial asso
ciation between these quartzites and tephritic ignimbrites 
(newly described type in the region). The ignimbrites are 
welded pyroclastics - products of hot pyroclastic ťlows -
with a high proportion oť glass in the matrix. They be
long to the Déčín Formation . the intermediate ťormation 
oť the I olcanosedimentary complex succession (sensu 
Cajz. 2000). The !011 ermost Ústí Formation is. howe1 er. 
primarily absent in this area. Se1eral superimposed ig
nimbrite ťlows alternating with terrestrial tephritic lavas 
and/or lahars are present on Dlouhý I rch Hi 11 oni). The 
quartzites are prescrved oni) in areas I\ here the ignimbri
tes represent the base of the Déčín Formation. The find of 
this sparia! relationship triggered mineralogical and geo
chemical studies. 

Mineralogy 

Quanz represents the main mineral component oť quart
zite, hematite impregnations are ľer) rare . Other minerals 
oť source rocks (kaolinite. mica and feldspar) 11ere pro
bably weathered and washed out during flmial redeposi
tion. Contrasting styles oť cementation were re1 ealed in 
the upper and lower portions of the quartzite layer ca. 1 O m 
thick. In the lower part oť the quanzit~ la)er. the spaces 
among detrital grains are filled 11 ith colourless quartz 
cement. In the upper part of the la)er. closer to the ignim
brite. detrital grains are m ergrm, n 11 ith secondary quartz . 
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Fig. 1. Secondary quartz overg r,rn ths. transm itted light. parallel nicols. 
points of microprobe analyses. 
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Fig. 2. Microprobe profile from detrital grain across overgrowths. 

These overgrowths can be 11ell distinguished in transmitted 
light (Fig. l) showing perfect crystal shapes. Cavities 
filled lľith pcrfect quartz crystals are located at crystal 
triple junctions. 

Cr) stallinit) of SiO2 was studied in profiles from detrital 
grains across thcir overgrowths using Raman spectro
scop). The results show prevailing a-quartz in thc over
growths with decreasing crystallinity from the grain out
wards. ľhe contents of Al 2O3, Na2O, K 2O , Fe2O3 and 
ľiO2 were investigated along the same proťiles using 
elcctron microprobe. Oť these oxides, only Al 2O3 con
tents exceeded the detection limits and are clearl} highcr 

in secondar) quartz overgrm1 ths (0.02- 0.03 11 t. 7c) than 
in the grains (< O.O! 11 l. 7c: Fig. 2). Eielated Al 2O3 con
tents 11 ere also ťound Ô) microprobe anal) ses oť glass 
( 18- 19 % on a1 erage) and P) roxene phenocr) sts in the 
ignimbrite. 

The different sty les of siliciľication reflecl different con
ditions duri ng silica preci pi tati on. ľhe lem er port ion oť 
thc quartzite la) er 1rns probabl) !) i ng beneath the ground-
11ater table and 11as lhe site oť mixing of mineralized 
fl u ids lľi th ground1rnter. In eon trast. lhe up per portion 
was 1) ing abo1 e the original ground11-ater table. The o, cr
growths were probabl) formed ťrom fluid barches undcr 
different ph) sico-chcmical condi tions. strongl) i nťl uenced 
by the hot ignimbrite. 

Summary/lnterpretation 

Geological position of the Sh:alice/Žitenice Quartzites 
and their mineralogical and geochernical characteristics al
low to ťorrnulate a nelľ idea on their origin and the age of 
silicification. The) are products oť fluid remobilization. 
under the infl uence of hot p) roc lastic products. in Paleo
gene fluvial sands and/o r Upper Cretaceous sandstones. 
ľhese sediments ,, cre ex posed on bottorns of shallo11 
, alle) s. possible hosting strearns. later ľillcci 11 ith ignirn
brites. Fluid rernobilization and silica actirntion are high-
1) probable in such setting. 

The silicification cannol bc supposed to be pre, olcanic 
in age because the ignirnbrites belong to the intermedialc 
formation oť the ľolcanosedimentar) complex success ion 
and no other sites 1ľilh quartzites underl) ing the lower
mosl I olcanic formation are h:ncm n. Thereťore. the age oť 
the silicification can be estimated as intrarnlcanic. The 
siliciťication is clearl) )ounger than the ťloral remains 
presen ed in the quartzites. Therefore. stratigraphic corre
lation with other h:nown quartzites in Tertiar) cieposits oť 
the Ohre Rift graben is 11ot proper iť based on the litholo
gical type only. 
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Banské haldy v Slanských vrchoch a v Merníku -
geochemické vlastnosti a ich vplyv na vegetáciu 

EV A SIT ÁŠOV Á 

Východoslovenské múzeum. Hviezdoslavova 3. O.ii 36 Košice . Slm enská repub lika 

( Dorutené 19. 4. l005) 

Geochcmical conditions of selected mining dumps in the Slanské vrchy Mts. 
and Merník locality and their int1 uence on vegetation 

Mining dumps in the Slanské vrchy Mts. (Eastern Slm akia) are th e spec ific anthropogenetic pheno
mena. Accorcling to the representation of ore minerals in dumps and according to their chemical com
position in soi ls. we supposed hi gher concentration of some elements (As. C u. Hg. Pb and Sb). 

T he results confirm thc migration of heavy metals and also their accumulation in environment. Our 
aim was to catch al so natural success io n of plants at clumps . the ir clevel opment and stane\ condition s 
at incl ividual localities. We discovered Agro.11is cupil/oris . Acewse//u rnlgoris. A111e/011chier /umurkii. 
Beru!a pendu lu. Fugus svlvarirn. S11/i.r capreo. Silene vulguris an d Tussilogo Ju rfúru W e conťirm 
some clifferences between their growth o n you ng and old clumps. In plants the content c,f me rcur) and 
arsenic exceed the values of as h. ľhc most frequent ly this is e,hibited in the case of Agmsri, CUJ)tl luri,. 
In another species there is a hi gh concentration of Hg from eac h locality 

Key words: mining dump. heav y me tal. vegetation 

Pozostatkami po ťažbe nerastných suro1 ín v banských 
regiónoch sú staré banské haldy ako antropogénne reliéfo
tvorné prvky krajiny. Na povrch u ich tvoria rôznorodé 
špecifické pôdotvorné substráty potrebné pre rastliny. Po
stupnosť pri zarastaní háld vegetáciou závisí od množstva 
a halit1 zeminy na povrchu, obsahu základných minerál 
nych živín (P. N. Ca, C a i .), mikrokl imatických pod
mienok, reakcie pôdy (pH) a od množ.stva toxických látok 
v pôdnom horizonte. 

Terénny výskum sme robili na dvanástich banských hal
dách v severnej časti Slanských vrchov a v Merníku ľO 1e
getačnom období v rokoch 1998-2001. V oblasti Z latej 
Bane to boli štyri haldy (pri štôl ni Christi Geburt. Gemerka. 
Mária a .Jozef 1), pri Dubníku pät (pri štôlni Jozef, Fridrich, 
Richard, Slávik a Bezmenná nad Slávikom) a pri Merníku 
tri (pri štôlni .Jú l ia. Mária a Anna). Haldy sme rozdelil i 
na staršie ako I00-ročné (pri štôlni .Jozef I. Christi Geburt. 
Frid rich , Richard a Jozef) a na ml adé . 25-30-ročné 
(pri štôlni Gemerka, Mária, Slávi k. Bezmenná nad Slávi
kom . .Júlia, Mária a A nna). Vzorky pôdy. vody a vegetácie 
sa chemicky analyzovali v geoanalytických laboratóriách 
Geologickej služby. š. p., v Spišskej Novej Vsi. 

Stanovi štné podmienky a vý-skum sukcesie vegetácie 
sme zamerali na haldy podľa ťaženej suroviny a haldy 
po prieskume zameranom na vý- skyt nerastných surovín. 
Sledornli sme haldy po ťažbe polymetalických rúd v Zlatej 
Bani. drahého opálu na Dubníku. Sb v Zlatej Bani a Hg 
na Dubníku a v Merníku. Ci eľom analýzy bolo zistil 
obsah resp. vyšší obsah ťažkých kovov v pôde a charakter 
geochemických anomálií spôsobený'ch haldovým materiá-
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lom. Podľa zastúpenia rudných minerál o1 v haldách a ich 
chemického zloženia sme I pôde. ktorá sa na nich tvorila, 
predpokladali 1yššiu koncentráciu niektorý·ch pnkm (As. 
Cu. Pb. Hg a Sb). 

Pôda na haldách I Slanských 1rchoch je kontaminornná 
sledo1anými ťažkými ko1111i (C u. Hg. As . Pb a Sb) 
v rozličnom stupni. naj si Inejšie 1) so kým obsahom A s, 
Hg a Sb v substráte. čo mohli spôsobil prírodné aj antropo
génne ťaktor1 . Vysoký' obsah Hg I halde na Dubníku 
s1 edčí o migrácii Hg v pôde aj Io I ode. Možno predpo
kl adai. že sa vyp larnvaním z haldy pri štôl ni Slávi k 
do potoka .ledľov ec. ktorý' odberným miestom preteká. 
akumulovala ľ pôde. Pôda kontami no1 aná I ysokým 
obsahom Hg je aj v Mern íku. 

Chemická analý za I y tekajúcej vody a ľOdy pretekaj ú
cej sleclovaný;mi banskými haldami v Slanských vrchoch 
a v Merníku dok umentuj e. že v pr ieskumnej štô l ni 
Slávi k na Dubníku aj po jej úplnom zatopení vzni ká 
veľmi kyslá a mi neral izovaná m ela. vyteká na pov rch. 
vteká clo potoka Olšava, ten preteká rašeli novou mokrinou 
na halde štôlne Jozef na Dubníku. a tak si I ocla udržiava 
pH od 2.30 do 2.-.J.7. 

Voda obsahuje 121 O a 66-t mg/I rozpustený ch minerál
ny ch látok. má 1) soký obsah síranm. Fe a Ca. Naj1 iac 
rozpustený ch mineráln) ch látok je Io I zorke vody I yte
kajúcej zo štôlne .Júli a I Merníku, ktorá má aj I ysoký 
obsah síranm. uhličitanOI. K a Ca. 

Osídľovanie háld rast! i nami prebieha pomal.Y. Spra1 iclla 
sa začína na mieste St) ku hald) s okolitými biotopmi 
a na erózn:ch ryhách. Na obnažených haldách najprv 1zniká 
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primárna sukcesia, ktorá môže trvať aj desiatky rokov. 
Haldy sa stavaj ú biotopmi, us ídľujú sa na nich hlavne 
adaptabi Iné botanické druhy . ktoré sú na normálnych 
stanm ištiach konkure nčne slabšie. Väčšinou ide o jedno
ročné rastliny so ši rokou ekologickou amplitúdou. M nohé 
z nich sú ruderálne. Neskôr k nim pribúdaj ú aj dvojročné 
rastliny, trvalky a dreviny. Prvotné, nešpeci fické zarastanie 
háld sa postupne vyvíja a rastl inné spoločenstvá sa dife
re ncuj ú. Pri samovoľnom osfdľovaní sa po vrch háld 
zakryl a upevni l rastlinami, a tak sa vytvoril autorepro
dukčný trvalý systém schopný vý·voja. 

Pri os ídľovaní vybraných banských háld v severnej čas ti 
Slanských vrchov a v Merníku dominovali botanické druhy 
rozširuj úce sa anemochórne aj zoochórne. Príto mnosť 
xerofi lných aj mezofilných druhov na haldách svedčí aj 
o nerornomernej vlhkosti substrátu. Na povrchu niektorých 
háld sú mikrobiotopy s nerovnakou vlhkosťou. V o , ege-

0 hr. l. Halda pri štôln i Jozef na Dubníku. 
Na povrchu sa,., t\'orilo raše linisko. 
Fig. 1. Min ing durnp at the Joze ľ ad it 
in Dubn ík locality ľhe highmoor bog 
or igi nated on its surfacc 

lačnej skladbe sú zastúpené rozl ičné ekologické druhy 
z bezprostredného okoli a. Ide hlarnc o rast l iny s krídlatými 
nažkami al ebo ve trom prenášanými plodmi. Synantropné 
druhy sa na haldy dostali mechanizmami res p. antropo
génn) mi ,plyv mi . Na haldách sa uchytá,ajú hlavne 
trsovi té rast! i ny s rozkonárený rn koreľío, ý m systémom, 
ale aj s kolov itýrni koreňmi , ktoré spe, ňu_jú podložie. 
Niektoré druhy prikrýrn_j ú substrát pO\rchu haldy ružicam i 
prízemných listov a po I yschnutí sa z účast11ujú na t, orbe 
humusovej vrs tvy. 

Na starý ch haldách zabudornných do lesného biotopu 
prevládaj ú dreviny okol i té ho lesa ~ buk lesný· ( Fagus 
sylvatica), jedľa biel a (Abies alba) a smrek obyčajný 
( Picea abies). 

Mladé haldy osídľujú pionierske dre1·iny. ako je breza 
ovisn utá (Betu/a pendu la). topoľ osikový (Popu! us 
rremula) a roz l ičn é druh) 1 ŕb (Sa/ix sp.). 

01)1·. 2. Prirodze ná s uk ce sia rastlín 
na ha lde 
Fig. 2. Natu ra l suc ce;sion of pl an ts 
on dum p. 
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Rozdiely Io floristickom zložení, v štruktC1re a hustote 
porasto1 a na starý·ch a mladých haldách sú signifikantné 
a odrážajú stupeň vývoja pôdy a pravdepodobne aj jej toxi
city. Na starých haldách sú bohatšie zastúpené tnáce byliny 
a dreviny. Porasty sú druhovo pestrejšie a ustálené. Na starých 
haldách sa vyvinuli vegetačné poschodia. Dobre je zastúpené 
stromové poschodie zabudornné I okolitom lesnom spo
ločenstve. Prevládajú rastlin1, ktoré dobre znášajú výkyvy 
teploty a nedostatok pôdnej I laby. 

Na skúmanom území sme vykonali 19 ťytocenologických 
zápiso1 a 11 ťloristických súpisov. V Merníku na halde 
pri štól ni Júl ia sme zistili 100 drnhov vyšších rast! ín, 
pri štôlni Anna 38 a pri štôlni Mária 24 druhov, na Dub
níku na halde pri štôlni Slá1 ik 71, na haldách po ťažbe 
drahého opálu 17--l- a na haldách v Zlatej Bani 1--l-3 druhov 
rast! ín. 

Vegetácia háld je druhovo chudobná. Prevládajú adapta
bilné druhy - smlz kroviskový (Calamagrosris epigejos). 
smolnička obyčajná (Srenactis viscaria) , štiavička 

obyčaj ná ( Acerosella vu!garis ). chi paňa poľná ( Luzu/a 
campestris). podbeľ liečivý (Tussilago fcufara) a i. 

Pné štádium sukcesie na halde tvorí psinček tenučký 
(Agrosris capillaris) resp. psinček poplazmý• (Agrostis 
sro!onifera) a hlboký'm koreľíovým systémom a plazivými 
výhonkami sa udržiavajú na poHchu hald). Ojedinele 
sa uchytil aj klinček kartuziánsky (Dianrhus carrhusia-
11on11n). ktorý je rozkonáreným koreňovým systémom 
na haldách schopný konkurencie. Nepriaznivé stanovištia 
znáša aj smlz kroviskový (Ca!amagrostis epigejos) , druh 
so širokou ekologickou amplitúdou. Rozširuje sa plazi
vými podzemnými výbežkami prerastá substrát haldy 
všetký;mi smermi a rý,chlo obsadzuje voľné plochy. 

Mladé haldy zarastajú postupne, a to najmä jednoročnými 
či dvojročnými ruderálnymi druhmi, ktoré vnikajú na sub
strát háld náhodne a zostárnjú tam iba krátko. Takto priro
dzene vytvorené ostro1čeky vegetácie sú vlastne zdrojom 
diaspór. 

Poznatky o ekologických podmienkach na stanovištiach, 
o sukcesii vegetácie možno využiť práve pri rekultivácii. 
ktorá na haldách I yžacluje špecifický prístup. 

Záver 

Analyzovali sme obsah vybraných ťažkých kovov. ich 
akumuláciu rn mele. pôde i I rastlinách a výsledky po
tvrdili ich migráciu aj akumuláciu I životnom prostredí. 

Pôda háld v Slanských vrchoch je kontaminovaná ťaž
kými kovmi, ktoré sme sledovali - Cu. Hg, As, Pb a Sb -

v nerovnakom stupni. Naj1 iac ju kontaminuje I ysoký 
obsah As. Hg a Sb. Sú1isí to s ich obsahom I substráte. 
čo mohli 1) 1 olať prírodné aj antropogénne faktor1 . 
V mladších haldách je zastúpenie rudný ch mi nerálOI prav
depodobne menšie. ale aj tak zistená koncentrácia kovov 
v pôde prekračuje limitné hodnot). Z I ýsledkm pôdnej 
geochémie je zrejmé. že 1) šší obsah fažkých kovm sa viaže 
iba na hald) , čiže kontaminácia priamo zá\ isí od halclo1ého 
materiálu. 

Najkritickejší i;soký obsah Sb. indikujúci aj kontami
náciu v po1 rchm ý ch rnclách. mala \Zorka z odberného 
miesta pri štôlni Jozef I Zlatej Bani. 

V rast! inách prekračuje hodnotu popolm ý ch klarkm 
obsah Hg a As. čo sa najzreteľnejšie prejarnje I prípade 
psinčeka tenučkého (Agrosris capi!!aris). Výsleclk) ť;to

geochémie nie sú veľmi _jednoznačné. aj keď z15'šený 
obsah, prekračujúci popolm é klark;, je pri bi ižne rornaký 
na tých istých miestach I Zlatej Bani. 

Vyšší obsah Hg súvisí s dobýrncou a spracmatelskou 
činnosiou a so zvýšenou mineralizáciou pôdneho horizontu 
komponentmi s obsahom štruktúrne I iazanej Hg Uej podiel 
1 pôdejeclominantný). 

Kontamináciu ťažkými km mi spôsobila nielen banská 
činnosť. ale aj z1 etrárnnie h) drotennálne premenených 
hornín s obsahom sulťidm. 

Na základe zistených úclajcl\ o množst1e a obsahu 
ťažkých kom v v sledovaný ch haldách a ich negatív neho 
1 pl; 1 u na ostatné zložk) žirntného prostredia nm ľhujeme 

- zabezpečiť hale!) tak, ab) sa 1) lúčil ich negatÍln) 
vpi; 1 na životné prostredie 

- pre vysokú toxicitu materiálu niektorých háld ne1 y
užíľať ho na výsyp lesných ciest. spe1ňmanie cestných 
komunikácií alebo ako sta1ebný materiál. lebo b) mohol 
spôsobiť nekontrolm a teľný rozpt) 1 tažký ch ko1 01 clo prí
rodného prostredia 
~ na zistené fakty upozornil úrady žirntného prostredia 

prísl ušných obcí 
Veľkým problémom hla\ ne pri rekulti\ácii rudných 

háld je toxicita niektorých kmo1. 
Naše ľýsleclky možno apliko1 al aj na iné územia 

poznačené banskou činnosťou. a tak upozorniť na nebez
pečenstrn dlhodobého negatí1 neho pôsobenia banských 
háld na životné prostredie (Sitášmá, 2001). 

Literatúra 

Sitášová. E.. 2001 ľ\erastné surovín) 1 Slansk5ch vrchoch a I Merníku 
a ich I ply v na I egetáciu. 1 Dizertačná pdca ITU Košice. 176. 
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Význam analýzy minerálneho zloženia vybraných 
nerudných surovín pre ich využívanie 

ZUZANA HRONCOVÁ a JANA VAVROVÁ 

Štátny geol ogický ústav D. Štúra. Kyncelovská 1 O. 97-+ O 1 Banská Bystrica. Slo, ens ká repub lika 

( Doruc'ené 22. 4. 2005) 

TI1e importance of mineral composition analysis for the use of selected industria! minerals 

The mineral compos iti on of low-iron and ca lcareous mar! as well as the influence of thi s composition 
on technological properties were analysed. The qualitative mineral com pos iti on was studied by X-ray 
diffraction analysis and WDS analysis. The quantitative mi nera! composition was determined by recalcu
lation from chemical silicate analyses in combination with X-ray analysis. 

The technological investigati on proved the strong influence of mineral compositi on on qualitati, e 
properties. We have verified mainly the so rption properties and properties of raw-material for their 
possible use in agricu lture. for production of li ghwe ight sound- and heat-insulant building materials. The 
calcareous mar! is suitable as additive material to ceramic mixtures for the glost proclucts with colourecl 
shatter and low absorptive capacity. 

The sorption testing confirmed the direct relation of studied properti es to content of cl a, mineral 
(smectite). The best results after sorpti on were manifes ted by raw materia l with the utmost content of 
smectite and mixed- layered mine ral illite-smectite. 

Key words: clay minerals. low-iron and calcareous mar!. mineral ogical and technologica l im estigation. 
use of industria! mineral s 

Úvod 

V súčasnosti sa zdôrazňuje požiadavka intenzifikovať 
využívanie viacerých suro\'inových typov a tento trend 
si vyžaduje exaktné hodnotenie zloženia využívaných ne
rudných surovín. Analýza minerálneho zloženia s dôrazom 
na zastúpenie ílových minerálov komplexný•mi výskum
nými metódami a novými postupmi významne rozširuje 
poznanie vplyvu ílový·ch minerálov na kvalitu viacerých 
využívaných nerudný·ch surm·ín. Zastúpenie a \ plyv ílo
vý-ch minerálov sú dôležité najmä pri 

• definovaní alternatív využívania viacerých nerudných 
surovín vrátane produktov ich úpravy a spracúvania 

• stanovovaní technológie úpravy. a spracúvania 
• špecifikácii zmien fyzikálnych a mechanický-ch para

metrm surovinmých typov využívaných vo variabilných 
podmienkach 

• hodnotení negatívnych vplyvov vychodiacich zo zmien 
kvalitatívnych parametrov a možností ich eliminácie 

Predmet výskumu a metodický postup 

Predmetom výskumu a overovania bol nízkoželezitý 
a vápnitý slieň ložiska Horné Srnie, Kostiviarska 
a Skrabské. Ložiská sú v rozličný1ch západokarpatských 
geologických regiónoch a odlišujú sa výskytom. geolo
gickou stavbou, štruktúrou vnútornej stav by, Ctložný•mi 
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pomermi, minerálnou skladbou aj technologickou charak
teristikou. 

Metodický postup 

Vzorky na mineralogický a technologický výskum sa odo
brali z prirodzených odkľ) vo\ a ťažobní plošným zásekom. 
Zhomogenizovali sa, podn iii a použili na chemickú ana
lý1zu, mineralogický \ýskum a technologické testovanie. 

Pri štúdiu minerálneho zloženia sme použili rtg. difrakčnú 
analýzu a elektrónm ú mikroanalýzu - štandardizovanú 
vlnovo disperznú analýzu (WDS ). 

Výsledky 

Ložisko Horné Srnie 

Podľa makroskopického zistenia je \ápnitým s lieňom 
typický červenohnedý púchm ský sli eň s kalcitO\ ými 
ži I kami a s kry ptokry štal ickou štruktúrou. Hornina je 
pomerne mäkká a dobre meliteľná a\) užha sa na \ýrobu 
cementu v cementárni CEMMAC. a. s., Horné Srnie. 

Chemická charakteristika 

Obsah CaO zodpmedá \ápnitému slieňu \ rozsahu 
22--l-2 9é CaO. t. j. -+0-75 9é CaC0 3 . Slienitou zložkou 
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sú al urnosi Ii káty a krernei'l. Chemické zloženie vzoriek 
vápnitého slieňaje v tab. l. 

Tab. 
Chemické zloženie vzoriek vápnitého slieňa z ložiska Horné Srnie 

Chemical composition oľ calcareous marl-samples 
ľrom deposit Horné Srnie 

Zložka v% HS-1 HS-2 HS-3 HS * 

SiO2 15.45 11.97 15.27 14.12 
Al 2O1 5.09 3.85 4.94 4.59 
Fe20 5 2.17 1.41 2.02 1.85 
CaO 41.20 44.62 41.40 42,51 
MgO 0.80 0.71 0.83 0.77 
Ti0 2 0.197 0.138 0.19 0.173 
MnO 0.064 0.089 0.080 0.077 
P2O_, 0.06 O.OS 0.07 0.059 
Na2O o.os 0.04 0.05 0.046 
K20 1. 18 0.87 1.15 1.06 
strata z.íh. 33.70 36.14 33.94 34.66 
H20 0.78 0.59 0.79 0.71 

* priemerná vzorka/* average sample 

Mineralogická charakteristika 

Dominantné zastúpenie má kalcit, kremeň a illit. Po od
stránení karbonátového podielu a po separácii triedy pod 
0,002 mm sa zistili tieto ílové minerály: illit smektit, 
illit. kaolinit a vo vzorke HS-2 a HS-3 aj chlorit. Prí
mes sadrovca bola vo vzorke HS-2 a HS-3. Prítomnosť 
plagioklasov a oxidov Fe a Ti sa potvrdila vo všetkých 
vzorkách. Zastúpenie minerálov je v tab. 2. 

Tab. 2 
Zastúpenie minerálov v ložisku Horné Srnie 
\1ineral content in the deposit Horné Srnie 

Minerál ne Percentmílne zastúpenie (hmot. 
zloženie HS- 1 HS-2 

kalcit 73.6 79.4 
kremeň 8.0 6.3 
plagioklas 0.4 0.3 
kaolinit 4.6 1.8 
chlorit 1.0 3.0 
illit smektit 12.4 9.2 

Technologická charakteristika 

%) 
HS-3 

74.0 
8.0 
0.4 
3.0 
2.5 

12, 1 

Technologickým výskumom sa zistilo. že sa vápnitý 
slieň môže využíva( ako melirn na skvalitňovanie pôdy 
vnášaním Ca a Mg komponentov, na znižovanie jej 
kyslosti a na prípravu maltoviny schopnej nahradiť nižšie 
značky cementu. Pomerne vysoký obsah zmiešanovrstrn
vého minerálu illitu smektitu ovplyvňuje sorpčné vlast
nosti a vápnitý slieň sa prejavuje ako vhodná surovina 
na prípravu sorbentov znižujúcich vlhkosť a zachytávajúcich 
niektoré katióny ťažkých a toxických kovov. 

Ložisko Kosti\ iarska 

Vápnitý slieň ložiska je si\omodrý, zbridličnatený a lupe
nitf Ako surovina sa\) užíval na vý-robu cementu \ a. s. 
Stredoslovenské cementárne. 

Chemická charakteristika 

Slieň má priemerný obsah Ca O okolo 36.12 9r., čo zod
povedá priemernému (6-1-....J.7 SO obsahu CaCO3 . Slienitou 
zložkou sú alumosilikáty a kremeň. Chemické zloženie 
\ZOriek sl ieňa je \ tab. 3. 

Tab. 3 
Chemické zloženie vzoriek vápnitého s lieň a z ložiska Kostiviarska 

Chemical composition of calcareous marl sam ples 
from the deposit Kostiviarska 

Zložka v% K-1 K-211 K-2/2 K* 

SiO 2 19.61 22.40 24.05 22.30 
Al 2O1 5.37 5.72 5.81 5.66 
Fe 20, 2.51 2.43 2.49 2.47 
CaO 37.67 36.12 35.05 36.12 
MgO 1.54 1,23 1.23 1.31 
TiO, 0.267 0.249 0.254 0.255 
MnO 0.095 0.104 0.0106 0.102 
P20 5 0.09 0,08 0.09 0.086 
Na2O 0.33 O. 16 0.21 0.22 
K20 1.14 1.31 1.31 1.27 
strata žíh. 31 .26 30.05 29.22 30.05 
H20 · 0.33 0.30 0.28 0.30 

* priemerná vzorka/* average sample 

Mineralogická charakteristika 

Na minerálnom zložení slieňa ložiska sa ako hlarný 
minerál zC1častňuje kalcit, illit a kremeň a ako \edľajší až 
akcesorický chlorit. plagioklas} a oxid) Fe a Ti. Zastúpenie 
minerálov uvádza tab . ..J.. 

Tab. 4 
Zastúpenie minerálov I ložisku Kostiviarska 
Mínera! content in the deposit Kostiviarska 

Minerál ne 
zloženie 

Percentuálne zastúpenie (hmot. % ) 

kalcit 
kremeň 

plagioklas 
chlorit 
illit 
oxidy Fe a Ti 

K-1 K-2/ I K-2/2 

68.2 
10.7 
2.8 
4.4 

12.0 
1,9 

64.6 
13.8 

1.3 
4.7 

13.8 
1.8 

62.7 
14.9 

1,8 
4.7 

13.8 
2.1 

Technologická charakteristika 

Vápnitý slieň ložiska možno \'O forme meli\ a alebo 
peletiek využívať na skvalitňovanie pôd) vnášaním prvkov. 
ako je Ca a Mg (napr. po úpra\C s bentonitom). na melio
ráciu a neutralizáciu kyslej piesčitej pôd), prípravu nových 
druho\ maltovín). na \ ýrobu malt) a ľahkých tdrnic 
(Zuberec et al., 2003). 
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Ložisko Skrabské 

Vápnitý slieň z ložiska Skrabské je masívna kompaktná, 
mäkká až stredne tvrdá veľmi jemnozrnná si vozelenkastá 
hornina. V nedávnej minulosti ako jedna z hlavných 
zložiek slúžil na výrobu cementu v cementárni Bystré. 

Chemická charakteristika 

Podľa obsahu Ca O surovina zodpovedá \ ápnitému 
slieňu (22 až 42 %. l. j. obsahu 40-75 % CaC03). Slienitú 
zložku reprezentujú alumosilikáty a kremeň rozptS,lené 
v základnej karbonátovej hmote. Chemické zloženie vzoriek 
vápnitého slieňaje v tab. 5. 

Tab. 5 
Chemické zloženie vzoriek vápnitého slieňa z ložiska Skrabské 

Chemical composi tion of the calcareous mar! sam ples 
from the deposit Skrabské 

Zložka v% SK-! SK-2 SK-3 

SiO, 16.76 14.70 14.33 
Al,O, 5,06 4.59 3.89 
Fc2O1 1.76 1.76 1.43 
CaO 39,-1-9 -1-1.09 41.56 
MgO 1.85 1.80 1,33 
TiO, 0.202 0.174 1.43 
MnO 0.084 0.074 0.078 
P,O, 0.06 0.05 0.06 
NaoO 0,31 0,17 0.23 
K,O 1.19 1.06 0.90 
strata žíh. 33.18 34.37 34,94 
H,O 0.77 0.53 0.64 

Mineralogická charakteristika 

Ako hlavnS, minerál sa identifikoval kalcit. illit a kremeií 
a ako vedľajší až akcesorický dolomit, chlorit a plagioklas. 
Po odstránení karbonátového podielu a separácii triedy 
pod 0,002 m sa zistil zmiešanovrstvový minerál illit 
smektit. Pri vzorke SK-3 a reflexe 3.53 Á možno pred
pokladať aj prímes kaolinitu. Vo vzorke SK-3 sme 
identifikovali aj prímes sadrovca. Zastúpenie minerálov 
uvádza tab. 6. 

Tab. 6 
Zastúpenie minerálov v ložisku Skrabské 
Mi nera! content in the deposit Skrabské 

Minerálne Percentuálne zastúpenie (hmot. 
zloženie SK-! SK-2 

kalcit 65.4 71.0 
dolomit 5.8 4.3 
kremeň 9.2 7.5 
plagioklas 3.0 1.4 
chlorit 2.2 3.3 
illit smektit 12.9 11.1 
sadrovec 
oxid) Fe a Ti 1,5 1.4 

%) 
SK-3 

7-1-.1 
3,5 
7.6 
1,9 
2.2 
9.5 
+ 
1.2 

Technologická charakteristika 

Vápnitý slieľí z ložiska Skrabské sa môže \yufoať ako 
mel im na shaliti'íO\ anie pôd) (rnáša do nej dôlô.ité 
makropn ky a mikropn k)). Vhodnou úpra\ ou meliva 
(napr. s bentonitom) sa dajú získať peletk) použiteľné pri 
neutralizácii a meliorácii k) slej pôd). SurO\ inu možno 
použiť na príprarn maltoviny schopnej nahradiť nižšie 
značky cementu. Produkt s hydraulickými vlastnosťami 
sa dá pripra\it kalcináciou pri 750-1000 °C s prísadou 
alebo bez nej. 

Vápnitý slieň pri\ hodnej kombinácií zmesí a po výpale 
na teplotu 1150-1200 °C možno použiť aj na prípravu 
syntetického larnitu s wollastonitom. a to \O forme melirn. 
drviny alebo tehál (t\ arO\ iek). ale takéto produkty býrnjú 
znečistené vedľajšími prímesami. ktoré znižujú napr. žiaru
\ zdornost. oslabujú h.> draul ické \ lastnosti alebo spôsobujú 
nevhodné sfarbenie. Ne\ ýhodou je aj \ znik wollastonitu 
v zmesi pri nadbytku kremeňa. lebo jeho čast potom 
zostáva v nezlúčenom stave ako cristobalit a k.remeň. 
Možná je aj príprava sorbentO\ vlhkosti. \Od). niektorých 
katiónov ťažkých a to;;ických kO\ ov. ale iba po úprave 
drvením, mletím, granuláciou. peletizáciou a po termickej 
úprave. Surovina ako prídavná je \ hodná aj do keramic
kých zmesí na \ýrobky s farebným črepom a s nízkou 
nasiakm osiou, ktoré sa glaz.uj ú. 

Záver 

Technologickým výskumom sa zistilo, ž.e vápnitý 
slieň sa všeobecne môže \)UŽírnť ako melivo na skvalit
ňmanie pôd; (hlarne \ nášaním Ca a Mg komponentm ). 
znižmaniejej kyslosti a na prípravu nmých druhO\ mal
toviny schopnej nahradié nižšie značky cementu. Pomerne 
vysoký obsah zmiešanm rstvm ého minerálu illitu smek
titu pozití\ ne O\ ply\ ňuje sorpčné \ lastnosti. a tak sa 
vápnitý slieň prejavuje ako\ hodná suro\ ina na príprarn 
sorbentov v Ih kosti a niektorý ch katión o\ ťažký ch a tmic
kých kovO\. Surm ina ako prída\ ná je \ hodná aj do kera
mických zmesí na výrobk) s ťarebným črepom a s nízkou 
nasiakarnsiou, ktoré sa glazujú. 

Výsledk) výskumu minerálneho zloí.enia dokazujú. že 
nové aplikácie suro\ ín \ rozličných oblastiach 1.ávisia 
od kvalitatírneho a krnntitatí\ neho zastúpenia minerálov. 
Skúšky sorpcie potHdili priamu závislosť od obsahu ílo
vého minerálu (smektitu). Najlepšie\ ýsledk) po sorpcii 
mali mechanicky a termick) uprmené surmin) s naj\)Š
ším zastúpením smektitu a zmiešanonst\()\ ého minerálu 
illitu smektitu. 

Literatúra 

Zuberec. L & Hasch. L 1996: Zá, erečná spr,ÍI a SIO\ ensko - lunzské 
bridlice. Štúdia. VP /vlonuskripr - urchľ, ŠG{Dš Bmris/o\'/1. 

Zuberec. J.. Fischeroľá. R .. & Kúšik. D .. 2000: Bituminózne horniny -
zásoby a technologické , lastnosti vybraných ložísk na ekologické 
účely. lvfonuskripr - urc/1ľ\' SGúDS Bruris/urn. 

Zuberec. J.. et al„ 2003 Komplexné hodnotenie nerastnfch suro\'ín 
SR Monuskripr - are/ii\' ŠGÚDŠ Braris/a\'O. 



Mi11erali11 Slovaco. 37 (2005!. 37R-3R3 

Sklárske piesky Slovenska 

ĽUBICA KOVANIČOVÁ a KATARÍNA ČECHOVSKÁ 

Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. oddelenie aplikovanej technológie nerastní·ch suroľÍn. 
Jesenského 8. 040 01 Košice. Slovenská republika 

( Doru(ené 4. 5. 2005) 

Glass sands from Slovakia 

Quartz sand represents th e most common quartz raw material used in glass and ceramic industry 
Sands according their qualitative parameters can be divided to glass sands. foundry sands. ceramic 
sands. filtration sands. etc. 

Among the most important sand use belong the glass production. The natural sands do not hav e the 
quality fitting thc requested parameters (content of useful component and contaminantsJ. therefore they 
need corresponding technologica\ e laboration (sorting. floating. brushing in the water en vironment. 
e\ectromagnetic separation, flotation. colouring). 

Key words: quartz sand. glass sand. East Slovakian Basin. Lučenec Basin. Ipeľ Basin. Záhorie Basin 

Úvod 

Kremenný piesok je najbežnejšou a veľmi dôležitou 
kremennou surovinou používanou v sklárskom a keramic
kom priemysle. Podľa kvality je sklársky, zlievarenský, 
keramický, filtračný a pod. 

V prírode vyskytujúci piesok nemá požadované para
metre (obsah úžitkovej zložky a škodlivín), a preto ho 
treba technologicky (triedením, rozplavovaním, otierkou 
vo vodnom prostredí, elektromagnetickou separáciou, 
flotáciou, odfarbovaním) upravovať. 

Zdroje kremenného piesku na Slovensku 

Najvý1znamnejším zdrojom kremenného piesku na Slo
vensku sú lokality eolitického kvartémeho piesku v sloven
skej časti viedenskej panvy na Záhorí v _priestore Kúty -
Senica - Lozorno (Šajdíkove Humence, Malacky, Plavecký 
Mikuláš, Pernek. Lozorno a i.) , menej významným 
rovnakého druhu vo východoslovenskej panve (Svätuše, 
Kráľovský Chlmec a i.) a kaolinického piesku v Lučen
skej kotline (Vyšný Petrovec. Tovík, Cerovo a i.). Pre
važne ide o polyminerálny zaílovaný· piesok. Spomenuté 
druhy piesku sa využívajú väčšinou v stavebníctve a zlie
varenstve. Naše technologické spracovanie bolo zamerané 
na prípravu sklárskeho piesku alebo piesku na výrobu 
krištáľového skla. 

Technologická úprava sklárskeho piesku 

Technologický postup pri úprave sklárskeho piesku 
závisí od kvality vstupnej suroviny čiže od obsahu škod
livých prímesí a zrnitostného zloženia. 
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Lučenská kotlina 

V prípade vzoriek z Lučens kej kotliny. pri ktorých ide 
o kaolinický piesok. sa do pného uzla úpravy musí zaradiť 
rozplavovanie na odstránenie ílových častí, ktoré vo vzor
kách tvoria ---1-0- 50 %. Granulometrický rozbor zamokra 
sa zameral na zistenie obsahu úžitkovej zrnitostnej triedy 
0,1 - 0.---1- mm. Pre nízky hmotnostný \ýnos (okolo 15 %) , 
ako aj pomerne nízky obsah SiO2 v sklárskej triede 
O, 1-0.---1- mm je potrebné rozdružovanie nadsitovej frakcie 
+0,4 mm, ktorá parametrami (obsahom Fe2O3 od 0,05 
do 0,2 % a nízkym obsahom Al 2O3 , TiO2) \ yhovuje 
sklárskym normám. Hmotnostný- výnos triedy +0,4 mm 
je od ---1-0 do 50 %. Rozdružovaním triedy +0.---1- mm sa 
pripravila sklárska trieda s hmotnostným \'ýnosom od 30 
do 40 o/c, a tá sa dalej upravovala suchou elektromagnetickou 
separáciou a flotáciou. 

V}chodoslovensk_ľ viary piesok 

Zrnitostné zloženie piesku Východoslovenskej nížiny je 
z hľadiska sledovaného zámeru \ eľmi priaznivé. Zrni tostná 
trieda 0.1-0,6 mm tvorí od 82 do 95 % a veľkú prevahu 
v nej majú zrná triedy O. !-OA mm. kým zastúpenie zŕn 
nad 0.6 mm je z hľadiska hmotnostného výnosu zanedba
teľné. Piesok je sypký, s nízkym obsahom ílových častíc. 
Úžitková trieda O, 1-D,6 mm sa upravuje mokrý'm triedením. 
flotáciou a suchou elektromagnetickou separáciou. 

Sevemá časľ Ipeľskej korliny 

Na hodnotenie p1c\h.u I hiadiska sledovaného cieľa sa 
každá vzorka po ,LaLich.om rozplavovaní triedila zamokra 
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Tab. 1 
Požiadavky na kvalitu sklárskeho piesku podľa STN 72 1202 

Quality requests for glass sand according Lo STN 72 1202 

Zrnitosť ľ mm Druh akosti 

TS 12/08 TS 15/08 TS 21 /1 O TS 23/ 1 O TS 30/13 TS -lú/1 O TS -1.0/13 TS 70/1 O TS 1 00/ l 3 KS 20/13 

Obsah frakci e ľ % 

pod 0.1 max. 1.0 max. 1.5 max . 3.0 max. 1.5 max. 5.0 
1 

- · max. 5.0 
nad 0,1 až 0.315 

1 min. 8-1..0 ' 
nad 0.315 až 0.5 min. 94.0 min. 93,0 min. 92.0 min. 90.0 min. 89.5 min. 8-+.5 1 

nad 0.5 až 0.63 max. 1-1..0 min. 85.0 
nacľ 0.63 až o.s max. 1.0 max. 5.0 max. 8.0 max. 5.5 max . IO.O 
nad 0.8 až 1.0 O.O 1 max. IO.O 
nad 1.0 a?. 1.25 0.00 1 o.o ma x. 0.2 O.O max. 0.2*) O.O max. 0.5 1max. 0.2 *) 

1 

nad 1.25 až 1.60 0.00 O.O 0.00 O.O 0.00 O.O 
nad 1.60 až 1.80 žiadne zrná 0.00 0.00 0.00 

žiadne zrná žiadne zrná ž.iadne zrná 
nad 1.80 žiadne zrná žiadne zrná žiadne zrná 

*) Dovolené sú len zrná plochého a ihlicovitého tva ru. čiže zrná, ktorých jednotlivé rozmery sú vo vzájomnom pomere I äčšom ako 3 1. 

*) Allowed are only grains of !lat and needle shape. i. e. grains with their mutual dimensions overreaching ratio 3 1 

Druh akosti Obsah zložky v % 

SiO2 Fe,O_, TiO, Al,O_, 
min. max. max. max. 

TS 12/08 99,3 0.012 0.05 0.2 
TS 15/08 0,015 
TS 21/10 99.0 0.021 O.IO 
TS 23/10 0.023 0.1 3 0.3 
TS 30/ 13 0.030 0.15 
TS 40/10 98.5 0.040 0.4 
TS 40/ 13 
TS 70/1 O 97,0 0,070 nevymedzené 1.5 
TS 100/13 0. 100 
KS 20/13 99,2 0.020 O.IO 0.2 

na sitách s okami veľkými 0,6, 0,-1- a O, 1 mm. Zrnitostným 
rozborom sa zisťoval obsah úžitkovej triedy O. l-0,6 mm 
a tá sa mineralogicky študovala a chemicky analyzovala. 
Na základe výsledkov sa úž.itkové triedy vzoriek dalej 
upravovali s cieľom znížiť obsah Fe20 3 a pripraviť kvalitný 
koncentrát. Použili sa úpravnícke metódy - suchá elektro
magnetická separácia, penová flotácia a po nej elektro
magnetická separácia piesku. 

Záhorsk_v viaty piesok 

Záhorský viaty piesok sa využíva v stavebníctve, zlieva
renstve a na výrobu farebného obalového skla. Pre priaznivú 
zrnitostnú charakteristiku (obsah úžitkovej sklárskej triedy 
vyše 96 %) sa sledoval z hľadiska možnosti prípravy 
sklárskeho piesku. 

Povlak Fe20 3, ílu a sčasti aj inklúzie možno do určitej 
miery odstrániť odfarbovaním. Obsah škodlivín sa dá ešte 
znížiť suchou elektromagnetickou separáciou a flotáciou. 

Diskusia 

Kao!inicky' piesok lučenskej kotliny 

Z Lučenskej kotliny sa upra,o,ali vzork) z HrabO\a, 
Kalinova a Poltára-Hájikov. Lokalít) boli reprezentované 
viacerý mi vzorkami. ktoré sa spracúvali jednollirn. 
Na základe mineralogického hodnotenia sa ,ylúčili 
nevhodné vzorky (pre vysok5' obsah limonitického záteku. 
sľudy) a vzorky mineralogicky charakterizované ako 
vhodné sa zlúčili a dalej spracú, ali ako jedna technologická 
vzorka. 

Finálny produkt flotácie z Hrabova možno podľa STN 
72 1202 kvalitou zaradiť do akostnej tried.') TS 12/08, 
ktorá spÍňa požiadavky na, ý robu kri š táľa1ého skla. 

Z Kalinova sa dosiahol fináln) produkt. ktor5' podľa 
rovnakej normy zodpovedá požiadavkám akostnej triedy 
TS 15/08. t. j. na v5'robu krištáľO\ého skla, a od akostnej 
triedy TS 12/08 sa odlišuje ,;šším obsahom Fe20 3. 
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Tab. 2 
Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika produktov úprav) z Hraboľa 

Qualitatiľe and quantitative characteristic of elaborat ion products from Hraboľo 

P číslo Spôsob úpravy (produkt) Hmotn. v)'nos Silikátová analý za produktov 
o perácie produktov v % v % 

vzhľadom vzhľadom Si02 Fe, 0 3 Al 20, Ti02 CaO IV!gO N a"O K:(l str. žíh. 
na tr.+ 0.4 na pôv vz. 

Rozplavovanie a triedenie 100.0 41.1 97.6 0.097 1.19 0.030 0.04 < O.OJ O.IO 0,50 0.41 
vzorky na 0.4 mm 
s podrvením triedy 
+ 0.4 mm= produkt 0.4 mm 

2 Odtriedenie podielu 0.1 mm 78.0 32.1 97.02 0.096 1.33 0.041 0.09 < O.O! 0.19 0.63 0.-l-l 
z produktu 0.4 mm = trieda O. 1-0.4 mm 

3. Elektromagnetické rozdružovanie 77,7 31.9 97.18 0.052 1.34 0.034 0.24 < O.OJ 0.18 0.61 0,48 
triedy 0.1-0.4 mm= nemagnetickj'. 
podiel triedy 0.1-0.4 mm 

4. Rozdružovanie triedy 0.1-0.4 mm 75.1 30.9 96.75 0,097 1.46 0.041 0.49 < O.OJ 0.16 0.62 0.41 
na splave= gra v itačný podiel triedy 
0.1-0.4 mm 

5. Flotácia triedy 0,1-0.4 mm =1 režim I 72.5 29.8 99,12 0.008 0.22 0.023 0,15 < O.OJ < O.OJ 0.06 0.22 
finálny produkt triedy , 
0.1-0.4 mm ! režim II 68,1 28.0 99.39 0.009 0,18 0.016 0.09 < O.OJ < O.O J 0.04 0.36 

Finálny flotačný produkt z Poltára-Hájikov v zmysle 
STN tiež patrí do akostnej triedy TS 12/08. 

Výsledky laboratórnych technologických skúšok dokazu
jú, že z piesku Lučenskej kotliny možno pripraviť kvalitný 
sklársky piesok náročnejšou úpravou. Z hľadiska ekono-

miky spracúvania treba vzorku zhodnotiť komplexne. t. j. 
popri spracúvaní a využívaní kaol ínoľého vý•plarn vziat 
do úvahy aj sklársku triedu nezaradenú do úpravy pre horšiu 
kvalitu (vyšší obsah nežiaducich prímesí) a nízky 
hmotnostný\ ýnos. 

Tab. 3 
Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika produktov úpravy z Kalinova 

Qualitative and quantitative characteri stic of elaboration products from Kalinovo 

P číslo Spôsob úpravy (produkt) Hmotn. výnos Silikátová anal)·za produktov 
operácie produktov v % v % 

vzhľadom vzhľadom Si02 Fe20, Al 20 , Ti02 CaO MgO '-la,O 
na tr + 0.4 na pôv vz. 

Rozplavovanie a triedenie 100.0 46.6 97.87 0.052 1.19 0.031 0.17 < O.OJ 0.06 
vzorky na 0.4 mm 
s podrvením triedy 
+ 0.4 mm = produkt 0.4 mm 

2. Odtriedenie podielu 0.1 mm 76,0 35.4 97,09 0.048 1.21 0.033 0.24 < O.OJ 0.14 
z produktu 0.4 mm = trieda 0.1-0.4 mm 

3. El e ktromagnetické rozdružovani e 75.8 35.3 96.88 0,037 1.30 0.032 0.37 < O.O J 0.09 
triedy 0.1-0.4 mm= nemagnetický 
podiel triedy 0.1 - 0,4 mm 

4. Ro združovanie triedy 0.1-0.4 mm 71,0 33.1 96.88 0.072 1.28 0.041 0.45 < O.OJ 0.08 
na splave= gravitační- podiel triedy 
0.1-0.4 mm 

5. Flotácia triedy 0.1-0.4 mm= re ž im I 70.4 32.8 99, 11 0.014 0.25 O.O! 1 0.31 < O.OJ < O.O! 
finálny produkt tried y 
0.1-0.4 mm režim II 66.6 31.0 99.48 0.01 1 0.16 0.008 0.08 < O.O J < O.OJ 

K,O str. žíh. 

0.57 0.41 

0,75 0.37 

0.71 0.45 

0.64 0.33 

0.11 0,28 

0.05 0.38 
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Tab. 4 
Kvantitatívna a kvalítatíľna charakteristika produktov úpravy z lokalít) Poltár-Hájiky 
Qualitatiľe and quantitative characteristic of elaboration products from Poltár-Hájik) 

P. číslo Spôsob úpravy (produkt) Hmotn. výnos 
operácie produkto; v % 

vzhľadom vzhľadom SiO, 
na tr. + 0.4 na pôv vz. 

Rozplavovanie a triedenie 100.0 51.6 96.-19 
vzorky na 0.4 mm 
s podrvením triedy 
+ 0.4 mm = produkt 0.4 mm 

2. Odtriedenie podielu 0.1 mm 75.0 38.7 96.47 
z produktu 0.4 mm = trieda 0.1 - 0.4 mm 

3. Elektromagnetické rozdružovanie 74.8 38.6 96.54 
triedy 0.1 - 0.-1 mm= nemagnetický 
podiel triedy 0.1-0.4 mm 

4. Rozdružovanie triedy 0.1-0.4 mm 72.8 37.6 96.47 
na splave = gravitačný podiel triedy 
0.l - 0.4mm 

5. Flotácia triedy 0.1 - 0.4 mm = režim 1 63.3 32.7 98.69 
finálny produkt triedy 
0.1-0.4 mm režim II 62.6 32.3 99.09 

V_,;chodoslovenský ,,iaty piesok 

Na Východoslovenskej nížine, najmä v jej južnej časti, 
je rozsiahle územie pokryté presypmi a dunami viateho 
piesku, ktorý sa využíva prevažne v stavebníctve. Pre jeho 
množstvo a pomerne priaznivé zrnitostné zloženie sa mu 
venovala pozornosť aj z hľadiska možného využívania 
\ sklárskom priemysle. 

Z piesku od Kráľovského Chlmca sa skúmalo desať 
vzoriek. Vzorky sa triedili zamokra a hmotnostný výnos 
úžitkovej triedy sa pohyboval od 81 do 95 %. Overovala 
sa úči nnos( elektromagnetickej separácie a kom bi nácie 
penovej flotácie a elektromagnetickej separácie. Elektro
magnetickou separáciou sa obsah Fe2O3 v nemagnetic
kom produkte v porovnaní so stavom pri vstupe znížil 
o 35--1-5 %. Účinnosť flotácie z hľadiska obsahu Fe bola 
nižšia, pohybovala len okolo 25 % a nepodarilo sa pod
statnejšie zníži( ani obsah Al 2O3 odflotovaním ž.ivca. 
Elektromagnetickou separáciou sa obsah Fe2O3 celkovo 
v priemere znížil o 50 %. Podľa STN výsledné produkty 
po takejto úprave požadované kvalitatívne parametre 
sklárskeho piesku nedosahujú. 

Piesok severnej časti Ipeľskej kotliny 

Zo severnej časti Ipeľskej kotliny sa skúmali vzorky 
z lokality Širákov, Veľké Straciny, Ružiná, Príbelce, 
Fehérm a baňa. Veľké Zlie\ ce. Úžitková trieda O. l-0,6 mm 
je zastúpená od 33 do 95 % a ojedinele obsahuje limoni
tickS, zlepenec (5-15 % ), s ľudu (vybielený aj chloritizo-

Silikátová anal ýza produkro, 
\ % 

Fe,O3 AI ,O , TiO, CaO MgO Na,O K,O st r. žíh. 

0.118 1.-19 0.0-12 0.32 < O.O! O.IO 0.63 0.61 

0.10-1 1.-18 0.0-1-1 030 < O 01 0.16 0.77 0.67 

0.068 1.65 0.048 037 < O.O! 0.15 0.72 0.53 

0.093 1.55 0.051 0.26 < 0.01 0./3 0.67 0.56 

0.011 0.21 0.0 13 0.29 < O.O! < O.O! 0.07 0.29 

0.006 0.13 0.009 0.07 0.03 < O.O! 0.0-1 0. 18 

vaný biotit a musko\ it) a glaukonit). ktoré sú hlarnými 
nositeľmi Fe2O3 vo ľzorkách. 
Oľerovala sa účinnosť elektromagnetickej separácie 

a penovej ľlotácie v kombinácii s elektromagnetickou 
separáciou. Hmotnostný výnos úži tkm ej zrni tostnej triedy 
a produktov úprav) uvádza tab. 6. 

Skúšky elektromagnetickej separácie úžitkrnej tried) 
sa robili pri\ zorkách z Príbeliec a Fehérrn ej bane. Obsah 
Fe2O3 v nich oproti vstupu klesol iba nepatrne. 

Obsah Fe2O3 sa flotáciou podarilo znížiť len pri niekto
rých lokalitácl~, a to ŠirákO\ na 0.12 c7c pri obsahu 1.03 0é 
vo vstupe, Veľké Stracin) z 0.-+6 na O, 16 % a Ružiná 
z 2. 15 na O, 1 1 CJo . Obsah kremeňa sa pohybo\ al od 88 
do 97 %. Výsledky laboratórnych skúšok sú len orientačné. 
lebo \äčšie technologické 1zork) sa neupra1mali. Na loka
lite Širákov a Ru1,íná je predpoklad dosiahnuť normou 
požadované hodnoty. 

Záhorsk/ riatr piesok 

Piesok sa sledom! z hladiska možnosti pripra\ it krnlitný 
sklársky piesok. Jeho zrnitostná charakteristika je z tejto 
stránky veľmi priaznivá. Spracú\ ali sa \ zorky zo Šajdí
kových Humeniec a Perneka. 

Povlak m.ido\ Fe/)3 . ílu a sčasti aj inklúzií sa do istej 
mier) odstráni I atríciou zamokra. Ži\ ec, ktorého obsah 
v úžitkovej triede je \) šší, sa odstránil flotáciou. Takouto 
úpravou sa podarilo pripra\ it sklársk~ piesok akostnej 
triedy TS --1-0 potrebnej bal it) zo Šajdíkrn ý ch Humeniec 
a Perne ka s obsahom Fe2O1 od 0,033 do 0,0--1- o/c a obsahom 
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Tab. 5 
Kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika produktov úpravy od Krái"o,·ského Chlmca 

Qualitative and quantitative characteri stic of elaboration products from Kráfovský Chlmec 

Vzorka Hmotn. SiO, T iOo Al ,O1 Fe~0 3 ... d1-. CaO MgO NaoO K"O str 
produkt výnos žíhaním 

% 'ľa % % % % % o/c % 0(, 

SSP-1 
Vstup 93.50 88.00 0,273 5.37 2.07 0.36 0.-1-6 1.08 1.06 1.05 
Flotačný 88.93 88.96 0,237 5.08 1.64 0.28 0.48 1.10 0.97 0.90 
Nemagnet. II 86.36 89,88 0.218 4.65 1.05 0.23 0.18 1.12 0.93 0.89 

SSP-2 
Vstup 94,03 89 .53 0.196 4,78 2.02 0.22 0.39 0.95 1.00 0.83 
Flotačný 89.33 90.71 0.200 4.64 1.30 0.35 0.37 1.02 0.98 0.80 
Nernagnet. II 86.99 9 1.24 0.159 4.37 0.91 0.29 0.23 0.99 0.93 0.72 

SSP-3 
Vstup 94,70 82.59 0.356 6.41 2.87 1.89 0.72 1.21 1.17 2.31 
Flotačný 87,50 84.67 0.364 6.10 2,09 1.60 0.66 1.2-1 1.09 1.84 
Ne rnagnet. II 85,06 86,12 0,326 5.80 1.43 1.62 0.41 1.2-1 1.07 1.89 

SSP-4 
Vstup 95.13 82.41 0.367 6.59 2.69 2.29 0.76 1.31 1.27 2.32 
Fl otačný 88.28 84.60 0,342 6.22 2.11 1.60 0.68 1.26 1.1 8 1.85 
Nemagnel. II 84,10 85,74 0.293 5,88 1,38 2.05 0,42 1.25 1.13 1.82 

SSP-7 
Vstup 90.32 80.91 0.370 6.92 2.84 2.42 0.79 1.22 1.23 2.97 
Fl otačný 84.10 83.37 0.364 6,43 2.18 2.04 0.69 1.33 1.1 7 2.33 
Ne magnet. II 81.51 84.81 0.306 6.14 1.57 1.90 0.49 1.32 1. 12 2.16 

SSP-8 
Vstup 83 ,35 83.19 0.3 14 6.44 2.45 1.99 0.71 1.25 1.1 9 2.34 
Flotačný 68,89 85.60 0,259 6,18 1.92 1,22 0,52 1.36 1.16 1.61 

SSP-1 O 
Vstup 81 .43 88.50 0.235 5.1 3 2.25 0.-1-9 0.46 2.37 1.01 0.86 
Nernagne t. 79.10 89,33 0.185 4.70 1.49 0.30 0.15 1.07 1.09 1.302 

Tab. 6 
Kvanti tatívna a kvalitatívna charakteri stika produktov úprav y z lo kalít)'. Širákov. Velké Straciny a Ružiná 

Qualitative and quantitative characteristic of elaboration products frorn Sirákoľ. Velké Straciny and Ružiná 

Vzorka Hmotn. SiO, ľiO, Al,O, Fe,01 "" CaO MgO Na,O K,O str 
produkt výnos žíhan ím 

% % % % % % % 7c % % 

Š-1 
Vstup 73.34 88.24 0.309 5.59 1,03 0.14 0,25 1.0 1 1.44 1.1 6 
Flotačný 7 1.95 90.04 0.271 4.63 0.69 0.28 0.14 1.09 1.37 0.85 
Nemag net. prod. 71.73 97.46 0.050 0,82 0.12 0.04 0.03 0,05 0.16 0.50 

VS-2 
Vstup 84.19 88.52 0.118 5.01 0.46 0.26 0.17 1.05 1.29 0.88 
Fl otačný 80,32 91.51 0.089 4 ,25 0.37 0. 11 0.1 3 1.03 1.25 0.66 
Nemag net. prod. 79,99 97.1 3 0.058 1.48 0.16 0.08 0.08 0.05 0.20 0.63 

R-1 
Vstup 81,51 79.46 0.145 6.73 2.15 2.96 1.28 1.-17 1.55 3.29 
Flotačný 78.98 96.12 0.062 1.53 0.15 < 0.01 O.OJ 0.11 0.9-1 0.-16 
Nernagnet. prod. 78.82 96.03 0.078 1.75 0.11 0.02 0.05 0.11 0.83 0.52 

R-2 
Vstup 73,06 93.99 0.088 3.22 0.23 < 0.01 0.07 0.-11 1.-1-1 0.45 
Flotačný 66.59 94.20 0.069 2.39 0.13 0.02 0.03 0.38 1.28 0.27 
Nernagnet. prod. 66.46 94.75 0.057 2.37 0.11 0.05 0.01 0.-10 1.36 0,32 
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SiO2 nad 99 %. ktorý vyhovuje požiadavkám na výrobu 
bezfarebného obalového prípadne tabuľového skla alebo 
na technický triedený piesok (poistky vodných nádrží, 
elektrické vyhrievacie telesá). Pri obalovom skle so slabým 
zelenkastým nádychom sa pripúšťa obsah Fe2O3 v piesku 
až do 0.08 %. 

Záver 

Situáciu v zabezpečovaní domácich zdrojov nerudných 
surovín ako náhradu za dovážané dlhodobo ovplyvňovali 
výhody dovozu najmä z Českej republiky. Medzi takéto 
suroviny patrí aj sklársky piesok. Situácia sa podstatne 
zmenila po raste dovozných cien a prepravných nákladov, 
a preto by jednou z priorít surovinovej politiky štátu 
malo byt zabezpečenie tejto suroviny z domácich zdrojov. 

Vysokokvalitný- sklársky piesok dovážaný zo zahraničia 
je zväčša produktom zložitej úpravy. pri ktorej sa surovina 
spracúva komplexne a tým aj ekonomicky. Na Slovensku 
doteraz nie sú efektívne úpravnícke linky. 

Sklársky piesok z Lučenskej kotlin1 možno spracoval 
komplexne , t. j. \ yužitím \ ýpla\ u \ tehliarskej alebo 
v keramickej \ýrobe v zá\islosti od balil:, piesku. triedu 
O. J-OA mm na výrobu farebného skla a triedu nad 0.--1- mm 
po úprave na sklársku triedu na \ ý robu kri štáľm ého skla. 
Pozornosť by sa mala venmat aj dalšiemu technologickému 
výskumu sklárskeho piesku Východoslovenskej nížiny 
a Ipeľs kej kotliny. 
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Mineralogickotechnologické vlastnosti bentonitu zo slovenských ložísk 
a možnosti jeho využívania 

LUBOMÍR TUČEK a JÁN DERCO 

Štátny geologickí ústav D. Štúra. regionálne centrum. oddelenie aplikornnej technológie nerastných surovín. 
Jesenského 8. 040 01 Košic e. Slovenská republika 

( Doruľené 5. 4. 2005) 

Mineralogical-technological characteristic of bentonite from Slovak deposits and possibilities of its use 

The article treats with bentonites. their origin and the location of depos its of Slovak bentonites. The 
mineral ogical and chemical characte ri s tics of selected sam ples of Slov ak bentonites from the v ievv point 
of useful components (montmorillonite) and further accompanying compounds is prev ievved. Ne,l in 
the article the principal ph ysicaL phys ical -chemical and technological parameters of selected bentonite 
samples are stated toge the r with possibilities of their use. At the end we li s t the recent and nevv \\ ide 
poss ibilities oť the use of Slovak bentonites (and their products ) after the proper elaboration of ťorrner 
raw mate rial by grinding. milling. sorting. eventual floating, natrification and drying on inev itably up-to-dare 
dressing facilities. 

Key words: bentonite. montmorillonite. cristobalite. clastic components. natrification. suspension. cation 
exchange. imbition. tixotrophy. use of bentonites and their products 

Úvod 

Bentonit je sedimentárna ílová hornina obsahujúca mine
rál) zo skupiny smektitu, najčastejšie montmorillonit 
(úžitko,j minerál) a menej často beidellit, nontronit, 
saponit alebo hectorit. Montmorillonit je trojvrstvový 
dioktaédrický minerál, ktorý, má v suchom tvare teoretický, 
štruktúrn1 vzorec N3o33(AI 167Mg0d[ Si40 10 l(OH)r+H20 . 

Bentonit vzniká hlavne premenou vulkanického popola, 
räčšinou subakvatický,m rozkladom alebo subaerickým 
zvetrávaním tufu, tufitu alebo in5'ch sopečný-ch hornín. 
a preto má variabilnú skladbu a rozličné fyzikálnochemic
ké , lastnosti. Na Slm ens ku trnrí polohy , neogénn) ch 
komplexoch východoslovenskej panv) (ložisko Brezina
-Kuzmice, Lastovce, Luhyňa, Veľaty, Stanča a Fintice) 
a v stredoslovenských neovulkanitoch (ložisko Stará 
Kremnička-Jelšový potok 1, Hrochoť, Lieskovec, Bartošova 
Lehôtka, Očová a Kotlište: Volko et al., 1999; Zuberec 
et al., 2003). 

Mineralogická a chemická charakteristika 
bentonitu zo Slovenska 

Bentonit zo slovensk5'ch ložísk v závislosti od podmie
nok a miesta vzniku okrem montmorilloniw (Ca-Mg 
typ) často obsahuje ,iac ílových minerálov (napr. kaoli
nit a illit), zvyšky východiskových hornín, vulkanické 
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sklo (amorfné ťáz1 ). kremeň, ži\ce, antigénne a pôrndné 
minerály. 

Bentoni l východoslovenskfch ložísk sa , ) znač uje tfm. 
že popri montmorillonite obsahuje cristobalit , zo stredo
slovenských - zo Žiarskej kotlín) , podstatnejšom 
množstve nie a zo Slatinskej vôbec nie. no je silne limo
nitizm aný podobne ako rad druho, bentonického ílu 
v Bánovskej kotline. 

Na niektorých , ýchodoslovenských lokalitách sa popri 
montmoril !oni te ') sk) tuje aj zeol i Lm ý minerál kl i no
pli Jol i L (Kuzmice, Poša a Veľká Tŕňa). na niektorý ch , ý
sk.y toch v Žiarskej kotline sa zistil klinoptilolit alebo 
mordenit. kým, zeolite napr., Bartošm ej Lehôtke-Paseke 
je naopak prímesou montmorillonit. 

Úžitkornu zložkou bentonitu z ložisk.a Stará Kremnička
-Jelšový potok. je dioktaédrick.ý Ca(Mg) montmorillonit 
s pomerne vysokým stupňom usporiadania štruk.tC1ry (rtg. 
analýza) s clom i nantný m zastúpením Al v oktaéclroch 
s , ý raz nou substitúciou Mg (priemerné zastúpenie 75 %; 
rozsah od 61 clo 83 S7c ). Vulkanicko-, itrická fáza (sklo -
popol) sa poh) buje od IO až clo 20 'lc. k5'm ostatné kr1š
taloklastické z\ožk1 (kremeň, plagioklas, biotit a ŽÍ\ce) 
iba, nepatrnom množst, e (O.X až približne 5 '7c ). a cristo
balit , hornine praktick) chýba (resp. je , stopm om 
množstve). 

Bentonit z Lastm iec - s obsahom 55 % Ca(Mg) mont
moril loni tu - sa vyznačuje dobrou plastickostou a ,äz-
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Tab. 1 
Minerálne a chemické zloženie vybratých vzoriek 

sloľenského bentonitu 
Mineral and chemical composition of selected samples 

of Sloľak bentonite 

Ukazovatele východoslovenský stredos lovenské 
minerálneho neogén neonrlkani ty 
a chemického 
zloženia v % Lastoľce Kuzmice s. Kremnička Hrochoi 

montmorilloni t 55 46 75 50 
, ulk. vitr fáza 
(sklo - popol) 25 5 19 12 
cristobali t lO 40 + + 
klinoptilolit 5 
kreme11 3 3 3 20 
plagioklas 6 1 2 7 
biotit < 0.5 + < 1 + 
K živec + + + + 
sericit - (illit) + 8 
kaolinit 
jarosit 
oxidy Fe < 0.5 + + 3 
(volné) 
SiO, 65.38 76.84 64.83 61.0 1 
Al,O, 18.94 13.80 19.18 18.01 
TiO, 0.812 0.058 0.132 0.972 
Fe:::O_,lľlk 3.22 1.41 2.0 6.31 
CaO 2.10 1.68 1.99 2.22 
MgO 2.00 1.38 3.92 1.36 
MnO 0.004 0.003 0.04 0.018 
Na, O 0.46 0.34 0,26 0.84 
K,O 134 0.29 0.57 0.79 
scelk (SO J 0.03 0.06 0.13 0.02 
r,o, O.IO 0.04 0.03 O.IO 
str žíh. 5.49 4.15 7.06 8.32 
viazaná voda 
(H 20 · J 

Súčet 99.876 100.051 100.142 99.97 

(H,O) (8.86) (6.79) ( 12.15) (9.15) 
ľoľná voda 

Obsah toxických prvkov v ppm 

Ho e O.O! < O.O! O.IO 0.06 
Cd < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 
Pb 9 14 22 19 
As 2 <l 9 5 

nosiou. obsahuje 25 9c vulkanického skla a popola, 1 O% 
cristobalilu a do IO% kryštaloklastických zložiek (kremeňa, 
plagioklasu a biotitu). 

Kuzmický bentonit je charakteristick5 \JSokým obsahom 
cristobalitu (.-l-0 %) a prímesou klinoptilolitu (asi 5 %). 
V hornine je malá prímes kryštaloklastov plagioklasu 
a kremeňa vo forme drobných si vých až tmav osi vých zŕn. 
Priemern5 obsah úžitkového minerálu je okolo cJ-6 %. 

Bentonit z lokality Hrochoť vznikol bentonitizáciou 
andezitových pyroklastík. čím sa odlišuje od bentonitu 
\ zni knu\Šieho premenou ryolitového tufu, pričom sa kre
meň (približne 20 %) do bentonitu pravdepodobne dostal 
pri transporte. Ca(Mg) montmorillonit tvorí v priemere 
okolo 50 %. Hornina je silne limonitizovaná a obsahuje 
okolo 12 % vulkanickovitrickej fázy. Podrobnejšia mine-

ralogická a chemická charakteristika niektor5 ch \ ybrat5 ch 
vzoriek bentonitu je \ tab. 1. 

Vlastnosti bentonitu a možnosti jeho využívania 

Ako sme už LI\ iedli. bentonit zo sl O\ ensk5ch ložísk 
\ prírodnom stan:: obsahuje montmorillonit Ca(Mg) t) pu 
a jeho charakteristickou \ lastnosťou je neúplná premena 
vulkanického vitrického materiálu na montmorillonit. 
Z toho \ ypl5'va aj prímes medzifáz) alebo nedokonale 
premenenej \ ulkanickosedimentárnej fáz) \ surm ine 
na C1kor obsahu montmori II oni tu. ako aj nižšie hodnot) 
f) zikálnochemick5 ch \ lastností a I ýsk) t ostatn5 ch mine
rálov (nečistôt). ktoré môžu sčasti alebo úplne m plyrnit 
1 lastnosti ílmého podielu. Preto sa bentonitmá surm ina 
na dosiahnutie požadm an5ch I lastností musí technolo 
gick) upravo1 at dn ením. mletím. triedením alebo plm ením. 
natriťikáciou a sušením. 

Typickou vlastnosťou bentonitu je schopnosť I ýmeny 
katiónov. napr. Ca2+ . Mgz... za Na+. a na tom je posta
vený princíp tli. aktilácie alebo natrifikácie Ca(Mg) 
bentonitu. čiže na dosiahnutie špecifick5'ch vlastností sa 
Ca(Mg) bentonit musí natrifiko1 at na Na typ. pričom 
sodné l) py montmorillonitu v bentonite - prírodné (ako 
americký W)oming) alebo uprmené uhličitanom sodn5m -
dárnjú bentonitu požadm ané I lastnosti. a to napučiarnsŕ 
(schopnost prijímai rndu a z1äčšmaŕ objem 2 až. 7. 
v suspenzii IO až 30 ráz). , y sokú absorpčnú a adsorpčnú 
schopnost. \ y sokú plasticitu a ti,otropné I lastnosti 
bentonito15ch pást resp. suspen zií. ako aj \)SOkú 
hodnotu \ 5men) katiónm. Teoretická hodnota v5meny 
katión O\ ideálneho montmorillonitu I suchom sta1 e 
je 0.90 mól.kg·1• 

Na Slo1ensku má 1šeobecne naj\yšší obsah mont
morillonitu bentonit z ložiska Stará Kremnička-Jelšm5 
potok a t5m aj relatívne najlepšie technologické I last
nosti. Po natrifikácii sa mu reologick5mi I lastnostami 
zo spomenut5ch lokalít naj1 iac približuje bentonit z Las
tm iec. po ňom z Hrochote a Kuzmíc. ale ten je relatívne 
naj bel ší. 

V tab. 2 sú základné ť) zikálne. fy zikálnochemické 
a technologické ukazm ate Ie \ ybran5 ch 12oriek slm enského 
bentonitu. Bentonitom. jeho identifikáciou a \}Skumom 
jeho ľ1 zikálnych. chemick5 ch a technologick5 ch \ lastností 
sa v minulosti zaoberal a \ súčasnosti zaoberá rad pracoľ
níkov rozličných inštitúcií. napr. Gre~or. Č'íčel. Honáth. 
Harcek. Hruškm ič. Ciesarik. Radzo. Salát. h an. Izákcná. 
Kopin. Leško. Vesel5, Očenáš . Kozač. Kraus a i. 

Záver 

Bentonit zo slovensk5 ch !oka! ít môže dobrú až špičkcn ú 
kl alitu zahraničného bentonitu dosiahnuc iba po úpra1 e. 
Tá je ŕažká. a to pre I lastnosti pô\ odného bentonitu. ako 
aj z neho pripraven5ch produklO\. ale cena uprmenS"ch 
produktov je C1merná pridanej hodnote zušľachteného 
bentonitu. Úpra1a V)žaduje pomerne 1ysoké ill\estičné 
náklady na nákup najmodernejšej úprm níckej techniky 
a zároveň sa odporúča pri pra1 Oľal hlm ne produkty s dob-
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Tab. 2 
Základné fyzikálne . fyz ikálnochemické a technologic ké parametre vyb ratých I zo rie k slovenského bentonitu 

Main physicaL phy sical-chemical and tec hnological paramcters of selected samples of SIOI ak bentonite 

llk azm atele 
technologických 
vlastností 

východosloven ský neogén strcdoslm enské neo, ulkanit) 

Lasto, ce Kuzmice s Kremni čka Hrochoť 

Typ hen tonit u ryolitový alebo ryodacito, ý r) ol ito, )° ancle zi tm) 

Fa rba 
Podiel častíc < 20 µ m 
Podiel čas tíc < 2 µ m 
KVK mól.kg 1 

Množst, o sódy na natr % min . 
Napučiavos ť natr vzorky mg/2g 
Medza pl as ti city Wp (%) 

sv 1-;rémová 
66.53 
5 1,88 

0,50 
3--4 

30 
83 

387 
8-10 

biela s tm. zrn. 
66.20 
--+'i.% 

0.41 
3--4 

21 
58 

281 
> 10 

krémo1 á špin. sid 
88.98 78.57 
70.50 53.75 

0.67 0.--15 
-+ 3-1 

35 22 
88 60 

--150 286 
6-8 > IO 

Medza tekutosti natr vzorky Wt (%) 
Tixotr suspenzie natr , zorky % 
Reologické odporúčaná koncentrácia na natririk.áciu susrenzif 
vlastnosti 
Ti xot. suspenzií 
Rcotest- 2 
Yield point (Pa) 
Plastická, iskoz ita (Pa. s) 
Zdanlivá viskozita (Pa. s) 

Pevnosť v strihu (Pa) po IO s. 
po IO min. 

Čas výtoku susp. po 24 h SPV -5 (s) 
Obj em. hmot. (suchá) (kg.dm 'J 
Merná hmotnosť (kg.dm ') 
Sypná voľná hmot. meli va (kg.dm') 
Sypná strasená hmot. meliva (kg.dm ') 
Adsorpci a H,O pary vysuš. vz. po 24 h max. g/l 00g 
Sorpcia H,O suchou, z. g/!00g 
Sorpcia H,O suchou natr vz. g/ 1 00g 

mm. 
8 % 
1.70 
0.007 
0.014 
1.30 
431 

28.40 
1.340 
2.410 
0.646 
0.816 

20 
115 
550 

min . 

rými reologickými a tixotropnými vlastnos ťami pouzt
teľné \' ekológii, stavebníct\e, inžinierskom staviteľstve. 
v medicíne ako malolitrážne produkty, \" chemickom 
priemysle na prípravu organobentonitu na rozličné účely 
(farby, laky. pigmenty. mazi\á. emul zifikačné. stabili začné 

a plastifikačn é činidlá), na prípravu \ ýplňO\Jch mate
riálov v úložiskách rádioaktírnych látok, geosyntetických 
kompozitných rohoží. v keramickom priemysle. v poľno
hospodárstve a pod. 

odporúčaná koncen trácia bentonitu v suspe,vii 
min. mm_ min. 
IO % 6% IO % 

1.60 2.50 1.70 
0.005 0.008 0.008 
0.012 0.01 9 0.01--1 
1.20 1.80 1.50 
3.80 6.30 .l.80 

24.00 30.00 25.00 
1.380 1,62--+ 1.783 
2.390 2.--190 2.365 
0,660 0,680 0.800 
0.840 0.980 0.980 

20 25 20 
80 120 J()() 

520 620 330 
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Vybrané fyzikálne vlastnosti bentonitu pre úložisko 
rádioaktívneho odpadu 
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Selected physical parameters of bentonite for the deposit of radioactive waste 

Article surnrnarizes the experi ence from the ľir s t phase oť tes ti ng of physical pararneters oľ be ntonitc 
fo r the use in insulating systerns fo r deep-seated raclioactive \\aste storage. narnely the plastici ty and 
compactness . The irnportant criterion isto procluce bri quets ,vith the cle nsi ty cl ose to 1.8-2.0 g.cm· ' 

Key words: cl cep-seated radioacti ve Vv aste storage. bentoni te . pl ast ici t) _ clensi t) . co rnpac ti bilit). strength 

Úvod 

Cieľom príspevku je inťormornt o sC1čas n om sta\ e 
a o perspektíve vý skumu bentonitu zo Sl ovenska v sú
vislosti s plánovaným hlbinným úložiskom rádioaktív
neho odpadu. Pre \ eľmi obmed zený pornlený rozsah 
príspevku sa v ňom neu\ ádzajú poznatky zo zahraničia 
ani z výskumného projektu autoriek, a tak ide o neúplnú 
prezentáciu čiastk ových \ý·sledkov z \ ýskumu iba dvoch 
fyzi ká! nych vlastností - pl as ticity a hutní teľnos ti. 
Podľa zistenej plasticity možno porornávaním nepriamo 

určil íl s najvy ššou schopnosfou napučiavania , čo sme 
v prv ej etape\ ýskumu využili na zúženie v5beru. V dalšej 
etape sa budú študoval vlastnosti bentonitových prefabri
kátov s vysokou hustotou. ktorými sa obmurúvajú kon
tajner) s rádioaktírnym odpadom. V príspe\ ku sa uvádzajú 
pn é skúsenosti so zhut110vaním (li sovaním) bentonitu 
na požadovanú vysokú hustotu Pci = 1,8-2.0 g-cm 3. 

Metodika výskumu 

Pri \ j'skume sa porovnáva viac druho\· bentonitu odli šu
júcich sa minerálnym zložením. ale bližšia charakteri stika 
aj názcn ložiska sú obchodn5 m tajomst\ om. Íl sa uprarn
\ al iba sušením a mletím na trojakú zrnitosť (označuje sa 
ako \ ariant < 0.25. < 0,0--1-5 a < 0,015 mm) a v jednom 
prípade sa aj umelo natriťikova l. 

Medza tekutosti sa stanO\ ila Cassagrandeho prístrojom 
(STN 72 101--1-) aj britským 1-..uželom (BS 1377 : Part 2) 
a plasticit; podl a STN 72 1013. 

Z prášl-..ového bentonitu sa lisO\ aním v špeciálnej rozobe
rateľnej forme v hydraulickom li se pripravili \ alčeky (s prie
merom 5 a výškou 5.3- 5.5 cm). Dosiahnutá hustota suchej 
zeminy Pci závisí od nárnžku. Súčasne sa stanovila „p,iro
dzená„ 1 lhkost I\"' Keďže íl sa už raz sušil , ide o \'Ih kosť 
sorbovanú zo vzduchu (preto sa použili úvodzO\ ky) . Y) 'lis
ky sa po 1ybratí z formy presne odmerali a odvážili a vypo-
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čítal a sa hustota \'lhkej zeminy p,,. Hustota suchej zeminy 
Pci vo \ ýlisku sa vypočítal a podľa \ZOrca Pci = Pn: ( 1 + w,J 

Predbežné výsledky a diskusia 

Konzi stenčné medze 

Z tab. 1 \yplý\a najmä obrov skS', niel-..o ľl-..onásobný 
rast plasticity ( určuje sa podľa medze tekutosti ) po natrifi
kácii (porovnaj wL \ ZOri-..y .1 a BJ: \ZOrl-..) 11 obsahujú \iac 
Na al-..o \Zorky s. BJ 15 dokonca plasti citu zahraničného 
bentonitu MX-80 (tam W L = --1-0l --P5 7c : Studer et al„ 
198--1-) vysoko prekonala. Naj\ y ššiu plasticitu majú naj
jemnejšie vzorky. Mleti e al-..ti vm alo merný pO\rch tak, 
že pl as ticita stúpla sl-..oro d1 oj násobne. 

Pri porornávaní nenatriľikov aný ch \ZOriek má naj\JŠ
šiu plasticitu bentonit K 15 (na_ j\ iac \ ) me niteľné ho Na), 
približuje sa mu aj \Zorka DY 15• ale už. aj\ zorka .1.Js• .1 15 

a L 15 dosahujú takú plasti citu al-..o zahraničn5 M onti gel 
(s \V 1 = 133- 160: Studer el al. . 198--1-). Pri íl e DV by tal-.. 
bol naj\ äčš í rozdiel spomedzi I šetkých druhm prírodného 
ílu med zi \ ariantom < 15 a < --1-5 mm. lebo pri DV .Js 
sa namerala najni žš ia medza plasticity. 

Rast plasticity po predchádzajúcom !-týždňovom 

\ ys ta\ ení bentonitu teplote 90 °C možno \ prípade umelo 
natriťil-..m an5 ch noriek \ y S\ etlil „dobehnutím„ natrifi
kácie. t. j. dodatočnou iono1 ý menou ešte \ oľného Na. 
Pri nenatrifikm anej \ zorl-..e _je rast nepatrný . 

Naše medze tel-..utosti zistené Cassagrandeho prístrojom 
sú I y šš ie ako medze stanovené k u žeľornu metódou. Feng 
(2002) to u1 ádza ako prm idlo pri kaž.d~j zemine s obsa
hom montmorillonitu. Y 5sledky týchto d\och metód sú 
porornateľné iba \ rozsahu \\ L = 30 až 100 c7c a najlepšia 
zhoda je okolo wL = 50 c;í-. Dôló.ité j e. že sa pozorO\ aný 
trend zhodoval pri obid\ och metódach. Hodnot) MX-80 
a Monti gelu, 1-..toré použh ame ako pororná\ acie kritérium, 
sa zisti Ii Cassagrandeho metódou. 
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Tab. 1 
Výsledky skúšok Atterbergových konzistenčných medzí 

Results of Attenberg consistent measures testing 

Vzorka w, (%) 
Cassagrande kužeľová 

skúška 

Natriťikovaná 

BJ l_'i !11 ) (643.04) 454.03 

BJ-1.s (11) 591.20 436.57 

BJ ,.s ,,i 481.51 316. 13 
BJ,.s ,,i 344.34 274.8 
BJ 2.-,o [',) 258.58 186.9 

Prírodná 
K,.s 191.25 168.18 
K,, 162.40 145.68 
J 1.< 158.27 142.08 
.l,.s 138.24 123.14 

J~:,o 99,29 90.79 
L,.s 137.28 127.15 
L,.s ( 105.95) 101.59 

f •2.-,{I 94.32 85.34 
DV ,5 (209.64) 168.04 
DV05 78.29 66,15 

lp (%) 

z metód) z kuže ľovej 

Cassagrancleho skúšky 

53.14 589.9 400.89 
45.94 545.26 390.63 
49.87 431.64 316.13 
41.03 303.31 233.77 
46.18 212.40 140.72 

46.04 145.21 122.14 
45.08 117.32 100.6 
45.04 113.23 97.0-1-
48.56 89.68 74.58 
47.97 51,32 42.82 
67.54 69.74 59.96 
47.13 58.82 54.46 
37.27 57.05 48.07 
58.95 150.69 109.09 
34.65 43.64 31.5 

\\. l \'l)(CJr, ) 

C'assagrancle kuže ľO\ á 

(.~31 .13 ) 
352.98 
288.07 

106.10 

96.53 

skúška 

391 .61 
276.11 
217.66 

92.56 

85.08 

w 1. - medza tekutosti. wp- medza plasticity. lp - index plasticity. w1 911 - medza tekutosti stanovená po 7-clňO\om pôsobení tepl oty 90 °C. hodnoty 
v zátvorke treba prev erii ešte raz 

w1 - measure of liquidity. w i,- measure of plasticity. lp- index of plasticity. w1 ,, , - measure of liquidity determined after 7-day infl uence of tempe-
rature 90 "C. Values in the brackets have to be repeatedly examined. 

Hutniteľnosť 

Pri príprave lisovaných benlonitových teliesok s vysokou 
hustotou sme narazili na rad ťažkostí. Prvou bola veľmi 
nízka objemová hmotnosť voľne sypaného bentonitu. 
najmä jeho najjemnejšieho variantu (<O.O 15 mm), v jed
nom prípade iba okolo 0,5 g-cm·3, a preto bolo nevy
hnutné vyrobiť oveľa vyššiu lisovaciu formu, ako sa po
užívala v zahraničí. Výroba vý,Jiskov bola veľmi náročná 
na čas a fyzicky namáhavá (veľká masívna oceľová forma 
\ áži okolo 30 kg). Lisovanie by bolo ľahšie pri lepšom 
odvádzaní vzduchu spod piesku. Ten sa správa pružne, 
a tak je potrebný vyšší tlak. V zduch unikajúci okolo pies ta 
strháva aj častice ílu, len sa dostárn medzi piest a plášť 
formy. zvyšuje trenie a vyvoláva potrebu vyššieho tlaku. 
Čím je íl jemnejší. tým ťažšie sa odvzdušňuje a lisuje. 

Ak je tlak vysoký. pri jemných variantoch (pri < 0,015 
a sčasti aj pri < 0,045 mm) sa zo vzorky vytláča sorbo
vaná voda. Ťažkosti rastú so stúpajúcou vlhkostou w,,. 
Do\tedy neviditeľná vlhkosť sa hromadí ako pórová voda 
blízko piesta a spôsobuje tam lepkavosť bentonitu. Takto 
zvýšené nerovnomerné trenie bentonitu o stenu formy 
doteraz porušilo všetky výlisky z najjemnejšieho bento
nitu šmykom (strihom). Niektoré trhliny bolo vidno 
hned: iné po krátkom čase. Pri pokuse sa výlisok z ben
tonitu vysušeného pri 90 °C rozpadával v ruke. a preto 
je istá vlhkosi nevyhnutná. Najkvalitnejšie výlisky 
(s najvyššou hustotou) sa podarilo vylisovať z bentonitu 
DV, ktorý mal najnižšiu „prirodzenú" vlhkosi (okolo 2 %). 

Nízku .. prirodzenú" vlhkosť spôsobuje nízka sorpčná 
schopnosť. Preja\'ilo sa to aj najnižšou medzou tekutosti. 

a preto z hľadiska schopnosti sorpcie a npanzie ide o naj
nevhodnejší íl. Čím je bentonit kl alitnejší. tým viac vlh
kosti viaže zo vzduchu. Naj\ yšši u \ Ih kosť (až okolo 14 9c) 
dosahuje íl s označením J. Laboratórne b) sa skúškami 
s čiastočne vysušený m ílom dala dosiahnuť opri mál na 
v I hkosť na lisovanie, ale sušenie \ eľkého objemu ílu by 
v praxi nebolo ekonomické. Bentonit b) pri vS-robe liso
vaných elementov bol aj tak ľystavený vzdušnej vlhkosti. 
a preto skúšai zhutňovanie pred sušeného ílu nemá zmysel. 
Pri variante< 0,25 takáto I lhkosi neprekáža. 

V súlade s poznatkami Studera et al. ( 1984) sa zdá byť 
schodnejšia aplikácia hrubšieho bentonitu, lebo sa lepšie 
zhutňuje. Bol na to potrebný ni žš í tlak (porovnaj .1 15 

a .1 250) a \'Oda sa neoddeľovala, a tak neporušmala vzorku 
už ľO forme. Najlepšie sa lisoval íl \ariantu < 0.25 mm 
(ale má nižšiu plasticitu). K, alit,1 \ }liskrn ,tú r,l :1 rri po-

.!O: 
III 

::;::; 250 -,-------------, 

200 ..------<.r,_r-------i 

150 -t------- - -~-, 

100 

50 +---"iai111'-------l 

o +---,-----,---....---,-----! 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

hustota suchej zeminy p d (g.cm -3) 

□ DV 15 
1 

Io DV 45 

.6. L 15 

.6. L 45 

gK45 

◊ J 15 

◊ J 45 

♦ J 250 

Obr. 1. Tlak potrebný na dosiahnutie prísl ušnej hustol) výli sku. 

Fig. 1. Pressure necessary for obtai ning requested clensity oľ briquet. 
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malom zatláčaní. Rozhodujúca je požadovaná hustota 
výlisku. a teda množst\O stláčaného ílu (na obr. l sú aj 
valček1 porušené trh! i nami). S rastúcou hustotou , ýl isku 
potrebný tlak enormne stúpa. Zdá sa, že pri normových 
rozmeroch teliesok na skúšky pevnosti v obyčajnom 
tlaku nebude možno bez sušenia z nášho ílu pripraviť 
halitné a nepoškodené výlisky s Pct > 1,8 g-cm·1. Na to 
je potrebný tlak, pri ktorom sa forma začína deformovať . 

Záver 

Doterajší vý·skum naznačuje, že aj na Slovensku je ben
tonit , hodný na používanie v úložiskách rádioaktírneho 
odpadu. Pri výbere sa odporúčame sústrediť na hrubší mletý 
prírodný bentonit s čo najvyššou plasticitou (K45 . J45 alebo 
aj .1 250). V dalšej etape výskumu bentonitu budú skúšk) 

pevnosti (sčasti už prebiehali). priepustnosti. napučím ania. 
ako aj deformácie. 

Pocľukornn ie . Auto rky dakujú MŠ SR za finančnú podporu projektu 
štátneho programu v5skumu a, 5, oja 2003 SP 26/028 0C 00/028 0C 02 
a agentúre VEGA projektu 1/1 028/0-+ Srdečné podako,anie patrí aj 
fir me D ELTAMachining . s. r o„ z Pfíbrarnu za sponzoring pri 1ýrobe 
lisLwacej formy 
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Akumulácia ušľachtilých nerastov v klastogénnych sedimentoch 
kvartéru a neogénu niektorých oblastí Západných Karpát 

JÁN ZUBEREC: 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 O"' Bratislav,1. Sl01ens,á republi ka 

/ Doruľe11é 13. 4. 2005) 

Accumulation of rare minerals in clastogenic Quaternary and Neogene sectiments 
of some areas of Western Carpathians 

l lnconsolidated clastogenic Quaternary and l\eogene sediments are recently used for extended 
exploitation of building materials like sands. gravel s and gravel -sands. Des pite e,tended use of clasto
genic sediments. the di stribution of rare minerals and their possible industria[ accumulation was not sys
tematically monitored till 2001 In thc Dunaj drainage basin the accurnulation and possible e,ploitation 
oť rare minerals was observed only in two gravel-sand deposits. Sirnilar situatio11 concerncd also the 
unconsolidated or partly-consolidated Neogene sediments. haľing in scveral places registered the 
increased amounts of rare minerals -for e.\ample in Bánovce Basin and South Slmakian Basin. During 
last years the gap in investigation oť rare minerals distribLttion and their possible industria[ use II as part!) 
eliminated by evaluation of sediments of voluminous Sl01ak ri,ers as "ell as Neogene cla,togenic 
sediments of some basins. 

Besides finding of accumulation of rare rninerals in particular drainage basins. also the transport 
c\irection and source rocks were characterized. 

Key worcls: Quaternary and Neogene clastogenic sedirnents. rare minerals. drainage basins 

Zdrojové geologické útvary a horniny ťažkých minerálov 

Pomocou máp drenážnych panví možno asociácie iaž
kých minerálov priradiť k ich geologickým zdrojovým 
komplexom a potom dešifrovať drenážnu históriu záujmo
vých území. Súbor máp pri rekonštrukcii staršej drenáž
nej histórie istých území pomohol doplnil erodované sú
bory hornín do oblastí. v ktorých sa už v súčasnosti ne
\ ysk) tujú. a tak sa drenážna história stala prostriedkom 
na rekonštrukciu primárnych zdrojov niektorých asociácií 
iažkých minerálO\. Doplnkom tejto histórie je aj súbor 
sedimentologických poznatkov o marinnej depozícii 
\ sledovaných oblastiach, ktorý umožňuje rekonštrnovať 
redepozičnú históriu týchto asociácií. 

Z územia Slovenska sú map) niektorých drenážnych 
oblastí, v ktorých sa distribúcia iažkých minerálov sledo
vala. Je to podunajská akumulačná panrn, pohronská, 
vážska, juhoslO\ ens ká. bánovsko-hornoni trianska a hor
nádsko-bodviansko-hornotoplianska drenážna panva. 

Podunajská akumulačná panva. Zaraduje sa do nej pre
dovšetkým Žitný· ostrov a oblasl na SZ od neho po Malé 
Karpaty. Riečne akumulácie „vnútrohorskej delty-· Dunaja 
na území Slovenska majú neobyčajne pestré zloženie iaž
ký ch minerálov. ktoré odráža obrovskú drenážnu oblasť 
Dunaja \ európskych al pinidách a hercynidách. Náplavy 
sú vejárovité so smerom transportu generálne od Z na V 
\ se\ernej, od SZ na .IY v južnej časti územia a v recent
nom toku Dunaja. Prínos klastického materiálu z Malých 
Karpát je takmer zanedbateľný, 
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Pohronská drenážna panva umožňuje \ recente \ zni k 
asociácií iažkých minerálov s neZ\)Čajne pestrým zlože
ním. ktoré je na hornom toku charakteristické pre\ ahou 
magmatických a metamorfornných kr)štalinických 
zdrojo\ tatrO\eporika. kým\ dolnom \ýrazne dominuje 
asociácia deri\ O\ aná z hornín stredoslO\ ens kých neo
vulkanitov. 

Vážska drenážna panva neob) čaj ne pestrou asociáciou 
lažkých minerálm odráža recentnú geologickú sta\ bu roz
siahlej drenážnej oblasti budo\ anej hercý nsk) mi magmmo
génnymi a nízkometamorfO\·aný mi aj \) ššiemetamorfo
\ anými kr)Štalinickými komple,mi. mewzoickými sedi
mentárnymi aj \ ulkanogénnymi súbormi. ako i terciérn) mi 
klastikami centráln)ch aj Vonkajších Západných Karpát. 
Kým \ o \ ý chodnom segmente pre\ až uje prínos lažkých 
minerálO\ z kr)Štalinických zdrojo\, \ strednej časti toku 
Váhu sú riečne sediment) okrem kr)Štalinických a klasto
génn) ch centrál nokarpatských zdroj o\ dotm ané aj neo
vul kanickými horninami z J a klastogénn) mi flyšO\ý mi 
komplexmi \ onkajšieho fi)ŠO\ ého pásma a bradlového 
pásma zo S a Z. V dol nej časti toku Váhu už \ ý raznejšia 
dotácia klastogénneho materiálu neprebieha a prevláda 
tam mechanická maturácia riečn) ch sedimentO\. 

Bánovsko-hornonitrianska drenážna panva sa dá roz
delil na povodie Bebravy a hornej Nitľ). V bánO\ s kej časti 
panvy možno v recente za naj\ ý znamnejší zdroj iažkých 
minerálO\ pokladať metamorfované kryštalinické kom
plexy se\ ernej časti Pmažského 1110\ ca. ako aj mohutné 
komplexy aluviálnych \ ej árov prm depodobne mladoplio-
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cénncho 1eku na jeho úpätí. V snernej časti povodia Nitry 
a Nitrice sa podobné alU\ iálne komplexy V)\ inuli na\ ý
chodnom úpätí granitoidných kr) štalinických komple.xm 
Suchého a Malej Magur) a tiež sú významným zdrojom 
iažkých minerálm. Vo východnej časti horného Ponitria 
sú dominantnými zdrojovými horninami stredoslovenské 
nem ul kani ty transportované smerom na Z a JZ. 

V severnej časti Bánovskej kotliny je zaujímmý· vulkano
klastický komple.x sarmatského veku, ktorého zdrojovú 
oblasi možno hľadai aj\ nem ulkanickom masÍ\e Vtáčnika. 
a tak paleotransport V) kazuje západný až sz. orientáciu 
kolmú (až protichodnú) na súčasnú drenážnu siei. 

Usadeniny aluviálnych \ejárov na úpätí severnej časti 

Považského Inovca sa vedno s vulkanickosedimentárnymi 
sarmatskými usadeninami koncom pliocénu dalej trans
portmali jv. smerom do dolného Považia. čo tiež predpo
kladá značne odlišnú paleogeograťiu, ako má recent. 

Juhoslovenská drenážna panva má pestrú geologickú 
sta\ bu. V recentných nánosoch miestnych potokov a riek 
možno pozorovai variabilitu asociácií iažkých minerálov. 
Vo\ ýchodnej časti v hornom povodí Slanej je dominant
ným zdrojom horninová suita gemerika. v severnej boli 
minerálne asociácie dotornné kryštalinickými súbormi 
\eporika. \ západnej dominujú znosmé horniny zo stredo
slovenských neontlkanitov a na J redepozície klastického 
materiálu z neogénnych sedimentm· a primárne zdroje 
z pliokvartérn1ch bázických \Ulkanitov. Ipeľ. ktorý drénuje 
väčšiu čast oblasti, má v usadeninách na strednom a dolnom 
toku ucelenú kryštal i nicko-vulkanogénno-sedi mentárnu 
asociáciu fažkých minerálov. Pestrá asociácia fažkých 
minerálov \ egenburských sedimentoch. ktoré sú rozšírené 
\' južnej časti územia. naznačuje pôvod z exotických 
zdrojov situovaných na J od miesta depozície. kým trocha 
mladšie sediment) otnanského \ eku už boli prm depodobne 
dotované zo sv. \eporických z.drojmých oblastí. Sedi
menty spodného bádenu v západnej časti územia poukazujú 
na v ýchodn) až S\. zdroj klas tík. Smer transportu vrchno
miocénnych klastík už odráža paleomorťológiu oblasti 
blízku recentnej, čiže išlo o transport od S a SZ. čiže 
z \ eporika. 

Hornádsko-bodviansko-hornotoplianska drenážna 
panva má \ západnom úseku prevahu zdrojových hornín 
ušľachtilých minerálov z centrálnokarpatského paleogénu 
a se\ erogemerického permu.\' centrálnych častiach veľmi 
pribúda minerálov derivovaných z kryštalinika a paleoz.oika 
Braniska, Čiernej hory a gemerika a v sv. (vrátane horného 
povodia Tople) je pozorovateľná prevaha zdrojov z \On
kajšieho flyšového a sčasti aj z bradlového pásma. Lokálne 
potok) \ povodí Bodvy prevažne poukazujú na zdroje 
klastického materiálu z hornín gemerika. \ nižších úsekoch 
tokm možno predpokladať aj výskyt minerálnej asociácie 
charakteristickej pre meliatikum alebo bôrčanský príkrov. 

Paleogénne bazálne sediment) v hornom úseku povodia 
Hornádu indikujú smer transportu klastického materiálu 
z JZ až Z, a to prevažne z níz.kometamorťovaných hornín 
gemerika. 

Zdrojovými oblasiami ťažkých minerálov strednomio
cénnych sedimentov v Košickej kotline boli horninové 
komplex) Čiernej hory a gemerika ležiace na Z a SZ 

cd miesta depozície. Lokálne\) šší obsah\ ulkanogénneho 
materiálu SÚ\ isí so S) ndepozičnou \ ulkanickou akti\ itou 
s nápadným aerický m transportom \ ul kanického popola. 
V rchnomiocénne sediment::- na \ ý chodnom okré~i Košic
kej kotliny majú znak) redepozície klastického materiálu 
zo strednomiocénn) ch sedi menlO\. \ ýrazne \ nich rastie 
obsah vulkanogénneho klastického materiálu deri\ ova
ného z V - z oblasti Slanský ch\ rchm. a\ rchnomiocénne 
sediment) východnej časti bod\ ianskej oblasti naznačujú 
transport klastického materiálu zo S až SV. 

Významné akumulácie ušľachtilých minerálov 
v hodnotených územiach 

Medzi ušľachtilé minerál). ktorým sa donedárna \ klaslo
génnych sedimentoch \ enovala poz.ornosi najmä pre ich 
možnú koncentráciu praktického \ ý znamu. nesporne patrí 
zlato. ktoré je miestami \ takej koncentrácii. že sa alebo 
iažilo. alebo boli pokus) fažii ho. Zlatonosnosi recent
ného dunajského štrku je naj známa už od čias rímskej 
ríše. Až do 2. S\etmej \ ojn) miestne oby \ateľstvo \ po
riečí Dunaja zlato r) žm alo. najmä \ kosách a \ niekto
rých oblúkoch riečiska (Polák. I 971 ). V oko! í Kl ížskej 
Nemej sa od roku 1938 robili pokus) priem)selne r)žo
\at zlato s údajným obsahom 128 mg/m2 \ štrkopiesku. 

Zlato \) stupuje \ náplm och Dunaja \ malom podiele 
najmä s granátom, ale na niektor) ch miestach sa ak umu
l uje aj ilmenit. magnetit a miestami sú aj bohatšie 
akumulácie zirkónu a ojedinele aj monaz.itu. Naj\ äčšie 
akumulácie ušľachtilý ch minerálov \ podunajskej akumu
lačnej oblasti sa zistili na \ýskyte Veľký Lél - Malé 
Kos ih). Medvedcn. Trá\ nik a Horná Potôň. Obsah zlata 
je lokálne až. 1 g/m3• granátu až\ )Še 70 OOO g/m'. ilmenitu 
až 6300 g/m3, rutilu 62-1-8 g/m3 a zirkónu 1552 g/m'. 
ll\ edený obsah je e.xtrémn). ale \ podunajskej akumu
lačnej oblasti je \'Šeobecne pomerne \) soký. 

Pozoruhodné \)Sk)t) z.lata, minerälO\ \Z.ácn)ch zemín. 
zirkónu. granátu. minerálo\ Ti a i. sa zistili \ nespe\ ne
ných klastogénnych sedimentoch na rozhraní kryštalinika 
a sedimentov pri prospekcii (H\ oždara et al.. I 985-1987: 
Zuberec. 2004) \ pmodí Ipľa. Rima\) a \ poltárskcllTI 
súvrst\ í \ juhoslm ens kej drenážnej pam e. Zistený obsah 
zlata je miestami 0.0-1-5 g/m3. monazitu až 1220 g/m 3 

(Hvoždara. 1987. 1997. 1999: Zuberec a Hvož.dara. 200-1-) 
a granátu na niektorých \) sk) toch až IO CXJO g/m3. Extrémn) 
obsah ilmenitu je až 6500 g!m3 (bežný okolo 2000 g/m3 ), 

rutilu až 800 glm3 (bôný do 800 g/m1) a z.istený extrémn) 
zirkónu 1256 g/m' (befoý do 500 g/m'). 

Pozoruhodný je \) s kyt zafíru. ušľachtilého minerálu 
korundu modrej farb).\ Kostenej doline\ Cerm ej ncho
vine, a to v pomerne hojnom množst\e \O \)Sypanom 
maare \ asociácii iných minerálm. Nájdené zafír) \ eľké 
vyše 5 mm b) sa mohli praktick) zužitkmai \ šperkár
stve (Uher. 1999). Zafír z Hajnáčk) je produktom kr) šta-
1 izácie vyššicťrakeio\ anej la\ enin) \ o nchnom plášti 
až v spodnej kôre a pri neskorších procesoch bol \) nesený 
\ podobe xenokr) stov. 

Na \ýchodných S\ ahoch Pm až.ského Inmca. na jeho 
rozhraní so sedimentmi Bánm s kej kotlín). sú zlatonosné 
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rozs) py patriace do Bánovskej kotliny resp. do jej , ·ýbcž
kov do kryštalického jadra pohoria. Rozsyp) (Polák, 
1969, 1984) sa viažu na vrchnú časí intramontánnej 
ocpresie kotliny v stratigraficky bližšie neurčenom súvrství 
pliocénu. Je to pestrá séria predhorských sedimentov pred
stavujúcich znesený materiál z Považského Inovca. Polák 
( 1969, 1984) aj Hvoždara predpokladajú, že sú tam zastú
pené príbrežné morské a jazerné rozsypy vznikajúce pre
nosom a hromadením klastického materiálu v príbrežných 
sedimentačných priestoroch. Zlato sa tu vyskytuje s iný·mi 
ušľachtilými nerastmi, ale v súčasnosti sa už v týchto 
rozsypoch nenašlo. lebo je dokonale vytažené. 

Podobná situácia ako pri východných svahoch Považs
kého Inovca je aj pri , ýchodných svahoch Malej Magury. 
na jej rozhraní so sedimentmi Hornonitrianskej kotlín). 

V bánovskej a hornonitrianskej drenážnej panve sa zistil 
1ml\imálny obsah granátu 5750 g/m3• ilmenitu 2995 g/m3, 
ruti Iu 934 g/m3 a zirkónu 246 g/m3, ale panrn je na ušiach
ti lé minerály vcelku chudobná. 

Zv5'šený obsah zlata sa zistil v náplarnch Hrona, naj
vyšší na lokalite Svodov, Malá nad Hronom a Bffía, ale 
maximálny neprekročil 0,143 g/m3 . Obsah granátu v po
hronskej akumulačnej oblasti je nízky a vyšší je iba obsah 
ilmenitu. 

Vážska drenážna panva je na ušľachtilé minerály chu
dobná. Iba lokálne bol z,ýšený obsah granátu (maximálny 
9872 g/m1) a ilmenitu (1385 g/m3). Veľmi zriedkavý, no 
1) soký obsah má rutil ( 1385 g/m3 - Kolárom) a na rovna
kom ,ýsk)te aj zirkón. 

V hornádsko-bod v ians ko-hornotopl ians kej drenážnej 
panve 1rátane Košickej kotliny má z tažkých minerálov 
podstatne zvýšený obsah ilmenit, a to aj vyše 8000 g/m3• 

kým obsah zirkónu je ,ýraznejšie vyšší iba na výskyte 
Olcnava (až do 892 g/m3). 

Využívanie ušľachtilých minerálov v praxi 

Pre súčasnú nízku cenu by sa zlato na rentabilnú tažbu 
muselo ,yskytmat ,. podstatne ,·yššej koncentrácii, a pre
to ekonomickú bilanciu možno zlepšil len využívaním aj 
iných akumulovaných minerálm. Minerály sú v rozlič 

ných horizontoch sedimentu podľa ich veku. charakteru 
minerálm· alebo dÍžky transportu zastúpené nerovnomerne. 
Z ušľachtilých je ekonomicky hodnotný granát, zirkón. 
rutil , ilmenit. monazit, xenotím. korund (zafír) alebo aj 
iné. Tieto minerály sa zvyčajne vyskytujú v sedimentoch 
v istých asociáciách. čo môže mat pri využívaní tažkej 
frakcie ekonomicky význam. Študované minerály sú 
v hodné najmä na netradičné účely, kde nie je veľká 
spotreba, ale cena upraveného produktu je vysoká. 

Zlato sa najväčšmi využím v šperkárstve. ale dôležité 
je aj , elektrotechnike, pri výrobe zubnýcch náhrad. špe
ciáln)Ch zliatin. v leteckom priem)sle, pri výrobe reflek
torm a i. Granát nie je iba prostriedkom na rezanie a brú
senie, ale môže byt aj vhodným filtračným materiálom 
a jeho dobre vykryštalizované neporušené kusy sa využí-

rnjú ako drahé kamene. Titanit. rutil a ilmenit sa hodia 
na výrobu kovu, príprarn chemických zlúčenín a pigmentu. 
Zirkón je výbornýc prírodný materiál na výrobu špeciálnej 
keramík). slúži aj ako plnivo a na výrobu mlecích telie
sok. pri ktorých sa , yžaduje V) soká tndosť. Ak sa dá 
apatit ako vedľajší produkt získai ,o väčšom množst,e. 
môže sa zužitkoval pri , ýcrobe špeciálneho fosforečného 
prírodného hnojiva. no v hodnotených sedimentoch 
sa vo významnejšom množst,e \)Sk)tmal len ,eľmi 
zriedka. Monazit a .,enotím sú surm in) , hodné na zís
kanie pn kO\ vzácnych zemín. a to C. La. Y a Yb. 
Turmalín je I hodný na tienenie neutróno1. ako brúsn) 
materiál a na výrobu zlúčenín H. 

Systém015' výskum opretý o doterajšie poznatk) 
pri niesol v istý ch oblastiach vcľm i pozi tÍ\ ne , ý sledk_') 
v nazeraní na možnosti praktického , :- uží, ani a nie
ktorýcch minerálm. Dôležité sú najmä ,eľké akumulácie 
klastogénnych sedimentov. pri ktorých sa zistil vyšší. 
miestami až, ysoký obsah ušľachtilých minerálov. Tie sa 
tažia a upran1jú pre stavebnú , ý robu. 
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Horniny s obsahom turmalínu a ich environmentálne využívanie 

LUBICA KOVANIČOVA 

Štátny geologickí• ústav D. Štúra. regionálne centrum. aplikovaná techno lógia neras tních surovín. 
Jesenského 8. 040 O I Koš ice 

( Doru{eJlé I 3. 4. 2005) 

Tourmaline-bearing rocks and their environmental use 

In the territory of Slovak Republic there are no depos its or occurrence of high -grade boron materials . 
Tourmaline or tollľmaline-containing rocks seem to be a good subs tituti on. The resea rch of the use of 
tourmaline-containing rocks proceeded in two dire ctions: 

- the s mall aggregates prepared fro m the tourmaline rock were added in spec ia l ty pes of concrete 
being used to screen the neutron radiati o n. 

- the tourmaline concentrate with the gran ularity less than IO µm containing 8 % of B,O, was prepared 
from the original rock using suitable treatment procedures and used to produce polyethylene composite 

The test of the neutron and gamma radi ation screening properties of concrete a nd co rnposite was 
positive in both cases. It would be possible to use the materia l as a passiv e protectio n against neutron 
and garnma radiation. e. g. in the building of the cyclotron fac ilities installed in the S101 ak Republic. 

Keywords: tourmaline. technological procedure . cornposite PeTu. halí-va lue layer. thennal neutrons flow 

Úvod 

Na tienenie neutrónového žiarenia sú \·hodné suroviny 
s obsahom tzv. ľahkých prvkov (B. Li, K a H) a jednou 
z nich by mohol byt aj turmalín. V rámci úlohy Turmalí
novce. VP (Kobulský et al.. 2000) sa riešil aj laboratórno
technologický výskum upraviteľnosti a využitia hornín 
s obsahom turmalínu. 

Turmalínavý koncentrát na prípran, polyet) lénového 
kompozitu (PeTu) bol pripravený technologickým postu
pom znázorneným na obr. 1. Obsah turmal ínu vo vstupnej 

Cieľom laboratórnotechnologických prác bolo pripraviť 
drobné kamenivo zrnitostnej triedy 0,2- 2,0 a 0.2-4,0 mm 
a jeho schopnosti tieniť neutróny a sprievodné žiarenie 
gama sa po zapracovaní do betónu otestovali v Ústave 
fadrmého výskumu\ Reži (ibid.). 

Zo zrnitostnej triedy pod 0,2 mm sa Z\ oleným techno
logickým postupom pripravil turmalínový koncentrát 
a jeho tieniace schopnosti a možnosti praktického využí
\ ania sa tcstoľali vo Výskumnom ústa\e plastov. a. s. , 
v Nitre, ako aj v Ústave klinickej a preventívnej medicíny 
\ Bratislave (ibid. ) . 

Metodický postup 

Z lokalít) Zlatá Idka sa odobrala vzorka a pripravilo sa 
z nej drobné kamenivo do betónu zrnitostnej triedy 0,2-2,0 
a 0.2-4,0 mm. Obsah tmmalínu \O vzorke bol 23,3 % a ob
jemová hmotnosť horniny 2,8 kg-dm·3. Obsah Bz03 v zr
nitostnej triede 0.2-4,0 mm bol 2.03 % a v triede 0,2-2,0 
mm 1.83 o/r: . Z drobného kameniva sa v Hydrostave, a. s„ 
Bratislarn pripravili betónové zmesi a ich tieniacc schop
nosti sa testovali v Ústave jadrového výskumu v Reži. 
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~::.0,2 mm 

't' 

Rozpojovanie 

• Triedenie (0,2 mm) 

_____ _.1-0,2 mm 

Rozdružovanie na k oncentračnom stole 

Ll+ 0,2 ,mn 0,2 mm 

y y l 
Ťažký produkt Medziprodukt Ľahký produkt 

l 
Suchá 

elektromagnetická n 
Magnetický Nemagnetický 

produkt produkt 
(turmalínov5· (odpad) 

produkt) 

Obr. L ľechnologick) pos tup prípravy turmalínm é ho produktu. 

Fig. L. Technol ogi cal procedure of tourmaline produc t elaborati on. 
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Tab. 1 
Vplyv aditívna polovrsll u (zoradené poclra polovrst,·y) 

lnfluence of aclditi,· es on half- value layer (orderecl according to half-, ·a\ue la)CrJ 

č kocka priemerná B20 3 K20 
polovrstn1 

14 TMl5 3.907 134 3.69 
18 TMl9 4.000 1.08 2.63 
5 TB5 4.0 1 O 1.25 3.9 1 
l3 TM\4 4.075 0.97 2.88 
4 TB4 4.076 0.96 2.96 
9 TB9 4.088 0,91 2.6-+ 
8 TB8 4.200 0.63 1.99 
17 TMl8 4.236 0.65 1.88 
12 TMl3 4.294 0.62 2.41 
3 TIB 4.321 0.64 2.25 
16 TMl7 4.495 0.3 j 131 
7 TB7 4.590 0.26 1.14 
11 TM\2 4.692 0.36 1.75 
2 TB2 4.700 0.33 1.58 
6 TB6 5.510 0.04 0.76 
15 TMl6 5,544 0.01 0.66 
10 TMI i 6.112 O.OJ 1.06 
1 TBI 6.163 0.02 0.93 

vzorke hol 23,3 a B20 3 2.06 %. Získaný koncentrát obsa
hoval 8 % B20 3 , t. j. 93 % turmalínu. Po zomletí na zrni
tosť pod IO µm sa vo Výskumnom ústave plastov. a. s .. 
v Nitre vyrobil polyetylénový kompozit s minerálnym 
plnivom - koncentrátom s obsahom turmalínu a jeho tie
niace účinky sa testovali\ Ústave klinickej a preventívnej 
medicíny v Bratislave. 

Diskusia 

Tieniace schopnosti betónových zmesí sa sledovali v poli 
neutrónov aj žiarenia gama. Potvrdilo sa, že pri tienení 
žiarenia gama je rozhodujúci obsah zlúčenín s Fe a Ba, 
kým pri tienení toku tepe! ný·ch neutrónov obsah B, Be. Li 
alebo K. Zastúpenie ostatný•ch prímesí je zanedbateľné. 
Na_jväčšie zoslabenie žiarenia gama je pri betónových 
zmesiach. ktorých hlavnou zložkou je barit. 

1,6 ~ ------------ - -

1,4 -- --- - -

0,4 +-- -

0.2 

TiO2 P2O, Be Li 

0.66 0.13 0.000028 0.00 102 
O.'i9 O. IO 0.000020 0.00071 
0.73 O. IO 0.000027 0.00102 
0.55 0.12 0.000021 0.00076 
0.58 0.09 0.00002 1 0.00075 
0.51 0.08 0.000018 0.00068 
0.--B 0.08 0.0000 14 0.00048 
0.38 0.08 0.000013 0.00047 
0.42 0.09 0.000017 0.00057 
0.41 0.08 0.000015 ().()0053 
0.28 0.08 0.0000 10 0.00029 
0.29 0.06 0.000007 0.00023 
0.28 0.07 0.0000 11 0.00033 
0.27 0.07 0.000009 0.00031 
0.21 0.05 0.000004 0.00009 
0.16 0.05 0.000004 0.00008 
0.12 0.07 0.000005 0.00008 
0.12 0,06 0.000005 O.OOO IO 

Na zachytá1 anie toku tepelných neutrónov majú zo zlo
žiek obsiahnutých v testm anom materiáli zásadný I pl) 1 
zlúčeniny B (B 20 , ) a voda. Obsah B20 3 \ zmesiach je po
merne nízky (od O.Ol do l.3c+ 0). lebo sa použila drvina 
\' prírodnom stm e. 

V tab. 1 sa u\ádza \ply\ jednotli1ých aditÍI na polmrst1 u 
(pri prechocle materiálu cez ňu klesá intenzita žiarenia častíc 
na polm icu). Vplyv B20, 1 betónm ý ch zmesiach na polo
vrst1 u. ako aj jej zá\ islost od koncentrácie B20 1 ilustruje 
obr. 2 a 3. Z tab. l a z ohr. 2 a 3 1 y plý1 a. ž.e .. rozumnf· 
trend a zároveň aj I ply1 na polmrst1 u zoslabenia má B20,. 
Li a Be. 

Tieniace I lastnosti kompozitu s obsahom turmalínu sa 
porovnávali s tieniaci mi I lastnosťami komerčne 1) rábaného 
Neutrostopu. v ktorom je nositeľom B kyselina boritá. 
Turmal í nm ý koncentrát s obsahom B20 3 8 '7c sa zomlel 
na veľkosť častíc d 50 pod l .1 c+ µ m. Kompozit obsaho1 al 

7 

6 

5 

l1 3 ~ 
o 
Q. 

o-1--------,--- ~ -.--~-------,- --,---~-.---- ~=--=,a_i 
TM15 , TM19 . TBS ! TM14 I TB4 : TB9 1 T88 j TM18 TM13 T83 I TM17 TB7 1 TM12 TB2 

0hr. 2. Vp\y, B,O,, kockách na rol o
\TSt\ U. 

14 1 18 1 5 ; 13 ! 4 1 9 8 i 17 i 12 3 16 7 1 11 

TB6 TM16 TM11 TB1 

6 i 15 10 

Fig. 2. lnfluence of B,O, in hnahedrons 
on half-v a\ue layer 
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Obr. 3. Z,il islost poliwrst,·) od koncen
trácie B,O,. 
Fig. 3. Relation oľ halľ-va lue layer on 
B,O, concentration. 
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80 hmot. % turmalínového koncentrátu. ktorý sa pred zlu
čovaním povrchom upravil. Vzorky sa v predmiešavacej 
zmesi zlučornli s polyetylénom Bralen SA 200-22. 
Skúšobné telesá sa kondicionovali , zmysle STN ISO 291. 
Výsledky merania potvrdili výborné tieniace schopnosti 
kompozitu PeTu v poli neutrónov i žiarenia gama. 3.5 až 
-J. cm hrubá ľrstrn Pe-turmalínu zoslabuje žiarenie gama 
rovnako ako 8 cm vrstva Neutrostopu. V porovnaní s neutró
nom má Pe-turmalín o štvrtinu lepšie tieniace vlastnosti 
ako Neutrostop. 

Záver 

Vý0sledky testov potvrdili schopnosť turmalínu resp. B 
tlmiť neutrónové žiarenie a žiarenie gama. Pri betónových 
zmesiach by holo vhodné meranie zopakovať na normova-

4,5 5,5 6 6,5 

polovrstva [mm] 

ných telesách a , o 1äčšom rozsahu. čo sa , rámci naseJ 
úlohy nedalo zrealizovaŕ. Podobne aj pri kompozite by 
bolo treba vykonať merania na doskách požadm aných roz
rnero,. Na C1spešné odskúšanie turmalínu do plastm apli
kovaných v oblasti vysokoenergetického žiarenia je nev)
hnutný cieľavedomý prieskum z hľadi s ka , ý heru činidiel 
na ponchovú C1pravu turmalínu a pre, ádzkmé overenie 
výrob) kompozitu s turmalínom , a. s. Kopos Kolín. 
ako aj metrologická expertíza v llstm e jadro, ého výskumu 
, Reži. 
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Nové možnosti využívania slovenského magnezitu 

LUBOMÍR TUČEK a JÁN DERCO 

Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. oddelenie aplikovanej technol óg ie 
nerastných surovín. Jesenského 8. 040 O I Košice. Slovenská republika 

(Dor11ľe11é 23.3.2005) 

New possibilities of the use of Slovak magnesite 

Artic\e briefly characterizes the magnesite. resp. magnesite rock. its adm i~tures as well as sums up 
deposits of thi s raw material in S\ovakia. The chemica\ and mínera\ composition of selected samples 
from knolľn deposits. evaluation of quality of Slovak magnesites from the viewpoint of traditional and 
possible new use are next stated in the article. Article at the end mentions about the harsh competition 
in implementation of the Slovak magnes ite c\inkers in European. re sp. world markets. ľhe preparation 
and production of sorbents. metal magnesium and its compounds for various industria\ branches \\•Ould 
be interesti ng and contributing after positive resu\ts of their economic. technological. ecological res p. 
further considerations. 

Key words: magnesite. admixtures. dressing, rotation furnace. magnesite clinker. brucite. periclase. 
magnesium chloride, metal magnesium. sorbents. production and use of magnes ite products 

Úvod 

Magnezit je hornina, ktorej hlavnou zlož.kou je minerál 
magnezit (MgC03) obsahujúci v chemicky ideálnom sta
ve -1-7,82 % MgO a 52, 18 C02 . Za magnezit sa zvyčajne 
pokladá hornina s obsahom najmenej -1-0 % MgO a naj
viac -1- % CaO. Minerál magnezit sa v hornine vyskytuje 
v kryštalickej a kryptokryštalickej (celistvej) forme. 
Kryštalický magnezit (často hydrotermálny a hydrotermál
ne metasomatický) má spravidla menšie zrná ako IO mm 
a celistvý (často sedimentárny) od 0,00-1- do pri bi ižne 0,01 
mm. Najčastejšou prímesou, ktorá má vplyv na kvalitu 
suroviny, je CaO, Fe20 3, MnO, Al 20 3, Si02 a i .. napr. 
organická (grafitická) prímes. Farba horniny (minerálu) 
sa v závislosti od prímesí pohybuje od bielej až po tmavo
sivú alebo až čiernu. Objemová hmotnosi horniny býva 
2.96-3, 12 kg.dm·3 (kryštalický magnezit) a 2,45-2.85 
kg.dm 3 (amorfný, celistvý magnezit). Izomorťnou príme
sou je FeC03 , MnC03 a CaC03. Si02 sa často vyskytu
je ,o forme chalcedónu alebo opálu. 

Ložiská kryštalického magnezitu v Západných Karpa
toch patria medzi významné európske ložiská a najdôleži
tejšie sú vo vrchnom karbóne gemerika v pruhu Podreča
ny - Ochtiná a Margecany - Košice (Podrečany, ·Burda, 
Lubeník, Gemerská Poloma, Jelšava-Dúbravský masív 
a Košice-Bankm ). Vo veporiku (súčasť kohútskej zóny) 
sa magnezit v ložiskách vyskytuje spolu s mastencom 
a okrem mastenca v intergranulárach vystupuje aj chlorit 
a kremeň. Ložiská sú v okolí Hnúšte v metamorfovanej 
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sérii svorov. rúl, amfibolitov a chloriticko-sericitických 
bridlíc (Kokava, Sinec. Samo, Mútnik a Polom). Najväč
ším ložiskom - s magnezitom a mastencom -je Mútni k. 
V súčasnosti sa fažia tri ložiská: .lclšava-Dúbra, ský 
masív, Lubeník a Hnúšfa-Mútnik (Baláž, 200-1-). 

Kvalita slovenského magnezitu a jeho využívanie 

Vyfažený magnezit obsahuje aj balastné zložky, a preto 
sa musí upravovai. Koncentrát sa uprarnje na kaustický 
magnezit (800--950 °C). magnezitmý slinok ( 1--I00--1800 °C) 
alebo tavený magnezit k 2800 °C). Zo slm enského 
magnezitu sa vyrába hlavne magnezitmý slinok a žiaru
vzdorné bázické stavivá. Domáca fažba pokrý,a spotrebu 
suro1 iny ,, plnom rozsahu. ale prevažná časť produkcie 
(80 %) sa exportuje (Baláž. 200-1-). 

Aby sa magnezit mohol tepelne spracúvať , rotačných 

peciach na magnezitmý slinok. musí hornina obsahmať 
najmenej -1-2 % MgO. nie , iac ako 2.5 o/c CaO a najviac 
1,75 % Si02. Hornina (rúbanina) obsahujúca 38-42 % 
MgO, 2.5-6.5 % CaO a l.75-5 % Si02 sa musí najprv 
upraviť. 

v Kvalitný magnezit svetm ých ložísk (Čína. Grécko, 
Spanielsko, Rakúsko, Nemecko) (resp. magnezitové 
koncentráty) má po , ) pale obsah základnej žiarli\ zdornej 
zložky vyše 92 o/c (z, yčajne 92-99,5 'if ), čiže obsah 
MgO v ňom (alebo v jeho koncentráte) je aspoň -1-5 %. 

Nedostatkom s!o, enského magnezitu je pomerne 
, ysoký obsah izomo1fne viazaného Fe (tab. 1) , o forme 



Mi11eroiio S!oťacu. 37 /2005) 

Tab. I 
Chemické a minerálne zloženie vzoriek magnezitu 

zo známych slovenských ložísk 
Chcmical and mínera! composition of magnesite 

sam ples from known Slovak deposi ts 

Vzorka 

SiO2 

Al 2O , 
T iO2 

Fe 20 3 

MnO 
CaO 
MgO 
N a2O 
K 20 
P20 , 
S ..: c11-. 

so , 
str žíh. 
(H2O) 

Magnezit 
Kalcit 
Dolomit 
Nečistoty 

a silikáty 
MgCO , 
výpočtom 

FeCO , 
výpočtom 

CaCO, 
1ýpočtom 

MnCO, 
výpočtom 

I SiO2• Al 2O , 
Farba 

Belosť(%) 

Objemová 
hmotnosť 

(kg.dm') 
Merná hmotnosť 
(kg.dm') 

Lubeník 

0.43 
0.24 
0.001 
3.09 
0.197 
0.68 

44.39 
<O.O! 

0.04 
0.04 
0.05 
0,07 

50.40 
(O.IO) 

97 
0.5 
1.5 

< l 

92.78 

4.48 

1.21 

0.32 

0.67 

Lokalita 
Jelšava Košice -Bankov 

Chemické zloženie( %) 

0.55 1.43 
0,24 0.43 
0.017 <0.001 
3.59 3.49 
0.213 0.22 1 
0.52 2,80 

44.14 41.72 
<0,01 <0.01 

0.04 <0.01 
0.03 <0.01 

<O.O! 0.04 
<0,01 
50.20 49.69 
(0.12) (0.17) 

Minerálne zloženie(%) 

98 92.5 
0.5 3.0 
0.7 2.0 

<l 2.5 

92.25 87.19 

5.20 5.06 

0.93 5.0 

0.34 0.36 

0.79 I.86 
svetlosivá až svetlosivá svetlosivá až 

sivobiela bielokrém. 
77 65 75 

3.02 3.01 3.02 

3.1 3.1 3.1 

Fe2O3 (3.05-3,S %). lzomorťne viazané Fe možno odstrá
ni( (alebo znížiť jeho obsah) iba chemickým spracovaním 
suroviny. 

Technický názov ťeromagnez itu (resp. magnezitu s vyš
ším obsahom izomorťne viazaného Fe vo forme FeC:O3) 

je breunnerit. Spoločnosť SMZ, a. s„ Jelšava a SLOV
MAG. a. s., Lubeník vyrábajú tzv. železitý magnezitový 
slinok breuneritického typu. Zo slinku sa vyrába rad 
magnezitových, magnezitorn-chrómových, magnezitovo
-uhlíkatých stavív a opravárskych hmôt. Približne 70 % 
výrobkov magnezitového priemyslu je určených pre oce
liarsky a okolo 15 % pre cementársky priemysel a dalších 
15 % pre farebnú metalurgiu. priemysel ferozliatin a váp
na. sklársk) priemysel a na výp! ň akumulačných pecí. 
Všetky výrobky slúžia ako výmurovka a výplň pecí. 

Nové možnosti využívania slovenského magnezitu 

Sorbenty na ekologické a poľnohospodárske účely 

Pri príp ra, e sorbentm nie je prítomnosi izomorťne 
viazaného Fe , magnezite prekážkou a , niektorých 
prípadoch môže byť aj výhodou. Keď sa surmý magnezit 
, ) pá! i na 700 až I OOO °C (, niektorý ch prípadoch 
800-950 °C). po úniku CO2 1znikne tZI. kaustický 
, ypálený magnezit (alebo kaustická magnézia), ktorý je 
schopný sorbmai 1odu, krnpalin). ťažké km) a niektoré 
dalšie ióny z ich vodného prostredia, a tak sa môže použí
vai pri prípraľe sorbentm na úprarn I ody (samostatných 
alebo kompozitných) , na imobilizáciu niektorých iónov 
v ekológii alebo I poľnohospodárst1 e. 

Zlúčeniny horčíka 

Slm ens ký magnezit sa môže I y uŽÍI ať aj pri kombino-
1 anej maloodpadovej až bezodpadm ej I ýrobe Mg(OH)i 
a MgO, ktorá sa skladá z rozpúštania k1alitného magnezitu 
1 kyseline chlórorndíkoľej pri I zniku MgCl 2. Ten sa po
tom I niekoľkých stupňoch prečistí (zbaví sa Fe a Ca), 
ľysuší a dehydratuje. Vznikajúci Cl sa recykluje, zlučuje 
s H na HCl a tá sa 1racia do procesu. Jediným problémo
vým uzlom procesuje odstraňm anie Fe a dalšej nečistoty 
z roztoku MgCl2 po rozpúšianí magnezitu v HCl. pričom 
v medzistupňoch možno 1yrábať Mg(OH)2 a MgO s využi
tím dolomitického vápna. Pri neprečistenom alebo nedo
konale 1;čistenom MgCl 2 má brucit škoricornhnedú 
farbu. ktorú spôsobuje zneči s te nie oxidom Fe. 

Hlavné I ýrobky z čistého magnezitu a ich využívanie po 
mechanickej. chemickej alebo chemickotermickej úpra1e 

Mg(OH)2 - brucit. MgO - periklas: prída,ok do krmirn 
pre dobytok. výroba papiera a buniči 11)-. umelé hnojivá. 
Sorelm cement, brúsne kotúče. brzdm é obloženie. čiste
nie rndy - spracovanie kalu, chemická aplikácia, rafinácia 
cukru. výroba gum). plastov. skla a emailu (smaltu). 
metalurgická aplikácia 

MgCl2: Sorelm cement. 1 rtné účel). brC1sne kotúče. 
chemická aplikácia. stmelovanie prachu 

MgC:O3: keramický priemysel. umelé hnojím. chemický 
a metalurgický priemysel 

Príprava a I ý roba km O\ ého horčíka 

Kornvý Mg je 1eľmi dôležitý pri príprave lahkých 
zliatin I automobilovom a leteckom priemysle a jeho 
výroba vo vyspelých ekonomikách stúpa. Získava sa 
elektrolýzou roztaveného MgC:I 2 a Mg sa I inertnom 
prostredí odlieva do ingoto1. Môže sa vyrábai aj siliko
termickým procesom. pri ktorom sa používajú zmesi 
kalcinovaného magnezitu (MgO + nečistota) alebo dolo
mitu (CaO-MgO) s ferosilíciom (F6i). Mg I zniká pri 
1 15 °C a odládza sa Io forme par). ktorá kondenzuje 
1 ochrannej atmosfére alebo \'O 1ysokom I ákuu I kryšta
lizátore. Energetická náročnos( pri tomto postupe je 1ysoká, 
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a preto vyžaduje dôkladnú ekonomickú kalkuláciu procesu 
a nánatnosti investičných prostriedkov. 

Záver 

Pre pomerne vysoký obsah Fe2O3 (8-9, kvalitnejší -1---6 % ) 
sa slovenský magnezito, ý slinok na svetovom trhu 
zaradi.1je do kvalitatírne najnižšej triedy železitého 
magnezitu, Fe za prítomnosti CaO, ktorý sa v slm enskom 
magnezite vyskytuje, ,jrazne znižuje žiaruvzdornosi 
slinku a z neho vyrábaných sta\Ív. 

Konvertor). elektrické obl úkm é. ako aj nové cemen
társke pece na výmurovku vyžadujú materiály na báze 
nízkoželezitého slinku. ako je napr. periklas - spinelitické 
stavivá. a preto výrobky SZM. a. s., .Jelšava a Slov
mag, a. s .. Lubeník (s obsahom MgO 87,5-89 %) musia 
na európskom a svetovom trhu ,·zdorovai tndej konkurencii 
výrobkm s obsahom 91-99 o/c MgO. 

Slovenské magnezitové , ýrobky sa do roku 1989 e.x
portovali do východoeurópskych krajín, najmä do ZSSR. 
V súčasnosti jednoznačne víťazí trend zvyšovať kvalitu 
vyrábaných produktov. Magnatech. a. s .. Hačava v ma
lom množstve ( 15 000-20 OOO t ročne) ,·yrábala veľmi 

kvalitný slinok s obsahom 99.5 'k MgO a 0.12 % 
Fe2O3 • a to na báze chemick1 spracú, aného magnezito
vého úletu (nitrátm ý postup). Pri tomto postupe sa popri 
hlavných produktoch. ktorými sú Mg(OHh a MgO. ako 
vedľajší získava dusíkaté hnoji, o. čo sa ukazO\ alo ako 
ekonomick1 , ý hodné. ale spoločnosť sa dostala do kon
kurzu a výroba sa zastavila. 

Z u,edeného ') plý, a. že popri tradičnom ') užhaní 
produkto, zo slO\ enského magnezitu sú aj nm é mofoosti. 
a to, príprave a ,ýrobe Vfg. horečnatých zlúčenín 
(brucitu. periklasu a chloridu horečnatého) a SOľbentov 
na ekologické alebo poľnohospodárske účel). prirodzene, 
po z, ážení, šetký ch ekonomický ch. legislatí, 11) ch a iný ch 
hľadísk sú,·isiacich s iažbou. technológiou . úprarnu 
a spracúrnním magnezitovej surm in) a po zohľadnení 
, plyvu na životné prostredie. 
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Mastenec a mastencové horniny - možnosti komplexného využívania 
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Tak and talcose rock: Possibilities of complex usc 

The articlc briefly introduccs the talc. its deposits (occurrences) in SI01akia ancl industri a! use of 
high-quality raw matcrial Thc petrograp hic -mineralogical and chemical characterization oť ta lc 
(talcose rocksJ summarizes the mai n. subsidiary and accessoric minernls present in talc depos it, of 
Veporicum as well as the beneficial and accompanying (barren) min eral components 11ith their 
chemical (mineral) composition. The technological and qualitatiľe characteri zation of the flotation 
talcose rocks. resp. by-products brietly desc ribes their parameters obtai ned b) dress in g. elaborntion of 
"high -quality" and "lower-quality" talcose. re sp. burren rock with possible use of the ir procl ucts. At the 
end of contribution there are indicated the traditiona l and new possibil it ies of compln use of talc and 
talcose rocks. resp. products of their tcchnol og ical processing a nd dressing. 

Keywords: Gemericum. Veporicum. talc. magnesite. chlorite. dressing. flotation. concentrate. comple, use 

Úvod 

Mastenec je mäkký. bez prímesí biely šupinkovitý 
silikát Mg Mg3Si,-1O 10(OH)2 . Zvyčajne obsahuje rozličné 
prímesi. čo vplýva na jeho ťarbu, a najmä kvalitu. Tú 
znižujú všetky minerálne prímesi obsahujúce Fe3+. pyrit 
a oxid1 Mn. 

Na Slovensku sa ložiská mastenca viažu na horečnaté 
karbonát) gemerika a veporika. Najvýznamnejšie ložisko 
1 gemeriku. ktoré sa veľkosťou 1yrovná najväčším s1eto
ľý·m ložiskám. je Gemerská Poloma s m·erenou zásobou 
1 .-1- milióna t suroviny a jeho dalšia zásoba sa odhaduje 
na 28 miliónov t (Killík, 1997). Výskyt) mastenca sú 
známe I magnezitovom karbóne gemerika (vyťažené 
1 ožisko Kohútik) blízko násunovej lubenícko-margecianskej 
tektonickej línie (Slavoška pri Plešivci). ako aj v spod
nom triase gemerika (Sirk a Banská dolina pri Ochtine_j) . 
Významným ložiskom vo veporiku je Hnúšťa-Mútnik. 
v súčasnosti jediné ťažené ložisko mastenca na Slm en
sku. Lokalita Kokava nad Rimavicou má tri ložiská tejto 
suro1 iny. Najznámejšie z nich je I lokalite Sinec (Baláž, 
2004). 

Koncom 20. stor. bol európsky trh zaplavený lacným 
čínskym mastencom. ale v súčasnosti je po 1fom I eľký 
dopyt. hla1 ne po akostnom. ktor)° využíva farmaceutický. 
kozmetický a chemický' priemysel. Preto sú predpoklady 
zvýšiť export kvalitného mastenca najmä z Gemerskej 
Polomy. ktorá má navy še strategickú polohu v strede 
Európy. 
Keďže sa v posledných rokoch kladie dôraz na racio

nálne. efektívne a ekonomické využívanie nerastných 
surovín. je nevyhnutné chápal ťažbu. úpravu a techno-
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logické spracúvanie aj mastericoľej suro1 iny komplexne 
a mat na zreteli. ž.e nesmie mat negatívny vplyv na žiľotné 
prostredie. 

Petrograficko-mineralogická a chemická 
charakteristika mastencových hornín 

Prieskumom a mineralogickotechnologickým I ýsku
mom mastenca a mastenc01 ý ch hornín I oblasti Hnúšfa
-Mútnik a Koka1 a-Sincc sa okrem iných zaoberal aj Derco 
a V lasak (1984) a Derco ( 1986). 

Na základe poznatkov z mastenco1 ých ložísk Io vepo
ri ku sa z hornín I yčlenil steatitizo1 aný magnezit. krupník. 
mastencmá bridlica. chloriticko-masLenc01á bridlica 
a muskm iticko-chloritický fylit. To prezrádza jednostranný 
proces steatitizácie. no často hý1 a aj obojstranný (Derco. 
1986). Okolie ložisko1 ej plochy trnrí krnrcitick5 fy lit 
až kl arcit. 

V ložiskovej polohe sa L minerá\01 zistil mastenec. 
magnezit, chlorit. rnuskOI it. krerneíí a dolomit. z akceso
rických amfibol. pyrit. rutil. apatit a epidot zoisit (Derco. 
1986) a z dalších akcesorický ch zaujímavých zlato 
a scheelit. Úžitkovým minerálom je mastenec a magnezit 
a hlavnou škodli1 inou chlorit ap) rit. 

Chemické zloženie minerál01 mastenca. magnezitu 
a chloritu je ľ tab. 1. V) plý rn z nej. že minerál mastenec 
má veľmi nízk1 obsah Al 20 1 (0.11 o/c ) a Fe 20 3 ce lk. 

(0,33 %). magnezit nízky obsah Fei()3 celk. (0.97 <7c ) 
a že hlavnSm nositeľom škodlidn je chlorit (Al 2O3 

22,39 %: Fep3 celk. l 0.81 ¼). 
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Tab. 1 
Chemické zloženie hlavných minerálov stanovené 
chemickou analýzou a elektrónovou mikroanalýzou 

Chemical composition of the main minerals determined 
by chemical analysis and elcctron microanalysis 

Ch emická Chemické zloženie minerálov (hmot. %) 
z ložka mastenec' mastenec2 magnezit ' chlorit' 

Si02 62.91 62,76 27.53 
Ti0 2 0.02 0.02 
Al 20, 0,51 0.11 22.39 
1-'e,O, ,c1, OA2 0.3:l 0.97 IO.Sl 
FeO 0,55 
CaO 0.02 
MgO 30,93 30,95 47.12 27.00 
MnO 0,01 0,08 0.04 
Na20 
K20 0,04 
str ž. 5.03 5.75 51,27 11.92 

Poznámka: 1 - chemická analýza, 2 - elektrónová mikroanalýza 

Remark: 1 - chemical analysis, 2 - electron microanalysis 

Technologická a akostná charakteristika mastencovej 
suroviny a produktov jej úpravy 

Pri ťažených ložiskách vo vcporickom pásme Hnúšťa
-Mútnik a Kokava-Sinec sa laboratórnotechnologický1m 
ľýskumom riešili otázky bezodpadovej úpravy horniny 

Tab. 2 
Chemické a minerálne zloženie „k valitnej•• mastencovej ho rnin y 

a niektoré základné technologické parametre produktu 
flotačnej úpravy 

Chemical and mínera[ composition of ·•high-quality'· talcose rock 
and some princi pal technologica l parameters of tlotation products 

Chemická zložka 

SiO, 
Ti02 

Al20, 
Fe20.~ ťe! i.. 

CaO 
MgO 
M~O 
Na20 
K,O 

str. ž. 
P,O, 

nerozp. zvyšok 
Cu (v ppm) 

Chemické zloženie (hmot. % ) 

56.20 
0.008 
0,26 
1.3:l 
0.13 

32.29 
0,03:l 
0,02 
0,06 
9.52 
0,02 

84.31 
IO 

Minerál na zložka Zastúpenie minerálov ( v hmot. % ) 

mastenec 
magnezit 
kremeň 

chlorit 
dolomit 

88 
10 
<I 
0,7 
0.3 

Koncentrát mastenca pripravený flotáciou 

Obsah mastenca(%) 
Obsah Fe20 3 ( % ) 

Belosť( %) 
Hmotnostný výnos koncentrátu (o/o) 

Kvalita 

96 
1.19 
88.8 

65,87 
Gemertalc A 

s vysokým resp. nízkym obsahom úžitkO\ ej zlož.ky -
mastenca a magnezitu - alebo horniny obsahujúcej sprie
vodné jalové minerály - chlorit a sericit - na kl alitné mas
tencové alebo vedľajšie magnezitm é a šupinaté produkty. 

Na ložiskovej polohe sa podstatnou mierou zúčastňuje 
steatitizm aný magnezit často až s 50 o/r obsahom mas
tenca. Mastenec Je nepatrne znečistený chloritom. Tento 
typ horniny nesplíía kritériá na mastcncm ý ani na magne
zitO\ ý produkt, a preto treba surm inu uprarnrnt flotáciou. 
Výsledky uvádza tab. 2. 

Zo \ stu pnej vzorky s obsahom mastenca 88 9c , magne
zitu 10 c7c a chloritu 0.7 % sa po flotácií získal koncen
trát s hmotnostným výnosom 65.87 9é obsahujúci 96 9c 
mastenca, 1.19 9r Fe 2O3, strata žíhaním bola 6.05 % 
a belosi produktu vysoká - 88,8 CJc . Flotačný koncentrát 
kvalitou spÍňa požiadavky prvej akostnej tried) podľa 
STN normy Gemertalc A (tá stanm uje najmenej 95 % 
mastenca. najviac 1,6 % Fe2O3 a belosť najmenej 80 9é ). 

Pri ťažbe a úprave na ložisku Mútnik vzniká frakcia 
(pod 8 mm) predstarnjúca odpad. ale obsahujúca ešte isté 
množstvo úži tkO\ ého minerálu - mastenca a značné 
množstvo škodlivej zlož.ky - chloritu (tab. 3). Úprava 
tejto hornín) na koncentračnom spla1e a hydrocyklóne 
je málo účinná, no flotáciou možno získať mastencO\ ý 

Tab. 3 
Chemické a minerálne zloženie „nekvalitnej" horniny 

a jej flotačného 1-:oncentrátu 
Chemical and mineral composition of ··Jower-quality". 

rock and its flotation concentrate 

Chemická zložka Chemické zloženie (hmot %) 

Si02 

Al 20 3 

Fe,O_, 
CaO 
MgO 
Na,O 
K 20 

str ž. 

Minerál 

magnezit 
mastenec 

chlorit 
dolomit 
biotit(9) 

hmotnostný 
, ýnos (% ) 

výtažnosi (%) 

kva lita 

Hornina (podanie) Fl otačn) koncentrát 

21.71 56.52 
-J..93 1.01 
3, 11 1.86 
1,72 0.44 

37, 12 32.22 

0,28 0.02 
30.73 7.-1-9 

Minerálne zloženie (h mot. %) 

48.00 
24.19 
19.56 
5,66 
3,08 

100,00 

7.35 
87.90 

-J..5I 
•) 

13,98 

50,80 
Gemertalc (' 

koncentrát obsahujúci 87,9 % mastenca a 1.86 % Fe2O3 

s hmotnostným výnosom 13,98 CX a s výfožnosiou 50.8 %, 
pričom obsah magnezitu v celkovom produkte rastie. 
Tento produkt zodpovedá triede III akostnej skupiny 
Gemertalc C (najmenej 80 c1c mastenca a najviac 2,0 % 
Fe20 3). ale vzhľadom na hmotnostný I ýnos a \ ýiažnost 
je úprava ekonomicky neeťektírna. Odpadový· produkt 
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z ťažby sa dá úspešne zužitkovať pri výrobe „brizolitu'" -
zmesi na dvojnstvovú zošľachtenú škrabanú fasádnu 
omietku. 

Steatitizovaný až slabo steatitizmaný sericiticko-chlo
ritický a chloriticko-sericitický· fylit t\Oria okrajovú čast 
ložiskovej polohy a z hľadiska prípravy mastencm ý:ch 
produktov prakticky nemajú význam (tab. 4). Hornina sa 
vyznačuje vysokým obsahom chloritu, kremeľía alebo 
muskovitu. ako aj šupinatou stavbou a to ju predurčuje 
na \ýrobu „šupinatého technického mastenca'". Pre vhod
ný tvarový inde., vyskytujúcich sa zŕn sa môže použ ívať 
ako posyeový materiál istej zrní tosti pri výrobe strešnej 
lepenky. Supiny sa navyše vyznačujú veľmi dóbrou priľ
navosťou na povrch lepenky. 

Tab. 4 
Chemické a minerálne zloženie horniny tvoriacej 

okrajové časti ložiskmej polohy 
Chemica\ and mi nera\ composition of rock. 
formi ng the margi na! parts of the depo si ts 

Chemické zloženie (hmot. %) 
Chemická steatitizovaný steatitizovaný sericiticko-chloritický 
zložka chloritický sericiticko-chloritický fylit 

fylit fylit 

SiO, 53.14 62.97 67.02 
TiO, 0.47 0.49 0.57 
Al,03 9.82 10.49 14.21 
Fe,O , 2.61 2.89 3.60 
CaO 1.48 1.84 0.30 
MgO 22.67 12.17 6.73 
Na,O om 0.60 0.19 
K,O 0.19 0.66 2.38 
str ž. 9.35 7.45 4.61 

Minerál Minerálne zloženie (hmot. %) 

kremeň 19.6 49.0 49.5 
chlorit 40.9 36.7 26.7 
sericit 1.9 6.6 23.8 
mastenec 37.6 7.7 

Záver 

Ťažba resp. úprava mastenca a mastencových hornín 
v podmienkach nového ekonomického hodnotenia ne
rastný-ch surovín a ich vplyvu na životné prostredie dáva 

predpoklady na zužitkovanie nielen „kvalitnej'•, ale 
aj .. menej kvalitnej" mastencm ej horniny áko suroviny 
na prípravu a využívanie\ edľajších produktO\ s obsahom 
sprie\ odných minerálnych zložiek (magnezitu, chloritu 
a sericitu). 

Pri metodicky správne vedenej technickej mineralógii 
a petrografii, vhodnej technológii úpra\ y mastencových 
hornín a zabezpečení dodávateľsko-odberateľských \ zťa
hov možno mastenec alebo mastencmé horniny rozličnej 
vstupnej halit) komple\ne \ yužiť. 

Nmé možnosti exploatácie mastenca sú \ýsledkom 
zlepšených postupov flotácie a š pičkmej mlecej techniky 
( perličkové mlyny). Flotačné koncentráty s \')SOkou 
belosťou pomleté\ perličko\ých \ibračných mlynoch 
Alpine-Hosakawa až \ 50 CJc. na jemnosť pod 0.5 µm 
a v 100 % pod 3 µm s belosťou nad 90 o/c možno pouŽÍ\ ať 
ako vysoko kvalitné plnivo do plastov. Použírnnie do poly
etylénu prakticky nemá alternatírn. pretože mikromletý 
vápenec sa na tieto druhy plastm veľmi nehodí. Mastenec 
je výborným ekologickým plnivom aj do dalších plastic
kých hmôt, ako je PVC. PP. epO\). fenolformaldehydy 
a iné plasty. guma. papier. farba a keramika. Pri kozme
tických prípravkoch a I ieči\ ách treba radšej uprednostňovať 
vyberané, veľmi kvalitné druhy mastenca bez použitia 
flotácie. aby neobsahovali ani nepatrné množstrn použitých 
flotačný·ch reagencií. 

Vy ťažená .,menej bal i tná" hornina sa po nenáročnej 
úprave drvením a triedením dá\ y užíva( v stavebnom prie
mysle na výrobu fasádnej omietky (brizolitu) i ako posy
pový šupinatý materiál na \ ý robu strešnej lepenky. Tým 
spÍňa aj podmienky na takmer bezodpadm ú technológiu 
a eliminuje ukladanie nevyužitej rúbaniny na haldy, 
a preto negatívne neovplyvňuje životné prostredie. 
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Výskum efektívnej pórovitosti a jej vplyvu na technologické 
vlastnosti vulkanických hornín 

JANA VAVROVÁ a ANDREJ JANEGA 
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( Doruľené 19. 5. 2005) 

Investigation of effcctive porosity and its influence on technological properties of volcanic rocks 

The a rticle prese nts the in vestigation results of porosity by optical porosimetry in ,olcanic rocks 
(andesites and rhyolites) in Slovakia. Andesites and rhyo li tes in Slovakia are used in building ind ustry 
Standard tests of quali ty of natural construction materials determine phys ical. mechanical and tec hno
logica\ properties according to which we can determine the applicability of the natural cons truction 
materials. Porosity is an important property for these material s and has the most significant infl uence 
on properties such as adsorption. absorption. s trength etc. \Ve have studied c haracter of pore net. 
amount of pores. the percentage representation of effective porosity and their influence on absorption . 

Key words: optical porosity. pores. absorption. volcanic rocks. image analysis 

Úvod 

Technologické vlastnosti prírodn5'ch materiálov (napr. 
nasiakavost. trvanlivost a pod). priamo určujú možnosti 
ich využívania v stavebníctve. veľmi úzko súvisia s ich 
efektírnou pórovitosťou a charakteristikami pórovej siete. 
a preto je výskum efektívnej pórovitosti dôležitou zložkou 
komple.\ného výskumu stavebných materiálov a na tento 
cieľ využíva tradičné aj moderné metódy. Optická porozi
metria ponúka vizualizáciu elementov pórovej siete v ich 
prirodzenej pozícii a umožiíuje hodnotiť ich parametre 
obrazovou analýzou (Mafo a Janega. 200"1-). Táto metóda 
sa použi la aj pri výskume vul kanie kých hornín slúžiacich 
ako stavebn5 materiál. 

Pórovitosť odráža fyzikálny stav horniny a definuje sa 
ako pomer objemu pórov k jej celkovému objemu. Veľ
kosť pórov a ich proporcionálne rozloženie majú priamy 
vplyv na vlastnosti hornín, ako je adsorpcia. nasiakavos(, 
trvanlivosť, odolnos( voči striedavému zmrazovaniu a roz
mrazO\ ani u, vysúšaní u a nasycovaní u. chemická stabilita 
a pod. Medzi dalšie mechanizmy ovplyvňujúce tieto vlast
nosti a trvanlivosť hornín patrí kapii árn) a osmotický 
tlak. zmena vlhkosti prostredia, prítomnosť vody\' póroch. 
charakter horniny a pod .. a preto horniny s rovnakou 
efektírnou pórovitos(ou, ale s odlišnou pórovou štruktúrou 
nereagujú na faktory zvetrávania rovnako. 

Vulkanické horniny sa vyznačujú rôznorodou póro
vitostou a vyžadujú jej podrobné štúdium. V sC1časnosti 
sa využívajú v stavebnej praxi. a preto je ich detailné 
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štúdium dôležité z hladiska tnanlirnsti a odolnosti voči 
degradačným procesom. ako aj predikcie ži\ otnosti 
stavebných diel. 

Metodika 

Efektívna pórovitosť sa skúmala optickou porozimet
riou na vzorkách andezitu !Vígľaš čerst\ý a alterovaný. 
Krnišov-Tepličk). Kamenec pod Vtáčnikom. Badín. Dobrá 
Niva-Tri kamene. Vechec . .luskova Voľa a MaglO\ec) 
a ryolitu (Nová Baňa-Háj) . Vzork) hornín sa impregnmali 
silne zafarbenou nízkOľiskóznou žil icou Araldit \ pod
mienkach nízkeho až stredného I ákua pri teplote 60 °C. 
Pol) merizácia prebiehala sedem dní \ tlakO\ ej komore 
pri tlaku J .5 MPa a teplote 60 °C. Z impregnáto\ sa 
štandardn5m spôsobom zhoto1 iii mikroskopické v5'brus). 
ktoré sa skúmali \ izuálne. ako aj obrazovou analýzou 
pomocou programu Geoanal 2.0. 
Nasiakavosť sa V)jadruje percentuáln) m pomerom 

hmotnosti vody pohltenej za predpísaný ch podmienok 
skúšobnou ľZOrkou k hmotnosti skúšanej ľZOľk). Nasia
kavosť kameniva sa stanmi la z ná1 ažku 500 g a frakcie 
12.5-16 mm za "1-8 hodín podľa pô1odnej STN 72 1 JN. 
Celý postup a príprm u LI\ ádza Vano1 á et al. (2002). 

Pri interpretácii 1ýsledk0\ analýz) a pororná1aní \ý
stupov optickej porozi metrie s I lastnosfami nameraný mi 
klasick5 mi laboratórnymi metódami sa použila\ eľkostná 
klasifikácia (tab. 1 ). ktorá triedi pórové priestor) podla 
pohybu kvapalín (Klinkenberg in Hanze!. 1998). Používa 
sa hlavne v hydrogeológii a stm ehníct\ e. 
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Tab. 1 
Veľkostná klasifikácia pórov 

Po re-si ze classification 

Kategória priemer póro1 
lmml 

subkapilárne < 0.0002 
bpilárne 0.0002-0.5 
superkapilárne > 0.5 

šírka puklín 
lmml 

< O.OOO! 
0.0001-0.25 

> 0.25 

Výsledky 

režim 

adsorpčnf 
kapilárny 
gra\'itačn)' 

Súčastou výskumu optickej pórovitosti je objektívna 
(digitálna) a subjektívna (vizuálna) analýza (Maťo a Janega. 
200--l-). Výsledky objektívnej analýzy sme korelovali s na
siakavosiou kameniva po -IB hodinách. lebo tieto vlastnosti 
sú úzko späté. 

Objektívna (digitálna) analýza optickej pórovitosti 

Objektívna analýza je súbor meraní skúmanej fázy 
(pórm) na upravených (hinarizovaných) snímkach získa
ných z mikroskopického vý·brusu pomocou CCD kamery 
a petrografického mikroskopu. Póry sú v tomto prípade 

zastúpené tZ\. porelami. l. j. prierezmi pórm \ ro\ ine 
mikroskopického 1ýhrusu (Ehrlich et al.. 1991) Najdô
ležitejšie parametre zistené digitálnou analýzou ohrazm ých 
dát U\ ádza tab. 2. 

Pri poznáv aní pÓrO\ej štruktúr) je dôležitá veľkost 
pórov a ich zastúpenie vo\ zorke. Graf I zobrazuje podiel 
velkostných tried na optickej pórm itosti (dalej OP) \O 
\ zorkách andezitu, pričom kruhm é oblasti ležiace na línii 
okrem relatívneho rozloženia OP\ každej \ZOrke vyjadrujú 
aj 1clkosi OP vo\ ztahu k ostatným\ zorkám. Z grafu l 
vyplý\a. že so Z\äčšmaním pórm rastie aj ich \ýznam 
pre cclkmú OP. Takýto trend je naj\ýraznejší pri \ZOrke 
z Maglovca a Badína. kým so L\äčšmaním póro1 \ýznan 
klesá iba \ o \ zorke z Krnišm a-Tep! ičkJ . Pomerne \) rm
naný trend čiže porovnatl'ľný \ ýznarn \ šetkých \ eľkost
ných tried je hlavne pri \ZOrke Vechec tmmý a Vígľaš 
alterovaný. ktoré sa \eľkostnou distribúciou naj1iac 
približujú I zorke r)olitu (graf 3). kde je\ iditeľná pomerne 
dohrá kontinuita velkostných tried \O s,ä čšcj časti analy 
zovaného spektra (priemer pórm do O.'i mm). To sa 
1 ogicky preja1 uje aj Io \ eľmi do hrej štruktúrnej homo
genite pórovej siete. ktorá je podstatne lepšia ako pri 
ostatných analyzornných 1zorkách (tab. 2). 

SkC1mané parametre a I lastnosti LI\ edené v tab. 2 
vykazujú pomerne dobré vzájomné korelácie. S rastúcou 
optickou póro1itosiou 10 1zorkách sa 1ýrazne zlepšuje 
šrrukrúma homogenirn pôroťej siere. čo je \ ýsledok 

Veľkostná distribúcia pórov vo vzorkách andezitu/Pare size distribution in andesite samples 

Vechec : f .. ~ •· 
Juskova Voľa 6 t 
Maglovec s 

Vígľaš alterovaný 4 t .. 
Dobrá N1va-
-T ri kamene 3 

Badín 2 

Kamenec pod 1 
Vtáčnikom 

o.o 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 

Priemer pórov [mm]/Pore diameter [mm] 

0.7 0.8 0,9 

graf 1 

Veľkostná distribúcia pórov vo vzorkách andezitu/Pore size distribution in andesite samples 

Vígľaš čerstvý 

KrnišOVv Tepličky 1□ o.oa 0.01 0.02 0.03 

Priemer pórov [mm]/Pore diameter [mm] 

0.04 0.05 

graf 2 

Veľkostná distribúcia pórov vo vzorke ryol itu (Nová Baňa-Háj)/Pore size d1stribution in rhyolite sample(Nová Baňa-Háj ) 

2 r:-....... , .... _ 
1 

o.o 0.1 0.2 0,3 0.4 0.5 0,6 0.7 

Priemer pórov [mm]/Pore diameter [mm] 

0.8 0.9 

graf 3 
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Tab. 2 
Základné parametre zo s úboru meraní digitálnou analýzou 

Principal parameters from the file of measurements by digital analy sis 

Vzorka Celková OP 

1%1 
Celková OP 

bez makropórov 
Štruktúrna homogenita 

pórovej siete 
Variabilita pórO\ itosti 

vo vzorke 
Prepojenosť pórO\ ej 

siete 1%1 
Nasiakavosť 

1%1 
1%1 

Vígfaš čerstvý 0.03 0.0276 
Krnišov-Tepličky 0.03 0.034 
Kamenec pod Vtáčnikom 0.57 0.574 
Badín 1.3 1300 
Dobrá Niva-Tri kamene 2.05 2.047 
Vígi"aš alterovaný 4.04 4.041 
Magl ovec 4.47 4.470 
Juskova Vofa 4.78 3.594 
Vechec tmavý 5.21 3.068 
Nová Baňa - Háj 21.48 15.86 

rovnomernejšieho rozloženia pórovitosti v priestore 
a reprezentatívnejšieho zastúpenia vo vzorkách s vyššou 
OP. Ďalším zisteným javom je zlepšenie prepojenosti 
pórovej siete čiže rast celkov ej efektívnosti pórovej siete 
s rastúcou OP. Je to výsledok pribúdania vel"kostných 
tried zahŕňajúcich viac pórových typov s rozličným stup
ňom efektívnosti. Pri prirodzenej distribúcii pórovitosti 
spravidla platí, že malé póry majú kompaktnejší (uzavre
tejší) tvar, kým väčšie sú komplexnejšie a na základe 
svojej geometrie majú väčší potenciál na komunikáciu 
s okolitými pórmi (Ehrlich et al., 1991). Podobným 
prípadom je aj variabilira pórovej siere, ktorá rastie ako 
výsledok pestrejšej škály veľkostných tried vo vzorkách 
s vyššou OP. 

Subjektívna (vizuálna) analýza optickej pórovitosti 

Subjektívna analýza je založená na vizuálnom pozoro
vaní výbrusu v petrografickom mikroskope a výstupom 
z nej sú informácie o genéze a pozícii jednotlivých typov 
pórovitosti, o priestorových vzťahoch pórov k ostatným 
komponentom a o prípadných procesoch vedúcich k vzniku 
či zániku pórovitosti. 

2.4-i 
2.47 
2.25 
2.09 
1.84 
1.02 
1.97 
1.25 
0.82 
0.426 

0.067 27.87 2 
0.085 32.86 1.62 
1.293 68.46 2.24 
2.692 66.05 2.11 
3.771 70.98 3.84 
4.1 10 70.68 6.61 
8.701 77.53 4.5 1 
5.983 74.67 3.35 
4,282 60.29 5.18 
9.057 74.24 8.63 

Pre \ZOrky andezitu je charakteristická sekundárna 
imragmnuläma pórm,itosť v korodovaných jadrách plagio
klasu. Najčastejšie ide o malé kompaktné pór) so slabou 
komunikáciou s okolím. ktoré môžu byt izo101 ané (pri 
nízkej OP). alebo môžu tvoril zhluky (\Zorky s vyššou 
OP). S rastúcou disolúciou plagioklasu sa zväčšujú aj póry, 
môžu si zachovať kompaktn5 t1 ar, alebo nadobúdajú 
zložitú geometriu pod fa preferO\ an5 ch smerO\ (štiepatd
nosi). Sekundárna pórol'irosľ v ::,cíkladnej sklm·itej hmore 
je zriedka1·ejšia (vzorka z Dobrej Ni\ )-Troch kameňov, 
Vígfaš alterovaný. z Nm ej Bane-Hája. Juskovej Vole 
a Vechec tmavý), ale ľ U\eden5ch vzorkách má značný 
vplyv na celkovú OP. Pri prľ)Ch troch 1zorkách ide 
o póry zložitých t1 arm až makroskopick5 ch rozmerov , 
vo zvyšných drnch majú pór) kompaktný tvar a sú 
menšie. Puk/inol'cí pórOl'irosľ zastúpená mi kroťraktúrami 
sa vyskytuje zriedka (Nová Baňa-Háj, Juskova Vol"a 
a Maglovec) a z hradiska celkovej OP je najvýznamnejšia 
iba pri vzorke z Juskovej Vole. Submikropórovirosť 
tvoria subkapilárne póry. ktoré sa optickou porozimetriou 
nedajú analyzovať ako samostatné objekty. Táto metóda 
má najväčší význam pri vzorkách s nízkym zastúpením 
i n5,ch typOI pórm itosti. Najvýraznejšia póronekró::,a sa 

Porovnanie optickej pórovitosti a nasiakavosti vo vzorkách 
Relationship between optical porosity and absorption in studied samples 

1 . Vígľaš čerstvý 

2. Krnišov-T ep li čky 

3 Kamenec pod Vtáčn i kom 

4.Badín 

5. Dobrá Niva-Tri kamene 

6 Vígľaš alterovaný 

7.Mag lovec 

8.Juskova Voľa 

9.Vechec tmavý 

1 O Nová Baňa-Háj 

25 
[%! -+ Celková OP 

20 ---+--- - Nasiakavosť 

···X··· Celková OP bez makropórov 
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graf 4 
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zistila vo vzorke ryolitu z Novej Bane-Hája a andezitu 
Vígľaš alterovaný. v ktorých sekundárnu pórovitosť 
v základnej hmote zatláča precipitácia sekundárnych 
m inerálO\' na stenách pórov. 

Vplyv efektívnej pórovitosti na nasiakavosť 

Nameraná OP má vysoký stupeň korelácie s nasiaka
vosfou stanovenou štandardným laboratórnym postupom 
podľa pôvodnej STN 72 1174. V tab. 2 sú hodnoty OP 
a nasiakavosti zoradené vzostupne zhora nadol a kritériom 
je hodnota OP. 

Nasiakavosť má podobný trend ako ostatné parametre. 
Graf 4 na porovnanie ilustruje priebeh nasiakavosti, 
celkovej OP a OP bez superkapilárnych pórov, ktoré 
b) teoreticky na nasiakavosť nemali vplývať. Vzorky sú 
v smere osi X zoradené tak, že kritériom je vzostupné 
usporiadanie hodnôt OP. 

Z grafu ...J. je zrejmé, že rast OP je rovnomerne sprevá
dzaný rastom nasiakavosti. Pri andezite s nízkou OP 
(ľavá čast grafu. vzorka l-6) je nasiakavosť vyššia ako 
OP a rast hodnôt obidvoch vlastností je takmer rovnaký. 
Príčinou konštantného rozdielu medzi hodnotami je pravde
podobne vysoký podiel submikroskopických pórov na 
celkovej efektívnej pórovitosti \ týchto vzorkách. Tento 
typ pórov je pod dosahom optického pozorovania, takže 
OP je oproti skutočnej efektívnej pórovitosti podhodnotená. 
V pravej časti grafu (7-9) \O vzorkách dominujú mikro
skopické až makroskopické póry a obidve vlastnosti majú 
reálnejší vzťah. Na prvý pohfad vidieť, že vzorka ryolitu 
(10) má úplne odlišné vlastnosti OP a patrí do celkom 
inej kategórie materiálu. Eliminácia superkapilárnych 
pórov z celkovej OP vykonaná na základe výstupu analýzy 
vclkosti a množstva pórov sa \ celku pozitívne prejavila 
v pravej časti grafu a najvýraznejšie v prípade ryolitu. 

Diskusia a záver 

Vulkanické horniny sa z hľadiska efektívnej pórovitosti, 
prepojenia pórovej siete, štruktúry pórov a velkostného 
zastúpenia skúmali na vzorkách andezitu a ryolitu optic
kou porozimetriou. Predchádzajúci (Litvan, 1983; Hudec, 
1989. 1998; Čabalová , 1988; Čabalová a Caľío, 1992). 
ako aj náš výskum potvrdil, že pórová štruktúra hornín 
je z hľadiska technologických vlastností hornín dôležitá. 
Informácie získané optickou porozimetriou sa porovnali 
s informáciami získanými inými metódami a pri ich 
porovnávaní sa zistila korelácia hodnôt nasiakavosti 
s hodnotami (efektívnej) OP. Vizuálnou analý1zou sa iden
tifi kovala prítomnosť geneti cky rovnakých špecifických 

typov pórovitosti vo \äčšine \ZOriek a vzoriek s vysokým 
relatírnym podielom submikropórm itosti. ktorá \)Siedky 
optickej porozimetrie konštantne podhodnocuje. V5'sled
kom výskumu je aj zistenie. že I skúmaných vzorkách 
andezitu je nasiakavosť lineárnou funkciou OP. 

Problematika pórovej štruktúry a jej I zťahu k ostatným 
vlastnostiam rnlkanický1ch hornín zostáva ot\ orená. 

V pôvodných slovenských normách pre stavebný 
kameň a kamenivo opisujúcich stanm ovanie fyzikálny ch 
vlastností a ich vlastností pri st) ku s \ odou sa sleduje aj 
stanovovanie pórovitosti a nasiaka\ osti. ale št údi um 
charakteru pórovej štruktúry nie je ich súčasiou. i ked jej 
poznanie a podrobná anal5'za sú dôležité z hľadiska 
trvanlivosti stavebných materiá!OI. Pri zisiornní dalších 
vlastností sa pokúsime nájs( súvislosti medzi jednotlivými 
vlastnosťami horniny, ako aj ich vztah k celkmej pórovi
tosti, čo je významné z hľadiska k\ alit) a tn anlivosti 
hornín, ako aj pri odhaľovaní príči n degradácie hornín pri 
ich využívaní v rozličný ch stm ebný ch materiáloch. 

Poďukornn ie. Práca le súčasťou úl o h) 1 5·skumu a I ývoja š tát neho 
programu S 00065-PPSP-2/2003 Vply, s ta,ebn5ch materiá lo v a konšt
rukcií na kvalitu života. podprogramu Vplyv stavebn5ch materiá lov. 
konštrukcií a geologickfch faktoro1 na kvalitu ži vota. prierezového 
š tátneho programu V a V Kvalita života - zdra, ie. výživa a vzdelá, anie. 
Vedúcou úlohy je prof Ing Z. Sternová. PhD. (VVÚPS-NOVA. s. r. o.J. 
ktorej dakujeme za možnosŕ publikom! tieto 1 5s ledk) 
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Aplikácia modelu 3E (environment- ekonomika - etika) pri ťažbe 
uhoľného plynu, splyňovaní uhlia a využívaní získaného plynu 

SILVIA JUHANOVA 

Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG Techn ickej uniľerzity 1· Košiciach. Park Komenského 15. 
CW0 01 Košice. Slovenská republika. silv ia.juhanma@tu ke.sk 

( Doruľrn!'· 26. 4. 2005 ! 

Application of the 3E (environment - economics - ethics) model during exploitation 
of coal gas, gasifying of coal and use oť obtained gas 

Decrease of fossi l fuels resources demands the optima ! sol utions oľ th eir eľfecti1e use. Resources 
of coal have the biggest volume and the lon ges t expected lifetime. That is a reason "h) it is im poľtant 

to choose strategy. which a llows a global vie" on mentioned coal rcsources. not _ju st I ie11 from econo
mical v iewpoint. Energetic resources are a global problern a nd that is II hy we hav e to anal>se the coal 
rcsou rces use in context of 11holc community (state. world) requi rements. Su ita ble ins trume nt fo r this 
analys is is for exarnple 3E model. wh ich was elaborated for water protection. but has a ge neral use. 

Key words: 3E model (environment. economics. cthics). coal becl methane . coal gasif1ing. gas use 

Úvod 

Energia a jej výroba sú najdôležitejši e otázky súčasnos ti. 

Z fosílnych palí\ je zatiaľ v popredí ropa a zemný plyn. 
V posledných rokoch dô ležitosť uhlia - naj mä pre j edno
duchšie \) uži teľný a ekologickejší zemný plyn - trocha 
poklesla. no v dlhodobej perspektíve bude asi najvyužíva
nej ším fosílnym palivom na výrobu energie. lebo kým 
predpokladaná životnost jeho svetovej zásoby je 200 až 300 
rokov. zemného pl ynu a ropy iba niekolko desiatok rokov 
(Schobert a Song. 2002). Preto by jedným z cieľov hos
podárenia s uhlím mala byt jeho racionálna tažba a využí
vanie. Uhlie nie je primárnym zdrojom energie iba ako 
fosílne palivo. ale obsahuje aj plyn, ktorý1 sa dá získavať 
rozličným spôsobom. 

V takejto SÚ\ islos li sú dva pohľady na uhlie. a to na uhlie 
1. ako uhoľný sloj - zásobník karbónskeho plynu (u hoľ
ného metánu) \ Zniknuvší pri t,orbe uhlia. a 2. ako pevný 
\ stup do splyňovacieho procesu (priamo pod zemou po vy
ťažení uhlia) na výrobu metánu. 

Model3E 

Európska komisia a členské štáty EÚ vytvorili stratégiu 
zavádzania smernice 2000/60 o ochrane vôd ( European 
Water Framework Directive) zameranú na metodické 
otázky tý,kajúce sa všeobecného chápania technickej ave
deckej stránky reali zácie smernice. B. J. Barraque (2003) 
podľa aspektm ochrany vôd zapísaných v smernici zostavil 
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. .trojrozmerný•• model 3E na hodnotenie h) drosťéry , y
braného porndia. Jeho pod statu ilustruje obr. 1 (Lénárt 
a ľometz. 200-1-). 

Tri zložk) modelu - environment. ekonomika a etika -
predsta\ ujú Lri hľadiská. podľa ktorých možno anal) zovat 
projekty rozličných 1edných a praktických disciplín. Z toho 
vyplynul a aj myšlienka aplikmai model 3E a_j na procesy 
sú1 isiace s ťažbou uhoľn é ho pl) nu. sply ňmaním uhlia 
a s využ.í1 aním 1) pmdukm aného plynu. 

Uhol ný plyn sa môže získm at z ťaženého ložiska a z ne
ťaženého pomocou nlo ľ ľ), edený ch na pm rch. Uhlie 
možno spi) 1101 ať priamo v ložis ku alebo až. po 1) Cažen í 
suroviny. Spi) 1101 anie priamo I ložisku umožňuje I hod
ná geologická situácia. najmä miera tektonického pOľuše
nia prostredia. Pri splyňovaní na povrchu sú tri základné 
t) p) reaktorO\ - s pe1 nou \ rsl\ ou. f luidnou nst\ ou 
a s unášaným prúdom. Ich 1oľba závi sí od k1alitatí,nych 

environment 
ekonomika 

Obr.1. Schéma modelu 3 E (Lénárt a Tometz. 200-+) . 

Fig. l. 3E model sche rne (Lénárt a nd Tomet? . 200-+J 
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znakov uhlia. Vyrobenf plyn je potenciálne využiteľný 
predovšetkým v chemickom priemysle a v energetike 
(Luby a Molnár. 2003: Roubíček a Buchtele. 2002). 

Environment 

V rámci tejto zložky modelu 3E by sa analyzovali 
klasické ložiskoľé parametre, technologické možnos ti 
suroviny a materiálny vplyv okolitého prostredia. 
Lo~iskoťé paramerre zahŕňa informácie o geologic

ký·ch , lastnostiach ložiska. objeme zásoby. kvalite uhlia 
a uhoľného metánu. možnostiach ťažby a pod. 

Na tieto informácie nadväzujú údaje o tech110/ogických 
mo~nostiach sumvinY. Geologické charakteristiky ložiska 
vplýrnjú na vý1ber spôsobu ťažby alebo na rozhodovanie 
o podzemnom splyňovaní uhlia. Na spôsob ďalšieho 
spracúnrnia majú vply I najmä kvalitatírne vlastnosti 
sum, iny (pri uhlí obsah vody. popola. prchavej horľa, iny 
a S a pri uhoľnom plyne obsah spáliteľných zložiek. 
1ýhrernosť, hustota a pod.). 

Pri výbere spôsobu spracovania suroviny sa berie do úvahy 
aj 1p/_)'ľ okolitého prostredia, najmä stav infraštruktúry 
a možnosti trhu, hlavne jeho veľkosť a potreby, ktoré 
umožňujú správny výber finálnej vý'ľoby, l. j. druhu vý
sledného produktu a objemu produkcie. 

Ekonomika 

Uhlie je súčasťou ľudskej histórie už od nepamäti, 
ale širšie sa začali ľ)UŽÍ1ať, a nJjmä sústredene ťažiť iba pred 
niekoľkými storočiami (napr. z Čiech sú prvé dôkaz1 
o ťažbe v z roku l.+63 - pfílepská panva) a na Ostravsku 
sa ťažba začala až na začiatku 19. stor.: Šuf, 1952). 

Ekonomické hodnotenie ťažby a využívania uhliam plyv
ňu,ie predovšetkým celková politická situácia a technolo
gické možnosti. Aj keď získavanie uhoľného metánu 
a spl 1 ľíovanie uhlia nie sú objarnm posledných desaťročí. 
pre rast ťažby zemného plynu v polovici 20. stor. ustúpil 
uhoľný plyn do úzadia a záujem oň stúpol až I posled
ných rokoch, keď vznikla myšlienka spojiť splyňmanie 
s paroplynovým cyklom. 

Technológie splyňovania uhlia späté s paroplynovým 
cyklom sa označujú skratkou IGCC (lntegrated Casifica
tion Combined Cvc/e - integrornné splyňovanie a výroba 
elektriny a tepla I kombinovanom cykle) a sú účinným 
a spoľahliľým spôsobom výroby „čistej" energie z uhlia. 
odpadu a z ťažkých petrochemických zvyškm (Bernard. 
2000). 

Na ekonomické hodnotenie tažby karbónskeho plynu. 
splyňmania uhlia a využívania 1yrobeného plynu sú po
trebné klasické ekonomické premenné. ktoré ovplyvňuje 
1onkajšie prostredie. Sú to inľes tície. náklady na vý1robu 
a predaj ná cena. 

Vffku in\'estícií ovplyvňu.ie predstarn o spôsobe ťažby, 
použitej technológii na finalizáciu výroby a pod. Vyššie 
investície do finalizácie väčšinou znamenajú možnost' spra
cúval aj menej hali tné uhlie a efektívnejšie využíval jeho 
zásoby. Zaujímavá je investícia do spojenia banského 
podniku s energetickou jednotkou (elektráreň - tepláreň). 

Ncík!acfr sú I mnohý·ch prípadoch dôrndom na zas tm cnie 
projektu. Hlbinná ťažba - najmä hnedého uhlia I Európe -
je , iac-menej nerentabi Iná. ale prá1e spomenuté spojenie 
s energetickou jednotkou by mohlo náklady na jednotku 
produkcie znížil. Ďalším spôsobom znižm ania náklado, 
je kombino,aný vstup uhlia s organickým odpadom 
do sply íío, acej jednotk). lebo spraco, anie odpadu b) bolo 
dal šou zložkou príjmu. 

Predajncí cena , ý stupo1 je rozličná. Všeobecným tren
dom je zložitejšia finalizácia. lebo prináša 1) ššie príjmy. 
Cena je citli, ý ekonomický parameter a 01pl) 1 ňuje ju 
najmä trh a I ý robné náklady. 

Vpl.1T rnnkajšieho prostredia predstarnje I šeobecný 
legislatírny rámec a globálne ekonomické prostredie. 
Ekonomický mi parametrami 1onkajšieho prostredia O\ pl) 1 -
ňujúcimi hodnotenie sú najmä dane. inflácia a odpis::,. 

Etika 

Etika je ľilozofická disciplína. ktorá skúma morálku alebo 
morálne relenmtné konanie a jeho norm). Je disciplínou 
praktickej filozofie. ktorá sa zaoberá ľudským konaním 
a tvorbou (http ://111rn.studentske.sk/ostatne/Etika.htm. 
1-+. marca 2005). 

Z hľadiska tejto definície I stupuje do hodnotenia pro
jekto1 tažb), výroby a I y uží1 ani a uholného plynu infor
movanosť 1'erejnosti (postoj I erejnosti k projektu. mož
nosť zvoliť si druh 1yužívanej energie a pod.). /Je-::.peľnosť 
pri prcíci (napr. odťaženie uhoľného pl) nu znižuje riziko 
\'Zniku 1ýbušných zmesí). tr\'Glo udr:areľnľ ro~ťOj (úsilie 
o dlhodobosť projektu. udrž.anie 1 )TO\ nanej zamestnanosti 
a pod.) . ochmno 5votného prostredia (napr. odťažený 
metán neuniká dom zdušia. spi) ňm anie I yťaženého uhlia 
je ekologickejšie ako jeho spaľornnie I klasickej tepelnej 
elektrárni. spracm anie odpadu znižuje objem skládok.) 
a ce/ospo/oľenské smerovanie (s tratégia I energetickej 
oblasti, napr. zni žornnie zá1 islosti od dornzu zemného 
pl) nu) a pod. 

Záver 

Aký koľlek projekt je úspešný, ak je I pn om rade 
ži rntaschopný z ekonomickej strán k::,. ale trend ostatný ch 
rokov potvrdzuje. že to nestačí a že treba u, ažornt glo
bálne. analyzoval ho nie iba z ekonomickej stránk). ale 
aj z hľadiska jeho súčasného a budúceho I pl) 1 u na žirntné 
prostredie a spoločnosť . Ak sa pri projekte berie do ú1 ahy 
prostredie (en, ironment). ekonomika aj etika. možno 
analyzmat a hodnotiť, šetk.y stránky jeho, pl), u a náj s ť 
optimálne riešenie. ktoré prinesie nielen zisk. ale bude 
pozitívne I plýrnť na región. čim eka a spoločnost . 

Opísaný' model 3E sa I jeho súčasnej podobe ešte na nija
kom konkrétnom ložisku neaplikoval a je z metodického 
hľadiska prrntným ,stupom do riešenia grantovej úlohy 
zaoberajúcej sa optimali záciou 1::, hľadá, ania. tažby. spra
cúvania a v::, užívania uhoľného metánu I strednej Európe. 

Príspe, ok I znikol s podporou prostriedkm grantm ej úloh) 1 /2161 /05 
poskytnutých agentúrou VEGA. 



408 S. Julw11oľCí: Aplikácia modelu 3E ( e11ťiro1u11em - eko110111ih1 - erika) 11ri riľ:he uhoľného plrn ll. ,pl_ťtÍOľonľ uhliu u ,nľ:ľrnnľ :i,kunélw pl_rnu 

Literatúra 

Barraque. B. J., 2003 The European water framework directive 
(2000/60 EC): Background and issues in perspecti ve. lmplementing 
transboundary ri ve r conventions. With em phas is on the Portuguese
-Spani sh case: Challenges and o pportunities. Lis/)()11, Fa ru/rr oť 
E ngineaing, Porro Uniťersirv. 47- 63. · 

Bernard. A„ 2000: Výroba elektriny s integrovaným zplyňov áním uhlí. 
/vlugu;.ín Energie. 2. 4R. 

Lénárt. L.. & 1 ometz. L.. 2004: Vyu ži ti e . .3E" modelu pre hodnotenie 

tn alo udržateľného využí v ani a zdrojov krasov )Ch vôd na pomedzí ná
rodných parkov Aggtelek a Slov-enský kras. Pod:emnú ťlJdu. /. 60---09. 

Luby. P. & Mol ná r. V„ 2003 Technológia IGCC. Fak t) a prog
nózy Sloľgu, /, 10- /2 http: // rnodry-krokodil.sk /Slmgas/Caso
pis/03_01/03_01_03.htrn. 1. júna 2004. 

Roubíček. V .. & Buch tele. L 2002 . l lhlí· zdroje - procesy - užit í 
Mo1111111n. Pruhu. / 70. 

Schobert. H. H .. & Song. C.. 2002: Chernicals and rnaterials from coal 
in the 21 " centurv Ei.ľe1 ier Sú. Lrd. / 15-32 

Šuf. J, 1952. Ge;log ie uhe ln5ch ložisek . Pwhu. f'ľirodoľedecké 
ľ_ľdoťllre/srťľ. 205. 



Min era lio S /o rn cu, 37 / 2005 ). 409--4 12 

Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians 
(Czech Republic) in comparison with standards 

of European Commission 

OLDRICH KREJč:í 

Czech Geological Survey. Leitnerova 22. 658 69 Brno. Czech Republic 
okrejci@cgu.cz 

( Recei,w l 15. 3. 2005 ) 

Ahstract 

The seve re rainfall s in northern and centra! Moravia and easte rn Bohemia in July 1997. triggered 
slope movements recorded particularly in the fl ysch rocks of northern and eastern Czech Republic. The 
basis of the diversified woodland and woodland-agricultural landscape of the Western Carpathians is 
the highland and mountain relief. which cons ists of fly sch rock complexes. The geomorphological and 
geological setting is predi sposed to extensive slope deformations - especially landslides. Slope move
ments play an important · role in topography modelling and cause great direct and indirect damage, in 
the countryside as well. Slope deformations of different intensity and aerial e.xtent control the charac ter 
of relief on the !oca! or regional scale. The character of landslicle areas also conditions the mode and 
intensity oť land use within the framework of given geographical sctting. Significant changes of !and 
use result from the cle velopment and effects of slope movemen ts. This is most obvious in the cáse vvhen 
the reclamation of the slope deformations has not been undertaken . Landslides themselv es havc a greal 
impact on the water regime of the landscape and consequently on the de ve lopment of ecosy stems. T hat 
is why they are oflen considered to be a significant biodi versi ty facto r lt is al so neccssary Lo pay attenti on 
to the opposite effec t since thc land use (di spersed wood) patches. landscape mosaic) is to a certain 
ex tent influencing the development and progress of the slope deformations. Based on the order we 

. focused our geological inves tigations on the area in which the slope movemenls began to de,elop to 
such an e,tent that human lives and properties were considerably jeopardized. The tolal damages from 
activaled landslides reached about 45 million Euros . 

Keywords: lands lidc. earth flow. rock fall. landslide mapping. land slide hazard e va luation 

The history of the research of slope movements 
in Czech Republic 

The first documcnted area! landslide on the territory of 
Czech Republic is in locality Chrochovice-Krásný Stu
denec where the slope movements were observed in 1736. 
In 1770, total 13 landsl ides wcre registered near Ústí 
nad Labem and Dečín. First rock falls were registered as 
soon as in 1132 in Praha Chuchle. During the recent years. 
frequent rock falls are reported oť Cretaceous sandstone 
blocks in the northern Bohemia (Hfensko, Dččín and sur
roundings). which permanently endangered the dwelling 
houses and roads. 

Frequent areally extended complex landslides, reaching 
several kilometres. form in the region of the Western 
Carpathian Flysch Bell. The first scientiťically documen
ted landslide in the Western Carpathians, which occurred 
in Hoštálková in 1919, was recorded in 1922. Actual dan
ger from the slope movements in the Flysch Carpathians 
was recognized in the course of extensi\·e building of 
water dams. The constructions of water reservoirs called 
ťor a geological research of unusual extent. This applies 
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mai nly to thc dam on the Stanornice brook ( a tri butary 
oť Ysetínská Beč\ a ri1er ťrom the .Jarnrníky Mts.) at the 
\ illage of Karolínka. The landslide number distribution 
map with schematic geological situation is shown in the 
Fíg. 1. 

The character of the slope movements in the Bohemian 
Platform cover area 

In the Bohemian Massif the Cretaceous system is 
represented by occurrences of Cretaceous transgression 
ťrom the Alpine- Caľpathian region during Cenomanian 
and ľuronian. 

Upper Cretaceous sediments. deposited mostly almost 
horizontally in a shallO\\ sy ncline basin \\ ith NW to SE 
axis, reach thickncss up to 700 m. They inťluenced the 
caned-in topography of the northern part of the Czech 
Republic. The surface morphology of the Czech Creta
ceous Basin results ťrom Late Tertiaty and Quaternary 
ocnudation and accumulation. Their final product consists 
of structural plains, ri \ cr terraces. and deep canyon-I i ke 
valleys, e. g. that of thc Labe ri1cr. 
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Fig. l. Schematic geological map of the Czcch Republi c ,,ith marked thc 
most jeopardized district areas to geod) namic rhenomena. 1 - di s trict 
arcas ,,ith number or the landslides < 500 (a - Dččín. b - Ústí nad 
Labem. c - Litomefice and d - Mladá Boles lav). 2 - district areas with 
number or the land slides > 500 (e - Vsetín and f - Zlín) G eology· 
3 - Bohemian Cretaceous Bas in and Neoidic volcanic intrusions. 
--+ - Flysch Western Carpathians. 5 - Bohemian Massif platform. 

Saxonian tectonic mo1 ements segmented the originally 
uniťorm basin to a series oť plates uplifted to different 
elcvations forming an interesting landscape. Thc a11icula
ted topograph) of the Czcch Crctaceous Basin is marked 
b) di sseminated clcan-cut monadnocks mostly ťormed as 
dcn,uded fillings of volcanic chimneys and 1arious types 
oť dykes. The distinct elcvation of the Labe canyon walls 
over thc vallcy excecding 600 m in combination 1vith 
bloc k disi ntegration of thick sandstonc laycrs and occur
rence of block-shaped unconsolidated sediments of volca
nic origin (tuffs and tuffites) are the main reasons ľor 
a high tendency to slope movements. These are known 
mainly as rock falls and lcss ťrequent earth or debris flows 
and arnlanche-like slope deformations up to se1eral hund
reds oť meters in length. The frequency of slope deťorma
tions in this region is the highest in the Czech Republic. 
The indi,iclual sliding objects represent isolated blocks or 
tors with size reaching tens oť meters, which are close to 
tumbling down. In 1978 and 1981, ťor instance. a 23 m tall 
Neubauer tor collapsed in this region. The landslide pheno
mena are clistributecl mainl, within the administratíve 
districts Ústí nad Labem, Lit;merice and Mladá Boleslav. 

The engineering-geological survey, made up to now in 
a 1.-l- km long section of the highest potential instability 
risk near the Hrensko village in the Labe valley near the 
German state border in the administratíve district Dečín. 
re, ealed 256 unstable rock objects. At present. the moni
toring system locatecl here consists of 165 sites for clilato
metric measurements of rclati Ie displacement among i 11-

di I idual blocks oľ sandstone mass. 

The character of the slope movements in the Western 
Carpathian Flysch area 

The Mesozoic and Tertiary complexes oť the Western 
Carpathians Flysch Belt are characteristic by mountain 
and highlancl rclief of mainly erosional and structurally
-clenuclation nature. The fl)sch complcxes are formecl b)-

al ternati ng la) ers oť cla) stone s and sandslones. Th ese 
kincls oľ rocks are little permeable. 11 hich means that 
their surface zone gets \1ater saturatecl quickl). The layer 
bedcling and tectonic ľracturing also cause formation oť 
shear zones controlling slope 11101 ements. Other suitable 
materials ťor gra1 itational mO\ ements are loam:,-stone. 
loam) -cla) and I oam) -sane! sedi ments as 11 cll as thick 
unconsolidated residual mantles oť 11eatherecl ťl)sch 

rocks. The extreme preci pi tati on in .1 uly 1997 res ul ted 
in both - new slope failures anc! the acti1ation of slope 
mO\ ements oľ earlier nrigin. Man) localities C\hibited 
landslides oť enormous destrnction ťorcc. carthťlcms being 
less frequent (rockťl011 s or rnudľlm1 s). and rockfalls spo
radic. The landslide phenomena are distributed mainl) 
11 ithin the districts Vsetín (moťe than 3500) and Zlín 
(2000). We recognize that sc1 eml t) pes of geod:, namic 
phenomena togcther 1ľith deep-seatecl mass rno1 ements 
are currently one oľ the mai n morphogenetic processes in 
the area of interese (Baronet al.. 200...J.; Kiľchncr and Krejčí, 
1998. 2002; Krejčíctal..2000. 2002). 

The most extensi1e actirnted landslide area in the Fl)sch 
zeme at the present can be ľound in the 1alle:, oť B)strička 
brook. localit) VaculO\ -Sedlo (district Vsetín). Length oľ 
the lanclslide area is -l- km. 11 idth 1.2 km. There are I arious 
types of slope ťail urcs 11 hich aťfect both coli u1 ial (slope) 
scdiments and bedrock. Thick landslide accumulations 
alternate with 11ater logged depressions (existence of 
a small lake). The open parcnt rock links up 11ith ťissure 
caves and pseuclokarst 1alleys. Man:, lone!) houses and 
special-purpose roads 11 ere damaged and particular losses 
were seen on the soil co1er in meaclows. pastures and 
forests. The sizeable blocks of bedrock proceed into the 
streambed oť B}strička brook and the name-less brook. 
graduall 1 bcing blocked. Possibilities oľ protection 111 

such an extensi1e lanclslide area are limited. 

The solution to reelaim Iandslide loses 

The complementar) research differs as related to indi1 i
dual localities and their topical situations. The basic mcthod 
is the gcodctic alignment of the landslide and monitoring 
of its mo1 ements. Inci i nometric measurements in bore
holes are nonnall) made in larger landslides 11 ith drilling 
works in the most extensive lanclslide areas reaching into 
the depth of up to ...J.O rn. The bores ťurther seľle to the 
calibration oť geoph) sical methocls ancl the most com
monl) used compln oľ these methoc!s is as folkl\\s: geo
radar 11 ith depth engagement oľ 30 to -l-0 m. shallow 
refraction seismic. 1 ertical electrical scanning (VES) anc! 
dipole electromagnetic proľiling (DEM P). The comple
mentary research is always accompanied b) a geotechnical 
assessment oľ the localit) and a proposal oť rcscue 
measures which are norma!!) expensi1 e works ranging 
bet11 ecn 3000 EUROS up to O\ er -l-0 OOO EUR OS 
(landsl iclcs abo1 e the rai ilľa) trne k near the Ii l lage oť 
Bystrička, district Vsetín). The alternati1 c solution should 
consist oľ an assessment oť necessar) changes in the area 
plans of aťťected I illagcs. prospects oť their ťuture habita
bilit1, displacements oť engineering net11 orks and roads. 
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Tab. 1 
Characteristic of the area regarcling stability conclitions 

zone characteristic ofthe area regarding stability concht1ons 

1 stable areas 

--
I 1 tlat fbod plains 

-

/12 permanently stable slopes w1th very moderate gradient 

/ and flat areas above valleys 

II area where slope instability cannot be excluded 

\3 '- moderate slopes without verified signs 

~ '-. 
of m a-e serious failure 

\ 
--- "'' I -" moclerate slopes without verified sigm of more 

/ ' II. 3a / , seriou, fa1lure (with colluv1al deposits > 2m) R---.'--'\.I 
1 

steep slopes without signs of deeper futlure II 4 
1 

I 
--- 1 J / / 1 

\ - r; 4~ - ' steep slopes without signs of deeper fuilure 

1 1 'h 1 
/ (with colluv1al deposits > 2m) 

v 
115 

v 
slopes deformed by superficial creep movements 

v v 

III. unstable areas 

v u slope deformed by landslides and block-type movements III6 
u u in the past tim e 

v rru"' slope defonn ed by present active or dormant slides. 
v v as w el! as by earthtlows 

== III8_ 
erosion gullies of occasional as well as 
of permanent small ílows 

v v v steep rock slopes and theirtoes where rockfalls 
V lll9V 

v v v may occur 

Another possibilit1 comes in \·iew to leme the extensive 
landslide areas entirel) to their O\\'n natural evolution or 
to com ert the afťected meadows and pastu res i nto a forest 
!and and technically stabilize only the landslide areas 
\1 hich represent a real jeopardy to peoples ho mes and im
portant infrastructure landscape elements. 

S peci al research project is \\ orked up joint!) by several 
institutions under the co-ordination of the Czech Geologi
cal Suney. Praha. To stabilize the landslides and recover 
lhem from the losses will take a long time. HO\\ever. 
each landslide locality has its own speciťic ťeatures which 
apart from the natural prerequisites also include factors 
caused b) human activities. The registration of landslides 
is proces sed in digi tal ťormat. the extensive landsl ide 
localities are studied in detail in order to bring into liťe 
rescue measures that would correspond with the extent oť 
the damaged houses and landscape losses. After the analysis 
of al I a\ ailable records from the landslides areas. district 
area maps in a scale of l : IO OOO will provide inťorma
tion abo ut hazardous areas oť poss i ble occurrence of 
landslide phenomena. The maps display recent and inter
mittent slope deformations. presently quiescent in black. 
recent active deformations in red colour. Fresh cuts of water 

flow banks and erosional trenches are indicated also in the 
mars. Hydrological and h) drogeological data are in blue. 
Grecn colour is used to mark damaged and endangered 
objects or remedied ones. Documentation oť the registered 
phenomena. \Hitten as 1\ell as rhotographic, is an implicit 
share oť the e\aluation. The areas are classiťicd in catego
ries b) thc dcgrce oť landslide danger and inlcnsit) oť its 
occurrence. Special maps of stabilit) conditions pro1 ide 
primar) basis for graphicall: simple prognostic maps of 
landslidc susceptibilit) sometimes called also landslide 
hazard maps. Evaluation oť input clata (stabilit). morpho
metric. geological and h)drogeological conclitions) prm ide 
means to cleťi ne borderl i nes of quasi homogeneous zo nes 
of certain s peci fic lei cl oť landsl ide hazard. Colours using 
a signal head principle differcntiatc incli1 idual zoncs. Zone 
1 - stable zone is expressed b) green. on the other hand 
the 1\arning red has been claimcd ľor Zune lll - instabi
lit1 zone. Zones conditionall) expl oitable. i. e. wnes 
\\here polential stabilit) prob lems cannot be excluded are 
e.xpresscd in amber (Zone fl). Each zone contains subzones 
e.xpressecl b) hatching \\ hich characterize local conditions 
in geolog) and geomorpholog). Exrlanations to suscep
ti bilit) maps are given in tables \\ ith short clefinitions of 
conditions regarding possible use of subzones as indi1 idual 
construction sites. Regional authorities takc steps to 
implement the landslide hazard maps in the regional and 
tO\\n planning. Characteristic of the areas rcgarding stabi
lit; conditions and conditions ťor the area to bc used as 
construction site oť residential and industria! buildingc,. 
roads, pipelines are sho1rn in Tabs. 1 and 2. 

Tab. 2 
Conclitions for the area to be used as constructio11 site 

conditions for the area to be used as construction site of 

g residental and 
roads pipelines fl industruial buildings 

II. 3 

II. 4 

II. 5 

III6 

lll? 

UL 8 

lll. 9 

conditionally usable areas 

su 1table fa r not soph1st1cated 
structures, stabil ity farlures due to iay•out of tne hne, as well as slope stabrlrty must nol be 1nfldoo 
1mproperly des1gried eartn,,,,Qrk are earthw;;irk is to be designed 'M'th w,tt, deep fur rows exa.vateo fo r 
not excluded (cutt,ngs, cut-otfs respecttoslopestab1lrty long-drsta 'lcelrnes 
embankrnenls water leakage etc ) 

unusable for ordrnary bu, ld1ng 
otnerwise eno,mous expendm.Jre$ 
must be accepted 

,r chose n as co nstnJct1on site 
,ncre.ised exp end1 t u res fo r 
preventove remedy ,neasures must 
be consfdered (eg !or superfic,31 or 
oeep dra1nage1nthe area) 

unusu1tabie for bu1ld1ng, acceptabM? 
only vvrth eMrrmus e:i:penditures !or 
survey, momtormg and remedy 

construchon has to be avo,ded 
unless stabd1sat1on measu,es 
carr1ed out beforh and w 1th 
successful results proved by 
monrt.or1ng 

eriti re ly unsurta ble area 

unsu1tabM? area 

surta~e only fa r loc:31 roods (eg 
forestroads) 

su1 tab!e on ly tor local roads 
othre-,,.,,se 1ncreased e:,:pen,;M;,res 
far preventrve re medy measures 

unsuitable areas 

construct,on poss1ble only wrth 
enormously 1nc r e ased 
e:i:pendrtvres 

co ns tr uct1o n poss1b l e w1th 
enormously 1ncreased expeno1tures 
fo r preventive remedy r>1easures and 
monrtoring 

unsu1table area that can be passed 
byabndge 

c h ange ot th e l ay .out 1s 
recomľ"')8nded, preventNe rerredy 
measures v.ould be too e:i:penS1ve 

Jf ;he lay-out c.:innot be changed 
then rncreased exper,d 1tures are to 
be accel)led 

lay.out oť lo11g -d1stance '1nes along 
the d,p 

unS1.Jrtable area 111 case of absolute 
~ ~y-0~~ab1gt'led1p 

ent1,eiy unsu ~able area 

un:,urtable area 

w; thout l1m,tat1on un aer the 
con d11 :on of keepmg the lines 
underground m :he area of 
accumulat,on 
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The European Commission has reeognized that it is 
now essential to try to work towards more harmonized 
methods and presentations of hazards on maps in order to 
be able to eompare. eombine and prioritize effcctively 
across the whole range oť eountries and seetors involved. 
The task oť obtaining harmonized mapping is a eomplex 
one as it involves different institutions, as well as addres
sing various spatial resolution. ťrequeneies and probabili
ties. graphieal reprcsentation and symbology. i ne! udi ng 
speeifie seientiťie and teehnieal aspeets pcrtinent to diffe
rent themes. It will also clearl) imply some ehanges 
or adaptations to established working methods in some 
seetors and eountries. Also Geographieal Information 
Systems now provide the means to simultaneously handle 
and eombine several, or many. sparia! themes using 
algcbraie or logieal operators. and progress is still being 
madc in developmenl of ncw methods ťor visualization 
and symbology. 

From point of view oť the European Commission there 
are 3 types oť the ofťieial maps being issued by an oťťieial 
authority or authori zed i nsti tution and servi ng publ ie 
and/or professional eapaeity: 

a) Hazard map is map that portrays level s of a partieular 
hazard (or hazards). 

b) Vulncrability map portrays levcls of a partieular 
vulnerability (or vulnerabilities). 

e) Risk map portrays level sofa partieular risk (or risks). 
Deťinition of the risk: 

l. Expeeted losses (of li\·es. pcrsons injured. property 
damaged. and eeonomic aetivity disrupted) due to a parti
eular hazard for a given area and referenee period. Based on 
mathematieal ealeulations. risk is thc product of hazard 
and vulnerability Risk= Hazard x Vulnerability. 

2. Combination of the frequeney, or probability, oť oe
eur-rence and the consequenee or a speeiťied hazardous event. 

The eoneept oť risk always has two elements: the fre
queney or probability with whieh a hazardous event oeeurs 
and the eonsequenees oť the hazardous event. 

Conclusions 

The aetivity of slope movements (mainly landslides) in 
the Czeeh Republie is given by the geologieal eontrol as 
well as by the eharacter of relief in this area. The impaet 
of area or the Flyseh Western Carpathians by landsliding 
is oť the eharaeter of small natural hazards. The main 
impulse were heavy rainfalls in Ju!) 1997. To stabilize 
the slope movements and reeover the losses will take 

a long time. However, eaeh landslide loealit) has its own 
speciľie features \\hieh -apart from the natural prerequisi
tes - also inelude faetors eaused b) human aetivities. 
A number of buildings \\ere ereeted on old landslide tcrrain 
and oťten it was the inadequate house ntensions that 
loachl the landslide area. In other eases. one-sided ineisions 
re! ie\ ed thc slope foot and res ul ted in landsl idings. Other 
eauses of slope movement aetirntion in the pasl are eon
sidercd to be human aetivities resulting in the inercased 
surfaee runoťf into eritical points sueh as insensiti\ e deťo
restation. liquidmion oť anti-erosion measures on agrieul
tural !and and -in eontrast - insuffieient maintenanee or 
ťorest reelamation rills draining \\ater off the landslide 
areas. And it was also some ground formations at road 
eonstruetion works sueh as one-sided deep undereuts or 
embankments. or ľurrows made ťor lelephone eables -
improperly situated in the landsliding areas and afťecting 
tbe landslide movementaeti\it). 
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Metódy monitoringu stabilitného stavu skalného zárezu 
na príklade lokality Demjata 

LUBICA IGLÁROVÁ 1• PETER WAG NER 1 a PAVEL BARTOŠ' 

1Štátny geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 Ocl Bratis la1 a. Simenská republih:a 
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Slovenská repuhlika 

/ Doruľcné 13. 4. 2005 / 

Methods of monitoring of rock cut stability state: The case oľ the Demjata locality 

Several methods of monitoring of the rock cut stability are described. The a uthors pay atte ntion to 
dilatometric and photogrammetric methods. especial ly to new method of digital photogrammetr1 Some 
results of monitoring oí the road rock cut near the villagc Demjata (Eastern Slo1akia). reali zed in flysch 
rock s. are descri bed. 

Key words: monitoring. rock cut. photogrammetry. dilatometry 

Úvod 

Súčasťou Monitorovacieho systému životného prostre
dia Slovenskej republiky je monitoring geologických 
faktorov a pre mimoriadne rozšírenie svahových deformá
cií na Slovensku je jedn S, m z jeho najvýznamnejších 
podsystémov mo_n itoring zosuvov a iných svahových 
crformácií. V rámci tohto podsystému sa monitorujú tri 
základné typy svahových pohybov - zosúvanie. plazenie 
a nepriamo i rútenie. a to pozorovaním zmien v skal
ných zárezoch komunikácií. Obsahom nášho príspevku 
je problematika pozorovania pohybov charakteru rútenia. 

Metódy monitoringu stability skalných zárezov 

Zásadnou otázkou pri tvorbe metodiky moni tori ngu 
stability skalných zárezo, je výber metód. ktoré umož
ňujú príznaky pozorovaného procesu zaznamenávať v čo 
najširšej miere. V inžinierskogeologickej praxi sa okrem 
priamych meraní iniciálneho pohybu uvoľnených horni 
nových blokov rôznymi typmi dilatometrov už dlhodobo 
veľmi efektívne aplikujú fotogrametrické metódy. Mera
nia však musia nadväzovať na podrobnú inžinierskogeolo
gickú dokumentáciu a hodnotenie stavby horninO\ ého 
masívu. 

Priame merania posunov dilatometrickými metódami 

Priame merania deformácií a posuvov blokov sa vyko
návajú širokou škálou prístrojov - od jednoduchých 
mechanických dilatometrov až po dômyselné automatické 
signalizačné varovné systémy, ale aj tie prevažne vychá
dzajú 1, princípu dilatometrických meraní. 

V rámci riešenia úlohy sa pri monitoringu stabilitného 
stavu stien s kal ných zárezov a pli kOI al i metód) meraní 

413 

tyčovým prenos ným dilatometrom (ťirm) SOMET) a me
radlom posuvo, , lastnej konštrukcie. Obid, e sC, založ.cné 
na meraní zmeny , zdiale11osti perne zabud01 aných bodov 
v dvoch horninových blokoch oddelených výraznou diskonti
nuitou bez ohľadu na priestorO\ ý charakter deformácie. 
Rozd iely medzi nimi sú iba v technických možnostiach 
( v rozsahu meranej , el kosti poh) bu a , presnosti výsledkov). 

Metódy pozemnej fotogrametrie 

Nespornou vý hoci ou fotogrametrický ch metód , porov
naní s klasickými geodetickými je možnosť použhai ich 
aj , neprístupnom teréne, lebo ne,) žadujú siet fixných 
bodov, ale ako pozor01 acie objekty sa , yužÍI aj ú priro
dzené terénne znaky. Na tento cieľ sa, rámci monitoringu 
použírnjú hlarne metód) čas01 ej záklaclnice a stereogra
metrického modelu reliéfu. 

Metóda časovej základnice , ) chádza z opak01 aného 
snímkornnia zárezu z toho istého stan01 išťa a umožň uje 
zaznamená mi posuny , ) braných boclm Io , ertikál nom 
i horizontálnom smere. Presnosť merania j e nepriamo
úmerná vzd ialenosti určovaného bodu. Výhodou tejto 
metódy je zachytenie pomerne , elkého priestoru skalnej 
steny a 1ý-ber tých jej častí. , ktorý ch od predchádzajúcej 
etapy merania nastali najvýraznej ši e zmen). 

Pri stereoľotogrametrickom meraní sa , monitorovanej 
skalnej stene vytýčia charakteristické profil) (1ertikálne 
alebo horizontálne). snímajú sa z rornakej pozíci e a hod
notí sa zmena ich konfigurácie , rozličných obdobiach. 
Výsledk) umožľíujú jednoznačne identifikm ai miesta úb) tku 
materiálu resp. rast akumulácie zosunutých úlomkov. 

Z novších metód sa v poslednom období stále čas tejšie 

aplikujú metód) digitálnej fotogrametrie. ktorá je modi 
fikáciou analytickej fotogrametrie s použi tím di gitálnych 
snímok . Digitálna snímka je zobrazenie objektov porno-
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Obr. J. P,1hl.1d na ')bran) u,<' I,, momtoro1anťJ ,l,,,dnť_1,tťll) pn Dem.1atť Vla10,ta1 1 ,e17temb11 :'ílU.1 1171,1, 01 ,ertťmhn 2flllJ \ cťnUaln<'1 ca,t, 
u,ei,,u mol.no 1dent!I ,i,,01 at zrutťrnť I aé'~tťh bloi,,01 

Fíg. l. View on selected section of a monitored rock wall near the vill age Demjata. Leťt - a state in September 2003. right in September 2004. 
A falling of the large blocks can be iclentifiecl in the centra! part of a scct ion. 

cou CCD (Charge Coupler De11ice) snímačov zlož.ených 
z CCD prvkov (líniovfch a plošnfch) a ,daka tomu sa 
obraz objektu skladá z obrazovfch elementov (pi\elov) 
definovaných rozmerom CCD prvku. Každf obrazový 
element má súradnice v digitálnej súradnicovej sústave 
a je nosičom informácie o hustote formou čísla (0-255 
pri osembitovom zá pise). Digitálne snímk) s vysokou 
rozlišorncou schopnostou sú vhodné na digitálne spracúrn
nie (analýza textúry, hierarchická analýza a rozpoznávanie 
objektov). identifikáciu základných charakteristík skalného 
masívu a na riešenie úloh súvisiacich s hodnotením jeho 
sta bi I itného starn. 

Integrácia metód digitálnej fotogrametrie do geografic
kých informačný1ch systémov (GIS) vytvára predpoklad) 
na mimoriadnu racionalizáciu a automatizáciu zberu 
údajov 3D a na ich základe umožľíuje získarnt informácie 
o vývoji geodynamických jarnv. 

Hodnotenie výsledkov monitoringu skalného zárezu 
na lokalite Demjata 

Monitorovaný zárez preložky štátnej cesty 11-545 na S 
od Demjaty je situovaný\ paleogénnom tektonick) silne 
porušenom súvrství masívneho pieskovca, ktoré prevláda 
nad polohami , ápnitého ílo, ca až prachovca. DÍžka zárezu 

je okolo 300 ma priemerná ,ýška IO až 15 m. Stabilitu 
stien porušuje roz, oľňovanie masín1 podmienené nepriaz
nivou polohou vrstiev a pukli nm itosfou pieskovcový ch 
telies vzhľadom na orientáciu zárezu. Ílm cmé poloh1 
podliehajú i ntenzÍ\ nemu se lektí, ne z, etrá, ani u a miestami 
sa degradovali až na ílovitú hlinu. Odnos tohto materiálu 
je podporm aný rn oľňm aním nadložných pieskoH'O\ ý ch 
vrstie\. ktoré strácajú oporu. 
Vzhľadom na akútne ohrozenie premá, k) sa na ceste 

pozdÍž obidrnch stien záre zu , ) budm al zách) tný múr 
V) sok S asi 2 m. ale priestor medzi ním a s, ahom na I ia
cerých miestach už zaplnili úlomk} horn iny. a tak sa 
väčšie blok} uvoľnené z 1yšš ích častí s, ahu môžu zrútiť 
priamo na cestnú komunikáciu. 

Na základe terénnej dokumentácie sa spracm ali základné 
inžinierskogeologické údaje o lokalite (stm hornín. cha
rakter diskontinuít blokovitosľ a roz,oľnenost masírn) 
a podľa príbuznosti rele\ antný ch čľt horninm ého prostredia 
sa ,;členili b ázihomogénne celk) horninm ého masírn 
(Wagner et aL. 2000). 

Prvé. základné meranie lokalít) pozemnou ľotograrnetriou 
(1 roku 1995) slúžilo na definm anie čtm b) horninového 
masívu a ako porm nárncí model na dalšie pozorm ani a. 
Hlavnou metódou monitoringu bola fotogrametrická metóda 
časm ej základnice sústredená na južnú čast, ýchodnej steny 
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zárezu. Každoročne opako,ané merania umožííujú pozo
rO\ at zmen) mo1i'ológie terénu. Od roku 2000 sa rozsah 
meraní rozš íril o dilatometrické pozo rovania , o , ) bra
ných úsekoch monitorovanej sten) zárezu. V roku 200-+ 
sa digitálnou fotogrametriou prehodnotili nestabilné poloh)
masÍ\ u. 

Z meraní vyplý\ a odlišná d) nami ka procesu\) padárnnia 
blokO\ \ rozličných zónach skalného zárezu. Vo ,ei"mi 
tcktonick) porušenej zóne sa zaznamenali pohyb) blokm 
do 1-+ mm a\ niektorých častiach skalnej sten) sa \ rela
tÍ\ ne krátkom čase zrútili bloky značného objemu (obr. 1 ). 

V zóne selektírncho Z\Clrávani a posun) rigidných bloko\ 
dosahO\ ali I až 3 mm. ale vidite!"ný je aj odnos jemno
zrnného netraného horninm ého materi álu. 

Záver 

Stabilita horninmý·ch záreZO\ sa na lokalite Demjata 
monitoruje kombináciou geodetických a dilatometrických 

metód. Vzájomné porm ná\ anie a dopÍňan ie údajm získa
ný ch sútxirom metód umožňuje pozorO\ at postup ľOZ\ oi"ňo
\ ania a degradácie mas Í\ u \ čase a pri ncrm nakej intenzite 
faktorO\ negatírne pôsobiacich na stabilitu skalnej sten::-,. 
Metóda časm ej základnice j e pri pozoro\ aní celej ploch) 
zá rezu a identifikácii neslabí Iný ch blokO\ a_j \ neprístup
ný ch mies tach nenahraditel"ná. Ostatné metód::-, sa dajú 
1 hodne použil na doplnenie ňou získaných základných 
informácií predo1 šetkým o najm:stahilnejších častiach skalnej 
sten). Významným k\a litathn::-,m p1fousom _je digitálna 
fotogrametria. ktorej možnosti a presnost sa \ súčasnosti 
O\ ernj C1. 
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Hydrogeologická štúdia severnej časti departamentu 
La Libertad, San Salvador a Cuscatlán (Salvádor) 

DANA NOVÁKOVÁ' a RETANA JOSÉ MARIO GllEVARA' 

'Česká geologická služba Praha. Leitnerova 22. 658 69 Brno. Česká republika 
'Servicio Nacional de Estudios Territoriales. Calle a Nue, a San Sali ador. 
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( Dornľe11é 2 7. 4. 2005 J 

Hydrogeological study of northern part of department 
La Libertad, San Salvador and Cuscatlán (Salvádor) 

During international projects of Mini stry of Environment. a team from Czech Geologica l Sun ey has 
realized geological mapping in scale 1 50 OOO of man) areas in Nicaragua and El Sahador since 
1997 Last year (2004) was studied a large area with ex tent about 750 km' from a point of, iew of 
geology and hydrogeology in El Salvador cca 50 km north of the capi lai San Salvador 

Hyd rogeological units for this area were defined for the first time - zones of infil tration. trans it 
zones and zones of drainage . There were designed the hydrogeological map in scale 1 50 OOO. the 
map of vulnerability of one se lected catchment basin of river Matizat e and described all findings of 
hydrogeological conditions. hydrochemical characteri s tics of groundwaters. possible contamination of 
groundwaters and sources of pollution. 

Key words: hydrogeologic map. vulnerabil ity of groundwater. El Salvador 

Úvod 

Č'.eská republika v rámci projektov ministerstva život
ného prostredia zameraných na pomoc rozvojovým kraji
nám od roku 1997 robí základné geologické mapovanie 
a hodnotí prírodné riziká v niektor51ch oblastiach Nikaraguy 
a Salvádora. Od roku 2004 je súčasťou prieskumu aj hyd
rogeologické hodnotenie orientované na vymedzenie hyd
rogeologických jednotiek. zón infiltrácie a odvodňovania 
hornín, zisťovanie smeru prúdenia podzemnej vody. 
hodnotenie typov hornín, revíziu hydrogeologických 
objektov v teréne (studní, vrtov a prarneiíov), hodnotenie 
zraniteľnosti a na možnosti kontaminácie kolektorov 
podzemnej vody. 

V marci až v máji 200..J. sa v spolupráci s miestnou 
organizáciou SNET (Servicio Nacional de Estudios Terri
toriales) mapovala oblasť asi 50 km na SZ od hlavného 
mesta Salvádora San Sahador s plochou približne 
750 krn 2, ktorú tvoria produkty\ ulkanickej činnosti roz
ličného veku - lávové andezitové prúdy. ich pyroklastiká. 
bazalty. ignirnbrity, troska a sedimenty náplavových 
kužeľov . 

V Salvádore doteraz nie je ani základný systém hydro
geologických dát, a preto je prvotná štúdia projektu len 
orientačná a zameraná na tvorbu základnej hydrogeologic
kej rnap1. Informácie o hydrogeologický ch pomeroch 
sú iba z lokálneho prieskumu vykonaného spravidla 
pri zabezpečovaní zdrojov pitnej vody, ale aj tie sú ťažko 
dostupné a neúplné. Základné fyzikálnochemické analýz) 
vzoriek vody v laboratóriách tamojšieho ministerstva 
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životného prostredia sú extrémne drahé a na\ yše nekom
pletné a aj preto je hodnotenie chemizmu podzemnej rndy 
náročné a nedá sa pri ňom apl ikorni nijaká z bežne použí
vaný ch klasifikácií. Nezisiuje sa ani obsah kmov. orga
nických uhľovodíkm. nerobí sa mikrobiologická analýza, 
nehľadajú sa ostatné kontaminanty a navyše nijaký 
z hydrogeologických objektov nie je geodcticky zarneranf 

Z hydrogeologickoštruktúrneho hľadiska možno študo
rnné územie rozdeliť na hydrogeologický masív I ulkanitov 
a na nádrže vrstvovej \ ody , sedimentárny ch kolektoroch 
poly genetického charakteru a rozličného , eku. V prvom 
prípade je pre perné , ul kanické hornín:- typická pukli
n ová. , druhom rnedzizrnmá priepustnost. Infiltračné 
územie je oblasťou naj,) šších častí morfologických 
elnácií. Najvyšší na ňom je štítmý ,ulkán Guazapa 
( I..J.20 rn n. rn.) a hornaté pásmo na Z územia. 

Najpriaznivejšie podmienk) na akumuláciu a obeh 
podzemnej vody má poly genetická \ ý plň depresie, ktorú 
litologicky reprezentujú zmiešané sedimenty piesku. 
štrku. preplavenej pernzy a pravdepodobne aj lakustrické 
sedimenty a diatomity. 

Miesta odvodňovania kolektorm bý,ajú na tektonicky 
porušených miestach, na kontaktoch (San Pedro. Las 
Flores. Los Cabal Ie ros. La Torna) puk! i nm opricpustný ch 
hornín s veľmi slabo priepustnými p)roklastikarni a 1ul
kanického popola. Vý znamnejšie pramene od, odňujúce 
kornplc\ sú zachy Lené na zásobm anie obcí pitnou ,odou 
(El Molino). 

Pri terénnych prácach sa merala hÍbka \ ody. jej teplota, 
pH. konduktivita a\ niektorých prípadoch aj TDS a zisťo-
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\ al sa obsah CO2. Zmeralo sa 136 objektm a na anaI5zu 
sa z nich odobralo 15 \ zoriek \od). Údaje o dal ší ch 1 15 
objektoch pochádzali z predchádzajúceho \ 5 skumu. Pre ab
senciu niektrny'ch iónov sa na základe ť)zikálnochemickej 
anaI5zy nedali \)Členiť chemické typ) podzemnej \Ocly. 
Sledmané parametre bolo možno porovnal s limitmi 
sal I ádorskej normy pre pi tnú \ od u pl atn5 mi od roku 
1999. Nadlimitné hodnot) sa zistili pri K+. Ca2+. Cl. 
SO-1 a NOJ. Prirodzen5 je vysok5· obsah kremičitanov. 

Pri tridsiatich šiestich najkompletnejších analýzach. 
ktoré \ y konali pracovníci Vysokej školy banskej \ Ostrme. 
sa urobila hydrochemická multiparametrická analýza clát 
a na jej základe sa vzork) rozdelili do skupín podla počtu 
zisten5ch chemick5ch komponentm. Vyčlenili sa Št)ri 
skupín) dát. a to h1drochemick) odlišné t) p1 podzemnej 
\Ocl1 flu\iáln:,ch seclime11tO\ riek) Río Lempa. podzemná 
mela puklinornpriepustn5ch hornín v pm oclí riek) Río 
Guazapa. skupina všetkých ostatn5ch \ zoriek a jedna 
1zorka s úplne ocllišn5m chemizmom . 

Vstupné dáta majú nízku úro1eň pra1cli1-osti. analýz) 
sú často dopočítané a podzemná I oda pravdepodobne kon
tami no1 aná. lebo úplne ch5 ba kanalizácia. čistiarne odpa
dm ej vocl) a septik) sú\ bezprostrednej blízkosti zdrojo1 
pitnej vody slúžiacich na individuálne zásobovanie a pod. 
Úroveň kontaminácie podzemnej \Ody konkrétnymi 

polutantmi je doteraz neznáma a jej 15'1oj sa systematick) 

sleduje iba pri niektorý ch tokoch na\) hran5 ch oclbern5 ch 
miestach. V) púšťanie oclpadm ej I ody I súčasnosti nie je 
nijako legislatírne regulm ané a\ odárenské zdroje nemajú 
1) medzené ochranné pásma. Na sledornnom území sa ľ)
koná\ a priem) sel ná a polnohospodárska činnosť. Husto 
osídlená je medzi horská plochá depresia . ktorú t\ orí 
v5plň pol;,genetických seclimentm bez krycej nsl\) 
izolantm chrániacich podzemnú I oclu pred priamym 
znečisto1 aním. a preto je z hlacliska kl alit) \ eľmi ľahko 
zraniteľná. Z kl antitatí1 nej strán k) sú I šak tieto kolektor) 
1ýdatn5mi zdrojmi poclzemne.i 1ocl) 

Sal I ádorská strana má I elk5 záujem o hodnotenie zra 
niteľnosti zclrojo1 podzemnej I ody I iažucich sa na I šetk) 
druhy kolektorm na území celého štátu. ale pre ch5banie 
informácií a záklacln5ch dát \ clan5ch podmienkach 
nemožno na to aplikmaŕ nijakú zo znám)ch na tento cieľ 
pou.1í1an5ch metód (napr. DRASTIC). Vo 1ybranom 
porndí I záujmm ej oblasti. teda I porndí rieky Río 
Matizate. sa dá zraniteľnosť kolektorm podzemnej I ocly 
aký mi koh ek potenciálnymi zdroj mi znečistm ani a posu
clzo1 ať iba podfa litológie a morľológie terénu. 

V) sled kom h) drogeologicke_j štúdie 200--l- je h:-dro
geologická mapa územia I mierke 1 : 50 OOO. mapa Lra
niteľnosti porndia riek) Río Matizatc. hodnotenie h)dro
geologick5 ch pomerm ú1emia I te\tOI ej sprá\ e a zistenie 
celko1 ej situácie na plánrn anie ďalších etáp prieskumu. 
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Hydrogeológia ako súčasť geologického prieskumu 
životného prostredia 

LADISLAV TOMETZ a LUCIA KOČÍKOVÁ 

Katedra geológie a mineralógie FBERG TU. Park Kamenského !S. 0..)3 8-l Košice. Slo1 ensk;í re publika 

( Doruľenŕ 2 7 4. ?005 J 

Hydrogeology as an integral part oľ geological suney oľ living environment 

Regarding the historical e1olution of gcological sc iences. their recent and ľuturc usc. the h)clrogeo log1 
has a key position in íorming and protection of Iii ing e111 ironment. In Slornkia thé ľirsl h) drog,'o logical 
tasks rc latcd to living environment 11ere dealing with the protection oť sources oľ underground 11atcr 
againsr industria! polluti on. Besi des the qualitative protecri on of underground II ate r che recent solurion of 
various negatíve influences on Earth hydrosphere pais attcntion also for its quantitati1 c prntection. In rhc 
very near future the role of hydrogcology in geo logical survey oľ Iii ing en vironment 11ill consist mainly 
in gradual implernentation of Directive 2000/60/ES about multinational approach to use and protection of 
sources of underground lľater in European Union. 

Key words: hydrogeology. protection of living emiron ment. underground II atcr. pollution 

Minulosť a súčasnosť 

V historickom \ ývoji geologických vied sa s rozvojom 
činností človeka a jeho v plyn, na prírodu \ Y\ inuli aj 
samostatné vedné disciplíny zaoberajúce sa vy užívaním 
a ochranou zemských zdrojov. Otázkam účasti geológie 
na riešení otázok životného prostredia v celosvetornm 
meradle začali odborníci \ enorni zvýšenú pozornosi začiat
kom 60. a na Slovensku na začiatku 70. roko\ 20. stor. 
V lom čase bola nosnou hydrogeologickou a em ironmen
tál nou témou ochrana zdrojov podzemnej \ ody. najmä 
pred priemyselný·m znečisťovaním. 

Prvé skúsenosti a poznatky z tejto oblasti boli hlavne 
z \ plyvu prepra\) a spracúvania ropy a jej produktov. 
V trase ropO\Odu na Slovensku sa zisťoval jeho vply\ 
na vfznamné zdroje podzemnej vody využírnné na záso
bovanie obyvateľstva pitnou vodou. Kľúčové boli práce 
na Žitnom ostrove (Kala et al„ 1976). kde bol význam
ným zdrojom znečisťovania aj náš rnlj\ äčší petrochemický 
závod - Slornaťl Bratislarn. 

Ochrane zdrojov podzemnej rndy. ako aj životnému pro
strediu oblasti ako celku sa \enuje pozornosť od konca 70. 
rokov 20. stor. po súčasnosi (Vilinovič et al„ 2004, a i.). 

Významnejšie práce SÚ\i siace so vziahom priemyselnej 
činnosti k ochrane podzemnej \ ody sa\ 70. a 80. rokoch 
20. stor. vykonávali aj na Východoslovenskej nížine 
(Ostrolucký a Petrirnldský. 1982, a i. ). \ Košickej kot
line, v Slovenskom krase (Šalagová, 1974) a na strednom 
a dolnom toku Hrona. 

Pozornosť hydrogeológo\ sa v 80. a 90. rokoch sústre
dcwala najmä na ochranu podzemnej vody a sanáciu území, 
na ktorý ch po roku 1968 boli vojenské objekty Soviet
skej armády. Išlo najmä o lokalitu Sliač - Vlkano\á. 

-l- 18 

VVP Lešť, Nemšm á. Rimm ská Sobota. Jelša ra. Rožňarn. 
Komámo a Ružomberok (Ondrcjčákm á et al„ 1998). 
V rovnakom období sa \ ýraznejšic negatÍ\ ne prejavil a,i 
útlm baníct\ a na Slm ens ku. pri h.torom sa často nekon
trolornne zatápali vy Lažené podzemné priestor:, (Slm ink). 
Smolník. Rudňany a pod.). Na to nad\ iazala aj úprava 
nerastm a uklada11ie odpadu a jeho\ pl::,\ na k\ alitu pod
zemnej \Od) (Žiar nad Hronom. Sereď a i. ). 

Táto problematika sa \ mnohý ch prípadoch rieši až 
do súčasnosti. a to hla, ne na lokalitách znečistených 
masÍ\nym únikom ropných látok (( icrna nad Tisou. 
Čaňa. Belža, Sliač a i.J. ale I ýnimkou nie sú ani iné 
zdroje znečisťovania (skládky komunálneho odpadu. poľno
hospodárst\ o, doprm a a pod.). 

Pri postupnom raste prípadm. pri ktorý ch sa sledO\ ala 
ochrana zdrojm podzemnej \ od) pred priem) scl ným. 
poľnohospodársk) m a iným z nečistornním. sa zdoko
naľO\ ala metodika prieskumu a sanácie a ne\ y hnutnostou 
sa stala aj koncepcia prám) ch opatrení na riešenie danej 
problematík). Základným prárnym predpisom na 1ykoná
vanie takfchto prác je geologický zákon (313/ 1999 Z. z.) 
a z neho v1 chodiaca\) hláška ( l-l- l /2000 Z. z.). V nich sa 
v rámci geologických prác ok rem iného\ y členil aj hydro
geologick5 a geologický prieskum ŽÍ\ otného prostredia. 

Hydrngeologick5m prieskumom sa skúmajú zdroje 
podzemnej aj termálnej , od). prírodné lieči ,é zdroje 
a zdroje minerál nej stol O\ ej \od). zi stuje sa a overuje 
množstrn a akos( vod::, a spracúrnjL1 sa geologické pod
klady, na \·yuŽÍ\ anie zdrojO\ a ich ochranu. 

H)drologickým prieskumom sa skúmajú zdroje pod
zemnej aj termálnej \od:. prírodné liečil é zdroje a zdroje 
minerálnej stol o\ ej I od). zisťuje sa a 01 cru_je množst\ o 
a akosť\ od). spracú\ ajú sa geologické podklad) na exploa-
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tacIu zdrojoľ a ich ochranu a geologick5m prieskumom 
životného prostredia sa zisťujú a overujú geologické činitele 
vpl5vajúce na prostredie - vrátane antropogénn1ch - a nm r
hujú sa sanačné opatrenia. 

V rámci hydrogeologického prieskumu treba pri ochrane 
zdrojm podzemnej (aj pmrchm ej) vody 1. , ) pracmať 
metodické postup) hodnotenia zraní teľnosti zdrojov. ale 
aj upraviteľnosti ich hality a kvantil) a 2. pripravil 
legislatírne norm) na určo, anie ochrann5 ch pásiem 
, odárenských zdrojm a na ich , ) užírnnie. 

Podstatne zložitejšia je úloha hydrogeológie pri geolo
gickom prieskume ži \Otného prostredia. lebo sa týka v ia
cerých sfér a druhm činnosti. hlarne kl alit) podzemnej 
vod). no aj ich negatÍ\ neho v pl) 1 u na ži rntné prostredie. 
Pri obidvoch sférach je ap! i kornteľná nasledujúca schéma. 

GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

1 
INŽINIERSKA GEOLÓGIA HYDROGEOLÓGIA 

- zakladanie stavieb (vplyv hladiny 
- zraniteľnosť zdrojov podzemnej vody, agresivita) 

podzemnej vody 
- ochranné pásma - geodynamlcké Javy 
vodárenských zdrojov 

- hodnotenie geofaktorov 
llvotn6ho prostredia 

1 1 
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1 1 
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Budúcnosť 

Pri transpozícii legislatívy EÚ clo nášho právneho sys
tému je už teraz nev)hnutné implementovať smernicu 

2000/60/ES o nadnárodnom prístupe k , ) užívaniu 
a ochrane zdro_jo, podzemnej , od) , rámci celej únie. Táto 
smernica pokladá podzcm11C1 1 octu za kontami no, anú. už 
keďjej ponch dosiahne prlá molekula znečistenia. a preto 
, o , ý skumc bude ne1) hnutné sledm at proces). na ktoré 
sa znečistenie spra1 idla I iaže a infiltráciou zrážok sa 
spraľidla transportuje na hladinu podzemnej , od:,-. Legisla
tí1 ne sa musia presne , ) medziL kompetencie pri ekolo
gickom audite. analýze rizík a pri sanácii znečistenej pôd) 
a , od). 

V budúcnosti bude dôležité aj spracC11 anie pod kl adm 
na optimali1áciu plošnej ochran: zdrojo, podzemnej 
, od) ') uží, an5 ch na hromadné zásobm anie oby, ateľst\ a 
pitnou 1odou. Mimoriadne 1ýznamnú Ctlohu b) 1 budúc
nosti pri hodnotení pô, octu. rozsahu a degradácie znečistenia 
mala mat organická geochémia. 

Ne,) hnutný bLtde aj , ý \ oj stále dokonalejších technic
ký ch prostriedkov na monitoring k\ antitatí, 11) ch a krnl ita
tí, n) ch h)drogeologických prvkm. Bezprostredne s tým 
sú, isí aj , yužh anie ")počto, e_j technik) s aplikáciou 
numerického modelm ani a a spracú, ania ľormou geogra
fick5ch i nformačnS ch systémm (G IS ). 
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Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Ľubovnianskych kúpeľov 

DANIFL MARCIN' a MICHAL ZAKOVt(· 

1 Štátn) geo\ogickS ústav D. Štúra, Ml) nská dolina 1 817 0-+ Bratislm a. Simenská rcpubli ka 
20ndrejov·orn 16. 821 03 Bratis\av a. Slov ensh:á republika 

( Doruťe11é 27. 4. 2005) 

Hydrogeological structure of mineral waters in Lubovňa Spa 

Mínera\ waters in Ľubovňa Spa are formeci in thc tectonic fault zones nf the Šambron Mcmber 
Precipitation vvaters ť\ow downwards thus getting enriched in T D. S. content. The proce" is enhanced 
by inflovv of CO, to tectonic zones. Mine ra! VV'aters in Lubm ňa Spa are of the .\1g-Ca-HCO, and 
Mg-Ca-Na-HC01 chemical type. The ascent of mi nera! waters in discharge areas i, bound to combina
tion of a NE-SW stri king tectonic line and the barrier of thc Huty Formation. Hydrogeological structure 
oľ rnineral waters in Lubovňa Spa can be classified as open hydrogeological structure \\ ith inľiltration 
area in Levočské nch) Mts. 

Key words: mi nera! vv ater. hydrogeological structure. chemical cornposition of mi nera! water. Paleogene 
sediments. Levočské vrchy Mts. 

Geologická a tektonická stavba 

Hydrogeologickú štruktúru Lubovnianskych kúpeľov 
budujú sedimenty vnútrokarpatského paleogénu rcprezen
tm ané pod tatranskou skupinou a vý\ erm ú oblasť hor
n in) hutianskeho a šamronského súHstvia (obr. 1 a 2). 
Na tektonickom kontakte v údolí Luhovnianky sa stretáva 
ílov cm á ťácia hutianskeho súvrstvia a fäcia. ktorú tvoria 
zlepencmé vrstv) (šambronské vrstvy). Zaujíma1é po
stavenie \ území má šambronské súvrst\ ie vystupujúce 
na tektonickom zlome v doline Lubovnianky. ktorého 
prítomnosť je daná značne diferencovaným podložím paleo
génu karpatského bloku na kontakte so severoeurópskou 
platformou. Táto diferenciácia sa na povrchu prejavila ako 
muránsky poruchmý systém. kt01'5 možno sledovať 
na prudkom zmene smeru toku Popradu a na zmene prie
behu vrstiev. Silné tektonické porušenie paleogénnych 
sedimentov dokumentujú aj vrt). Regionálne tektonické 
poruchy smeru SV-JZ a SZ-JV sa križujú priamo vo vý-
1 erm ej oblasti. Ostrá hranica hutianskeho súnstvia a šam
bronských Hstiev na tektonickej poruche len potvrdzuje 
sprá\ nosí Ú\ ah o diferenciácii podložia paleogénu v blíz
kosti bradlového pásma. čo spôsobilo vyzdvihnutie 
šambronských vrstiev \ pásme od Lubovnianskych 
kúpeľov až po Sabinm (Plašienka in Soták et al.. 1996). 

Hydrochemická charakteristika minerálnej vody 

Voda \}Stupujúca na povrch v podobe prirodzených 
prameňm a hydrogeologického vrtu LZ-6 Veronika má 
charakter \Od) s pctrogénnou mineralizáciou. Hlavným 
míneralizačným procesom zúčastľíujúcim sa na formovaní 

...J.20 

jej chemického zloženia je mzpúšťanie karhonátm za prí
tomnosti C02 . Minerálna I oda z pramei'ía Andrej je 
Mg-Ca-HCO, a z ntu LZ-6 Veronika Mg-Ca-Na-HC0, 
chemického typu s 1) šším obsahom k) scliny krem ičitej. 
Mineralizácia 1ody prameťía And rej je o kolo 2000 mg. J 1 

a vrtu LZ-6 okolo 2300 mg.J 1 • Pri hÍben í \rtu LZ -6. 
hlbokom 176m.sa1 hÍbke~l7-21 mzistil prítok mine
rálnej rndy Na-Ca-1\11g- HCO 1 (preli\ l.0 J.s 1) a I úseku 
96--111 m Mg-Ca-Na- HC0, (preli\ 2 1 l,s 1 ) chemického 
typu. Mg-Ca-HCO, zložku treba hľadať \O HSl\ách poly
miktného zlepenca šamhronský·ch nstiev. a to \ jeho 
spodnej časti. a ich hla\ nou zložkou (60 'Jé) sú \äpencmé 
a dolomito1 é okruhliaky_ al cho\ olistolistoch dolomitm 
šam bronsk< ch vrstie\ _ ktoré boli dokumentm ané \ o \ rtc 
Plavnica-\\ hÍbke 2300 ma majú 01ere nú hÍbku -.J.00 m 
(Rudinec et al.. J 988). 

Izotopmé zloženie minerálnej \ od) (tab. 1) Htu LZ-6 
a prameňa Andrej dokazuje. že I obidvoch prípadoch ide 
o I octu meteorického pÔ\ odu. 

Podmienky formovania minerálnej vody 

Vý\ery minerálnej \Od) 1 údolí Luborniank) sa 1iažu 
na tektonick5 kontakt ílmcmej ľácie hutianskeho sC1nst-
1 ia a fácie, ktorú t1oria zlepencmé \ rst\ y (šarnbronské 
nstv) ). Značná V) datnosť zdroja LZ-6, ktorá bola pÔ\ odne 
l l ].s 1 a teraz sa pohybuje od O . ...J. do 6 . ...J. l.s 1• sú\isí 
najmä s križovaním tektonických zlomm smeru SV-JZ 
a SZ-JV. s 1ýsk) tom I rstie1 hrubozrnného pieskovca. 
pol) miktného zlepenca. ako aj C02. 

Tranzitnoakumulačnú oblasi budujú hornin) hutianskeho 
súnstvia (šambronské nst\)) postihnuté tektonickými 
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puruľhami 1ell.ého hlbkoiého dosahu. Minerálna 10L1 
10~Iupujúca po tt:'ktonid.)Ch poruchách sa pod 1ply1om 
C0 2 1} ,tupujúľeho I hlbk1 do\Lá1 a a;, na po1 rľh. T ekto
nické poruch) ~mé.ru SV-JZ préľhádzajú z 1 )1 ero1 éj 
oblasti cez tranzitnoakumulačnC1 až do 1ý 1erovej oblasti 
a t1 oria jednotnú hydrogeologickú štruktúru. 

Infiltračná oblasť minerálnej vod1 hydrogeologickej 
štruktúry Lubovnianskych kúpei°oľ je na J od tranzitno
akumulačnej oblasti. Trnrí ju kóta KS,čera (1060 mn. m.) 
a Príslop (7-J.2 m n. m.), budované horninami bielopotoc
kej a hutianskej jednotk}, a istá časť podzemnej vod1 môže 

JZ 
1 

1060 
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pochádzai aj z 1) chodnej časti, ktorú buduje šambronské 
sú1 rst1 ie. 

H1drogeologická štruktúra zdrojo1 minerálnej 1od1 
LubOI nianskych kúpeľm má I šctk) atribút} ot1 orenej 
h) drogeologickej štruktúr). 

sv 
1' 

Ľubovnianske kúpele 

Obr. 2. S cilťmat1Lk) re1 h1c!i o2 e<•l O;! ICkou s1rukturou m1neral ne 1 ,od _, I ubo1n1an,k1ch hupelo, 1\lla1c111 p0,lla G,,,,,a ťl al JcJl/0." P ld, 1ť n, u 

,n Sc1tah ťl al IQ%, 

Fig. 2. ')cht'ffldl1c ~ ro,, ,ec11 on th ro u~h hyJ10gt'ol o g1cal <..!ructure ol m1ne1al ,,at t:> 1 111 Luh0\JiL1 Spa (ľvL11 c1 n alt l:" 1 Gro'l" an d l'i twi , !Y9Q 

.ind Plď;1cnha 111 Sotah dnd other, 1 Q461 
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Aplikácia nepriamej hydrometrickej metódy odhadu prietočnosti 
v neovulkanitoch východného Slovenska 

STA NfSLAV OLEKŠÁK ' a JÁ N .IETEL' 

'Š tátny geologicJ.:; ,ísta, D. Štúra. regionálne centrum. Markušo, s!-.,í cesta 1. 
052 -+0 Spi šská Nová Ves. Slovenská republika: 

'Šrobárov a -+8. 058 Oi Poprad. SIO\enská republ ika 

1Doruľene27 4 . 2005 J 

Applying indirect hydrometric method of transmissivity estimate 
in neovolcanic rocks of Eastern Slovakia 

lndirect h, drometric methods es ti mate the geohydraulic parameters from thc base tlo\\ ľhe applied 
method cstimatcs vall ey bottom transmissi vity from the valucs of base f101v and the inclinatio n of main 
draining strcam. The method was appli ed in 12 partia! clrainage basins in mountain arcas of nc01 olcani c 
rocks. The estimate reliability depends o n drainage basin area T110 empiri c co rrcct ions of the theo rcti
ca l equation wcrc deri ved. 

Key words: hydrometric es ti mate of transmissiv ity. base flow. neoľolcanic rocks 

V horskfch terénoch s nedostatkom priamych údajm hodnotu T a1 interpretoval ako odhad priemernej prietoč
nosti prip0\rcho1ej zóny I dnách dolín. na ktorej sa 
popri I lastnej prietočnosti dnm ej (dolinmej) kategórie 
do istej miery zúčastííuje aj prietočnosi puklinmých zón 
prechádzajúcich dolinami (.letci. 2002). 

o h)draulick5ch parametroch hornín z v11m možno použírnt 
nepriame hydrometrické metódy cxlhadu pri etočnos ti z úda
jov o základnom odtoku z pmodia (z v5sledkov merania 
prietokov ľ povrchov5ch tokoch). Metóda odhadu prie
mernej dnovej (dolinovej) prietočnos ti (.letel a Kullman, 
l 987: .letel. l 997, 2002) vychádz;a 1. interpretácie vztahu 
základného odtoku k celkovej dlžke a sklonu hlavného 
povrchového toku (Jete! a Kuli man, 1987) a má tvar 

T a1 =QJ(z2-Z1) (1) 
kde Ta1 je odhad priemerného koeficienta dnO\ej (doli

nO\ej) prietočnosti (m2-s-I). QP základn5 odtok (m3-s-1) . 

z1 nadmorská I ýška bodu, v ktorom hlavný drenážn) 
po1 rchO\) tok opúšťa skúmané porndie a pre ktorf sa 
stanovil základnf odtok. a z2 nadmorská v5ška začiatoč
ného bodu hlarného drenážneho toku. Presnejšie možno 

Predmetom aplikácie metód) l)Chádza júcej z rornice (1) 
na neornlkanity Vihorlatských a Slanských I rcho1 (Olekšák, 
2004) boli čiastkové po1 odia charakteri zO\ ané I tab. 1. 

F (km 2) je plocha po1odia. Or priemem5 základn5 odtok. 
GCľwl geometrickf priemer koeficienta prietočnosti T" z hyd
rodynamických skC1šok \'O 111och. n počet údajm na stanm c
nie G(ľ,J. * podľa Baja a S.rnbo1ej ( 1976). ;,* aritmetickf 
priemer z údajm Leitmanna ( 1995) a Halušku et al. ( 1980) 
s 15nimkou *** QP po1odiaTcplice (Bindas etal.. 1990). 

Odhad Tcd podľa rornice ( l) 1 porndiach do 20 km 2 

(n = 6. tab. 2) dosahuje 2-57 7r_ skutočnej priemernej 

Tab. 

región lokalita 

'U Jo vsa "" ~ >. 
.:-::; .c Kamienka 
~ ;: Klokočov 
.č > 

Ku sín > 
Remetské Hámre 
Vyšná Rybnica 

Opi ná 
'<l 

"" 0-, Zámutov 
~ .c 
C u Jusko va V ôľa " é.r, > 

Dáv idov 
Bačkov 

Zemplínska Teplica 

Základné charakteristiky hodnotenS·ch povodí ne01 tdkanito, 
Principal characteristics of evaluatecl clrainage basins of neovolca nic rocks 

to k F (km 2 ) Qľ(m's ' ) 

Jovsiansky potok 19.80 *'0 .06231 
Kamenica 57.04 *0.25574 
Skalný potok 9.45 *0.0060 1 
Kusínsky potok 9.15 *O.O 13-+9 
Okna 37.99 *0.23-+90 
Okna 55.84 *0.26975 

Ol šav a 62.95 **0.08864 
Zámutovsk)°' potok 11.50 *"'0.03839 
Lomni ca .i-+.89 **0,05985 
O lšava 35.25 **0.051 13 
BačkovskS· potok 13,51 ' *0.02394 
Teplica 2.77 ***0.00551 

-1-23 

n G(T") (m' s 1 ) 

-+ 1.1210 1 

3 6.5310 .j 
9 7.0510-1 

-+ 9 .11 10-1 
12 7.58 10" 
16 7 .891 o·" 

-+ 2.61 , 10 -1 

3 2.3010 " 
4 3.92 J0 -I 
5 6.02.1 o·" 
3 1.58 IO ' 
2 1. 11 10 ' 
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Tab. 2 
Porm nan ie dolinm ej prie točnos ti podľa rm nice 11 ). (2}_ (3) s priemernou prietočnostou G(T") z hydrodrnami ck , ·ch skúšok ľO, n och 

Comparison o f flo\\ capacit) accordin g to fo rm ula ( 1 ). (2 ) and (3 ) 11ith the mean flolľ capac it) G(ľ") from hydrodynamic tc,ts in horeholes 

lokalita - tok F tkm2) 

Ze mplínska T eplica - Teplica 2.77 
Kus ín - Kus ínsky potok 9.1 5 
Klokočm - SkalnS potok 9.45 
Z ámutov - Zámutm skj'· potok 11.50 
Bačko v - Bačko, ský po tok 13.51 
Jovsa - Jovs iansky potok 19.80 
Jus kov a Vôľa - Lomnica 3-1-.89 
Dáv ido, - Olšava 35.25 
Remetsk6 Hámre - Okna 37.99 
Vyšná R) hni ca - Okna 55.8-l 
Kamienka - Kameni ca 57.0..J. 
Opi ná - Olšava 62.95 

(2) . (3 )je od had T '"" podľa rorni ce (2) a (3) 

prietočnosti (medián 5 %) . Vo veľkS·ch povodiach s plo
chou nad 35 km 2 (n = 6, tab. 2) je pomer T 00/G(T,J 
0,--l-1-1,15 s mediánom T00/G (ľ,J 0.9--l-. Pri \ äčšom počte 
povodí s plochou nad 35 km2 tak možno z odhadm doli
no\ ej prietočnosti T ai podľa rornice ( 1) stanovil vS slednú 
strednú hodnotu (najlepšie ako aritmetický priemer 
\áže115· podľa plochy porndí M,Jľ00 )) , ktorá aproximuje 
priemernú prietočnosť G(Tw) z h) drodynamických skúšok 
\ o I rtoch. Pomer vážených priemeru\ z odhadm dolino
\Tj prietočnosti T cxl k \'áženým priemerom z priemernej 
prictočnosti z vrtov v po\ odiach s plochou nad 35 km 2 

je M wCI «1llM w(G(T,J 0,86 (n = 6). 
I)alšie O\ erenie ukázalo. že na nepriamy odhad skutoč

nej priemernej prietočnosti \. dolinách skúman51ch oblastí 
možno popri rovnici ( 1) použiť aj empirickú rovnicu 

Tkod =Too·O.i-W8 . I0·-'.717 (2) 

a 
ľkcxl = T cxl/(2- 1 o-s · F - 0,0279) (3) 

Rovnica (2) a (3) poskytujú korigmanS odhad Tkoc1 sku
točnej priemernej prietočnos ti \. dnách dolín \' podmien
kach skúmanfch oblastí. Rovnica (2) sa od\odila z lineár
nej regresnej zá1 islosti medzi T cxl a pomerom T ai!G(T wl 
s koeficientom determinácie r2 0,877 a štatistickou istotou 
P 99,99 C/o (n = 12). rovnica (3) z lineárnej regresnej 
l.á1 isl os ti medzi plochou povodia F a pomerom 
ľ,r1/Gťf,J s r2 0.75...J. a P 99,98 '!é (n = 12) . Poro1 nanic 
od hado\ dol inm ej prietočnosti podľa rovnice ( l ). (2) a (3) 
s priemernou prictočnosiou G(Tw) z hJ drod) namick5ch 
skúšok uvádza tab. 2. 

V čiastkových povodiach s plochou do 35 km2 odpo
rúčame na nepriamy odhad priemernej pri etočnosti použí
\ al ako relatírne naj\ hodnejšiu rornicu (2). S 15 nim kou 
Zámutovského potoka (tab. 2: hodnota (2)/G(T"') = 2,93 , 
odhad T kc,:I podľa rornice (2) = 6.75-10--+ m2-s-I) je pomer 
(2)/G(T,v) 0,--1-6-1.31 s mediánom 0.82 (n = 5). Nemožno 
\ )' lúčii. že sa\' niektorých povodiach s plochou pod 35 km 2 

pri aplikácii rornice (2) vSraznejšie nadhodnotí nepriamy 
odhad. Pri povodí Zámutovského potoka I šak ne\ ylučujeme 
\ pl)\ iného, neidentifi ko\ aného faktora. lebo aj pomer 
TjG(T,J v skupine šiestich porndí menších ako 35 km2 

T"" (m 2-s- 1) T j GtT"J 121G1T"l (31 GIT") 

-1-. -l l - l O ' 0.0-l O.cl 1.-1--1-
2.7-l lO " 0.03 0.92 0. 19 
1.-1-5 IO· ' 0 .02 1.31 O. 13 
13210" 0 .57 2.93 2.8..J. 
7.98-10 ' 0 .05 0.-1-6 0 .21 
1.18-10 " 0 . 11 0.61 0.29 
3.63-1 O·" 0.93 1.-1-9 1.38 
2.-1-9.1 o·" 0 .-1-1 1 ()_', 0 .61 
7.12 l() ·" 0.9-l 0.70 1.28 
6.15- [0·" 0.78 0 .69 0.72 
6J7-IO " 0.98 0 .83 0.88 
3.00- IO" 1. 15 2.30 0.9.1 

dosiahol e.x trémne maximum 0.57. kSm I o Z\) šných 
piatich porndiach bol 0.02-0.1 1 s mediánom 0.0--l-. 

Za \') sled nú priemernú hodnotu prietoč·nosti \ dolinách 
z \i acer5ch hodnotenSch porndí bez ohľadu na ich \Cľkosť 
odporúčame udá\ at aritmetickS priemer \ á:íenS poJľa 
ploch) porndí M w(Tko.i) . VS počet od porúčame robil z ko
rigm anS ch odhadm T ko:I podľa rornice 12) al ebo aj (3 ). 

Pomer \ ážených priemerov kori goľanS· c h od hado\' T k,r1 
podľa rornicc (2) a (3) k váženSm priemerom z priemer
nej prietočnosti z \TtU M w(T ,cx.1)/ Mw(G(ľ,J má ľOl'.pälie 

0.93-0.77 (n = 12). 
Ďalší v5skum na overenie empirick5c h poznatkov z ap

likácie u\·edenej metód) odporúčame zameral na streJo
slO\ enské neonil kani t). presnejšie na konkrcti záci u a diilši u 
optimali záciu odporúčanSch ro\ níc \' podmienkach tejto 
oblasti. 

Literatúra 

Bajo. l. . & Szabod. A .. 1976 Vihorlat- Poprič n \ . ľ) hľad ,i1ací h) clro
geol ogick; prie s ku m . Z :\\ c re čn á spräla s ocenením z :isob pocl
zemn )' ch ľôd k 30. 10. 197-1-. Mu11 u1kri1>r - urc/1ľ1 .S•c úo.S· Bw1i-
1/oľil . J Rf . 

Bindas. L. . Fende koYá . M .. Ši monič . iVt. . & \!ech cdó"ú. i'vl.. i 990· 
Zemplínska Tep lica - , ) hľaci áY ací pr ie s kum - hyd rogeológia. 
Mu11uskrip1 - urchľľ ŠG ÚDS Bru1i,lurn. 83 

Haluška. :Vl .. Kazmuko1á. i\!t.. & Petri, aldsk, . P . 1980 Slanské poho
rie - hydrogeológia. Z~l, erečnú spní., a 1,) hľad~í, ac i ľho h; drogeo
lo gického prieskumu M// 11 u,'kn/Jl- urľhľi S<; un.~ 8ru1i,-///rn. 206. 

.lete l. J.. i 997: Me todické postupy hodnotenia prie me rnej pri ctočnosti 

a priepustnost i , ho rskj' ch oblas tiac h ncpria111 ) 111i mctcida111i. ľv/ 111111-
1-krip1 - urc/1ľľ ŠGÚD.', Br111isíurn. 85. 

.letel. J .. 2002 : Ho dn o ten ie p ri e m e rnej pri e t oč n o s t i a pri ep u , tnosti 
, hors kfch územ iach n ep riam ) mi m etódam i. Poc/;('f11 11ú ,-odu . 
Brl/li1/,m1. 7. 2. 24- 30. 

letel . ./ .. & Kuli man. E.. 1987: Ne pri a me s lano, en ic priernťrncj priťtoč
nosti hornino, )C h te lies pre zostm m an ie h) drogeol o gick; c h máp . 
Munu skr!pr - a rchiľ SG ú DS Br11ri1/urn. 83. 

Leitmann. S .. 1995: Prehodnotenie zásob podzcmn;·ch vôd , h)dro
geologickom rajóne VN-111 N cO\ ulk a ni l) S la nsk ýc h neho ľ . 

ľvlunuskripr - 11rchŕľ SHMO Bruri1/uľ<1. 133. 
Olekšák. S .. 200..J.: Využ iti e ne priam ) ch metód hod note nia pr ieme rnej 

prietočnosti a priepustnosti , horsklch oblastiach n eovulbn itoľ . 

1 Di zertačnú práca.\ Mmw1kri111 - ur,-/1ir P FUK firuris/orn. 80. 



Minem lia S!ornrn. 37 (2005 ) . ./25-426 

Geochémia riečnych sedimentov povodia Popradu 
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Geochemistry of Poprad river Basin stream sediments 

On the basi s oť strearn sedirnents composition \Ie distingui shed in Poprad ri1 er Basin diťferen t areas 
described b) clifľerent geology and different contens of cletermined elernents . f o r this purpose \\ e mo
dif) inde\ of em ironment risk to form l,w = I (AK/ PK, ). 

Kcy words: strea m sediments, Poprad river Basin. geochemi stry 

Úvod 

Chemické zloženie geologického prostredia sa priamo 
alebo nepriamo odráža v konaní človeka a O\ ply\ ňuje ho. 
a preto sa už dlhší čas zisťujú chemické vlastnosti abio
tickej zložk1 životného prostredia (hornín. minerálm 
a pod.). Jedným z médií citlivo reagujúcich na skladbu 
nchnej časti zemskej kôr) sú riečne sedimenty. Ich che
rnizmus sa v ostatných rokoch skúma stále presnejšími 
chemickými metódami. Zloženie riečnych sedimentm 
odráža stavbu geologického prostredia a signalizuje reálne 
alebo aj potenciál ne zneči stenie spôsobené antropogénnou 
činnosťou. 

Vpi)\ geologického prostredia i znečistenia sme sledo
\ali v pm-odí Popradu. kde sa v posledný•ch rokoch vyko
návalo viac geologických prác. Na štúdium chemizmu 
sme , 1užili 1zork) odobrané v rámci prípravy Geoche
rnického atlasu Slovenskej republiky (Pramuka et al., 
1999). regiónu Vysokých Tatier (Pramuka et al.. 1977). 
povodia Popradu a hornej Torys) (Pramuka et al.. 200--l-). 
Na ploche 1600 km 2 sa dovedna odobralo 1253 vzoriek 
sedí mentov. 

Spôsob hodnotenia chemického zloženia 
riečnych sedimentov 

Vwrky sa odobrali pri plnení úloh \ rokoch 
1991-2002 a spracú\·al i sa jednotnou analytickou 
metodikou. Počet študornných prvkov \ rámci úloh bol 
rozdielny a sledovali sme As. Cd. Co. Cr. Cu. Hg. Ni. 
Pb. V a Zn. V súbore sú I eľké rozdiely v obsahu prv km 
( napr. medzi Hg a Cr). ako aj v jeho rozsahu (hl arne pri 
Cr. Ni. Zn a As). 

Z analytického s úboru sme zostroj i Ii mono prvkové 
map). Z nich sa dali \) čítať niektoré odlišnosti vyplý
ntjúce z rozdielneho geologického prostredia. ale na detail 
nejšiu charakteristiku sa musí I yužiť I iac kombinácií 
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medzi prvkami. Rozdiel) medzi , šetký mi sledovaný mi 
pn kami sme sa usilornli \)jadrit na jednej mape. Istý 
nárnd nám posk) tla práca Ra pan ta ( 2002). ktorý pri 1) -
čleňornní rizikm ých oblastí žirntného prostredia použil 
koeficient en, iron mentálneho ri zika I podobe, zorca 

11 

lm= I (AC/ RCi - 1) 
i = 1 

lrn - inde;,.; en,ironmentálneho rizika \ Zork) 
ACi - analytická koncentrácia i-tého prvku\ zork::, 
RCi - limitná (rizikmá) koncentrácia i-tého pnku vzork) 

Autor (1. c.) na stanmenie naj,) ššieho obsahu prípust
ných látok v pôde ako limitnú použil koncentráciu C 
1 1hlášk) Ministerst1a poľnohospoclárstrn SR (dalej MP 
SR). Výsledkom je mapa a na jej základe ')členenie 
anomál 11) ch oblastí. 1 ktorý ch má jeden a , iac prvkov 
V) šší obsah, ako je limitná koncentrácia. ale stráca sa 
i nťormácia o obsahu pod ľíou. 

lhedený modiťiko1 aný inde, označujeme ako index 
obsahu pn km 

n 

lop = I (AK/PKi) 
i = 1 

10 p - index (koeficient) obsahu pľl km I zork) 
AKi - analytická koncentrácia i-tého pn ku \ZOrk::, 
PKi - porornávacia koncentrácia i-tého pn ku, zorky 

Týmto spôsobom sa 1) čleiíujú aj oblasti regiónu. 
v ktorý ch má niekoľko pn kO\ nižší obsah. ako je porov
ná, acia koncentrácia. Akumuláciou I stupujúcich \)ŠŠích 
hodnôt pomeru pn ko, s , ) sok) m obsahom pn kO\' 
na jednej a s nízk) m na druhej strane sa rozdiel) ZV) raznia 
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a pri vhodnom stanovení porovnávacej koncentrácie 
jednotl i, ých pn kov sa odstráni disproporcia spôsobená 
rozdielnym obsahom prvkov navzájom. 

Hodnotenie a záver 

Podľa vypočítaného L0 p j ednotlivých vzoriek sme zo
stroji Ii prehľadnú mapu (obr. 1 ). Ako porornávaci u sme 
použili koncentráciu B limitu MP SR, ale dá sa použii aj 
akákoľvek iná vhodná hodnota (aritmetický· priemer, 
medián ... ). Vyčlenili sme oblasti nízkeho, vysokého a veľmi 
vysokého obsahu prvkOI a ako hraničnú sme použili 
hodnotu 30, 70 a 95-ných percentilov. Na obrázku sú 
šrafou vyznačené oblasti s vysokým a s , e ľmi , ysokým 
obsahom (A, B a C) a čiarou s nízkym obsahom ( 1 a 2) 
a oblasti sme podľa geológie územia a monoprvkm-ých 
máp di stribúci e prv kov charakterizovali takto: 

- Pre oblasť A je charakteristický vyšš í obsah Cu, Co. 
Ni. Hg a Pb a nízky Cd. Oblasť s veľmi vysokým obsa
hom je , ýraznejšie antropogénne znečistená. Patrí do nej 
oblasť Popradu a S,itu (menšia anomália lokalizovaná 
západnejšie) , , ktorej je aj vyšší obsah As. Vyčlenené 
územie je z väčšej časti budované zubereckým súvrstvím 
paleogénu. ktoré tvorí typický flyš. 

- V oblasti B a C je , ysoký obsah Cu. Cr. Co a Ni. 
Oblas ť C je podobne ako oblasť A budovaná zubereckým, 
kým B borovským súvrstvím - ílovcovými a siltovcovými 
vrst,ami. ktoré výrazne prevažujú nad vrstvami pieskovca. 
Pre oblast C je charakteristický vyšší obsah As, Cu. Co. 
Hg a V. 

- V oblasti I má nižší obsah, ako je porovnávacia kon
centrácia. As, Co, Cu. Cr a V . ale pozorovateľný je vyšší 
obsah Cd, Hg a Pb. Oblasť l\oria kryštalické horniny 
Vysokých Tatier, ako aj molasových sedimentOI. 

Mníšek 
n. Popradom 

0hr. l. Pm od ie Popradu s ľ)'členen/ 

mi ohlastami , ) sokého IA. B a C) 
a nízkeho ( 1 a 2 ) koeficienta obsahu 
pn ko, , ri ečn) ch sedimentoch. 

Fig. 1. Poprad dra in'1ge system with 
dist ingu ished areas oľ hi gh IA. B and 
C) and 1011 ( 1 and 2) coefficients of 
element contents in ri1er sediments. 

- Aj pre oblasť 2 jet) pická široká škála pn kov s ni žš ím 
obsahom. a to As. Cd. Co. Cu. Hg. l\i , V a Pb. Z geo
log ickej strán k) ju trnria hornín) bradlo, ého pásma 
a kr)nický ,ýrnj ,onkaj šieho paleogénu. 

Opísanou metodikou možno pomocou chemizmu roz-
1 ičných geologických médií - , tomto prípade riečn) ch 
sedimentov - získať citli,ejší odraz geologického prostre
dia na základe zloženia slcdm aného média. Oblasti , ) -
značujúce sa , · eľmi , ysokým obsahom pn km sa zhodujú 
s oblasťami , yznačenými na základe indť\u em ironmen
tálneho rizika. a tak použitá metodika , :,stihuje aj túto 
stránku hodnotenia chemi zmu geol ogického prostrťdia. 
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Abstract 

The publication prese nts several outcornes oť the grant VaV/630/...i/02 assigned b) the C:zcch Ministr) 
of E111 ironrnent entitled "Surľe)' of the Contarnination of Rese rv oi r and Lake Sedi rn ents - Risk Assess
rnent and Rernediation Proposals" The grant was solved within the yea rs 2002 and 2005 b) thc c,perts 
and labora to ry lľOrkers frorn thc Brno branch of the Czech Geological S urve) (CGSJ and b) the tearns 
of collaborating organiza ti ons (Exploraniurn CZ. Ltd„ Geornin. Jihlav-a Grou p. Department of lrriga
ticm, Drainage and Landscape Engineering oľ the Faculty of Ci1 ii Engineering al the Czech Tcchnical 
University in Prague. TG. Masaryk Water Rescarch Institute in Brno. and Geodrill. Ltd). as 11ell as b1 
the indi1 idual specialists (see the list of reports in the references). 

Key words: contarnination. organic pollutants. heavy rnetals. reservoir and pond sedirnents. eutrophication 

Introduction 

In the course oť sol vi ng of the assigned subject, the 
procedures oť sampling of the reservoir sediments in the 
depth 11ere impr01ed (including the localization oľ the 
sampling sites within the coordinate system). Besides. 
the summarization oť older data characterizing the conta
mination oť reserľoir and pond sediments was accom
plished. The data concerned more than 600 hydraulic 
structures of the Czech pond system. 

The objecti I es of the grant 11 ere also to collect new 
sam ples and to anat) ze the cores ťrom the following 
reserrnirs: Vír, Brno, Nové Ml<m. Dalešice. Terlicko. 
Žennanice. Jesenice, Nechranic~. 0Vrchlice. and Jordán. 
ľhe obtained results were compared to each other and rela
ted to the effecti1e limits ťor the contents oť toxic organic 
compounds and elements. 

Our attention was focused on the identification of the 
connections among the source areas based on their charac
terization, results oť regional geochemical and hea1y
-mineral analyses. and the actual properties of the deposited 
sediments. Models of erosion, transport and soil deposi
tion 1ľere designed ťor the catchment areas of Vrchlice. 
Vír and Brno reserrnirs (for the first time in the Czech 
Republic). These models were used as a basi s ťor the 
assessment of the siltation rates and the decrease oť reser
voi r retention parameters. 
ľhe matter of eutrophication determining the utilization 

of reservoirs for recreational and water supply purposes 
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of an increasing number of reserrnirs has also been dealt 
II i th. 

The mass balance oť toxic meral s and nutrient contents 
were ernluated in the basin of the ri1er Slľatka ľrom the 
Vír reservoir d01rn to the resenoirs of Nové MIS'ny. The 
works also included e\periments 11 ith resenoir sediments 
determining the sorption pararneters of selected elements 
(Cd. Cu) both in static and d) namic arrangernents. 

Selected result5 

None oť the concentrations of the anal) sed elernents in 
the Vír resen oir exceeded the limits set b) the B-criterion 
(methodic guide of the Czech Ministr) oť Em ironment. 
1996). The found concentrations did not e1 en tend tmi ards 
these lirnits. 
ľhc contents of Cr. Cu. V and also of As (e\cluding 

t110 cases) do nor e1en reach the 1alue of the limit A. 
which corresponds to the natural background. Neither the 
sediments collected in the Brno reserrnir contained an.Y oť 
the anal1sed elements in amounts e\ceeding the lirnits ťm 
the B categor). ľhe contents of Pb 11 ere closest to the B 
limit but still just in a fe11 cases. E1 en for this element. 
the a1 erage value lies belm1 the A limit. The collected se
diments 11 ere not contaminated by the elements of interest. 
ľhe samples collected in the resen oir N01é MI5ny II 

did not pro1e the presence oť an) oť the analysed elements 
in concentrations abOI e thc B Ii mit. Contents oť As. Be 
and V do nol e.,ceed the background I al ues and also the 
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contents of Pb, Cu and Co rarcly get over these values. 
Nonetheless, a slightly growing load by Cr and Cu can 
be observed in the basin of the ri1cr Svratka from the Vír 
reserrnir down to the reserrnir of Nové Mlýny II. The 
contents oľ Be. Cd. Mo. Sb. Co. As. Ni. Pb and V slowly 
decrease or remain constant. The amount of Zn is noticcably 
decrcasi ng. 

Cr apparently rcpresents thc most signiťicant load for 
the reserrnir scdiments in Dalešice. The highcst rnlues 
are cien close to the B limit. Contents of other elcments 
correspond to the val ues found for the sam ples from the 
aforementioned rcservoirs of this group. Considering the 
combined load by the group oľ the analysed elements. the 
sediments from the second group of reserrnirs. Térlicko 
and Žermanice, belong among the cleanest sediments. 
Owing to the similarities in the data distribution proved 
by the methods of descripti1 e statistics, the two reser
voirs can be described together. The vast majority oľ the 
val ues I ie below the background A limits, the only ex.
ception being Zn. but nen in this case the B limit is ap
prox.imately twice or thrce timcs highcr than the actual 
Zn concentration. The distribution of Cd. Mo. Sb, Ni. 
Pb. V and Zn in thc analyscd sediments from thc .lcscnice 
reservoir is alike that in the sediments from the reservoirs 
of Vír. Brno and N01é Mlýny II. Some of the samplcs 
collected in the Nechranice reservoir werc heavily conta
mi nated. Contaminations cx.cceding the C limits are rela
tivcly common thcre. espccially in thc case of contamina
tion by Cd (---l-6 out of 62 eval·uated samples). The second 
most abundant to.x.ic element is Be. In this case. the I alue 
oť the C limit is ex.cecded I9-times and that of the B 
limit 2--1-- times. Owing to the cx.isting contamination by 
sc1 cral elements. the removal of the scdiments from the 
Nechranicc reservoir may pose serious problems in thc 
future. 

Thc new procedure of the indication of 29 CB-conge
ncrs now providcs for the determination of up to 60 % oť 
the whole PCB fraction. As far as the distribution of the 
congcners is concerned, there are obi ious diľferences 
among sediments. probes and indivídua! reservoirs. No
netheless. groups ha1ing similar traits and properties can 
be classiťied within the ex.isting 1ariability. 

A convcnicnt tool for the description of this POP cate
gor1 is thc share of the light congcners related 10 the OIC

rall content of all 29 indicated CBs. 
Uranium is an alpha cmitter and it is considerably mobile. 

lt can be releascd ťrom the sediment and enter the food 
chain and thus have a negatíve impact on the emiron
ment. We assume that every contamination by uranium 
over 200 Bq/kg should bc ex.plaincd. In any case. the con
tamination in the order of thousands or tcn-thousands of 
Bq/kg is unacceptable. The urani um contents are affected 
not only by the rainlľash but also by the anthropogenic 
acti1 ity connected to the ex.ploitation of uranium. 

The highest uranium concentration lľas determined 
in the resen oi r of Nechranice. 11 hich retlccts the former 
uranium industry highcr up thc rivcr Ohre. The resenoir 
of Vír comes ncxt in the series. Even here, the L(Ra) 
contents excecd twice to three-times the average values. 

The influcnce oť the stopes and oť thc deposit concentrations 
is also oť signiťicance. 

The a1erage ,alue of the 13 ' Cs mass acti1it) in thc 
samples oľ the i111estigated series is 7 Bq/kg (reliability 
intcrľal for a..= 0.998 is 'i to IO Bq/kg and thc range is O 
to 751 Bq/kg). Most of the localities are contaminated by 
m es oni) to a srna!! extent. hrn1e1er. cien some heavil) 
contaminated sedimcnts 11ere collected (e. g. the one from 
the .1 ordán pond 11 i th 1 ·17C:s mass a cti I i tie s in the order oť 
se1 eral hundľeds oľ Bq/1-;g in some locations). Considering 
the fact that the area of the Czech Repu bi ie II as une1 cnl) 
impacted by thc ťali out aťter the Chernob) 1 accidcnt. the 
attcntion should be ťocused at leasl on the most affected 
areas. Values cx.cecding 200 Bq/kg should be ľonsidcred as 
a hea1) contami nation. 

Ex.periments oľ a static sorption and a subsequent de
sorption sholľed that Cu snrbs to the selected resen oir 
sediments more readil) than Cd and it is also more easil) 
released back to the unsaturatcd aqueous em ironment 
from the surface of the solid phase. The organic matter is 
,ery likely to play a more important role in thc sorption 
processes than granularit). The new results confirm that 
the methodolog) of sequential e\Craction anal: sis (S EA) 
can hardl1 be appl ied on the complex. natural S) ste ms and 
the interpretation of che behm ior oť metal s in the e111 i
ronment based on the SEA can be I er: mi sleadi ng. 

Densit) parameters 11 ere determined for a testing series 
of l 'i3 sam ples. These parameters carr) 1 al uablc i nforma
tion abo ut the modal com posi tion oť rocks (sedi menls) 
and together 11 ith the porosil) measurements charactcri ze 
the mode oť deposition and the degree oľ compaction oť 
sediment diagenesis. 

Volume densities range from 0.90--1- to 1.9-.J..+ kg/m3 : 

mineralogical dcnsities rnnge ťrom 1.805 to 2.782 kg/m'. 
Porosities span a broad range trom 26 to 62 % . the pores. 
holľevcr. do not communicate 11 ith each othcr after 
dr) ing. Sediments undergo a ťast solidification upon 
dr) ing and their resistance against soaking mounts signi
ľicantl). These ľindings are of importance ťor the cconomy 
of sediment mining and the) al so specif) the conditions 
oľ the furthcľ usc oť thcse sediments (e. g. as soil-forming 
substrates). 

The results of the granularit) anal)ses imp!) that the 
vast majority oť the e\amined sediments can be classiľied 
as fine-grained materials 1ľith 1011 permeabilities. The 
fractions oť grai n si zes bet11 cen 0.63 and 0.06.1 mm are 
included in virtuall) al! samples: the numbcr oľ more 
coarse-graincd fractions is decreasing rapidly. The most 
abundant sediments are the I er) impermeable ones 11 ith 
the approximate hydraulic conducti1 it) k (ms 1) < J O 10• 

In general, the sediments are not I er.1 permeablc. 11 hich 
is related to the IOI\ abundance of the coarser (sandy) 
fractions. 

In the course oľ the accompl ished 11 orks. a ľirst e\ten
sive c!ata collection oť susceptibilities oľ scdiments ľrom 
different reserrnirs (-+99 samples) and ponds (19...J. sam
ples) was assembled. Based on the obtained results. we 
propose to use the magnctic susceptibilit) together 11 ith 
the geochemical and mineralogical sune) ľor the ecologi-
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cal study (especially on sites \\here a permanent ťallout 
i s detected and/or monitored). 

Model solutions representing the processes oť erosion. 
sediment transport and deposition in the basin oľ the river 
Svratka. which has a manifold composition of geological 
subsoil. \\ ere created ťor the first tíme in the Czech 
Republic. Based on our calculations. there are about 
779 800 m3 of sediment lying on the bottom oľ the Vír 
resenoir. Thus about 1.6 9a oť the retention capacity oť 
the reservoir was ťilled by the sediment: the yearly mate
rial ťlow is estimated to approximatel1 15 100 tons/year. 
ľhe bottom of the Brno reserrnir is covered by about 

...J. l---1-8 OOO m3 of sediment. Thc retention capacity is thus 
reduced by 22.5 % and the yearly material ílow is appro
ximatcly 7?, :l00 tons/year. All water basins oť signifi
cance (regarding the entering oť sediments in the water
courses) are to be found in the lower course of the river 
Snatka (under thc Vír rescrvoir). Iť we consider reducing 
the extent oť eutrophication and increasing the retention 
capacity by rcmm ing the sediment from the Brno rcser
\ oir. thc reduction oť the sediment transport ťrom the rivcr 
basin has to be solved as wcll. 

Conclusions 

The mqst important outcomes oť the project solution 
are without doubt the proposals of handling both the con
taminated and uncontaminated reservoir and pond sedi
rncnts and the setting oť the principles oť the risk assess
ment. Relatively low contaminations of the sediment 
rock el1\ ironmcnt in the majority of ponds and resen oirs 
by the main poli utant categories can also he considered 
as relevant ťindings. These ťindings are retlected by the 
amendment proposals to the legislation regulating the 
trcatment oť reservoir sediments and also by thc suggcs
tions oľ thcir subsequent optima! use. With rcspect to the 

actual situation. it is desirable to think about the use oť 
the exploited material after the dig up. 

Pond and reserrnir sediments should be taken out from 
the force oť the law regulati ng the \\ aste treatment. A new 
obl igatory methodological procedure dcal ing \\ ith the 
trcatment oť such sediments should bc cstablished. 

Critical limits ťor contents of radiogenic incs. Th and 
U \\ ere suggestcd. Besi des. a prospecti\ e oricntation oť 
the ťuture research and exploratory \\ orks 1\as indicated. 
The possible applications oť sorne unco111 entional met
hods (manganometry. research oť \ aľious petrophy sical 
and gcochemical parameters in the core proľiles. etc.) 
\\ ere appraised. 
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Antropogénne ovplyvnenie kvality podzemnej vody kvartérnych kolektorov 
v juhovýchodnej časti Košickej kotliny 

MÁRIA BURČOYÁ 

Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG TU Košice. Park Komenského l .'i. 0--13 8--1 Koš ice. 
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(Doruľené 27 4. 2005) 

Anthropogenic influence on quality of underground water of Quaternary collectors 
in south-eastern part oľ the Košice Basin 

The groundwater in the studied area shows mostly no extreme contarnination. onl y the sensor) qualit) 
being usually lowercd. Positive correlation between the concentrations oť major cornponen ts or tOla l 
dissol ved solids in groundwater and perrneab ility of Quarternary nu, ia! aquifers has been evidenced. 
This relation may be explained by intensive infiltration of surface water from ri1 ers in the mos t perme
able aquifer parts. In many places. the quality of surface water is heavily deteriorated b) industria! and 
agriculture contamination sources. 

Key words: groundwater. water quality. anthropogenic contamination. Quaternary aquifers 

Úvod 

Predmetom hodnotenia antropogénneho vplyvu na kva
litu podzemnej vod) boli kvartérne fluviálne kolektor_) 
v jv. časti Košickej kotliny na .1 od čiary Košice - Rozha
nov ce - Bidovce - Košický Klečenm· až po štátnu hranicu. 
Územie .ie častou hydrogeologického rajónu NQ-123 
Neogén vSchodnej časti Košickej kotliny a zasahuje aj 
do čiastkového podrajónu HO 40 a HO 50, ako aj rajónu 
VN-111 Neornlkanity Slanských vrchov. Hodnotila sa 
hlavne podzemná voda pririečnej zvodne v nive Hornádu, 
Torys.) a Olšavy, ktorá na väčšine územia dobre komuni
kuje s povrchovými tokmi. Jej najvýznamnejším kolek
torom sú poloh.) fluviálneho piesčitého štrku dnovej vý
p! ne Hornádu, do ktrny'.ch je koryto rieky hl boko zarezané. 
Hydrogeologické pomery územia hodnotil Šindler ( 1988). 
Szabó a Tometz ( 1999) a Jete! et al. (2001 ). 

Na hodnotenie kolektorov· sme pri výskume použili 
osemstupňovú klasifikáciu priepustnosti (Jete!, 1982). 
Celkové hodnotenie kvality podzemnej vody vychádza 
zo vzájomného porovnávania iónov. pričom sa venovala 
pozornost faktorom, ktoré môžu koncentráciu významne 
ovplyv nit. Pri overovaní štatistickej významnosti korelač
nej závislosti medzi skúmanými premennými sa použil 
postup, ktorS' opísal Jete! a Vranovská (1997). 

Vzťah koncentrácie zložiek podzemnej vody 
k priepustnosti kolektorov 

Výsledky hodnotenia kvality podzemnej vody (Burčová, 
2000) protirečia doterajšiemu všeobecnému predpokladu 
o poklese celkovej mineralizácie a obsahu charakteristic-
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kS ch makrozložiek s rastom priemernej priepustnosti 
k, artérnych kolektorcl\. Pri kv aľlérn) ch náplarnch hod
noteného územia túto záv islosŕ do značnej mier) modifi
kuje úroveň koncentrácie látok v povrchových tokoch, 
lebo s rastúcou priepustnosfou v nich v ýznamnc rastie 
obsah Ca, Mg a HCO3 , ako aj síranov a súčasne prudko 
klesá koncentrácia amónnych iónov· a Na. V neogénn)Ch 
sedimentoch pri pokračujúcej rastúcej priepustnosti klesá 
koncentrácia Na a amónn) ch iónov , ale inde sa rast obsahu 
ostatn)°ch zložiek neprejavuje. Toto zistenie potvrdzuje 
predpoklad. že kvartérne náplav) o, plyv ťíuje najmä che
mické zloženie rndy povrchov Sch tokov, ktoré ich dotujú. 
Pokles koncentrácie NH.i pravdepodobne spôsobuje O\i 

dácia na dusičnan) ako výsledok intenzívnejšieho obehu 
pri vy ššej priepustnosti, ale slllpeň, pl), u závisí aj od roč
ného obdobia, pretože v jarnSch a jesenných mesiacoch 
sa pri v )°datnS ch zrážkach po, rchov á voda zriedúje. a tak 
klesá aj koncentrácia zložiek. 

Potenciálne zdroje znečisťovania 

Skúmané územie je silne antropogénne 01 pl), ňov ané 
poľnohospodárstvom aj priem) slom. Hlav ným znečisfo
v ateľom je U. S. Steel. VSS. Centrum zneškodiíov ania 
odpadov a teplárer'í, ktoré sa v značnej miere zúčastňujú 
na zvyšovaní koncentrácie najmä SO}. NO:,, tuhých 
emisií a tažkých kovov v ovzduší. čo negatívne vplýva 
na kvalitu pôdy, vodu povrchových tokov a prejarnje sa 
aj na zložení podzemnej rndy. Tieto komplexy ovplyvňujú 
povrchové toky aj priamo, únikom odpadov ej vody z pre
vádzok, vy I úhovaním rozličných látok z háld a skládok. 
nedostatočným čistením odpadov ej vody a pod. Za naj-
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ľäčší zdroj znečistovania vody poľrchových tokov sa 
pokladá čistiareľí odpadm ej I ody blízko Kokšova-- Bakše, 
Uorá už nespÍňa technické ani kl alitatívne požiadavky . 
a preto priečnu zvodeň v jej blízkosti intenzívne znečisťujú 
prevažne dusičnany. Niva Hornádu je postihnutá najmä 
na JV od Krásnej nad Hornádom. kde sú blízko samot
ného toku situované kalové polia železiarní s extrémnou 
koncentráciou NH4- (až 108 mQ/I) a s celkovou minera
li záciou až. 1.5 g/I (Petrivaldsk5 in Šindler et al.. 1988). 
Negatírny vply1 ešte umocňuje rozsiahla skládka na ich 
okraji. 

Plošným zdrojom znečisťovania je poľnohospodárstľO, 
ktoré 1eľmi 01plyvňuje kvalitu ľOd). Ide najmä o konta
mináciu agrochemikáliami. ktoré zvyšujú koncentráciu 
du s ičnanov a P. čím umož.ňujú vznik eutroťizácie vody. 
Na kl alitu vody ponchmých tokm väčšmi vplýva živo
číšna I ýroba. situovaná pre1 ažne na úpätí Slanských 
ncho1 (ovčince pri Sľinici a Ruskoľe) a v oblasti Košic
kej Polianky (veľká h)dináreň a ošipáreň) blízko rieky 
Tor; sa. Vodné tok) 1 okolí týchto objektov 01 ply1 ňuje 
najmä unikajúci odpad zo živočíšnej 1ýroby, prostriedky 
na ochranu krmovín, liečivá či priesak zo silážnych jám 
a žúmp. Alarmujúci je fakt, že z hľadiska hodnotenia 
mikrobiologických ukazovateľov má ľOda povrchových 
tokm Io všetkých meraných úsekoch absolútne nevyho
vujúcu haliru. V južnej časti územia sú zdrojom pitnej 
1 ody domové studne a kontaminácia podzemnej vody by 
tam mohla spôsobovai vážne zdravotné ťažkosti. Potvr
dzuje to štúdia Szabóa a Tometza ( 1999), podľa ktorej 
1 oda zo studní v tejto časti väčšinou nevyhovuje požia
davkám 1yhlášky MZ SR 151 /2004 Z. z. a vôbec by sa 
nemala používať na pitie a varenie. 

Posledným antropogénnym faktorom sú rozptýlené 
skládky neseparovaného odpadu a smetiská. V sledova
nom území je ich priveľa a v podstate všetky sú neriadené 
(di1oké). Sú blízko vodných tokov. a tak je možnosť 
vylúhovania kontaminantm 1eľmi vysoká. 

Záver 

K I alita podzemnej I ody I sledovanom území Záľisí 
od množstva a klality zrážok. od sta1 u pm rchmých tokm 
a I ply ľU sekundárny ch antropogénn::,ch činitelcll. Po1rchrn é 
toky ľY kazujú rozličný stupeií kontami nácie. NZ\ÍI y šší má 
rieka Tory sa. ktorá si 1äč š inu kontaminanto1 prináša 
z horného toku. a najmä I oblasti Košickej Polianky sa 
obohacuje o dalšie. Jej I ply I pot1 rdzujú ai I yššie hodnoty 
rozpustný ch látok. dusičnanm a amónny ch iónm namera
ných v Hornáde prá1 e pod sC1tokom týchto d1 och riek. 

V skúmanom území je I iac t::, pm zdrojm potenciálnej 
kontami nácie podzemnej I ody. Pod zem ná I oda nie je 
extrémne zneči s tená a pri zistenej kontaminácii ide skôr 
o senzorické zhoršenie jej kvalit::,. Hodnot::, ťažký ch kovo1 
a mikrobiologický ch ukazm atelo1 podzemnej I ody neboli 
k dispozícii. a preto I ply I činnosti čim eka z hľadiska 
týchto ukazovateľov presnejšie nedefinuje. 
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Staré ekologické záťaže Slovenského krasu 
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Old ecological loads in Slovak Karst 

lllegal waste disposal causes negatíve influences on indiv·idual components of environment. such as 
soil. rock. water and air. which can have catastrophic sequels. 

Among these risks rank al so waste. including hazardous \\'aste. which are situated in the chasms 
Snežná diera. Dvojitá priepasť and Zvoniv á priepasť in thc cadastre of Silica, illage and in Zrnn iv á 
jama in rhe cadastre of Sili cká Brezová village. lt concerns the territory "hich is situated on Silica 
Plateau in the National Park Slovak karst. Thi s territory is a source area which supplies b) drinking 
water almost 25.000 inhabitants in the area of Rožňava water supply 

Key words: ecological load. illegal waste disposa l. hazardous was te. chasms. Silica Pla teau. SIOI ak 
Karst. water supply groups 

Úvod 

Starostlivost o životné prostredie v súčasnosti patrí 
medzi z.ákladné požiadm ky koncepcie tr\alo udržateľného 
rozvoja a jej cieľom je zabezpečovať potreb) súčasnosti 
bez ohrozenia potrieb budúcich generácií. 

Je eľidentné. že v tomto procese má významnú úlohu 
aj odpad rozličného druhu, ktorého nelegálne z.neškodňo-
1 anie negatírne 1plýľa na zložk) životného prostredia -
pôdu. horniny. vodu a vzduch, čo môže mať až katastro
fálne dôsledk). 

Takéto nebezpečenstvo predstm uje aj odpad. ako aj ne
bezpečný odpad nachádzajúci sa v priepasti Snežná diera. 
Dvojitá jaskyíía a Zvonivá priepasť v katastri obce Silica 
a, Zvonivej jame v katastri Silickej Brezovej. Ide o úz.e
mie na Silickej planine v národnom parku Slo\enský 
kras. ktoré je zdrojovou oblasťou zásobujúcou pitnou 
vodou takmer 25 OOO obyvateľa\' v oblasti Rožňaľského 
skupinového ,odovodu. 

Geologické pomery 

V Slovenskom krase a, jeho bezprostrednom okolí sa 
,yčleííujú tieto tektonické jednotky: silicikum, gemeri
kum. bôrčanský príkrov , mel iatikum a turnaikum (Melia 
er al., 2000). 

Silicikum je reprezentované iba silickým príkrovom, 
ktorý predstavuje rozsiahle teleso rozdelené na rad čiastko-
1 ých štruktúr a blokov. Najrozšírenejšie sú v ňom stredno
triasové a spodnotriasoľé sediment). Je to bezkoreňm S' 
príkrov. a preto jeho pôvodné paleozoické podložie nie je 
známe. Buduje ho aj Aggtelecký kras s rozdielmi \'O fa
ciálnej náplni. 

-J.32 

Kenozoické (terciérne a klartérne) sediment) - s ,ý
nimkou Silickej planiny - prekrý,ajú U\edené paleo
alpínske tektonické jednotk) naj ma v Ri mm s kej, Rožííav -
skej a " Molda,skej kotline. Ich sedimentácia sa začala 
, eocéne. V miocéne 1, okrajm ý ch častiach bazénov do
minm ali telesá zlepenca. pies km ca. brekcie a , ápenca. 
, hlbších polohy ílu. Neogénna sedimentácia sa končila po
lohami štrku. piesku a pestrého ílu poltárskeho súvrst, ia. 

Z krnrtérn)ch sedimentov na Silickej planine pre, lá
dajú sedimenty späté s krasm atením. z, etrávaním. svaho
\OU modeláciou a so znosom a , dolinách riek. potoka, 
a , kotlinách pre, ládajú proces) spojené s eróznoakum u
lačnou činnosťou. Pre planin) Slmenského krasu je ty
pický ,ýskyt jask) nných sedimento,. relikto, kôr:, z1et
rá1 ania (elúvií) a pre úpätia s,ahm de!U\ iálne sediment). 

Hydrogeologické pomery 

Územie Slmenského krasu sa roz.čleľíuje na rad hydro
geologických štruktúr. Medzi najdôležitejšie patrí hačav
s ko-jasm ská. si I icko-turnianska. pleši, ec ko-brezm ská 
a kečovská (Šuba et al.. 1973). Naj, ýznamnejším 7\ od
neným prostredím sú vápencové , rst,) stredného triasu. 
Ich nepriepustné podložie t, oria ílm corn-bridličnaté 
hornín) spodného triasu a obid1e horninm é prostredia 
sú súčasťou silického príkrom. Z pokryrných úr,arm· 
sú významné krnrtérne a neogénne sediment), do ktorých 
môfr kraso,á , oda inťiltro, at. alebo jej môžu 1, orit 
bariéru. 

Na t, orbe podzemnej, od) sa zL1častňujú hlm ne zrá.2k). 
ktoré bez pmrchm ého odtoku infiltrujú do karbonáta,. 
Poh) b zrážka, ej , od1 i nfil trm a nej do karbonatického 
masÍ\ u o, plydíuje predm šetkýrn tektonické porušenie 



HG štruktúra Značkovaný objekt 
druh názov 

Veľká ska la priepasť Malá Žomboj 

ponor Pod Fabiánkou 

Veľká skala ponor Pod Fabiánkou 
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Tab. 1 
Prehlad stopovacích skúšok I hodnotenej ob lasti 

Review of track ing tests in evaluated area 

Stopovacia Miesto Doba 
hÍbka látka výstupu prestupu 
(ml (dní) 

142 fl uoresceí n Hradná v 
( V árforráš J 18 
Veľká ska la --15 
Pi strang --18 
Biela v --1--1 

rádioizotopy Pistrang 13 

Biela v 8 

rádioizotopy Hradná v 7 
( V árforr áš) 
Veľká skala 8 

--1-:\3 

Vzdušnú R5chlos ť Dátum 
v zdialenosi prúdenia sledovania 

(km) (m -h 1 J 

3.2 7.-+ --1.-22. 7 1978 
3.7 3.--1 4.-19 7 1978 
--1.2 --1. 1 --1.-21 7 1978 
6.2 5.8 --1.- 17 7 1978 

5.25 I 6.8 12. --1.-3. 5. 1983 

5.75 29.9 21.-29. --1. 1983 

6.5 38.6 21.-28.--1 1983 

6.0 . "l I .25 2 I .-29. --1 . I 983 

masírn . skrasovatenie, poloha styku karbonátov stred
ného triasu a bariéry podložných bridlíc spodného triasu. 

Územie s výskytom starých ekologických záťaží buduje 
silicko-turnianska hydrogeologická štruktúra. Tvorí ju 
triasový vápencovo-dolomitový komplex synklinálne 
ležiaci na spodnotriasmých horninách. Vrásová tektonika 
spolu s priečnou zlomovou tektonikou rozčleňuje štruk
túru na ni e koľko viac-menej samostatných hydrogeolo
gický;ch bazénov. Z hydrogeologickej štruktúry vystupuje 
rad významných prameňov (prameň Gyepi.i, Biela 
vyvieračka. Pistrang. Pod Veľkou skalou v Slavci , Buzgó 
v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Eveteš v Hrušove a i.) a vy
stupuje z nich priemerne 760 I-s ·1 podzemnej vody. 
Ce lkmý (pramene+ skryté prestupy) odtok podzemnej 
\Ody je 935-I065I-s 1 (Šuba, 1973). 

Zo stopovacích skúšok (tab. 1) vidno, že podzemná 
voda s odpadom z územia. v ktorom sú aj priepasti. prúdi 
smerom k odberným objektom Rož.ňavského skupino
vého vodovodu (Pistrang). 

Priepasť 

Názov Hlbka (m) 

Snežná diera 15 

Dvojitá jaskyňa 20 

Zvonivá priepasť 20 

Zvonivá jama 40 

Kwzrrérne fluviáln e sediment) majú v hod notenom 
území malú a premen livú hrúbku. 

V úseku od Brzotína po Bohúňovo je \ yššia priepust
nosť štrkopiesku. Hrúbka nápla\O\ je nerornomerná. 
najčastejšie od 3.5 do -1-.5 m. miestami 5.5 až 6, 1 m 
(Orvan , 1969). Hrúbka štrkm ých polôh je priemerne 1,9 
až 2,9 m. lokál ne pri Sla\ ci až --1-.5 a pri V ido\ ej iba 
1,0-4.5 m. Koefic ient filtrácie sa priemerne pohybuje 
od 3,5- 10-4 do 1,3 - I0·3 m-s 1• \ oblasti Bľzotína -1-,0-10 3 

m-s 1• Výdatnosť vrtov je iba 1.0-3,5 l-s-1• Anomáliu 
predstavujú oblasti pri Pleši\ ci a Gombaseku s vý•dat-

Tab. 2 
Charakteristika priepastí a znečisten i a 

Characteri stics of chasms and their wasle 

Znečiste ni e 

Druh odpadu 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 

15 01 1 O obaly obsahujúce zvyšky nebezpeční ch látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 
I 7 05 03 zemi na a ka meni vo o bsahujúce nebezpečné látky 
18 02 02 odpad , ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osob itn ým požiadavkám 
z hľad i ska prevencie nákazy 
20 03 01 zmesový komunálny odpad 

15 O I IO oba ly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a lebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 
20 03 O I zmesový komunálny odpad 

15 01 1 O obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpeč nými látka mi 
20 03 01 zmesový komunálny odpad 

N 

N 
N 

N 
o 

N 
N 
o 

N 
o 

Množstvo 
odpadu 

(m') 

15 

15 

50 
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nosiou vrtov 1 L0-12.0 l-s·1 a pri Slavci až 19.0 l -s- 1 , 

ktoré sú zdrojom podzemnej pitnej vody pre obyvateľstvo 
(Roži'íava. Slavec a Plešivec). V tomto úseku do fluviál 
nych náplavov Slanej prestupuje aj voda z telies triaso
vého vápenca a dolom itu silicko-turnianskej hydrogeolo
gickej šrrukrzíry, teda aj z územia s výskytom starých 
environmentálnych záfaží. 

Z archívnych údajov je známe. že v prípade priepasti 
Snežná diera išlo o agrochemikálie (Kupricol, Niroxyd, 
Arborol N, resp. umelé hnojivá Harnstof) a ich obaly, 
ktoré sa mechanicky vyzbierali. 

Laboratórnymi skúškami (Bachňák. 2003) sa zistilo, že 
vo \'ZOrkách zeminy zo Snežnej diery sú extrémne vysoké 
hodnoty (vyžadujúce sanáciu) nasledujúcich ukazovatelov: 
As. Hg, Pb. fenol, PAlJce lk, antracén, b (a) antracén, 
tluorantén, naftalén, EOCI a NELuv- Zároveň sa zistilo. 
že obsah nitro fe nolov. ktoré boli predmetom sanácie 
1 roku 2001 (Sova. 2001 ), výrazne prekračuje deklarované 
hodnoty ( < O, 1 mg-kg· 1) po sanácii, ktorá mala byť ko
nečná a úspešná, a to napriek tomu, že sa iné pol utanty 
pred sanáciou ani po nej nesledovali. 

Záver 

Na základe vykonanfch prác a uvedených údajov, hlav
ne smeru prúdenia podzemnej vody a zložitosti hydrogeo-

logických pomerm , Slm ens kom krase. možno konšta
tovať, že uvedené priepasti sú nadalej hrozbou pre oby,a
teľov Rožňavy a priľahlých obcí zásobmaných Rožňav 

ským skupinovým vodovodom. Zároveň sa nedá vylúčiť 
sporadické negatírne 01pl)1110\ anie podzemnej vod), 
pretože hydrogeologický režim krasu. ľrekl encia a rozsah 
sledovaných ukazovateľov I ý Sk) t kontaminantm doteraz 
nemuseli zareg i strovat. 
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Geogénne a antropogénne zdroje kontaminácie pôdy na Slovensku 
a ich potenciálny negatívny vplyv na životné prostredie 

JÁN ČURLÍK 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Mlynská do lina 1. 8 17 04 Bratislarn. Slo, enská repu bli ka 
curlik@gssr.sk 

( Doruľené 3. 5. 2005) 

Geogenic and anthropogenic sources of soil contamination in Slovakia 
and their potentially negative influence on living environment 

A systematic soil geochemical mapping in Slovakia has fifteen years oť hi s tory ( 1991 -2005) [t has 
been done in two different scales 1. 500 OOO (th e whole country) and 1 50 OOO for different regi ons 
(hot spots) in a frame of environmental geo!ogical fac tors mapping. 

Obtained geochemical database is pertinent to a wide range of investigations and should be considered 
as an component for input data of wide use. Results of comprehensive study pro,·ided us with many 
informations. based of which a first understand ing of poten tially toxic trace elements in soils could be 
outlined in relati on to natural (geogenic) and anthropogenic sources of contamina ti on . 

The aim of this contribution is to give an overview on inorgani c soil contamination in Slm akia and 
briefly summarize regional problerns which might be of general interes! in re lat ion to so lutio n for conta 
minated land and consequently risk for the plants. water and hurnan health. 

Soils under natural conditions may contain some potentially tox ic trace elements at phytoto,ic level 
(flysh belts. minerali zatio n zones. basic rocks). Predom inantly (historica l) diffuse soil contarninations 
around mining, smelting and ores processing si tes . around power stations. some industria! and urban 
centres ha ve been revealed. Diffuse soil contamination in \\hich the content of some contaminants 
crossed treshold values consequenly rnay cause groundwater polluti on. Endangered drainage a reas are 
desc ribed. 

Key words: inorganic soil contaminati on in Slov ak ia. geogenic/anthropogenic contarnination. diffu se 
contarnination. conseque nces . groundwater contamination 

Úvod 

Pôda je polyfunkčný' prírodný útvar a pl ní aj rad ekolo
gických. sociálnych a ekonomických funkcií. Z environ
mentálneho hľadi s ka sú dôležité najmä pufračné. sorpčné 
a filtračné. ktoré umožňujú čistiť ovzdušie od kontaminan
tov a chrániť rastliny a zdroje podzemnej vody. Štúdium 
pôd1 umožňuje poznať aj celkový biochemický kolobeh 
látok, jeho ovplyvňovanie prírodnými (geochemickými) 
procesmi , ako aj technogénnou činnosťou človeka. 

Geochemický výskum a mapovanie pôdy na Slovensku 
späté s rozsiahlym analytickým programom zameraným 
na z isťovanie obsahu potenciálne toxických stopových 
prvkov majú už pätnásfročnú históriu (1991-2005). 
Výskum bol súčasťou prípravy Geologického atlasu Slo
venskej republiky v mierke 1 : 500 OOO, pedogeochemic
kých máp súboru máp geologických faktorov fo orného 
prostredia, pomohol pri z i sťov aní distribúcie tox ických 
pn ko\ v pôde a prispel do poznania poškodenia pôdy 
a možného negatívneho vplyvu toxických prvkov na ostatné 
environmentálne zložky. Pomerne podrobné informácie 
o chemickom zložení pôd). pri márne databázy, mono
prv km é a asociačné pedogeochemické mapy poskytujú 
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kvantitatívne údaje o gcochemickej \ariabilite zloženia 
pôdy a o stupni jej kontaminácie geogénn) mi aj antropo
génn) mi zdrojmi (Čurlík a Šefčík. 1999: Čurlík , 2001 ). 

Pôda v prírodných podmienkach môže obsahornt nie
ktoré prvky na fytotoxickej úrorni . b ýšená koncentrácia 
zodpovedá geochemicky anomálnym zónam (hydrotennálne 
premeneným a mineralizovaným). niektorým bázickým 
horninám a fl yšovým sedimentárnym komplexom (Č urlík 
et al.. 2004). 

Na druhej strane prevláda difúzna antropogénna konta
minácia okolo historických banských, pražiarenských 
a kovospracujúcich závodO\. \ imi sných areáloch pri e
myselných závodov a v okolí niektorých urbanistických 
centier (Čurlík a Matúšková. 199...J.: Č' url ík a Šefčík. 
1999). 

Vyššia koncentrácia tm.ický ch pn km \ poľnohospodár
skej pôde je dôsledkom aplikácie pesticídm a chemikálií 
(vo vinárskej a zeleninárskej oblasti) alebo diaľkového 
transportu pn kov atmosfé rou. a preto zloženie (asociáci a) 
a koncentrácia pn kov I pôde I ý znamne kolíšu a môžu 
mat negatívny vplyv na rastlín) a podzemnú l'Odu. 

Niektorými otázkami tohto druhu sa zaoberá aj náš 
príspevok. 
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Tab. 1 
Fónový obsah prvkov v hlavných pôdnych typoch Slovenska (Ču rlík a Šefčík. 1999 ) 
Phon content of elements in the main soil types in Slov akia (Č url ík and Šeľčík. 1999) 

Pôdna jednotka Hor As Ba Be Bi Cd Co 

A 12.1 401 1.7 0.4 0.6 12 
Litozem C 12.4 401 1.7 0.4 0.5 12 

A 5.8 348 1.0 0.2 0.2 7 
Regozem C 4.4 351 1.0 0.2 0.1 7 

A 8.0 404 1.4 0.4 03 9 
Ranker C 7.l 424 1.5 03 0.2 IO 

A 12. l 249 1.2 0.4 0.7 9 
Rendzina C 83 221 1.2 03 0.5 9 

A 7.7 290 1.5 0.4 0.4 IO 
Pararendzina C 5.5 283 1.4 0.3 03 IO 

A 7.2 389 1.2 0.2 0.2 9 
Černozem C 5.8 321 1.1 0.2 < 0. 1 8 

A 7.1 386 1.4 0.3 03 9 
Černica C 6.6 364 1.2 0.2 0.2 9 

A 6.7 392 1.3 0.2 0.2 9 
Hnedoze m C 73 399 1.4 0.2 0.1 IO 

A 5.9 366 1.2 03 0.2 8 
Luvizem C 5.8 386 1.5 0.2 < 0.1 IO 

A 6.9 385 1.3 03 03 9 
Kanbizem C 6.1 401 1.6 0.3 0.1 11 

A 10.1 347 0.9 0.7 0.4 3 
Podzol C 7.0 440 1.4 03 0.2 6 

A 5.-1- 388 1.2 0.2 0.2 8 
Pseucloglej C 7.0 412 1.5 0.2 < 0.1 11 

A 6.9 416 1.9 03 0.3 11 
Glej C 6.0 464 2.2 0.3 0.1 11 

A 7.7 379 1.5 0.3 0.3 IO 

Fónová koncentrácia v pôde 

Na zistenie stupňa kontaminácie pôdy a jej plošnej 
distribúcie treba poznať fónovú koncentráciu relatívne 
neznečistenej pôdy (Baize, 1995). Z množstva údajov získa
ných pri výskume sú tieto hodnoty pôdy, ako aj jej typov 
známe (tab. 1) , a tak možno hodnoti( stupeň kontaminácie 
podľa druhov pôdy, ako aj porovnávať regióny nav zájom. 

Prirodzený fónový obsah je funkciou minerálneho 
zloženia substrátu, ale nedá sa vylúči( ani prirodzený 
vstup atmosférou, ani dlhodobá aplikácia hnojív, pesticídov 
a chemikálií do pôdy, a preto niektorí au tori označujú 
fónové hodnoty ako „súčasné'" (Van Mechelen, 1995). 

Anorganická kontaminácia pôdy 

V posledných desaťročiach sa kontaminácia pôdy zaradila 
medzi dôležité environmentálne problémy. Na Slovensku 
má rôznorodé zdroje - geogénne (geochemické) aj antro
pogénne , historické aj recentné. Geogénne sú späté 
s mineralizovanými zónami a zrudnením, ktoré vystupujú 
na povrch, ako aj s istými typmi hornín (niektoré bázické 
komple\y a jednotky centrálnokarpatského paleogénu -
šambronské vrstvy), antropogénne s banskou, úpravníckou 
a priemyselnou činnostou, so spaľovaním fosílnych 
palív, s dopravou, poľnohospodárskou činnostou alebo 
aj s cezhraničnou atmosférickou kontamináciou. 

Historicky najkontaminovanejšie (hor spors - horúce 
body) sú štyri regióny Slovenska späté so starou banskou 

C: r Cu Hg Mo Ni Pb Sn v Zn 

82 22 0.16 0.6 31.5 :n 5 87 74 
82 22 0.16 0.6 31.5 .,o 5 89 77 
72 11 0.06 0.4 15.0 20 5 49 -+8 
79 11 0.04 0.4 16.0 11 6 53 38 
86 15 0.12 0.6 22.0 21 5 80 65 
90 16 0.09 0.6 25.0 15 5 86 60 
72 18 0.1:l 0.5 27.0 40 3 70 83 
63 17 0.ú7 0.4 27.0 20 2 67 6 1 

102 23 0.11 0.6 40.0 20 3 86 77 
100 24 0.06 0.4 42.0 14 3 88 69 
85 19 0.04 0.4 27.0 l:i :i 68 55 
74 14 0.02 03 24.0 IO 3 59 41 
85 23 O.OS 0.4 32.0 18 3 74 67 
79 17 0.03 0.3 29.0 11 3 65 50 
90 17 0.05 0.4 26.0 16 6 72 54 
89 17 0.03 0.4 29.0 13 s 81 53 
82 12 0.07 O.S 19.:i 2 1 :i 62 48 
92 16 0.04 0.4 28.0 13 4 84 49 
85 16 0.09 0.6 23.0 J7 __ , :i 78 64 
89 18 0.06 0.5 29.0 14 5 92 59 
44 IO 0.27 0.8 7.0 60 4 52 44 
58 11 O. 13 0.6 14.5 18 3 68 51 
88 13 0.06 0.-1- 19.0 16 5 69 45 
94 16 0.04 O.:i 27.0 14 5 85 46 

108 24 0.08 0.6 -1-2.0 22 4 104 79 
114 26 0.06 o.s 44.0 17 4 112 66 
89 21 0.06 0.4 30.0 19 -1- 77 70 

či nnosiou, a to Spišsko-gemerské rudohorie. Kremnické 
a Štiavnické vrch1, Nízke Tatry a Malé Karpaty. 

Ekologicky ohrozené sú oblasti okolo banský ch a prie
myselných centier - stredn5' Spiš (Rudňan) a Krompachy), 
Žiar nad Hronom. Jelšava - Lubeník. Hnčava - Hnúšia. 
dol ná Orava, horná Nitra, v menšej miere Košice a Stráž
ske - Humenné. Geogénne a antropogénne zdroje sa dosl 
často časovo aj priestora, o prekrý I nj ú. 

Reálny a potenciálny vplyv kontaminácie pôdy 

Kontaminácia a znečistenie pôd) môžu ncgatí, ne, plýrnť 
na rastliny, na ponchové, ale najmä na podzemné , ody. 
Pretože pôda môže zadržím ať kontaminant) nerornako 
dlhý čas, kontaminácia ostatný ch zlož.ie k bý, a časovo 
posunutá, môže mať veľmi negatÍ\ 11) 1 pl), a mat znaky 
.. chemickej časovanej bomby··. 

Medzi najvážnejšie dôsledk) kontaminácie pôdy na Slo
vensku patrí možnosi kontaminácie podzemnej vody As 
v aluviálnych oblastiach (Čierna , oda a Malý: Dunaj, Nitra, 
Hron, Smolnícky potok a Hnilec) a medzi jej hlavné 
faktory existencia zdrojov As v povodí, zmeny obsahu 
organických látok. eróznodenudačné procesy a geo
chemické podmienky I systéme, zmena aktivity mikro
organizmov, prítomnosť foriem 1ýskytu As (špécií) 
a klimatické faktory (Čurlík , 200"'-). Faktory sa môžu 
vzájomne ovplyvňovai a podmieňovať. 

Kontaminácia zdrojov podzemnej vody Sb sa predpo
kladá alebo sa už prejavila I alú, iu Dúbravského potoka 
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a Váhu. Čučmianskeho a prípadne aj Pezinského potoka. 
Podmienk) migrácie Sb sú podobné ako pri As. 

Kontaminácia Hg sa dá predpokladať vo východnej časti 
Spišsko-gemerského rudohoria v priľahlých povodiach. 
najmä tých, ktoré drénujú kryštalinikum. Transport Hg, 
ktorá sa viaže najmä na organické látky, určuje hlavne 
mery/äcia prebiehajúca vo veľmi kyslom, ale aj v al ka
l ie kom prostredí (Alloway. 1995). 

Kontaminácia Pb. Cd, Zn a Cu sa prejavuje \O vode, 
ale aj \ rasllinách oblastí drénujúcich staré banské 
a úprarnícke areály stredného a východného Slovenska. 
Naj\äčšie ťažkosti sú späté s výtokom banskej vody, 
so zvetrávaním sulfidov na haldách a odkaliskách. ako aj 
materiálov rozplavených po svahoch a do aluviálnych 
oblastí potoko\ a riek. Na ich pohyblivosi vplývajú 
predovšetkým acidobäz.ické procesy (Čurlík a Forgáč. 1998). 
Vzťah kontaminácie pôdy a podzemnej vody je zrejmý aj 
1. geochemických atlasov (Rapant, Vrana a Bodiš, 1996; 
Čurl ík a Šefčík, 1999). 

Záver 

Systematickým geochemickým výskumom pôdy 
na Slovensku sa zistila priestorová distribúcia prvkov 
v pôde vo vzťahu k prírodným aj antropogénnym zdrojom 
kontaminácie. 

V prvej skupine sú to hlavne mineralizované a hydro
termálne premenené zóny hornín (Spišsko-gemerské rudo
horie a stredoslovenské neovulkanity). ale prekvapujúco 
najmä vysoký obsah niektorých prvkov (Ni. Cr, V a Mo) 
v súvrstviach centrálnokarpatského paleogénu (šambronské 
vrSt\ y ). 

Difúzna kontaminácia pôdy vzťahujúca sa na antropo
génne zdroje je spätá s banskou činnosťou. s pražením 
a úpravou rúd a s ich spracúvaním (Spišsko-$emerské 
rudohorie. oblasť Banskej Bystrice. Banskej Stiavnice, 
Kremnice. Nízk~ch Tatier a Malých Karpát), s priemysel
nou činnosťou (Ziarska kotlina). so spaľovaním fosílnych 
palív (horná Nitra, Vojany). s hutníckou výrobou (Vajsková, 
lstebné, Krompachy a Košice), so spracúvaním magne1.itu 
(Lubeník - Jelšava a Hačava) a s výrobou cementu (okolie 
Banskej Bystrice, Ladce. Turňa nad Bodvou). Lokálne 
a bodové zdroje kontaminácie prekrývajú oblasti s difúznou 

kontamináciou. Anomálne sa prejarnjú aj niektoré 
\ i nohradnícke a zeleninárske oblasti jz. Slm enska. 

Medzi naj\áfoejšie dôsledk) kontaminácie pôd) patrí 
kontaminácia podzemnej \od:. ktorá je už teraz pozorm a
teľná v povodí Nitr) (As). Čiernej rnd_\. Malého Dunaja 
(As a Sb). Ora\) (Ni a Cr). Váhu (Sb). Hornádu a Hnilca 
(Cu, Pb. As a Hg). Hrona (As. Pb a Zn). ak.o aj potok.O\ 
drénujúcich staré banské oblasti (najmä oblasi Bansk.ej 
Štiavnice). Pretože pohyb týchto pn k.o\ , drenážnom 
systéme podlieha zák.onom hypergénnej migrácie. môže 
sa prejm iť v rozličnej \l.dialenosti od zdroja kontaminácie. 
Vý'Z!lamnú k.ontamináciu podzemnej \Od) môžu spôsobiť 
aj bodové zdroje k.ontaminácie pôdy. 
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Prejavy atmosférickej kontaminácie pôdy v Levočských vrchoch, 
Branisku a Čiernej hore 
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/ Dornľené 3. 5. 2005) 

Atmospheric soil contamination in Levočské vrchy Mts., Branisko and Čierna hora Mts. 

The paper deals with the problems of atmospheri c soi l conta minati on related to the sources of pol
lution in Levočské vrchy Mts„ Branisko Mts. and Čierna hora Mts. The main source of contamination 
in Levočské vrchv Mts. is the former smel ter at Rudňany in which tetrahedrite ores with hig h mercury 
content were sm~lted (As. Hg. Pb ). In Branisko and Čierna hora Mts. a cl ose relation to the copper 
works has been detected (As. Cd. Cu. Zn. Pb). Hi gh mountains play a role as a sink area of atmosphe
rically transported metal s . Howe ve r. transboundary atmospheric transport of these elements can not be 
excluded. 

Key words: potential tox ic elements. atmos pheric soil contamination. s ink of potential toxic trace 
elements 

Úvod 

Systematick5'1 geochemickf výskum pôdy na Sloven
sku priniesol rad nov5'•ch poznatkov o kontaminácii pôdy 
prirodzenými (geogénnymi). ako aj (súčasnými aj histo
rickými ) antropogénnymi zdrojmi kontaminácie. Do pôdy 
sa kontaminanty dostávajú ako zdedené (od matersk5'1ch 
hornín) alebo sa inputujú do pôdy priamo, podzemnou 
vodou alebo prostredníctvom atmosféry (Čurlík, 2003). 

Atmosférický transport potenciálne toxických stopo
vých prvkov z lokálnych stacionárnych zdrojov alebo 
z di aľkového prenosu (cezhraničného transportu) je veľmi 
dôležitým mechanizmom postupnej akumulácie prvkov, 
ktorá \' pôde často prekračuje kritickú koncentráciu. 
Pri prepade potenciálne toxických stopových prvkov 
a acidifikačných zložiek majú významnú úlohu najmä 
vyššie pohoria. Často ide o priame zachytávanie prvkov 
zo vzdušnej masy, ale aj o iné prepadové mechani zmy 
(vypršanie a vym5'vanie) . 

Pedogeochemické mapovanie, ktoré sme v ostatných 
rokoch vykonali v Popradskej kotline a v hornom Šariši 
(Čurlík et al.. 2004). potvrdilo, že nápadný anomálny 
obsah niektorých kontaminujúcich prvkov je vo vyšších 
častiach pohorí a pochádza z priemyselných zdrojov kon
taminácie, ktoré sú mimo sledovaného územia (z Rudnian 
a Krompách). Tento relatívny rast je vfsledkom záchytu 
kontaminantov prenášaných vzduchom zo spomenutých 
alebo zo zahraničných zdrojov. 

-+3 8 

Materiál a metódy 

Systematickf vfskum sa opieral o odber pôdnych 
vzoriek s hmotnosťou 5-6 kg z ponchových horizontov. 
Vzorky sa sušili na vzduchu pri laboratórnej teplote 
a po rozdružení agregátového stm u sa preosiali zas ucha 
cez sito s okami veľkými 2 mm. 

Na zistenie celkového obsahu potenciálne tmick5'ch 
prvkov, ktoré ,. príspe, ku hodnotíme (As. Cd. Cu, Hg, 
Pb a Zn). sa použila zrnitostná frakcia< 0.09 mm podro
bená úplnému rozkladu v zmesiach anorganických kyselín 
(HNO3 a HCl). Celkov S obsah sa stanm ii anal) tickými 
metódami, a to As, Pb, Zn a Cu metódou RFS z li sova
nej tablety , Cd plameňovou technikou AAS po rozklade 
vzorky zmesou kyse lín a Hg metódou AAS-AMA 

Výsledky a diskusia 

Pri pedogeochemickor:.1 mapornní povodia Popradu -
horného toku Torys) (Curlík et al„ 200-l-) sa zistilo , 
že pôdne vlastnosti. ako aj obsah potenciálne toxických 
stopov S ch prv km " jednotli V) ch častiach študovaného 
regiónu sú veľmi odlišné. Rozdiely , y pl S rnjú nielen 
z pestrého zloženia materských hornín. ale aj z odli šného 
využívania krajiny ( poľnohospodárska a lesná pôda). 

Pri poslednom výskume v oblasti Poprad - horná 
Torysa sme zistili, že V)Ššie položené oblasti - Levočs ké 

v rchy, Branisko a Čierna hora - majú vy šš í obsah 
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Tab. 1 
Obsah potenciálne toxick5ch prvkov v pôde (mg-kg 1) 

regiónu Poprad - horná Torysa 
Contcnt of potential toxic elements in soil (mg.kg· ' ) 

of thc Poprad - Uppcr Torysa region 

Štatistické parametre As Cd Cu Ho e Pb 

minimum 3.9 < 0.1 8 0.02 9 
doln ý kvartil 9,4 0,1 16 0, 10 22 
medián 12.5 0.2 22 0.14 25 
horn S· kv arti 1 15 0.3 29 0,22 31 
maximum 61,6 1.5 141 5.03 257 
aritmetický priemer 13.13 0,23 23.17 0.22 28.79 
štandardná odchýlka 6.23 O. 17 10.31 0.31 18.33 
módus 13.6 0.2 19 0.12 24 
variačn ý koeficient(%) 47.45 72.91 44.5 1-10.91 63.67 
anomálna hodnota 23.4 0.6 48.5 0.4 44.5 
Počet vzori ek 486 c.1-86 "'-86 486 486 

Zn 

31 
74 
92 

108 
581 

94.35 
37,96 

111 
40.23 

159 
486 

potenciálne toxických stopových prvkov ako ostatné 
časti regiónu. Podľa vyskytujúcej sa asociácie prvkov 
sa zistil priamy vziah medzi kontamináciou a jej historic
kými alebo súčasnými zdrojmi. V Levočských vrchoch 
je to vztah k historickým zdrojom - k pražiarni a úpravni 
rúd v Rudňanoch (As. Hg a Pb), a v oblasti Braniska 
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a Čiernej hor) k Cu hutám \ Krompachoch (As. Cd. Cu. 
Zn a Pb). Štati stické údaje o potenciálne toxických 
stopových prvkoch sú \ tab. 1. 

Zdroj atmosférickej kontaminácie možno hľadať 

v Spišsko-gemerskom rudohorí, pre ktoré je charakteris
tická dlhodobá (historická) banská a úprarnícka činnosť. 
Dôsledkom jej dlhodobého pôsobenia (ťažba. doprava, 
pražiarne rúd. spracúvanie a úpra1 a \) taženej rudy) 1 ob
lasti je diťúzna kontaminácia pôd) so z1ýšeným podielom 
potenciálne toxických stopm ých pn km. 

Z porovnania mediánm ého a anomálneho obsahu po
tenciálne toxických stopo1 ých pn km I A horizontoch 
pôdy celého SI01 ens ka a regiónu Poprad - horný tok 
Torysy (obr. l, 2, 3 a -.J.) ľ)plýrn. že I skúmanom regióne 
sú anomálne hodnoty 1šeobecne 1) ššie. ako je celosloven
ský priemer (Ševčík. 200-.J.). 

Pre pôdu (hlavne lesnú) 1 naj1 yšších častiach pohorí 
(kam bi zem podzolová. podzol t) pický. podzol kambi
zemný , ranker podzolm ý. rendzina typická. rendzina 
kambizemná) je charakteristický l)ŠŠÍ obsah nekvalit
ného humusu s preľahou fulrnk)selín nad humínmými 
kyselinami na miestach. na ktorých sa akumulujC1 poten
ciálne toxické stopové prvky. V k1slých podmienkach 
a pri perkolačnom I od nom rcži me ( hla1 ne pn si Iných 
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Obr. l, 2, 3 a 4. Porovnanie mediánových hodnôt potenciálne toxických stopových prvkov regiónu Poprad - horná Tor)Sa (Čurlík et al.. 2004) 
a Slovenska (Šefčík. 2004). 

Fig. 1, 2, 3 and~: C:omparison of median values of potential toxic trace elcments oť the Poprad - Upper Tory sa region ( Čurlík et al . 2004) 
and of Slovakia (Sefčík , 2004). 
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daždoch a prívalovej vode) sa môžu prvky postupne 
vylúhovať do spodnejších častí pôdneho profilu, čo môže 
zvýšiť kontamináciu a potom zhoršiť kvalitu povrchových 
a podzemných vôd. 

Záver 

Vyšší obsah potenciálne toxických stopových prvkov. 
ktorý, sa viaže hlavne na vyššie (horské) polohv Levočs
kých vrchov, Braniska a Čiernej hory, potvrdz~je priamy 
\'Ztah k zdrojom kontaminácie nachádzajúcim sa mimo 
sledmaného regiónu. Asociácia As, Hg a Pb v Levočs
ký,ch vrchoch má priamy vzťah k historický1m zdrojom 
v Rud1'íanoch a asociácia Cu, As, Cd, Pb a Zn k Cu 
hutám v oblasti Krompách. Z toho je zrejmé, že vysoké 

pohoria pôsobia ako bariéra zach)cujúca kontaminant) 
prenášané vzduchom. ale ľ) lúčil nemožno ani diaľkový 
transport prvkov (As. Pb a Hg'1). 
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Geological heritagc and geotourism in Slovak Republic 

Geological hi story of the Earth is written in minerals. rocks and in foss il s. This record is our geologi
cal heri tage. which we can use for educational, social and economical purposes : howev er. we should 
maintain it in its ťull quality for our descendants. We should maintain the geodiv ers ity a\so due to its 
importance for ecologica\ stability. Slovakia due to its variegated geo logica\ structure and its rich mining 
history has a considerab\e potentia\ fo r development of geotourism in many forms (mining museums. 
geoparks. visitors mi nes. etc. ). At the present there are in ťunctio n only two open-air mining rnuseurns -
in Banská Štiavnica and in Hodruša. There is a\so potential for construction of geological parks. especially 
in surrouncling of old mining towns. 

Key words: geological heritage , geotourism . geo\ogica\-educational map. geopark 

Úvod 

Slovensko je malá, ale pozoruhodne rôznorodá krajina 
a vdaka komplikovanej geologickej stavbe sa v nej na malej 
ploche nachádza množstvo geologických, geomorfologic
kých a krajinárskych osobitostí a zaujímavostí. Geogra
ficky leží uprostred Európy Ue križovatkou v smere V-Z, 
S-J) a ako výsledok prelínania sa rozličných etnických, 
kultúrnych a politických vplyvov je na jeho území veľmi 
vefa kultúrnych a historických pamiatok spätých najmä 
s baníckou. a teda aj s geologickou minulosťou, a jednou 
zo základných úloh výskumných, vzdelávacích, propagač
ných, ale aj turistických in štitúcií je spropagoval ich 
a zároveň umožnil spoznať zv láštnosti a zaujímavosti 
slovenskej prírody nielen domácim záujemcom, ale aj 
zahraničným návšterníko m. 

,,Záznam"" histórie pl anéty Zem, jej geologickej stavby, 
ktorá významne vplývala (a vplýva) aj na rozvoj ľudstva 
(geomorfológia - komunikácie , osídlenie; lokalizácia 
1 ožísk nerastov a energetických zdrojov - rozvoj ľuds kej 
spoločnos ti , jej bohatstvo). možno prečítať z nej samej, 
aj keď z technick5 ch príči n je nám dostupná len jej naj
vrchnejšia časť - ze mská kôra. Tento „záznam" geologic
kf ch dejín je pre nás v istom zmysle geologickým dedič
stvom. Toto dedičstvo je nesmiernym bohatstvom, ktoré 
môžeme - ak sme na to pripravení - využiť aj ekonomicky, 
ale na druhej strane je jeho zachovanie - .. zakonzervovanie" 
pre nasledujúce generácie - ,,geokonzervácia'" našou 
povinnosťou. Ceokonzervácia sa dá chápal (Wimbledon 
el al., l995; Sharples, 1995; Patzak a Eder. 1999) ako 
zachovanie podstatných (vnútorných), eko logických 
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a (geo)dedičn5ch hodnôt krajiny a patrí medzi základné 
a dôležité aktivity každého geol óga . Je dôležitá nielen 
na zachovanie pestrej palety geolog ick5 ch, geomorfolo
gick5ch a pôdnych j avm a procesov (geodiver;,ity). ale aj 
preto, že geologické prostredie je bázou a „dejiskom" veľkej 
väčš iny ekologických procesov. 

Jednou z možností zoznamovania sa záujemcm (foriem 
poznávania) s geologiek5m dedičstrnm krajiny je geo 
turizmus. Tento termín sa začal častejšie použírnl od po
lovice 90. rokov 20. stor. Hose ( 1995, in Patzak a Eder, 
1999) ho definoval ako „posk) tm anie služieb informač

ných a senisn5ch zariadení, ktoré umožňujú turistom, 
a teda aj geoturistom získavať poznatky a chápal geológiu 
a geomorľológiu lokality nad rámec bežného estetického 
vnímania". Geoturizmus sa chápe aj v inom, širšom 
zmysle a v iných SÚ\ islostiach. Podľa štúdie Združenia 
cestorného priemy slu (Travel Industry Association. dalej 
TIA: Stue,e, Cook a Dre\\. 2002) je druhom turizmu. 
ktorý „udržiava alebo zdokonaľuje geografickf charakter 
navštíveného miesta - jeho Ži\Otné prostredie . kultúru. 
estetické vlastnosti a dedičs t\ o jeho oby\ ateľov" (1. c.). 

Geoturizmus má teda na jednej strane Z\}Šit sociálne 
hodnoty lokality . ale na druhej úlohu zachm al ich na vy
užívanie záujemcom - študentom, turi stom a príležitostným 
rekreantom - aj do budúcnosti. Medzi obid\oma princípmi 
nie je neprekonateľn5 rozpor. Ide len o to. aby geoturistika 
prebiehala na báze trvalo udržateľného rozvoja. 
Veľmi dobrým príkladom takéhoto rozvoja je geologická 

rezervácia v regióne Haute (horné Provensalsko. južné 
Francúzsko). Ročne ju navštívi okolo sto tisíc turistov 
a do roku 2006 sa \ nej \) trnrí okolo -l-00 pracm ných 
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príležitostí (Patzak a Eder. 1999). Kľúčom k takémuto 
úspechu bola identifikácia a konzervácia geologickej entity 
územia, určenie a pochopenie segmentu trhu - návštev
níckej bázy, vytvorenie a používanie efektívnych i nfor
mačných médií. Táto oblasť má stratigrafické rozpätie 
od karbónu po kvartér aje v nej veľa fosílií (hlavne z jury 
a eocénu). 

V záujme úspešného rozvoja geoturistiky treba mať 
nevyhnutne na pamäti jej podstatu, charakteristiku, 
no najmä očakávania bežných návštevníkov - geoturistov. 
obsah a úroveň komunikácie medzi informačnými médiami 
či kustódmi a návštevníkmi. Pri príliš „vedeckom prí
stupe·· totiž hrozí, že sa vyt, orí priepasť medzi odborne 
1 zdelaný·mi odborníkmi alebo kustódmi a výrobcami 
i nformačnfch méclií. 

V niektorých prípadoch možno získať dosť informácií 
z už jestvujúcich sprievodcov. Účelné je napr. pripraviť 
informačné letáčiky o niektorých ľahko prístupných loka
litách, ktoré by pomohli otvoriť turistický trh. Turistickí 
sprievodcovia či operatéri môžu takého letáčiky záujemcom 
rozdávať a ako doplnkový program do nich zakomponovať 
aj návštevy lokalít, ktoré sú súčastou ich ponúkaných 
produktov. Geoturizmus sa - na rozdiel ocl niektorých 
iných foriem - nemusí viazať iba na isté ročné obdobia. 
a tak zároveň môže pomôct rozptý-lit príliš vysokú 
momentálnu koncentráciu návštevníkov z oblasti kultúr
nych. historických a iných pamiatok do geologických 
lokalít blízkeho okolia. 

Dnes si už vládne aj nevládne, centrálne. ale aj lokálne 
inštitúcie mnohých krajín začínajú uvedomovať potenciál 
geoturizmu a jeho prínos hlavne do regionálneho rozvoja. 
V posledných piatich rokoch si takýto trend našiel svoje 
miesto aj u nás. a to najmä v propagácii geológie a v príprave 
gcologicko-náučných máp pre laickú verejnosť. ŠGÚDŠ 
už v roku 2001 v rámci edície geologicko-náučných máp 
začal 1yclávať mapy regiónov Slovenska nadväzujúce 
na regionálne geologické mapy v mierke 1 : 50 OOO. Doteraz 
bola publikovaná mapa z Cerovej vrchoviny (Elečko et al.. 
2001) a z Vihorlatských nchov (Žec et al..2001 ). Mapy 
sú v slovensko-anglickej jazykovej verzii a obsahujC1 
základné informácie aj o negeologických objektoch -
o ľlóre, faune, ľudovej architektúre, napr. aj o drevených 
kostolíkoch a p. Obidve prezentujú rad geologicky 
vý znamných !oka! ít a veci ku vydarená je aj ich formálna 
stránka s množstvom fotografií. nákresov, mapiek a pod. 

Geologicky významná lokalita musí spÍňať rad pravi
diel. a to na lokálnej. národnej aj medzinárodnej úrovni, 
a preto je nevyhnutné. aby sa na ich rešpektovanie vytvo
rí Ii pracovné skupiny odborníkov schopných cloclržať 

postup vyhlasovania geologicky významnej lokality 
na príslušnej úrovni (Wimbledon. 1999). Zároveň treba 
pripomenúť. že veľa geologicky významných lokalít sa 
clo dnešných dní už nepodarilo zachránil, a to z mnohých 
príčin (napr. urbanizácia ate!} Ich zánikom sa popri cenných 
geologických informáciach stratili aj možné súvislosti 
vedúce niekedy k pochopeniu vzájomnýc h abiotických 
vztahov v celom príslušnom regióne. 

Významnou formou rozvoja geoturizmu a súčasne 
aj geokonzcrvácic väčších častí prírodného prostredia sú 

geoparky, ktoré b) sa mali 1yt1áraŕ na základe iniciatí1y 
geológov zapojený·ch clo práce medzinárodných inštitúcií 
vytvorených UNESCO a plnenia jeho medzinárodných 
programov (Medzinárodný geologický' korelačný program 
- IGCP. Medzinárodná geografická únia - IGU. Medziná
rodná únia geologických vied - IUGS). Geológovia 
(in Eder a Patzak. 2001) konštatujú. že minerál). horniny. 
fosílie. pôda. zemné tiar) a krajinné form) sú 1ýsledkom 
a zároveň záznamom vývoja Zeme a integrálnou súčasťou 
jej prírody. Prítomnosť a žirnt rastlín a ži1 očíchm zá1 isia 
nielen od klimatických pomero,. ale aj od geologického 
a geomorfologického prostredia (od nadmorskej 1ýšk). 
reliéfu, vodných zdrojm a pod.). a preto majú geologické 
faktor) veľký vpi)' na biocenózu a biodi 1erzitu. ako aj 
na ľudskú spoločnosť (1. c. ). 

Geoparky majú slúžiť na I z.delávanie širokej verejnosti 
v geologickej a ekologickej oblasti. na geoturistiku ako 
súčas ť trvalo udržateľného roz1 oja. ako aj na ochranu 
geologického dedič stva pre budúce generácie. Podľa 
UNESCO by geopark mal b) ( dostatoč ne I eľkým územím 
s jednoznačne v1medz.enými hranicami. ab) sa I ňom 

formou geoturistik) dala 1) 1 íjat ekonomická aktivita. 
Taký•to potenciál napr. nemajú malé skalné odkr)\), 
aj keď z vedeckého po hladu môžu byt I eľmi dôležité. 
Geopark by sa mal skladať z 1äčšieho počtu lokalít 
(odkryvov. defilé a pod.) a ich 1ýnimočnosť alebo este
tickosť by nemali byt jedinými charakteristikami. V geo
parkoch môžu (ba žiada sa to) ako cloplnko1é byt aj 
archeologické, ekologické a iné kultúrne a historické 
zaujímavosti. Ab) bol geopark ekonomicky efektí1n1. 
musí byť komunikačne ľahko dostupný a primerane osíd
lený (Patzak a Eder, 1999). Geopark UNESCO b) mal 
zodpovedať kritériám Nánhu smerníc na I yhlasovanie 
geoparkov ( Draft Geoparks Nomi nation Guidel i nes). 
Návrh na založenie geoparku sa clá\ a na osobitnom 
nominačnom formulári , posudzuje ho komisia UNESCO 
a potom ho konzultuje s I ládnymi aj nevlácln) mi inšti 
túciami príslušného štátu. Zodpo1 edné orgán) tohto 
štátu (na ochranu pľírod). 1 odný ch zclrojm a pod.) majú 
právo aj povinnosť definití1 ne rozhoclnút o I hodnosti/ne
' hoci nos ti Io kal i t) na geopark. 

V súčasnosti sa pripra1Uje ot1orenie prvého slmen
skébo &eoearku \ Štiavnický ch ITChoch. a to \ spolupráci 
so SGUDS. Slovensk<m bansk<m mú zeom a Sloven
skou agentúrou ži, otn{ho pľostredia. Oblasť Štiavnických 
vrchov patrí medzi naj zaujíma, ejšie oblasti Slm ens ka 
a možno v nej I hodnou formou dat clo súladu geologickú 
minulosť s baníckou históriou. a preto sa región na V)

tvorenie geoparku vybral medzi pn ý mi. Doteraz sa v areáli 
banského skanzenu zriadi la náučno- geologická expozícia 
Geologický ťýľoj Sfol'enska, ktorá zahŕňa clesať zastá1 ok 
s informačnými tabuľami o geologický•ch epochách dopl 
nených charakteri stickými horninami. Ďalšia expozícia 
na 19 zastávkach v prírodnom prostredí na I rchu Paradajs 
približuje geologickú stavbu a vývoj štiavnického strato
vulkánu vrátane histórie baníctva a geologického I ýskumu 
formou informačných tabúľ. Celý geopark. v ktorom sú 
zaujímavé prírodné geologické objekty a objekt) s mon
tanistickou a ekologickou tematikou. doplnia aj tras) 
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náučno-geologických chodníkm \ územnom celku turistik1 
Štiavnické Bane. 

S geologickou stavbou a vývojom je spätá aj genéza 
a výskyt ložísk nerastných surovín. Tieto ložiská - rúd. 
nerúd a energetických surovín - sú súčasťou zemskej 
kôry, aj keď sú v nej vlastne anomáliou. Ich výskyt bol 
a je podmienkou rozvoja ludskej spoločnosti a jej ekono
mickej prosperit). Pamiatkami na obdobia prosperity 
a rozk\etu sú historické banské mestá a banské pamiatky 
technického charakteru v ich okolí. V západnej Európe, 
najmä\ Nemecku a Rakúsku, sú rozšírené tzv. turistické 
bane (Schau- und Besucherbergwerke). 

Krajina s históriou baníctrn, ako je Slovensko, má 
mno1.stvo takýchto pamiatok. a to napr. v Štiavnických 
a Kremnický·ch vrchoch. v Spišsko-gemerskom rudohorí. 
ale aj \ iných častiach Slovenska. V tý•chto oblastiach sú 
známe banské mestá. mestečká a dediny (Banská Štiavnica, 
Kremnica. Rožňava, Gelnica, Smolník. Dobšiná a i.). 
ktoré vznikli a prosperovali hlavne vdaka ťažbe nerast
ných surovín v ich okolí. Baníctvo je už viac-menej 
minulosiou. ale zostali po ňom cenné a zaujímavé tech
nické. kultúrne a historické pamiatky, no iba vefmi málo 
z nich sa využíva na geoturistiku. Spojením propagácie 
geologickej minulosti s baníckou históriou možno však 
prísl ušný región oži viť a zároveň pomôct zachrániť rad 
vzácnych pamiatok. 

Záver 

Slovensko má vdaka svojej pestrej geologickej stavbe 
a bohatej histórii baníctva veľký potenciál na rozvoj geo
turizmu v jeho rozličných formách (náučné chodníky, 
geoparky. turistické bane. geologické a banské skanzeny, 
múzeá a i.). Súčasný stav využívania tohto potenciálu - tri 
banské múzeá (v Banskej Štiarnici. Rožňave a v Gelnici) 

a tri skanzeny (1 Banskej Štia1nici. Hodruši a\ Solirnre), 
vytváranie jedného geoparku (1 Štiarniekých vrchoch) 
a vydanie dvoch geologicko-náučných máp - nie je uspo
kojivý. V záujme rozvoja geoturistik) b1 bola veľmi 
vhodná teoretická príprarn čiže príprarn tz1. štúdie usku
točni teľnosti. V pn om kroku to značí vybrať v hodné 
lokalít) z geologického aj ekonomického pohradu a zakti
\ ' izovať miestnych ľudí (samosprárn. občianske zd ruženia 
a podnikateľov) a I dalšom zís kať finančné prostriedky na 
vytvorenie, dobudm anie resp. rckonštrukci u prísl ušnfch 
objektov. 
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( Doruľenť I 3. 5. 2005) 

The Banská Stiavnica Geopark 

Thc areas of Štiavnické vrchy and Pohronský Inovec hill s represe nt the denuclation remnants of 
extended Terti ary andesite stratov olcano. ľhe stratovolcano is cl istinct with large caldera origin . diffe 
rentiatecl volcanic rocks (from basait-andesites to rhyolites). the presence oľ intrusive cornplex. origin 
of horst structure and rare-metal (Au, Ag) as well as pol yrnetallic (Pb. Zn. C:u ) mineralizati ons. The 
econornic mineralization initiated the extencled mining. persist ing from med ieval times till recen t. 
In 2001 the Banská Štiavnica Geopark started its ex istence in ce ntra! part of the Štiarnické n ehy hills. 
It includes the exposition "Geological development of Slovakia" in the mining outdoor museum (at I icin ity 
of the Klinge r lake) and exposition in the natural environm ent ,?f Paradaj s hil l ( 19 sto ps " ith the guide 
signs) about the geological setting and developm en t of the Stiavnica stratov olcano. mining history 
and geological explorations. In the part of the Banská Štiavnica Geopark (Sitno - Štiavnické Bane ) the 
opening of education-touristi c paths with guide signs is prepared at geological and montanistic (mining) 
objects as well as objects of landscape ecology. 

Key words: Geopark. andesite stratovolcano. expositi on in nature. educati on-touristic path. Štiaľnické 
vrchy hills 

Úvod 

Územie banskoštiavnického geoparku budujú prevažne 
1ulkanické horniny štiavnického stratovulkánu. Vulkán 
je výtvorom andezitového vulkanizmu, ktorý bol aktívny 
na vnútornej strane karpatského oblúka v mladších trefo
horách, v neogéne. Výsledkom vulkanickej činnos ti je 
rnlkanický areál na strednom Slovensku s väčším poč
tom stratovulkánov , z ktorých je významnejší stratovul
kán Poľana, Javorie, Vtáčnik , stratovulkanická stavba 
Kremnických vrchov, a najmä zo všetkých najmohutnejší 
štiavnický stratovulkán. 

Vulkanické horniny štiavnického stratovulkánu sú rozš í
rené na ploche vyše 2200 km2, zaberajú oblasť Štiavnic
kých vrchov a Pohronského Inovca, v smere na S zasahujú 
do južný'Ch častí Kremnických vrchov, do Žiarskej kotliny 
a Vtáčnika. Smerom na J sú produkty tohto stratovulkánu 
uložené v morskom prostredí a pokračujú až po južné 
hranice Slovenska. 

Stručná história štiavnického stratovulkánu 

Štiarnický stratovulkán je najrozsiahlejšou a najzloži
tejšou štruktúrou vo vulkanických pohoriach na vnútornej 
strane karpatského oblúka. Vyznač uje sa veľkou kalderou, 
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pestrosťou nilkanických hornín, 1ýskytom subvulkanic 
kých intruzívnych komplexov a v závere drahokovovým 
zlato-strieborným a polymetalickým zrudnením. ktoré sa 
stalo základom baníckej činnosti, založilo slávu a I iedlo 
k rozkvetu Banskej Štiavnice. 

História stratovulkánu sa začala pred 15,5 miliónmi ro
kov v mladších trefohorách v spodnom bádene. keďjužnú 
časť terajšieho územia Slm enska zaplavilo more a ležala 
v subtropickom pásme. Stratovulkán sa pri morskom 
pobreží vyvíjal v niekoľkých etapách 1ulkanickej aktivity, 
ktoré sa striedali s obdobiami dočasného I ul kanického 
pokoja (Konečný, 1970). 

Stratovulkán už vo srnjom prrnm vý rnjornm štádiu 
pri explozívnych erupci ách striedajúcich sa s efúziami 
lávových prúdov dosiahol impozantné rozmery a jeho 
vrchol sa vztýčil do 1ýšky vyše 3000 m. Južné svahy 
stratovulkánu zasahornli do pobrežnej zóny a produkty 
vulkanických erupcií sa ukladali v morskom prostredí 
v podobe tufu. tufopieskmca. brekci e a konglomerátov. 

V pokročilej šom období pnej etapy sa v centrál nej 
zóne stratovulkánu umiestnili početné intrúzie andezito
vých porfýrov prevažne I podobe ložných telies, silov 
a lakolitov a na stratovulkanickom svahu vystupoval rad 
extruzívnych dómov a kupol. Vulkanická stadia prvej 
etapy sa označuje ako spodná stratovulkan ická stavba. 
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0hr. L. Štruktúrna schéma stredu,lm enských neovulkanitov (Koneč n) el al „ l9'J5J. 1 -- secl 1nic111 , 1111ra, ulka11 1d.,, l1 dľj) ľľsi í. 2 - produkty a lka
lického bazaltového vulkanizmu. lávové prúd y, neky. troskový kužeľ (pa nón až k1 artér). 3 - lá, ové prud). lo žné in trú zie bazaltického andezitu 
(panón). 4 - stratovulkán bazaltického andezitu Vlčí vrch (pa nón). 5 - produkty ryolitového vulkani zm u jasrrabskej fo rmáci e (1 rchný sarmat): 
a - extrúzia. lávov ý prúd. b - dajka. c - pyroklastiká a epikl as tiká. 6- andezitové stratovulkány a 1ulkanoklasriká (sa rma!). 7 - r)odacirový rnlka
nizmus srrelníckej formácie (spodný sarmat). exrrúzie a tufy. 8 - efuzívne kompl exy bázi cké ho a intermed iá rneho and ezitu vo vfp lni grabenm 
(vrchn ý báden ). 9 - extrúzie (lávové prúdy a vu lkanoklastiká acidného andezitu vo vý plni grabenov a kalder (v rchn ý bád en). IO - andezitové 
stratovulkány (s podn ý - stredný báden): a - propy litizovaný komple x centrálnej zóny, b - stratovulkanický komple x proximálnej zóny. c - epiklastické 
fác ie (pieskovec. konglomerá ty. brekcia) di stálnej zó ny. 11 - intrnzívne komplexy a - granodiorit. b - granodioritm 5 po1ffr. c - diorit a dioritový 
porfýr. d - ložné intrúzie kre mitod ioritového porf,"rn , e - dajky kremitodioritového po1ffru. f - nek. 12 - e,;truzí, ne dómy a brekci e a mfiboli cko
-pyroxenického andezitu± granát - spodný báden. 13 - predvulkanické podl ož ie: a - spodnomiocénne sediment). b - preclterciérnc horniny. 
14 - a - zlom. b - zlom ohraničujúci kaldery a grabeny 

Fig. 1. Structural scheme of Centra! Slovak ian Neovolcanites ( Konečný et al„ 1995). 1 - sediments of intravolcanic depressions. 2 - products of 
a l kaline basalt vo!canism. lava flows. necks. scoria cone (Pannoni an to QuaternaryJ . 3 - la va f1011 s. s ill intrusions of basalt andesite (Pannonian). 
4- st ratavolcano of basa lt andesite Vl č í vrch (Pannonian). 5 - products of rhyolite volcanism of Jas trabá Formation (U pper Sarmatian). a - ex tru 
sion . Ja va fl ow. b - dyke. c - pyrocl as ti cs and epiclasti cs. 6 - andesite s tratovolcanos and volcaniclastics (Sarmatian). 7 - rhyodacite volcanism 
oľ Strelníky Formatio n (Lower Sarmatian), extrusions and tuffs. 8 - effusive complexes of basic and intermecliate andesite in the grabe n fillings 
(Upper Badenian). 9- extrusions (la va tl ows and volcaniclastics of acid andesite in the graben and caldera filling (Up per Badenian ). 10 - andesite 
stratovolcanoes (Upper - Midcll e Badeni an): a - propylitized complex of the centra! zone. b - stra to volcanic complex of !Jroximal zo ne. c - epi
clastic faci es (sandstone. conglomerate. breccia) of the distal zo ne. 11 - in trnsive cornplexes: a - granodiorite. b - granodiorite porphyry. c - d iorite 
and diorite porphyry. d - s ill intrusions oľ qu artz diorite porphyry. e -dykes of quartz diorite po rphyry. f - ne cks . 12 - ex trusiv e domes and breccia 
of amphibole-pyroxene andesite ± garnet - Lower Badeni an, 13 - pre-V o!can ic footlľall a - Lolľ e r Miocene sediments. b - pre-Tertiary rocks. 
14- a - fault. b - faul! delimiting caldera and grabe ns. 
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V nasledujúcom období dočasného vulkanického pokoja 
(vo nchnom bádene) vulkán v značnej miere podľahol 
denudácii, ktorá predovšetký-m zníži la jeho vý-šku. Pri prvých 
poklesových pohyboch vznikajúcej kaldery sa vo vrcholo
vej oblasti stratovulkánu vytvorila depresia s močiarno
jazernou sedimentáciou (2. etapa) a v subrnlkanickej úrovni 
pri poklesových pohyboch centrálneho bloku vznikli pod
mienk) na umiestnenie granodioritovej a dioritovej intrúzie 
(hodrušsko-štiavnický· intruzívny komplex). 
Pokračujúce poklesy vo vrcholovej oblasti vulkánu 

viedli k náhlym a dramatickým zmenám. Pri nasledujúcich 
mohutných erupciách popolovopemzového tufu sprevá
dzaných sériou kolapsov kalderového bloku do vrchných 
úrovní sčasti vyprázdneného magmatického rezervoára sa 
na povrchu stratov ul kánu sformovala rozsiahla kalderová 
depresia veľká okolo 18 .x 22 km, ktorú pri erupciách 
zapÍiíal popolovopemzový tuf a vyššie lávové prúdy a ex
trúzie biotiticko-amťibolického andezitu v celkovej hrúbke 
350-SOOm. 

V nižších úrovniach klesajúceho kalderového bloku pre
nikal do vulkanických hornín rad ložných intrúzií a dajky 
kremitodioritových porfýrov. 

V sarmate sa obnovila aktivita vulkanizmu pyroxenic
kých andezitov (4. etapa). Pri explozívnych erupciách 
a efúziách lávy vznikli menšie satelitné stratontlkány 
v oblasti kaldery (sitniansky vulkán) aj na svahoch 
staršieho bádenského stratovulkánu. Denudačné zvyšky 
týchto vulkánov sannatského veku sa súborne označujú 
ako ľrchná stratovulkanická stavba. Vznikom mladších 
stratovulkánov na povrchu staršej spodnej stratovulka
nickej stavby sa veľmi zmenila morfológia i rozmery 
rnlkanickej stavby. 

Vo vrchnom sarmate nastala dalšia dramatická zmena. 
V centrálnej časti kaldery sa zdvihol velký blok a sťormo
\ ala sa hraslová stavba - hodrušsko-štiavnick_,, hrast. 
Výstup hrastového bloku bol sprevádzaný ryolitovým 
vulkanizmom a súčasným poklesom Žiarskej kotliny 
(5. etapa). Pri zdvihu sa hrastový blok rozpadal pozdlž 
zlomov a zlomových zón na časti. Zlomy pri východnom 
okraji hrastu, prevažne smeru SV-JZ (štiavnická čas(), 
poslúž.iii na výstup rudonosných roztokov a vznik draho
kovový•ch a polymetalických rudných žíl štiavnického 
rudného poľa. 

V panóne - pred 7,2 miliónmi rokov - vznikli pri vý
chodnom okraji hrastu dva menšie bazaltové vulkány. 
Svedect\Om o ich existencii sú dve bazaltové telesá 
predstavujúce obnažené prírndové systémy - vulkanické 
neky k povrchovým vulkánom. Je to bazaltové teleso 
vrchu Kalvária (s Krížovou cestou a barokovS,m kosto
líkom na vrchole) a bazaltové teleso odkryté zárezom 
železnice pri samote Kysihýbeľ. 

Posledným prejavom bazaltového vulkanizmu bol 
vznik menšieho vulkánu Putikov vrch na západnom 
svahu štiavnického stratovulkánu v podobe troskového 
kužela s lávovým prúdom. LávovS, prúd sa pohyboval 
na S a prehradil tok paleohrona. Pozícia lávového prúdu 
na terase paleohrona poukazuje na obdobie risu, čo zodpo
vedá veku okolo 140-130 tisíc rokov (Šimon a Halouzka, 
1996). 

Denudačné procesy. ktoré po skončení\ ul kanickej akti vi
tv štiavnického stratami kánu (zhruba pred IO mi 1. rokm) 
,;odclovali Štiavnické nehy do dnešnej podob). boli naj 
intenzívnejšie v centrálnej časti pohoria a ich účinkom sa 
oblasti maximálneho zd\ ihu \ západnej (hodrušskej) časti 
odstránili rnlkanické a obnažili hornín) pred\ ulkanického 
podložia , rozsiahlom meradle. V prostredí hornín pred
vulkanického podložia bola odkry tá granodioritmá a diori
tová subrnlkanická intrúzia a dalšie intruzírne komplexy. 
Vo \ ýchodnej (štiarnickcj) časti hrastu denudačný zrez 
<xlkryl nižšie úrorne spodnej stratovulkanickej sta\ by. 
Tento zrez odhalil na povrchu aj rudné žily s drahokovo
vou a polymetalickou mineralizáciou. Bohatstvo rudn;ch 
žíl sa stalo základom baníckej činnosti a bolo príčinou 
založenia a rozkvetu Banskej Štiarnice. 

Dôvody na založenie banskoštiavnického geoparku 

Štiavnické vrchy sa \ yznačujú nez\) čaj ne pestrou a zlo
žitou geologickou stavbou. Zahŕŕ'ía širokú škálu homín 
od najstarších období v podobe kryštalických bridlíc 
a granitoidm hcrcfnskeho orogénu (z obdobia zhruba pred 
3-l-O mil. rokov). mladšieho paleozoika (karbón. perm), 
mezozoika a paleogénu I ystupujúcich na pmrch v oblasti 
hrastu. ale sta, bu štím nického stratornlkánu trnria najmä 
horní ny treťohorného andezitm ého \ ulkanizmu. 
Vďaka úsiliu mapujúcich a ložiskO\)Ch geológoľ 

objasnit základné prvky geologickej stavb_y a jej I ztah 
k metalogenetický m procesom \ zn i ku drahoko\ m ej 
a polymetalickej mineralizácie je dnes geologická stavba 
Štiarnických nchov detailne známa a doložená geolo
gickou mapou v mierke 1 : 50 OOO (Konečný et al. , 
1998). Získané poznatky v podobe nm ej syntézy staľby 
a 1ýivoja štiavnického stratov ul kánu umožňuj C1 predl oži t 
ich prístupnou formou širokej\ erejnosti. 

Návštevník banskoštiavnického regiónu sa pri terén
nych pochôdzkach môže prostredníctvom pozoruhodnS,ch 
prírodných útvaro1 zoznámi( s\ ulkanickými horninami. 
procesmi a formami \ ulkanických telies . Pre odkrytie 
hlbších podpm rchových úro1 ní denudačným zrezom 
možno 1ysvctlit vzťah) podpmrcho1ých intruzívnych 
komplexO\ a vulkanických prívod o\ k po1 rchm ej \ ul ka
nickej stavbe. čo je unikátne aj I cclos\ eto1 om meradle. 

Štiavnické nehy. najmä hodrušsko-štia1 nický rudný 
región. boli oblasťou baníckej akti\ it) už od najstarších 
dôb. Podľa archeologických nálezo1 sa predpokladá. že sa 
banícka činnosť\ tomto regióne začala už \ bronzm ej dobe. 
pokračovala za čias kel_tskej ci1ilizácie (1 3.-1. stor. pred 
naším letopočtom). ako aj Rímskej ríše a dosiahla roz
b et najmä ľ stredmeku. Drahé kov) a polymetalické 
zrudnenie sa ťažili aj \ novmeku do nedá\ neho obdobia. 
keď sa v roku 1992 ťažba zastavila a do dneška prežila iba 
banská prcľádzka ťažby zlata\ bani Rozália. 

Po banskej činnosti sa zachmalo množstrn historicky 
cenný-ch pamiatok, ktoré I zbudzujú pozornos( a záujem 
nielen odborníkov. ale aj širokej \erejn0sti. 

V SÚ\'islosti s dobýrnním. ťažbou a úprarnu rúd prebie
hal v tomto regióne I ý znamný pokrok aj \ o výskumných 
metódach. v technológii banského dobývania a prejavil sa 
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1 rade objavov a vynálvezov. Jeho nositeľom najmä Banícka 
akadémia v Banskej Stiarnici založená roku 1762, prvá 
v Európe. 

Banícka činnost a jej dôsledky hl boko zasiahli do prírod
ného prostredia regiónu. Zostali v ňom banské diela, hald) 
hornino1 ého materiálu a v súvislosti s rozvojom ťažby rúd 
1 znikli umelé jazerá. čo zanechalo pečať I ekológii krajín) 
a ži1otného prostredia a \)VOiaio problémy ľ)Žadujúce 
riešenie. 

Preto sa z iniciatívy Ministerstrn životného prostredia 
SR rozhodlo zvo lil banskoštiarnický región pre jeho 
prednosti. pozoruhodnosti jeho geologickej stavby, boha
tú banícku históriu a pamiatky na banícku činnost, ako aj 
pre otázk) súvisiace s krajinnou ekológiou ako vhodný 
na zriadenie geoparku. Obstarávateľom projektovej úlohy 
je Ministerstvo životného prostredia SR. dodávateľom na 
realizáciu projektu Štátn) geologickj° ústav Dionj°za Štúra 
1 Bratislave, Slovenské banské múzeum I Banskej 
Štiarnici a centrum prípravy ern ironmentálnych projektov 
v Banskej Štiarnici pri SI01 enskej agent9re životného pro
stredia. Realizované práce projektoval Státn1 geologický 
ústm D. Štúra v Bratislave. 

Záver a realizované práce geoparku 

V areáli banského skanzenu (pod jazerom Klinger) sa 
zriadila náučno-geologická expozícia Geologickj° vývoj 
Slovenska zahŕííajúca desat zastávok s informačnými 
tabuľami o jednotlivých geologických epochách doplnených 
charakteristickými horninami . Po úvodnej tabuli. infor
mujúcej všeobecne o geologickej stavbe Sl01enska a jej 
pozícii I geologickej stavbe Európy, nasledujú tabule 
o historickom vývoji Zeme a po nich tabule venované 
geologickému vývoju jednotli1jch období (od paleozoika 
po krnrtér) doloženj°Th na Slmensku horninovými kom-

plexmi územnS ch celkm. Posledná zastá1 ka posk) ruje 
informácie o nerastnj°ch suro1 inách SIOI ens ka. 

Ďalšia expozícia I prírodnom prostredí na nehu Paradajs 
na deditnástich zas tá1kach s inťormačnj°mi tabuľami 
pri bi ižuje geologickú stm bu a vj° 1 oj štia1 nického strato
v ul kánu vrátane histórie baníctrn a geologického I S skumu. 
Kombinácia náučnS ch tabúľ s I Skladom o 15°1 ojovj° ch 
etapách štiarnického stratonil bínu ( 1 rátam: hornino1 S ch 
komple\ov podložia) a I zori e k hla1 nj°ch t) po1 hornín 
ponúka jedinečne, príležitos ť na pochopenie geologickej 
stavl,) a sopečnj°ch procesm. ktoré túto krajinu ut1árali . 

V roku 200..-J. sa urči Ii tras\ náuč110-2eologick, ch choclní
km I ú~emnom celku turi:rik) Štia;nické B,;ne. na kto
ľ)Ch sú zaujíma1é prírodné geologické objekt) a objekt) 
s montanistickou a ekologickou tematikou. K nim sa 
z oblasti geológie, montanistik) a ekológie spracmali 
scenáre náučnS ch tabúľ. ktoré názorne zoznamujú ná1 štn -
níka geoparku s I ulkanickj°mi procesmi a horninami 
štiavnického stratovulkánu. s historickj°mi dokladmi 
a pamiatkami baníckej činnosti minulj°ch dôb, ako aj 
s krajinnou ekológiou malebn)° ch Štiarnických vrcho1 ·. 

V roku 2005 sa podobne spracujú náučno-turistické 
chodníky v banskoštiarnickom C1zemnom celku. 
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Geological heritage, geological sites and geotourism 
the Vihorlatské vrchy Mts. (Slovakia) 

BRA'-/ISLAV ŽEC. MARIÁN STERCZ and KA TARÍ'-IA ŽECOV Á 

Geological Survey of the Slovak Republic. RC Košice. Jesenského 8. 040 O I Košice. Slovak Repu bi ie 

(Recei1wi 30. 5.2005) 

Abstract 

ľhc Vihorlatské vrchy Mts. are very important [rom a viewpoint of the geological heritage and 
abounds with intercsting geositcs. but only seve ral of them have been registered and have already 
obtained status of geoconservation. ľhe whole region is important from the viewpoint of water mana
gement. soi l protection. geology. ílora and fauna protection, as well as forestry Well -equippcd tourist 
and educational trails allow visitors a deeper knowledge of the Vihorlat area nature beautics. The 
declared large- and small-space protected areas (landscape. botanical. etc.) comprise Vihorlat Protected 
Landscape Area. Zemplínska Šírava Protected Area. 6 national nature reserves . 11 nature rcserves 
and 5 nature monuments. 

Kcy words: gcological heritage. geosites. geological -educational map. geotourism. Neogene volcanism. 
Vihorlatské vrchy Mts. 

A part of the most interesting geological heritage oť 
the Eastern Slovakia is located at the border area with 
Ukraine, in the territory oť the Zemplín region, where 
some potential geosites lie in the area of the Vihorlatské 
vrchy Mts. (Fig. 1 ). Thi s volcanic ťield cxtend over the 
area exceeding 500 km 2. The heights of the mountain on 
the Slovak side vary from 150-300 ma. s. 1. in the foot
hils to 400-600 m in the inner depressions and up to 
900-1000 mat the crests of the main range. The highest 
summits Vihorlat (1075 ma. s. 1.), Nežabec (1023 m 
a. s. 1.), Motrogoň (1017,9 ma. s. 1.) , Sninský Kameň 
( 1005 m a. s. 1.) are located in the centra! part of the 
mountain. In geological approach, volcanic field repre
sents easternmost volcanic mountain of Slovakia. From 
the geological point of view this area represents volcanic 
mountain. which originated in Tertiary - during Neogene. 
when the calc-al kaline lavas erupted. The eruptions, as 
well as the andesite lava effusions formed several larger 
and smaller andesitic stratovolcanoes. Prominent volcanic 
acti\'ity was a very important geological factor shaping 
the relief of massif that has been controlled by denuda
tion, erosion and ťluvial processes. 

Geological setting 

The geological setting of the Vihorlatské vrchy Mts. 
(Žec et al., I997a. b) is rather complicated and main vol
canic structures are located across of units of the lnner and 
Outer Carpathians. Here the rocks of the Humenné Meso
zoic, Klippen Relt Mesozoic, "Klippen Belt" Paleogene, 

448 

Inner Carpathian Paleogene. Neogene and Quaternary are 
exposed. The above units belong to the lnner Carpat
hians. The Magura Paleogene (Outer Flysch) crops out 
north to the above gcological units and belongs to the 
Outer Carpathians. 

The most interesting geological unit from the geomor
phological, geological and other points of ,·iew is Neogene 
volcanic mountain. The volcanic activity in the Vihorlatské 
vrchy Mts. area started during Lower Badenian (approxi
mately 16-I.'i Ma). This type oľactivity is represented by 
rhyodacite tuťťs similar to Hrabovec tuťťs. The , olcanic 
activity continued 12.5 Ma ago (in the Middle Sarmatian) 
by intrusion oľ volcanic bodies oľ rhyodacite composition 
(the Beňatinská voda rhyodacite) . In the south-western 
part of the region. the similar volcanic character produced 
morphological ly distinct large-dimension extrusi, e bodies 
oť the Vinné andesite complex - so-called extrusi,e domes. 
We can see them in the area of Vinné, Trnava n. Laborcom, 
Porúbka. and south of Kamienka and Modra n. Cirochou 
villages. 

The most violent volcanic activily was taking place 
from the Late Sarmatian up to the Lower Pannonian 
(approximately 12.5-9.5 Ma). The origin and e, olution 
of andesite volcanoes and stratovolcanoes is a characteristic 
feature of this period. The common feature oľ this I olcanic 
activity is its prevailingly explosive oťťset 11ith gradual 
increment oť eťťusive aclivity. lts end is characterized by 
intrusions of volcanic (so-called intrusi1e) bodies. The 
explosive activity was oť Strombolian, Vulcanian and 
Plinian types. In the course oť the above explosi1e-eťľusive 



lo'n'I 
E3 
'"" b. 1 Ľ] 
Ľ] 

~ 
~ 

a) významné priroduné odlayvr, 
b) UIIW!é zárezy 
a) significanl natural outcrops,-
b) artificial cuts 

a) krnsové jaskyne: b) nekrasové jaskyne 
a) lrant caves: bJ non-karst cave.s 

a) kamenné bralá; b) kamenné moria 
a) rocks c/fffs; b) block-fteúis 

lomy 
quarries 

štrl<:ovne, pieskxM!e a hliniská 
gravet sand and kJa,n pits 

opustené baoské diela 
abandoned mlnes 

hraničný priechod 
barder crossing 

--1--19 

-v-

' 10 ,r I' 
v " ~ 

~ ~<~ 1J ts l 
'</& 

4 ... ., -... ... 

-

~ 
a/ pramene; b) minerálne pramene a kyselky 
a) sprlngsi b) mineral waler springs and 
aclmdcu.s waters 

,~1 
~ 
0 
lolJolJI 

hranica chranenébo územia prfrody 
bordn' aj nature reserves 

,,,, ,,, 
- - ,r , .. r 

~ nálezy:a)fauny:b)llóry 
~ find, of: a)Jauna: bJ.fú,ra 

branica chránenej krajinnej oblasti 
border of Protected Lmulscape Area 

-v- 1 
-y-~9 ,,-r 
-V-1 

IT]e, 
čl8la opisovaných objektov 
nwnbers of accounted objects 

~ cykloruristická trasa 
~ bicycle mul 

vstup do vojenského obvodu: a - vydávanie povolenia; 
b - vstup s povolenfm 
entrance into mililary area: a - permit; b - enter 

íTTTll značené turistické a náučné trasy 
ILLLLJ marked hiklng and educanonal trails 

hranica vojenského obvodu 
border of military area 

Fig. 1. Selected geosites of the Vihorlatské vrchy Mts. 

activity two distinct andesite stratovolcanoes chains were 
formed. The eastern one, oť the south-east - north-west 
direction comprises morphologically isolated stratovol
canoes Popriečny, Diel and Morské oko. The western one 
oť the south-west - north-east direction is created by 
morphologically conjunct stratovolcanoes Kyjov. Sokol 
ský potok and Vihorlat, up to Morské oko, where both 
chains are conjoined (Kaličiak et al., 1985) . Rather 
eccentric is the ex pl osive volcano Kamienka, covered by 
lava ťlows oť Kyjov, Sokolský potok and Morské oko 
stratovolcanoes. 

The enormous amount oť the Quaternary deposits occurs 
on thc north and south submontanc part oť the Vihorlat
ské vrchy Mts. To the end of Pliocene (approximately 
1.8- 5 Ma), the lake below Vihorlatské vrchy Mts. had 
bcen gradually changing into swamps and marshes, with 
deposition oť various organic sediments. The great por
tion of them had been removcd by subsequent crosion and 
denudation processes. At that time, on the fault contact of 
the Humenské vrchy Mts. and the Vihorlatské vrchy 
Mts .. travcrtines were ťormcd. 

The climatic conditions frequently changed. In the colder 
pcriods during Pleistocene (approximately 1.8 až 0.1 Ma) 
a huge amount of material was lost due to intense mecha-

nical weathering. Thc dissected relief led to gravitational 
transport. 8 5 this way, ston) ··seas·· and blocky fields 
hm e originated. In the adjacent regi ons thc loess has bcen 
produced, today characterizecl in term s of loeSS) loams. 
Approximately 100 OOO years ago (during a so-called last 
glacial period). forming oť peat started in Lhe ""Šírava 
Deprcssion"" and has continued ťurthcr on. The lakcs have 
been formecl in the Vihorlatské vrch) Mts .. starting to be 
filled b) organic or inor~anic material. ľhe peat bogs 
Podstav ka, Hypkana and Durm a mláka ha, e originatcd. 
The Morské oko Lake is dated back to this period. too. 

Draft candidate list of geosites 

Geositcs record the important ph)sical phenomena 
from which we can trace evolutionar) hi stor) of subjectccl 
area (Žec ct al.. 2004). The Vihorl atské vrch) M ts . are 
more than IO million years olcl and this draft comprises 
some interesting geological sites. 

1. The Beňatiná water - rhyodacite: \Jorth-east of the 
Beňatiná village, in the Reňatinská voda Creek ,a!ley, the 
extrusi vc rhyodacite bod) with garnet, ex posed in an 
abandoned quarr1, is cropping out. In the rhyodacite we 
can find tiny garnet crystals reaching O.] mm dimensions. 
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T hey occur only sporadically. The radiometric age of the 
rhyodacite is 12 ± 0.5 Ma (Middle Sarmatian). The extru
si1e body is situated below ex.plosive-effL1si\e products of 
the Popriečny Stratovolcano. 

2. Bystrá: A morphologically distinct volcanic body -
so-called clyke - is croppi ng out the upper part oť the 
Bystrá Brook vallcy. within the centra! 1olcanic zone of 
the Bystrá Formation of the Diel stratovolcano. lt reaches 
a thickness of 3-5 mat length of 150 m. The dyke stri
kes north-south to north-east - south-west di rection. and 
it has typical polygonal jointing oriented perpendicularly 
to dy ke · s strike. The dyke is ex posed up to 8 m abm e the 
surface. 

3. Čierny potok: This intersting geological site is situa
ted on northern slopes oť the Morské oko Stratovolcano. 
T he remnants of 1am flows are exposed hcre in form oť 
isolated outcrops. They are documenting the geological 
and geomorphologic evol ution oľ the volcanic mountai n 
range. 

4. Drieň: ľhis area is located on the south-west slopes 
of che Diel Stratovolcano. covering the area of 11.25 
hectare. The Diel elevation (3-J.5 m a. s. l.) represents 
a distinct morphological elevation of basaltic anclesite, 
\\ hich arises from the evenly relieť of larn flows. lt is 
representecl by massive blocky andesite with tluiclic strnc
lllľe s on its ríms - they Jed to its laminar dis integration. 
The elíps are orientecl into the centre of the body. The radio
metric age is estimatecl at 11.8 ± 0.6 and 11.9 ± 0.5 Ma 
(Middle Sarmatian). 

S. Kapka: The geological site is situated in the centra! 
part of the Vlorské oko Stratornlcano, approximately 
700 m south-\\eSt of the Morské oko Lake, on the slope 
abO\e the Kapka Brook. An extensive body (350 x 200 m) 
of seconclary quartzites is e.xposed here. lt is characterizecl 
by líght-grey. greenish and pinkish-spottecl metasomatic 
rock s I\ i th a rich mi nera! assemblage. Besides the quartz. 
following minerals have been distinguished: mica. 
cliaspore, topaz. andalusite, corundum, tridymite. dumor
tieri te. rutil e. fluorite , tourmal i ne, monasi te. apa ti te and 
kaolinite. Seconclary quartzites represent a ··cap" of the 
apical part of cliorite porphyry intrnsion. ľheir origin is 
eon nectecl w i th hyclrothermal a cti vi ty wi thi n cen tral 
volcanic zone. 

6. Majmová: In the centra! and transitional volcanic 
zone of the Diel Strato\olcano. morphologically distinct 
volcanic form s - clykes - are exposecl. These linear boclies 
wi th an average wiclth oľ 5 to 12 m can be observed at the 
length of 80 to 100 m. An dyke example, with columnar 
jointing orientecl perpendicular to the clyke course. can be 
observecl below the Majmová elevation, protrucling ťrom 
the neighhouring rocks up to 15 m. The andesite dyke 
may he ťollowecl to a total length oľ -:1-50 m. 

7. Morské oko (Sea Eye): This National Nature Reserve 
1vas cleclarecl to protect biological values of the Morské 
oko Lake. its tlora and fauna associations typical for East 
Slovakia volcanics and the surrouncling lanclscape. with 
scientiťic-research, eclucational and cultural goals. The 
protected area comprises the Morské oko Lake and sur
rouncli ng bcech forest stancls. which serve as the buffer 

protection zeme. The lakc is situatecl at the alti tucle oľ 
618 m a. s. 1. fts formation 11 as cunditionecl b1 a huge 
lanclslicle. \1 hich took place in the Lpper Holocenc. T he 
lanclslide dammed the \ alle:, oľ the Okna Brook and crea
tecl the lake. Due to its origin. isolation and l\ater. with 
lack oľ mineral matter. a s peciťi c I\ ater regime has cle\ e
loped. In the lake itselť. an acceleratecl process oľ ageing 
is taking pl ace. 1\ hich is leacling to changes in ťonner 
ichLh)oťauna. as 11ell as to rapici annual altei-ations of 1\ater 
level. ľhe resen e cm ers 108.-:1-8 hectarc. the \, ater su1face 
area is 13.8 hectare. 

8. Múr: lsolared re l ics oť t\1 o Ln three ld\ a ľl(m s in the 
1 ici ni ty of the Múr ele\ ation (8.)2.5 m a. s. 1.) are repre
sented by andesites oľ the S11insk5° kameň Stratm olcano. 
The Java flows ha\ e bloc k) jointing \\ ith transitions to 
platy jointing and almost horizontally positioned. Within 
the proťi Ie. we ma) obsen e layers oť the recl -colourecl 
la va breccia ( on the boltom). \I ith Lransi tion ťrom blocky 
jointing into platy joinLing of the Java ľlow. At places. 
the lava hreccia tongue- like penetrates into the mono
lithic lm a. The thickness of the la\ a fälll s ranges from 8 
to 12 m. 

9. Orechová: Larn ťlo\\ s of thc Popricčn) StraLOI olcano 
form tongue-I i ke uniclirectional boclies \\ i th an m erage 
thickness of about 25 to 30 m or more. T he la\ a flo\ľ s 

hm e a char::icter oť e\tcnsi\ e bodies. In the quaIT) east 
from Orechcl\á (belol\ the elc\ation 196.3 m). \\e ma) 
ohsen·e a t) pica! closing of FI uicli ty planes. which pro\ es 
for the e\istence oť fonner communication channel. through 
which more fluid part of 1am was ťlowing \\ithin the final 
consoliclation stage of 1am body. 

10. Ostrá Stráň: Approximatel) 1 km east of the 
Kamienka Village, on the southern slopes oť the Stráň 
elerntion (-1-92.-:1- m a. s. 1.). p) roclastic proclucts oť the 
Kamienka StralO\ olcano are cropping out. The entire 
structure is exposecl due to erosion cut o ľ the Kamenica 
Brook. Exposecl \ olcanic zonc comprises also comm un i
cation channels. i. e. necks and d) kes. The superincum
benl of the Kamienka StratO\ olcano proclucts is represen
tecl by efťusi 1e serie s ol' Morské oko and Sokol s k S- potok 
stratovolcanoes. 

11. Podstavka: This geological site is locatecl at an al 
titude of 763 ma. s. 1. lt is also National nature Resene 
that was cleclarecl in orcler to protect the unique fen peat 
biotopes with rare flora species ťor scientiťic- research goals. 
ľhe peat bog itself measures 1.59 hectare. The average 
thickness oľ the turf is 12.5 m. and the maximum one is 
21 m. lts de1elopment startecl 8000 )ears ago. in Lower 
Holocene. 

12. Sninský kameň: This geosite is one or the most 
picturesque nature ťorms oľ the 1\ hole region. T he rock) 
pJateau covers 1.62 ha. The most di stinct morphological 
form is the lava ľlow relic. IVhich creates the Sninsk5° 
kameň elevation itselť ( J 005 m a. s. 1. ). situated north
-west oľ the Morské oko Lake. ľhe relics of la\ a flow oť 
anclesile composition are arrangecl in line of rocky cliťfs 

\\Íth a height of 15- 20 m \\Írh a total length of 300 m. 
The age or lma flows is repol"lecl as 10. -+ ± 0.5 Ma. The 
cliffs themseh es hm e a characteť of a fiat summit. ťrom 
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.Fíg. 2. Laľa ľlow s of 1he S11insk5 kameň Formation. triangular poi nt 
Sninskf kameň 1005 ma. s. 1.. Morské o ko Stratoľolcano. 

which a nice panorama (Fíg. 2) of the Vihorlatské vrch) 
Mts., the Morské oko Lake and northern Paleogene Flysch 
is sho11ed. ľhe cliffs are available via steel paths and 
ladders equipped 11ith stair rails and they are a compound 
of Educational ľrail Morské oko Lake - Sninský kameň -
Sninské rybník). 

13. Temlov: 1500 m south-11est oť the Bačkajovský 
nch elerntion (958 m a. s. 1.) in the upper part of the 
Breznický potok Brook valle) and north-east of the Prie
kopa Village cliffs oť the fallen pyroclastic deposits crop 
out ata length of 150 m. The} represent lapilly-pumice 
tuťfs. Vulcanian breccias and agglomerates scveral tens oť 
metres thick. The agglomerates consist oť blocks oľ ťrag
mented lava and pyroclastic bombs reachi ng 0.5 m di
mensions. ľhe bom bs ha1 e spherical and cauli flower-1 i ke 
shape. Lapili) and pumice deposits are composed oť an
gular and subangular pumice of 1-5 cm dimensions and 
lapilli reaching up to 3 cm. Al places, the pumice por
tion is 60 % oť the deposit. ľhe fragments oť cr;stals are 
present, too. The volcanic products document so-called 
Vulcanian eruption type. 

14. Vihorlat: ľhe Vihorlat elevation itself (!075....J. m 
a. s. 1.) represent a centra! protrusion (volcanic body). 
built up of andesites with blocky jointing. ľhe steep 
southern slope, just below the summit. is covered by 
blocky dcbris. The age of the prolrusion is esti mated al 

9.7 ± 0.7 Ma. There is spectacular panoramic I ie11 of the 
Vihorlatské nch) Mts. from the summit. 

15. Viniansky hradný vrch: This geological site is 
situated west of the Vinné and east ot the Trnarn n. l,abor
com Villages. The andesite bod) of the Vinné castle is 
an ť\ample oť morphologicall) distinct form. les section 
is al most isometrie to irregularl) elliptic. The inner block) 
structure oť the bod) is ex posed on thc south-east limit oľ 
the abandoned qua1T). T he radiometric age oť andesitc is 
estimated at 12 ± 0.5 Ma (Middl e Sannatian). 

Geotourism and geological -educational map 

ľourist routes 11 ith some geological sites. ethnogra
phic curiosities and other remarkable sites are typical ťor 
this region. For I isiti ng of this area there sen e al so the 
geological-educational map (Žec et al.. 200 1) that com
prises map and booklet 11 ith ť\ planations. T he ťront si de 
oť the map presellls the geol og) oľ the region. T he re1erse 
side includes information on geological setting of che 
region and sorne of its 1olcanological aspects as 11 ell as 
on fauna and ťlora and regional ethnograph). 111 ustrati Ie 
parts of the map are photographs. schemes and thematic 
maps. The booklet pro1 ides Le,t e,planations to the map. 
imparting inťonnation on liv ing and inorganic nature and 
descriptions and schemes of the V ihorlatské HCh) M ts. 
An information on rcc reat ion and touri st opportunities. 
as 1ľell as thematic dictionary. are also prm ided . 

Conclusions 

The erlľironment of the Vihorlatské 1rch) M ts .. together 
11ith many elements oť human acti1it). gi1e the country 
a specific comple,it) ťull of unusual charm and uniquene
ss. The most I al uable and accessi bie geological si tes b) 
regional net11 ork after thc selection 11 iii bc proposed as 
new candidates to the European li st. 
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Geologické exkurzie - súčasnosť a budúcnosť 
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Geological excursions: Recent and future 

The principal information about the country. being provided b) geological sc iences. allows to un
derstand its behaviour as well as common or catastrofi c natura l processes. their results and consequen
ces. ll allows to perceive the geographic peculiarit ies of the country and relations between the roc k en
vironment and further components of the country The available information about country forms the 
posi tive relation to li ving environment. The contribution is addictecl to geological excursions. their im
portance and perspectives and introduces the guide -book Geological excursions in Slornki a. 

Key words: excursions. geological exc ursions. guide-book. geological museum in nature 

Exkurzie a vychádzky do prírody na geologicky zaujímavé 
miesta by mali byi neodmys l iteľnou súčas ťou geovedného 
vzdelávania na všetkých stupňoch škôl vrátane vzdelávacích 
programov a kurzm pre učiteľov prírodovedných predmetov, 
ale aj pre pracovníkov rozličných oblastí verejnej správy. 
Geologické vedy poskytujú základné informácie o krajine 
a od nich sa odvíja chápanie j ej fungovania, uvedomovanie 
si príčin bežných, ťažšie postrehnuteľných aj katastrofických 
prírodn5'1ch procesov, ich výsledkov a dôsledkov, vnímanie 
geografických osobitostí a vzťahov medzi horninovým 
prostredím a ostatnými zložkami krajinnej sféry, geologická 
a geomorťologická podmienenos( spôsobu využívania území 
a rozvoja istej ľudskej činnosti , ako aj vytváranie pozitív
neho vzfahu k s1etu a životnému prostrediu. 
Cieľom nášho príspevku je zamyslieť sa nad vjznamom 

geologických exkurzií, nad ich súčasným stavom, ale aj 
budúcnosťo u a zároveň predstavii metodickú príručku 
Geologické exkur::,ie po Sfol'ensku. 

Geologické poznanie ponúkané pri exkurznej činnosti 
cez prizmu faktov, rozprávaní a príbehov o mineráloch, 
horninách a skamenelinách, ale aj o ľuďoch, ktorým 
„kamene'· učarovali, dáva možnosť dotknúť sa zázraku 
,.obyčajného" sveta kameňov, pre mnohých stále málo zná
meho. Geologické e.xkurzie do rôznych priestorov (obec -
dekoračné kamene, umelS a prirodzený zárez, stará banská 
halda, umelý a prirodzený odkryv, geologický vrt, kame
nársky podnik, múzeum vrátane múzea v prírode. jaskyňa, 
náučný chodník. náučná lokalita a i.) dávajú lepšiu mož
nosť poznám( objekty nežil ej prírody ako produkty geolo
gických procesov, rozmýšľať o tom, ako sa okolitá krajina 
formovala, ako sa tvorili jej geologické dejiny, ako možno 
poznatky o neživej prírode využiť. kde hľadať najzaujíma-
1ejšie kamene a pod. Veď Slovensko svojou geologickou 
stavbou a georeliéťom pripomína pestrofarebnú záhradu, 
1 ktorej „rastú" nedozerné roviny, mierne pahorkatiny, ma
jestátne hole aj cti I oko rozorvané hrebene a štíty vytvorené 

452 

na rozmanitom horninovom podklade. Pod zemou sa na
chádza čarovný svet jagavfch komnát a palácov, jazierok 
s kri štáľovou vodou, podzemných riek a hl boký·ch priepastí 
jaskynného sveta. Na mnohSch miestach vy I icrajú mine
rálne pramene, často 1ysokej teploty a l i eči1é. V dolinách, 
niekde širokých, inde úzkych, charakteru tiesňav a kaňo

nov, sa vypínajú py šné hrady, svedkm ia bohatej histórie 
našej krajiny. A za všetkou tou nádherou stojí kameň. 

Kamenná tvár Slovenska má za sebou dlhý život, 
v ktorom sa niekoľkokrát vystriedali obdobia morského 
a suchozemského vývoja, vrásnenia, magmatickej a sopeč
nej činnosti. ale aj zvetrávania. rozrušovania a zarovnáva
nia zemského ponchu. To všetko zostal o uchm ané práve 
v kameni , ktor5' sa tak stal v5'bornou učebnicou históri e 
zemskej kôry. Geologické objekty sú zaujímavé nielen 
pre geológa vedca či učiteľa, ale často oslm ujú aj bež
ného človeka, žiaka, študenta. turistu. ochrancu prírody. 

Geologické poznatky sú pomerne náročné na sprostred
kovanie, a preto najlepšou učebnicou pre záujemcov o ne
živú prírodu je príroda sama. K aždý, ale predovšetkým 
učiteľ geovcdn5'ch prcdmetm by mal poznal s1 oje okolie 
aj ostatné časti Slovenska a 1 edieť. kam zavies ť svojich 
žiakov. aby im ukázal krásu neživej prírody a podmiene
nosť ži vej prírody neži I ou, a tak dokumentoval nielen 
učebnú látku, ale aj evokovať zmysel pre ochranu prírody 
a životného prostredia. Exkurzie a 1ychádzky majú aktiv i 
začný a moti1ačn5' charakter a pri 15'učbe geológie neza
stupiteľné miesto. Žiak pri nich „vychádza'· do terénu, do 
podmienok, ktoré sú didakticky cenné a poznáva pľírodné 
prostredie. Oboznamuje sa s objektmi. janni a procesmi, 
ktoré nemožno demonštrovať v triede na I yučmacej hodine. 
Práve pri práci v teréne je ľahko usk utočniteľn5' .. krok" 
od emocionálneho zažívania prírodv po jej pochopenie. 
Žiaci dostávajú možnosť učit' sa p,oznávať, porovnáva( 
a hodnotiť objekty neživej prírod) na mieste ich prirodze
ného 1ýskytu. Na konkrétnych príkladoch môžu vidieť 
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vzájomný vzťah a podmienenosi jednotlivých zložiek 
krajiny, rozvíjať svoje pozorovacie schopnosti a zručnosti, 
ako aj získavať návyky a kompetenciu samostatne pracovať. 
Rornako dôlež.itá je možnosi zberu vzoriek minerálov, 
hornín a skamenelín. 

Aj napriek tomu, že exkurzie a vychádzky patria medzi 
časté organizačné formy vyučovania, práve v sprostredkú
vaní geologického poznania sú stále ešte nevyužité mož
nosti. A to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa 
rozhodli v rámci grantového projektu KEGA spracovai 
metodickú príručku Geologické exkur::,ie po Slovensku. 
Táto publikácia poskytne vhodný materiál na poznávanie 
prírody in situ, na realizáciu geologických exkurzií a vychá
dzok so žiakmi aj na praktické cvičenia v teréne. Je určená 
aj pracovníkom mimoškolských organizácií pôsobiacich 
\ záujmových krúžkoch a pri dalšej činnosti, ako aj turis
tom a všetkým, ktorí majú radi prírodu. 

V rámci projektu sme urobili základný terénny výskum 
na l08 vybraných lokalitách Slovenska s cieľom overiť 
lokality uvedené v dnes už nedostupných prácach prof. 
Mi šíka (1976) a prof. Zorkovského (l 962) a vybrať nové. 
Navrhli sme metodiku opisu lokalít, urobili aktuálnu foto
dokumentáciu a dokumentáciu vo forme nákresov odkryvov 
a z každej lokality sme odobrali vzorky na presnejšiu iden
tifikáciu. Dôležitým cieľom bolo zistii súčasný stav lokalít, 
ich prístupnosť, odkrytost záujmového javu, vhodnosť 
na exkurznú činnosť a pod., ako aj na didaktické využitie 
C1zemia a lokalít, ktoré sme doplnili aj úlohami pre žiakov. 
Údaje o lokalitách sme spracovali vo fonne pasportov, pri
prm iii webovú stránku www.fns.uniba.sk/studium/vyukove 
materialy/didakti ka geologie, do ktorej sa pasporty umiest
nili, a vytvorili interaktívne mapy Slovenska (\'Šeobecnú 
fyzickogeograťickú mapu Slm ens ka, geologickú mapu 
a mapu geomorfologických j ednotiek Slovenska s lokal i
tami), Na základe požiadaviek učiteľskej verejnosti sme 
doplnili informácie o faune, flóre a o kultúrnohistorických 
zaujímavostiach. 

V čom vidíme budúcnosť geo!ogick)ích exkurzií a vy
chád::,ok? V prvom rade v zmene prístupu širokej laickej 
\ erejnosti ku všetkému, čo sa týka geológie v tom naj
širšom slova zmysle, v podnietení záujmu o geologickú 
históriu krajiny, uvedomenie si geologickej podmiene
nosti mnohých prírodných javov v krajine, ale aj využí
vanie územia človekom, Jednou z možností, akou cestou 
sa uberai, je tvorba geologických múzeí ť prírode, Tie 
predstavujú uzavreté alebo otvorené areály (napr. opustené 
kameňolomy, významné geologické odkryvy, expozície 
hornín v rámci náučných lokalít, náučných chodníkov, 
banských skanzenov a pod.), v ktorých sa budú názorne 
demonštrovať rozličné geologické javy priamo v teréne. 
Tie však boli na Slmensku až donedávna v takej podobe 
ako okolitých krajinách, napr. v Českej republike alebo 
v Madarsku, skôr výnimkou. 

Koncom roku 2001 sa otvorilo prvé geologické múzeum 
ľ prľrode v Starom kameľfo!ome pri obci Del'ín. Devín 
a jeho okolie patrí medzi najzaujímavejšie a najvzácnejšie 
lokality Slovenska, Na malej ploche ho príroda obdarila 
nezvyčajnou rozmanitosťou geologických javov, cennými 
paleontologickými nálezmi a unikátnym floristickým 

a faunistickým bohatstvom. Kameňolomy na s,ahoch 
Devínskej Kobyly ako pozostatky po dávnej ťažbe sú síce 
nevhodným zásahom do prírodného prostredia, no na druhej 
strane sú svedkami zmien zemskej kôry. A práve to bol 
jeden z dôvodO\, ktoré \'iedli k ''Y t, oreniu múzea, prírode 
v opustenom kameňolome. Súčasťou expozície sú dva 
veľké informačné panely. Prvý okrem osto,enia ná,števní
kov predstarnje geologické zaujíma, osti lomu, , ktorom 
sa ťažil druhohorný dolomit až dolomitický ,ápenec. Lommá 
stena je uni kárnou ukážkou fosílnej morskej transgresie 
spred l-t--I6 miliónm rokov a neptunických žíl - puklín 
v druhohornom vápenci I y plnenom pieskom pri morskej 
záplave v mladších treiohorách. Druhý panel sprevádza 
návštevníkov históriou a súčasnosfou Dednskej Kobyly, 
Žula, kremenec. vápenec, dolomit pieskovec ·a riasový 
vápenec - to sú vybrané exponáty hornín dokumentujúce 
geologický vývoj Devínskej Kobyly, Ná, števník múzea 
sa tu dozvie nielen, ako a kedy tieto horniny vznikali, ale 
aj na čo sa využívajú. V skladačke, ktorá je k dispozícii 
\ ekocentre DAPHNE I Devíne, je okrem iného história 
a za ujímavosti kameňolomov. ktoré ,.krášlia'· svahy 
Devínskej Kobyly, Mnohých určite zaujme informácia 
o Štokerauskej vápenke s odkrytý'mi podzemnými kraso
vými útvarmi a puklinami vyplnenými unikátnymi z1yš
kami suchozemských stavovcm. napr, predchodcm koní, 
homoidných opíc a i, 
Ďalším príkladom, ako možno pribi ížit , ý sledky geo

logického poznania širokej verejnos ti, je expozícia veno
vaná geologickej sta1 be Západných Karpát v Banskom 
skanzene v Banskej Štiavnici, Spol u s geologickým 
náučným chodníkom Paradajz. ktorý demonštruje geolo
gický vývoj a stavbu štiavnického stratornlkánu, a s pri
pravovanými náučným i chodníkmi v okolí Štia1 nických 
Baní je súčastou Banskoštiavnického geoparku. 

S menšími npozíciami hornín sa možno stretnúi napr, 
aj ,, Pieninách, Tam , doline Lesn ického potoka je 
náučná lokalita, ktorá poskytuje informácie o horninách, 
a na turistickom chodníku z obce Muráň na M uránsky 
hrad informačný panel a expozícia hornín budujúcich 
Muránsku planinu. 
Ponúkať vý,sledky geologického poznania mnohých 

generácií prostredníct,om putovania po geologických 
lokalitách by mohlo byt v budúcnosti výbornou formou 
a prostriedkom poznávacieho turizmu pre našich aj zahra
ničných návšterníkov, Jedinečná rôznorodost prírodných, 
kultúrnych a historických atrakcií koncentrovaných na re
latívne malom území Sto, enska clám všetky predpoklady 
na vytváranie väčších ťunkčnopriestorových systémov 
umožňujúcich rekreáciu a aktívny poznávací turizmus 
s celoročným využívaním. Vyjadrujeme pres\ edčenie, že 
v tomto systéme určite nájde srnje miesto aj geoturi zm us 
prostredníctvom geologi ckých nkurzií a 1ychádzok, 
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Netradičné geologické exkurzie v centrách miest 

DA'-IIEL PIVKO 

Kated ra geo lógi e a paleontológie Prírodm edec kej faku lt) llniHrzity Komenskt' ho. 
Ml) nská dolina. 8--1-2 15 Bratislava. S lov enská repu bi ika: pi, ko(á ni c.fns. uni ba. s k 

( Doru,'ené 23 . 3. 2005) 

Unconventional geological excursion in the city centres 

During the last 15 yea rs the la rge accumulation of natural stones from al! the "orlcl and ,·a rio us geo
logi ca l unit s in the city cenlres enables to perform the geological excurs ions to sho" man) t) pes 
oť rocks. ,·arious struc tures. rninera ls and fossils excellentl) ,·isible on large po lished areas of ľacings 

in short tíme. The excursion of natural stones connects kno" ledge ľrorn ph) sical geolog). pct rog raph). 
tectonics. paleontology. world geology and cleposit geology Bes ides of them the rocks can aho gi , e 
aesthetical expcri ence. knowledge of history and architecture of bui ldings. lt is possible to arra ngc the 
geo log ical excursion and excursion guide after documentat io n of s ites. consultation w ith loca l s to ne 
firrns and work "ith li te rature and inte rnet. 

Key words: decoration s tone. excmsion. c ity ce ntres 

Úvod 

Za pos ledných pätnásť rokm pribudlo v centrách miest 
množstv o nových kamenných obkladov s exotickými 
horninami z celého sveta. čo umožňuje robil atraktívne 
časovo a finančne nenáročné exkurzie. pri ktorých sa dajú 
spájať geologické poznatky s vedomosťami z technických 
aj umeleckých disciplín. Exkurzie možno robiť pre žiakov 
a študentov všetký,ch stupňov škôl , ako aj pre širokú verej
nos ť, ale problémom býva identiťikácia druhov kameňa. 
lebo exkurzných sprievodc01 takmer niet. 

Geológovia sa kameľíom používaným\ mestských cen 
trách venovali okrajovo v populari začných článkoch. ale tie 
zachytávajú len časť problematiky. Systematickejšie štúdium 
sa začalo až v 70. rokoch 20. stor.. ked vzrástla potreba pro
pagovať geológiu po jej útlme. Jeden z prvých podrobnejších 
článkm na tCtto tému je od Wilsona (1979). V okolitých 
krajinách \ yšli aj podrobné knižné publikácie o kameňoch 
miest. a to Prahy (Bfezinová et al.. 1996). Viedne (Seemann 
a Summesberger, 1998) a Krakova (Rajchel, 2004). 

V súčasnosti je \ iac exku17.ných sprievodcov zverejnených 
na Internete (napr. Withington a Olson. 1999). Mnohé, 
najmä americké univerzity majú sprievodcov, a tak môžu 
študenti študoval kamene aj individuálne. 

Na Slovensku je situácia horšia ako v susedných krajinách. 
lebo podrobná knižná publikácia stále chýba. Stav v Brati 
slave čiastočne zmapoval populárny článok Mišíka ( 1998) 
a podrobnejší článok Pivka ( 1999) zdokumentoval hlavné bu
dovy v centre Bratislavy a identifikoval až 80 druhov hornín. 

Dekoračné kamene 

Dekoračné kamene sú dobre leštiteľné a esteticky hod
notné horniny používané na okrasné účely n ajčastejšie 
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v podobe lešte ných obkladov a dlažhy . kým stavebné 
kam ene sú horniny vhodné na Sta \ bu budo\·. mostO\ 
a iných objekt01. 

Na obkladoch budm centier \ äčších miest možno sledo
vať rozmanité horniny odlišujúce sa pé\\·odom. sľarbením 
aj štruktúrou. Ich pest rost za ostatných pä tnásť rokcl\ 
vzrástla mnohonásobne. Dnes sa clá na Slo\ensku nájst 
vyše 300 druho\ hornín použitých\ e,teriéroch a interié
roch verejný ch budm . Z magmatických je to granit, grano
diorit. syenit. gabro, charnockit. dolerit. bazal t. andezit 
a ryolit , z rnetamrnťovaných ortorula. migmatit. kvarcit. 
ľyl i t, mramor. serpentínový mramor. zo sedimentárnych 
vápenec rozličných ohdobí a druhm ( ri asm ý. rudi sLO\ ý. 
numulitový. kalcl\ý, koralmý. hluznatý a kr inoidmý ). 
trm·ertín. ónrový mramor_ pies km ec. zlepenec a ílm i té 
bridlice. 

Za „social izmu·· sa na Slm ensku používali sčas ti clomáce 
dekoračné kamene - andezit čadic. ryolit. mramor. \ ápenec. 
tra\ertín a pieskO\CC. kým \ äčšina sa do\ ážala z tZ\. 
východného bl oku: žula a piesko\ ec najmä z Č iech. 
mramor a vápenec z Čiech. Madarska. Bulharska. Juho
slávie, Kuby aj zo ZSSR. Dnes sa používa dekoračný 
kameň rozličného druhu poc hádzajúci z vyše 30 kra_jín. 
najviac z Ta lianska. Indie. Českej republiky, Brazílie. 
Čín y, Španielska. Južnej Afriky a Fínska. 

Význam geologickej exkurzie na miesta 
s dekoračným a stavebným kameňom 

V súčasnosti. keď pribudlo množstn) druho\ atraktírneho 
ka meňa z celého s1 eta. geologická ť\kurzia ponú ka 
oveľa viac možností. Môže spájat poznatk) z geologických 
\ ied, ako je\ šeobecná geológia (vznik hornín). petrografia 
( typ:, hornín). mineralógia (zloženie). paleontológia 
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(skameneliny). historická geológia (vek hornín). ložisková 
geológia a geológia S\eta (geologická jednotka) s geografiou 
(lokalita). históriou a architektúrou budO\). s estetickou 
\')'Chovou a s technickým kamenárstvom (spôsoby opra
cúvania a umiestňO\ ani a kameňa). 
Veľkou \)hodouexkurzieje. ž.e na \eľkých leštených plo

chách dobre \idno štrnktúrn, minerály (napr. živec rozličnej 
ľarb) . kremeň. granát. rôzne tmavé minerály) a skameneli ny 
(mipr. amonit). ol1ocerasy. lastúrniky, numulity a krinoidy). 
ale ne\ 5'hodou odtrhnutie od reálneho vzhľadu hornín \ od
kr) voch v prírode (skleníkové podmienky) a mô1.e ňou byť 
aj prestm ba budO\ (zánik a\ znik nových lokalít). 

V Bratislave sa doteraz identifikovalo okolo 110 magma
tick5'ch, 80 metamorfovaných a 90 sedimentárnych hornín 
a v in5'ch slovenských mestách ešte dalších 50. Mimo Bra
tisla\) sa robi Io iba orientačné mapovanie \ ýskytu deko
račn5' ch karneňo\. V časti pešej zóny \ Košiciach sa iden
tiľikornlo vyše 20 druhO\· kameňa. Podľa použírnnia často 
sa opakujúcich typov v Bratisla\e je predpoklad. že ich 
tam je aspoň o 50 \iac. V centre Žiliny sa doteraz zistilo 
35. v Banskej Bystrici 20, \ Nitre vyše 30 a \ menších 
mestách od IO do 20 druhm kameňa. Reál ny stav pri pod
robne_jšom mapovaní dosiahne aspoň dvojnásobný počet. 
a tak sa dá predpokladať, že aj okresné a väčšie mestá majú 
na geologickú exkurziu dostatok drnhov kameňa. Záujem
CO\ ia sa môžu zoznámi( so základn5'mi typmi hornín. 
Okrem miest bude možno na geologickú exkurziu využívať 
aj niektoré historické pamiatky. ako sú kaštiele a zámky 
(napr. kaš tieľ v Betliari, mauzóleum v Krásnohorskom 
podhradí. Bojnickf zámok a i.). 

Príprava na exkurziu 

Podrobn5' opis. ako treba pripraviť geologickú exkurziu 
\' nejakom meste. je \ článku Pivka (2000). ale inak je 
u nás na vytvorenie trasy exkurzie málo literatúry. Na prí
prarn nkurzie v Bratislave je najvhodnejší článok Pivka 
( 1999) a v iných mestách sa odporúča nasledujúci postup: 

l. Dokumenrácia srm,ebnľch objekrov s použirymi 
druhmi kameiía. Treba si zistiť adresu a názov inštitúcie, 
typ použit5'ch hornín a pod. alebo urobiť aj fotografie. 

2. Zisťoľanie v kamenárskych firmách. V najbližších 
firmách treba zisti(. na aké budovy sa istf materiál použil. 
Možno si vyp) tať aj vzorky kameňa. Materiál.'> sa uvádzajú 
pod obchodn5' mi názvami. 

3. Práca s inrernerom a karalógmi. Medzinárodne 
používané obchodné náz1) pomôžu pri získavaní dalších 
informácií o petrografii a pôvode kameňa. Možno vyufo 
systém) kameňO\ publikované na Internete (Pivko. 
2003a, 2003b a 2005) alebo vo vyhladávačoch (napr. 
v Google) a podľa obchodných názvo\ získať dalšie 
informácie. ale tie nie sú vždy pravdivé. 

Prm depodobne sa nepodarí \ každom prípade zistil pôrnd 
a obchodný názo\ druhu kameňa zdokumentovaného najmä 
na starších budm ách. a tak treba hľadať pomoc na uvedenej 
e-mailovej adrese. ktorá ixiskytne radu na z1iklade najväčšej 
databáz) dekoračných kameňov na Slovensku. 

-+. frorba rrasy exkur::.ie. Na základe sústredených 
informácií sa pripra\Í trasa alebo trasy exkurzie s dorazom 

na spojenie rozličn5'ch aspekto\ geológie kameňa s didak
tickou stránkou (čo naj\äčšia pestrosť. odborná primera
nost a primeranos ť množst\ a informácií). 

Záver 

V b5'·\al5'ch socialistick5'ch krajinách\ ostatných 
pätnástich rokoch \·zrástol počet druho\ používaného 
crkoračného kameňa mnohonásobne. Predt5'm sa deko
račný kameň dm ážal z \) chodného bloku a dnes takmer 
z celého sveta. 

Sústredenie rozmanit) ch dekoračn5'ch kameíícn na malej 
ploche \ centre \äčších miest dO\ oľu_je robil finančne 
nenáročné geologické exkurzie. počas ktorých možno 
\ krátkom čase ukázai \ e ľa petrografick) \ ariabiln5'ch 
a zaujímm5'ch l)p01 hornín. Na \Cľk5'ch plochách obkla
dO\ sú Y5'bome \ iditelné rozmanité štruktúr). minerál) 
a skameneliny. 

Dekoračn5' kameň pochádza z rozl ičnfch geologick5'ch 
_jednotiek od starých štítO\ cez orogénne pásma až po 
platformO\·é pokry\y. Naľí zamerané exkurzie prinášajú 
poznatk) zo všeobecnej geológie. petrografie. tektoniky , 
paleontológie. geológie s1eta i o spracúvaní nerastn5'ch 
surovín - kameľía. ale poskytujú aj estetick5' zážitok. 
Exkurzie sa dajú spájať <\Í s pozná\ aním histórie a archi
tektúry budO\. 

Geologickú exkurziu a nkurzného sprievodcu po deko
račn5'ch kameňoch možno \ o pred pri prm iť po dokumentá
cii stavieb. po konzultáciách s miestn) mi kamenárskymi 
firmami. po práci s literatúrou a s Internetom. 
Napísať príspe\ok pomohol grant V EGA 2/3178/23 

a 2/-l-095/--l--A. 
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Geologicko-náučná mapa Cerovej vrchoviny v mierke 1 50 OOO 
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Geological-educational map of the Cerová vrchovina Upland in the scale 1 : 50 OOO 

The aim of geological-educational maps is the attractive popularizatio n of th e geo logical setting 
of Slovak territory The knowledge about the geological setting represents a part of narional cultural 
and intellectua l wea lth. The geological-educational map presents by simple and susceptible form the 
main ťea tures of geologica\ setting and dev e lopment oť Slovak territory. described chosen localiti es and 
protec ted natural si ghts. The con temporary presen tati o n of geo logical basemap and data ľrom natural 
protection with tourist patbs. allows widc public to obtain thc integrated picture about described area. 
The individual localities and protected natural sights are characterized b) short de sc riptions. photographs. 
or sketch maps, as well as recommended touri st paths. 

Key words: geological -educational map. Cero vá vrchovina Upi and. volcanoes 

Úvod 

Š~átn) geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci 
so Státnou ochranou prírody reprezentovanou chránenou 
krajinnou oblas(ou (CHKO) Cerová vrchovina a pod zášti
tou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
(MŽP SR) vydal v roku 2001 mapu novej edície Geolo
gicko-náučných máp Slovenska. Druhou publikovanou 
mapou tejto edície je Geologicko-náučná mapa Vihorlat
ský ch vrchov (Žec et al., 2001). 

Jedným z cieľov geologicko-náučný1ch máp je prispiet 
do rnzvoja kultúrneho bohatstva vytváraním a posilňova
ním pO\edomia o ochrane našej neživej aj živej prírody 
a prírodný ch pamiatok v národných parkoch a v CHKO. 
Publikovaná geologická mapa s problematikou ochrany 
prírody je vhodná pre širokú verejnost a je nielen nespor
nfm obohatením poznatkov o neživej a živej prírode 
sprostredkovaným populárnou formou. ale súčasne pred
stavuje aj iným spôsobom využité a zhodnotené náklady 
spoločnosti investmané do t\orby geologických máp 
regiónov. 

Mapa je v mierke 1 : 50 OOO a obsahuje základnú topo
grafiu JTSK. zjednodušený geologický podklad prevzatý 
z regionálnych geologických máp v mierke 1 : 50 OOO, 
hranice CHKO. prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, 
chránené areály, prírodovedné náučné chodníky, významné 
geologické lokality, kúpele , žriedla pitnej minerálnej 
vody. kultúrnohistorické pamätihodnosti. chránené objekty 
a turistické chodníky. 
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Na rube mapy j e te .xtm ý sprievodca so stručným opi
som Io kal ít Ue ich 51) a chránených prírodných pamiatok 
s fotografiami alebo nákresmi. ako aj s odporúčanými 
turistický·mi trasami. 

Základné znaky geologickej stavby Cerovej vrchoviny 

Geologicko-náučná mapa zjednodušene zobrazuje geo
logickú stavbu Cerovej vrcho\ iny podľa geologickej 
mapy Lučenskej kotliny a Cermej nchovin}' (Vass et al., 
1992) a Rimavskej kotliny (Elečko et al.. 1985). Vrchm inu 
budujú pieskovce. vrcholy kopcov a tiahnucich sa chrb
tov jej záeadnej čas ti vulkanické horni ny. najmä bazalty. 
a v okolí Siatorskej Bukovinky aj andezit). 

Morské sedimenty S\ edčia o tom. že južné Slovensko 
bolo na konci paleogénu a na začiatku neogénu (kiscel 
a eger) pokr) té morom. Najstaršie morské sedimenty -
vápnitf prachovec čížskeho a lučenského SÚ\ rstvia -
vznikli v budínskej morskej parne, ktorá zo se\ erného 
Madarska zasahovala až po dnešný se\ erný okraj Lučen
skej a Rimavskej kotliny. Neskôr more ustúpilo a nová 
transgresia v ranom miocéne (egenburgu) podmienila 
vznik novej, ťiľakov s ko-pétenásárskej morskej pamy. 
z ktorej sa pred eróziou uchránili len príbrežné sedimenty 
fiľakO\Ského súvrstvia. 

Parna mala tvar zálirn otvoreného na S a SV. do kto
rého vnikali prílivové \lny. Príliv sa šíril po západnej 
strane zálirn a v jeho prúdení \Znikali lipmianske pies
kovce s hojnými hrubostennými schránkami lastúrnikm 
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Obr. 1. Štruktúrna sc héma produktov alkalického bazaltového vulkanizmu južného Slovenska. CemťlÍ bu :olroľlÍ f<JľllllÍcio (pliocc'n . ple is tocén )· 
1 - láv ový prúd. 2 - trosko vý kužel. 3 - aglomerát. 4 - lapi lový tuf. 5- maar. 6 - eruptírne centrá: a - diatréma. b - nek. c - lakolit. d - daj ka. pod
reľiunsko buwlumí.fánncício (pont) : 7 - lávový prúd. 8 - maar. 9 - beli11ské ľľS/ľ_ľ (roman) - štrk. piesok. ii. 1 O - polriínku .fi>rmäcio (pliocén) - íl. 
piesok. š trk. lignit. 11 - sedimenty spodného miocénu . 12 - oblas t klenby. 13 - lokálna elevácia. 14- smer pohybu l,:\ľo1é ho prúdu. 15 - štátna 
hranica. 16 - nečlenené horn iny bazaltového vulkanizmu. 
Fig. 1. Structural scheme of products of a /kaline basa lt volcani sm of Southe rn Slovakia. Cerol'IÍ busulr Fomwrio11 / Pli ocene. Ple istocene): 
1 - la, a flow. 2 - sco ria cone. 3 - agglomerate. 4 - lapilli tuff. 5 - maar. 6 - eruptive centers: a - diatreme. b - nec k. c - lacco lith. d - dyke. 
Podreťonľ bosulr Formarion (Pontian): 7 - lava ll ow. 8 - maar. 9 - Belina Fomwrion (Romanian) - grave!. sand. cla). 1 O - Po/rär Fon nmion 
(Plioce ne) - clay. sand . grave!. li gn ite . 11 - sediments of the Lower Mi ocene. 12 - vault area. 13 - local elevation. 14 - direction oť lava flow. 
15 - state boundary. 16 - undi vi ded rocks of basalt volcani sm. 

a so zriedkavým malým šikmým čerinovitým zvrstvením. 
Intenzita prílivu v zálive rástla do takej miery, že odlivové 
vin) postupujúce po východnom okraji von zo zálivu 
sformovali z hrubozrnného piesku piesči té duny vysoké 
až niekoľko metrov. Tak vznikli jalovské pieskovce a pre ne 
typické zväzky vysokého šikmého zvrstvenia so širokými 
korytovitými rozmyvmi na báze zväzkov. Súčasne hlbšie 
v zálive. už mimo bezprostredného vplyvu vzdúvania mora, 
vznikali tachtianske pieskovce. ktoré sú jemnozrnnej šie 
ako jalmské a nemajú znaky (textúry) energického prúdenia. 
Vo vrstvách jalovského a tachtianskeho pieskovca sa iba 

ojedinele nachádzajú sc hránky morských mäkký šov. 
V prvom prípade j e to \ý sledok silného prúdenia, v druhom 
azda kolísania salinity, ktoré znemožňovalo ži\'Ot 
mäkkýšov. Ďalej od pobrežia sa v hlbšej \Ode ukladali 
čakanov s ké vrstv). prach a prac hm ý íl s hoj nými tenko
stennými schránkami morskfch mäkký šm, ktoré S\ edčia 
o hlbokovodnejšom. pokojnom prostredí s normálnou 
morskou sal ini tou. 

Už v egenburgu sa Cerová HChO\ina. ale aj široké okolie 
(celá dnešná panónska panva) začali d\ íhat. Fiľakm s ko
-pétenásárska panva zanikla a jej sediment) sa ocitli 
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na súši a tam začali erodoval. Riečne toky rozbrázdili 
územie a zanechali S\ oje uloženiny na viacerých miestach 
CerO\ ej nchoviny. Bol to štrk. piesok a pestrý íl buko
vinského súvrstvia (neskorý egenburg). Neskôr v otnangu, 
ked.bolo územie dostatočne zarornané. rieky ukladali iba 
piesčité sedimenty. V ich údolných nivách vznikli močiare 
a prebiehala \ nich občasná uhorná sedimentácia. Tak sa 
vytvorili dva. miestami ai. tri uhorné sloje uprostred 
piesku pôtorských vrstiev. Riečnu sedimentáciu vystriedala 
sedimentácia v pokojnom jazere. kde vznikol monotónny 
íl plachtinských vrstiev. Pôtorské i plachtinské vrstvy 
spolu tvoria salgótarjánske súvrstvie otnanského veku. 
Blízkosť transgredujúceho mora prezrádza jeho občasný 
prie ni k do uhorných močiarov a neskôr do jazera. Dôka
zom toho sú vrs tvičk) s morskou faunou objavujúce sa 
náhle \ polohách inak bezfosílneho piesku a ílu salgó
tarjánskeho súnstvia. Na sklonku raného miocénu 
(v karpate) more pravdepodobne preniklo do priestoru 
Cerovej vrchoviny, ale neskôr dlhodobé dvíhanie územia 
pri vodilo denudačný zrez. ktorý morské sedimenty odstránil. 

V strednom miocéne(\ bádene) pred približne 15,5 až 
16.5 mi 1. rokov do pieskovcových vrstiev firakm ského 
súvrstvia prenikli intrúzie andezitovej magmy. ktorá 
stuhla pod pmrchom a kontaktne metamorľm ala okolitý' 
pieskovec. Tak vznikli lakolitové telesá a žil y granatic
kého andezitu. Tie vdaka svojej odolnosti proti erózii 
budujú najvyššie vrcholové dominanty Cerovej vrchm iny -
Šiator a Karanč . 
Riečna sieť, ktorá sa začala formovai neskôr. rešpekto

\ ala andezitové „tvrdošť" a riečne údolia ich obchádzali . 
V pliocéne sa začala v Cerovej vrchovine bazaltová vul 
kanická aktivita a zachovala po sebe pestrú paletu vulka
nických foriem (cermá bazaltová formácia). Na povrchu 
vznikli ex. plozívnc formy v podobe troskových kužeľov 
a maarov. Pri úpätí troskových kužeľov sa sformovali 
rozsiahle lávové pokrovy z väčšieho počtu lárnvých 
prúdov. Niektoré lávové prúdy sa pohybO\ ali do väčšej 
vzdialenosti od troskových kuželov a sledovali paleoúdolia 
riečnej siete. Explozívna akti\ ita, ktorá viedla k vzniku 
maarov a niektorých troskových kužeľov , mala v počiatoč
nom období charakter freatických explózií (explózie 
\oclnej pary). neskôr ťreatomagmatických erupcií (erupcie 
lapilového tufu). V záverečnom období vývoja čas to 
prevládali erupcie vulkanických bômb (strombolský typ 
aktivity) alebo havajský typ erupcií v podobe lávových 
fontán. ktoré chrlili lávu do neveľkej \ýšk1. Po s končení 
vulkanizmu sa eróziou vypreparovali podpovrchové 
prívodové systémy. ktoré t\oria lávové neky . dajky (žily) 
a diatrémy. Petrograťické produkty bazaltového I ul kaniz
mu zodpmedajú bazanitu (bazalt bez zástupcov ŽÍ\cov. 
ale často s výrastl icami ži tozeleného oli vínu). Pri tomto 
vulkanizme sa Cerová vrchovin a klenbovo zdvihla. 
Selektívna erózia vypreparovala telesá láv O\ ých prúdov 
a umožnila inverziu reli éfu: bazaltové prúdv. pôvodne 
zapÍňajúce paleoúdolia v dnešnom reliéfe, buďujú vrcholy 
pretiahnutých chrbtO\ Cerovej vrchovin1. Bazaltový 
\ ulkani zm us Cerovej vrchoviny pretrval od začiatku 
pliocénu (približne 5 mil. rokov) do starého pleistocénu 
(asi 1.2 mil. rokov) . 

Záver 

Popri formách mladého\ ulkanického reliéfu je CerO\á 
nchovina pozo ruhodná \ ýsky tom , zácnej a ohrozenej 
flóry a fauny. A si jej d\ e tretiny pokrý\ ajú les) . V minu
losti odlesnené plochy sa premenili na past1 in). lúky 
a ornú pôdu. V e.,trémnejších polohách - na južných 
s lnečných a suchých svahoch - sa \ytrnri li spoločenstvá 
trárnatých stepí a po obrndoch brál a skalných\ ýbežkov 
lesos tepí. V lesoch Cerm ej \ rchm iny popri s rnčej. 
diviačej. jelenej a umelo \ y sadenej muflónovej Z\ eri žijú 
aj mäsožra\ce. V plytkých údoliach\ minulosti \')rástli 
pornohospodárske usadlosti - pust) - s typický mi \ ahad
lo\'ý mi st udňami a S\Ojskou \ idieckou architektúrou. 
Celý komplc,. prírodné prostredie a pn ky ľudskej čin

nosti dá1ajú krajine Cermej Hchminy čaro S\ojráznosti 
a \ýnimočnosti. 

Vo vysvetli\ kách aj na mape je zmienka resp. poukaz 
na archeologické lokality rozličných predhi storických 
kultúr (pri Drni. Hodejove. na Pohanskom hrade pri Starej 
Bašte. pri Radzm ciach a\ Šuriciach). na historické zaují
mavosti - ruiny hrado\ (Firakovo. Šomoška. Hajnáčka. 
Šurice. Hodejm . ale i málo I iditeľné Z'. ) šk) Michalo\ ho 
a Pohanského hradu na JZ od Chrámca. kláštora na kopci 
Bi ríň. Širkm ského hradu na J od Širko\ iec). historické. 
kultúrne architektonické a sakrálne pamiatky \ Lučenci. 

Fiľakove a\ o viacerý ch obciach \ Cerm ej \ rchm ine. 
Na mape sú príslušnou farbou (ľO\ nako ako v teréne) 

v~značené turistjcké chodníky. ako aj d\ a náučné chodníky 
(Cakanovce a Siatorská Bukm inka). kontúry chránenej 
krajinnej oblasti (CHKO Cermá nchm ina). chránené 
územie, národné prírodné resp. prírodné pamiatk). prírodné 
rezen ácie a chránené areál). 

Celý kornple.,. prírodné prostredie. fo á i neži\ á príroda 
a prvky ľudskej činnosti dávajú krajine Cermej \ rchminy 
svojrázne čaro . .\1apa má slúžiť na roz\ Oj turistického 
ruchu na Slovensku. propagač no- náučné a osveto\é ci ele. 
ako učebná pomôcka pre zákl adné a stredné školy pri \ y
učm aní prírodm edných prcdmetm \ prírode. na príprarn 
a rea lizáciu školských c,kurzií a \ýletov do prírody . 
propagáciu regiónu. na ag roturi stiku a cestm ný ruch 
vôbec vrátane občianskych akti \ ít. 
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Geologicko-náučná mapa Vihorlatských vrchov 
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Geological-educational map of the Vihorlatské vrchy Mts. 

Geological map with the problematics of thc narure protection. included into thť educational-touri sric 
maps oľ national parks and prorecred country areas. begins the new maps edition. After issuing of the 
firs t geol ogical-educati on map of Cerová vrchovina Upland. the sccond geological -educational map -
of Vihorlatské nehy Mts. - was iss ued. The aim of this map is rhe public in for ming b, rhe text graphic 
schemes and photographs abour this eas ternmost volcanic mountain range in Sloľak Republic. about its 
geological setting. fauna. flora. about ethnographical peculiarities and protection of narure and countr) 
The map contains also brief text guide with the analysis of geological serting oľ the area. 11ith clocumen
ta tion of localities and descripti on of protected natural sights. 

Key words: geol ogical-educational map. Vihorlatské vrchy Mts .. stratovolcanocs 

Úvod 

Štátn) geolo9ick5 ústa\ Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 
v spolupráci so Státnou ochranou prírody (CHKO Cerová 
nchovina. CHKO Vihorlat) a pod záštitou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) 
\ roku 2001 V)dal dve mapy nmej edície ge9logicko
- náučn5ch máp Slovenska (Elečko el al., 2001: Zec et al., 
2001 ). Ich cieľom je populárnou formou pohnúť informá
cie o geologickej stavbe územia a o geologických zaují
ma\ osti ach spolu s poznatkami o ži vej a neži vej prírode, 
ako aj o etnografick5ch pozoruhodnostiach príslušných 
regiónm. Ide o poznatk) získané pri tvorbe základných 
geologických máp v mierke 1 : 50 OOO, ako aj z radu 
odborn5ch \ ýstupov o národných parkoch a chránených 
krajinných oblastiach. 

Publikácia sa skladá z geologicko-náučnej mapy a z bro
žúry s te\tmými vysvetlivkami. ktoré sú aj v anglickej 
mutácii. Mapa na prednej strane predstavuje geológiu 
regiónu Vihorlatských vrchov a sú na nej vyznačené aj 
turistické tras) , etnografické zaujímavosti a dalšie pozo
ruhodnosti tohto výnimočného kraja. Na zadnej strane 
sú tnlové informácie o geologickej stavbe regiónu , 
o niektorých \ ulkanologických javoch (o vulkanických 
erupciách \ o všeobecnosti a o charaktere lávového prúdu), 
ako aj o živej a neživej prírode a etnografii územia. Pub
likáciu dopÍňajú fotografie. schémy a mapky. 

Brožúra s te.\tovými vysvetlivkami je súčasťou mapy, 
obsahuje základné informácie o živej a neži\·ej prírode 
a dopÍňa ich opisom a schémami zaujímavostí (75 lokalít) 
Vihorlatsk5°ch vrchov a priľahlej oblasti. Jej súčasťou sú 

459 

aj informácie o rekreačných a turistických možnostiach 
regiónu (napr. zoznam slávností. ťestirnl o \ a in5ch akcií. 
informácie o múzeách a galériách a mož.nostiach ubyto
vania). Prilože ný je aj slm níček odborný ch v5 razo\. 

Základné informácie o geologickej stavbe 
Vihorlatských vrchov a ich okolia 

Geologická stavba Vihorlatsk5 ch nchm (Žec et al.. 
l 997a, b) je \ eľmi kom pli kO\ aná. Preds ta\ uje oblasť S\. 

časti Slovenskej republík) (obr. 1). na ktorej sa stretá\ajú 
jednotk) Vnútorn5ch a Vonkajších Západn5ch Karpát. 
Na povrch v nej vystupujú hornín) mezozoika Humenských 
vrchov (s časmým \ 5vojom okolo 2...J.5- 65 mil. rokov), 
vnútrokarpatského paleogénu (...J.0-3...J. mil. rokov), neogénu 
(asi 21-9 mil. rokov) a bartéru (približne od 1.8 mil. 
rokov do súčasnosti). Tieto jednotky patria do V nútorn5 ch 
Západných Karpát. Na rozhraní V nútorn5ch a Vonkajších 
Západnfch Karpát vystupuje mezozoikum bradlového 
pásma (okolo 150-65 mil. rokm) a ,.bradlový" paleogén 
(asi ...J.5 - 34 mil. rokov) . Magursk5 paleogén (rnnkajší 
flyš: 50- 30 mil. rokm) vystupuje na S od spomenut5ch 
geologick5ch jednotiek a patrí do Vonkajších Západných 
Karpát. 

Vulkanizmus sa \ O Vihorlatsk5ch nchoch začal približne 
v spodnom bádene (16-15 mil. rokm) a jeho aktivitu 
reprezentujú poloh1 ryodacitm ého tufu podobné hrabov
ským (vystupujúcim pri Nižnom Hrabm ci ). Poloh1 tufu, 
väčšinou jemného. popol o\ ého. vystupujú na povrch 
pri Oreskom a na J od Podhorode. Vulkanická aktivita 
pokračovala v strednom sarmate (asi 12,5 mil. rokov) 
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Slanské vrchy; 1 - fmt1cké ryolitové tufy , 2 - komplex andezitových tehes Lysá Stráž - Obiík, 
3 - vulkán Šebastovka. 4 - vulkán Šťavica. 5 - stratovu lkán Zlatá Baňa. 6 - komplex Brestov. 7 - vulkán 
Ošvárska, 8 - vulkán Rankovské skaly 9 - stratovulkán Makov;ca. 10 - vulkán Vechec, 11 - vu lkanotektornc
ká depresia Banské. 12 - stratovulkán Strechovy vrch. 13 - vul kán Košický Klečenov, 14 - stratovu lkán Bogota, 
15 - vulkM Regeta, 16 - vulkán Slančík, 17 - komplex dacitových telies Nomša, 18 - stratovulkán Hradisko. 
19 - stratovulkán Bradlo. 20 -vulkán Pohaška, 21 -vulkanotektonická depresia Slanská Huta, 22 - andezitové 
lávove prúdy Veľkého Mi!iča a telesá Kopásky, 23 - ryoll tové telesa Upovej, 24 - hrabovské ryodacitové tufy. 
Vihorlatské vrchy; 25 - komplex andezitových telies Vinné 26 - stratovulkán KyJ0V, 27 - vulkán Kamienka 
28 - stratovulkán Sokolský potok, 29 - stratovulkan Vihorlat 30 - stratovulkán Morské oko. 31 - stratovulkán Diel. O 2 <l ť, 8 10 km 
32 - andezitové néky a dáJky pri Ladomirové a Podhorodi, 33 - ryodac1tové teléso Beňatinská voda, 34 - strätovulkän 
Popríečny: Zemplínske vrchy: 35 - ryolitové ä andezitové vu lkanické produkty (neč lenené} 
The Slanske vrchy Mts. : 1 - Fintice rhyolite tuffs 2 - Lysá Strái" Oblik Complex of extrus1ve bod1es, 3 - Šebast0vka Vofcano. 4 - Šfavica Volcano S - Zlatt1 Baňa Strarovolc..•mc 6 - Brestov Comalex of extrusive bodies 
7 - Ošv;lrska V~lcw10 8 Rankovs1<:é Vo1c.1no. ~ - Makovfc..'! Strarovorcano 10 - Vc-cnec Votct1.no .11 - Banské volcJno- tecton1c doprosSJori 12 - Strechový vrch Stratovo1c,1no 13 - Kor;,cxy ,<1etenov Vo/cano, 14 Snarovo1eano. 15 - Reg<:?la 1$ - Slančík Volcano, 17 - Nomša Compfex or Clac,re bodies. 18 - Hrad1sxo 5tratovo1cario 19 - Bradlo Sl.ralovolcano 20 - Po/taška Vo1cano. 21 - Slanska Huta volcarl(r 

- Veľky Milú~ e()(Jes1:e fa va flows arid Kopáska extrus,ve bodies, 23 - rf:yoI,Ie: bodies: 24 - Hrabovec rhyodac,1te tuffs The Vihorlatské vrchy Mts.: 25 - Vinna Compl6x ot exl!V$/\,e andes1te 
27 - Kamienka Volcano. 28 - Sokolský potok Srratovolc1ono, Vihorlat Strarovofcano, 30 - Morské oko Stratovolcano .:., 1 - C1e! Strato\lok:ano. 32 - Lado1nírova arid Podhoroď andesite 

33 - Bei'íatmskti vaoa rhyodac1te bo<Ty 34 - Popoečrry Stmtovolcano. The Zemplinske vrchy Mts.: 35 - rt'lyolue and anaeS1te volcamc products (una1v1ded) 

Obr. L Štruktúrno-vulkanologická schéma v5,chodoslovenských neov ulkanitov (Žec et al„ 200 1 ). 
Fig. 1. Structural -vo lcanol og ical scherne of the Eastern Slovakia Neogene Volcanics (Žec e t al.. 2001 ). 

prienikom vulkanických telies ryodaci tového zloženia, 
ktoré prerážajú vekovo staršie vrstvy piesko\·ca a ílovca 
paleogénu. Jedno z takýchto telies vystu puje aj na S 
od Beňatiny v údolí potoka Beňatinská voda. V ulkanizmus 
podobného charakteru vytvorí I aj v jz. časti regi ónu mor
fologicky výrazné kupolovité telesá andezitov vinianskeho 
komplexu . Sú to veľké kupolovité vulkanické telesá 
(tzv. extruzívne dómy) vystupujúce v oblasti Vinného, 
Trnavy pri Laborci, Porúbky a na J od Kamienky a Modry 
nad Cirochou. Tieto andezitové telesá majú vo väčšine 
prípadov blokovitú odlučnosť, ktorá často prechádza 
do brekciácie. 

Vulkanizmus najbúrlivejšie prebieha vo vrchnom 
sarmate až spodnom panóne (od 12,5 do 9,5 mil. rokov). 
Vznik a vývoj andezitových \'Lllkánov a stratovulkánov 
je charakteristickou črtou tejto etapy. V šeobecným znakom 
vulkanickej činnosti je jej prevažne explozívny začiatok 
s postupným rastom efuzívnej aktivity čiže s výlevom 
lávo\'ých prúdov. Pre jej záver bol typický prienik \'Lllka
nický·ch (tzv . intruzívnych) telies. Explozívna aktivita 
mala povahu strombolských, vulkánskych a plíniovských 

erupcií a pri už spomenutej explozírno-eťuzh nej aktivite 
sa vytvorili dve nápadné reťaze andezitových stratornlkánO\· 
(Kaličia k et al., 1995). Východná. smeru SZ- JV. zahŕňa 
morfologicky izolovaný stratO\ ulkán Popriečny , Diel 
a Morské oko. západnú. smeru JZ-SV. t\Oria morfolo
gicky sp15•vajúce stratovulkán) Kyjov, Sokolský potok 
a Vihorlat. Pri Morskom oku sa reťaze spájajú. Trochu 
excentricky vystupuje explozírny vulkán Kamienka, ktorý' 
prekrývajú lávové prúdy stratornlkánu Kyjov, Sokolský 
potok a M orské oko. 

Stratovulkány východnej reťaze sa začali vyvíjal pri 
explozívnej činnosti vo vrchnom sarmate. Naj\ ýchod
nejšou vulkanickou štruktúrou Vihorlatských vrchov je 
stratovulkán Popriečny . Jeho prevažná čas ť už vystupuje 
na území Ukrajiny. Najvyššiu nadmorskú výšku - okolo 
1000 m - má kóta V etrová ska la a Popriečn). Celý 
masÍ\ v značnej miere postihla silná erózia a rozdeľujú 
ho radiálne oriento\ ané nerovnako hlboké údolia. Pre 
geologický vývoj stratornlkánu je charakteristická formácia 
Popriečny a Petrovce. Popriečny je spodná čast stratovul 
kánu reprezentovaná najmä padanými pyroklastikami 
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(brekciami a aglomerátmi) striedajúci mi sa s andezitovS·mi 
lávovými prúdmi. Lávové prúdy sú hrubé až desiatky 
metrov (25-30 m). Periférne zóny formácie sú reprezento
vané redeponovanými pyroklastikami a epiklastikami. 
Petrovská formácia je vrchnou stavbou stratovulkánu 
a na rozdiel od spodnej v nej sporadicky vystupujú padané 
a redeponované pyroklastiká. Prevládajú v nej produkty 
efuzírnej akti\ ity - lávové prúdy. 

Stmtol'U!kán Diel je pomerne dobre zachovaná vulka
nická štruktúra na SZ od Popriečneho. ale podstatná časť 
jeho východnej stavby podľahla denudácii. Najväčšiu nad
morskú výšku (okolo 800 m) dosahuje chrbát Diel, Veľká 
Vavrová a L azy. Stavbu stratovulkánu tvorí formácia 
Bystrej. Vavrovej , Dielu a komplex centrálnej vulkanic
kej zóny. Najstaršou časťou stratovulkánu je formáci a 
Bystrej. Reprezentujú ju padané pyroklastiká (aglomeráty 
a brekcie). ktoré sú vo veľkej miere prekryté andezitový
mi lávO\ Smi prúdmi. Leží priamo na podloží. Severná 
časť stratovulkánu má prevažne efuzívny charakter, kým 
v jeho južnej časti prevládajú redeponované pyroklastiká. 
Fo1mácia Vavrovej nasadá na značne denudovaný a erozívne 
modelovaný povrch formácie Bystrej a charakteristické 
pre ňu sú explozívne vulkanické členy na báze, ktoré 
sú prekryté lávovými prúdmi a preniknuté radom dajok 
(žilné vulkanické telesá) prerážajúcich formáciu Bystrej . 
Formácia Diel s jej vulkanický mi produktmi (najmä 
dajkami. nekmi. extrúziami andezitu a sporadicky andezi
tovými lávovými prúdmi) je najmladším členom strato
rnlkánu. Centrálna zóna stratovulkánu zahŕňa najmä 
intruzívne telesá postihnuté premenami , ako aj mladšie 
andezitO\é dajky. 

Stratovulkán Morskl oko vystupuje v sv. cípe Vihor
latských vrchov a patrí medzi najväčšie vulkanické štruk
túry oblasti. Je na križovatke dvoch zlomových systémov. 
a to smeru SZ-JZ a SV-.IZ. a vyznačuje sa intenzívnym 
erozívnym zrezom. V centrálnej vulkanickej zóne chýbajú 
horniny vulkanického kužeľa a na jeho mieste je eróziou 
sformovaná kotlovitá depresia obnažujúca intruzívne, pre
menami postihnuté horniny. Najväčšiu nadmorskú výšku 
dosahuje Nežabec (1023 m). M otrogon (1017,9 m) 
a Sninský kameíí ( 1005 m). Väčšina vulkanických produk
tov sa uložil a v južnej časti stratovulkánu. Na jeho báze 
vystupuje hámorská form ác ia a vrchná. svinskokamenská 
formácia, ju svojimi efuzívnymi členmi (lávovými prúdmi) 
\ značnej miere prekrýva. Západnú reťaz smeru JZ-SV 
tvoria morfologicky splývajúce stratov ulkány Vihorlat, 
Sokol ský potok a Kyjov. Excentricky vystupuje vulkán 
Kami enka. 
Straroťulkán Vihorlar j e situovaný na JZ od stratovul

kánu Morské oko a leží v j eho nadloží. Najvyšší u nad
morskú úroveň dosahuje Vi horlat (1075,4 m), ktorS· je aj 
najvyššou kótou Vihorlatských vrchov. Stratovulkán 
tvoria periklinálne uložené lávové prúdy okolo centrálnej 
protrúzie \' oblasti vrcholu Vihorlat. V záreze Jovsianske
ho potoka je sčasti odkrytý relikt pyroklastického kužeľa 
preniknutého andezitovými dajkami, ktoré môžu predsta
vovať oblasť prívodových systémov. Stratovulkán je pre
važne z andezitových lávových prúdov prvého a druhého 
vSvojového štádia. 

Srrarovulkán Soko/sk)' porok je dalším členom rnlka
nického reťazca pokrač ujúceho na Z . Smerom na juh 
pokračov a nie vulkanickej stavby Sokolského potoka 
prekrývajú sed imenty neogénnej panvy. V stavbe strato
\ ulkánu sú prevažne zastúpené andezitO\ é lárn\·é prúdy 
(tiež rozčlenené na dYe vývojové štád iá). Blízko centrálnej 
vulkanickej zóny na svahoch primárneho kužeľa (odkry
tého v závere doliny Sokolského potoka) sú lárnvé prúdy 
relatívne tenšie. často vS'razne zbrekciovatené. s rastúcou 
v zdialcnostou od centra hrubšie. priemerne hrubé 25-30 
a ojedinele 50-60 m. 

Srrarovulkán K_,jov j e naj západnejšie situovaným zlo
ži tým vulkánom a jeho produkty sú v s účasnom zreze 
rozšírené na ploche zhruba 90 km 2 . Naj \ yšši u nadmorskú 
úroveň dosahuje Kyjov (82 1,0 m) . .Jeho vulkanické 
produkty sú pri sz. okraji ul ožené sčasti na humenskom 
mczozoiku , na vnútrokarpatskom paleogéne. ako aj 
na neogénnych sedimentoch. Smerom na .1 pokračO\ anie 
st ratov ulkánu prek rýrnjú ulože niny neogénnej pan vy. 
Pod kótou Kyjov sú odkryté relikty py roklast ického 
kužeľa prekrytého lavO\ S mi prúdmi a porušeného výstu
pom dajkovitých telies. V sta\ be stratovulkánu prev ládaj ú 
andezitové lárn\é prúdy drnch \Srnjových štádií a v jeho 
západnej čas ti vystupujú epiklastické rn lkanické horniny 
a preplavené p) roklastiká. V sz. cípe Vi horlats kých 
vrchov asi I km na V od o~ce Kamienka vystupuje vul
kán s rovnakým náZ\Om. StruktC1ru vu!kánu Kamienka 
odkrS'va hlbokS erozívny zárez dolin:i potoka Kamenica. 
Pyroklastické produkty (p1roklastické brekcie a aglomera
ty) vystupujú na obidvoch S\ ahoch doliny. Prev až.ná časi 
vulkánu vrátane prívodO\ ého sys tému (dajky a neky) 
j e odkrytá naj užných svahoch kóty Ostrá stráň ( 492,4 m). 
V nadloží rnlkánu vystupujú lávové prúd; stratovulkánu 
Morské oko, Sokolský potok a Kyj ov. 

O približne rovnakom čase vzniku , šetkých vyčlene
ných andezitových stratovulkánm svedčia\ zájomné vzťahy 
ich litofácií. ktoré sa\ mi es tach Sl) ku prstovite prekrý 
vajú. Zhruba rovnaký časoľý , Svoj stratovulkánov pot\T
dzujú aj vSsledky rádiometrického datovania. Väčšinu 
týchto stratovulkánov charakterizujú na báze produkty 
explozívnej aktivity ukladané do malých sladkovodných 
panvičiek. ktoré boli neskôr prekryté lárnvSmi prúdmi. 
Vulkanizmus VihorlatskSch Hchov reprezentujú horniny 
vápenato-alkalickej pm ah:> od andezitu po ryodacit. 
Veľa kvartérnych uloženín vystupuje najmä v severnej 

a južnej podhorskej časti Vihorlatský ch vrchov. V členi
tom teréne množstvo z nich podľahl o transportu pod vply
rnm gravitácie. Tak vznikli kamenné moria a blokovi ská. 

Zaujímavosti fauny a flóry, etnografia 

Vihorlat má veľmi zaujíma, ú polohu, lebo leží na roz
hraní panónskej a karpatskej flóry. Teplý vzdušný prúd 
z Východoslovenskej nížiny . dobré tepelné a sve telné 
podmienky, ako aj priaznivé pôdnoekologické vlastnosti 
vyhrievaných južných svahov Vihorlaiu podmienili vývoj 
významnej teplomilnej lesostepnej , egetácie, a to najmä 
na západných okrajoch pohoria. Pre strednC1 čast je charak
teristický rovinatý a iba mierne stúpajúci lesnatý okraj. 
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Teplomilné prvky sú zastúpené aj vo flóre skál a skaliek 
na najvyšších hrebeňoch. Vegetácia na severných svahoch 
je úplne inej povahy. Vihorlat patrí medzi pohoria, v kto
rých človek ovplyvnil druhové zloženie drevín v lesných 
porastoch iba minimálne. Na jeho území žije okolo 2000 
druhov bezstavovcov. Výskumu stavovcov vo Vihorlate 
sa venovala len malá pozornosť. a preto je málo literárnych 
údajOI o ich výskyte. Výhodná poloha oblasti umožnila 
_jej tnalé osídľmanie už od paleolitu až po nO\O\ek. 
Svedčia o tom mnohé historické pamiatky a archeologické 
nálezy. Naozajstným skvostom ľudovej architektúry 
na východnom Slovensku sú drevené sakrálne stavby -
kostolíky v 1nm ciach. Ruskej Bystrej a Hrabovej Roztoke. 
ktoré sú zaradené medzí národné kultúrne pamiatky. 
Vo \)'svetlí\ kách na mape sú údaje o archeologických 
lokalitách. ako aj o ďalších historických a architektonických 
zaujímavostiach. 

Záver 

Geologicko- náučná mapa Vihorlatskýich vrchov sa pri
pravovala v úzkej kooperácii s pracorníkmi chránenej 
krajinnej oblastí Vihorlat, a preto sú na nej vyznačené 
a\ brožúre opísané aj turistické a náučné chodníky. Veľmi 
zreteľne sú vyznačené aj kontúry chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat, ako aj rad chránených území. národných 
prírodných pamiatok. prírodných pamiatok. prírodných 
rezervácií a chránených areálm. Mapa je zameraná na pro-

pagácíu regiónu Vihorlatských \ rchOI. a teda aj horného 
Zemplína. ako aj na podporu radu občianskych akti dt. 
najmä na rozvoj turistického a cestovného ruchu. Infor
mácie a poznatk) z geologického vedeckého výskumu 
možno využiť aj na propagačno-náučné a osvetO\ é účely. 

Regionálne geologické map) \ mierke I : 50 OOO 
\' súčasnosti zobrazujú okolo 80 č1,: územia SlOI ens kej 
republík). 

Na ich podklade možno pokračm aŕ , t, orbe máp nm ej 
edície. a tak zužitkmai poznatk) geologického vý sh:umu pri 
roz\ oji cestovného a (geo)turistického ruchu na Slovensku. 
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The significance of geology in the country typology in Slovakia 

Thi s paper is about possibi lities opening for geolog) in other new and not t) pica! disciplines Coinci
dence of geology and geomorphology can be useful for application of lanclscape t) pology in landsca
ping - in process of landscape eva luation. Our intent is to pro1 oke disc ussion about collaboration 
scientific disciplines mentioned abo1e and to different iate thei r classifications. Clarifying of these 
contradicti ons shoul d be helpfu l not only for landscapť s typology application. but it should contribute 
for man) other related disciplines. 

Key words: geology. geomorphology. landscape. landscape typolog) 

Úvod 

Tento príspevok je o možnostiach otvárajúcich sa geo
lógii vo vedných disciplínach, ktoré pre ňu doteraz neboli 
t) pické. Prezentuj eme v 110m oblasti \edy a výskumu, 
ktoré sa väčšine geológov zdajú byt okrnjové, ale v nových 
podmienkach sa v nich geológia uplatňuje stále vo \ äčšej 
miere. 

V posledných rokoch sa samostatným vedným odborom 
stalo krajinárstvo, najmä štúdium kntjiny ako celku včítane 
jej genéz). Prá\ e vo výskume krajiny a v tvorbe krajinno
ekologický,ch štúdií \ idíme \ elké možnosti na \) uŽÍ\ a nie 
poznatkm mnohých od\ et\ í aplikovanej geológie. 
Najčastej š ie sa pritom prelína geológia, geomorfológia 
a ich spoločná problematika - neotektonika. neotektonický 
a geomorfol ogický vývoj územia. 

Geológia a geomorfológia pri riešení typológie krajiny 

Významnou súčasťou krajinárskeho štúdia je typológia 
krajiny. Potreba vytrnrit spoľahlivú typológiu vyplynula 
z reálnej potreby krajinára\ a dal ších odvetví a požaduje 
ju aj Európsky doho\'Or o kmjine, ku ktorému SR pri 
stC1pila v roku 200---l-. 

Európsk) dohovor o krajine \ článku 6 - Špecifické 
opatrenia časti c - Identifikácia a hodnotenie ukladá: 
„S akrfrnou účasťou ::,ainteresol'an,'ch strán ť súlade 
s článkom 5. c, ::,a účelom zlepšenia úroťne poznania 
srojich typov krajinv sa každá -;mluťná strana zaťäzuje 
nmed::,ir' l'!osmé npy krajiny no celom svojom ú-;emí ... " 

... a\ časti d - Cieľová halila krajiny: ,,Každá zmluvná 
strono so zaväzuje po konzultácii s verejnosťou v súlade 
s článkom 5.c definovot cieľovú kvaliru krajín\' identifi
kornn);ch a hodnorených typm' krojiny. '' 
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V metodike t) pológie kraji 11), ktorú na\ rhujeme. má 
geológia a morfológia \ýznamné postmcnie, a to najmä 
pri deťin01aní krajinného obrazu a hodnotení krajinného 
rázu. Krajinný obraz určuje kombináci a konfigurácie 
reliéfu a kompozície (us poriadania) štruktúr) krajinného 
pmrchu a krajinný ráz je prírodná a kultúrna hodnota 
krajinného obrazu. 

Tento návrh t) pológic prvotnej krajinnej štruktúry 
môže byt jednou z možností spracOI ani a základnej typo
lógie kraj in). Vytvorili sme ju na príklade geomorľolo
gického celku Ostrôžk). 

Typ) kraj in) navrhujeme odvodzOI aŕ od morfologic
kých (geomorfologický ch) l\ arOI územia ( obr. 1) a ich 
hodnotii na z{tklade morfologický ch a morfometrický ch 
paramelrOI (rozlahlosti kraj inných priestoro\. \ertikálnt~ 
a horizontálnej členitosti kraj in)). mo,fogeneticko-geolo
gický ch procesa\ (procesm formuj úcich súčasný krajinný 
obraz) a napokon podľa regionálnogeologického členenia 
(Vass. 1988) a litológie. 

Popri geológii je \ ýznamná aj geomorfológia. Dnešná 
geomorfológi a často\) uží1 a poznatk) geológie. no málo
ktorý geológ (s \ ý nim kou tých. ktorí sa zaoberajú b arté
rom) sa venuje morfológii. Y) plý\ ajú z toho čiastkOlé 
nedostatky, s ktorými sa mnohí z nás \ praxi už stretli. 
Týka sa to geomorfolog ického členenia územia (Mazúr 
a Lukniš , 1978) alebo aj samotnej geomorťologickej kla
siťi kácie , ktorá. ak \ ôbec jestnije. bý \ a \ iac genetická 
ako mo1fologická. To sa môže zdai prirodzené, lebo mor
fologické tiary \Zílikajú geologickými procesmi. ale prečo 
sa potom nehornrí o geologický ch. ale o morťogenetic
ký ch procesoch '.! PríkladOI by sme \edeli nájsi niekolko. 
Určite je hranica či skôr prienik procesa \, ktoré možno 
exaktne nazrnt geologickými s geologicko-morfologický'mi 
procesmi. PokC1sil sa už niekto túto skupinu procesa\ 
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Obr. 1. Schéma rôznych typov klasifikác ie geomorfologick) ch tvarov 

Fig. 1. Scheme of various class ifications of geomorph ologica\ shapes. 

definovať? Možno by stálo za to hľadať cestu na odstrá
nenie tejto duplicity a geomorfológia zameriavajúca 
sa viac na morfológiu, na tvar a exaktné vyjadrenie tva
rových vlastností zemského povrchu by sa mohla stať 
plnohodnotnou vedeckou disciplínou a nemusela by 
svoje poznatky vyjadroval geologickou terminológiou, 
ale s geológiou by úzko spol upracoval a. Isté pokusy 
v tomto smere sú. ale zatiaľ iba ojedinelé (Urbánek , 
1973, 1974, 1993). 

Morfológia by aj potom zostala v krajínárskej typológii 
prrnradá a až po presnej identifikácií tvaru a začlenení 
do typológie by sa hľadali geologické informácie 
o príslušnom území, ktoré by konkrétny typ spresnili. 
Samotnú tvorbu typológie krajiny by to sprehľadnilo 
a zjednodušilo a každý typ by sa charakterizoval jeho 
morfológiou a genézou. 

Tieto myšlienky vyplynuli zo štúdia geomorfologíc
kých podkladov a rozličných klasifikácií, hlavne domácich. 
ale aj v zahraničí je viditeľné úsilie urobil lepší systém 
a poriadok v tomto odvetví. Spomenúť možno napr. prí
spevky na internetovej stránke Katedry geografie Západo
českej univerzity v Plzni, kde sa v diskusii na tému 
geomorfológíe zvýrazňuje práve potreba užšej spolupráce 
medzí geomorfológmí a geológmi. 

Záver 

Ciefom ná;ho prí-,pť1 ku je aj I geo l ogickťj po-,poli
I0,ti podnietil ;iľ~iu di,ku,iu o rrelínaní ,a geológie 
s geomorfológiou a o ich kla,iľikaC·nýľh ,),tc>moch. 
lljasnenie ,i kjto problematík) b) pomohlo niťlen 

pri 11orhe l)POlógiť krajín). ale i,10 aj I rnnnhých 
dalších príbuLných 1edeckých di,cirlinach. 

S krajinou ú1ko ,ú1 i,í aj genturi1mu,. Krajinár,11 o 
a štúdium krajín) neobchádza ani tLlln obia,ľ a rre špeci
fiká niektorý ch ú1erní j e ne,porne dólei'.itá a zaujíma, á. 
Za 1 ;etk) mož:no ,pomenúľ oblas1i, niekdaj~l)U roz1 inu 
tou banskou čínnos tou. Tejto témy sa dotklo aj niťk.ollo 
štúdií (napr. SlámO\á et al., 2003 - o regióne Nižnej 
Boce). Ďalšou takouto oblasťou je Banská Štiarnica. Špania 
Dolina a i. Tieto oblastí majú často ve ľmi špecifický ráz 
súvisiaci s prírodnými javmi čí technickými pamiatkami 
regiónu, ale často aj s výrazne osobitou kultúrou. 
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Postavenie vedy v tvorivej ľudskej činnosti a rozvoj geologického bádania 

JOZEF SLAVKOVSKÝ 

Ružínska 11. 040 11 Košice. Slovenská republika 

(Doruľené 3.5.2005) 

Place of science in creative human activity and development of geological investigation 

Science as a creati ve human acti vity has rcached . eon tra ry to art and philosophy. its real bloom only 
in modern limes . The meril for large revival of science has Francis Bacon at the beginning of 17th centur) 
Geology as a self-existent sci entific branch started its deve lopment at the turn of 17th and 18th centuries. 
The turn of 19th and 20th centuries brought the re lativ e scientific crisis. but for geology it was already 
the time of marked progress owing the Darwin evolution theory and re lated s trenghtening of importance 
of biostratigraphy A big jump in geological knowledge sta rted by investigation of ocean structure and 
accepting of pl a te tectonic theo ry in the 1960s. Present tirne forces us to so lv·e not onl y th e problems of 
the planel Earth and its geol og ical setting. but to protect the living environment against global changes. 

Key words: science. geology. scientific theory. hypothesis. continui ty of recognition. man. "orld 

Tri vrcholy tvorivej ľudskej činnosti - umenie, filozofia 
a veda - sa nesú v znamení tvorby a myslenia. Kým ume
nie a filozofia sprevádzajú ľudstvo od najstarších čias jeho 
existencie a velký rozkvet dosiahli už v staroveku a stredo
veku. veda postupuje iba pomalými krokmi a na ozaj stný 
rozmach zaznamenáva až v novoveku. Osobitne to platí 
o geológii, ktorá sa ako samostatný vedný odbor začala 
vyvíjať až na prelome 17. a 18. storočia , a to po velkej 
obnove vied. ktorá sa zrodila z vtedajšej nespokojnosti 
so sta mm stredovekej vedy a myslenia. Osobitne sa o to 
zas! úžil Angličan Franci s Bacon (Hir~chberger, 1999; 
Bartko, 2002), autor citátu z roku 1620 „Clovek, služobník 
prírody a jej vykladač , vyt\ ára a chápe len tolko, kolko 
z faktO\ alebo svojím rozumom vypozoroval o prírodnom 
poriadku, viac nevie a ani nemôže vediei." V experimente 
a v skúsenosti teda spočíva Baconov čin obnovujúci vedy 
aj myslenie! 

Výrnj disciplín či odvetví geológie bol vždy odrazom 
vývoja geologických vied ako celku . Prvé obdobie, ktoré 
trvalo do konca 18. storočia, sa vyznačovalo hľadaním zá
kladných princípov. Vyspelé krajiny sveta začali koncom 
prvej polovice 19. storočia zakladať geologické ústavy 
a tie robili systematický výskum a mapovanie. Ako prvý 
na európskom kontinente vznikol roku 1849 Ríšsky geo
logický ústav vo Viedni a jeho pracovníci sa zúčastňovali 
aj na prvej syntéze geologických poznatkov o Západných 
Karpatoch. S dalšírn rozvojom geológie rástla potreba 
medzinárodnej spolupráce a konfrontácie názorov, čo sa 
prejavilo aj usporadúvaním medzinárodných geologických 
kongresov. Prvý bol v Paríži roku 1878. 

Prelom 19. a 20. s toročia opäť poznamenala istá kríza 
vedy \ poznateľnosti vonkajšieho sveta, ale fyzik a mate
matik Henri Poincaré (Bartko, 2002) dielom Veda a hypo-
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téza ( 1902). Hodnota vedy (1905) a Veda a metóda ( 1912) 
pomohol zmeniť tento sta\ a zdôraznil. že poznávanie 
je postupný a namáhavý proces. Tento vedec v matematike 
rozpoznal dvojakú poznávaciu mohutnosť - logicko
-racionálnu a intuitívnu. Logika je nástrojom dôkazu 
a intuícia nástrojom objavovania. Podľa neho prírodné 
zákony treba chápal ako komencie čiže ako podmienečne 
prijaté tézy. Tieto konvencie sú dielom slobodnej činnosti 
nášho ducha. Vedecké teórie majú skôr povahu hypotéz, 
čiže ide pri nich o plodný prístup k pravde. Adekvátnou 
mierou to možno aplikovai na \ ý \ oj širších geologických 
poznatkov. 

Z na_jvýznamnejších myšlienkových prúdov, ktoré 
ovplyvnili najmä historickú geológiu, bola Darwinova 
teória, pretože veľmi posilnila úlohu biostratigrafie. 
Pre paleogeograťi u a teóriu vzniku pohorí znamenala 
značný pokrok náuka o geosynklinálach, ale tú v 60. ro
koch 20. storočia nahradila teória tektonik) litosťérických 

dosiek. Podnetom na jej \ znik bolo dôkladné štúdium 
štruktúr) oceánov. 

Geologické \ nírnanie a chápanie S\ eta sa v ostatných 
desaťročiach podstatne zmenilo. Dnes môžeme skúmať 
.im) v oveľa väčšej mierke ako predtým. Zároveň márne 
možnosť \')Užívať pohľad na Zem z \ esrníru - z družíc 
a sond. Regionál 11) 1 )\ oj a minulosť zapadajú do seba ako 
skladačka a postupne nám pred očami l)Stupujú klúčmé 
udalosti globálneho rozmeru i \)Znarnu (Westbroek, 
2003). Pre tento \ ývoj bol rozhodujúci pokrok v teórii 
tektoniky litosťérických dosiek. ktorá ovpl)vnila všetky 
stránk) geologického výskumu. NovS poznatok o rozšíro
vaní - raste oceánskeho dna sa skombinoval so skôr zná
mymi poznatkami o prerniestňO\aní kontinentov, s teóriou 
kontinentálneho driťtu, rozpracovanou najmä A Wegenerorn. 
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Jej súčastou sa stali aj najnápadnejšie javy prejarnjúce sa 
na zemskom povrchu. l. j. vulkani zmus a zemetrasenia. 
V zájomná spätosi týchto poznatkov sa nieked) označuje 
aj ako no\á globálna tektonika (Mišík et al„ 1985). 

Ponch Zeme netvorí súvislá prikrývka, ale ohromné 
dosk) zemskej kôry, ktoré sa voči sebe pohybujú, tvoria 
čast lito sťéry. ktorá nahŕňa nielen pevninskú a oceánsku 
kôru, ale aj pevnú \'ľchnú čast zemského plášťa. V podloží 
litosféry je plastická astenosféra. hlbšia zóna plášťa a po nej 
môžu Ii tosférické dosky kÍzai. Príčinou tohto pohybu 
je teplo uvoľňované pri rádioaktívnom rozpade. Termálne 
anomálie \ astenosfére \)\Olárnjú prúdenie. ktoré za
príčiňuje pohyb litosférických dosiek. Poznanie tohto 
globálneho systému pohybu nielen zrevolucionizovalo 
naše poznanie Zeme ako celku, ale stalo sa kľC1čom aj 
k regionálnemu vjskumu. 

Uvedená teória nás upozorňuje na proces) , ktoré môžeme 
pochopiť, keď sa na našu planétu pozeráme ako na celok. 
To je holistický prístup. Vtedy si uvedomíme, ako sa kôra 
aj zem ský plášť\ geologických dobách pohybovali a vda
ka tomu porozumieme detailnej regionálnej stavbe. Ale 
na druhej strane aj nová globálna tektonika má srnje 
hranice. 

Ďalší vclmi \ý znamný pokrok môže priniesť integrácia 
dôležitých vedný:ch odborov - geológie a biol óg ie. Je prí
klad (Westbroek, 2003), ktorý poskytuje nO\'Ý pohľad 
na život ako geologickú silu. Najhodnotnejším kľúčom 
k dejinám Zeme sú fosílie. Pre interpretáciu geologickej 
minulosti majú neoceniteľný význam. Fosílie približujú 
dámy obraz života, pomáhajú určovať vek hornín a infor
mujú o rozšírení dnes už nejestvujúcich oceánov a ovte
dajšom prostredí. Prá\ e \ tejto oblasti nás geológia 
zrádza. Kým anorganické sil y dokáže geológia rozoznať 
,eľmi dobre. zatiaľ nie je schopná určiť mieru účas ti dáv
nych organizmov na opisovaných procesoch. Geológovia 
väčšinou tndia. že priebeh zemskej hi stórie určm ali než.ivé 
sil). Životné formy sa doteraz nezahrnuli do globálnej 
geologickej \edy a aj biologický výskum je zameraný 
na fenomény malého rozsahu, od molekuly po ekosystém. 
Chýba pohľad na život z astronomického hľadi s ka. 

Na začiatku tretieho tisícroči a pre planétu Zem a ľud
stvo to už nie sú len problémy geologické, ale predovšet
kým širšie. pretože potrebujeme vedieť, ako planéta Zem 
vznikla a ako pracuje. Aj keď sú snímky z vesmíru objavné, 
ukazujú Zem iba ako trojrozmerný objekt, no jej štvrtý 
rozmer - čas, čiže jej vývoj za celých 4,6 miliardy rokov, 
ešte vždy zostárn zastretý závoj om, ktorý geológia a iné 
prírodné odbory dokážu postupne odkrývať. Zároveň nás 
znepokojuje najmä obava o životné prostredie. Všeobecne 
rozší rená starosi verejnosti o životné prostredie našej 
planéty viedla k u ž itoč nému spojeniu síl vedy a politiky. 
Vznikla non1 oblasť vý,skumu označovaná ako globálna 
zmena. Tisíce výskumníkm reprezentujúcich najrôznejšie 

\edné odbory spolupracujC1 pri \ýskume budúcnosti 
Zeme. S kC1ma sa d) nami ka pl3néty. zmen) 1 oceánoch 
a 3tmosfére. klím3, biodiverzit3 a dalšie oblasti. Kľúčové 
údaje sa spracú\ aj ú pomocou počítaČO \ ý ch modelm. aby 
sa \)'tvorili scenáre budúceho globálneho\ ývoja. Mode
lo\é predpovede sC1 uži točné. znamenajú gaiansh prístup 
k našej planéte (Lo1 elock in Westbroek. 2003). ale 
nemôžu poskytnúť \ iac ako pribl i žnú orientáciu. no 
sC1borná geologická teóri3 o \ ply Ie ľud s trn na planétu 
je ešte viac \ nedohľadne. 

Základy syntéz) a spolupráce položili už predchádzajúce 
generácie I edcm (Rony. 1991 ). Ternz začínajú geoló
gm ia prij í mať my šl ienku. že foot sám si lne 01pl)1nil 
práve tie faktory, ktoré nám postupne dm oli Ii O\ ládnuť 
našu pl anétu, a preto sa máme usilm at o ,iej rozkvet, 
nie o úpadok. 

Nm é poznatk) geologického bádania S3 adehátn) m 
spôsobom zužitkúnijú a.i pri \)Skume Záp3dn5ch Karpát. 
V tejto oblasti je kontinui ta Štátneho geologického ústm u 
Dion5z3 Štúra \ Bratisla1 e ( 19--J.O) s históri ou geologic
kých C1stavov \ o Viedni ( 18--J.9) . Budapešti ( 1869) a Prahe 
( 1919). ale aj I iných štátoch s1 eta (Samuel a Grecula, 
2000). Výslcdk) práce geológm \ bádaní prírodný ch 
zákonitostí geologickej stm b) Zeme n3predujú a geológi3 
ich u s taľ ične prehodnocuj e a záro1 eň I hodn5 m spôsobom 
odo\Zdáľa s poločnosti na zabezpečenie jej potrieb. ale aj 
n3 ochranu žirntného prostredia (Klind3. Lieskovská el al., 
200--1-). Možno konštatm ať. že geológia ako I eda pomáha 
ľudstrn rie š iť nielen nistenčné. ale aj \ šeobecné ľudské 
otázky a probl ém) . pretože je dôl--azom toho. že S3 \ šetko 
ľyvíja. nič nie je ustálené, definití1 ne (\ on Wright. 
2001: Bartko. 2002). Vedomie 3 tým aj poznanie \ ys tu
pujú stále \)'Ššie a vyššie. a.i sa rozširujú. a tak treba chápal 
aj súčasný zložit5 s1 el. 

Literatúra 

Bartko. M .. 2002. Stupne poznávania. Brurisillľll. \lrd. Srolku s/oľe,1 -

,k.vcll s1,,sornreľoľ, 1. r o„ l6f!. 
Hirsc hberger. J.. 1999 Krátke dej in) fi lozofie. Tmurn. V\'d, Do/mí 

kniho. 303. 
Kl i ncla. J.. Li es kov ská. Z .. et a l. . 200-+: Správ a o stave ži v orného 

prostredia Slov enskej republí k) v roku 2003. iV/i11is1enrrn "irnrn ého 
J>ms1redio SR Bmrislorn u SA ŽP B11mkd Bnrrirn. 240. 

Mi šík. M .. Chlu páč. 1.. & C icha. 1.. 1985 St ratigraľic ká a histori cká 
geo lógia. Bmris/orn. Slo,·emké !'edugogické nokludwcl \/\'O. 570. 

Raeper. W .. & Smith. L. 1998: M) sleni e zá padnej ciVllizácie. Bm1i
,!u rn. \Ive/. Nd1 n11 do1110ľ. 39 I 

Rorty. R .. 1991 Veda ako solidarita (193-208 ) /11. E Clil. M. Morcel/i 
er o/. (eds.): Zo ~rkod/0111 rnodemľ Bmri<lurn. Arclrll . 320. 

Sam uel. O .. & Grec ula. P., 2000: ·60 rokoľ Š tá tneho geologického 
ústav u Dionýza Štúra . Bruri,lurn. v.,d. D. Sním. 96. C C 

W es tbroek. P„ 2003: Život a ko geologická sila. Prolw. Dokoľú11 , 207 
Von Wright. G. H .. 2001 Humanizmus ako životný postoj. Brurisial'a. 

Kulligrwn. I 59. 



Minemiia Slornrn, 37 (2005 i. 467-494 

Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 OOO 

VLADIMÍR BEZAK 1, IGOR BROSKA 1. JAN IVAN!c"'KA'' PETER REICHWALDER". JOZl:::F vozAR' 

MILAN POLAK 1 , MILAN HAVRILA 1, JAN MELL0 1• Ai'iTON BIELY '. DUŠAN PLAŠIENKA". 

MICHAL POIFAJ 1• VLASTIMIL KONEČNÝ ', JAROSLAV LEXA '. MICHAL KALIČIA K 1• 

BRANISLAV ŽEC' , DIONÝ Z VASS'. MICHAL ELEČKO', JURAJ JANO(KO'. 

MIROSLAV PERESZLÉNYľ' . FRANTIŠEK MARKO". JllRAJ MAGLA Y' 

a JAN PRISTAŠ' 

'Štátny geologický ústa, D. Štúra, Mlynská dolina\, 817 04 Bratislarn, Slo,enská republika 
'Štáťny ge~logick)° ústa, D. Štúra, regionálne centrum. Jesenského 8, 040 O I Koš iee, 

Slovenská republika 
'Geologick)° ústav SA V, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratisla, a, S Io, ens ká republika 

"Katedra geológie a paleontológie Prírodoľedeckej fakulty UK Bratisla, a. 
Mlynská dolina, 817 04 Bratislava, Slovenská republika 

'Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG Technickej univ erzity, Košiciach. 
Park Kornenského 15, 043 84 Košice. Slm enská republika 

"Eurogeol ogic. a. s. fornäši koľ a 26. 821 O 1 Bratisla,a. Slm ens ká republika 

( Doruľcnc 13. 5. 2005 / 

Key words: tectonic map, geological units. Slovak Republic 

V novej tektonickej mape Slovenskej republiky v mierke 
: 500 OOO podáva kolektÍ\ autorov syntézu s účasnS,ch 

názoro\ na tektonickú stm bu Západnfch Karpát Oproti 
starším tektonickým mapám tejto mierky je v nej nie
koľko nových prístupm k tektonickému členení u. Ide napr. 
o členenie popríkrovový·ch sedimentárnych a vulkanických 
formácií založené na ich \Ztahu k tektonickým procesom, 
Do osobitnej skupiny sú zaradené tektonické jednotk) 
z rozhrania Vnútorných a Vonkajších Západných Karpát, 
v pripovrchových príkrovových tektonick5ch jednotkách 
(najmä v hroniku) sa uplatnilo faciálne členenie náplne 
čiastkmJch príkrovov. v kryštalinickom fundamente 
sa\ yjadrili aj relikt) herc5nskych tektonických jednotiek 
a granitoidy sa delia na suit) podfa ich genetického vztahu 
ku gcotektonickým procesom. Pri zlomových štruktúrach 
je V)jadrená ich hierarchia. sčasti kinematika a pri mnohS,ch 
sa dopi nil i aj názv), Znázornené sú \ ulkanickoteklonické 
štruktúr). izopach) hrúbky sedimentárnej \ ý plne panie\ 
a dalšie štruktúry. 

Tektonická mapa vychádza z kontúr geologick5ch jedno
tiek, ako ich na najnovších geologických mapách v mierke 
1 : 500 OOO zobrazuje Biely et aL (1996) a Lexa et aL 
(2000), Základná orientácia v tektonických jednotkách bez 
tektonickej map) nie je mofoá, lebo geologické mapy. 

-1-67 

napr. \ mierke 1 : 50 OOO alebo I : 200 OOO. sa trnria 
na litostratigraťických princípoch. Tekwnická mapa je 
potrebná aj z hľadiska medzinárodn5ch korelácií, najmä 
pokial ide o karpatsko-al psko-bal kánsk) S) s tém. 

Východiskom členenia tektonickej map) SR 1 : 500 OOO 
je tektonický \ 5 voj Západných Karpát Základné delenie 
vychádza z najmladších neoalpínskych tektonických procesov. 
pri ktorých vznikla ťl) šm á prizma Vonkajších Západných 
Karpát ako interakcia bloku \ nútorn5ch Západných Karpát 
s európskou platformou. Blok Vnútorných Západných 
Karpát nesie \ sebe fragmenty \ šetk) ch predchádzajúcich 
etáp V)\ oja. ktorý prebiehal \ rozličnom čase a priestore. 
a neoalpínske naložené štruktúr) a formácie (terciérne sedi
mentárne pamy a nem ul kanické komplex)), Základný mi 
stavebný mi jednotkami tohto bloku sú paleoal pínskc kôrm é 
jednotk) (tatrikum. \eporikum. gcmerikum a zemplinikum) 
a odlepené pri po\ rchm é príkrm O\ é tektonické jednotk) 
(fatrikum, hronikum. meliatikum. turnaikum a sili
cikum), Kôrové jednolk) buduje kryštalinický fundament 
s fragmentmi hercýnsk) ch tektonických j ednotiek a obalové 
formácie vrchného paleozoika a mezozoika. Z\ yšky 
mezoalpínskych jednotiek vystupujú len na rozhraní Von
kajších a Vnútorných Karpát a sú pre\ažne neoalpínsky 
štruktúrne prepracované. 
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Základné geologické mapovanie a nová edícia prehľadných 
geologických máp Slovenska v mierke 1 : 200 OOO 

VLADIMÍR BEZÁK 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Mlynská do lina 1. 817 04 Bratislava. Slovenská republika 

/Doruťené 23.5.2005) 

Key words: geological maps. map scale l 200 OOO. correlation. S \ovakia 

Tvorbou základných geologických máp rozličnej mierky 
je poverený Štátny geologický: ústav Dioný"za Štúra. Ten 
sa už od skončenia generálnych geologických máp\ mierke 
1 : 200 OOO v 60. rokoch 20. stor. venuje systematickému 
geologickému mapovaniu územia Slovenska na listoch 
\ mierke 1 : 25 OOO a na tomto základe tvorí regionálne 
geologické mapy v mierke 1 : 50 OOO, ktoré zhŕňajú po
znatky o geologickej stavbe ucelených geomorfologických 
regiónov. Slovensko má 52 takýchto regiónov a doteraz 
sa z nich tlačou publikovalo 45 máp. 

Kedže každá geologická mapa je iba modelom stavby 
územia na súvekej úrovni geologických poznatkov s veľ
kým vkladom individuálnych interpretácií. musí sa inovo
vat. a to spravidla už po 15 až 20 rokoch , ako to uvádzajú 
aj cenníky geologických prác. 

Na základe geologických máp väčšej mierky. ktoré 
majú čo najvernejšie zobrazovať stavbu zistenú terénnym 
\ýskumom, je nevyhnutné zostarnvat aj dalšie typy máp 
menšej mierky. Sú to napr. celorepublikové mapy 
v mierke 1 : 500 OOO (napr. geologická. tektonická. neo
tektonická, kvartérna a i.) alebo tematické mapy rozličného 
druhu. Najvý·znamnejšie sú prehľadné geologické mapy 
na listoch v mierke 1 : 200 OOO. V roku 2006 sa skončí 
ich druhá edícia. čím sa Slovensko opäť zaradí na popredné 
miesto na medzinárodnom geologickom poli. Takéto mapy 
pripravujú aj susedné krajiny . napr. Česko. Poľsko. 
Rakúsko. ale v dlhodobejšom časovom diapazóne. 

Regionálne mapy v mierke 1 : 50 OOO sú rozličného 
veku aj kvality a mnohé sú pohľadom na geologickú 

stavbu také odlišné, že sa niekedy ani nedajú zosúladil. 
a prá\e zjednotenie princípm interpretácie geologickej 
stavby \ rozličných regiónoch Slo\ ens ka. často aj s pod
porou nových terénnych úclajm. je hla\ ným cieľom máp 
mierky 1 : 200 OOO. Príklady takéhoto korelačného 
postupu sa clemonštrujC1 \ o I iacerý ch oblastiach SloYenska 
(napr. selekcia geneticky významných uloženín kvartéru. 
účel ná jednotná legenda pre neovul kani ty. zjednotenie 
názorov na stavbu gemerika. korelácia odlišne geneticky 
i nterpreto\ aných komplexov kry štal i ni ka. tektonické 
zaradenie problémových mezozoických jednotiek atď.) 

O význame a potrebnosti geologických máp v mierke 
1 : 200 OOO nemožno pochyb01at. Sú to prehľadné 
a syntetické mapy a poskytujú lepšiu predstm u o geolo
gickej stmbe na širších územiach. Prispiern k tomu aj 
fakt. že sú v podstate odkryté - čiže krnrtérne uloženin1 
sa zobrazujú len tam. kele majú \ eľkú hrúbku alebo 
kele ide o útrnry. ktoré \ ýznamne clokreslujú geologický 
\ývoj územia (napr. riečne terasy a glaciofluviálnc 
secli menty). 

Syntéza vyjadrená I prehľadných geologických mapách 
a korelácia geologickej stm·by prakticky na celom území 
Slovenska sú \ eľmi dôležité pre clalšie aplikm ané a nad
stavbové geologické disciplíny s priam::, m prínosom pre 
hospodárstvo. Map) budú zár01eň slúžil na koreláciu 
geologickej stavb; s mapami mierk) 1 : 200 OOO susecl
n5ch štátOI a na širšie geologické korelácie \ medzi
národnom meradle najmä \ alpsko-karpatskom horskom 
systéme. 
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Metallogeny of Paleogene and Neogene volcanic belts in Hungary 

FERENCZ MOLNÁR 1. TIBOR ZELENKA 2. ZOLTÁN PÉCSKA y;_ 
BERNADETT BAJNóc:zy-1 and JSTVÁN GA TTER' 
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Paleogene volcanic units (+l--27 Ma) form a largel1 
covered 300 km long and 30-.50 km \\ ide NE-SW tren
ding belt along the Balaton-Darnó Line in Hungary. 
Outcrops of this bel t are known in the Velence Mts. and 
in the NE-Mátra Mts. near Recsk. The medi um- to high-K 
calc-al kaline character and other petrochemical data for 
basaltic-andesite. andesite. dacite and diorite oť intrusive
-volcanic complexes are compatible with subduction-rela
ted origin. The intermediate-acidic medium- to high-K 
calk-alkaline volcanic units of Miocene age of Hungary 
are a pan of the Neogene-Quaternary Carpathian Yolcanic 
Are. E,posmes oť major units (Bôrzsôny Mts., Mátra 
Mts. and Tokaj Mts.) form a 2.50 km long. E-W oriented 
belt along the northern margin oť Pannonian Basin. These 
units are situated on extensional zones related to norma] 
faults and strike-slip fault duplexes that were active during 
the Carpathian continent-continent collision. 

Paleogene and Neogene magmatic and metallogenic 
belts are partially supcrimposed in Hungary. but they 
were ťormed in different tectonic settings. The Paleogene 
belt is an "escaped'" portion of the Periadriatic syn- and 

post-S) ncollisional magmalic belt \1hich formed in the 
collision zone bet\\ een the Adriatic microplate of Aťrican 
ori gin and the European plate. North-eastward escape 
of continental blocks ťrom the collision zone initiatcd 
the subsequent Carpathian subduction, and the Neogene 
belt is geneticall) connected to the Miocene stages of 
this oblique subduction and final collision. Paleogene 
metallogeny is characterized by magmatic-hydrothermal 
systems producing Cu-porphyr) and related HS t)pC 
mi nera] ization. Th ese ore formations are absent further 
west in the Alps along the Periadriatic lineament. presu
mably due to deeper erosion oť magmatic complexes 
dming emergence of Alps. The Neogene intermediate
-acidic volcanic units are characterized by LS type 
epithermal mineralization which suťfered only minima] 
subsequent erosion in the eastern parts of the belt in 
Hungary. Diťfercnces in the sty Ie of LS type deposits 
from west to east along the Neogene rolcanic belt may 
be correlated with the depth oť their erosion due to shift 
of ages for volcanism and hydrothermal mineralization in 
the same direction. 

Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia 

FRANK J PÍ CHA 1. ZDENÉK STRÁNÍK2 a OLDRICH KREJČÍ' 

1 650 New Haven Court, Walnut C:reek. California. 945 98. US.A. 
2Czech Geological Survey. Leitnerova 22. 658 69 Brno, Czech Repu bi ie 

(Receiľed 9.5.2005) 

Key words: West Carpathian Flysch belt. structural and depositional hi story. oblique collision. thin-skinncd 
thrust structure. Carpathian foredeep and pull -appart Vienna Basin 

The structural and depositional history of the Outer 
Western Carpathians began in the Jurassic by rifting 
which lasted to Early Cretaceous. During the .Jurassic the 
fragmented European continental margin was marked by 
the shallow carbonate sedimentation. Since the Early 
Cretaceous this carbonate sedimentation changed to the 

flysch deposition accompanied \\ ich submarine \ olcanics. 
The uppermost Early Cretaceous was characterized by 
anoxic deposition ťollo\\'ed by deepening and extension oľ 
the basins during the Late Cretaceous. In the uppermost 
Late Cretaceous the divergent tectonic regime changed to 
convergent one. The major Outer Carpathian foreland 
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basin displayed a complex topography marked by partia! 
basins and intrabasinal ridges (cordilleras). As a result of 
subduction in the Penninic - Pieninic oceanic domain the 
tectonic activation of the cordilleras (uplifting) and of the 
partia! basins (subsidence) evoked an intensive destruction 
of the source areas and deposition of the deep-water. syn
orogenetic. siliciclastic flysch in the huge thicknesses. 
These structural and depositional conditions lasted in the 
Outer Carpathian domain till to the Earl) Paleogene. The 
Neoalpine orogen) is eharacterized by an oblique conti
nental col I ision which began in the Middle Paleogene and 
continued with interruption to the Middle Miocene. During 
the stages of this orogeny the Upper .lurassic to Lo11 er 
Miocene ťill of Outer Carpathian basins 11 as graduall) 
deformed, detached and thrust O\ er Lhe European foreland. 

B) this predominantl) compressional tectonic regime 
a complex accretionar) 11 edge 11 as ťormed. The tectonic 
shortening occurred not oni) in the decoupled thin-skin
ned thrust belt. but also at the deeper crustal le1el. 1\'here 
the various blocks (intrabasinal ridgcs) 11ere apparentl) 
accreted back to the ľoreland plate rather than subducted. 

Since the Earl) Miocene time. the S) norogenic pre
domí nantl y deep-water fl) sch secli mentation 11 as replaced 
b) the shall011 marine and continental molasse-type secli
mentation oť the Neogene ľorecleep. 11 hieh rcmained 
mosLiy undeľormed. Also during the Mioccne. the Vienna 
Basin ľormed 11ithi11 !he Carpathian beli oť southern 
Morm ia and northeastern Austria as a result of subsidence. 
backarc extension. and Lhe orogcnc parallel pull -aparL 
strike-slip faulting. 

Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic 
sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep 

JOSEF A DÁM EK 

Geological Survey of Czech Republi c. Leitnerm a 22. 658 69 Brno. Czech Repu bi ie 
adamek @'C gu. cz 

Key words: autochthonous and para-autoc hthon ous Jurass ic. N E European Pl atfor m Western 
Carpathians. geol ogy. logs and litho faci es correlations. li rhos trat ig raph ) . tcctonics. regi o nal geo logi cal 
cross-sections, lhickness. fac ies and st ructure maps. mode l oť the depositional to pograph ) , pe trole urn 
geo logy - reserv oirs. sou rce roc ks . sealing 

The Ii thoťacies. paleogeography and tectonics of !he 
Jurass ic sediments were studied in the ťootwall in the 
C:arpathian Foredeep and Outer units oť the Fl) sch Bell 
in Southern Moravia. The major lithoťacies were correlated 
and shown in a set of well logs and regional geological 
cross-sections. The individual cross-sections document 
in detail both, Doggerian and Malmian sediments - car
bonate and basinal facies as well as geology in general, 
including lectonic pattern with dominant norma! ťaults 
and overthrust. The development of both the Doggerian 
and the Malmian sediments is different. The Doggerian 
clastics pla) as a reservoir rocks the most role from 
petroleum vie11 point for the whole Jurassic strata. For 
the Malmian sediments the model oť the depositional 

topograph), signed 1\ith i11di1 idual microfacies by 
Wil so n, is dcmonstrated. For the study area thcre is 
characteristic a moderate di p oľ the slope oľ thc carhonate 
platťorm. The longitudinal proťiles detcrmine the south 
western margi n of the Yariscan area 11 i th di ľferent struc
tural ľeatures oť the Jurassic on both mai n Pa1 lm -
Waschberg and SW part oť Centra! Mora1 ian blocks. 
Jsopachs and facies map sho11 the e\tent oľ Malmian 
sediments determined from seismic and 11 ell clata. The 
structure contour map next sho11 s the essential features 
and structure elcments of the pre-Tertiar) relicť while 
the isochore map shows the thicknesses oľ both Jurassic 
developments including non-depos itional arcas in 
Vrano1 ice and ľ\ies1 ačilka grabens. 
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Biodegradácia rudných minerálov ložiska Pezinok 
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Dcponmaný odpad z flotácie Sb rúd pezinského ložiska 
sa postupne uskladňmal na troch odkaliskách. As a Fe 
minerály sa pri ťlotácii rud) potláčali. prechádzali do od
padu. a preto majú v odkaliskách podstatne vyšší ako Sb 
minerály. ktoré na vyše rýchlejšie pod! ie haj ú o.xidáci i. 
Najrozšírenejším sulťidickým minerálom odkaliska je 
arzenopy rit a trocha zriedkavejší pyrit a gudmundit. Sb 
je zried km ý a pyrotín sporadický:. O'<idy Sb. Fe sa v nie
ktorých , zorkách vyskytujú vo veľkom množstve. kým 
tetraedrit. lollingit a chalkopyrit sú veľmi zriedkavé. 
V oxidačných zónach odkaliska vznikajú Fe oxyhydroxidy. 
O'<id) antimonitu. gudmunditu a arzenopyritu. Oxidáciou 
sulťidických mineráloľ. hlarne pyritu, vzniká v priestore 
ložiska extrémne kyslá , oda (ph < 3) s vysokým obsa
hom rozličných ťažkých kovov. ale najmä Fe. Sb. As. 
Mn. Zn. Pb a Cd. 

Ako ukázali už predchádzajúce práce. v pezinskom 
ložiskmom rajóne možno rozlíši( dva typy banskej 

drenážnej , ody: pn ý sa , y značuje ť\trémnou acidi tou 
(ph < 3) a , iaže sa na S) nsedimentárne masírne pyri tovo
-pyrotínm é rudy a druhý , iac-menej neutrál nou drenážnou 
vodou (pH 5.5-7). ktorá sa spája s mladšou epigenetickou 
karbonátovou mineralizáciou. Z ,od) ložiska sa asocimal 
a opísal rad acidofilných autochtónnych chemolitotroľných 
mikroorganizmo,. hlarne baktérií. ktoré sa svojimi kata
lytickými účinkami zC1častííujC1 na biologicko-chcmickom 
zvetrávaní sulfidických mineľálcn. Baktérie sú podstatne 
aktívnejšie\ pnom t)pe \Od). 

Porovnanie biochemickej oxidácie s chemickou oxidá
ciou jednotlivý ch minerálm na nábrusoch umožni Io zisti é 
rozdiely v mechanizme rozpúštania. Štruktúry , znikajúce 
pri biochemickej oxidácii za spolupôsobenia baktérii sa 
vyznačovali kavernami. T\ ar km erien zá, isí od kryštalo
graťickej orientäcie leptaný ch plôch. Pri obid, och 
druhoch oxidácie sa po istom čas e 1, orí na po, rchu 
minerálm pol!ak a kôrka zo sekundárnych minerálo,. 

Epitermálna mineralizácia vo východoslovenských neovulkanitoch 

PAVEL BAČ:O 1 , MARTIN REPČ:IAK 1 • RUDOLF Ďl ' ĎA'a PETER KOTl!Ľ.ÄK' 

'Štátny geologický ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesenského 8. 040 01 Košice. Slovenská republika 
'Východoslovenské múzeum. Hviezdosla, ova 3. 041 36 Košice. Simenská repub lil-.a 

'GSP, s. r o .. Hviezdoslavova 19. 052 01 Spišská Nmá Ves. Slovenská republika 

( Doruľené I 9. 5. 2005) 

Key words: epithermal mineralization. vein-impregnation S) stem. high-sulphidizing s, ,tem. IO\, 
-sulphiclizing system 

Podľa najnovších klasifikačný,ch schém vulkanogén
nych ložísk zohľadňujúcich najmä geotektonickú pozíciu , 
t)p magmatizmu. vzťah k subrnlkanickým magmaticko
- intruzÍI nym systémom a primárny charakter rudo
tľorných ťl uíd sa v celom karpatsko-panónskom regióne 
,yčleňuje a charakterizuje 15 hlavný,ch typm , ulkano
génnej mineralizácie. Na základe rornakých kritérií 
sa vo východoslovenských neovulkanitoch rozlišuje: 

1. Skarnová Fe mineralizácia. Zistila sa , o ntoch 
v centrálnej zóne zlatobanského stratornlkánu (Zlatá 
Baňa). Vyvinutä je , exokontakte dajk) dioritmého 
porťyritu. 

2. Ži I níkovoi m pregnačná (pori'ý rO\ á?) chal kop) ritovo
-molybdeni tolá mineralizácia (Cu-Mo). Zistila sa ľO vrtoch 
v centrálnych zónach zlatobanského stratm ulkánu (Zlatá 
Baňa) a Makovica (Juskova Voľa), hÍbke 600 m. 
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Vzťah granitoidných intrúzií k tektonike 
(Slovenské rudohorie-západná časť) 
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Cieľom tohto príspe \ ku je poukázal na \ iacctapový 
\ znik granitoido\. pričom každá z etáp mala iné geo
tektonické pozadie. Postupnosi vzniku a umiestňmania 
granitoidov potvrdzujú ich pri estorové a štruktúrne vzťahy 
zistené pri terénnom \ ýskume a potvrdené geochronolo
gický mi údajmi. 

Najstaršími granitoidmi v západnej časti Slovenského 
rudohoria sC, granitoidy paleohcrcýnskeho štádia, ktoré 
zrejme vzn ikali v extenznom režime. mctamo,fovali a de
ťormmali sa spolu so spodnopaleozoickými sed imentmi, 
a tak dnes majú povahu ortorúl. 

Pri kolíziách\ mezohercýnskom štádiu a hrubnutí kôry 
\ znikli anatektické granitoid; prevažne typu S. Tvorili sa 
1 zá1 erc tohto štádia, vo 1rchnom devóne až spodnom 
karbóne. Ich typickou črtou je konkordantné uloženie 
s metamorťným pláštom. Pô1 odný sklon telies a meta
morťných fo liac ií bol na S až SZ. Pri doznie1aní kolízie 

mali tektonické poh:, b) trans presný charakter a striž.né 
zón) sa stali prívodný mi kanál mi záverečnej mezohercý n
skej etap) pluloni zmu . pri ktorom \O 1yšších častiach 
kôr) ľZnikli rozsiahle lakolitmé telesá. 

Neohercýnske štádium. ktoré potom nasledovalo. malo 
dľe odlišné geotektonické etap). Pľl á prebiehala pre
važne Io 1rchnom karbóne a sú1 isela s doznie1aním 
s ubdukčných proceso1 1 C\terných hercýnsk)ch zónach. 
V interných zónach, do ktorých patrí aj táto časť kryšta
linika Západných Karpát, 1znikali hlboko založené 
strižné zó n) umožľíuj úce I ý stup granitoidnej magmy 
ty pu 1, ktorá \Znikala na rozhra11í plášta a kôr). Druhá 
(perm s ká) etapa bola inej geotektonickej pO\ ah). Pre-
1ládali \ nej C\tenzné pohyb) konsolidovanej hercýnskej 
kôry. ale dôležitú úlohu mali aj strifoé zón1. Na nich 
1 znikali malé intrúzie granitoido1 s charakteri st ikou 
typu A. 

Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti 
Zvolenskej kotliny v 1nierke 1 : 50 OOO 

MILAN POLÁ K'. VLADIMÍR BEZÁK'. IVA N FILO '. MILAN HAVRILA ' . MILA N KOH(lT'. 
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Cieľom práce bolo vytvoriť základnú geologickú mapu 
regiónu Starohorských 1rchov. Čierfaže a severnej časti 
Zrnl enskej kotliny I mierke 1 : 50 OOO s textovými V)

S\etli1 kami. Geol og ickú sta1 bu re giónu repre ze ntuje 
predgosauská príkrov o1 á sústava Vnútorn ých Západných 
Karpát a popríkrm 01 é formácie a na geologickej stavbe 

príkrov O\ ej sústm) sa zúčastííuj ú základné paleoal pínske 
tektonické jednotk) rarrika, ľeporika . hronika a silicika. 
Popríkro\ 01 é formácie sú z palcogénn) ch. neogénn) ch 
a bartérn)ch sedimentárn:,ch a I ulkanogéml)Ch akumulácií. 

Tarrik11111 t\ orí kr) štalinický fundament a obalm á sek
\ encia reprezen to1 aná sedimentárn) mi komplexmi ml ad-



-.+74 Minera/ia Slornco. 37 (2 005) 

šieho paleozoika, a najmä mezozoika, kryštalinikum hlavne 
muskoviticko-biotitické granodiority prašivského typu 
vystupuj Cice predovšetkým vo východnej časti územ ia 
a podstatnú čast južných svahov Nízkych Tatier 01toruly 
a migmatitizované ortoruly s polohami pararúl a amfibolitov. 

Mladšie paleozoikum je zastúpené detritickým vážnian
skym sC1vrstvím , obalové mezozoikum slabo metamorťo
\ a nou donovalskou sekvenciou, ktorá je I itostratigraficky 
zastúpená od spodného triasu po vrchnú juru. Charakteris
tické je detritický1m vývojom spodného triasu, platformovou 
kaľbonátornu sedimentáciou stredného triasu, detritickým 
vý·\ ojom karpatského keupru a hiátom v najvyššom triase. 
Pre spodnú a strednú juru sú typické prahové plytkovodné 
sedimenty vrstiev tmavého piesčito-krinoidového vápenca 
v spodnej a pestrého krinoidmého vápenca vo vrchnej 
časti. Vrchnú juru zastupujú polohy pestrého mramorizo
vaného , ápenca. 

V tektonickej jednotke veporika sa vyčlenili dve základné 
tektonické štruktúry - severné vepori kum a krížňanský 
príkrov. Severné veporikum budujejv. čast územia. Funda
ment štruktúry tvoria kryštalické horniny zložené z očkatých 
a páskovaných ortorúl , amfibolitov, pararúl a produktov 
ich diaftorézy. Mladšie paleozoikum je zastúpené klastickým 
brusnianskym a predajnianskym súvrstvím permského 
veku. Vrstvový sled pokračuje mohutným súvrstvím 
klastických sedimentov spodnotriasového I úžňanského 
súvrstvia, ktoré je hrubé do 200 m. Mezozoické komplexy 
sekvencie Veľkého boka sú najkompletnejšie vyvinuté v 
oblasti Chvati mecha, kde vrstvový sled pokračuje telesa
mi ramsauského dolomitu, metamorfovanými lunzskými 
vrstvami a karpatský1m keuprom, ktorý je tam charakteris
tický hrubozrnným kremencom až zlepencom, kým v ob
lasti Valaskej naopak metamorfovanými pestrými bridli
cami. Nadložie tvorí súbor vrstiev tmavosivého až čierneho 
vápenca s polohami intenzívne dynamometamorfovaného 
organodetritického a lumachelového vápenca. Vyššia čast 
je z tmavosivých až čiernych bridlíc a z vápenca stredného 
liasu. 

Druhou a najrozšírenejšou štruktúrnou jednotkou vepo
rika v území je krížňanský príkrov. Litostratigraficky sa 
v ňom rozlišuje zliechovská sekvencia s charakteristic
kým hl bokovodným vývojom vrchného I iasu až spodnej 
kriedy a lučatínska, vyznačujúca sa prítomnosťou vrstiev 
pestrého krinoidového vápenca (hierlatzského, prísto
dolského, adnetského a bositrového) liasu. Vrstvový 
sled sa začína v Starohorských vrchoch permským špaňo
dolinským súvrstvím a pokračuje klastickým lúžňanským 
súvrstvím spodného triasu. Stredný trias je zastúpený 
rud imentárnym vývojom ramsauského dolomitu. Výrazné 

a rozšírené zastúpenie má sú, rst\ ie karpatského keupru, 
ktoré tvoria nstv) pestrého ílmca. dolomitmé telesá 
a vložky klastického piesko\·ca norického veku. V nadloží 
sa vyvinulo klasické sú\ľstvie kossenský ch nstiev rétu. 
Lias je charakteristický \ ýraznou diferenciáciou litofácií. 
Bazálne liasové sedimenty zastupuje kopienecké sC1Hstvie 
hetanžsko-sinemúrskeho veku. V ich nadloží leží SÚ\ rstvie 
pestrých hierlatzských ,ápencO\ \ eku sinemúrsko-domér
skeho veku. Vrstrnvý sled pokračuje tenšími I ápencm ými 
polohami Prístodolka domérskeho \ eku. V ich nadloží vy 
stupuje klasické allgäuské SÚ\ rst\ ie lotaringu až toarku, 
ktoré je rozšírené hlarne \ západnej časti územia. Na dvoch 
lokalitách \ doline Driekyňa sa \}Skytuje súHstvie kremi
tého flekenmergelu. Väčšiu čast dogern reprezentuje ždiarske 
súvrst\ ie ľádioláľim ých \ ápencO\ a rádiolaľilO\. V nadloží 
je pelagické osnické sC1nst\ ie ti tónu. bez prerušenia pre
chádza do spodnokriedo1 ého mraznického súnSt\ ia, ktoré 
je najvyšším SÚHSt\ ím krížňanského príkrO\ u. 

V h ron iku sú na sledO\ anom území zastúpené tri čiast
kové tektonické jednotk). Spodnú buduje bielo\ážska 
sekvencia s charakteristick5mi reiflinskými vápencami 
a s lunzskými \'ľStvami. V nadloží hlarného dolomitu 
vystupuje mičovské súvrst\ ie. ktoré má takmer identický 
charakter ako karpatský keuper. Stratigraficky sa začlenilo 
do norika. V nadloží sú zvyšk) nstie\ rélskeho organo
detritického vápenca a na dvoch miestach sa identifikornli 
spodnol iasové karbonáty hroni ka. Druhá čiastkm á tekto
nická jednotka sa lokalizmala v západnej časti územia 
a tvorí tam duplexovú stavbu Veľkého a Malého Šturca 
s charakteristick5 mi sedimentmi pelagického typu. Najvyš
šiu tektonickú jednotku (čiastkový flockovský príkrov) 
tvorí len karbónske nižnobocianske a permské mal uži nské 
súvrstvie. 

V regióne sú ZV) šky siliciko ~ drienockf príkrm•. Tvorí 
ho mohutný komplex spodnotriasových členov. spodné 
bódvaszilašské klastické SÚ\ rst1 ie a\ yššie sinské súvrst
vie, ktoré má aj karbonátovú zlož.ku s pomerne velkým 
množstvom fosílnych zvyškov. Vo vrchnom komplexe 
sú vulkanické horniny ~ ryolit). Vy šš iu časť reprezentujú 
klasické karbonáty silici ka, telesá gutensteinského a stein
almského vápenca a dolomitu, \\ettersteinského a reif-
1 inského I ápenca, ako aj \ ý razný horizont krinoidm ého 
vápenca i lýru. 

Z popríkrO\ových paleogénnych sedimentm je zastúpený 
borovský• bazálny zlepenec a časí hutianskeho súvrstvia 
stredného eocénu, z neogénn)ch sedimentov ílovcové 
súvrstvie, rnlkanoklastické sediment) a plošne rozsiahla 
pliocénna bystrická štrkmá formácia. Kvartérnymi sedi
mentmi sú hlavne terasové sediment) Hrona. 
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Apart from the Triassic ophiolites of Dobrogea, the 
Romanian Mesozoic ophiolites are related to the Tethys 
ocean. According to Sandulescu (1994, 2004) they can be 
divided to: 

- The Tramylmllides: comprise the ophiolites in the 
Eastern Carpathian s (Middle Triassic to Late Jurassic 
ocean ťloor, island are and intraplate basalts). the ophioli
tes of the Southern Apuseni Mts. (Middle Ju rassic ocean 
ťloor ophiolites and Late Jurassic-Early Cretaceous? SSZ 
island are volcanics) and those from the Transy! vanian 
Depression basement (Late Jurassic SSZ-island are 
\ olcanics). 

- The Pieninic klippes: occur in the Maramures area 
and contain only small ťragments oť basalts and tuffs 
which are believd to be of Late J urassic age. 

- The Outer Dacides: include basaltic and gabbroic 
rocks associated with the Black Flysch nappe and the 
Ceahlau nappe as well as their presumed continuation in 
the Southern Carpathians, i. e. the ophiolites from the 
Severín nappe. 

In the following we will deal only with the ophiolites 
oť Transyhanides and those in the Black Flysch. The ťor
mer occur in the Rarau and Haghimas synclines and in 
the Pcrsani Mts. Most of the occurrences are obviously 
oli sto liths in the Cretaceous wildflysch of the Bucovinian 
nappe, larger bodies are believed to be individual tectonic 
entities callcd Transylvanian nappes by Sandulescu 
( 1975). The age oť these ophiolites is debatable. many 
oť the olistolith bodies are clearly associated with Middle
-Triassic limestones in particular in the Persani Mts. 

On the othcr hand, Late Jurassic age for at least a part oť 
the ophiolite bodies is not ruled out yet. 

Most of the individual occurrences along the Eastern 
Carpathians are only basalts, quite oťten brecciated, contai
ning Ii mes tone clasts . Other bloc ks consist al most excl u
si vely of highly serpentinized ultramaťics. An outcrop 
near Varghis in the Persani Mts. displays besides ultrama
ťics with possible ultramafic cumulates. also a presened 
sheeted dyke comple.,. In the Persani Mts. trachyandesites 
are closely associated with the ophiolites. Only a limited 
number oť basic and ultrabasic rocks were analysed until 
now (Cioflica et al., 1965: Russo-Sandulcscu ct al.. 1983 
a. o.). exhibiting a \\Íde variation in geochemi st ry and 
possible tectonic settings. 

Ophiolitic rocks occur also in the Black Flysch in the 
Maramures Mts. (Eastern Carpathians), where they are 
closely associated with Cretaceous flysch sediments. Petro
graphically. they are mostly massi\e Java ťlows, pillow 
lavas, tuťťs and sometimes doleritic bodies. Gabbros on 
the one hand and more intermediate to acidic rocks on the 
other hand. are occasional ly found. The \ olcanics are meta
morphosed in the greenschist facies (chlorite, epidole. 
actinolite), additionall.J blue amphibole is reported from 
occurrenccs in the Rica \ alle) (Russo-Sandulescu et al.. 
1983). The ťew arnilable geochemicall) analyses indicate 
rifting environment ľor the basalts. 

The study of the Eastern Carpathi an ophiol ites was supported from the 
2005 KARO Project Karputische Ophioiire de.1 Meso:oikw11 in Rwnii11ie11 
granted b1 the Land Salzburg Research Fellowship. 
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Alternatívne modely vzniku magnezitu v Západných Karpatoch 
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V5znamné magnezitO\'é a magnezitovo-mastencové 
ložiská sa \ Západných Karpatoch vyskytujú vo vrchno
karbónskych a spodnopaleozoických nízkometamorfov<.1-
ných až strednometamorfovaných sedimentoch pozdlž 
kontaktnej zóny gemerika a veporika. Štúdiom fluidných 
inklúzií sa v magnezite zistili primárne inklúzie soľanky 
(do -J.O hm. % NaCI ekv.) s vysokým obsahom chloridrn 
dvojmocných katiónov. najmä MgCl 2. Soľanku často 
sprevádzajú nízkosal i nne inklúzie bohaté na CO2• ktoré 
sú väčšinou sekundárne a pravdepodobne súvisia s progre
sívnymi metarnorfnými reakciami a/alebo s premenou 
magnezitu na mastenec. Inklúzie soľanky z veporickej 
lokalít)' Hnúšta-Mútnik má znaky reekvilibrácie na PT 
podmienky zachytávania asociujúcich inklúzií bohatých 
na CO2. Analýza výluhu z magnezitu a dolomitu! indikuje 
výrazné obohatenie o Br a ochudobnenie o Na v zachyte
ných fluidách v porovnaní so súčasným evaporačným 
trendom morskej rndy. Kontrastné pomery K/Na indikujú 
výrazne \ yšši u teplotu Mg metasomatózy rn \ eporiku 
( dol 1 -J. IO ± 70 °C. mag 270 ± 25 °C) ako \ gemeri ku 
(dol! 21 O± 25 °C. mag 230 ± 30 °C). čo korešponduje 
s kontrastnými hodnotami 8180 Mg karbonáto\ z obidvoch 
tektonických jednotiek. Ložiská magnezitu s mastencom 

i bez neho ukázali podobné izotopové zloženie C a O. 
čo 1) lučuje izotopickú reekl ilibráciu pri alpínskej meta
morfóze\ gcmeriku, Nanhujú sa d1 a altcrnatírne modely 
Mg metasomatózy. Pľlý predpokladá infiltráciu halitOľO
-frakcionoľanej soľank) z nchnopermský ch až spodno
triasových bazénov do rozličnej hÍbk) počas ntenzného 
tektonického režimu I rámci riľtogrnézy (~ 2-6 km. od10-
dené z hrúbky autochtÓllll)Ch nadložn) ch sedimentm) 
a hydrostatický; tlak ( ~ 20-80 MPa). z čoho 1) plýva I y
soký geotermálny gradient ( až do 125 °C /km ). a preto 
ho považujeme 1.a menej pra1 depodobný. Druhý model 
predpokladá remobilizáciu pocho1 an ej sedimentárnej 
soľanky počas vrchnojurskej subclukcie alebo kriedo1 ej 
kontinentálnej kolízie pri Ii tostatickom tlaku. Pri merané 
geotermálne gradienty (50--50 °C/km) 1 kombinácii s K-Na 
geotermometrnm udá1a_jC1 hÍbku 9 ± -J. (1eporikum) 
a 5.5 ± 1,5 km (gemcrikum). ak izochc)ľ) soľanick 
z gemerika sú gradientmi pretínané pri 1: ššej teplote 
( ~ 270-350 °C ). ako ukazuje geotermomcter. čo indikuje 
rcekvilibráciu inklúzií. V obid1och modeloch sa 1znik 
mastenca a asociujúcich ťluíd bohatých na C'O2 pripisuje 
vrcholu alpskej melamorťóz) (gemcrikum 300- 350 °C 
a 120- 250 MPa. \eporikum 500-5-J.O °Ca 230- 320 MPa). 
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Subofitické klinopyroxény bázických subvulkanických telies 
vo vrchnokarbónskych sedimentoch Západných Karpát 
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Pre bázické subvulkanické telesá v si\)'ch karbónskych 
sedimentoch a časti hrubých lávových \ýlernv perm
ských bazaltov je 1) pická subofitická až intersertálna 
štruktúra. 
Minťľálnou zložkou bazaltu je plagioklas, klinop) ro

:,.;én, Fe-Ti oxidy a sklo. Plagioklas (Pl) sa spája do pries
tormej plagioklasO\ ej siete (PS) a jej bunky vypÍňa Cpx 
(subofitická štruktúra) alebo sklo (intersertálna štruktúra). 
Bazalto\é telesá pretína Pl pegmatit, ktorý je výsledkom 
e\.trakcie diferencovanej tm eniny z buniek PS \ dôsledku 
jej kompakcie. Horniny sú postihnuté naloženou alterá
ciou. plagioklas saussmitizovaný, sklo transformované 
na Chi + Kfs + Ab + Zeol. a kostrovitý1 ilmenit 
alterovaný na Pyf + Ttn + Po + Zrn + Rt. V okolí Pl 
pegmatito1 je pozorovateľná konzumácia Cpx hnedým 
amfibolom. 

Kryštalizáciu študovaných bázických telies 1yjadruje sché
ma L Pl so skeletizáciou, II. kostrovitý Ilm s resorpciou, III. 
C:p>- 1• IY. llm2, Sp, C:pxz((Cpx2 + Pl2), V. Cp:,.;3 a VI. sklo. 
t. j. tholeíitO\ ý diferenciačný trend. Z pôvodných minerálov 
sa zachmal Cpx a miestami Fe-Ti oxidy. Cpx sú míneralo
gick1 augit) až diopsidy a možno ich rozdeliť na: A) C:px so 
zložením Ent-19J--40.6)Fs( 15.2-6.1 JW0(-16.7--40.9)#Mg(88.6-74.2). 
ktoré kryštalizovali ako prvé pri teplote I I 00-950 °C. 
V skupine sa vysk)tujú silné variácie v zložení Al20 3 (-1-1.73 
hmor. %J a Ti02 ( 1.5-0.5 hmor. %) asociujúce s kostrovitými 
II m 1 • ktorých vzájomná paralel ná konťigmácia v hosti
teľských Cpx naznačuje možný epitaxný v z ťah. B) 
C px Enc-16.1-39.S)F s116.3-9.2) Wo(cl5.6-42.2)#Mgt83.3 - 7 I J 
predstan1júce prechod medzi skupinou A) a C:). S Cpx-B) 

1 )Stupuje asociácia Sp+Ilm 2. kompozične llsp(2.28-2.06 l. 
Ilm( l .5-l.52J indikujúce podmieni-.::-, 870- 706 °C pri log 
f0 2 = ,- 1-1-.93: -12.73 , . Skupina C ) zložľním 

En(39.8-3 1. 9) F s( 22 5-1 1.3 l W O1-18. 9--B .8 J# M g177. 9-58.6 l 

reprezentuje nízkoteplotné Cpx (800-700 °C. ojedinelo 
do 600 °C:). Na rozdiel od Cp\-A) obsah Al 20 3 1055-0.2-1 
hmot. %) a Ti02 (0.2- 0.06 hmor. '?éJ . je nízk) pri I ariácii 
MgO (l-+- 10.9 hrnot. '?él a l)pmedá o silnom poklese 
akti1it) Al , Ti pri diferenciácii ta1enin) , PS. Cp\ A. 
B, C: vystupujú v hornine I úzkom priestorornm nťahu. 
Často tI oria rôzne kompozičné z.ľín) Cp\. T) py zonál
nosti Cp\ (jadro-, okraj) mož.no mzdelit na A -, B -, 
C. A -, C. ale aj na A -, C -, B a C -, A. 

Heterogenit) Cp\ mo1.no i ntťrpretm ať a) spôsobom 
kryštalizácie Cpx I bunkách PS I J kr) štalizáciou z nukleí 
, o ľne uložený ch \ taI enine. do štádia mechanického 
ukotvenia C:px v PS a 1) plnením zostatko1 ého priestoru 
bunky, typ) A -, C. Cp\ môže ďalej kr)ŠtalizO\at 
mechanizmom 2). C:p\ kryštalizujú šplhaním po skelete 
PS. Šplhajúce Cpx postupne 1) plnia bunku PS smerom 
od okraja do centra a I zniknú Cpx reverznej zonálnosti 
(C -, A, C: -, B). Pl sú praI depodobne katalyzátormi 
Cp\ kryštalizácie. b) Kr) štal izúcia Cp:,.; znižuje porozitu 
PS. a preto I PS 1znikajú zón) s ronlielnou permeabi
litou. Tavenina I bunkách zťín) s nízkou permeabilitou 
má tendenciu k 1zniku chemickSch heterogenít. čo sa pre
javuje na kompozícii Cp.\ 1 rámci skupín (1ariácie 
Al 203 • Ti02). Zloženie Cp\ je potom I ý sled kom interak
cie rastúceho kr) štál u s chemick) nehomogenizOI a11ý mi 
rôzne frakcionmanými tmeninami I PS. 
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The Pb-bearing tetrahedrite from the Cinobaňa - Jarčanisko deposit, 
Slovenské rudohorie Mts., Slovak Republic 

ŠTEFAN FERENC a ĽUBOSLA V MAŤO 

Geological Survey of Slovak Re public. Kynceľovská IO. 97-1- O I Banská Bystrica. Slm ak Re public 

( Recei l'ed 11 4. 2005) 

Key words: Pb tetrahedrite. Cinobaňa. Slovenské rudoho rie Mts. Slm ak Re public 

The Pb-bearing lctrahcdrite occurrences are rclativcly 
infrequent in the world. Up to present the maximum 
reported Pb content in tetrahedrite is 12.31 wt. o/o (Greece). 
The maximum Pb conlent - 11.21 wt. o/o was observed 
in the Pb-bearing tetrahedrite of siderite-sulphidic minera
lization at the Cinobai'ía -Jarčanisko deposit (Slovenské 
rudohorie Mts.). Thc Pb-bearing tetrahedrite occurs in the 
form of veinlets replacing tctrahedrite I. 

Tetrahedrite I and Pb-bearing tetrahedrite are distinct in 
microstructures and contents of some elements. Besides 
the evident difťerenccs in Pb contents. there are also those 
in content of other elements: Cu. Ag. Fe, Zn, Sb. Zona
lity of the Pb-bearing tetrahedrite is caused by the various 
Pb content (2.69-11.21 wt. %). 

Range of Cu and Ag content (calc. on the basis of 29 
atoms) in both of tetrahedrites is relati\el) narrow. Cu 
content in the Pb-bearing letrahedrite is generally > 10 
a. p. f. u., and it corresponds to the I (Cu + Ag) > 1 O 
a. p. f. u. The content of Cu < 1 O a. p. f. u. represents 
the majority of analyses of tetrahedrite 1, as well as the 
surn I (Cu + Ag) < 1 O a. p. f. u. The data of Cu vs. Ag 
dernonstrate the negatíve linear correlation and indicale 
substitution of Cu - Ag in the Pb-bearing tetrahedrite. 

The Pb-bearing lelrahedrite dernonstrates various Cu 
contenls in the range of 32.74 to 38.61 at. o/o and Ag 
content is O to 4.15 at. %: range of I (Cu + Ag) is frorn 
35.17 to 38.76 at. %. The range oť Cu content in tetra
hedri te I is ťrorn 32. 13 to 34.00 at. %. and Ag eon tent is 
ťrorn 0.73 to 2.25 at. %: rangc of I (Cu + Ag) is frorn 
3-U8 to 34. 73 at. %. These data are significant frorn the 
next viewpoints: 

- I (Cu + Ag) reťers to substitution and cornpcnsation 
of I (Pb+ Fe+ Zn). Range of I (Pb+ Fe+ Zn) is from 

3.8 to 6.52 at. o/o (Pb-bearing letrahedrite). and 6.89 up to 
7.17 at. % (tetrahedrite 1). respccti\ el}: 

- I (Cu + Ag) more than 34,-1.8 at. o/o (in formula (Cu, 
Ag) 10(Fe, Zn, Pb)2 (Sb, As)4S 13 it is equal to IO a. p. f. u.) 
indicates the prescnce oť Cu and Ag elcments in tetrahedric 
(TET) - bivalent position. lt demonstrates that Cu and 
Ag occupied trigonal (TRG) and tetrahedric (TET) posi
tions according to the formula (Cu. Ag) 6TRG[Cu . 
Ag23(Fe, Zn. Pb)inJ61 ET(Sb. As)}\1(5) 13ocT 

The contenl oť lhe tetrahedrite molecula [ Sb/(Sb +As)] 
is partiall} decrcasing in thc Pb-bearing tctrahedrile, and 
contemporaneously there is modcratc decreasc oť Sb 
content coursc ťrom tetrahcdrite I to the Pb-bearing 
tctrahedrite. J ,ikewise. in eon tent of Fe and less Zn the 
moderate decreasing \\as distinguished in the Pb tetra
hedrite. Dala of correlation (0.872) of the I (Fe+ Zn) 
1 s. Pb (a. p. ť. u.), repoľting the cornpensation oť 
increasing Pb content in the Pb-bearing tetrahedrite indi 
cate, that Pb content was more substituted by Zn. lt is 
supported by positive correlation (0.825) oť Zn vs. Pb 
(a. p. f. LI.). 

The chemical composition differences of both tetrahed
rites correspond to microstructural relationships of the 
phases within mínera! association (siderite. quartz. chal
cop) rite. tctrahcdrite I, jamcsonite. Pb-bearing lclrahedrile 
and pyrite II. in order of precipitation). The mcntioned 
association ťorrned ore-mineralization oť the Late Alpine 
tectonic structures of NNE-SSW and N-S direction. The 
pol)phase character of deforrnation e\ ents and ťollowing 
annealing of tetrahedrite I and jarnesonite. gradually cau
sed disintegration oť solid phases and transfer oť elements 
(rnainl} Pb). The precipitation oť the Pb-bearing tetrahed
rite and pyrite II was subsequent. 
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Vývoj karpatských sedimentov v severnej časti dunajskej panvy 

KLEMENT FORDINÁL. ADRIENA ZU N S KÁ a ALEXANDER NAGY 

Štátny geologický ús tav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 04 Brati s larn. Slove nská republ ika 

( Doruľené 26. 4. 2005) 

Key words: Dunaj Basin. Blatná Depression. Karpathian. lithos tratigraphy. microfauna 

V SC\ ernej časti dunajskej pan v) - v blatnianskej prie
hl bi ne - sa zachovali aj sedimenty karpatského veku. 
V minulosti ich navŕtali hlboké ropné vrty v okolí Cíťera , 

Dolnej Krupej a Maduníc. Ležia v nadloží predtcrciérnych 
a spodnomiocénnych usadenín egenburského a otnan
ského veku. Na povrchu sú na poklesnutých okrajových 
kryhách blízko Č'.achtických Karpát a Považského Inovca. 

V neogénnej výplni blatnianskej priehlbiny sa na báze 
karpatských sedimentov vyskytujú zlepencové a pieskov
CO\ é polohy a v nadloží bazálnych sedimentov sú ílovcové 
vrstvy striedajúce sa s pieskovcovými. Terminálnu čast 
sedimentov karpatského veku tvoria polohy zel enosivého 
vápnitého ílu (šlíru). Sedimenty karpatského veku vychá
dzajúce na povrch pri okrajoch blatnianskej priehlbiny sú 
zastúpené viacerými litoťáciami. Reprezentujú ich polohy 
jablonického zlepenca, sivého a zelenosivého vápnitého 
ílu striedajúce sa s polohami pieskovca (ich súčasťou sú 
tzv. koscinodiskové bridlice) a svetlozelenosivého a svetlo
sivého vápnitého ílu (šlíru). 

V zm) sic litostratigrafického členenia sedimentO\ kar
patského veku vo v iedrnskej panve rovnm eké usadení íl) 
v blatnianskej priehlbine reprezentuje lakšárske súnstvie 
s dvoma členmi - s nst\ami jablonického zlepenca 
a s priet ržský mi vrstvami (ílm é pol oh) striedajúce sa 
s pieskovcovými). 

V blatnianskej pri ehlbine sa \ o \·ápnitom íle (šlíre) 
lakšárskcho súvrst\ ia naši i bohaté spoločenst\ á forami
nifer. Stratigraficky sa \ nich zistili druh1 V) Sk) tujúce 
sa po karpat \ rátane, napr. Clobigerina dubia Egger. 
C. otrnang iensis Rogl. Le11ticuli11a mefrilli (Cushman
-Renz). a druhú skupinu trnria taxón) 1ysk) tujúce sa 
od karpatu vyššie. napr. Elphidium angulatum (Orb.). 
Bulinzina buchiana Orb., Clobigerina conci111za Rss., 
C/oboquodrino a/ti.spim (Cushman & Jarvis). Pyg
maeoseistron hispidum (Rss.). Ten uitel/c1 c!emencioe 
(Bermudez). Uľigerina ocuminota Hosius. Ojedinele 
sa v nich našla aj index.01 á forma karpatu U\'igerina 
grac i/iformis P.-T. 

Datovanie monazitu pomocou EMPA 

PATRIK KONEČNÝ 

Štátny gcologick)'- ús tav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava. Sl o,·enskä republika 

(D oru ,"ené I 3. 5. 2005 ! 

Key words: monazite. EMPA method . monaz ite age 

Pri kryštalizácii monazitu sa v jeho štruktúre akumuluje 
Th a U, ktoré sa neskôr prirodzene rozpadávajú na Pb. 
Ak je iniciálny obsah Pb v monazite nulový alebo zanedba
te ľný. jeho koncentrácia je úmerná času rozpadu Th a lJ. 

V oddelení elektrónovej mikroanalýzy ŠGÚDŠ prevádz
kujeme elektrónový mi kroanalyzátor najnovšej generácie 
Cameca SX- I00 vybavený troma spektrometrami a pri
druženým EDS systémom Kevex delta IV. Na kalibráciu 
používame prevažne syntetické štandardy, a to AI-Al 2O3 , 

Si-wollastonit. Ce-CePO4 , La-LaPO4 , Gd-GdPO4, Yb
-YbPO4. Sm-SmPO4• Pr-PrPO4, Er-ErPO4, Nd-NdPO4 , 

Pb-PbS. U-UO2 a Th-ThO2. Merací čas pri U, Th a Pb 
sa upravil tak, aby sme dosiahli požadovaný počet pul zov 

na presné meranie. V monazite anal)zujeme vše tk) prvky. 
Vted) je korelačná matrica so ZAF faktormi kompletná 
a aj výsledná vypočítaná koncentrácia presná. 

Vek monazitu priamo závisí od kvality analýzy. Na sta
novenie jeho veku má rozhodujúci vplyv presnos( merania 
Pb. V bežnom monazite sa pri obsahu Th 2 a, iac hmot. %, 
U O, 1 a viac hmot. % a veku vyššom ako 100 Ma obsah 
Pb pohybuje spravidla od stotin) po desatinu hmot. %. 
Ide o obsah tesne nad detekčným limitom. Na presné zis
tenie obsahu Pb treba merať s presnosťou \Ždy o rád 
ni žšou, ako je skutočný obsah Pb. Medzi faktory ovplyv
ňujúce presnosť stanovo1 ania Pb patrí napr. stabilita 
elektrónového lúča. šum na detektore. t) p detektora 
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(xenónový alebo plynov)'), presné nájdenie pozície 
pozadia. vyhnutie sa absorpčným hranám pri použití Pl 1 
plynu v pľietokovom detektore. 1 ýber miesta na analýzu, 
povrch a náklon vzorky. Na to, aby bolo meranie presné, 
treba získal čo najviac pulzov. Možno to dosiahnuť alebo 
z1 ý1šcním prúdu elektrónového lúča. alebo prcdÍžením 
meracieho času. Výsledná koncentrácia Pb a U sa koriguje 
na prekryvyčiarmed z i PbMcx 1-YLy 1 a UM~ 1 -ľhMy,. 

Do I ý počtu veku monazitu I stupuje Pb, lJ aj Th. 
Sú tri spôsoby 1ýpočtu: (1) Suzukiho (1991. 1994). (2) 
Montela ( 1996) a (3) Naga (2002). Vý• počet (3) je aplikova
teľný iba do 400 Ma. Vek vypočítavame štatistickou 
metódou Monte la ( 1996). Vek monazitu sa nedá určiť 
z jedného meraného bodu v j ednej I wrke. Jeden vek je za
ŕaže ný· 1 eľkou chybou merania. a preto sa pri stanovovaní 
1 eku využívaj C1 štatistické nástroje, ktoré pomáhajú vekový 
rozpt)I minimalizovať. Pri zisťmaní skutočného veku sa 
používa vážený priemer. ktorý berie do úvahy 1 <J odchýl
ky jednotli1ých vekov. Je vhodné uvádzať vý1s!cdný vek 

ako 1ážený priemer 1ekm spolu s 2o odchýlkou. Pri po
sudzovaní. či ide o polygenetický monazit. sa I y užírnjú 
histogram) početností I eko1 . A k ide o jednogencračný 
monazit, na histograme možno pozoro1 aŕ aprO\imáciu 
Gaussovho rozdelenia početností 1ekm. Akje podozrenie. 
že ide o d1 a alebo I iac I ekO\. mofoo powro1 ať d1 a alebo 
1iac píkm s Gauss01ým rozdelením poč etn os ti 1eko1 . 

Pred meraním neznámych vzoriek sa robí I eko1 á 
kalibrácia na piatich štandardoch monazi tu rozličné ho 
veku. od alpínskeho cez I arijský až po l .84 G rokm. 

Na kompletné spracornnie a prepočítanie analý z z elek
trón01 ého mi kroanaly zátora sme 1) 11 oril i prog ram 
MONDAT (P. Konečný). ktorý načíta analýz) 1 ZOľiek 
monazitu z I ýstupného tC\tO\ ého súboru. 1) koná opra1 u 
na intcrťencie. prepočíta jcdnotli1é 1ek). zistí z nich 
vážený priemer. pravdepodobnosť normálneho rozdelenia. 
štatistický parameter MSWD. 1 y t1 orí histogram I ckm. 
zostrojí izochrému a dokáže modelm al I iac mctamoti'ných 
udalost í. 

Thermal metamorphism, melting and chemical interaction between enclaves 
and the host magmas in subvolcanic zone (East Carpathians, Romania): 

An overview 

EUGENIA NITOl 1 and DELIA C' RI STINA PAPP' 

1Geol og ical Institute of Romania. 1 Caransebes Str„ O 12271 Bucharest. Romania 
'Geol ogical lnstitute of Romani a. Cluj -Napoca Branch . PO. Box 181. -1-00750 Cluj- :'Japoca. Rom ania 

(Rece i, ed 23.5. 2005) 

Key words: calc-alkaline mag mati sm, enclaves. l\eogene 

ľhe Neogene calc-alkaline magmatism of the East Car
pathian are is related to the Mioccne contincntal collision 
of the Alcapa and Tisia blocks with the East Europcan 
Plate. ľhe are consists of t1rn volcanic segments separated 
b1 a mcdian subrnlcanic zone. ľhe particular tectono
structural setting oť the subvolcanic area has given rise 
to some peculiariti es within the magmatic rocks, such as 
thei r nclusi \ el1 sub1 olcanic nature and a large 1ariation 
of their petrographic types. ľhe intrusivc host rocks com
prise basa ltic andesites, amphiboles and pyroxene-bearing 
andcsites. amphibole. biotite and garnet-bearing andesi
te s, am ph i bole and pyroxene-beari ng m icrodiori tes, 
bi oti te and am phi bole- beari ng microdiori tes, dacites, 
rhyolites , Most intrusive bodies contain enclaves. Man:, 
oť the enclaľes are in all stages of partia ! fusion and 
the major ťactor in enclmes evolution is the assimilation 
by the host magmas. ľhe occurrence of the enclaves was 
used to decipher the genesis and cvolution of calc-alkalinc 
magmas. The enclaves belong to the metamorphic and 
sed imentary basement or to deep-seated magmatic rocks. 

Mechanical. thcrmal and chcmical interactions between 
the enc!aves and their host rocks 11 eľe obseľ\ ed. Partia! 
assimilation of the enclaves \\'as obserľed in the case of 
scdimentar:, enclaves. metamorphic cncla1 es. the mono
mineral siliceous cncla1 es and the garnets oť mctamor
phic origin. At the contact the ionic and thermal difťus i on 
led to mineral ogical transťormation s (reaction coľonas) . 

ľhe reactio11 bet11 ecn enclm es and the hosl rocks led to 
the disappearance oľ the mineralogical limits and to the 
change oť thc initial rati os oť thc initial minerals. In tbc 
ťirst stage the melting mnes occur around thc enclmcs 
(someti mes t11 o compositionall) ditťercnt I iquids ľonned 
around the enclmes). As the ass im i lation progresscd. 
local contamim1tion and h)bridi zation occurred. The ne11 
mi neralogical phases ťormcd in this stagc: am phi bole, 
p:, roxene. plagioclase. tridimite. and apatitc. ľhe mcta
morphic enclaves usuall :, exhibit angular shapes. bOľdeľed 
b:, fine-grained margins or rcact ion coľonas and rich 
in reťractor; phases s uch as corundum. cordierite. garnct. 
sillimanite and k) anitc-type spinel. 



A/JsrmkT_\' - A /JSTľllľT< --181 

Litostratigrafický vývoj vo východnej časti 
gelnickej skupiny gemerika 

MARTIN KOV ÁČ: IK 

Štátny geologickf ústav O. Štúra. regionálne centrum. Jese nského 8. 0--10 01 Košice. Simens ká republika 
kovacik @ gssr-ke sk 

(Domľené 23. 5. 2005) 

Key words: lithostratigraphy. sequence stratigraph). Gelnica Group. Gemericum. Western Carpathians 

Litostratigrafický mi pomermi staropaleozoicke_j gelnickej 
skupiny gemerika sa zaoberal rad autorm. Superpozícia 
litologických _jednotiek sa posudzoľala a posudzuje ľeľmi 
rozdielne a to je aj príčina veľmi odlišného litostratigra
fického členenia regiónu (napr. Grecula. 1982: I \ anička 
et al.. 1989). Novšie práce \ západnej časti gelnickej 
skupiny poukázali na chyby v starších stratigraťických 
koncepciách a na nev) hnutnost ľypracm aŕ novú. všeobecne 
prijateľnú litostratigraťiu tejto skupín) (Tréger el al., 2004: 
Kucharič . 2004: Kováčik. 2004). 

Na základe sedimentologickej a litostratigrafickej analýz) 
(Km áči k. 2004 ), starších geologicko-ložiskových prác 
(napr. Kobulský. 1988). ako aj novších geologických máp 
(Kobulský· et al.. 2001) predkladáme z východnej časti (na V 
od doliny Smolníckeho potoka) gelnickej skupín) alterna
tÍ\'11) pohľad na litostratigrafické členenie tejto časti regiónu. 

Vo \ ýchodnej časti gelnickej skupiny sme \ yčlenili 
tri sekvencie. Kompletne sa z nich zachm ala iba druhá. 
Sekvencie majú nahor sa zjemňujúci charakter a každá 
jeclnotli\O \Znikla v _jednom transgresívno-regresívnom 
cykle. Báz) sekvencií I\ OľÍ vulkanický horizont. ktorý 
do nadlož.ia pozvoľne prechádza do psamitického (sekl encia 
2) alebo clo ľ) litického horizontu (sekvencia 1 ). To odráža 
pokles energie celého clepozičného systému. čo pravde
podobne spôsobil rast morskej hladiny, slabnutie tekto
nickej a v ulkanicke_j aktivity a postup celého clepozičného 
s1stému smerom k pobrežnej línii. 

Sekvenciu I vo východnej časti gelnicke_j skupiny 
zastupuje hlav ne _jej vrchná čast, ktorou je betliarske 
SÚHSt\ ie (sensu Tréger. 2004). Spodná čast sekvencie 
sa zachm ala prevažne \' západnej časti skupiny. v ktorej 
ju reprezentujú porfyroidy gemerskopolomského súvrstvia 

(sensu Tréger. 2004) t\ oriace jadro nižnoslanske_j antikli
nál). Betl iarske s (1\ rst I ie t\ o ria tmm osi\ é až čierne t\ 1 i t) 
s malými šošovkami karbonátm a !)ditm \ menšej miere 
nilkanoklastík. Horizont !)dito\ preclstm uje prvú etapu 
\o\ ý\ oji bazéna gelnickej skupín). \ ktorej morská hla
dina dosahmala ma:,;_imum. Kontakt sek\encie I so sek
venciou 2 je ostrý a je sek\ enčnou hrnnicou. 

Bázou sekvencie 2 sú meta\ ulkanoklastiká patriace 
proximálnej,\ nútornej časti \ ej ára, ktorý \ znikol na báze 
svahu pri nízkom sta1 e morskej hladín) a pri Z\ ýšenej 
tektonickej a \Ulkanickej aktivite. Psamitický horizont 
strednej časti. ktorý pra\ de podobne patrí dnm ému I ej áru 
\'Zniknu\ ši emu pri nízkom stm e hladín) mora (ako aj 
v prvej etape jej zchihu). l\oria litoťácie gravitačných 
prúdm (koncentrornných a turbiditných) a postupne 
graduje do jemných fácií bazénmej planin). Náplň 
planín) je podobná ako\ betliarskom súnst\ í sek\ encie 1 

(tma\ osi\ é lami 110\ ané f:: 1 i t). \ o \ rchnej časti s polohami 
\ ul kanilO\. 1) clitm a karbonátO\ - Smolník). L) dit) 
t1 o ria konclenzornný horizont preds ta\ ujúci obdobie. 
v ktorom morská hladina dosahO\ ala ma.\imum. 
terigénn) materiál sa zach) tá\ al \ príbrežných oblastiach 
a \ hlbších častiach mora sa pomal) usadzo\ al i pelagit). 
hemipelagit) a nízkohustotné turbiditné prúd). Tento 
horizont reprezentuje druhú etapu \ ý \ oja bazéna gelnickej 
skupín) s ma\imom morskej hladín). V nadloží tm3\ ých 
ť1 litO\ s lyditmi sa \ )\ inul horizont zelených ť) litm 
t\oriaci pravdepodobne sústa, u \) sokého sta1 u hladín) 
mora a zárO\eň naj\)Ššiu čast sehencie 2. Nadložný 
\ ulkanický horizont (l) pich.) \) \ inutý pri Mníšku nad 
Hnilcom) tvorí bázu sek\ cncic 3 a zárO\ eň asi naj v) šši u 
časť litostratigraťického sledu gelnickej skupín). 
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Charakter permsko-triasového rozhrania v hroniku 
na lokalite Šalková (Bystrické podolie) 

MÁRIO O LŠAVSKÝ 

Štátny geologický ústa v O. Št,,ra. Kynceľovská IO. 947 01 Banská Bystrica. Slovenská republika 
o! savsky @:gssrbb.sk 

( D orm'en é 3 1 3. 2005) 

Key words: Hronicum . Perrnian-T riassic boundary. li thostratigraph y. lithol ogy 

Pri revízii lokality na S od Šalkovej sa podarilo nájsť 
odkrytý kontakt permských vulkanitov a spodnotriaso
vých kvarcitov (frankovský príkrov. Polák et al.. 2003). 
Kontakt je odkrytý na obmedzenej ploche. ale má 
rozhodujúci vý1znam pri určovaní s trati grafickej pozície 
malužinského súvrstvia. Čiastkový frankovský príkrov 
hronika (sensu Polák et al.. 2003) je v okolí Šalkovej 
zastúpený mladším paleozoikom ipoltickej skupiny 
(obidvoma jej členmi) a sedimentmi spodného triasu 
v podobe benkovského a spodnej časti šu11avského súvrst
via. Jeho časti ležia na telesách strednotriasového dolo
mitu spodnejšieho čiastkového markovského príkrovu 
hronika a jeho vrchná čast na S od Šalkovej je sklonená 
50-90° na SZ. Permské a spodnotriasové členy tohto 
príkrovu na skúmanej lokalite prekrýva pliocénna formácia 
banskobystrického súnstvia. 

Malužinské súvrstl'ie sa skladá z cyklicky usporiada
ných vrstiev slabo vytriedeného. červenohnedého zlepenca, 
arkóz, drôb a siltovcov s karbonátovými konkréciami 
velkými 0,5-3 cm. V horizonte vrstiev masívneho drobno
zrnného zlepenca a tmavosivého jemnozrnného drobového 
pieskovca je 10-15 cm hrubá vrstva so zuhoľnatenou 
flórou. Sedimenty patria záverečnej, pravdepodobne ílu\ iál
nej sedimentácii vo vrchnom perme. Klastický1 horizont 
je prekrytý komplexom ( 150-200 m) efuzívnych bazaltov 
a peperitových brekcií, ktoré S\ edčia o početných \ ýlernch 
bazaltu do akvatického prostredia. 

Prechodný hori-::,ont predstm uje v rstrn čiernosivej farby 
hrubú okolo 3.5 m. Pomerne jemnozrnný (do 0.-J. mm) 
kremitý sediment sa skladá z ne\ )triedeného ostrohran
ného klastogénneho materiálu (kremei"í. sľuda. plagioklas 
a zirkón) s podpornou štruktúrou železitého sericitického 
matri .x:u. Mikroskopická štruktúra sedimentu má znaky 
spodnotriasových klas tík a pra\ depodobne reprezentuje 
počiatočnú sedimentáciu spodného triasu. 

Benko\'ské SÚťrStl'ie ( 150 m) má\ spodnej časti vyvi
nuté svetlobéžové slabo V) triedené kremité mikrokonglo
merát1 s klastmi \eľkými do 1 cm (-.J. m). V j emnozrn
nom kremenci (blízko bázy) sa našli schránk) brachiopód 
druhu Lingula (asi 30 jedincm) s bližšie neurči teľnými 
odtlačkami mäkký·šov. Na mineralogickom zložení kre
menca sa zúčast11ujú úlomk1 hornín k)s!ých dnitriťiko
vaný•ch ryolitov (naj\äčšie klast) do 3 cm). V)ššie časti 
sú z vrstiev typického kremenca a z kremennej arkózy. 
Vrstvy sú často klinovitého tvaru a na ich spodnej časti 
sa miestami vyskytujú prúdové stop) a lokálne asymet
rické čerin1 . Vo Hchnej časti pribúda čenený jemnozrn
ný pieskovec a siltmec, ktoré prechádzajú do slienitejších 
variet s I ložkami karbonátový ch lade šwíaľského stÍ\'rSt
via. Spodnotriasová sek\encia má od začiatku sedí mentácie 
znaky litorálnej zóny s postupným prechodom do karbo
nátovej rampy. Táto geologická hranica reprezentuje 
prechod pravdepodobne od tlu1 iálneho režimu do marinného 
prostredia s možnosťou stratigraťického hiátu. 

Geochronológia granitoidných hornín Tribeča 

JÁN KRÁL JOZEF HÓK a PETER ČECH 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Ml ynská dolina 1. 817 04 Brati slava. Simenská re publika 

( D oruc'e11é 23. 5. 2005 ) 

Key words: granitoids. geochronology. Rb/S r dating. Tribeč. Western Carpathians 

Výsledky prvého datovania granitoidných hornín Tríbeča 
publikoval Bojko et al. ( 1974). U/Pb datovanie vzoriek 
netriedeného zirkónu z granodiori tu od J anovej V si 
poskytlo konkordantný modelový vek 206Pb/23 8U . 

207Pb/235U a 207Pb/206Pb medzi 289 až 291 Ma. Neskôr 
ho spresnili Broska et al. ( 1990), ktorí z troch triedených 
zirkónových frakcií určili U/Pb vek grani toidného masívu 
na 306 ± 1 O Ma. V tom istom roku boli publikované aj 
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Rb/Sr úda_jc z celkových hornín. Sklon Rb/Sr izochróny 
z celohorninmých vzoriek zodpovedá \'eku granitoidných 
hornín 353 ± 7 Ma (Bagdasaryan et al. , 1990) , čo je 
v rozpore s predchádzajúcim U/Pb datovaním zo vzoriek 
zirkónu. V roku 2002 sa publikovali 40Ar!39Ar údaje zís
kané zo vzoriek svetlej sľudy a biotitu z deformovaných 
aj nedeformovaných granitoidných hornín (Kráľ et al.. 
2002). Vzorky svetl ej sľudy z centra mylonitovej zóny 
resp. vzorka sekundárnej svetlej sľudy v okolí myloniti
zovaného granodioritu poskytli vcelku čitateľné spektrá, 
ktoré možno interpretovať ako \ek mylonitizácie medzi 
63 až 71 Ma, resp. vek vzniku sekundárnej svetlej sľudy 
(okolo 155 Ma). 40Ar/39Ar údaje zo vzoriek biotitu 
nedeformovaných granitoidov sú nečitateľné a TGA (total 
gas age) vek (ekvivalentný' klasickému K-Ar datovaniu) 
kolíše od 334 do 381 Ma a interpretoval sa ako prejav 
excesu Ar. 

Nové Rb/Sr datovanie vzoriek akcesorického apatitu 
a biotitu (a celkových hornín) poskytlo tieto ďalšie 
diskordantné údaje. 

- Vek dvojbodových minerálnych . .izochrón•· z nedeťor
mm aných hornín (apatit - celková hornina) kolíše medzi 
1-1-7-157 a 297-31 O Ma, biotit - celková hornina medzi 
147-163 Ma. Biotitové a apatitové vekové údaje z jednej 
vzorky sú diskordantné - vek biotitu je vždy nižší ako 
\ ek apatitu. 

Z porornania s publikovanými 40A r/39Ar analýzami 
zo vzoriek sľudy z tektonizovaných granodioritov - tona-

litov tejto oblasti vyplýva, že graniloidné teleso Tribeča 
postihli dve vekom rozdielne udalosti . 

- Prvá Uurská) udal osi sa prejm ila v granodioritoch -
tonalitoch čisto termálnym \ pl) vom bez postrehnuteľného 
tektonickodeťormačného účinku . spôsobí la stratu rádio
génneho Sr v biotite. resp. jeho zisk v niektorých vzorkách 
akcesorického apatitu. U dal os ť má dosah \ celej oblasti 
granitoidných hornín Tribeča. Jej termalita spôsobila otrn
renie K-Ar s1stému \ biotite. \ ýrazný excess ➔0A r a \Znik 
sekundárnej svetlej s ľud) \ nedeťormm aných granodiori
toch - tonalitoch. Vý sledkom termálneho \ pl) v u \ tri beč
skom granitoid nom telese je úplne zotretý záznam o her
cý nskom chladnutí tatrického kr) štalinika. ako sa zachornl 
v ostatnýchjadrmých pohoriach tatrika Západných Karpát. 

- Drnhá (mladšia) termálnodeťormačná udalosi bola 
spätá s\ ývojom lokálnej ťoliácie \ granitoidnom masÍ\ e 
a so vznikom mylonitový·ch zón na hranici paleogénu 
a vrchnej kriedy (63-70 Ma). Izotopové zloženie Sr vo apa
titu a biotitu zaznamenárn aj tC1to udalosť, no _j e_j prejav je 
postrehnuteľný iba v úzkom rozsahu tektonizovaných zón. 

- S obidvoma procesmi· bolo späté otvorenie Rb/Sr 
systému vo \äčš ine skúmaných noriek. 

Iniciálny pomer (87Sr/8"Sr); 11 ; \ čase intrúzie grano-
dioritov - tonalitov Tribeča zistený zo šiestich\ ybraných 
vzoriek akcesorického apatitu (z jedenástich analyzovaný ch) 
je 0,705-1-9 ± 7 (± SD). a teda \ýznamne nižší ako odvo
dený z Rb/Sr izochrón) z celkmých hornín (0.70582 ± 8). 
ktorú zostm ii Bagdasar1an et al. ( 1990). 

Timing of volcanic activity in the Vihorlatské vrchy mountain range, 
Eastern Slovakia 

ZOLTÁN PÉCSKAY 1• MICHAL KA LIČIAK2 • VLASTIMIL KONEČNÝ ' . 
JAROS LAV LEXA2 and BRANISLAV ŽEC1 

'Institute of Nuclear Researc h. Debrecen . Hunga ry 
'Geological Su rvey of Slovak Republic_ Mlynská dolina 1. 817 0--1- Bra tislava. Slovakia 

'Geological Survey of Slovak Republ ie. Jesenského 8. 040 O I Košice. Slovakia 

( Receil'ed 13. 5. 2005) 
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The Vihorlatské nehy mountain range repre sents 
a group of eroded andesite stratovolcanoes at the western 
end of the Eas t Carpathian volcanic are. Owing to a lack 
of rclevant biostratigraphic data their stratigraphic 
assignment varied widely from the Late Badenian to the 
Pliocene ti me. Radiometric dati ng during the 1970s 
established thc Middle Sarmatian to Early Pannonian age 
( 12.0-9.2 Ma) of andesite volcanites in general, 
bowe\·er, a lack oť well defined successi on and paleovol
canic rcconstruction restricted a more exact interpretation 
and detail analysis of volcanic evolution. Kaličiak et al. 

(198-1-, 1995) and Žec et al. ( 1997) carried out a paleovol
canic reconst ruction oť andesire stratovolcanoes, estab
lished lithostraligraphic unils and deťined their succes
sion. Based on a new set of radiometric data (Pécskay. 
ATOMKI Debrecen) the timing of \Olcanic activit) is 
following: 

Stratigraphic pos ition of the Hmbovec tuf{ horizon is 
well constrained by biostratigraphic e\ idence to the late 
Lower Badenian. 

Radiometric dating oť the Beľíarina rhyodacite extrnsive 
dome to 12.0 ± 0.5 Ma and andesite d;- kes and intrusions 
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close to the village Ladomirm to 12.4 ± 1.0 Ma indicate 
the Middle Sarmatian age. corresponding roughl) to the 
age oť the Vinné Complex. 

Radiometric dating of the Vinné Complex extrusive 
domes to 12.0 ± 0.5 and 12.6 ± 0.6 Ma as 1ľcl I as older 
data in the range 12.0-11.7 Ma indicate the Middle Sar
matian age in agreement with structural position and bio
stratigraphic e1 idence. 

The mountain range itself is built of several basaltic 
andesite to pyroxene andesire stratovolcanoes, still pro
nounced in morphology. Monogenous volcanoes Kyjm. 
Sokolský potok and Vihorlat are built of medium-grained 
hasaltic andesites to t110-p) roxene andesites. Larger strato-
1 olcanoes Morské Oko. Diel and Popriečny e1 oll ed in 

t110 stagcs: che first stage is equi1 a lent in litholog) and 
petrograph) to other volcanoes: the second stage im oll es 
more e1 oll ed ľOcks - porph) ritic andesites. leucocratic 
pyroxene andesites and fine grained basaltic andesites. 
Stratovolcanoes rest on the eroded surface of che Vinné 
Comple.x. No reliable biostratigraphic data are a1ailable. 
A cti I it) oť al I mentioned andesite stratoľolcanoes 11 as 
contemporancous. Superposition 01 er the abm e rnentio
ned Middle Sarmatian rocks and racliornetric clata in the 
range 11.0 to IO.O Ma place the 1olcanic acti1it) into the 
i nten al Late Sarmatian - Earl) Pannonian. Thc ) crnngest 
radiometric clata 9.7 and 9.4 Ma corresponcl to the late 
stage lm a nech: oľ the Vi hoťlat strntcn olcano. respcľli I el) 
to the late stagc d) ke oť the Diel stratm olcano. 

K-Ar ages for the formation of illite deposit 
at the Korom Hill, Tokaj Mts., Hungary 

ZOLTÁN PÉCSKA Y'. FERENC MOLNÁR' . TIBOR ZELENKA s and TETSl iMARLJ ITA Y A' 
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The illitc deposit at FUzérradvány can be confined 
to the hydrothermal activity affecting rhyolitic tuff. 
rhyolite e.xtrusion and lacustrine sedimentary units oť 
Sarrnatian age of the Karom Hill which is located in the 
northern part oť the Tokaj Mts. The area is characterizecl 
by Au. As. Sb and Hg geochcrnical anomalies and is 
a target for epitherrnal gold exploration. lllite occurs in 
the hyclrothermal al teration zone along the major si Ii
ceous veins ťorming the ťeeder zones of a shallow hot 
spring environment. In the vicinity of the hydrothermal 
vents, silicification and kaolinite altcration occur pro
ving the aciclic. silica rich nature of hydrothermal fluicls. 
Silica content of these ťluids caused intense siliciťica
tion in clastic sediments ancl deposition of siliceous 
layers in the covering lacustrinc-seclimentar1 sequence. 
The lacustri ne env i ronrnent also supported syngenetic 

prec1 p1tation of clays in periods of restricted transport 
oť terťigenous materials. Neutralization oľ h)drotherrnal 
fluids cluring interaction 11 ith rh)olitic tuťf units 
at clepth resulted in illitization ťurtheľ a11a) ľrorn the 
hydrothermal I ents and ťormation oť mineable high 
quality illite cleposit. 

Racliometric age for the forrnation oľ illite cleposit 11 as 
determined b) K-Aľ stuclies. Four pure illite mineral 
separates ťrom mas si1e illite pods as 11ell as illitic 
pumice fragments ľrom the rhyolitic tuff 11ere prepared 
ancl duplicates were anal) sed in the K-Ar laboratories oť 
the Nuclear Research Centre. Debrecen. Hungar) and the 
Okayarna lJni1ersity. Japan. K-Ar age dala are distribu
tecl between 1 1 .5 and 12. 1 Ma 11 i th 01 erlappi ng stanclarcl 
errors. Results indicate that the illite cleposit 11 as formecl 
cluri ng a single h) clrothermal e1 ent. 
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Inorganic geochemistry and f oraminif eral association: Paleoredox indicators. 
Example of the Cenomanian-Turonian boundary anoxic event 

in the Pieniny Klippen Belt ( Carpathians, Poland) 
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Geochemical indicators are very useťul tools in the 
reconstruction oť the paleoredox conditions. ľhe chemical 
composition of the rock samples can by modified by diage
netic processes. Therefore the geochemical indicator should 
be \ eriťied b) others, e. g. micropaleontological evidences. 

The ťoraminiferal assemblage comprising mainly 
planktonic species without calcareous benthos suggests 
anoxia in bottom waters. w hi Ie presence of calcareous 
benthos. epipelagic ťoraminiťerids and radiolaria shows 
mid-watcr oxygen minimum. Scarce microľauna (singular 
tcsts oť radiolaria and agglutinated foraminifera) may 
represent anoxic conditions within whole water column. 

Man) elemcnts. e. g. Co. Cu , Cr. Ni. V as well as rarer 
trace elcments Ag, As. Cd. Mo. U can be ťixed in high 
amounts in sediments under reducing conditions. They are 
either bound to organic matter. precipitating as autono
mous sulphides or co-precipitating with Fe-sulphides. 
The reactive organic matter (OM) forms complexes with 
some metals that are trapped into the sediment. The relative 
abundance oť nickel and vanadyl porphyrins. the nickel 
and vanadi um content and V /V + Ni ratios have been 
applied as anoxic indicators. The) increase with increa
sing anoxia. Vanadium (as H 2VO4- 1 or VO+2) could be 
incorporated into sediments by reduction with H2S, or 
b) absorption into organic particles in sediments without 
H2S. The \ al ues of V /Cr ratio have been used as a redox 
indicator. The values oť it below 2 might be assumed to 
indicate oxygenated conditions, whereas values above 
2 could be reducing em ironment evidence. Manganese 
defi nitely preťers oxic em ironments; under reducing con
cli tions it may be solubili zecl (ion Mn2+) ancl migrates 
back to water column. Thereťore. Mn accumulates into 
oxic scelí ments. The manganese enrichment may be also 
effect of diagenetic calcification by Mn-rich calcite. 

Barium together with caclmium are ťrcquently rcťerrecl to 
as proxies ľor paleoproclucti\Ít). ľhe possiblc e.xplana
tions ťor concentration oť Ba are: lrnv sedimentation rate. 
remobilization. and rnlcanic acti\ it). It can be also the 
dissol ution product of biogenic opal ancl carbonates. 

The diagenetic processes can clrasticall) mocliť) geoche--
mistry oť deposits. Amounts or some metals (e. g„ Mo. 
U. V. Cr) ma) be enrichccl during earl) diagenesis b) 
diťťusion into the cleposits and ťi xation after a reel ucti on 
step due to oxidation-rccluction reactions at the expense oť 
organic matter. lt is equall) possible that during diagenesis 
many elements are remobili zecl clue to influence of higher 
oxiclation potential of the acljacent becls. 

Anoxic e\ ent clatecl at the Ccnomanian----Turonian boundar) 
is recorclecl within the Pieniny Succession as thc Magiercma 
Member. The samples consist of alternating beds oľ lami 
nated black shales and bioturbatecl. green muclstones. This 
material includes infrequent agglutinated ťoraminifera and 
pyritiLecl racliolaria skeletons. The black samples are siliceous. 
laminatecl shales, completel) de\ oid oť microťauna. 

The perccntage share oť trace clements ancl TOC corre
lates themsehes. Visiblc correlation is bet\\'cen organic 
carbon eon tent and concentration of Ag. Ccl. Mo. Zn, V . 
and weaker ľor U, Cr. These elcments might be bouncl 
b) organic matter or b) H2S unclťľ OX) gen ťrce condition. 
The TOC valucs increase also \\Ílh enhanced \alues of 
some i ndicatiYe ratios: V /V + Ni. V /Cr and l!/Th. In the 
black samples. V/V + Ni e\cecd 0.7 and V /Cr pass 2. 
The suťťicient high \ alucs oľ them prrn e ano\ic em iron
ment. \1oreover. all oľ the samples characterize Io\\ 
amounts oľ Mn that also indicate recluction conditions. 
ľhe concentrations oť As. Ba. Co. REE. Cu. vin. Ni 
ancl Y appear to be i nclepenclent from TOC. Thc) are 
trapped by clay minera ls duri ng sluggish sedi mentation. 
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Composition of garnets from the U pper Cretaceous-Paleocene deposits 
of the Magura nappe (Polish Flysch Carpathians) 
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Composition of detrital garnets occuring in the Upper 
Cretaceous-Paleocene sandstones of the Polish part of the 
Magura nappe and the Pieniny Klippen Belt (PKB) was 
sludied. Detrital garnets occurring in the sampled sedi
menls were transported to the Magura nappe from two 
opposite directions: from thc north (the Silcsian Ridge) 
and from the south (an accreted fragment of lnner Carpat
hians). Stable and ultrastable minerals such as zircon, 
monazite, xenotime. tourmaline and rutile accompany 
garnets in heavy mi nera! assem blages. Garnct is one of 
the main components reaching up to 60 % of the heavy 
fraction in the lithostratigraphic units supplied with the 
clastic material by the Silesian Ridge but in sediments 
derived from Lhe opposite direction its amounts mostly do 
not exceed 20 %. Al! of the studied garncl populations rc
present almandine in general but their detailed chemical 
composition is differcnt. Grains containing relatively 
high amounts of MgO and thus the pyrope end-member 
(up to -i2 mol %) were frequently found among garnets 
coming from the Silesian Ridge (SR garnets). The pyrope 
eon tent is low ( does not excecd 17 mol % ) in garncts 

crrived from the other source region (IC garnets) but they 
more oťten contain signifícant amounts oľ grossularite or 
spessartine ( oťten over 20 mol 'lé). Chemical composi
tion oť the SR garnets indicatcs their pro\·enance from 
rocks formed undcr mcdium- up to high grade metamor
phic conditions . while composition of the IC garnels 
suggests their sources wcre rocks formed undcr medium 
metamorphic conditi ons. The theory is supported by the 
fact, that among metamorphic notic rocks, deri ved to the 
Magura nappe from the north . the schists. gneisses as 
well as granulile fragments were found , while pebbles 
derived from the south were represented only by schists 
and gneisses. Analyses oť garnets occurring in schists and 
gneisses ťrom the south \\ hich \\ ere ťound in the Krynica 
sandstones (Lower/Middle Eocene) and the Piwniczna 
Member (Middle Eocene) were made for comparison. The 
investigations have revealed that composition oť garnets 
from the exotic pebbles is similar to detrital garnels. 
coming from the same direction and present in the Upper 
Cretaceous-Paleocene sandstones oť the southem part oľ 
the Magura nappe. 

Heavy minerals of the Late Cretaceous-Paleocene deposits 
of the Magura nappe (Polish Flysch Carpathians) 

DOROTA SALATA 

lnstitute oť Geological Sciences. Jagi ellonian University. Oleandry 2a. 30-063 Craco". Poland. 
salata@i ng. uj.edu. pl 

(Receiľed ! !. 4. 2005) 

Key words: heavy mineral s . Magura nappe. Upper C retaceous . Paleocene 

ľhe Magura Basin during the Late Cretaceous/Paleo
gene was supplied from two opposite directions located 
on Lhe NW/NE and SE sides of the basin. Minerals 
highly resistant to various factors of weathering, trans
port, deposition and diagenesis are dominating in almost 
all hem y mineral assemblages. They are zircon, tourma
line and rutile . Among Lhem tourmaline is usually the 

most frequenl mineral. The mincrals are oťten accompa
nied by garnet \\ hich is one of main (or dominating) 
minerals in assemblages of the lithostratigraphic units 
located near the northern margin of the Magura nappe. 
which were supplied from the NW/NE directions (.lawo
rzynka Fm .. Ropianka Fm. and Mutne Sandstones). 
Garnet is less ľrequent in the lithostratigraphic units 
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situated in the southern part of the nappe, supplied from 
the SE (Szczawnica Fm., Jarmuta Fm.). The last are 
rich in tourmaline and comprise significant amounts of 
chromian spinels. Except the listed minerals apatite, 
srna!! amounts of brookite and traces oť epidote group 
minerals, chloritoid, and staurolite were also ťound. 
Percentages of heavy minerals are various in the middle 
part of the nappe. where the paleotransport directions 
are not constant. 

Types oť hea, y minerals coming from the NW /NE as 
well as their chemical composition (mainly composition 
oť garnets and tourmalines) indicate that most of them were 
derived ťrom low- to high-grade metamorphic rocks such as 
phyllites, schists. gneisses and granulites. Contrary to that. 

chemical composition oť garncts and tourmalines origina
ting from the SE suggests that in this area only low- to 
medium grade metamorphic rocks were present. while the 
high-grade ones were absent. Chemistry of chromian spi
nels implies that ultramafic harzburgites. lherzolites and 
cumulatcs. indicating acti, e charactcr oť the source area. 
co-existing with the listed metamorphic ty pes oť rocks. 

The presence of highly rounded zircons and tourmalines 
together with euhedral ones in al! studied assemblages as 
well as ,arious types oť zoning in zircons indicate that 
many of them hm e compln hi story and do not come 
ťrom a pri mary source. Only single grains oť tourmalines, 
euhedral zircon and monazite grains could originate ťrom 
granitoid type rocks. 

Development of Jurassic basin of Miechów Trough on the basis of subsidence 
analysis and its influence on paleohydrodynamic conditions 

JOANI\A SKA WINSKA 

ul. Oleandry 2a. 30-063 Cracow. Polimd 

/ Receiťed 27. 4. 2005) 

Key words: Miechów Trough. Jurassic basin. subsidence. paleohydrodynamic conclitions. computer 
program Basin2 

The area oť research is located between SW margin oť 
the Holy Cross Mountains on the N and Carpathian thrust 
on the S. This structural unit is known as a Miechów 
Trough. Reconstruction oť the paleohydrodynamic condi
tions is the main purpose of this work as wel I as indica
ting water table location and hydrocarbons that resulted 
ťrom influence oť deposition system and other factors. 
With accordance to geophysic data. which were made avai
lable for the author oť this work by PPNiG in Cracow, 
the lithostratigraphical correlation was performed. On the 
basis oť the results of correlation the author distinguished 
ťew deposit units. being correlable in al! area. These 
reposits units respond to others distinction. The author 
pe1ťormed seven palcohydrodynamic cross-sections in suc
cession. Basin modeling with Basin2 computer program 
was used for paleohydrodynamic reconstruction. In analy
sis the Basin2 program looked ťor transient solution and 
showed how the groundwater flow regime evolve through 
tíme. The author established existence of hydraulic connec
tion with other basins, existence oť ťull groundwater flow 
(in accordance with Darcy law), irreversible deposits 
compaction. initial temperature 20 °C and initial pressure 
O atrn. Al! hydrogeologic prope1ties came ťrom literature 
and wells docurnentations. The author computed the rate 
oť compaction for each well in Subside program. Deve
lopment oť the J urassic basin in the area oť research is 
closely connected to the development of the Mid-Polish 
furrow. There were boreal as well as Tethys impactions. 

In Jurassic Miechów Trough there were cti, ersified paleo
hydrodynamic conditions. It ,,as obsened bi partite hydro
dynamic systern. ,, hich ,, as cti versified along trough a.xi s. 
Groundwaters flow from high to low m·erpressures with 
accordance to hydraulic potentials and topographic relief. 
Batonian groundwaters werc in hydraulic connection with 
older waters (Triassic). In al! .lurassic basin there ,,ere at 
least two seal levels. Both oť them are marls or marly 
1 i mesto nes with some clay intercalations. The fi rst seal 
level is Lower and Middle J urassic and the second is con
nected with the uppermost Oxfordian marls. During Juras
sic tíme the area of research subsided unequally. The most 
powerťul subsidence took place along SW margin of the 
Holy Cross Mountains. which is the NW part oľ the area 
of research. as vvell as along trough axis (to SE part oť 
the area of research). Overpressures location has not ahvays 
resulted in rapid compaction of sediment,, ith low per
meability what was obsen ed in '-JW part of area of research. 
T he highest value of m erpressures was indicated in Olešnica. 
Radlów and Szczurowa area (SE part of area oť research). 
This value is in direct proportion to subsidence rate. 
Marls and marly limestones ,,ere compacted with the 
highest rate. This sed iments losi during compaction 
seventy per cent on thc avcrage. 

Ackl1(m/edgeme11r This \\Ork is supported b) the State C:ommittee 
for Scientific Research (KBN). lt 1s registered uncler number 
2 P04D 002 27 
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Nové výsledky štúdia zbudzského súvrstvia vo vrte P-3 (Zbudza) 
na základe foraminifer (východoslovenská panva) 

ADRIENA ZLINSKÁ 

Štátny geologický ústav D. Štúra. Ml ynská dolina 1. 817 04 Bratislava. S !Oľens ká republika 
zl inska@gssr.sk 

( Doruľené 25. 5. 2005 / 

Key words: Badenian. East S101 akian Basin, fo ramin ife rs 

Vrt P-3 je Io kal izovaný vo \) chodoslm ens kej panve 
na SSZ od Zbudze a dosiahol hlbku 627, l m. Soľonosné 
vrst\y sú v hÍbke 5073- 593.6 m. Foraminiferová mikro
fauna sa študoval a z metráže 38-l-.5 až 62.:.J..3 m. čiž.e z nad
ložia aj podložia soli. 

Z hÍbky 38-1-.5-398.5 m ( klčovské súvrstvie) sa získali 
hlavne v miocéne bežne sa vyskytujúce foraminifery, ktoré 
indikujú \ ysladené prostredie. a len v nepatrnej miere sa 
\)Sk) tm ali formy obmedzené na báden, napr. C!obigeri
noides quadrilobatus (Orb.). Mikrofaunisticky súvrstvie 
patrí do amóniovej bi ozón). 

HÍbkový interval -l-19-50-l-.-l- m litostratigraficky pred
stavuje lastomírske súnsn·ie. V ňom získané taxóny 
reprezentujú morské prostredie. ktoré podľa množstva 
pl anktónu pomerne dobre komunikovalo s otvoreným 
morom. Z typickfch foriem sa v hÍbke -l-37 m našla napr. 
Pappina ne11do1fe11sis (Toula). ktorá sa \·iaže výhradne 
na kosov. Okrem ľoraminiľer sa vo \ZOrkách vyskytovali 
aj ostrakóda charakteristické pre nchný báden. a to 
Phlycrenophoro farkasi (Zalányi) a Cytheridec1 arcuara 
.lifíček. Súnstvie mikrofaunistick:1 patrí do buliminovo
-boli\ inmej biozóny. 

V hÍbke 505-60 l .7 m je zbud1ské sú1 rst\ ie. V ňom zis
tené foraminifer) sú I bádene \ äčšinou bežné. napr. G/obo
lu rboro10/ito d mr_ri (Akers). Proeglobororolia :) nwn'ri 
(Cushman & Ellisor). Cloboro1a/ia brko rne (Aisenstat). 
C/obigerina tarclwnensis Subbotina & Chutzie\ a. Orbu
lino sururolis Broenn„ Clobigerinoides quodri/obatus 
(Orb.) atd:, ale v hÍbke 601,7 m sa zistila Poppina ne11do r
fen sis (Toula). ktorá je obmedzená na koso\. a preto inter
val 505-601.7 m zaradujeme do\ rchného bádenu až kosm a 
a mikrofaunistick) do bulirninOI o-boli\ inO\ej bio1,Ón). 

V hÍbke 62-l-.3 m (\ ranovské SÚHSt\ ie) sa zistil C/obi
gerinopsis grilli (Schmid). Tento ta\Ón sa \O \ rchnom 
bádene ne\-yskytuje a je rozšírenS len \' mcmn e a \o\ ie
ličkane. Identifikované U\ igeriny (U. ľe11usta Franzenau 
a U. semionwro odo!phino \. Danicls-Cicha) sa \ iažu na 
\ ieličkan. a preto túto metráž pokladáme za\ ieličkan s kú. 

Z mihofaunistického hľadiska ide o strednobádenskC1 zónu 
Spimplecrmnmina carÍlzalCl. 

Na základe tSchto nO\fch mikrofaunistickSch \) Slcd
kO\ a magnetostratigraťie sa \ rchná hranica soľonos nS ch 
vrstie\ zbudzského súnst\ ia z pél\ odne stredného bádenu 
presunula do\ rchného bádenu. 

Mineralogical investigations of carbonated water deposits 
from the area of Polish Carpathians 

LUCYNA RAJCHEL. JACEK RAJCHEL. TADEUSZ RATAJ CZAK and GRZEGORZ RZEPA 

Faculty of Geology. Geophys ics and Environment Protection. AG H - llniversity of Science & Tccl111ol ogy . 
.\1i cki ewi cza St. 30. 30-059 Cracow. Poland 

!Receil·ed 27.4.2005) 

Key words: the Carpathians. carbonated water. goethite. ferrihyd ri te 

Outťlo\\' S oť carbonated waters can be recogni zed by the 
prescnce oť characteristic yellow-brownish, ochre-like 
reposits and escaping bubbles of C02. These deposits occur 
as thin coats, eťťlorescences. foaming gel or jelly-like 
suspensions. Dry deposits. not contacting wi th water. are 

usually brownish-yellm\. earth:,. porous and brittle. The 
material used in mineral og ical imestigations \\as collec
ted from spring nichcs and along \1 ater outfl ows. Sam
ples were X-rayed with a Phillips APO X'Pert diťťracto
meter and chemically anal) sed in microareas with a JEOL 
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ISM5200 scanning elcctron microscope with an EXL 
EDS-Link attachment. 

The i111 estigations have revealed that the deposits of 
carbonated watcrs are composed of allogcnic mincrals 
carried in tbc water flowing out from rock masses. and 
authigenic minerals precipitated ťrom the \\ater. The first 
group is represented b) quartz. feldspars (potassic varieties 
and sodic plagioclases). micas (illite. kaolinite. chlorites); 
\1 hile the other b) iron minerals (goethite. ferrihydrite), 
carbonates (calcite. dolomite. siderite. ferrous dolomite of 
the ankerite t::, pe) and sulphur. Organic matter completes 
the Ii st. Th ese components occur in variable proportions 
depending on the sampling site. Among carbonates 
calcite dominates. but also in \'3riable proportions as it 
depends on the calci um eon tent of the water and degree of 
\\ater mineralization (TDS content). Iron-bearing mine
rals include ťerrih::,drite and gocthite. Minerals containing 

bivalent iron are considcrabl::, less ľrequent and ma; be 
represented b) carbonates: ťcrric dolomite and siderite. 
No correlation oľ the amount and t) pe oľ iron compounds 
and the chcmical composition oť carbonatcd waters has 
been establi shed at the cun-ent state of im cstigations. T he 
iron o\ides found ma) é\ oh e undergoing \ arious trans
ťormations. lt is particul arl) characteristic oť ferrih)drite 
that is therrnocl::, namicall) a metastablc mínera! and 11 ith 
time tencls to rccrystallize into goethite and/or hematite. 
Formalion oť iron minerals uncler thosc conditions is 
i nherently associatecl \\ ith microbiochemical processes. 
clepencling particularl) upon the amount ancl t) pe of 
fem1gi nous bactcria. 

Acki 1 01 ť/edge111e111s. This \\or k was supported b) th e Po lish C om mitt ee 
for Sc ie ntific Researc h ( KB N) as lh e granl No. 5 Tl 28 0:'i2 22. 
as well as AGH - Lln i,·ersi t) of Science 8:. Technolog) statutory 
research No. l l. l l.l-1-0 .1 5 9 and No. 1010.1 -1-0 . 17 1 

Remarks on carbonated waters and waters containing carbon dioxide 
in the Polish Carpathians 

LUCY NA RAJCHEL a nd JACEK RA.ICH EL 

Faculty of Geology. Geoph ys ics and Environment Protec rion. AGH - l lni \' ersi ty of Science 8:. Technology 
Mickiewicza St. 30. 30-0:'i9 C raco". Pola ncl 

(Receii ·ed 27.4.2005) 
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Within the area of Polancl, carbonated \\'3ters ancl waters 
containing carbon clio'\icle occur only in the Sudetes ancl 
the Carpathians. In the Carpathians such waters can be 
ťouncl lľithin the tectonic Magura Unit. They are associatecl 
\ľith flysch strata. excl usi ľely in regions of tectonic 
clisturbances. ancl are limited to the centra! ancl transition 
h) clrochcmical zones oť the Carpathian pro\ince of mineral 
\\ aters. 

The lľatcrs rccordecl are characterizecl by variablc mine
ral ization (TDS content) of I to abo ut 30 g/clm-', at the 
CO2 content to 3 g/clm". Anions are representecl almost 
solely by HCO3- as the CJ· ion occurs in suborclinate 
amounts. Cations inclucle mainly Ca2+ and Mg2+, less 
ťrequently Fe2+ . while higher amounts of Na+ are sporaclic. 
Specific components are typical particularly for waters 
with high mineralization and are reprcsentecl by L Br. B 
and Fe. CO2 is the most important component of the 
characterizecl waters but this gas occurs inclepenclently 
on \\·ater as there are known i ts many clry exhalations. 
T he genesis of the CO2 is complex ancl still a problem of 
cliscussions. On the basis of isotope stuclies its presence 

ma)' bc linkecl to low-temperature metamorphism of 
carbonate rocks in the deep basement of thc Carpathians. 
but its ju\enile origin. associated 1\ith 1oung-Tertiar) 
volcanism. cannot be ncludecl. 

The lľaters studiecl are utilizecl in Sé\Cral spas: Szczaw
nica. Pi\\J1iczna, Musz) na. Zegiestólľ. Zlockie. Kt")nica. 
W) s011 a. RymanÓ1\ ancl h\ onicz. The carbonatecl 1\atcrs 
ancl 1\ aters containi ng carbon clio\idc sene ťor balneo
thcrapcutic purposes: in meclical bathing and clrinking thera
P). The) are also bottlecl b) app. ťi ľteen i nclustrial plants 
and sold throughout Poland as \\ell as e.\portecl. Within 
the Poprad ri\er valle) , a numher of boreholes hme been 
drillecl in recent )ears. The) hm c renderecl accessible ne1\ 
valuable cleposits oť mineral \\atcr uľ the carbonated t) pe 
that are pumpecl in Piwniczna, Musz) na. Zlockie. Szczaw
nik. Tylicz ancl Leluchó\\. These ne\\ i111 estments \\Cre 
ľorcecl by increasing consurnption of mincral \\aters from 
2 1 i tres/person in the l 970s to --l-2 1 i tres/person in 200...J.. 

Ack11mľiedge11 1rnrs. The in, est iga tions "cre carr ied out" ithin research 
program Nos. l l.l l.1 40.890and l l.11.l-1-0. l:'i9 of rhe AGH-llni ve rs ity 
of Sci ence and T ec hno log) 
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Havarijný zosuv v Plavnici a návrh jeho sanácie 

ZOLTÁN SPIŠÁK a MILOŠ VARGA 

Montana. spol. s r. o. Čárskeho ]. 0-W 01 Košice. S!o, enská rep ublika 

( Doru(cne J 3. 5. 2005) 

Key words: lands lide. remediation. Paleogene scdiments. Suhtatric Grour 

Jedn5m z rozhodujúcich prírodných faktorm vzniku a akti
\ izácie svahov S ch poh) bov zosu\ného typu \ súčasných 

geomorfologických a kl i matick5 ch podmienkach v regiónoch 
budovanfch fi) šm ými horninami sú atmosférické zrážk). 
V zosúvaním porušenfch S\ ahoch ZV) šujú hladinu pod
zemnej \ ody s negatírnym vztlakovým účinkom. priťaženie 
svahu nasStením zeminy zosuvného delúvia a \ oblasti prie
behu šmykových plôch degradujú jej fyzikálno-mechanické 
\ lastnosti. Pri Z\ fšení prietoku povrchmých toko\ erodujú 
akumulačné časti zosu\ Oľ zasahujúce do koryta toku. tak 
odľahčujú pätu svahu a oslabujú pasívne šmykové sily 
brániace siahovému pohybu. 

Po extrémnych zrážkach v roku 2001 sa na mnohfch 
miestach S La roľu bovnians keho okresu aktivizoval rad 
zosu\OV a poškodila sa miestna infraštruktúra. Na okraji 
i ntrm i lánu Plavnice na pra\ ej strane potoka Šam bronka 
sa aktivizovali pohyby staršieho potenciálneho zosuvu. ten 
sa čiastočne prehradil pri dalších pohyboch sa mohol pre
hradiť úplne a potom vystúpiť z koryta. Vzniknutý stav sa 
vyhlásil za havarijný a na inžinierskogeologický rrieskum 
sa\) členili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR 

Na geologickej stm bc širšieho o"oiia ha\ aľijného 1.0su\ u 
sa zúčastiíujú paleogénne SÚ\ N\ ia podtatranskej s!-;upin) 
a kvartérne sediment) Paleogénne sC11 rst\ ia sú reprezento
vané tl) ŠO\ ý mi horninami 1ubereckého a hutianskcho SÚ\ rst
via a k\artéme sediment) llll\ iáln:mi. pľOIU\ iúlnymi a delu
viáln) mi sedimentmi. ako aj sedimentmi ZOSU\ 115 ch delú\ ií. 

V rámci prieskumných prác sa zo širšieho o!-;ol ia hm arij
ného ZOSU\ u zosta\ ila účelmá mapa inžinicrskogeologickej 
rajonizácie\ mierke 1 : .:'iOOO s\) kreslením jednotli\ ých 
rajónov a jestn1j úcich S\ ahm ý ch deformácií. Mapa I znikla 
na základe I Ssledkm 1) konaný ch technick5 ch prác a detail
ného terénneho mapm ania C1zemia. Priehch Šm) km 5 ch plôch 
aktí1neho zosuvu sa meril jadro1 ýrni \ rtmi a cl) na1111ckými 
penetračnfmi sondami . Na šm) ko\ 5 ch plochách I troch re
zoch zosm ným S\ ahorn sa \) počítal s1upeí1 stabilit) pri mo
delm aní rozličnej úro1 ne hlacli tl) pod1crnnej I od) 1 o S\ ahu. 
jeho náhodného pritaženia a priiaženia päty S\ ahu srabilizač-
115-m násypom. Podla I ý siec!ko\ prác sa nm rhla sanácia ha
varijného ZOSU\ u hÍbkm 5 mod\ odnením S\ ahu subhorizon
táln) mi \ rtmi. odrndnenírn zamokren5ch miest plytkou dre
nážou a 1ybuc!maním stahilizačného náS) pU I plite zosurn. 

Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne 

MILOŠ BRIESTENSKÝ 

ťistav struktury a mechaniky hornín AV ČR. V Holeš m ičkách -II. Praha 8. c""e1ká repub lika 
lista, hydrogeologie. inžen;rské geologie a užité geoť) zik) Pfírodo, edecká fakult a lIK. 

Albertov 6. Praha 2. c""eská republika 

( Doruťene J 9. 4 . 2005) 

Key words: Dobrá vod a Depression. tectonic movement. extentozometric instrurnent TM 7 1 

Dohrovodská depresia patrí medzi štruktúry. ktoré aj 
v minulosti priiahovali pozornosť geológov. geofyzikov 
a geomorľológov. Z geomorfologického hľadiska štruktúra 
patrí do celku Malé a podcelku Brezovské Karpaty. Ide 
o pomerne mlad5 útvar \ iažuci sa na križovanie dvoch 
systémo1 zlomov v ortogonálnej pozícii. V chápaní 
príslušnosti zlomm je veľká nejednotnosť. Niektorí autori 
napr. systém smeru SZ-JV pokladajú za pokračovanie 
pomerne starfch hlbinných zlomov z Českého masívu 
(podebradského lineamentu). iní iba za systém priečnych 

zlomm ( \ malokarpats!-;om zlomo\ om S) s téme) genero
\ aných ako \ ýslec!ok pomerne nero\ nomcrného núsunu 
Západných Karpát na SC\ eroeurópsku platformu. 

V dizertácii na 7Ískanie PhD. Ceodrnamické ri ::, ikd 
ľ seľemej časti Mcd\'ch Karpdr som sa zameral na štúdium 
tektonick5 ch pohy bo\. V Dobrej Vode som \ máji 
roku 200-1- osadi I pn é e.\tenzometrické meradlo TM 71. 
Ide o prístroj. ktorý sa s úspechom použÍ\ a na meranie 
mi kropohybm schopný regi strovať poh) b) s presnosťou 
stotín mm. a to v troch osiach. Zo skúseností z Bulhar-
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ska je zrejme. 1e b) sa na niektorých lokalitách podľa 
tak5 chto meraní dalo predpovedal zemetrasenie s magni
túdom M > 5.0 \' strednom časovom predstihu (jeden až 
d\ a mesiace \ opred). V epicentrálnej dobrovodskej zóne 
sa takéto pomerne silné zemetrasenia vysk) tujú. Doteraz 
najsilnejšie zaregistrm ané malo magnitúdo M = 5.7 
(9. januára 1906). 

V študornne_j !oka! ite som inštalrn al prístroj na zl01no
\ ú plochu orientácie SV-.JZ. ktorá kore luje s orientáciou 
zlomm sz. okraja Ma!Sch Karpát (tektonická línia Mur -
MUrz - Leitha). Meria sa prm idelne raz za mesiac. ale 
\ súčasnosti ešte nemožno - pre pomerne krátke meranie -
robiť nijaké zá\ ery. V území plánujem ešte che inštalácie 
na vybranSch lokalitách. 

Nerastné suroviny efektívnejšie a ekologickejšie 

LUBOM ÍR TUČ'EK 

Štátn) gcologick5 ús ta, O. Štúra. regi o ná lne centrum. 
oddel enie apliko,·anej tec hnol ógie nerastn5ch suro , ín. 

Jesens kého 8. 0-iO 01 Koš ice. Sl me nsk.á repub lík.a 

( Domľcné I 3. 2005) 

Key words: raw 111ate rial. prope rties inľestiga t i o n. technological imest igati o n. dressing pro ducts. 
sorting. living environment. ecosorbents. testing. possibilities of use 

Poster prezentuje odbornú náplľí košického praco\ iska 
aplikornnej technológie nerastných suro\ ín pre oblasť 
technologického výskumu s úpravou nerastných surovín. 
ochran) a t\ orb) životného prostredia. 

Prvá oblasť zahŕľía základný'. laboratórny a modelový 
\ Sskum. ako aj testm anie nerastných surovín s cieľom 
zistil a meriť nové alebo známe technológie a podmienky 
spracúvania alebo úpravy nerastných surovín s možnosťou 
pripravil nové produkt) alebo \ ýrobky na využívanie 
1 ro1ličnSch sférach hospodárstva. 

Odborné práce možno rozdeliť do piatich vzájomne 
\ iac-menej prepojených a na seba nadväzujúcich kategórií 
podľa typu. druhu a pm ahy horn in) alebo nerastnej suro
\ i 11 1 . Je to 

- základný vSskum vlastností nerastných suro\'Ín a pod
mienok ich zušľachtm ania 

- laboratórne až modelm é O\ ermanie možností aplikácie 
nerastn5ch surovín 

- restornnie nerastných surovín a na ich báze priprave
ných produktm 

- oddcľornnie, separácia a príprava vysoko čistSch mine
ráln) ch zložiek a produktO\ 

- \ 5 s kum možností zužitkúrnnia sekundárnych, odpado
\ ých. netradičných a špeciáln1ch surovín 
Náplňou druhej oblasti je výskum sorpčných. mechanic-

k5ch, fyzikálnych. chemick5ch a inSch I lastností prírod-
115 ch geologick5 ch mate riti lm alebo z nich technologick5 m 
\ 5 skumom pripravenS ch produktm schopn5 ch odstraňovať 
škod Ii\ é zložk) zo ŽÍ\ otného prostredia. ako aj zistornnie 
smeru ich dalšieho \) ufo ani a. 

V druhej oblasti sa\ 5 skum zameria\ a na nerastné suro
vín) alebo produkt) použiteľné 

- ako ekosorbenty to\ických a ťažk5ch pľ\kOI a orga
nick5ch polutantm z vod) eliminu_júce k) slost \ od) a za
ch) tá\ ajúce NH/ ión). amíny. fosfát) a iné organické 
a anorganické súčasti z \ od) 

- ako náplí'l rozličného druhu do swtick5ch a prietokm Sch 
fi I tľOI 

- na\ Srobu ekologick5 ch čistiacich hmôt 
- na \)robu st<l\ebn5ch lahk5ch ekologick5ch mate-

riálm 
- ako plni ni pri \ 5 robe umel S ch hmôt. papiera. ekologic

kých farieb a omietk) (pigment)) 
- na budovanie skládok odpadu (tesniace I rsl\) ) 
- na úprarn pH pôd) a sk\aiitľímanie ornej. lesnej 

a záhradnej pôcl) 
Poster obsahuje stručnS opis postupm technol ogického 

a mineralogického \)Skumu. ukážk) pripra\enSch ekosor
bentov a produkt0\ úpra\). laboratórn) ch pricstOľO\. 

prístrojoľ a zariadení, ako 3:j odporúčania na ich\ yužírnnie. 
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Kontrola správnosti analytických stanovení zložiek v produktoch 
pri laboratórnej úprave nerastných surovín 

ITBOMÍR TUČEK 1
• MARIÁN STERCZ" a ZOL TÁ'J NÉMETH2 

1 Štátny geologickf ústav D. Štúra. regionálne centrum. oddelenie aplikovanej technol ógie nera,tn, ch suroľ í n. 
Jesenského 8. 040 01 Košice. S101 emká republika 

'Štátny geologick5 ústav D. Štúra. regionálne centrum. Jesens kého 8. 0-10 O I Košice. SIOI enská rc puh lil-a 

( noru,"e11 ť J 3. 2005 J 

Key words: ra\\ materi al. dressing. sorting. concentrate. ľerific ation of correctness oľ ilnah tical 
components determination 

Väčšina priemyscln5'ch surodn je minerálneho pôvodu 
a je súčastou zemskej kôr). 1 ktorej trnrí viac alebo menej 
bohaté zhluky- ložiská nerastných suroľín. S C1žitkovým 
nerastom sa spravidla vžcl} 1 yťažia aj sprievodné. jalové 
nerasty alebo viac úžitkových nerastm. ktoré treba oclcleli( 
ocl hlušin). ale často aj navzájom ocl seba. 

Operácie. ktorými sa ľytažcná rúbanina spracúva. 
zušľachťuje a prevádza clo formy schopnej odbytu alebo 
clo technologicky zužitkornteľne,i podoby . je úprava. 

Hlavnou úlohou laboratórnej úpravy je z istiť alebo 
overil možnost oclclelit úžitkoľé minerály obsiahnuté 
1 nerastnej suro1ine ocl spriernclnej jalo1ej horniny. Tento 
proces sa pomenúva termínom rozclružovanie. 

Materiál - vzorka horniny nerastnej suroviny (1 sádzka) -
sa rozclružuje rozličnfm spôsobom a pri jednom alebo 
pri I iacerých stup110ch laboratórnej úpravy sa získa ľa 
konečn5' produkt - koncentrát. ktorý obsahuje úžitkové 
mi ncrál) a oclpacl. spriernclnú jalovú horninu. 

Ak koncentrát získaný záklaclnfm rozclružovaním „ nie je 
dosť bohatf·. rozclružuje sa operáciou označovanou ako pre
čisfornnie koncentrátu. Ak sa predbežnf odpad pri václza 
clo dodatočného rozdružornnia ide o kontrolné rozdružovanie. 

V laboratórnej pra\i sa pouŽÍI ajú najmä nasledujúce 
spôsoby úpravy nerastných surovín a ich kombinácie: roz
pojovanie drvením a mletím. triedenie, gravitačné. elektro
magnetické, flotačné alebo iné metód) rozdružovania. 

Laboratórnu úpra1 u treba I žel) hodnotil nielen 
z kľantitatí1neho. ale aj z klalitatírneho hľadiska. ab1 
sa dosiahli technologické ukazo1atele (bilancia labora
tórnej schém}). a preto sa zistuje hmotnosl 15 stup
nfch produktm a vypočíta, a sa ich percentuálne hmot
nostné zastúpenie I zhľadorn na I sádzku. Homogénna 
čast každého \ ýstupného produktu sa zárOI eň podrobuje 
analytickému zisl01aniu potrebných chemick5'ch 
zložiek - zisluje sa obsah zložiek I produktoch labora
tórne_j úpra,). 

Podstatné pri laboratórnej úprm e nerastn5 ch suro1 ín 
a pri jej hodnotení je. že sa minerálny (k1 alitatí1 ny) 
charakter sledoľaných komponcnto1 1 produktoch pred 
rozrušoľaním. v jeho priebehu a po 11orn nemení a že sa 
pri rozrušovaní komponent) nerozpúšta,iC1. 

Kontrola sprá1 ností anal) tického zis(o1 ania zložid. 
, produktoch úpra1) spočírn I poro111á1 aní slanm en5'ch 
a V) počítan5'ch hodnôt prísl ušn5 ch komponento1 1 cel
ko1 ej bilancii laboratórneho jednostupňm ého alebo I iac
stupľím ého procesu upra1 itelnosti. 
Podľa ľšeobecn5'ch schém a prísl ušn5 ch ro1 níc u1 cele

ných v posteri možno overm at 1 5' sledk) anal) tického 
rozboru procluktm ľubo1 oľn5' m poč to m prečisŕorncích 
a kontrolný·ch operácií a ich kombinácií s 11eobmedzen5' m 
počtom hodnotených komponento1 (zložiek) 1 produktoch 
laboratórnej úprm) nerastných surrn fn. 
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Carpathian rocks in the architecture of Cracow 

JACEK RAJCHEL 

AGH - Universit) of Science and Technology. Mickin, icza Str. 30. 30-059 CracO\,. Polancl 
jrajchel (ci geolog.geol .agh.edu. pl 

( Receil'eci 27 4. 2005) 

Key words: the Carpathians. Cracow. architectural and dccorative stones 

Cracow is situated close to the northern edge of the 
Poli sh part of the Carpathian are. Most of the are hi LecLural 
stoncs oť thc town come from the Outer Carpathians. 
while few stone varieties are taken from Lhe Inner Car
pathians. The rock materials have been applied as building, 
decoratin:. sculpture. sepulchral or paving stones, 

The Cretaceous-Tertiary sandstones of the Outer Flysch 
Carpathians. i. e. mostly the lstebna and Godula sandsto
nes. and subordinately the Ciiyzkmvice. Krosno. Lgota 
and Magura sandstones. were the first to be used, Appl ied 
initia!l1 as construction materials and architectonic details 
in the oldest. pre-Romanesque and Romanesque structures 
oť the Wawel hi!!. they were used again on a wide scale 
in the Renaissance as architectonic materials and in sculp
tures. Thc next period when thc Carpathian sandstones 
were in common use is noted in thc 19th century in civil 
engineering (houses. plants. railway and hydro constrnc
tions. roads. churches. ťortiťications), In present times 
these sandstones serve mainly as a decorative materiaL 
Othcr rocks from thc Outer Carpathians incl ude andesites. 
The1 \\ ere q uarried ťrom h1 pabyssal intrnsions oť the 
Miocene age. located within the Magura nappe along the 
northern border oť the Pienin) Klippen Bclt. In the archi-

tecture oľ Craco\\ the; can be ľound as curbstones and 
less frequentl:,, as cobblcstonťs. ľhe andesites are not 
m ined at prescnL The Inner Carpathian rocks come from 
the Tatra Mountains and are represented mainl) b:,, Carbo
niťerous granites and Lm, er Triassic quartzitie sandstoncs. 
These rocks ha,e been most oťten extraeted as allu, ial 
pebbles and used as elements of naturalistie seulptures 
and also in compositions of the smalt, garden architectu
re. getting now more and more Sl) lish. The Tatra granite 
occurs exceptionall:,, in Craco\\ in the form oť columns. 
and 0111 1 in one case it has been applied in an artistic 
church elevation. 

The rock materials applied in the architecture oť Cracow, 
those mentioned above ťrom the area oľ Lhe Carpathians 
as well as those from other proximal areas oť Cracm,· 
(Silesian-Cracow monocline. Carpathian Foredeep) have 
shaped ťor centuries a characteristic stone landscape oť the 
town, Unťortunatel). this speciťic climate oľ che ťormer 
capital oť Poland is nm, being inten~i,ely altered by wide 
import oť ťoreign stones and their indiscriminate incorpo
ration into the historic substance oľ Cracm,. 

This research was supported by the AG H - l'ni, ersity of Science and 
Technology. grant No. 11. 1l./-/.0.159. 

Geodiversity in the East Carpathians: The use of geological sites 
in education and sustainable regional development 

DELIA CRISTINA PAPP 1 and EUGE\/IA \/!TO!" 

'Geological lnstitute of Romania, Cluj-Napoca Branch. P O Bo., 181. 400750 Cluj-Napoca. Romania 
deliapapp @pcnet.ro 

'Geological Institute of Romania. l Caransebes Str„ 012271 Bucharest. Romania 

(Reccí,wl 9.5.2005) 

Key words: Geotourism. economic acti\'ities, information tools 

Recent efťorts to record, upgrade and exploit a number 
of geological monuments in the East Carpathians have 
producecl signiťicant results, A survey oť interesting 
gcological sites has identified many sites or geotopes 
possessing high scientiťic values. These geological sites 

comprise of diťťerent rock ty pes (e. g, garnet bearing 
andesites. nephel ine S) enites. oli, ine basalts, py roclastic 
deposits, ťlysch deposits. mudstones): fossils (e, g, fora
m inifera. nummulites. ťish skelctons): sedimentary 
structures ( e, g, sal t domes. sal t mi nes. cross-bcddi ng): 
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tectonic structures (e. g. folds. thrust and norma! faults): 
lakes (salty lake, volcanic lake): landscapes (e. g. volcanic 
cones, mud volcanoes, keys. cliffs. caves): and a wide 
range of postvolcanic phenomena (e. g. mi nera! and thennal 
water springs. dry and wet mofettes, C02• H2S exhala
tions , caverns with intense native sulfur and alums 
depositions on walls). Preliminary evaluation of these 
sites has identified sevcral sites that could potentially be 
stated as geological heritage sites based on their unique 
characteristics. Further detailed studies will be carried out 
to determine how best these sites could be developed for 
geotourism activities. 

The major tool for protection is an information. because 
people will protect only things they know about. Publi
cations - brochures, leaflets, educational maps, etc. con
tai ning a brief description of some readily-accessible sites 
would be of assistance in education of tourists toward 
geoconservation and protection. 'ľhere is a widespread 
misconccption, which still prevails among some !and 
managers, that rocks and landforms are mostly robust, so 
that no special management of their protection is necessary. 
While this is true in some ťeatures, there are many as
pccts oť geodiversity which are highly sensitive to distur
bance. For Earth heritage conservation to succeed natio
nally and globally. both geologists and non-geologists 

(politicians, !oca! authorities. landowners. and the public) 
need to be persuaded about the merits oť conserving sites. 

Gmernments, Geological Sun ey s and !oca! communi
ties start to discover the benefit that geotourism could 
bring to a region. However. the geotouristic element alone 
is not suťťicient to attract the general public to\ isit a site 
or a rcgion. Oni) in combination \\'ith a \ariety of other 
services and offers around and in connection \\ ith the geo
logical sites. tbc geological heritagc becomes complctel) 
e\ploitable touristic product. 'ľhe profcssional marketing 
is necessary to achieve a product 11 hich is acceptable by 
the market. Unfortunately. comprehensive studies on geo
tourism are still lacking. It is eI ident that in regions 
which need new or additional tourist attractions, a new 
product like geotourism represents a great I al ue for eco
nomic development. 

Geological heritage sites. properly managed. can gene
rate employment and ne\\ economic acti1 ities. especiall) 
in regions of necd of ne1I or additional sourccs of income. 
Nove! directions in geotourism and in trades and crafts 
can bc generatcd. such as the sustainable manuťacturing 
of i nnovative handicrafts and souI eni rs 11 ith a geological 
connotation, sale of !oca! products. enforcement oť the 
local hotel and re staurant busine ss through I isitors. 
creation of new jobs linked to geology. guides. etc. 
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Renesancia geológie aj v školách? 
alebo 
Dokážeme zvýšiť úroveň geologického poznania aj v školách? 

RUŽENA RY BÁRIKOVÁ 

GEORA. Mudrocho,a 908/1. 015 01 Ra_jec 

Príspe, ok s uv edeným náz\'om sa na prvý pohľad priamo netýka 
zamerani a tohto kon gresu a ťažko ho zaradiť do nie kto rého z tema
tických okruh ov . a le a_j tak mi nedá. a by som sa té my geológie 
, ško lskom s) stéme nedotkla aj na tomto ľó re . t\ iekolko postrehov 
a sk úsenos tí súv is iaci c h s \' ý učbo u geo logic k)"c h predmeto v 
na naš ich ško lác h v s ú čas nost i som získala počas pôsobeni a na sta-
1cbn cj fa k ulte. Keďže nem á m pe dagog ic ké vzd e la ni e . nijako 
sa necítim kompetentná pos ud zoľať , )'.' učbu geológ ie \' ce lej š írke 
a už ľÔbec ni e , ·yjad ro, a ť is té zovšeobecneni a a \'),' hlasova l ich 
za j edi ne správ ne. Navyše s i myslím. že otázky kva lí t) v )"u č b y 

(a nie len geológie). a naj mä je,1 vpi:> \LI na bežnú prax by si vyžado-
1ali samostatný sem111á r. Je totiž neodškri epiteľné . že základ)- budú
cej profesi e a orientác ie v ne,1 dáva už základná ško la a vo velke_j 
miere nás formuj e. A ak sa nám v mladosti nedostáva kvality. 
nemusí sa nám podariť dobehnúť zameškané ani " dospe losti. Ak to 
predsa len do káže me. s toJ í nás to ne málo s íl a čas u , kto rý sme 
mohli zužitko \' a t eťektírneJš ie. 

Už na zač i at k u mô_j ho pôsobenia na stavebne,1 faku lte ma zarazi lo . 
že , šeo becné \'edomos ti študento \" 1. ročníka vrátane zákl adov geo
lógie ( če s ť, ý·nimkám) sú veľmi sla bé. Spoč i atku som to pri pisovala 
tomu . že sa na školy technické ho sme ru dl hodobo hl ásia študenti 
so slabš ími študij nými výs ledkami. Je medzi nimi málo abso lventov 
g: mnázií a zv l áš tnosťou nie s ú ani uchádzač i zo stredn ýc h škô l 
úplne odl iš ného zamerani a (z poľnohospodárskych a ekonomi ckých. 
z o bchodných a kadémií a pod.) . Ak k tomu pripočítam fa kt. že 
počet prihlásen)"ch št udentov j e často nižší ako smerné č ís l a fakúlt. 
čiže škola prakti cky prijm e každého. kto sa zúčastní na prijímacích 

pohO\' OľO\' a dos ta\'Í sa na záp is. ni e je toto mo_je zistenie až také 
ne pochopit e ľné . 

Al e pro bl ém _je trochu zložiteJ ší a „rnrn" za ľí nenesú iba študenti. 
Č i si to už chceme priznať. alebo ni e . ško lský S:> stém pred rokom 
1989 ho l napriek rnnohý rn nega tín un \' podsta te dobr) a úrm eň 
teoreti ckýc h , edomostí aJ praktický ch zruč nos tí absol, entm škôl 
,e ľm i v::, soká. Pre to sa spra, idla bez , ačš íc h tažkos tí uplatnili aJ 
n i svete. To západný· svet veľm i dobre \'ede l a šp1čkoľý'c h odborníkm 
lacno „nakupoval" a,1 u nás. 

Po „nežnej" re ľolúci 1 sme aJ , ško lst\'e zača li 1-cformo,a ť úpl ne 
vše tko. zlé a,i dobré. A k sa náhodo u o bJa, il hlas pro ti. bol \' lepšom 
prípade označený' za spiatočn ícky a pre rn lcmala ho väčš in a . 

A tak sa bohu ži aľ. zača l i v plne_1 naho te prej aľornť dôs ledky 
ni ekto rýc h nie , eľmi štastných rozhod nutí. ktoré sa up l atň lw ali 

a dodnes u p l at ľíujú naJmä na stredný ch školách . 
V šeobecný pokl es , edomostnej C1 ro , ne absol\ ento, stredn5ch 

škôl a ras túc i rozdi e l medzi rnmi okrem mého spôsobili pri,elké 
kompet enc ie ľi ad iteľov škôl týka.1C1c e sa na príkl ad o rganizácie 
maturitný·ch skúšok. čo, 1edlo k, ýrazn:;m roLd ie lom, ich náročnosti. 

Šťastn)m nebo lo ani za\'eden1e , oli teľných maturitných predme
tov. pri čom povinným zos tal len mate rinsk)' jaLyk. Bežne sa stá, a. 
že ma tura nt g) mnazis ta alebo dokonca strniár nematu ľuje z mate
matiky a neskô r sa hlás i na uni verzitu tech111c kého smern. T am Jť 
po to m mate ma ti ka ni ele n postrachom . ale ilJ s k u toč ný m „s itom" . 
Akosi s1 nechceme u\'edomit. že Je naoLaJ málo štude ntov, ktorí SLÍ 
už na stredne,1 škole takí \ ) Spe lí a, :,, profi lova ní. že presne vedi a . 
čomu sa chcú v ž.i, ote \'e noľ at . Veľa de tí. najmä chla pc i. dozrie
va.1 ú nes kô r a „n ájd u sa" až po maturite. Mnohým študen tom sa 
nav) še po abso lvm aní st redne,1 škol) Jednoducho nepodarí dos tať 
na vysokú ško lu. Kt orú s i ') snírnl1. ale sú na tolko íl e \ibilní. že b) 
bez väčších ťažkos tí Zľ i ádli a1111ú školu. Lenže príli šným profilova-



ním už na gymnáziách. ktoré by mali byt zárnkou všeobecného 
ndelania. im berieme možnosť získať hlbšie vedomosti tak z príro
dovedných. ako aJ z humanitných predmetov a tým im zužujeme 
,ýber. Veď ak takmer každý študent vie, že sa na strednej škole 
nemusí maturo\·ať z už spomenutej matematiky. \·enuje sa jej iba 
okrajovo a sústreduje sa len na svoJe obľúbené predmety. 

Ďalšou príčinou bolo do nedávnej minulosti aJ relatívne vysoké 
percento ne kva! ifi kovaných pedagógov. resp. pedagógov. ktorí 
z rozličných príčin učili aj predmety. na ktoré nemali aprobáciu. 
Tí boli radi. že ako-tak prebrali učivo určené osnovami. no ťažko 
mohli vzbudiť u študentov hlbší záujem o príslušný predmet. (Dnes 
by sa pri dôslednom dodržiavaní zákona mal tento nedostatok stat 
minulosťou.) 

Spomenuté príčiny isto nemajú všeobecnú platnosť. týkajú sa 
iba niektorých škôl alebo regiónov . prípadne len istého percenta 
štu9ento,. Ale najzávažnejšie sú príčiny. ktoré platia všeobecne. 

Co mi pamäi siaha. vždy sa hovorilo. že z výučby musí zmiznúi 
prázdne memorovanie. bifľovanie bez hlbšieho poznania _podstaty 
a súvislostí. Napriek tomu stále vtÍkame žiakom do hláv zákony, 
vzorce, vety. lemy. letopočty a nepodstatné údaje. Načo vie študent, 
že sa Hviezdoslav narodil , roku 1849 a napísal Hájnikovu ženu. 
keď si neprečítal jediné Jeho dielo 'l Načo vie norec Ohmov ho 
zákona. keď nechápe. čo znamená, že odpor je funkciou napätia 
a prúdu') Načo nám vysype. že magmatická hornina má napr. 
všesmernú textúru a strednozrnnú štruktúru , keď neľie logicky 
zdôvodniť. \' akých podmienkach takýto typ horniny vznikol a aký 
vplyv majú takéto štruktúrno-textúrne znaky naJeJ vlastnosti'l! 

Istý schematizmus uplatiíujeme aj pri overovaní vedomostí žiakov 
a študentov. Dnes sa vo veľkom presadzujú kontrolné písomné 
testy. zväčša prísne ohraničené časovým limitom na ich absolvovanie. 
Využívajú sa od základnej školy až po univerzitu. Žiak aJ študent 
Je duša vnímavá a veľmi rýchlo zistí, čo sa od neho požaduje. Aby 
dostal výborné hodnotenie. často stačí len odpovedať áno alebo nie, 
zakrúžkovať jednu z možných správnych odpovedí. ľak získa body. 
známku, študijný priemer. Ak to navyše stihne rýchlo. v časovom 
limite, patrí medzi najlepších. A často ani nemusí otvoriť ústa. 
nemusí sformulovai jedinú súvislú vetu. Stačí. že sa s mnohopočet
nou masou spolužiakov zúčastnil na anonymnom, neosobnom teste, 
kde sa stráca kontakt. spätná väzba. nebuduje sa vzťah medzi 
študentom a pedagógom. My sami takto študenta „nútime„ získavať 
encyklopedické vedomos ti ... vyrábame" z neho malého robota. 
Ten hÍbavejší, 1 keď trochu pomalší, má dnes smolu. aj keďje azda 
kreatívnejší, tvorivejší. má hlbšie vedomosti. uvažuje v súvislostiach. 

Ustriehnuť objektívnosť pri takomto overovaní vedomostí je 
nemysliteľné. \!ie je nijakým tajomstvom. že sa študenti pri písom
ných testoch stále častejšie uchyľujú k podvodom (odpisovanie 
od suseda alebo z ťaháka). Neviem, ako sa cíti náhodne prichytený 
študent pomáhajúci si týmto spôsobom , no pre mňa. jeho pedagóga. 
je to minimálne ponižujúce. Viem. že m1 to neslúži ku cti. ale neraz 
sa mi stalo. že som konanie takýchto „študentov" radšej ignorovala. 

Obhajcovia anonymnej písomnej formy overovania vedomostí sa 
bránia argumentom, že sa pri nej minimalizuje resp. úplne vylúči 
\ ply\ subjektívneho faktora. Na vysokej škole navyše iný pedagóg 
prednáša. iný vedie cvičenia, iný hodnotí anonymný test (označený 
kódom. nie menom). Nevie teda, čiu prácu hodnotí a 111komu 
nemôže prilepšiť alebo pohoršiť. Je to silný argument. Čo však 
z takej objektívnosti. keď sa nevie. či sa pod kódom XY skrýva 
naozaj študent Peter a nie náhodou jeho kamarát Pavol. ktorý 
predmet ovláda oveľa lepšie a podujal sa priateľovi trochu pomôcť? 
Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Verte. nie je. A už to nie je ani 
ojedinelý· jav. A to je aspoň na zamyslenie. 

Nie som odporcom písomných testov. sú predmety, kde sú 
dokonca vhodnejšie (napr. v matematike. fyzike či v chémii) ako 

ústne skúšanie. Mnohým študentom navyše lepšie ako ústny prejav 
vyhovu.1e písomný. no nezdá sa 1111 \·hodné. aby sa tento spôsob 
overovania vedomostí presadzoval všade a za každú cenu. Naprí
klad v geológii sa m1 vodí ako\ on koncom ne\·yhornJÚCI. Minimálne 
by som presadzm ala kombino,ané m eronmie \·edomostí ( ústny 
aj písomný preJav). 

V ostatných rokoch. keď sme sa 1 1111 otvorili svetu a „boom„ 
prežívajú počítače a Internet. logicky študentom zdôrazííujeme. že 
bez ovládania S\ etových _1azykov a počítača nemajú šancu pre sadiť 

sa. Veď ovládanie cudzieho _1a z1 ka počítača Je preja\'Om drnhe.1 
gramotnosti. A robíme to tak intenZÍ\ ne. že začínam pozoro\·ať. ako 
sa\ mladých ľudoch nebezpečne zahniezdúje názor: .. Na úspešný 
život mi stačí \ed ie ť po anglick) a ovládať počítač. ktorý za mňa 
všetko vypočíta. v:yproJektuJe. nakreslí. \)rieši. AJ chýbajúce 
odborné vedomosti z ktoréhokoľvek odboru. nátane geológie. 
Veď dnes už na \'Šetky otázky nájdem odpoveď na Internete. 

Ovládať materinský Jazyk. vedieť sa správne a primerane vyjad
rovať slovom i písmom. to sa dnes nenosí. Nedán10 zverejnené 
výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie ÚťOvne \edomostí 
žiakov z rozličných vyučo\acích predmetm· ukázali. že žiaci 
základných a stredných škôl maJú medzery 111elen v matematike 
(čo nie je nová \CC). ale ťažko chápu a analyzujú písaný text. Ak sa 
nad tým hlbšie zamyslíme. niet sa čomu čudovať. To sa len dôsledky 
spomenutých trendov dostavili r}chleJšie. ako sme azda čakali. 
Pozor. aby sme nestratili „prvotnú" gramotnosti 

Ako je to s výučbou geológie? 

Na základných školách sa so \ šeobecnou geológiou stretnú žiaci 
v ôsmom ročníku resp. vo štvrtom ročníku osemročného g1 mnázia. 
teda vo veku 14-15 rokm·. \1usím zdôrazniť. že učebnica. ktorá 
sa v súčasnosti používa. Je skutočne vydarená. Okrem základov 
zo všeobecnej geológie sú\ neJ aj základy ekológie. Kniha Je 
názorná, je v nej množ.st\·o obrázkm· i námetm. ktoré pomáhajú 
nielen pri zapamätúvaní s1 učirn. ale podnecujú aj do samostatného 
tvorivého myslenia. Texty\' neJ sú však zhustené. často až encyklo
pedické. čo si vyžaduje k\alitného. crndo\·aného pedagóga. schop
ného učivo rozšírii. bi ižšie vys\ etl ii. dokumento\ al Ja\ y na praktic
kých príkladoch. využívať e\kurzie \ teréne a pod. Autori zreJme 
predpokladali. že sa táto podmienka splní automaticky. 

Veľká škoda je. že sa študenti osemročných gymnázií s geológiou 
nasledujúce štyri roky (až do maturity) nestretnú. a tak nemajú mož
nosť upe\ niť a prehÍbiť si vedomosti z nej. A na klasických gymná
ziách geológia z učebných osnov vypadla úplne 1 .Ie nepovinným 
voliteľným predmetom a venuje sa Jej len malé percento študentov. 

Aj tam Je k dispozíCI! \ eľm1 dobrá učebnica. no autorov m1 Je 
takmer ľúto, lebo v neJ obsiahnutá kvalita sa zužitkúva pramálo. 
Študenti sa s geologickou problematikou stretnú len v jednom polroku 
1. ročníka \' predmete fyzická geografia. kde JC základný prehľad 
celej všeobecnej geológie (stavba Zeme s dôrazom na litosťérn. Jej 
chemizmus. petrografia, endogenéza. nogenéza. georeliéf a jeho 
formy). Nedostatok vyučovacieho času však neumožŕíuJe vfrazneJšie 
prehÍbit vedomosti. Geológii chý·ba plynulé prepojenie. kontinuita 
počas štúdia na základneJ a stredných školách tak. ako sa zachováva 
napríklad pri výučbe biológie alebo chémie. 

Argumenty, že študenti sú preťažení. majú množstvo učiva, že 
pribudli jazyky a no\é predmety. neobstoja. Veď napríklad osnovy 
biológie a chémie sa redukornli skromnejšie ... Popoluškou .. zostala 
iba geológia. A už vôbec nesúhlasím s názorom. že redukciu učiva 
z geológie mož.no nahradil činnosiou v záUJlllO\'ých krúžkoch. 
organizovaním rozličných seminárm·. vychádzok na zaujímavé 
lokality a pod. Tak sa dajú len upevňm· ai a prehlbovať vedomosti 
alebo popularizoval. 



Zhrnuté a podčiarknuté 

Osemnásiroční maturanti vrátane velke_j časti gymnazistov majú tak
mer štvonočný výpadok zo štúdia geológie. Čo sa naučili na základ
nom st upni. postupne zabudli. My potom na univerzitách, kde sú 
geologické vedy,. osnovách. staľiame ľZdušnS, zámok. lebo chýbajú 
pevnejšie základy, študenti neoľládajú an i základnS, pojmový aparát. 
Pedagógovia aj š tuden ti musia vynaložii nemála úsilia a energie , 
aby zvládli predmet na požadov a ne_] úrovni. Ak sa to veľm i nedarí 
a 80 % študentov po prvom semestri na vysoke,1 škole nemá skúšku 
ni e len z matematiky a fyziky. ale ani z geológie. postupne zľavujeme 
z nárokov. A sami sa tak zúčastňu,1eme na poklese vzdelanostnej 
úro,·nc študentov. 

Nec hcime. a by sme časom dosiahli taký s tav , že pľlemerný 
gymnazista spred tridsiatich rokov má hlbšie vedomosti z geológie 
ako dnešnS, študent druhého ročníka univerzity , ktorý už má známku 
z geológie zapísanú v indexe! 

Veľmi škodli vým je aj dnes pomerne rozšírený náhľad študentov 
a. bohužiaľ, aj časti pedagógov negeologických odborov vysokých 
škôl (stavbárov. poľnohospodárov. environmentalistov. ekológov 
a pod.). že geológia je len doplnkový predmet, ktorý by sa z osnov 
mo hol pokojne vypustiť, lebo ho v praxi nebude treba. Myslím s1. 
že vysokoškolák, napríklad „stavbár", by mal byť už natolko vyspelý. 
aby sme mu nemuseli dokazoval, že horninové prostredie _j e preňho 
základom nielen v prenesenom . ale aj v pravom slova zmysle. že 
zákl ady svojich budúcich stavieb bude osadzm ať do horninového 
prostredia. do základovej pôdy, s ktorou ich musí „previazať''. Musí 
teda poznal jej v lastn os ti , to že mate riál y, ktoré bude vo sv ojej 
odbornej praxi používať, sú zväčša prírodné látky, hoci nerovnako 
upravované. 

Svojim študentom som sa v diskusiách na túto té mu usil ovala 
vy sv etl ii , že cieľom výučby geológie na stavebnej fakulte nie je 
vychovai erudovaných geológa,· res p. inžinierskych geológov. 

To _je úl oha iných škôl. Či, šak budú pôsob i ť v stavebných úradoch, 
projektm ai stavby alebo pracovať priamo v sta,ebnej pra.\i, často 
dostanú do rúk sprán1 geologického pri e skumu. Treba . aby ,1e,1 
rowmeli, aby , ·edel 1 „ č ítai'' rozličné účelo, é geologické mapy. aby 
z,hery a od porúčania sprá,:,. , edel 1 , o s, oje,1 praxi správne ,·yužii. 
A ak sa vyskytnú iažkosti. aby , edeli. kde hľadal radu a, ysvetlenie. 
Niečo podobné platí. pnrodzene. a,1 pre ostatné odbory. 

Prednosiou nášho zákl adného a stredného škol s t, a ,·ždy bo lo, 
že poskytuje kvalitné vzdelani e , . prírodm edných a,1 humanitných 
predmetoch. Na , y sokých školách by sa na bakalárskom stupni 
mali vy budovai pe,·né, no široké základy Zľ ole ného odboru a až 
v nadsta,·bovej ča s ti by sa mal študent úzko špecializovať. 

Viem . že sa,. súčasnosti ,edie zápas o no,·ú koncepciu a cha
ra kter ni e len vysokého. ale a,1 stredného a základného školstva. 
Vi em. že sa do popredia stále dostá,ajú peniaze. Už nie je zaují
mavé stál e počúvať. že ich niet. Rozhodne však presadzovai názor. 
že len peniaze , yriešia problém h ality , 5učby a sú _Jej zárukou. 
j e chybné. 

Skoordinoval učebné plány tak. aby boli vyv ážené, zmy sluplné. 
aby na seba logicky nadväzornl1. určite nie ,1e ľahké. ale isto z, lád
nuteľné. Nebojme sa sta,ai na tom dobrom. čo bolo,, minulosti, 
využime dlhú tradíciu knilitného ;kol st, a u nás. Ludský potenciál 
určite márne. Je teda na čom sta, ai. Treba sa usilm·ai spoluvyt,·áral 
dobľ). fungujúci škol sk5 systém a,1 , no, ý ch. nesporne tažký ch 
podmienkach a urobiť všetko preto . ab> sa záujem o geologické 
vedy nezvy šoval len ,. období po prírodn ej katastrofe, aká postihla 
v nedávnej minulost i juhovýchod nú Áziu. 

Na záver chcem upozornil na to. že som neh odnotila vý,učbu na 
geologických priemyslo,·kách a V'.)Sok5ch školách č i urn,erz itách. 
kde _Je geológia priamy 111 obsahom štúdia. A ospravedlňujem sa 
všetkým pedagógom a študentom. ktor!ch sa moje kritické riadky 
netýkajú a ktorí sú naopak príkladom pozitírnych trendo,· v školskom 
systéme. 

Informácie o valnom zhromaždení Slovenskej geologickej spoločnosti 

Podľa uznesenia valného zhromaždenia SGS publikujeme kom
pl et né materiá ly z rokovania v Geovestníku časopisu Mineralia 
Slovaca. 

Valné zhromaždenie SGS sa konalo IO. marca 2005 vo Ve lke_j 
sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ v Bratislave s týmto programom: 

1. Otvoreni e a prednáška Micha la Stolára !Vloje putovanie na Kili-
mandžáro. 

2. Schválenie programu rokovania valného zhromaždenia. 
3. Vo lba návrhovej a volebnej komisie. 
4 . Volba vfboru a rev íznej komisie SGS a členo, · Národného geolo

gického komitétu (NGK). 
5. Správa výboru o činnosti SGS od posledného valného zhro

mažderna. 
6. Správa o hospodárení SGS. 

7. Správa revíznej komisie SGS. 
8. Di skusia a rozličnosti. 
9. Uznesenia valného zhromaždenia. 

10. Vyhlásenie v;s ledkov ,olieb do o rgáno, SGS a NGK. 
Sprá,·y publikujeme v plnom rozsahu. Súhrnnú správu o činnosti 

SGS za roky 2003- 2004 s výhľadom na rok 2005 predni esol prof. 
D. Pl aš ienka. DrSc„ sprá\Ll o hospodárení SGS za ro ky 2003 
a 2004 RNDr. L. lglárm á a sp rá, u revízne,1 ko1111s1e o re v ízii 
hospodárenia s finanč nými prostriedkami SGS RNDr. 1. Petrík. CSc. 

Zápisnicu zo zhroma ždenia pnpra\'II RNDr. M. Elečko. CSc .. 
a schvál il RNDr. L. Šimon. PhD. 

Ladislav Šimon 
f!ľedseda SGS 



Súhrnná správa o činnosti SGS za roky 2003-2004 s výhľadom činnosti na rok 2005 

Srracm al proľ. D. Plašienka. DrSc. 

Váic'11e dám, ., áit>nľ pán 1. m1l1k0kgo11a. 

rn.im ,'c'sl a p,,thc'111,, po d10ť h 1ok,,ch ,a, opat pr,1 ľt a t na ,alnorn 
1h1,,maiJ,rn '-G~. Po,lt>d n~ ,a J-.c,nal,, 29. aprľla 200.\ a Lhucln,,ti1 1 
,mt' 11,1 1i0m ľ1nm.sľ ;a 10k, 2on1-2on2. C1ťl0m l<>hlO zh11.ímdidt'n1a 

_1c· 1h,,,i11,,111 ,' 1nno,ľ \GS La ,,,tatnť J ,a ro l-.). naľrtnu1 pťr,rrl-.1i1, 

11<1_1mc1 , ,,db0rnť_1 obl,hll a 11 ol 11 1101, , (ho1. 1-.torý h) mal liťl <' ,·1t>lť 

presadzoľa t. 

Dovoľte. ab, som vás stľllčne 1nformornl o či1111osti ľýboľll. ako 
a.1 ce le_j SGS od posl edného val ného zhromaždeni a. 

Od posledných volieb na valnom zhromaždení I roku 2001 pra
cm al výbor SGS v tomto zložení: 

prof RNDr. Dušan Plašienka. DrSc. - predseda, doc. RND r 
Peter Re1 ch\\ al der. CSc. - pod predseda. RNDr Ladisla ;· Šimon. 
PhD. - vedecký tajomník, RNDr Lubica lgl áro1á - hospodárka. 
doc. Ing. Juraj .Janočko, Dr. Sc1„ CSc. - člen . RNDr. Jän Soták. 
CSc. - člen . .vlgr. Rastislav Vojtko, PhD. - č l en , RNDr. Peter 
Km äč. PhD. - člen. doc. R\/Dr. Pa1 el Uher. CSc. - č l e n, RNDr. 
ťv1ilan Kohút. CSc. - člen . 

Činnosť, ýhoru sa nadila stanoľam1. uzneseniami valného zhro
maždenia a , ýboru a usmerne 11i am1 Rady 1·edeckých spoločností 
(RVS) SAV Hlavnou näp lňou č innosti výboru bolo plánoľa111 e 
a organizácia odborných akcií. rozpočtové a hospodárske záležitosti. 
.. Ro7.š írený" , ·ýbor zasadal pravidelne dva krát , . roku a „užší'" sa 
stretá, al podľa potreby medzitým. 

Odborná činnosť SGS prebieha v pobočkäch a v odborných sku
pinäch. V súčasnosti má SGS tri pobočky (1 Bratislave. Banskej 
Bystrici. Košiciach) a 13 skupín podla odbornej špecializácie (geo
t':) ;:i ká lnu. geochemicko-mi 11eralogickú. hydrogeologickú. 111žiniersko
geolog1 ckú, ložiskov ú, paleontolog1ckú, sedimentolog1ckú. štrnk
Lúrnogeologickú. vulkanologickLí. skupinu ropnej geológie. uhoľnej 
geológie. zberateľov nerastm a skamenelín a gemologi ckú). V)"bor 
, predchádzajúcom období vyt\oril aj dve komisie pre špecifickú 
čin nos ť (komisiu pre nomenklatúru a terminológiu v mi neralóg11 
a komisiu na posudzoľanie nánhov na ocenenie naj lepších prác 
členm· SGS). 

Členská základ1fa 

Počet členm SGS dlhodobo mierne klesä. čo možno z,äčša pri
písať na I rub útlmu geologickej činnosti naj mä v oblast iac h pôso
ben ia m1mobratisla,ských pobočiek. '-:ezá uj em o dalšie platené 
členst,o sa prejavuje najmä u členov odchádzajúcich do dôchodku 
alebo Jo 1n)° ch profesií. Už dávnejšie ľzniklo aj viac profesij nýc h 
geologických asoc iácií. v ktorýc h je organizovaná aj ,ačšina členo, · 

SGS. Čast z nich (pôsobiacich najmä v súkromnom sektore) stráca 
záujem o členstvo v SGS ako, edeckej spoločnosti . a preto sa zrušilo 
člen strn tým. ktorí dlhodobo neplatili členské príspe1 ky. Prijímanie 
novýc h členo,· najmä z radm· študentov a absolventov zatiaľ tento 
úbytok nestač í kompenzovať. Pokles počtu členov sa zatiaľ na os la
bení odbornej aktivity SGS prejavil iba mierne, čo je znak toho. 
že rad) SCS opúšťajú najmä pasívni č lenovia. 

SGS , súčasnosti eviduje 257 riadnych. 19 domácich a 24 zahra
ni č n )°· c h čestných č lenm . Od posl ed ného ,·alného zhromaždenia 
bola udelená Medail a SGS J. Slávika doc . RNDr. M. Hrašnovi . 
CSc„ a čestné členstvo prof. Rostislavoľ i Brzobohatému. Vposl ed
ných rokoch SGS zaviedla a,1 ďakov né listy. Schvaľuje ich výbor 
a udeľujú sa významnfm s[oľenským aj zahrarnčným geológom 

nc1_11na pľl ;, 110111,ch lllhilc>.1ľh 'I"''' ,Jl:i I i<'d: .ik ui ,11 ľ<",Jn1 m, 
ľlľnm1 SG':, ,dd,c, n,"11<·lm1 \1ľ0.<1I\ .1 'il,111!-c, 1. 

D\n11 ltr..·. --th:- ,orn \<lnl "-lllll~nr..· r 11r•, 1n11..: nul 11 1,.: !-- t, 1 1ť' ,:-1n,-1ľľlnľ 1 ..:.1 c · 

ak1,..·1c. k1,1rľ ~(i~ ,1112:Jn11cnL!l,1 L:kh, 1 , .. 1 ľ1d 1'- h , 11~ .. 1n11 .. 11..·1I /LÍr..\ľ,t n1l, 1. 

Organizačné akcie SGS v rokoch 2003-2004 

V ľOku 2003 sa uskutoč nil o ,alm' 1.hro111a í:den1e . d,·c zasadnutia 
rozšíreného a , 1ac stretnutí uEie ho 1 )bc,ru SGS. 

Valne' Lhrom ažclen1ť SCS sa 1-- onalo 29. apr íl 8 2()(B Io Veľkej 
sále D. Štúra. V ,1eho programe boli odborné prednášk). sprá,) 
o činnosl , . o huspodárení a re, Ílll sc;s za ro k:- 2001 - 2002. 

V roku 2004 boli d1 ť zasadnu tia roô írern'ho a , 1ac , tretnutí 
užš ieho 1 )boru <:;GS Z rozl i č nS ch ďalších Oľgarn zač n)° ch al--cií 
ľ) boru u, ádzam ešte 7ľiaden1e 11 cbm ,kej stránk) SGS http://dio
nysos .gssr. sk/sgs na zle pšen ie kornu11ikäcie s č l enskou zákl acliíou 
(informácie o akciách. adresár. diskusné ľó ra a pod.) . 

Odborná činnosť SGS v rokoch 2003-2004 

Vedecké konferencie 

SGS zorgani zo1 ala alebo sa zap,ljila do organizácie n1ek oľk:' ch 
med;.inárodn)°ch ,·edeckých konferencií . ale _1e_j členo,1a sa 1. ú čast 

nili na 1iacer)°ch ,n;ch ,·cdecl-. jch akc iách. al--u a,1 na ,ch organi zäci 1 
doma 1 , zahraničí a boli autormi akbo spoluautoľ1111 prczentoľa 

n)° ch oclborn; ch reťerátm ak ho postero1 Boli to: 

29. 'i. - 1. 6. 2003 
Geol o gr wirho111 fronriers: 11wg11w1ic and 111t'liln10r11!Jic ľl'O!urion 
of Centrnl Europrnn Voriscides - medzinárod ná konferencia ČG S 
a SGS. Bl an sko-Češkm ice. ČR 
98 účastníkoľ . 85 príspnko,·. zo Slo, e11ska 8 reťe rá to, a 'i posterOI 

22-25. 4. 2004 
CETeG 2004 - 2'"1 mee ting Centra! European Tectc,ni c Studie, 
Group - medzinärodná konle ,enci a (S GS . ČTS. CľľG a HGSJ. 
Lučenec . SR 
96 účastn íko v. L toho 21 w SR 
spol u 42 referátm. 1 ."1 prednese1rích účast 11 í k 1 111 w Slm·enska. 
39 posterm. 6 zo Slm enska 

17.- 18. 6. 2004 
5. pa!eonw!ogickd konferencia - 1 enonrná žiľotnému jUbileu 
doc. H. Bys trickej a doc. J Seneša - med zin árod ná konfe rencia 
(ŠCLfDŠ a SGS). Bratislava 
okolo 100 účastníkm (Poľsko.ČR a SR). z toho asi šti rtina zo SR 
63 referáto1. 1 _) postero,. z toho, yše 20 príspe1 !s. o, účastníko, 

zo Slm enska - súčasn~ trend I zoopaleontologickom a ľ) topaleonto
logickom , ýskume 

3.----1-. 12. 2004 
ESSE-WECA 2004 - 4th conference E1111 rnnrnental. structural and 
stratigraphical e, ol ut ion oť the Western Carpat hians - medzi národ ná 
konferencia (KGP Príroclo, edeckťJ ľakult, l íK. SGS. ŠG Lf DŠ . 
GI Ú SA V a Equ1s) . Bt-atis!a, a · · 
56 účastn íko,· . z toho 32 zo SR 
2'i refe rátoľ . 11 zo SR. 2."1 poslerm. 12 zo Slo, ens ka 



Semi1uire a prednáškol'é popoludnia 

.ic'dnnJ,icll c> m,,n,ikmat1ľl,.,' oJbornc' sc'm , nárť d preJna;ko, <:' 

r,,p,,lud111a, 111d111Juáln)m1 pľ<'dnJ;l,.Jm1 ,ú níl,.Jadom \ťdeckc>J 

:·11111,,,11 '->G~. V ml,.u 200.1 bnlo 1-l tak\chto akc1ľ. prc>drnc> , lo sa na 
111 ťh Jn, c"Jna .\íl I nJ,, 1 Juril llFh a t ľmo,) ch preJna~ol,. a , aud11ó-
11 uľh ,., , 1 si r1<',lalo nl,. olo _H)() 1íca,tnľl,.m. , rnl,.u 2004 16 al,.c, 1. 58 
1nJI\ 1Jual111,h 8 tľ1110, :·ch p1 c' d11::i,ol,. pre , > '-<" 100 utastnil,.01 
Ak,lľ ,,1 ga 11, 1mal 1 odbPrnc' ,l,.up111) 21 pobotk) SG'-, Hla,n)ml 
ľr1ť1c>1m {1111 al,.c1a1rn ,a, posiťJ\l\ch rnl,.och ,1al1, )ľOľnt' pred\la
n, ,é·n,' ,ť1111narľ '-,G'i. l,.tnrc' orgarn /ll_lľ , ) hc)r t, 1am u,i hol \ rut n ľ\._ 1. 

1 ,étu ,ém1narc ,u , eľm1 popularne. , ) Lnač:U.JLI ,a bohatou ,ica,tou. 
t, ori vou a pnateľskou predvianočnou atmosférou. 

Iné podujatia 

SGS sa s geologickým oddelením Prírndon:dného múzea Slo,en
ského národ ného mC1zea zapojila aJ do organizácie 20. a 21. medzi
národného stretnutia zberateľov nerastov a skamenelín. ktoré 
sa konali začiatkom decembra v roku 2003 a 2004 v Bratislave. 
ako aj do organizovania akcie Geokluhu pri Prírodmedecke_j fakulte 
l 1K, Bratisla,e - nkurzie do barrandiénu. 

Zahraniční lektori 

V roku 2003 v rámci akcií SCiS (okrem konferencií) mali p1-cd
nášky štyria a v roku 2004 siedmi zahraniční lekton (z ČR. USA. 
Rakúska a Nemecka). 

Edičná činnosť 

SGS sa 3J , rrnnulých dvoch rokoch zúčastňovala na vydá,·aní 
odborného časopisu Mineralia S\maca. ktor\ bol periodikom SGS 
a sl O\ ens k! ch geologickSch organ izácií 05.· a 36. rnčník). Časopis 
publikuje, edccké príspevky z oblasti gem edného ľýskumu na Slo
, ensku a ich autormi sú spravidla členovia SGS. Súčasťou väčšiny 
čísiel _1e a_1 príloha Geovestník. tnťorrnačn)'. spravodajca pre geológiu. 
baníctvo a životné prostredie. Jeho značnú časť t\·oria J11forrnácie 
o Člllnosti SGS - polrnčné harmonogramy akcií pobočiek a odbor
n~ch skupín. správ) o činnosti a iné závažné dokumenty. rozličné 
informačné a koncepčné matenál y, zdravice jubilantom. nekrológy 
a spomienkoľé Črl:. rnťormácie o medzi národných akciách. recen
zie a abstrakt) z odborných podujatí SGS (z konferencií. se minárm· 
a prednášok). Gem est ník 2/2003 publikoval matenál1 z , al ného 
zhromaždenia SGS. ktoré sa konalo 29. apríla 2003. 
Keďže časopis Mi nemlia Slovaca geologická verejnosť na Slo

' ensku dobre pozná a členovia SGS majú na _1eho predplatné zľa, u. 
považujeme túto formu publikácie materiálm SGS a komunikácie 
s členskou základňou za stále najvýhodnejšiu. Finančný príspevok 

'-,G'-, 11<1 \\d3 \ctlllť ľ.:hc)p1,u \ 10kľ,,h _:11ni J ~nn--1 \() \\Sl-,,· 8íl0ll. 
a --1-00U 'sk. l-.1011 mo.ino ľ,,l,.l,,Ja1 kn 1,1 , 1c1ľ ;ii,.,,,, 111bol,cl,.1. 
,:i 11h1aJ,l 1 Jot dľl ť RV'-, ľ' ' -.,A\ 

Členstvo SGS v medzinárodných nevládnych organizáciách 

'-,(iS_1ľ ,,J wl-.u \99\ ;•knnm A,nľ ,j ,-,ť n11,1p,k1 ch ;lľ"ln?1ľl-.)ľh 
,po\0,'no,1ľ 1AEGS1. l-.1,,1c>1 hl;i, nim ,·,ťľn ,n iť upľ, 1i,,1crn1ť 1--nn 
ta\-.10, 21, )TTwna ,,,i,cno,11 „ 1Jľ 1 1nťJ11 ťUl,l"J,.: 1111 í/ľc,l0?1ľk)·m, 
,polocnci,ľc11111. c1l,.o a1 ,polu pracit, 111,111,1c>u1ľ1p,k_,n1, ,,1;2a1111ac1a1111 
A,oc1 a ľ1.1 ka,id,0 lh ~ "'k_, ,,1? <111 111 11(' pkn:1,nc '1re111ut1a ,pc•Jľnc' 

, , eckcl,.) 1111 l,.unléren..:,,t1n1 ,: tvlceting AEG S). 14. MAEGS pod 
názľom No111rol lw;ord re/med Io recent geo!og ical /JroceS.\t'S und 
regional evoh11io11 bude l 9. až. 23. septembra 200:,, Turíne. 

Č'lenskS príspc,o!-. sc;s, Af-,GS je 100 ťLÍr Za rok 2003 a 2004 
sa uhradil prostredníct, om RVS pri 'iA V ? prostricdkm MŠ SR. 

SGS .i " a_1 členom neformálneho zd ru ženia Centra! European 
Tectonic Croup trnch ,isegr,ídsk)Ch kra_1ín ( ČR. SR. Po\sl,.a 
a Maďarska). ktoré každ) rol-; organizuje konferencie , jedne.1 
zo št1 roch účastn íckych kr,1_i ín . 

Spolupráca SGS s geologickými inštitúciami a profesijnými 
geologickými asociáciami 

Úspešná činnosť SGS pľi nedostatočnej ťinanč11c_j dotácii zo štát
neho rozpočtu prostrednľctľom RVS pri S/\ V do zn ač ne_ j 1111ery 
zá,isí od pochopenia a poclpOľ) geologickS·ch orga111zácií. ktorSm 
ro, nako ako , 111111ulých mkoch n slm u_jťme hlbokú ľdaku. Oso
bitne sme zaviazaní ,edeniu ŠGl' DŠ za nezištné požič ia, anie 
priestora, a technik) na akcie spoloi:·nm t1. a l,.o a_1 za posk) tnutie 
domén) na se n eri na ,ytn,renie internetm CJ stránk> SGS. Neoce
niteľnú pomoc nám dlhodobo posk1tuje a_j MŽP SR (se kcia geológie 
a prírodných zclroJm). Prírndo,·edecl,.á fakulta l 1K. Geologrck)° 
ústav SAV a da lš ie inštitúcie. Veríme. že ná_j du pochopenie pre 
poslanie SGS a podporia.1e.1 čin11ost a_1, hud1írnosti 

Pri organizo\'aní, lastn)°ch akcií SGS spolupracuJC a_1 s profesi_j
n;m1 geolog1ck)°rn1 asociáciarrn. naši1111 prirodzen;rrn partnerrrn pri 
plnení spoločn)ch creľo,. ak;rn Je najlná 1edeckm Sskumnä 
a 1edecko- popular1začmí činnost. Naším cieľom Je t1íto spoluprácu 
udržat a dale_j rnzvíjať. 

Na záľer rrn dmoľte poJ;1ko, at \"Šelk{m členom aJ nečlenom 
SGS. ktorí mali v uplynulom období podiel na je_1 úspešnej činnosti 
a posilnili _1e.1 kladn)'. obraz, geolog1 cke_1 pospolitos ti a, cele_1 
spoločnosti. Činnost SGS bude , ž.J) zá, 1s iet od činorodosti .1e.i 
členst\'a. V{bor môže akt11itu 1n1cro1at a stimulonit. ale úspech 
závisí hlavne od bezprost re dnfch organizätmm. prednášateľcl\' 
a účastníkov každe_1 akcie. Do, oľte. ah) som do budúcnosti , ) slm ii 
presveclčerne. že aj keď tieto akt,,ity už nestúpnu. aspoň s, zacho, a_jú 
doterajší rozsah. 

Správa o hospodárení SGS za roky 2003 a 2004 

Spracornla RNDr. L. lglároni 

Na či nnosŕ SGS zo štátneho rozpočtu prispieva RYS pri SA V. 
V mku 2004 sa príspevok účtuj e prostredníctvom štátnej pokladnice. 
a preto na sta Ii zm eny v sl edm aní príjmových a nákladov S" ch 
položiek SGS. Doklad) sa uzatvárajú priebežne štvrŕročne 
a pľedk\ adaj ú sa na kontrolu RYS. l)alšou zmenou _Je prideľoľanie 

príspnku. ktor)° možno pou ž iŕ na t lač časopisu Minera lra Slov8ca. 
v obmed zenej miere na preľádzl,.u spoločnosti a na niektoré 
plánované odborné semi náľe. ale tie musia zah ľľíat a_j časť 

nákladov na preľád zku spo ločnosti. Príspevok nemožno použil 
na osobné náklad). ako sú odmen) za,.) konanú pľácu. 



1. Príjmy 

Príjmy v sledovanom období boli z členských príspevkm , dotácie 
RVS pri SA V, organizovania konferencie CETeG v Lučenci a paleon
tologicke.1 konferencie, z úroku z vkladov na účte SGS 
( 17275768310900). RVS v roku 2004 prispela na tieto odborné 
sem, náre: Aktuálne problémy kryštal i ni ka Západných Karpát , 
terénny sekvenčno-stratigraťick5'· a paleontologický seminár 
v oblasti Hlboče a Drín . exkuľzia do Malých Kaťpát. semináľ zo štruk
túmej geológie a sedimentológie a \ · ýročný predvianočný seminár. 

2003 2004 

členské príspevky IO 683,20 Sk 12 129.50 Sk 
dotác ia RVS pri SAV 30 000,00 Sk 21 000.00 Sk 
úrnky 6,80 Sk 95,40 Sk 
konferencia CETeG 201 018.76 Sk 
paleontologická konferencia 20 400.00 Sk 
iné 300.00 Sk 

Spolu 40 990,00 Sk 254 643.66 Sk 

zostatok fin. prostriedkm· 
z predch . roka 

Zdroje spolu 

2. Výdavky 

7 466_!4 Sk 1 119.04 Sk 

48 456. 14 Sk 255 762.70 Sk 

Výdavky sú rozdelené na tieto kategórie: 1 - pre\ádzkm é náklady. 
2 - príspevok na tlač Minerali a Slm aca. 3 - odbomé semináre 
(od roku 2004 sa osobitne sledujú semináre so schválenou dotáciou 
RVS. konferencia CETeG a paleontologická konferencia\ roku 2004). 

2003 2004 

prevádzkové náklady spolu 27337.I0Sk 41 311,70Sk 
príspevok na tlač 1 O 000.00 Sk 4 000.00 Sk 
Mineralia Slovaca 
odborné sem ináre 10 OOO Sk 25 001.50 Sk 
konferencia CETeG 165 385 ,60 Sk 
paleontologická konferencia 17 545.00 Sk 

Spolu 47 .B7.I0 Sk 253 243.80 Sk 

Správa revíznej komisie o revízii hospodárenia s finančnými prostriedkami SGS 

Spracoval RNDr. I. Petrík. CSc. 

Revízna komisia vykonala kontrolu finančného stavu a hospodá
renia SGS za roky 2003- 2004 v týchto dokumentoch: 

1. kniha faktúr a objednávok 
2. pokladni čná kniha 
3. výpis z bežného účtu č. 172757683/0900 
4. \)pis z bežného účtu č. 11465428/0900 
5. hotovos ť 

Stav financií SGS k:) 1. 12. 2004 bol 

na bežnom účte 172757683/0900 .... . .. . .......... 1193, 1 Sk 

na bežnom účte I l 465428/0900 
hotovost v pokladnici .. 

. .. 689J Sk 
. . 6:)6.5 Sk 

K 31. 12. 2004 predsta\ ovali finančné prostriedk) SGS spolu 
2518.9 Sk 

Všetky uvedené prostnedky prechádzaJÚ do roku 2005 a v prísluš
nej dokumentácii sa na tento rok riadne zaznamenali . 

Dokumentácia o činnosti SGS je úplná a zoradená chronologicky. 
Revízna komisia konštatuje účelné a prehľadne dokumentované 
čerpanie ľi nanci í. 

Revízna komisia pracmala \' zložení RNDr. Igor Petrík. CSc .. 
a RNDr. Klement Fordinál. PhD. 

Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej geologickej spoločnosti 

Zapísal RNDr. M. Elečko, CSc., schválil RNDr. L. Šimon, PhD. 

Dátum konania: 10.3.2005 o 13.00 hod . 
Miesto konania: Velká sála Dionýza Štúrn, ŠGÚDŠ. Mlynská dolina 1. 
Bratislava 
Program valného zhromaždenia SGS: 

!.Otvorenie. prednáška Michala Stolára Moje putovanie 
na Kilimandžáro 

2. Schválenie programu rokovania 
3. Volba návrhovej a volebnej komisie 
4. Volba výboru SGS. revíznej komisie SGS a členov NGK SR 
5. Správa výboru o činnosti SGS od posledného valného zhromaždenia 
6. S prám o hospodárení SGS 
7. Správa revíznej komisie SGS 



8. Diskusia a rozličnosti 
9. Uznesenia 

1 O. Vyhlásenie 1'5'sledkov volieb do orgánov SGS a NGK 

Priebeh rokovania 

1. Rokovanie o tvoril a viedol predseda SGS prof. RNDr. D. 
Plašienka. DrSc .. a vedecký tajomník. SGS RNDr. L. Šimon. PhD .. 
ktorí privítali prítomných a zoznámil i ich s programom. Program 
bol prijatý bez pripomienok. Predseda prof. RNDr. D. Plašienka. 
DrSc .. 1)-SI etlil spôsob volieb do orgánov SGS. 

2. Na 1·01"by výboru SGS bola navrhnutá a schdlená komi s ia 
1 zložení: prof. M. Chovan. CSc. (predseda). RNDr. M. Elečko. 
CSc .. RNDr. J. Michalík. DrSc .. na prípravu návrhu uznesení 
bola nanhnutá a schválená nánhová komisia v zložení: doc. RNDr. 
P. Reichwalder. CSc .. prof. D. Vass. DrSc .. a Ing. B. Žec. CSc. 

3. V úvodnej časti bola prednáška RNDr. M. Stolára Moje putovanie 
na Kilimandžáro. 

-1-. Sprárn o činnosti SGS od posledného valného zhromaždenia. t. j. 
za roky 2003-2005. a o zameraní spoločnost i I nasledujúcom 
období predniesol predseda SGS prof. D. Plašienka. 

5. Správu o hospodárení SGS za roky 2003 až 2005 predložila 
hospodárka SGS RNDr. L. lglárová. 

6. Závery z revízie hospodárenia a vedenia agendy SGS za roky 
2003-2005 za revíznu komisiu v zas túpení predniesol RNDr. I. 
Petrík. CSc. V správe sa konštatuje účelné a dobre dokumentované 
čerpanie financií. 

7. Vo volbách do výboru SGS kandidovali: 
1. Mgr. František Bakoš , PhD. - ŠG ÚDŠ Bratislava 
2. Ing. Jura.1 Janočko. Dr. Sci .. CSc. - FBERG TU Košice 
3. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. - GIÚ SA V Banská Bystrica 
4. RNDr. Milan Kohút. CSc. - ŠGÚDŠ Bratislava 
5. RNDr. Peter Kováč. PhD. - GI Ú SA V Bratislava 
6. RNDr. Ján Madarás, PhD. - ŠGÚDŠ Bratislava 
7. RNDr. Juraj Maglay - ŠGÚDŠ Bratislava 
8. Ing. Zoltán Németh. PhD. - ŠGÚDŠ Košice 
9. Mgr. Daniel Ozdín. PhD. - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

1 O. RNDr. Daniel Pi1 ko. PhD. - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 
1 1. Mgr. Jaroslav Pršek, PhD. - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 
12. Mgr. Marianna Slamková - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 
13. RNDr. Ján Soták. CSc. - Geologický ústav SA V Banská Bystrica 
14. RNDr Ladislav Šimon. PhD. - ŠG ÚDŠ Bratislava 
15. doc. RNDr. Pavel Uher, CSc. - Piírodovedecká fakulta UK Bratislava 
16. Mgr. Rastislav Vqjtko, PhD. - Pi·írodovedecká fakulta UK Brati slava 
17. lng. Branislav Žec. CSc. -ŠGÚDŠ Košice 

Na člena výboru SGS do funkcie hospodára kandidovala 
1. RN Dr. Lubica lglárová - ŠGÚDŠ Bratislava 

l\a členov revíznej komisie SGS kandidovali 
1. Mgr. Jana Kernátsová. PhD. - ŠG ÚDŠ Bratislava 
2. Mgr. Viera Kollárová, PhD. - ŠGÚDŠ Bratislava 
3. R N Dr. Igor Petrík. CSc. - Geologický ústav SA V Bratislava 

8. V diskusii vystúpilo viac členov SGS s rozličnými námetmi. 
- Dr. Kaličiak informoval o projekte celoživotného vzdelávania 
v geológii v školskom roku 2005- 2006. - Dr. [van navrhol 
vyt1orié etickú komisiu SGS. - Prof. Vass myšlienku Dr. Ivana 
podporil a inici oval diskusiu. - Prof. Plašienka ponúko l možnosť 

diskutoval o tejto téme na pôde SGS až do vyriešenia problému 
- do kongresu SGS 2005 . - Ing. Žec informoval o príprave kon
gresu SGS 2005, ktorý sa bude konat pod záštitou ministra 
životného prostredia Lászlóa Miklósa a predsedu košického 

VÚC Rudolfa Bauera. - Dr. Michalík informmal o činnosti 
NGK SR a spôsobe 1olieb doň. - Dr. Šimon mfonnoval o akti1 itách 
SGS. o prednáškove.1 činnosti a plánoch SGS do budúcnosti. 

9. Volebná komisia zastúpená predsedom prof. M. Chornnom 
oznámila 15"sledky volieb do 1Jboru SGS. Na rnlbách sa zúčastnilo 
153 členm, z toho platných bolo 153 1 olebn)'.ch lístko1·. 
Do 1 )°boru boli zvolení: RNDr. Ladisla1 Šimon. PhD. - 86 hlasov. 
RNDr. Milan Kohút. CSc. - 7--1- hlasm . RNDr Franti šek Bakoš. 
PhD. - 63 hlasov. RNDr . .lura_1 Magla'.I - 59 hlasov. Ing. Bran1 -
sla1 Žec. CSc. - 58 hlasm . lng. Zoltán Németh. PhD. - 55 hlasov. 
Za hospodárku bola z1 olená RNDr. Lubica Igl árm á - l .'l-1- hlaso1·. 
Do re1 ízneJ komi sie boli z1 olení: RNDr. Igo r Petrík. CSc. - 100 
hlasm a RNDr. .lana Kernátsm á. PhD. - 95 hlasov. 

1 O. Z rokovania I al ného zhromaždeni a a z d iskusie vypi)- nuli zá1·er) 
a úloh:>, ktoré sa zohfadnia I programe odbornej a organizačnej 
činnosti SGS. 

Uznesenia 

Valné zhromaždenie SGS prijíma nasledujúce uznesenia: 

Berie na vedomie 

- informáciu RNDr. Jozefa Michal íka. DrSc .. predsedu NG K. 
o organizácii. poslaní a úlohách NGK a o 1ztahu k IUGS 
a IGCP/UNESCO 
- správu o činnosti SGS v rokoch 2003-200-1- prednesenú predsedom 
SGS prof. RNDr. Dušanom Plašienkom. DrSc. 
- informáciu doc. RNDr. Michala Kaličiaka. CSc .. ri acli tefa 
ŠGÚDŠ. o celoživotnom vzdelá1·aní geológm 
- návrh doc. RNDr. Petra Ivana . CSc .. o zriadení etickej komisie 
pri SGS 

Schvaľuje 

- rámcov)° plán činnosti SGS na nas ledu1úce obdobie 
- sprárn o hospodárení SGS v rokoch 2003- 200--1-
- správu revíznc.1 komisie o hospodárení SGS v rokoch 200.1- 2004 
- predÍženie činnosti NG K I doterajšom zlože ní do zvolenia 
nového výboru počas kongre su SGS 1 _júrn 2005 
- správu volebnej komisie 

Ukladá novému výborn SGS 

- Venovať Zl"ýšenú pozornosť a pomoc organizačnému 15"boru 
pri príprave a priebehu kongresu SGS 2005 

- V rámci stratigraficke.1 komisie SGS podporoval kooperáciu 
pri vypracúvaní nového stratigrafického kód u pre SR 

- Aktívne sa angažovať v zapájaní SR do programu IUGS Planéta 
Zem 

- Spolupracovať s NGK pn vypracúvaní téz k zmene štatútu NGK 
a pri diskusii o nich a pri príprav e nm ého štatútu NGK 

- Na valnom zhromaždení SGS počas kongresu SGS 2005 zabez
pečil schválenie nového štatútu NGK a vo lb:> nového NGK 

- Konkretizovai schválený rámcov)' plán činnosti SGS I ročných 
plánoch činnosti v roku 2005 a 2006 a zabezpečil Jeho plnenie 

- Rozpracovať návrh na vytlorenie etickej komisie SGS a predl ožiť 
ho na diskusiu. 

- Schváliť návrh a z1·olié etickú komisiu SGS na 1alnom zhromaždení 
SGS počas kongresu SGS 2005. 

- Publikovať kompl etné materiály z valného zhromaždenia v Geo
vestníku časopi s u Mi neralia Slovaca. 



- Pokrn(·o1 aľ I h0Jnolc'nľ a oce1iu1 dn ľ au1oro1 na_1lep~ich gľolog1c 

k)°ch praľ a ná1 rh:- prťJ!o2:1ľ komh11 dn konca aprľla 200:'í 

Prvé zasadnutie nového výboru SGS 

Pn ,h,onč·ťn1 1a\nc'ho zhľ0mazdrn1a SGS bolo pné La,adnu11e 
11 h,1ru SGS La úéaslr ,1cdm 1ch čl c'no1 No, ľ 1 )·bo1 ,pomcJL1 ,1 OJ"'h 
c·kno1 1101 11 1101 )ľh I unkľl()nárm SGS. SLí 10: 

1 prnhťJa R\!1)1 1 dd,,ls11 ',,1n,,n. ľhll. 
2. p,,dp1ťd,,Ja Ri\JO1 M1\Jn K"hu1. ( ·'>, 
.l. lc'Jľľk: 1,q,,m nľk In /:. z,,11án ľ\ťlllc'lh. PhD 
-l. h,1, pod,11 k.1 k NO1 \ .ul•1ľ<1 l~l ,i1, n ,1 

Y,bor záro1c>1i h,,10111c"al J,,,ch 1á,1,1pc,11 1 Pr,1,x.ln1,dn' kt'1 lakul11 
l lK - Mg1 M.',l«mk,111í. í'hD. 1 ~...! 111.bOI 1. ,1 R'\I) , í' l ' hcra. ( · \ľ 

1 'i.< hla,c" 1. a d1 llľh I Gťo\,,g1,·kc>ho u,1a1 u '--'\ \ - RND1 S 
klena. CSc. 1...!7 hla,01 1." R\!Dr P K,ll áé'a. PhD. 1..17 hla"" 1 

Plán činnosti a rozpočet SGS na rok 2005 
V poslcdnfch rokoch prešla SGS ľ rámci spoločností riaden ýc h 

RYS pri SA V ekono mickou transformáciou a od minulého roku 
_ju financuje štát. Z toho okrem iného vypl ýva a.1 sprisnen)° dohľad 
nad financiami a dodržiavaním rozpočtove.1 di sc i pl íny. a teda 
a_j I äčšie nárnky na výkon funkcie hospodára spoločnos ti. Bohužiaľ, 

na druhej strane dotácia zo strany RYS SA V každoročne mierne 
klesá. Financie sa musi a rozpočtoľat a potom ai čerpať štvrťročne 
ľ rámc i ľOpred definornných a RYS schválených akcií. Preto sme 
okrem príležitostných prednášok a_j na rok 2005 naplánova li tieto 
hl avné akci e s príslušným rozpočtom: 

1. IO. marec 2005: Valné zhromaždenie SGS. Akciu orgarnzuje 
1 ýbor SGS. Na zhromaždení v súlade so štatútom SGS budú volby 
nc)1 ého Yýboru SGS (na štvorročné funkčné obdobie), ako aj členm 
Národného geologického komitétu SR. Plánornné výdavky sú spojené 
najmä s príprm·ou a distribúciou rokovacich materiáloľ - kandidátske.1 
list iny, 1ýz\y na návrhy ocenení SGS a pod. 
Rozpočet: spotreba materiálu I tis. Sk (SA V): služby 2 tis. Sk (SA V). 

2. 5. máj 2005: Terénny seminár v oblasti Malých Karpát 
s návštevou významných geologických lokalít. Seminár zorganizuje 
bratislavská pobočka. Je to periodická akcia, na ktore.1 sa naJmä 
študentom prezentuJÚ vý znamné geologické lokality Mal ých Karpát. 
Rozpočet: spotreba materiálu I tis. Sk (SA V): cestovné I tis. Sk (SA V). 

3 25. máj 2005: Stredoslovenské neovulkanity - charakter 
erupcií. Seminár organizuje vulkanologická odborná skuprna SGS. 
Roz počet: spotreba mate riálu 2 tis. Sk (SA Y): s lužby 2 tis. Sk 
(SA Vl: cestovné 2 ti s. Sk (SA V). 

...J.. 9. jún 2005: Geologické zaujímavosti Devínskej Kobyly. 
Akciu zorgani zuje viac odborných skupín a bude zameraná na popu
larizáciu geologických zaujímavostí tejto lokality med z i širšou 
odbornou aj laickou verejnostou. 
Rozpočet: OON - dohody 2 tis. Sk (v lastné zdro_je): spotreba mate
riálu 2 ti s. Sk (SAV): služby I ti s. Sk (SAV ). 

S. 20.-23. jún 2005: Kongres Slovenskej geologickej spoločnosti 
na Medved~j hore. Bude to _jedna z na_jdôležitejších akcií roka. 
Kongres sa organizuje pod patronátom košickej pobočky a bude 

na Zemplínske.1 s1raľc. Spoluorganwítorom JC ŠGť1 DŠ. Rokoľat 
sa bude ľ štyroch sekciách a na z~í, er budú nkurzic do geologick) 
LaUJÍmavých oblastí ľ}Chodného Sioľenska. 

6. 4. - 5. okróber 2005: lnžinierskogeologická exkurzia na aktuálne 
inžinierske diela v komplikovaných geologických podmienkach. 
Exkurziu zorganizu1e odborná skupi na 1nžin ierske_j geológie so Slm en
skou asociáciou 1n ži niersk) ch geológo, a bude zameraná na otázk:, 
interakcie staľebných diel s geologickSm prostredím I oko lí Popradu. 
Rozpočet: cestoľné 5 tis. Sk (SA Y). 

7. december 2005: Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov 
a skamenelín. Stretnutie spol uo rgani zuje odbormí skupina zbera
teľoľ nerastm a skamenel ín SGS na pôde SIOI enského národného 
múzea každ> ľOk. 
Rozpoče t: spotreba materiálu I ti s. Sk (SAV): služb) 1 tis. Sk (SA V). 

8. 15. december 2005: Výročný pred11ianoč11ý seminár. Seminár 
organizujú pobočky. Bude to už ...J.. celod110ľ) vSročnS sem111ár. 
Doterajšie boli I eľmi úspešné. mali hohatS, edecký program a účasť. 
Rozpočet: OON - dohod1 3 tis. Si-: (1 last né zdroje). spot re ba mate
riálu 2 tis . Sk (SAV): služb) 2 ti s. Sk (SAV ). 

Rozpočet na štntroky: 
1. štnfrok 3 ti s. Sk (3 tis. Sk dotácia SA Vl 
2. štnfrok 13 tis. Sk ( 1 1 tis. Sk SA V, 2 tis. Sk\ lastné zd ro1el 
3. štnfrok 5 tis. Sk ('i ti s. Sk SA V) 
...J.. š tvrtro k 9 tis. Sk (6 tis. Sk SA V, 3 tis. Sk I las tné zdrn.1e) 

Súhrnný rozpočet na odborné semináre .1e 30 tis. Sk (z toho 25 tis. Sk 
je dotácia SA V). 
V j ed no tlivých položkách: 
spotreba mate riálu: 
služby: 
cestov né: 
ostatné osobné náklad; - dohody: 

9 us. (SAV) 
8 tis. (SA V) 
8 tis. (SA VJ 

'i tis. (1 lastné zdro_je) 

Tento rozpočtc)ľý plán .1e iba rámcm,; a pobočk) a odborné skupiny 
b:, mali nadale.1 organizornť čo najviac vl astn5ch akcií pri kaideJ 
v hodne.1 príleži tost i. 



Rady au torom 

Každý autor sa usiluje. aby Je ho článok bol nielen obsahovo. ale aj graficky 
na vysokej úrovn i. Vaše ilustrácie budú kvalitné. ak presne dodržíte naše 
inštrukcie. 

Už pri príprave obrázka treba zváž iť. či sa umiestni na jeden stÍpec alebo na 
dva stÍpce. resp. na celú tlačenú stranu. Vhodne upravený obrázok (velkosť pís
men. hrúbka čia r) možno reproduk ovať aj v pomere 1: 1 alebo odporú čame uro
bil kresby (perovky) väčšie. ako sa predpokladá ich velkosť po vytlačení. 

Perovky majú byť zhotovené sýtym čie rnym tušom. Pri obrázkoch urobených na 
poč ítači treba redakcii pos l ať origináln e obrázky (n ie xeroxové kópie) vytlačené 
na pauzovacom papieri - liať /aserm•1111 rloťianlou I' kmnerd/nej 1>odobe t>ri 
ľrsokmn r,dfrenľ (111i11. 300 DPI). Pri zostavovaní obrázkov redakcia odporúča 
pracovať s programami vo vektorovom zobrazení (napr. Corel Draw - TIFF). 
Neodporúčame používať veľm i tenké č i a ry (tzv. vlasovej hrúbky) ani na obrysy. 
ani vo, ýplni. 

Úmerne k predpokladanému zmenšen iu tre ba zvolil hrúbku čiar, ve lkosľ 
písma. čísiel. hustotu šrafovania a pod. Text možno napísať vačším aj menším 
písomom (nie verzálka mi - ve lkými písmenami). a to podľa toho. čo s; má zvý
razniť. Optimálna veľkosť písma v časopise po zmenšení je pri veľkýc h písme
nách a číslach 2 mm a pri malých písmenách 1.6 mm. 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originá l obrázkov s Jedným odt l ačkom 

musia byt vy hotovené podľa inštrukcií pre autorov časop i s u Minerali a 
Slovaca. V opačnom prípade redakcia článok vráti autorovi pred jeho zasla
ním recen zentov i. 

2. Ak ,1e mož n osť. pošlite tex t článku na dis kete JS. sp racovan ý 
v editore T602 (WinText602. Ami Pro. MS Word . WordPe1fect: PC) alebo 
MS Word. QuarkXPress (Mac) vnorme Kamenických alebo Latin2. S dis
ketou zašlite aj jeden vý tlačok textu na papieri. 

3. Rozsah člá nk u je najviac 20 ru kopi sných strán včítane literatú ry. obrázkov 
a ľ)Sľetliviek. Uverejnen ie rozsiahlejších člán kov musí sch váli ť red akčná 

rada a ich zaradenie do tlače bude zdÍhave jšie . 
4. Články sa uverejňujú v slovenčine. češti ne. angličtine. resp. ruštine . 

Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé) je obyčajne anglic ké (akje člá
nok v angličtine. potom resumé je v slovenč i ne). 

.'i. Súčasne s článkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásen ie. Obsahuje meno 
autora (autorov). akademický titul. rodné číslo. trvalé bydlisko. 

Text 

1 Úprava textu včítane zoznamu literatúry prispôsobte súčasnej úprave člán
kov v časopise. 

2. Text sa má písať s dvoj itou lin kovou medzerou ( ri adkovačom 2). na stra ne 
má byi 30 riadkov. šírka riadku je asi 60 znakov. 

3. Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samostatný li st. Obsahuje hlavné 
výsledky práce (neopakovať to. čo je už vyjadrené nadpisom). nemá obsa
hm ať citácie a jeho rozsah nemá byt väčší ako 200 slov. (Abstraktu treba 
, eno, ai náležitú pozornosť. lebo slú ži na zostavovanie anotáci í.) 

4. Text má obsahovai úvod. charakte ristiku (stav) skúmaného problému. resp. 
metodiku práce. zistené údaje. diskusiu a záve r. 

5. Zreteľne treba odlíšii ,ýchodiskové údaje od interpretácií. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov. iba ich komentoval 

a od\'Olať sa na príslušnú tabulku, resp. obrázok. 
7 Text treba členil nadp ism i. Hlavné nadpisy písal do stred u. vedľajšie na ľavý 

okraj strany Voliť najviac tri dru hy hierarchic kých nadpisov. Ich dôležitosť 
au tor vyznačí ceruzkou na ľavom okraji strany: 1 - hierarchicky najvyšší. 
2 - nižší. 3 - najnižš í nadpis . 

8. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke. napr. (Dubčák. 1987: Hrubý 
et al„ 1988) pred formou ... podľa Dubčáka (1987). Ani v jednom prípade 
sa neuvádzajú krs tné mená. 

9. Umiestnenie obrázko, a tabuli ek sa označí ceruzkou na ľavom okraji ruko
pisu. resp. stÍpcového obťah u. 

1 O. Grécke písmená použité v texte treba identifikovať na ľavom okraji slovom 
(napr. sigma). 

11. Pri písaní starostli rn odlišujte pomlčku od spojovníka . 
12. S1mbol y. matematické značky. názvy skamenelín. slová a pod „ ktoré treba 

'") sádzať kurzívou. autor v ruk opise podčiarkne vlnovkou. 
13. K článku treba pripojiť kľú čové slová. 
14. Abstrakt. resumé. ľ)svetlivky k obrázkom a názvy tabuliek predloží autor 

redakcii aj v a n gličti n e. 

Ilustrácie 

1. Musia byť vysokej kvality. Majú dokumentovať a objas ňovať text. Originál 
(pred zmenšením) môže mať rozmer naj, iac 340 x 21 O mm. Maximálny 
rozmer ilust rácie vytlačený v časopise je 170 x 230 mm. Skladacie ilustrá
cie tre ba úplne, ylúčiť. 
V prípade ilustrácií vytvorených na počítači prosíme o ich zaslanie na dis
kete 3S vo formáte CorelDraw (PC). Adobe lllustrator (PC. Mac) alebo 
Al dus FreeHand (Mac). 

2. Ilustrác ie priprnvovai s vedomím. že sa budú zmenšovať (zvyčaine 
o SO%) na šírku stÍpca 181 mm ) alebo strany ( 170 mm). Podľa toho pripra
vovať ich ve lkosť a formou. resp. ich zosku penie. 

3. Voliť takú veľkosť písma a čísel. aby najmenšie písmená po zmenšení boli 
velké aspoň 1.2 mm. Úmerne zmenše niu voliť aj hrúbku čia r 

4. Obrázky popisovať šablónou. nie voľnou rukou. 
5. Všetky ilust rácie včítane fotografií musia obsahoľať grafickú (metrickú) 

mierku. 
6. Zoskupené obrázky. napr. fotografie. diagramy. musia byť pripravené (nale

pené) ako jeden obrázok a jeho časti treba označiť písmenami (a. b. c atď.). 
Takto zosk upe né obrázky sa citujú ako jeden obrázok. Zoskupe né fotogra
fie treba starostlivo upraviť a nalepiť na biely kriedový papier 

7. Fotografie mus ia byť ostré. čiernobiele. kontrastné a vyhotovené na les kl om 
papie ri. Je vhodné. aby sa zmenšoval i min imál ne o 50 %. 

8. Na všetkých obrázkoch sa na okraji (na fo tografi ác h na zadnej strane) ceruz
kou uvedie číslo obrázku a meno autora. Na fotografiách sa šípkou dopl ní 
aj ori entácia obrázku. 

9. Na mapách a profiloch voliť jed notn é vysvetlivky. ktoré sa uved ú pri prvom 
obrázku. 

IO. Názvy obrázkov a vysvetlivky sa píšu strojom na osobitný list. 
11 Všetky ilustrácie sa musia citova ť v texte. 
12. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimo,ané. teda pri korektúre ich už 

nemožno opravovať a dopÍňat. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané . ale náklady na ic h tlač hradí autor 

Tabuľky 

Tabulky sa píšu na osobitný list. Ich rozsah a vnú tornú úpravu treba volii 
tak . aby sa tabu lka umiestn ila do stÍpca al ebo na šírku strany. Rozsiahlejšie 
tabulky sa neprijímajú. 

2. Údaje zoradujte do tabu lky iba vtedy. ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabulky a prípadný sprieľod n ý text sa píše strojom na osobitný list 

(úpra vu nadpisov pozri v časopise) . 

4. Vertikálne č iary v tabu lkách nepoužíval. 
5. Tabulky sa č íslujú priebežne a uverej11ujú sa v číselnom poradí. 

Literatúra 

V zozname literatúry sa v abecednom poriadku uv ádza iba literatúra citova
ná v danom článku. Citácia označe ná „v tlači" sa môže uviesť v zozname . 
len ak je z ci tovaného článku aspoň stÍpcová korektúra. Ci tácie s dopl nkom 
,,v prípade" ... zadané do tlače"' sú nep ln ohodnotné a nemajú sa používať ani 
v texte. Citácia „osobná informácia"' sa cituje iba v texte (Zajac, os. info r-
mácia, 1988). · · 

2. Používať nasled ujúci spôsob uvádzania lite ratú ry: 
Kniha 
Gazda. L. & Čec h. M„ 1988: Paleozoikum medzevského príkrovu. Alfa 
Bratislava . 155. 
Casopis 
Vrba, P„ 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. Mineralia Slov„ 
21. 135- 142. 
Zborník 
Návesný. D„ 1987 Vysokodrase lné ryolity In: Romanov. V (red.): 
Stratíformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. spol.. Košice. 203- 215 
Manuskript 
Radvanský. F.. Slivka. B. Viktor. J & Srnka. ľ.. 1985: Žilné ložiská jedľo
veckého príkrovu gemerika . Záverečná správa z úlohy SGR-geofyzika. 
Manuskript-archív GP Spišská Nová Ves. 28. 

J. Pri článku viac ako dvoch autorov sa v tex te cituje iba prvý autor s dodat
kom et al.. ale v zozname li teratúry sa uvádzajú všetci. 

4. Ak sa v č l án ku (knihe) cituje názov. údaje a pod . iného autora. ktorý nie je 
spoluautorom publikácie. potom sa'" tex te cituje vo forme (Gerda in Kubka. 
1975). ale v zozname literatú ry sa u,ádza iba Kubka. L 1975. 
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