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Mineralia slovaca, 10 (1978), 2, 97-111, Bratislava 

Uzavreniny spinelových peridotitov v bazanite 
pri Maškovej - rezíduum vrchného plášťa (?) 

(6 obr. v texte) 

DUŠAN H OVORKA * 

BKJIIO'leHltH wn11ueJlb COAepM a1.1..1,11x nepttAOTIITOB 
B 6a3aH 11Te np11 MawKoBoii (3anaAHbie KapnaTb1) 

B 6a3amne rrpH Maw1rnaoii (8 K M 3C3 J1y
Yemra) B CTpeciaI0TCH aKmocieH H8 wn11H eJ1 6 conep 

n< aum x rrepHL\OTHTOB p33MepaMH L\O 25 CM , KOTO 

pwe OTHO CHTCH K M J13L\Weii KeH03 0HCKOH ( rroopo 

reHHO li) npOBHHl_\HH 3JlK3JlH4eCKHX OclHBHHOBblX 

6a33JlbTOB BHyTpeHHbJX 3anaL(H bJX Kaprrwr npe,~ 

ITOJJ araeTCH, '!TO 3TO OCT3TKH sepxHeH IT3 HTHH, KO 

TOpbre OCT a JJHCb B pe3 yJJbT3T C lf3CTH'!H0ľ0 

pac rrna aa M3 ľM T HTT3 3JlK3J1Klfecrrn-OJJHBl-[HOBOro 

6a33Jlbľ3 3n1 BKnFOlfeHHH c onep}K3T M3ľHHeBblli 
OJIHBHH, xpoMOL\HOITCH/1, rrnHHOITHpOKCeH 11 xpoM-

wn11HeJ1b. 

Xenoliths of spinel peridotite in basanite near Maškovi 
(West Carpathians Mts.) - Upper Mantle reziduum (?) 

In basanite near Mašková (8 km WNW from Lučenec, southe rn Slovakia) , 
which occurence belongs to the young Cenozoic p rovínce of alkali oli vir-:o 
basalts of the Inner West Carpath ians, x enoliths of spinel peridotite ha\,~ 
been found. The diameter of xenolíths being up to 25 cm. Their mmeral 
compo•sitioin is as follows: Mg-r ich olivine, Cr diopside, clinopyroxene and 
Cr spinel. 

Pre alkalické efuzíva , a t o najmä alkalické oliv inické bazalty, bz,zanity, 
n efelinity, a le tiež k imberlity a k imberlitoidné diatrémy, sú charakteristické 
u zavr eniny rozličných t y pov ultrabázických hornín (d utiny, peridoti ty, roz
li čné typy pyroxeni tov) , ale aj u zavren iny eklogitov, príp. aj ďalších h orni
nových typov . Uzavreniny majú rozličné rozmery, od niekoľko mm3 po u zavre
niny s váhou niekoľkých k ilogramov. Posledné typy sú však zr iedkavé. 

Napriek tom u, že sú min erálne agregát y dunitového, peridot itového a eklo
g itového zl oženia zn áme z bázických alkalických efuzív už dávnejšie, až v ostat 
n ých rokoch ich väčšina autorov interpretuje ako r ezíduum vrchného plášťa 
Zeme vynesené na zemský povrch po parciálnom vytavení bazaltickej tavenby 

* Doc. RNDr. Dušan Hovo r k a , CSc. , Geologický ústav P F UK, Gottwaldovo 
n ám. 19, 886 02 Bratislava. 
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z pôvodného vrchnoplášťového pyrolitu (A. E. Ring w o od 1966), resp. peri
dotitu alebo eklogitu. Na rozdiel od autorov, ktorí obhajujú vrchnoplášťový 
pôvod peridotitových uzavrenín v alkalických b azaltoch (G. S. Ros s e t al. 
1954, V. G. Sachno - E. P. Denisov 1963, R. W. White 1966, J. D . 
MacGregor 1968, F. A. Fr e y - D . H. Gree n 1974 a i.), súaj zástancovia 
kumulatívneho vzniku uvedených minerálnych asociácií (M. J. O' Ha ra - E. 
L. P. Mer c y 1963, M. J. O' Ha ra 1973 a i.). V prácach sovietskych autorov 
(B. M. V 1 ad im i rov et al. 1976 a i.) sa uzavren iny spinelových peridotitov 
v alkalických bázických efuzívach označujú aj ako „glubinnyje vkľučenija". 

Aj keď časť mladokenozoických bazaltov Karpát a panónskeho bloku má 
výrazne alkalický charakter (čo dokumentuje ich m inerálne i chemické zlo
zenie), uzavreniny peridotit ov v celej oblasti neboli doteraz opísané. Podľa toho 
myšlienka D. G. Gr e e na (1974) spája problematiku zloženia a genézy bazal
tických efuzív v širokom zmysle s problematikou zloženia vrchného plášťa 

Zeme. 
Pred samotným hodnotením problematiky uzavrenín spinelových peridotitov 

v bazanite pri Maškovej pokladáme za potrebné uviesť jednak problematiku 
uzavrenín v alkalických bazaltických efuzívach v širšom chápaní, ako a j proble
matiku zloženia vrchného plášťa, ako vyplynula zo štúdia uzavrenín v efuzí
vach. 

Spôsoby preniku vrchnoplášťového materiálu na zemský povrch 

Ok r em nepriamych metód štúdia zloženia vrchného plášťa Zeme (najmä 
rozličné geofyzikálne metódy) sama príroda poskytu je materiál, ktorý podáva 
informácie o zložení, resp. charaktere vrchného plášťa v rozličných oblastiach. 
Takýmto materiálom sú najmä uzavreniny hmoty v rchného plášťa v rozličných 

typoch alkalických efuzív. Za súčasného stavu poznatkov problematiku pre
nikov vrchnoplášťovej hmoty na zemský povrch možno zhrnúť Lakto: 

1. Uzavreniny hmoty vrchného plášťa v kimberlitových diatrémach sú známe 
prakticky zo všetkých ich výskytov. Uzavreniny xenokrystov i viacfázové uza
vreniny reprezentujú vysokotlakové asociácie, ktoré sa smerom k zemskému 
povrchu transportovali z rozličnej h íbky (100 i viac km). Medzi uzavreninami 
v kimberlitoch prevládajú rozličné typy peridotitov nad ek logitmi, príp. xeno
litmi „frospiditov" (A. E. Ring w o od 1966). Podľa pt podmienok, ktor é pa
nujú v miestach „vytrhnutia" uzavrenín, m ajú uzavreniny nejednotné m ine
rálne zloženia. Najčastejšie minerálne asociácie peridotitových u zavrenín v kim
berlitoch sú: a) olivín - enstatit - granát; b) olivín - enstatit - k linopy
rox én ± granát. Typickými akcesóriami sú horečnatý ilmenit a flogopi t . Koefi-

100. Mg 
cient -----vypočítaný z analýz xenolitov podľa D. H. Gr e e na (1 970) 

Mg + Fe 
varíruje v medziach 89-93 pri súčasne vysokej var ácii obsahu CaO, Al20;i, Na20 
a Ti02. Na základe toho autor u sudzuje (1. c.) o nehomogénnosti vrchného 
plášťa. 

2. Uzavreniny hmoty vrchného plášťa v alkalických olivinických bazaltoch, 
b azanitoch a nefelinitoch tvorí naj mä olivín, enstatit, klinopyroxén a spinel. 
Sú známe: a) z rozličných miest Tichého a Atlantick ého oceánu, b) z vulkánov 
ostrovných oblúkov, c) z mladokenozoických vulkanických k omplexov na okraji 
kontinentov, d) z alpínskych orogénnych oblastí. 
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Zrnitosť peridotitových uzavrenín spravidla výrazne prevysuJe zrnitosť „hos
titeľskej" horniny. Okrem uvedených základných minerálov sa v peridotitových 
u zavreninách v alkalických bazaltoch zistili aj apatity, flogopity a amfiboly . 
S tabilita asociácie Mg-olivín - silne hlinitý pyroxén - Cr spinel svedčí o ich 
vzniku v tlakovom rozpätí 8-23 kb (D. H. Gr e e n 1970) . Detailné izotopické 
a geochemické štúdium minerálov u zavrenín peridotitového typu v alkalických 
efuzívach svedčí o chýbani genetických vzťahov uvedených minerálov v u za
vreninách k minerálom uzavierajúcej horniny (J. A. C o oper - D. H. Gr e e n 
1969). 

Jedným z argumentov o cudzorodom pôvode peridotitových minerálnych 
asociácií v efuzívach alkalických olivinických bazaltov s. 1. je zistenie ich vý
razne vyššieho veku oproti veku uzavierajúcej h ornin y (V. A. Ku to 1 in -
V. M . Frolova 1970). 

Minerálnym zložením a pt podmienkami vzniku predstavujú odlišnú skupinu 
uzavrenín uzavreniny olivinických pyroxenitov, websteritov, spinelových web
steritov a granátických klinopyroxenitov (griquaitov). 

3. Vysokoteplotné peridotitové intrúzie predstavujú ďalší spôsob preniku 
vrchnoplášťovej hmoty (po predchádzajúcom vytavení rozdielneho podielu ba
zaltickej taveniny, pričom množstvo závisí od podmienok miesta „zrodu" ba
zaltických magiem rozličného typu) na zemský povrch. Peridotitové masívy 
tohto typu sa skladajú z olivínu, ortopyroxénu, klinopyroxénu a spinelu. Pre 
masívy je charakteristický dómovitý prienik, pričom sú ukolné horniny vysoko
t eplotne a zároveň dynamotermálne metamorfované až vo fácii almandinických 
a m fibolitov (masív Tinaquillo vo Venezuele, m asív Brezovica v Srbsku, Lizard 
v Škótsku a i.; S. K ara mat a 1968, D. H. Gr e e n 1964). Minerálne asociácie 
vysokoteplotných peridotitových masívov začali kryštalizovať pri vysokej tep
l0te a vysokom tlaku a potom prenikali v podobe kryštálovej kaše do meta
morfovaných komplexov, v ktorých spôsobili preteplenie a vznik kontaktnoter
mických minerálnych asociácií. Polohy dunitického, resp. pyroxenitového typu 
v rr vysokoteplotných peridotitových masívoch opäť svedčia v detaile o inhomo
génnosti vrchného plášťa v miestach „zrodu" peridotitových hmôt. 

4. V ostatnom desaťročí prispel k poznaniu zloženia vrchného plášťa Zeme 
a j výskum dna svetových oceánov. Najmä oblasť zlomov oceanickeho dna 
poskytuj e pestrú asociáciu hornín s vysokotlakovými m inerálnymi asociácia m i. 
Ide o peridotity (a serpentinity) , eklogity, amfibolity, pyroxenity, granátické 
pyroxenity a i. 

Pre prípady z bodu 1-4 je charakteristické, že v uzavreninách prevládaj ú 
peridoti ty, ale zároveň sú prítomné aj vo všetkých ostatných prípadoch. To 
len zdôrazňuje ich prvoradý význam v zložení vrchného plášťa Zeme. 

Mladokenozoické bazalty Západných Karpát - súčasný stav poznatkov 

Bazaltické efuzíva v mladokenozoickej vulkanickej provincii vnútornej stra
n y karpatského oblúka v jeho severozápadnej časti boli v minulých rokoch 
predmetom štúdia mnohých autorov. Z ostatných desať ročí najmä práce 
F . F ia 1 u (1938a, 1938b, 1952 , 1962), M. Ku t h an a (1949, 1963, 1967), M. š í
m o vej (1965), A. Mihalikovej (1966), A. Mihalikovej - M. Š í
m ovej (1965), K. Karolusa (1970, 1973), J. Forgáča (1970) , J . F or
gá č a et al. (1968), J. Fo r gáča - G . Kup č a (1 973), J . L exu (1971) a i . 
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priniesli základné údaje o západokarpatských bazaltických efuzívach. P ritom 
sa výskum bázických efuzív kenozoika vnútorných Západných Karpát v mi
nulost i orientoval hlavne dvoma smermi: na riešenie stratigrafického posta
venia a riešenia tektonovulkanickej pozície vo vzťahu k vulkanitom andezito
vého radu a na štúdium ich minerálneho a chemického zloženia. Z vykonaných 
bádaní a časovo platných predstáv vyplynulo aj postavenie bazaltov Západ
ných Karpát v schéme H. St i 11 eh o (1953). Bazalty sa v nej označovali ako 
produkt „finálneho" vulkanizmu, resp. ich časť sa chápala ako produkt „prí
pravnej" fázy finálneho vulkanizmu (bazaltoidn é andezity - M. Ku t ha n 
1963). 
Súčasné náhľady n a genetickú príslušnosť k enozoických bazaltov, n ajmä 

vo vzťahu k ostatným efuzívam západokarpatskej mladokenozoickej vulka
nickej provincie, sú doložené len v menšej miere. Časť autorov pokladá bazalty 
za alkalické efuziva (F. F ia 1 a 1938a, 1938b), za subalkalické horniny (K. K a
r o 1 u s 1970, 1973) , príp. za slaboalkalické efuzíva, ktoré vznikli nahromadením 
alkálií v materských magmách alkalicko-vápenatého radu (M. Ší m o v á 1965, 
A. Mih a 1 i k o v á 1966, A. Mih a 1 i k o v á - M. ši m o v á 1965) . Posledná 
predstava o genéze alkalických bazaltických efuzív nie je už dnes opodstatnená, 
lebo aj v prípade diferenciácie alkalicko-vápenatej materskej magmy b azal
tická tavenina vždy predstavuje edukt, ale nie produkt prípadných d ifer en
ciačných procesov v rade dacit - andezit - bazalt. 

V ostatnom čase sme (D. Hovor k a 1978) formulovali svoje náhľady na 
problematiku pet rogenézy mladokenozoických b azaltických efuzív Západných 
K arpát takto : 

Bazaltické efuzíva kenozoika Západných Karp át predstavuj ú z genetického 
hľadiska skupinu hornín nej ednotnej genézy. Charakterizované dve sku piny 
bazaltov patria: a) Ztlkalicko-vápenatej sérii efuzív , 2. alkalickej sérii efuzív. 
Bázické vulkanity 1. skupiny sú produktom podpovrchových diferenciačných 

procesov alkalicko-vápenatej magmy, pričom pr oduktom týcht o procesov je 
rad hornín alkalicko-vápenatý bazalt - andezit - dacit. Spomedzi bázických 
efuzív do tejto skupiny patria horninové typy označované a k o bazaltoidné 
andezity, andezitoidné bazalty, príp. aj olivinické andezity . Bazalty tejto skupi
ny sú známe praktick y zo všetkých vulkanických pohorí Zá padných K arpát 
(Vtáčnik, K remnické vrchy, Javorie, Slanské v rchy a i.) . Oproti b azaltom 
2. skupiny predstavujú produkt starších (pliocénn ych) fáz vulkanickej aktivit y . 
V zmysle nových prác (M. I. To 1 s to j et al. 1976) celú asociáciu alkalicko-vá
penatých efuzív možno pokladať za produkt „or ogénneho" vulkanizmu. 

Druhú genetickú skupinu mladokenozoických b azaltov r eprezentujú výrazne 
alkalické efuzíva typu alkalických olivinických bazaltov, b azanitov, baza ni
toidov'' a limburgit ických bazanitov (časť uvedených označení bazaltických hor
nín v širšom chápaní je pri dodržaní racionálnej a zároveň jedn otnej klasifi
kačnej sch émy zbytočná). Charakteristická pre ne je stála (nad 10 °Io) prí
tomnosť normatívneh o nefelínu, ktorý je vo výra znej väčšine výskytov bazal
tov t ejto skupiny prítomný v podobe modálneho nefelínu v základ nej hmote, 
ojedinele aj v podobe porfyrických výrastlic. Do tejto genet ickej sku piny ba
zaltických efuzív patrí aj bazanit s peridotitovými uzavreninami pri Maškov ej . 

Provincia alkalických olivinických bazaltov s. 1. v kenozoik u Západných 
K ar pát je lokalizovaná v podstate v dvoch oblastiach - v Štiavnických vrchoch 
a v oblasti Podrečany-Lučenec-Fiľakovo-Salgótarján. P re asociáciu alka-
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lických olivinických bazaltov s. 1. je miestami charakteristický až pleistocénny 
vek. 

Vznik vyčlenených základných petrogenetických skupín bazaltických efuzív 
v ši.é"Okom slova zmysle v mladokenozoickej vulkanickej provincii Západných 
K arpát je odrazom tektonických podmienok. Bazalty alkalicko-vápenatého radu 
predstavujú produkt kryštalizácie magmy, ktorá vznikala v „napätých" tekto
nických podmienkach (kompresia priestoru vzniku magmatických hmôt) , za
tiaľ čo asociácia alkalických olivinických bazaltov s. 1. \'znikla v pokojných 
p t podmienkach a predstavuje provinciu postorogénnych alkalických olivinic
k ých bazaltov. 

Charakteristika bazanitu od Maškovej 

Problematiky telesa bazanitu pri Maškovej sa z ostatných rokov priamo 
d otýka jú práce A. Mih a 1 i k o vej (1966), A. Mih a 1 i k o vej - M. Ší m o
ve j (1965) a diplomová p r áca J. Re hán k a (1973) . Údaje o obsahu niekt o
r ých stopových prvkov v b azanite sú aj v práci J. F org á č a - G. Kup č a 
(1973) . Podľa A. Mihali k o vej (1966) bázická vulk anická hornina od Maš
k ovej má charakter bazanitoidu s augitom a amfibolom. Autorka uviedla, že 
h ornina obsahuje až niekoľko cm veľké výrastlice amfibolu (5 cm) a zhluky 
olivínu (ibid., s. 160). A. M ih a 1 i k o v á - M. ší m o v á (1969, s. 43) z tejto 
lokality uviedli prítomnosť ,, ... do 10 cm veľkých oliv inických gúľ ... " 

Bazanity pri Maškovej vystupujú v málo členenom teréne najmä juho
východne od obce. Lávový prúd, tvoriaci pravdepodobne hrebeň Babáková 
(kóta 266) je odkrytý opusteným stenovým lomom (dl. 20, výška 2- 6 m ). N ajmä 
n a juh ozápadných svahoch tohto hrebeňa sú bloky bazanitu rozličnej v eľ

kosti. T erén je zalesnený a má veľmi málo prirodzených odkryvov. V lome 
vystupuje b azanit n ehomog énneho charakteru. Prevláda masívny typ (lávov ý 
p rúd) , ktorý tvorí najmä hrubolavicovitú časť telesa (odkryvu). V rámci lavíc 
m ožno miestami pozorov ať radiálnu stípcovitú, resp. stípcovitú odlučnosť. 
V hornej časti lomove j steny vystupujú aj spenené textúrne typy balvanitej 

* Termín bazanitoid sa pouz1va (podľa rozlič.ných autorov a klasifikačných schém ) 
n a označenie nenasýtených alkalických efuzív s nízkym podielom nefelínu. V zá
vislosti od použitej klasifikácie sa za kritický pokladá obsah mndálneho, resp. nor
matívneho nefelínu. Pretože v prípade efuzíva od Maškovej ide o horninu s čias
točne sklovitou základnou hmotou, keď v dôsledku prítomnosti skla vyjadriť modus 
horniny prakticky n em ožno, pri klasifikácii takýchto hornín treba nevyhnutne vy
chádzať z ich normatívneho zloženia, t . j. z chemickej analýzy vypočítanej „normy". 
Podľa analýz 2a, 2b v t«b. 2 v práci A. Mih a 1 i k o vej (1966), ale aj podľa našich 
analýz je obsah normatívneho nefelínu vo všetkých prípadoch nad 10 °Io, t. j. ide 
o podstatne zastúpenú normatívnu zložku. A takéto horniny sa prakticky vo všetkých 
klasifikačných schémach označujú ako bazanit. Podľa Mac Don al d a - K a t
s u r a, (1964) obsahuje bazanitoid viac ako 5 % normatívneho nefelínu, ale nie 
modálny nefelín (efuzívum od Maškovej obsahuje aj modálny nefelín). Podľa schémy 
Y o der a - Ti 11 e y ho (1962) efuzíva s normatívnym olivínom a s normatívnym 
nefelínom treba označovať ako alkalické bazalty. Termín bazanit v nepo,slednom 
rade používam preto, lebo má v našej literatúre väčšiu frekvenciu a pozná ho veľa 
geológov nešpecialistov. Pravdepodobne najvhodnejšie by bolo použivať široké ozna
čenie alkalický olivinický bazalt, ktorým sa súčasne pomenúva celá skupina bázic
kých a zároveň nenasýtených efuzív. 
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odlučnosti. Bloky tohto typu (vrchná časť lávového prúdu ?) sú aj na svahu 
uvedeného hrebeňa od lomu smerom k obci. 

Bazanit má tmavosivú až sivočiernu farbu a afanitický vzhľad . Na lomných 
plochách horniny sú nápadné až 5 cm kryštály hnedého stípčekovitého amfi
bolu. Podľa odhadu pripadajú na 1 m 2 asi 2-3 takéto gigantokryštály . P re 
makroskopický vzhľad horniny je charakteristická prítomnosť zhlukov (výplň 

pôvodných dutín?) bielych karbonátov, m edzi ktorými je nápadný dlhostÍpče
kovitý radiálny aragonit (do 2 cm). Typické sú aj uzavreniny spinelových 
peridotitov. Podľa súčasného stavu zachovania lomovej steny v bazanite pri 
Maškovej podiel uzavr enín v hornine možno odhadnúť hodnotou 0,n %. Mies
tami sa tento pomer presúva smerom k vyššiemu podielu uzavrenín. 

Mikroskopická charakteristika bazanitu v podstate zodpoveda opisu v práci 
A. M ihali k o vej (1966, s. 160) . Po doplnení ju možno sformulovať takto: 
bazanit v podstatnej miere tvoria ú zkolištovité plagioklasy a pyroxény. V po
dobe porfyrických výrastlíc vystupujú pyroxény, oliv ín. hnedý amfibol a zried
kavo a j plagioklas. Štruktúra základn ej hmoty h orniny varíruje m edzi ofitic
kou , m ikrodoleritickou až trachytickou. Lišty plagioklasov v n1.atrixe h orniny 
okolo uzavrenín majú výr azne paralelné usporiadanie (,,obteka nie" uzavrenín 
bazanitovou lávou). Pritom paralelné usporiadan ie sleduje kontak tnú plochu 
uzavrenín. Šírka tejto prikontaktnej zóny je však malá, vyznieva už v rámci 
jedného výbrusu. 

Oj edinele možno náj sť aj mandľovcovitý typ bazanitu. Výplň mandlí tvoria 
karbonáty. P odiel sklovitej fázy v základnej hmot e je sprav idla nízky. Medzi 
typické akcesorick é mineraly bazanitu patria magnetit a nefelín. 

P orfyrické výrastlice v bazanite n ie sú rovnako sekundárne premenené. 
P remena je n a jinten zivnej šia pri h nedom amfibole - zatláča ho rhonit (?) , pri 
olivíne a pyroxénoch sa prejavuje najčastejšie vznikom opacitových lemov. 
Pre olivín je m iestami súčasne charakteristické dorastanie pôvodných „zaoble
ných" olivínov (xenokryštály ?) na idiomorfné olivíny porfyrického typu. 

Pre výskyt bazanitu pri Maškovej je charakter istická prítomnosť uzavrenín 
rozličných typov ílovito-psamitických sedimentov. Sú prevažne intenzívne hyd
rotermálne premenené. Okolo väčšiny z nich možno pozorovať reakčné lemy 
z prevažne stÍpčekovitých pyroxénov. 

Z b azanitu (bazanitoidu) tejto lokality publikovala A. Mih a 1 i k o v á (1. c.) 
3 chemické analýzy. 

Charakteristika uzavrenín spinelových peridotitov 

Uzavreniny spinelových peridotitov daného výskytu nie sú rovnako veľké. 

Na štiepnych plochách bazanitu makroskopicky badať zrni tú asociáciu oli
vín - ortopyroxén - klinopyroxén - spinel, k toré sú miestami veľké len 
2-3 mm, najčastejšie však 1-5 cm. V lome ojedinele vystupujú aj uzavreniny 
veľké do 20 cm. Najväčšia zistená uzavrenina v lome pri Maškovej má veľkosť 
26 X 18 cm. Pretože v o vzťahu k uzavierajúcemu bazanitu je minerálna aso
ciácia uzavrenín v hypergénnych podmienkach málo stála, na blokoch a j 
v lomovej stene možno pozorovať vylúčené, resp. čiastočne vylúčené priestory 
po uzavreninách spinelových peridotitov. Ich veľkosť a tvar dáva doplňajúci 
obraz o tvare a veľkosti uzavrenín, ktoré vidieť pr iamo v hornine. 

Pre bazanit študovanej lokality je charakteristická prítomnosť uzavrenín spi-
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Obr. 1. Ostrohranné xenolity spinelových peridotitov v bazanite. Zväčš. 1,8 X. 

Fig. 1. AnguJar xenoli ths of spinel peridotite in basanite. Magn. 1.8 X. All pho to
graphs by L. Osvald . 

nelových peridotitov mikroskopických rozmerov (0 ,n-n,0 mm). Pri. orien
tačnej prehliadke výbrusov ich možno pokladať za porfyrické v ýrastlice. Cha
rakteristické je však polymineralne zloženie, pričom fázami sú minerály uza
vrenín makroskopických rozmerov. Jednoznačne det ermrnujúcim je v takýchto 
útvaroch Cr-spinel, príp. niektoré charakteristické znaky olivínu a pyroxénov 
(pozri ďalej). Je pravdepodobné, že aj časť individua lizovaných „porfyrických" 
olivín ov, príp. pyroxénov, má „xenokryštalický" pôvod (výrazná undu lozita 
a zrasty niektorých porfyrických olivínov a i.). 

Tvar uzavrenín j e veľmi variabilný. Charakteristická je prevaha ostrohran
ných typov, pričom podstatnú časť rohov tvoria plochy zvierajúce ost rý uhol. 
Často možno pozorovať „zhluk", resp. ,,roj" menších (cm rozmery) uzavrenín , 
ktoré od seba oddeľujú len ú zke zóny bazanitovej lávy, preniknuvšej do puklín 
v pôvodne jednotnej uzavrenine. Fragmenty uzavrenín tohto typu sa miestam i 
zoraďujú prednostne v jednom smere - - v smere pohybu lávy po efú zii. Vo 
všetkých študovaných uzavreninách je ich styk s okolným bazanitom makro
skopicky ostrý. Pritom v prevažnej väčšine prípadov sú styčné plochy jed 
noduché, rovné. 

Kontaktné plochy uzavrenín s bazanitom majú jednoduchý priebeh aj vo vý
brusoch. Reakcie medzi uzavreninami a bazanitovou lávou sú veľmi nevýrazné, 
reakčná zóna je spravidla mocná len 0,n. Charakterist ický je jej selekt ívny 
vznik, vyvinula sa vždy medzi zrnami pyroxénov nachádzajúcimi sa na okraj i 
uzavrenín a bazanitovou lávou. Medzi olivínovými zrnami a lávou sa reakčná 
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Obr. 2. ,,Roztrhaný·' xenolit spinelového pe ridotitu t m elený bazanitom. Zväčš. 2,4X . 
Fig. 2. ,,Tored" xenolith of spinel p eridotite cemented by basa nite. Magn. 2.4X. 

Obr. 3. Prienik bazanitoveJ lávy do xenolitu spinelového peridotilu. Sekundár na 
premena minerál.ov xenolitu na intergranulárach. Zväčš. 45X. // nikoly. 
Fig. 3. Intrusion of basanite Java into th e xenolith of spinel peridotite. Alter.,.tion 
of xenolith mineral assemblage on intergranular surfaces. Magn. 45 X, parallel nicols. 
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:zóna nevyvinula. Podobné vzťahy medzi minerálmi uzavrenín a alkalickým i 
bazaltmi opísal aj B. M. V 1 ad im i rov et al. (1976). 
Ďalej uvádzame základnú charakteristiku minerálny ch fáz uzavrenín. Identi

fikáciu sme vykonali na rovinnom stolíku mikroskopu a ri.in tgenometricky. 
Uzavreniny sú z týchto minerálnych fáz: olivín, or topyroxén, k lin opyroxén 

a Cr-spinel (picotit). Kvantitatívny pomer najmä silikátových minerálov uve
den ej asociácie nie je v jednotlivých u zavreninách rovnaký . Celkove medzi 
uzavreninami možno vyčleniť dva krajné horninové typy: a) typ s prevlá
dajúcim olivínom, pričom pomer olivín : pyroxény je najčastejšie okolo 80 : 20; 
b ) typ, v ktorom prevládajú pyroxény (najmä klinopyroxény) - pomer olivín : 
k linopyroxén = 30-40 : 70-60. V zmysle klasifikácie IUGS (Montreal 1972) ty p 
a zodpovedá lherzolitu, a typ b je najbližší werhlitu až olivinickému klinopyro
xenitu. Stála prítomnosť charakt eristického Cr-spinelu vo všetkých uYedených 
t y poch je predpokladom pre ich označenie ako „spinelové lherzolity, spinelové 
wehrlity a spinelové olivinické klrnopyroxenity". 

Zrnito~ť uzavrenín lherzolitov a Wé' hľlilov výrazne pr ,-, vyšuj e zrni tosť uza
viera júceho bazanilu -- pohybuje sa v medziach O.n - 3 mm. Uzavťeniny m ajú 
m akroskopicky masívnu textúru. Sú svetlozelené až tr ávoyoze le né. 

Struktú1y peridol!Lových uzavrenin sú naJcaste.1 s1e \•ýraznP porfyroklas
t ické s poľfyroktastmi olivinu a pyroxénov. P re mikroskopický obraz peri-

Obr. 4. Se lektívny vznik reakčného lemu na styku xenollL - bat:an1tová lava. Lem 
je vyvinutý pn zrnách pyroxénov. pri 0l1vine chýba. Zväčš. 20 x. nikoly. 

Fig. 4. Selecl1 ve reactional rim generated on Lhe xenoli Lh - basa ni t_e boundary. Reac
tional rim develo,ped on pyroxene grarns whereas il lacks on olivine. Magn. 20 X , 
parallel n,cols. 

105 



Ocr. 5. Faraleine u ,poťi adan1e l1stGv:,cn plag1oklasov okolo xenolitu. Sekundá rna 
premf'na xenoiitu na 1ntergran ul ára ch Zväčš . 20 X, // rnkoly. 

Fi g. 5. Faralle1 aťranbement of piag,oc lase lä1hs é!ťOund thP xenol1th. Al tera tion 
ol the xen olith compostn;!. minf'ľai s on interg ranu lars . Magn . 20 >' . pa r::i ilel nicol s. 

dotitov Je charaktefr:tická inte(lzívna protokláza silikátových miner álov. Pr e
javuje sa ich intenzívnym popraskan1rn ( pr•ičom pu kliny prt>nikajú spravidla 
cez niekoľko roz l ičn') ch minerálnych zŕn w"avreniny ). výn1znuu op tickou undu
lozitou olivínu a pyroxé nov. prip. aj ich élenen[m na op1icky rozlične orien
tované čas t í (protogr anulárna štruktúra v zmysle J-C. C . Mer c ie ra -
A. Ni c o 1 a s a 1975). Lokálne m ožno vo výbrusoch pozorovať aj ekvigranu
lárnu a mozaikovito-ekvigranulárnu štruktúru (náplň týchto štruktú r v zmysle 
uvedených autorov, l. c.). Len ojedinele badať páskované usporiadanie pre•
tiahnutých olivínových kryštálov, resp. páskované zoradenie Cr-spinelov . 

Olivín je veľmi čerstvý. Tvorí porfyroklasty (do 3 mm) i nepravidelné zrn á 
v matrixe. Casté sú mnoh onásobné zrasty a výrazné undlózne zhášanie, naj mä 
pri väčších zrnách. Má xenomorfoé obmedzenie. Pri časti zfn sa dá pozorovať 
p rotoklastické členenie na agregát opticky rozlične orientovaných jedincov. Vo 
výbrusoch sa vyznačuj8 slabým pleochroizmom žltkastého odtieňa. Podľa dif
rakčných záznamov ide o olivín s podielom okolo 90 °In Fo-zložky. Miestami 
uzatvára Cr-spinel, ale zistili sa aj drobné uzavreniny olivínu v Cr--spineli. 

Ortopyroxény majú zloženie blízke bronzítu. Majú nezreteľný pleochroizmus 
žltohnedého odtieňa. Ak sa uplatnili sekundárne premeny, sú ortopyroxény 
postihnuté najvýraznejšie. Charakteristické sú „lamely odmiešanía" (exsolution 
lamellae; obr. 6), t. _j. odmíešané lamely klinopyroxénov v ortopyroxénovom 
hostiteľovi, pričom sú lamely orientované paralelne s (100). Takéto typy p yro-
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xénov (vznikli pri vysokom tlaku) sa označujú a j ako „pyroxény bushweldského 
typu" (A. Po 1 der v a a r t - H . H. He s s 1951). 

Klinopyroxény sú repr ezentované typmi blízkymi diopsidu. Už m ak rosko
pick y je nápadná smar agdovozelená far ba klinopyroxénových zŕn. Ide o typ 
označovaaý a ko „chrómdiopsid" , resp. ,,endiopsid". Pod,Jbn e ako predchádza
j úce m inerá ly aj k linopyrox ény tvoria porfyroklasty i súčasť m atrixu. Maj ú 
ne pravidelný, len ojedinele hypautomorfný habitus. 

Cr-spinel má červenohnedé sfarbenie (picot it). Vyznačuje sa výrazne nepra
videlným obmedzením., najčastejšie má členený an1ébovitý prierez. Je len oje
dinele (na okra joch zŕn) sek undárne premenený, pričom prem enená zóna n e 
presah uj e zlon1ok priemer u daného zrna . Veľkosť Cr-spinelu je r á dove O,n mm. 
Miestami. spinely zoradené tlo paralelných pruhov podmieňujú páskovanú stavbu 
uzavreniny (resp. je j časti). 

V p r ípade, že uzav renina perid otitu je sekundár ne pr em enená (za vzniku 
ägn:gálne polarizuj úcej vláknito-lupe niteJ hnedastej hm01y) , má p re m ena se
le k tívny priebeh . Uplatňuje sa najma n a int ergranulárach zťn. 

V tomto štádiu p remeny vzn ik á úzk y opak n ý le m okolo ZÍ'n spi nelu . 
Iným typom p r em eny je ka r bonat izácia (h ydrotermálno-postvulkanická, resp . 
hypergénna ?) . Má podobn ý p rieb eh a ko predch á d za júci typ p remeny . Na záver 
treba zdôrazniť že intenzita sekundárnych premien uzavr enÍl, peri do titov ne
presiahla 10 % obj. 

Otr. 6. Porty r ok laslická štruktúra pe ridotitoveho xeno li tu. V porlyr oklastic kom orto
py rnxcne lam e ly odmie~a nia Klinopy rnxénu. Zväts. 25 ,>< . X n1k oly. 

l-1g. 6. P orphyrnclastic structure ol a peridotile xeno[,th Ségres a t1on lameli a e of 
c ltnopyroxene occur in po rp hyroclaslic onhopy rox e ne. M:1gn. 25 x. crossed nicol s. 
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Záver 

1. Uzavreniny spinelových peridotitov v alkalických efuzívach sú zo str ednej 
Európy známe z podkrkonošskej oblasti Českého masívu (F. F' e d iu k 1976) 
a z predpolia Východných Alp (G. Kurat 1971, W. W ich t e r 1971). O písan ý 
výskyt spinelových lherzolitov, spinelových wehrlitov až spinelových oliv inic
kých klinopyroxenotov je v oblasti karpatského oblúka a panónskeho bloku 
doteraz jediným výskytom uzavrenín hornín uveden ého typu. Sú však dôvody 
predpokladať, že sa uzavreniny spinelových peridoiitov vyskytujú aj na ďalších 

lokalitách vystupovania alkalických olivinických b azaltov v mladokenozoickej 
alkalickej (postorogénnej) provincii Karpát a panónskeho bloku. 

2. Zistenie prítomnosti vrchnoplášťových spinelových peridotitov v mlado
konozoickej provincii alkalických efuzív Západných Karpát (v alkalických oliv i
nických bazaltoch s. 1. ) je doteraz jediným dôkazom o ich vzniku p od plocnou 
Moho, t. j. vo vrchnom plášti Zeme. 

3 . Na stavbe študovaných uzavrenín sa zúčastňuj ú m inerály, ktoré sa v ob
k lopujúcich alkalických efuzívach doteraz nezistili (horečnatý olivín , chróm
diopsid, Cr-spinel). Pritom mikroskopické štúdium niekoľkých výbrusov sam ot
ných bazanitov z jedinej lokality (Mašková) signalizuje možnosť vystupovania 
,,uzavreninových" asociácií aj vo formách, ktoré sa doteraz chápali ako „por
fyrické výrastlice", resp. ako minerály intratelurického štádia. 

4. Aj keď sme na p omenovanie študovaných m in erálnych asociácií uzavr e
nín používali nomenklatúru magmatických hornín, treba zdôrazniť, že ide o tek
tonicky intenzívne ovplyvnené minerálne asociácie (porfyroklastické a proto
klastické štruktúry, ohnutie až ruptúry minerálov, in tenzívna in d ulozita olivínov 
a pyroxénov, tlakové zdvojčatenie a i.), pri ktorých by už bolo možno použiť 
t erminológiu metamorfovaných hornín . 

5. Z opísaného minerálneho zloženia uzavrenín j ednoznačne vy chodí, že majú 
výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako okolné bazanity. Tak prítomnosť veľmi 

veľkých uzavrenín v bazanite (vážiacich niekoľo kg, oj edinele i viac ak o 10 kg) 
svedčí o rýchlom výstupe bazanitovej lávy na zemský povrch (v opačnom prí
pade by sa uzavreniny pravdepodob ne nahromadili v dôsledku g r avitácie 
v spodných častiach magmatických rezervoárov). Prítomnosť uzavrenín perido
titov v bazanitovom lávovom prúde môže byť aj odr azom relatívne vyššej v isko
zity bazanitovej lávy. 

6. Zistené štruktúry uzavrenín v bazanite pri Maškovej, ich miner álne zlo
ženie, tvar, veľkosť a vysoký stupeň zachovania súhlasia s údajmi zo svetovej 
geologickej literatúry. Tieto vlastnosti sa všeobecne akceptujú ako charak te
ristické pre uzavreniny vrchnoplášťového pôvodu. 

Doručené 10. 1. 1977 
Odporučil F. Fediuk 
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Xenoliths of spinel peridot ite in basanite near Mašková 
(West Carpa thians Mts.) Upper Mantle residuum ? 

DUŠAN HOVORKA 

Among the products of Late Cenozoic volcanic activity witnin t he West 
Ca rpathian arch and t he adjacent p art of the Pan nonian massif two basalt 
types have been differen tiated (D. Hovor k a 1978): a) basalts of calc-alka
lin e series (high alumina basalts), b) alkali olivine b asalts . The origin of t hese 
two basalt types is a consequence of different tectonic conditions in the Late 
Cenozoic era in the Carpathian and P a nnonian block regions. In spite of strong 
influence of stress during the formation of Miocen e - Pliocene calc-alkaline 
rock series (cornpression o,f space in consideration), the formation of a lkali 
olivine basalt cla n is the r esult of dilatation of the area between S lovak and 
P annonian blocks in uppermost Pliocene - Pleistocene. 

One of t he most characteristic features of alkali b asalt effusives all around 
the world is t he presence of peridotite and pyroxenite xenoliths in them. At 
time being such x enoliths from a basanite flow near Mašková (8 km WNW 
from Lučenec - Souther n S lovakia) h ave b een found . 

The xenoliths in basanit e have the d iameter up to 25 X 18 cm; m ost cornrnon 
are those o·f 1-5 cm diameter. They are fine till middle grained, so t heir grain 
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size is markedly different from that of basanite. Xenoliths have always sh ar p 
bound aries with enclosing basanite. 

The mineral composition of xenoliths is as follows: Mg-rich olivine, Cr-diop
side, clinopyroxene, Cr-spinel. The proportion of these minerals allow to 
distinguish among them spinel lherzolites and spinel wehrlites (rock types 
i n the sense of IUGS classification, Montreal 1972). 

The textures of xenoliths are porphyroclastic (with ol ivine and pyroxene 
p orph yroclasts) , locally also equigranular t ill protogranular (in the sense of 
J-C. C. Mer c ie r - A. Ni c o 1 a s 1975). Locally also parallel orientation 
of elongated olivine grains or parallel arrangement of xenomorphic Cr-spinel 
grains have been observed in thin sections. 

Mg-rich olivine (X-ray determination) is presen t in the form of porpyroclast s 
(up to 3 mm diameter) and xenomorphic grain s. Olivine crystals are often 
twinned; undulator y extinction is very oft en observable especially on porphy
roclastic grains. Orthopyroxenes have the composit ion n ear to that of h y
persthene. Characteristic are t h e exsolution lamellae (= pyroxenes of the 
bushweld type - A. Po 1 der v a art - H. H. H e s s 1951). Clinopyroxen es 
are represented by Cr-rich types (chromdiopsides). Similar as t he orthopyro
xenes. also clinopyroxenes are present in the form of porphyroclasts and fine 
grairred individuals in the xenolith matrix. Cr-spinel has characteristic red-brow n 
colour (picotit) a nd irregular form. 

In the case of secondary alteration of th e xenolith mineral assemblage, the 
significant selective process of mineral alteration has been observed. The 
orthopyroxenes being the most altered mineral, olivines are very fr esh. It must 
be stressed here, that secondary alteration is of ver y small extent, usually t ill 
10 volume % of the xenoliths. Above described selective secondary alteration 
is clearly visible mainly in the contact zone between xenoliths and the e nclosed 
b asanite. The reaction zone being oť 0,n mm thickness is always dev eloped 
on t he orthopyroxene grains perifery and is simultaneously lacking in that 
of olivine. 

The mineral composition and texture of spinel peridotite and spinel wehrlite 
and spinel wehrlite xenoliths in Late Cenozoic basanite near Mašková indicate 
their U pper Mantle o-rigin . The presense of typical Cr -spinel in xenoliths simul
taneously determinates the pt conditions of the basanite magma generation 
region w ithin Upper Mantle. Microscopically determined small peridotite xe
noliths (xenocrysts) in basanite from t he mentioned locality indicate the 
po-ssible presence of similar Upper Mantle xenoliths in other alkali olivine 
basalts - basanites occurences within the Carpathian ar ch and Pannonian 
b lock. 

P reložil autor 
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ZO ŽIVOTA SPOLOCNOST I 

Jozef S a 1 aj Tuniské vrchnokriedové a paleocénne h ypostratotypy (prednesené 
v SGS v Bratislave 4. 2. 1976) 

Práce o vrchnokriedových a paleocénnych stratotypoch (Colloquium Dijon 1959 ; 
Bordeaux 1962) poukázali na ťažkosti pri vypracúvaní makro- a mikroíaunistických 
zón, ktoré spôsobuje prítomnosť hiátov, ako aj vzácnosť fauny, príp. jej úplná absen 
cia v brakických, resp . kontinentálnych vrstvách paleocénu 

Preto sa pre tetydnú oNasť vybraii dva profily. Prvý (Djebel Fgurira Salah pri 
meste Pont dur Fahs) pre cenoman až kampan, druhý (El Haria pri meste El Kef) 
pre paleocén (s dánom, montom a landenienom), oba v Tunisku a označené ako 
hypostratotypy (d. J. Salaj 1974a , b). 

Detailné stratigrafické rozčlenenie spomínaných stupňov sa zakladá na foram ini
ferách , hlavne planktonických, a na nanoplanktóne (cf. V. Gašpariková a K. P erch
Nielsen in J . Salai 1974b). Viaceré h orizonty dobre dokladá aj makrofauna a p rvé 
stratigrafické výsledky zahŕ'ňa monografia J. Salaja (1976). 

Pozname návame, že tieto profily sú kompletné, bez stratigrafických hiátov a od
krytosť vrstiev v teréne je dokonalá. Prítomná fauna je jasne tropická, charak t eri
zujúca tetydnú biogeoprovinciu. 

Z uve dených príčin sme navrhli nepokladať uvedené profily len za tuniské hypo
stratoty py, a le aj za stratotypy pre tetydnú biogeoprovinciu s klasickými menami 
stupňov, r ešpektujúc aj princíp priority. Paleocénne vrstvy na lokalite El Haria sa 
navyše navr h u jú ako stratotyp morských vrstiev paleocénu (cf. J. Salaj, K. Pofaryska 
a J . Szczechura 1976). 

Ján Bu r ch a r t : Pleochroické dvorce a nový chemický prvok (prednesené v SG S 
v Bratislave 23. 9. 1976) 

V prednáške bola p r edložená genéza a stavba pleochroických dvorcov vzniknuvších 
okolo inklú zií m inerálov obsahujúcich rádioaktívne prvky. Stupeň sčernania dv orca 
je funkciou dávky rádioa ktivity, ktorá závisí od aktivity a dlžky expozície. Žiaľ, 
možnosť určovať vek minerálov, ktorá z toho vzťahu v yplýva, naráža na komplikácie 
spôsobené zakriveným priebehom funkcie, a najmä procesom inverzie sčernania pri 
veľmi veľkých dávkach. 

Na d ruhej st r an e veľkosť dvorcov závisí od rozsahu alfačastíc v minerále. Rozsah 
p riamo zá visí od energie a tá je charakteristická pre k aždý nuklid, ktorý je emito
rom. Vďaka tomu séria koncentrických prsteňov budujúca pleochroický d vorec in
form uje o druhu a rádioaktívnych prvkov v inklúzii. 

H lavn á pozornosť sa sústredila na anomálne pr ípady, na dvorce, ktor ých štruk
t úra infor m uj e o sporadických prípadoch prirodzenej separácie polónia od mate r 
ského uránu , a špeciálne na tzv. halogiganty, ktoré vsugerúvajú exis t enciu nezná
meho zd r o ja a lfažiarenia. Au tor predložil aj posledné výsledky R. V. Gentryho 
a jeho s polup racovník ov, k torí ohlásili objav nového prvku s atómovým č íslom 126. 

Pre dôležito sť p roblému aut or apeloval na mineralógov a petrogr:a fov , aby v o svo
jej práci obraca li pozornosť na veľkosť pleochroických d vor cov a signalizova li zi steni e· 
pleochroických dvorcov s p olomerom väčším ako 60 mi k rometrov. 
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Mineralia slovaca, 10 (1978), '2, 113-125, Bratislava 

Litofaciálna a petrografická charakteristika mezozoika 
v podloží stredoslovenských neovulkanitov 

(3 obr. v texte) 

MILAN POLÁK 

Jl IITOcpauuaJ!.bHMI xapaKTepttCTHKa Me3030SI B IT04Be 

cpeJ].HeCJJ0Ba~KHX tte0BYJJKaHHT0B 

no,rny cpe/l.HeCJJOB3UKHX HCOBYJJK3 Hl1TOB B IOiKf!Oii Lf3CH! ;KapHOllHl[KOii B!13.lH· 

Hbl l1 Wa BHHUKOro ropC1B3 CJJaraIOT Me3030HCKHe nop OLlbl cpen ttero l1 sepxttero 

JIHaca Kp!-L>Kll51HCKOro ITOKposa. 8 1-IX ITOLIBe H3XO/l.51TCf/ rropO.ľl:bl XOlJCKOro n oKp OBa. 

:=ha r eoJJorn tJeCKa51 e)lHHHUa s ceseposocTOLIHOM ttanpasnemrn npocJ1eiK1rn a eTC H 

11 s paiiotte cesep11ee f potta. 

Lithofacial and petrographical characteristics of th e Mesozoic in the 
basement of the Centra! Slovakian neovolcanics 

The baé"ement of the Centra! Slovakian neovolcanics is in the southern 
par t of the Žarnovica depression and Stia vnica horst built up of the Choč 
nappe, underlain by the Krížna nappe Mesozoic, consisting o( the Middle 
and Upper Triassic and Liassic. Further on , the Krížna nappe continues 
in NE direction to the area N of the Hron river. 

Podložiu stredoslovenských neovulkanitov sa venovalo veľa prác, osobitne 
v oblasti rudných rajónov v okolí Banskej Štiavnice a Vyhní, resp. pri južnom 
obmedzení stredoslovenských neov ulkanitov. Ide o práce s geologickou alebo 
aj geofyzikálnou problematikou (S. Ďura t ný - O. F u s á n - - M. Ku t
h a n - L. Zbor i 1 1965; O. F u s á n - M. Ku t ha n - S. Ďura t ný -
J. Plančár - L. Zboril 1969; O. Fusán 1970; J. Voz ár 1973; V. K o
nečný - J. Šefara - L. Zboril 1973). 

V centrálnej časti stredo-slovem;kých neovulkanitov sa v ostatných rokoch 
vykonali viaceré vrtné práce zamerané na riešenie tektonických štruktúr v ich 
po-dloží. Problematika je o to zaujímavejšia, že sa vŕtalo v podloží rozdielnych 
neovulkanických štruktúr (žarnovická depresia, štiavnicko--hodrušská hrasť , ba
cúrovská depresia, malachovsko-liesk:ovecký chrbát, krupinská depresia). 

Tento príspevok podáva podrobnú litofaciálnu a petrografickú charakteris
tiku prevŕtaných mezozoických súvrství v širšej oblasti Novej Bane. 

* RNDr . Milan Polá k, CSc., Geologický ús tav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
809 40 Bratislava. 
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Stratigraficko-tektonická interpretácia 

V juhovýchodnej časti stredoslovenských neovulkanitov lokalizovali h lboké 
štruktúrne vrty K. Karolus (GK-9 , Rudno nad Hronom, GK-13, Nová Baňa , 

GK-8, Ostrá Lúka). A. Brlay (GK-14, Brehy I, GK-15, Brehy II a UB-1, Uhliská) . 
Vo východnej časti situoval V. Konečný vrt GK-8 (Ostrá Lúka), v južnej časti 
GK-4 (Bzovík) a J. Forgáč situoval pri južnom okraji malachovsko-lieskovec
kého chrbta vrt FŽB-1 (Železná Breznica; obr. 1). 

Vo vrtoch v elevačných štruktúrach, a to tak v malachovsko-lieskoveckom 
chrbte (FŽB-1), ako aj na južnom okraji štiavnickej hraste (UB-1) sa podložie 
zachytilo v najmenšej hlbke 525,0 a 391,5 m. 

Výsledky výskumu podložia neovulkanitov v širšom okolí Novej Bane na ju
hozápadnom a juhovýchodnom obmedzení žarnovickej depresie ukázali, že je 
tu okrem mladšieho paleozoika chočského príkrovu zastúpený aj krížňanský 

príkrov. 
Litostratigrafická náplň vrtov GK-9 , GK-13, GK-14, UB-1, GK-15 je v pod

state zhodná. Najvýraznejšie sú zastúpené dolomitové komplexy strednotria
sového veku, charakteristicky je vyvinuté súvrstvie peliticko-psamitických se
dimentov karpatského keupru. V najvyšších čast iach týchto sekvencií je sú
vrstvie tmavých a čiernych vápencov a slienitých bridlíc liasu. (Tieto súvrstvia 
prevftali aj vrty v oblasti Zlatna R-1 , R-2 , R-3.) 

Zatiaľ čo v širšej oblasti Novej Bane je v nadloží krížňanského príkr ovu , 

tiavnica -------1 

~ 
:č====::'.G':;'.Ki-1~,, ::-:~ =--:::-:-;:~ ;~~~~~ -===---===---==-=---=-=-=---=--=-~-,g- _ _____ __ _, 
- -------;<---~_-_15 _____ ~<:ľ__ ____ ____ ___, 

-----<---OGK-14----\, - -------- --< 

Zlaté Mor .s>-<5-------■Kru ina 

t~t-=--=--=--=--=--=--=--=--=-i--l .. - - ,~'--_ ----~= -- ---- -- ~~ 

1. Terciérne sedimenty 

-~ --- - $:-
1."-----~------ -- GK-40- ,:f' 
f----- ---- ------ 4,) 
f------ ---------'~ 

2. Neovulkanity 
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útvary 

----.!,_~ 
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Obr. 1. Schéma rozloženia študovaných štruktúrnych vrtov 
Fig. 1. Distribution of investigated structural borehole profiles. 
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ako aj vo vrte UB-1, založenom v elevačnej štruktúre , vyvinutý chočský prí
krov, vo vrte FŽB-1, severne od Hrona, ako aj v elevačnej oblasti na južnom 
okraji malachovsko-lieskoveckého chrbta chýba. Nad krížňanským príkrovom 
sú málo mocné sedimenty paleogénu a neogénu. Tento fakt je naj skôr výsled
kom erozívnej činnosti . Podobne aj vrt GK-14 (Brehy I) pravdepodobne za
.stihol severnú časť rudnianskej hraste . 

Ako to vychodí aj zo schematického korelačného náčrtu vrtov, dá sa kore
lovať iba litofaciálna náplň , ale mocnosť jednotlivých sekvencií korelovať n e
možno. Tak aj štruktúrne vrty potvrdili zložitosť tektonickej stavby podložia 
stredoslovenských neovulkanitov vo forme krýh, k toré stanovili geofyzikálne 
interpretácie (V. Kon eč ný - J. S e f a ra - L. Zb o i'-il, 1973). 

Pokiaľ ide o interpretáciu a doplnenie našich poznatkov, ukazujú sa ako 
zaujímavé vrty GK-13 (Nová Baňa) a GK-9 (Rudno nad Hronom) , ktoré boli 
založené v oblasti s tzv. málo intenzívnym tiažovým horizontálnym gradientom 
(pásma medzi eleváciami a depresiami) a dosiahli podložie - krížňanský prí
krov - v rozdielnej hÍbke. Kým GK-9, situovaný tesne na severozápadnej 
strane žarnovickej depresie, dosiahol mezozoikum až v hÍbke 1376,0 m, GK-1 3, 
situovaný na východnom okraji depresie Veľkej Lehoty, doteraz ako jediný 
zastihol v hÍbke 1906,0 m kryštalické podložie veporidného charakteru (K. K a
r o 1 u s - O. Mi k o 1975). Tieto fakty poukazujú na zložitejšiu stavbu v oblas
stiach s nevýrazným tiažovým gradientom. 

Vrty GK-4 (Bzovík) a GK-8 (Ostrá Lúka) boli prakticky v centrálnej , resp. 
v južnej časti stredoslovenských neovulka nitov. Litologickú náplň mezozoika 
vo vrte GK-8 charakterizuje mohutné (600 m) súvrstvie dolomitov stredného 
a vrchného tri asu uprostred s vápencami r eiflingského typu ležiace v nadloží 
okolo 400 m súvrstvia pestrých ílovitých a ílovitopiesčitých bridlíc striedajúcich 
sa s pestrými pieskovcami, r esp. kremennými pieskovcami spodného triasu. 
Z t ektonického hľadiska celý tento k omplex pokladá m e za chočský príkrov. 
M.0Žno predpokladať, že táto tektonická jednotka je pokračovaním chočského 
p ríkrovu v severných , r esp. severovýchodných regiónoch (Nízke Tatry , Veľká 
Fatra), príp. izolovaným výskytom. 

Mezozoické sedimenty vo vrte GK-4 (Bzov ík) sú odlišné. Vrchnú časť kom
plexu buduj e pestré súvrstvie paleogénu s evaporitmí (M. Mar k o v á -
E. Planderová - M. Polák 1972). V podloží vystupuje asi 100 m 
mocné súvrstvie pestrých k onglomerátov a slieňov, ktoré je ekvivalentné 
gossauskej sekvencii. Spodnú časť vrtu tvorí mohutné súvrstvie karbonátov 
(1600,0-2018,0 m) zastúpený ch predovšetkým dolomitmi, r esp. dolomitickými 
vápenca mi stredného až vrchného triasu. 

Z tektonického hľadiska pokladáme karbonátovú sekvenciu za chočský prí
krov. 

Litologická a petrografická charakteristika mezozoika 
z vrtu UB-1 (Uhliská) 

Vo vrte UB-1 sa mezozoické horniny v podloží strednej časti strednosloven
ských n eovulkanitov objavujú v najmenšej hÍbke zo všetkých študovaných 
profil ov . 

Celková mocnosť mezozoika, ktoré leží v podloží m ladšieho paleozoika choč
ského príkrovu, tu dosahuje 590 m. 
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Bezprostredné podložie paleozoika (391,5-440,2 m) tvoria tmavosivé až čierne 
celistvé laminované, miestami organodetritické vápence striedajúce sa s čier

nymi slienitými a ílovitými bridlicami, ojedinele s tenkou vložkou svetlosivého 
dolomitického vápenca. štruktúrne ich zastupujú biomikrity, mikrity a pel
sparity. Z bioklastov sú najhojnejšie prierezy krinoidových článkov, častý je 
detrit lamelibranchiát, hrubolastúrnatých aj tenkolastúrnatých. 

Z mikroorganizmov sú zriedkavo zastúpené foraminifery, veľmi často pyriti
zované. Ide o Lenticulina sp., príp. textuláriové formy. Podstatne zastúpeným 
alochémom sú tmavé palety bez vnútornej štruktúry s veľkosťou 0,12 mm. 
Klastický komponent tvoria angulárne, resp. subangulárne úlomky kremeňa 
(okolo 5 %) s veľkosťou 0,2- 0,4 mm. Casté sú autigénne idiomorfné zrná kre
meňa vo veľkosti 0,2-1 mm. Celá hornina je intenzívne pyritizovaná. 

V podloží týchto karbonátov leží súvrstvie pestrých ílovitých, ílovito-pies
čitých bridlíc s vložkami kremencov, pieskovcov a sivých celistvých dolomitov 
(440,2-720,5 m). Detritické súvrstvie obsahuje dve polohy opísaných tmavých 
vápencov (570,3-579,1 a 697,5-710,2 m). Základná masa bridlíc je pelitická 
(illit), sfarbená oxidmi Fe do červena, resp. do zelena (chlorit). Obsahuje slabú 
klastickú prímes, siltové zrnká ostrohranného kremeňa, zriedkavo muskovit. 

V tomto pelitickom súvrství sú vyvinuté polohy síranov - sadrovca a anhy
dritu - v rozmedzí (606,0-613,0 a 640,0-641,0 m). Psamity sú zo 60-70 % 
z úlomkov angulárnych a subangulárnych zŕn kremeňa, prevažne monokryšta
lického charakteru, s veľkosťou zŕn 0,1-1,4 mm. Nestabilnú zložku zastupujú 
prevažne úlomky živcov Ca-Na. Castý je sericit, resp. muskovit, prípadne vy
bielený biotit. Základná masa je sericiticko-kremitá, tmel zväčša kontaktného 
typu, kremitý. 

Karbonátovú zložku tohto pestrého komplexu zastupujú svetlosivé, ružové 
a červenkasté dolomity, najskôr primárnej genézy, tvorené dolomikritmi s oje
dinelými zrnami siltového kremeňa a autigénneho idion1orfne obmedzeného 
kremeňa. Celé súvrstvie je intenzívne pyritizované. 

Podložím klastického súvrstvia je mohutný komplex dolomitov (720 ,5-980,0 m) . 
Sú to tmavosivé a svetlosivé celistvé hrubokryštalické, brekciovité a kavernózne 
dolomity. Ich štruktúra je sparitická, menej mikritická. Organická zložk a je 
prítomná len sporadicky ako detrit rekrystalizovaných lamelibrachiát. Vo vrch
nej časti dolomitového komplexu sú pomerne časté pseudomorfózy po sadrovci 
a anhydrite. Z iných alochémov sú sporadicky prítomné pelety a intraklasty. 

V strednej časti komplexu (okolo 880,0-890,0 m) sú vyvinuté stromatolitové 
dolomity, ktoré charakterizujeme ako loferity v zmysle A. G. F i s che ra 
(1964). 
Veľkú časť úseku tohto vrtného jadra postihli hydrotermálne premeny 

prejavu:júce sa výraznou silicifikáciou spätou s tvorbou rudných minerálov. 

Stratigrajická a tektonická interpretácia 

Vrt UB-1 je z hľadiska interpretácie stratigrafických podmienok jedným 
z oporných bodov v tejto oblasti, a preto je korelovateľný s ďalšími štruktúrnymi 
vrtmi. Úsek vrtného jadra tvoreného dolomitovým súvrstvím pokladáme za 
strednotriasový. Nadložné pestré pelitické súvrstvie ílovcov, pieskovcov a v lo-
žiek dolomitov možno pokladať za súvrstvie karpatského keupru. 

Najvyššiu časť mezozoika ležiaceho v podloží mladšieho paleozoika tv oria 
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vápence, ktorých celkový charakter zodpovedá liasovým, resp. spodnoliasovým 
h orninám. 

Celková litologická náplň prevŕtaného komplexu dovoľuje konštatovať, že 
ide o súvrstvia patriace najskôr do krížňanského príkrovu. 

Litologická charakteristika mezozoických sedimentov vrtu FŽB-1 
(Železná Breznica) 

Podložie, ktoré dosiahol vrt FŽB-1 v hÍbke 525 ,0-710,0 m, sa vo vrchnej 
časti súvrstvia skladá z pomerne monotónneho komplexu dolomitov a pest rých 
bridlíc (536.0 - 548,0 m). V nadloží mezozoických sedimentov ležia málo mocné 
zlepence a brekcie paleogénu. 

Pestré ílovité a ílovito-piesčité bridlice sú s vložkami sivých celistvých dolo
m itov. Bridlice majú pelitickú štruktúru so siltovými zrnkami kremeňa. Dolo
m ity sú primárne, s autigénnymi zrnami kremeňa. 

Takmer 200 m mocný vrtný stÍpec tvoria tmavosivé a svetlosivé celistvé , 
hrubokryštalické, brekciovité a kavernózne dolomity. Š truktúra horniny j e 
hlavne sparitická, resp. pseudosparitická, biosparitická, príp. mikrosparitická . 
Organickú zložku zastupujú úlomky schránok lamelibranchiát a články kri
n oidov. Veľmi zriedkavé sú foraminifery určené ako Arenovidalina sp., Pilam 
mina sp. Z ostatných zložiek sú pomerne hojné pelety, inlraklasty, sporadicky 
oolity. Klastickú zložku zastupujú úlomky angulárneho kremeňa siltovej kate
górie. Celý horninový komplex je výrazne pyritizovaný. 

Strat igraficky pokladáme dolomitové súvrstvie vrtu FŽB-1 za strednotriasové, 
vrchnú časť pestrých bridlíc za ekvivalent sedimentov vrchnotriasového karpat
ského keupru. Tektonicky patrí súvrstvie do krížňanského príkrovu. 

Litofaciálna charakteristika mezozoika na vrte GK-9 
(Rudno nad Hronom) 

Mezozoické sedimenty ležia v podloží mocného klastického súvrstvia mlad
šieho paleozoika chočského príkrovu. Tieto sedimenty boli jednak značne tek
tonicky redukované a intrudovali do nich dajky granit ových porfýrov, takže 
celková mocnosť súvrstvia je niečo vyše 50 m. Tieto skutočnosti silne ovplyv
nili celý komplex, ktorý podľahol výrazným zmenám, silnému stlačeniu, mra
morizácii a met asomatickým procesom. 

V priamom podloží paleozoika vystupujú v úseku 1307,6-1316,6 m tmavo
sivé a čierne celistvé, často brekciovité vápence mikritickej, resp. biomikritickej 
š t ruktúry s rekryštalizovanými zvyškami krinoidov a lamelibranchiál. 

Sivé a zelené ílovité, resp. ílovito-piesčité bridlice sú zastúpené v úseku 
1316,6-1322,0 m. Základná masa horniny je pelitická a má nepravidelné 
zhluky a hniezda karbonátov. Časté sú šupinky chloritov, zriedkavé zhluky 
autigénneho kremeňa. 

V ich podloží (1322,0-1381,5 m) vystupujú svetlosivé a tmavosivé jemno
k ryštalické a hrubokryštalické dolomity so sparitickou, resp. pseudosparitick ou 
št ruktúrou. Celá hornina je intenzívne pyritizovaná. V úseku od 1327 ,0- 1356,0 m 
dolomitmi preniká granitový porfýr. V podloží ďalšej dajky granitového por 
fýru v rozmedzí od 1381,5-1445,6 m je 5 m poloha sivých, červených a fialo
vých vysokotermicky metamorfovaných kremencov a pieskovcov. Zo 60-70 °/0 
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ich tvoria ostrohranné úlomky kremeňa vo veľkosti od 0,4-2 mm. Prevládaj ú 
undulózne zhášajúce úlomky kataklastického kremeňa, ktoré sú len zriedkavo 
monokryštalické. Nestabilnú zložku (okolo 20 °Io) tvorí sericit a Ca-Na živce. 
Základná masa je seriticko-kremitá, kremitý tmel dotykový. 

Zo stratigrafického hľadiska pokladáme dolomitové súvrstvie za strednotria
sové. Pelitické súvrstvie s vložkami vápencov prejavuje výraznú afinitu 
k vrchnotriasovým detritickým súvrstviam. Najvyššia časť (tmavé vápence) by 
mohla zodpovedať liasu. Tekt onická i.nterpretácia je vzhľadom na uvedené 
skutočnosti veľmi ťažká. Prichádza do úvahy korelácia s blízkym profilom 
vrtu GK-13 (Nová Baňa), ktorého sedimenty pokladáme za krížňanské . 

Litologicko-petrografická charakteristika mezozoika 
na štruktúrnom vrte GK-13 (Nová Baňa) 

Celková mocnosť súvrstvi a mezozoika prevŕtaného vo vrte GK-13 dosahuje 
723,0 m. Tento mohutný vrtný stípec je z pestrého litologického m ateriálu 
s rýchlo sa striedajúcimi sedimentmi rozličného charakteru. Celé mezozoikum 
vystupuje v nadloží metamorfovaného kryštalinika veporidného typu (K. K a
r o 1 u s - O. Mi k o, 1975) . 

Priamy styk s kryštalinikom obstaráva okolo 2 m mocná, silne tek toni
zovarná poloha brekciovitých dolomitov. V ich nadloží sú v rozmedzí od 
1903,0-1333,0 m vyvinuté tmavosivé a čierne d olomitické vápence až vá pnité 
dolomity mikritickej, resp. mikrosparitickej štruk túry. V spodnej časti sa vý
razne prejavuJu časté pseudomorfózy kalcitu po sadrovci a anhydrite, k toré 
sú výrazné aj v žilkách kryštalického k alcitu spolu s autigénny m kremeňom 

a chloritom. 
V nadloží tohto komplexu je súvrstvie dolomitov v rozmedzí od 1333,0-

1715,2 m. V spodnej časti nimi preniká andezitová dajka (1853,0-1363,1 m ). 
Dolomity sú prevažne svetlosivé a tmavosivé celistvé, jemnokryštalické, organo
d etritické, porózne, kavernózne, brekciovité, miestami slaboslienité. štruktúrne 
sú to biomikrity, oomikrity a pelmikr ity. Základn á hmota je sparitická, r esp . 
pseudospari tická. Z b ioklastov je prítomný detrit schrán ok lamelibranchiát, 
krinoidových článkov a gastropód. Zriedkavé sú mikroorganické komponenty, 
kalcifikované rádioláriá (sústredené v spodnej časti) , ostrakódy, sporadicky fo
raminifery. Oolitové štruktúry sú zastúpené v menšej m iere, sú výrazne r ek ryš
talizované a veľké od 0,1-0,2 mm. V asociácii sú s nimi pelety s priemerno u 
veľkosťou od 0,15 mm. S ilná dolomit izácia a rekryštal izácia nezotrela pôvodne 
silný tmavý pigment. 

Od nadložného komplexu oddeľuje dolomity dajka dioritovéh o porfýru 
(1711 ,0-1715,3 m). Toto súvrstvie (1 715,3-1604,3 m ) tvor ia sivé a zelené ílo
vité a ílovito-piesčité bridlice s vložk ami svet lých k remenných pieskovcov . Sú
vrstvie obsahuje polohy svetlosivých celist v ých a jemnokryštalických dolo
m itov. P etrografickou náplňou bridlíc je pelitová základná hmota sfar b en á 
oxidmi Fe a chloritmi. Obsahuj e zrná klastického angulárneho kremeňa v o veľ
kosti od 0,1-0,5 mm. Z n estabilných zložiek sú veľmi zriedkavé zrná živcov, 
hlavn e plagioklasov k ysléh o charak teru, pristupujú sľudy, najmä muskovit, 
resp. ser icit. Pieskovce sú z úlomkov ostrohranného kremeňa m onokryštalic
k ého charak teru. Zriedk avé sú zrná živcov a šupinky m usk ov itu. Z ak cesórií j e 
prítomný zir kón. 
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ú sek jadra od 1590,5-1604,3 m tvorí dajka dioritového porfýru. V jeho nad
loží (1302,0- 1590,5 m) je súvrstvie tmavosivých a čiernych celistvých hrubo
k ryštalických slabo slienitých, niekedy laminovaných vápencov. Na celej hor
n ine sú známky silného tektonického prepracovania a prevrásnenia. To sa od
r áža aj v štruktúre horniny, ktorá je sparitická, resp. pseudosparitická, len 
v malej miere sa uplatňuje základná mikritická masa. Organický komponent 
zastupujú rekryštalizované články krinoidov, lamelibranchiát a ojedinele aj 
fo raminifery. Klastická zložka tvorí konštantnú prímes vo forme angulárnych 
zŕn kremeňa vo veľkosti od 0,2- 2 mm. Horninu prestupuj e množstvo kalcito
vých žiliek, na ktorých sa vytvorili kryštáliky síranov (sadrovca a anhydritu) . 
Na ne sa viaže aj mineralizácia pyritu , ktorý je v hornine veľmi rozšírený. 

S k omplexom tmavých vápencov sa v jeho n a dloží (11 78,0-1234,0 m) viaže 
súvrstvie sivých, ružových a červenkavých kremenných pieskovcov, ílovitých 
a ílovito-piesčitých bridlíc . Celý tento komplex prenikajú dajky dioritových 
porfýrov (1201,0- 1211 ,5 m) , r es p. andezitov (1243,6- 1265,0, 1273,9-1277 ,0 m ). 
Toto spojenie zvýrazňuje poloha tmavosivých až čiernych laminovaných, siln e 
t ektonizovaných vápencov v hlbke 1234,0-1243,6 m. 

Strat igrafická a tektonická interpretácia 

Spodnú časť komplexu od 1883,0 m pokladáme za aniskú, za ekvivalent gu
testeinských vápencov. Dolomitové súvrstvia patria do ladínu. Nadložné de
t ritické sekvencie svojím charakterom a litologickou náplňou ukazujú, že ide 
o litofáciu karpatského keupru - vrchnotriasového veku. N ajmladším sú
vrstv ím mezozoika sú tmavosivé až čierne vápence liasového (naj skôr spodno
liasového) veku. Celý t ento komplex vápencov spolu s detritickým súvrstvím je 
veľmi intenzívne prevrásnený a prepracova ný. 
Pokiaľ ide o tektonické postavenie celého mohutn ého kom plexu, možno po 

zhodnotení všetkých kritérií uzavrieť , že pat rí skôr krížňanskému príkrovu. 
V štruktúrnom vrte GK-1 4 (Brehy I) , situovanom okolo 15 km juhovýchodn e 

od GK- 13, boli v p odloží karbónu chočského príkrovu prevŕtané k arbonáty 
(J. V o z ár in A . B r 1 a y et al. 1975). I de o tmavosiv é až čierne vápnité a ílo
vité bridlice s vložkam i čiernych laminovaných vápencov. Sú to výrazne brid
ličnaté horniny, ktoré tvorí základná pelitová masa obsahuj ú ca hojne bi t úmi
nóznych zložiek. Celú horninu postihli hydro Lermálne premeny, ktoré sa p re
j avili výrazn ou sericitizáciou a epidotizáciou. Celkov ý charakter horniny u k a 
zuje, že ide o časť súvrstvia poukazujúceho na lias, teda litologicky ho možno 
korelovať s podobným súvrstvím vystupujúcim v naj vyššej časti vr i.ného stípca 
v o vrt e GK-1 3. 

Ľitofaciálna charakteristika mezozoika z vrtu GK-15 (Brehy) 

Mezozoické sedimen ty v tomi.o smere sú na jinten zívnejšie preniknuté daj
kami granodioritových porfýrov, ktoré m etasomaticky ovplyvnili celú túto 
sekvenciu. V p odloží mlad opaleozoických sediment ov chočského príkrovu je 
vyvinuté mezozoikum s mocnosťou okolo 600 m. 

Vrchnú časť jadrového profilu tvorí súvrstvie sivozelených, zelených a čer
venastých ílovitých a ílovito-piesčitých bridlíc s vložkami k rem enných pies
kovcov a celistvých p rimárnych dolomHov, ekvivalentu lrnr patskéh o keupr u , 
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vyvinutých v rozmedzí od 921,0-990,0 m. Petrograficky tieto horniny prak 
t icky zodpovedajú ekvivalentným sekvenciám v iných vrtoch. 

Podložným komplexom je mohutné súvrstvie tmavosivých a svetlosivých 
celistvých a pórovitých dolomitov (990 ,0-1515,0 m). Mikrofaciálne predstavujú 
prevažne sparity, resp. pseudosparity neobsahujúce takmer nijaké alochémy, 
resp. fantómy po organizmoch. 

Stratigraficko-tektonická interpretácia 

Spodnú časť (dolomitové komplexy) pokladáme za strednotriasové. Nadložné 
súvrstvie pestrých detritických sedimentov, ako sme už spomenuli, pokladáme 
za vrchnotriasové. Z tektonického hľadiska pokladáme tieto sekvencie za ekvi
valentné krížúanskému príkrovu. 

Litofaciálna charakteristika mezozoických hornín 
v štruktúrnom vrte GK-8 (Ostrá Lúka) 

Mezozoické sedimenty sa objavujú vo vrte GK-8 v podloží centrálno
kar patského paleogénu v hÍbke 1396,8 m a sú zastúpené až do ukončenia vrt u 
v hÍbke 2400,0 m. Reprezentujú ich štyri základné horninové komplexy. Veľmi 
m ocný najvyšší komplex v rozsahu od 1396,8- 1678,8 m budujú pestré dolomity . 
Toto súvrstvie je z tmavosivých, svetlých a ružový ch, niekedy až čiernych 

celistvých, j emnokryštalických, cukrovitých, často brekciovitých dolomitov, 
často výrazne kavernóznych. Kaverny vypÍňa pyrit, ktorý je v rozličnom kvan
titatívnom zastúpení rozptýlený v hornine vo forme globuliek a kryštálikov. 
Hornina má prevažne sparitickú, resp. pseudosparitick ú, m ikrosparitickú, zried
k avo mikritickú štruktúru. Bioklasty sú zriedkavo zastúpené výrazne rekryš
talizovanými lamelibranchiátami. Ostatné alochémy zastupujú pelety, sporadicky 
intraklasty. Brekciovité dolomity sú zväčša z ostrohranných úlomkov vo veľ
k osti od 0,2-1,8 cm. Zákla dná hmota je dolomitová. 

V nadloží dolomitov sú tmavé slaboslienité vápence, slabodolomitické v á-

◄ 
Obr. 2. Korelačné profily mezozoika v p odloží stredoslovenských neovulkanitov 
1 - tmavé bitúminózne bridlice, drobové pieskovce (karbón), 2 - sivé pestré ílovité 
b ridlice, kreme[]Jn é arkózové pieskovce s melafýrrn i (perm), 3 - čieene a tmavo
s ivé slienité organodet,ritické vápenoe a bridlice (lias), 4 - pestré ílovité a ílo
vito-p,iesčité bridlioe s vložkami pieskov cov a dolomitov - karpatský keuper 
(vrchný trias) , 5 - sivé celistvé jemnokryštalické dolomity (stredný trias), 6 - ru
žové drobnozrnité kremenné zlepence, 7 - diaftority parar ú l a amfibolitov, 8 - gra
nodioritové porfýry, 9 - biotitovo-amfibolitový dacit, 10 - skarny, 11 - vrty, 12 -
sírany. 

F' ig. 2. Correlation profiles of the Mesozoic in the basement of Central Slovakia n 
neovoleanic edifice. Explanations: 1 - dark biturninous shales and subreywackes 
(CaI'boniferous), 2 - grey and variegated clay shales, quartz arkose, sandstone w ith 
laphy re intercalati-ons, (Permian), 3 - black and dark-grey marly organodetrit ic 
l imestone and clay shales (Liassic), 4 - variegated, claystone and arenaceous shales 
with sandstone and dolomite intercalations (Carpathian Keuper), (Upper 'ľriassic), 
5 - grey massive fine-grained crystalline dolomites Middle 'ľri assic, 6 - pink 
line-grained quartz conglomerate, 7 - diapthorized paragneiss and amphibolite, 8 -
granodiorite porphyry, 9 - biotite·-amphib ole dacite, 10 - skarn, 11 - boreholes, 
12 - sulphate occurrences. 

121 



N 

® 
OGK-8= 

íOkm 

Obr. 3. Rozložen ie a priebeh tektonických 
jednotiek v podloží stredoslovenských 
neovulkanitov. 
1 - mezozoikum krížňanského príkrovu, 
2 - triasové karbonáty chočského prí
krovu, 3 - gemeridné mezozoikum. 

Fig. 3. Distribution and cou rse of tectonic 
units in the Centra! Slovakian neovol
canic edifice basement. Explanations: 
1 - Mesozoic of the Krížna nappe, 2 -
Triassic carbonate rocks of the Choč 
nappe, 3 - Mesozoic of the Gemerides. 

pence, ktoré obsahujú vo vrtných čas
tiach medzivrstvičky tmavých ílovi
to-piesčitých bridlíc. Celé toto súvrst
vie vystupuje v rozmedzí od 1678,8-

1698,5 m. Vápence sú tmavosivé, niekedy svetlosivé celistvé, jemnokryštalické , 
slaboslienité, niekedy slabodolomitické a obsahujúce hľuzy tmavých rohovcov 
v maximálnej veľkosti okolo 10 cm. 

Mikrofaciálne zodpovedajú biomikritom s rozličným zastúpením organickej 
zložky, s prevládaním detritu tenkostenných lamelibranchiát, kalci.fikov aných 
rádiolárií a zriedkavých článkov echinodermát. Hľuzy rohovcov tvorí jemno
zrnná chalcedónová hmota s ojedinelými rozptýlenými, pomerne nepriaznivo 
zachovanými rádioláriami. 
Ďalším mohutným karbonátovým komplexom prevŕtaným vrtom GK-8 sú 

dolomity v rozmedzí 1698,0-1955,0 rn. Makroskopicky i mikroskopicky sú 
s opísanými dolomitmi prakticky zhodné. Sú však intenzívnej šie porušené 
a obsahujú výraznejšie vyšší podiel pyritu , miestami vytvárajúceho a ž náteky. 
Výrazná litologická zmena nastáva v hlbke 1955,6 m, odkiaľ až do ukončenia 
vrtu v hbke 2400,0 m vrtné jadro tvorí pestré pelitické a psamitické súvrstv ie. 
Naj rozšírenejšie sú ílovité a íl ovito-pieščité bridlice obsahujúce vložky jemno
zr nných pieskovcov. Ílovce sú väčšinou červené a fialové, často však zelené, 
dokonale bridličnaté. Obsahujú tenké prúžky, kde prevládajú zrniečka kremeňa 
v o veľkosti od 0,3-0,5 mm. 

Mikroskopicky ich tvor í základná pelitová masa s úlomkami prevažne angu
lárnych zŕ-n kremeňa siltovej kategórie. Veľmi hojné sú sľudy, naj mä muskovit . 
Ten sleduje prevažne plochy bridličnatosti . Častým minerálom je chlorit. Plagio
klasy sú veľmi zriedk avé. Kremenno-drobové piesk ovce , ktoré- tv oria vložky 
v b r idliciach, sú zvyčajne sivé, zelenkasté, drobnozrnité a ž strednozrnité. Zrni
tosť pieskovcov sa pohybuje od 0,2-0,8 mm. Struk.t ú r a piesk ovcov je psami
tová a drobnopsamitová, so základnou peliticko-psa mitickou m asou . Kremeň 
je prevládajúcim minerálom, je ostrohranný, niekedy slabo opracovaný, pre
važne mon okryštalický, často však zháša undulózne. Z nestabilných zložiek je 
prítomný klastický muskovit , zo živcov najmä kyslé plagioklasy, len spora
dické sú K -živce. 
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Stratigrafia a tektonika 

Spodnú časť vrtného jadra tvoria pestré ílovito-p iesčité bridlice s vložkami 
kremenných pieskovcov (1995,6- 2400,0 m). Pokladáme ich za spodnotriasové. 
Nadložné súvrstvie dolomitov (1698,0-1995 ,0 m) pokladáme za identické s ram
sauskými dolomitmi aniského veku. Poloha dolomiti ckých vápencov s hľuzami 
tmavých rohovcov obsahuje preplástky čiernych bridlíc. Svojím charakterom 
môže zodpovedať reiilingským (?) vápencom vrchnoaniského - ladínskeho 
veku. Nadložný komplex dolomitov (1396,8- 1678,8 m) by zodpovedal hlavnému 
dolomitu vrchnotriasového veku. 

Z načrtnutej stratigrafickej interpretácie vychodí, že tektonicky tento kom
plex patrí do chočského príkrovu. 

Litologická charakteristika mezozoika 
zo štruktúrneho vrtu GK -4 (Bzovík) 

Prevŕtané komplexy v podloží neovulkanických h ornín sú z dvoch rozdiel-
nych horninových komplexov. Sú to: 

a) pestré konglomeráty, pieskovce s vložkami vápencov a bridlíc, 

b) dolomiticko-v ápencové súvrstvie. 

a) Palinologická analýza (M. Mar k o v á - E. P 1 and e rov á - M. P o-
1 á k 1972) potvrdila vrchnú časť vrtného jadra (1154,4-1600,0 m) ako paleogén
nu. Je to prakticky flyšoidný komplex zložený z pestrých konglomerátov, p ies
kovcov striedajúcich sa s pi esčitými vápencami a bridlicami. Kremenné úlomk y 
tvoria 10-75 °,o horniny. štruktúra horniny je psamitická, psamiticko-psefitická, 
často s gradačným zvrstvením. Vložky tmavých brek ciovitých dolomitov svet
lých vápencov s intramikritickou, resp. pelmikritick ou štruktúrou pokladáme 
za r edepozity. V blokoch svetlých a bielych slienitých vápencov sa n ašli fo r a
m inifery Semiinvoluta carpaihica nov. spec. S a 1 a j, Arenovidalina sp., ktoré 
signalizujú nór , resp. najv yšší trias. V spodnej časti t ohto komplexu sú k on
glomeráty výlučne z dolomitového materiálu. V ich podloží vystupuje okolo 
100 m mocná poloha pestrých konglomerátov, sivých a hnedastých slienitý ch 
a piesčitých vápencov s vložkami bridlíc, ktoré sa palinologicky datovali ako 
v rchnokriedové. 

b) Dolomitová sekvencia tvorí spodnú časť vrtnéh o profilu, asi od 1700,0 m 
do ukončenia vrtu v híbke 2018 ,0 m. Sú to svetlosivé a tmavosivé celistvé 
brekciovité a kavernózne d olomity. štruktúr ne ide o dolomikri ty, resp. intra
mikrity. Terigénny komponent zast upu jú úlomky m onokryštalického kremeňa 
vo veľkosti od 0,01- 0,1 mm. Z alochémov sú najrozšírenejšie pelety s prie
mer nou veľkosťou 0,25 mm. 

S tratigraficlcá a tekionická interpretácia 

S podnú časť vrtného jadra čiže dolom itové súvrstvie pok ladáme za st redno
t r iasové, resp. za vrchnotriasové. P atrí naj skôr d o chočského prík rovu . Nad
ložný pestrý kom pl ex pokladáme za vrchnú kriedu (gossauskú ?) a mohutné 
flyšoidné súvrstvie v jej n a dloží za mladšie. 
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Záver 

Výsledky nových bádaní v oblasti stredoslovenských neovulkanitov ukazujú, 
že ich podložie má takmer vo všetkých oblastiach, najmä v rudných rajónoch 
Banská Štiavnica, Vyhne a Nová Baňa, veľmi zložitú štruktúru. 
Korelačné profily jednotlivých vrtov doplnili naše doterajši e poznatky o roz

šírení mezozoických sedimentov krížňanského príkrovu v pod] oží mladšieho 
paleozoika chočského príkrovu v južnej časti žarnovickej depresie a štiavnickej 
hraste. 

Na základe výskytu sedimentov krížňanského príkrovu v južnej časti m ala
chovsko-lieskoveckého chrbta možno predpokladať, že má omnoho väčšie r oz
šírenie a tiahne sa približne od južného obmedzenia žarnovickej depresie sme
rom na V - SSV. Kontinuitu tohto pásma prerušuje tektonická línia smeru 
SZ- JV, ktorá prebieha pozdÍž severovýchodného okraja Tríbeča, pokračuje 
v podloží po južnom okraji štiavnického mezozoického ostrova a smeruje 
juhovýchodne do oblasti Krupiny, kde oddeľuje v podloží komplex vrchnej 
gossauskej kriedy, r esp. paleogénu (O. F u s á n 1970), doloženého vrtom G K -4 
od severnej oblasti, kde sa táto sekvencia nepreukázala. 

Rovnako možno predpokladať, že m ezozoikum krížňanského príkrovu po
kračuje v podloží mala chovsko-lieskove ckého chrbta smerom na SV a komuni
kuj e s povrchovými výskytmi v juhozápadnej časti Nízkych Tatier, resp. Veľ

k ej Fatry. 
V podloží centrálnej a južnej časti neovulkanitov sa preukázalo mezozoiku m 

chočského príkrovu. 
Tieto dve tektonické jednotky v podloží zrejme oddeľuje výrazná tektonická 

línia príkrovového charakteru prebiehajúca v smer e JZ-SV-SSV z oblasti 
Bátoviec po východnom obmedzení štiavnicko-hodrušskej hraste a centr álnou 
časťou tzv. b acúrovskej represie. 

Doručené 28. III. 1977 
Odporučil A. Biely 
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Lithofacial and petrographical characteristics 
of the Mesozoic in the basement of the Central Slovakian 

neovolcanics 

MILAN POLÁK 

The results of new investigations in the region of neovolcanics of central 
Slovakia show that their substratum has a very complicated st ructure, almost 
in all areas, especially in areas of the ore districts of Banská Štiavnica, Vyhne, 
Nová Baňa. 

The results of correlation profi1es oí the individual boreholes have completed 
our up to present knowledge on distribution of the Mesozoic sediments of the 
Krížna nappe in the underlier of the Late Paleozoic of the Choč nappe in t he 
suthern part of the Žarnovica depression and Štiavnica horst. 

On the basis o.f the occurrence cť these sediments in the S part of the Ma
lachova- Lieskovec ridge w e may suppose that its extension is much larger. 
running approximately from the S delimitation of the Žarnovica depression 
in NE-NNE direction. The continuity of this zone is interrupted by a tectonic 
line of NW-SE direction, taking its course along the NE margin of the Trí
beč Mts. and the further course of which continues in the underlier at t he 
S margin of the Štiavnica Mesozoic "island" and is striking SE to the area N of 
Krupina where in the underlier it obviously separates the complex of the 
Upper Cretaceous (Gosau ?) or Paleogene (O. F u s á n 1970), proved by 
borehole (GK-4), from the N area in which this sequence has not been found. 

It may be also supposed that the Mesozoic of the Krížna nappe cont inues 
and communi cates with the superficial occurrences in the S, SW part of the 
Low Tatra or Veľká Fat ra Mts. 

In the central and southern parts of the neovolcanics the Mesozoic of the 
Choč nappe has been proved in their substratum. 

These two tectonic units are obviously separated by a conspicuous tectonic 
line of nappe character in the substratum, striking SW-NE-NNE from the 
area of Bátovce along the E border of the Štiavnica- Hodruša horst and 
through the central part of the so called Bacúrovo depression. 

Preložil J. Pevný 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Ján Ba b č a n : DiferenciáciJa magmy, Bowenov princíp a príbuzné problémy (pred
nesené v SGS v Bratislave 18. 5. 1976) 

V prednáške autor zhrnul novšie poznatky o diferenciácii magmy. Pripomenul, že 
sa geofyzikálne zistili magmatické krby a ich posun pri zemetraseniach. Experi
menty potvrdili vplyv vody na teplotu tavenia silikátov, najmä na parciá lne tavenie 
hornín, pri ktorom z bázických a ultrabázických hornín môže vzniknúť m agma 
zodpovedajúca dioritu, resp. andezitu. 

Z toho sa vyvodzuj e obmedzená platnosť Bowenovej reakčnej schémy, čo značí, 
že rozličné horniny, napr. aj grani toidne j povahy, môžu vzniknúť z primárnej bá
zickej alebo ult rabázicke j magmy . Na vysve tlenie vzniku granitoidných hornín sa 
využívajú experimenty potvrdzujúce tvorbu tzv. žulové ho ternárneho eutektika pri 
tavení hornín (obsahujúcich normatívny kremeň a živ ce) pri vyšš-om tlaku a teplote 
a za prítomnosti vody. 

Ani novšie poznatky neumožňujú kategoricky vyčleniť istý typ procesov ako zá
kladný a jediný spôsob vzniku vyvrených hornín. Niektoré typy týchto hornín môžu 
vznikať diferenci áciou magmy, ale na rozdiel od starších teórií by takáto diferen
ciácia platila len pre istú skupinu vyvrených hornín, maximálne po intermediá rne 
horniny typu diori tu. 

Zdá sa, že sú opodstatnené aj teórie o vzniku niektorých hornín pretavením, ako 
to predpokladal P. Termier, najmä pokiaľ ide o pôvod granitoidných masívov. Veľmi 
zriedka sa najmä pries torovo uplatňuje asimilácia, aj to len v tesnom susedstve 
pôsobenia magmy na tuhé horniny. 

Geofyzikálne pozorovania, najmä dôkaz existencie tuhý ch hornín, resp. hornín 
tuhoplastickej konzistencie na jednej strane a rezervoárov roztavených h ornín na 
druhej strane, nás nútia doplniť teórie o príčinách vzniku širokej šká ly vyvrených 
hornín o sústavu procesov, ktoré možno zjednodušene nazvať parciálnym tavením 
hornín a minerálov. 

Parciálne tavenie ako diferenciačný proces zemských hlbok má zrejme mimo
riadny geologický význam najmä v súvislosti s m odernými tektonickými teóriami. 
Môže byť vô bec základným procesom vzniku magmy, ktorá tvorí stupne vývoja 
magmatických hornín od plášťového materiálu až po andezity. Je to vlastne proces 
diferenciácie pôvodných hornín a vo vlastnom slova zmysle by medzi procesy d ife
renciácie magmy nemal patriť. Preto treba doplniť teóriu štiepenia magm y o pro
cesy štiepenia hornín, a tak vytvoriť celkový systém vývoja hlbinných h ornin. Bolo 
by azda účelnejšie a presnejšie nazvať tieto premeny frakcionáciou hornín a magmy, 

, a to na rozdiel od doterajšieho neúplného termínu diferenciácia magmy . 

126 



Mineralia slovaca, 10 (1978), 2, 127--146, Bratislava 

Mineralógia a petrografia pegmatitov kryštalinika tatríd 

(14 obr. v texte) 

ŠTEFÁNlA DÁ VIDOVÁ* 

M1rnepaJ1orn4ecKo-neTporpa cp tt4ecKOe onttcatttte nerMaTHTOB TaTpH/1. 

B cTaTbe np1rne,i\e tto KpaTKOe MHttepanorJ!l1ecKo-rreTporpacjrnlfeCKoe orr11catt11e 

rrerM arnrns MaJJbJX Ka prraT, HJ,rnrnx, 3arr a J(ttbr x, a B1,1c0Kttx TaTbep, 6oJJnll1 o ií 

a 1Viano i1 (f)aTpbr , Manoií Marypbr, )K51py, 6pattHCKa 11 Lfäpttoi\ ropLr. Il,JJi! rroJrnoií 

xapaKTepHC'rHKH rrerM3THTOIJ rrpttBeJ(eH H xapaKTep OKPYll<aKJll(HX rropOJ\, cpopMa 

o6Ha>Kettttlí, pa3 BHT He rraparetteTH4eCKHX MJrnepaJJbHblX KOMITJJeKCOB, MHtt epanorH

lfeCKOe CJIO)!(eHHe 11 COJ(ep>K attHe peJ(KHX 3JieMeHT OB B ITOJJeBbIX ll1IT3T3X, Ha OCH0-

8 3H HH H3YlfeHH 5! T3 TpHJ( Ób[JJH yCT3 HOBJJeHbl TPH THIT3 rrerMaTHTOB. 11x B03HHKHO

BeH HKl crroc o6CTBOJ33 JJH B OCHOBHOM TPH cjiaKTO pa : Kp11CT3JIH331..1,ll5! OCT3TOlfH OľO 
pacrr.nasa, pecop6uyrn H 3BTOMeTaCOM3T033. Ha OCHOB3Hll11 3THX cjiaKTOpOB 11 atta

Jll13013 MO>KHO npeJ(ITOJl3ľ3Tb, lJTO OCHO BH35! 43CTL rrerMaTHTOB T3TpHJ\ B03HHKJJ3 

H3 OTHOCHTe.TJbHO ÓOJJbllJHX ľJly611r1ax. 

Mineralogy and petrography of pegmatites in the Tatride crystalline 
(West Carpathians) 

A bri ef cumprehensive mineralogical and petrogra phical review of peg
matites occuring in the Tatride crystalline is given. P egma tites of the Malé 
Karpaty Mts., Nízke Tatry Mts., Západné Tatry Mts., Vysoké Tatry Mts., 
Veľká Fatra Mts., Malá Fatra Mts., Malá Magura Mts., Žiar Mts., Branisko 
and Čierna Hora Mts. were investigated. Characteristics of the country rock, 
mode of emplacement, paragenetic mineral complexes development, mineral 
composi tion and trnce element eon tent in feldspars are discussed. 'ľhree 
types of pegmatite may be defined according to r esults in the Tatride area. 
Approximately three main factors conducted to their origin: crystallisation 
of the residual melt, resorbtion and autometasomatism. According to these 
factors, lhe prepondary part of the Tatride pegmatites is presumed to ori
ginate in r elatively deep crustal conditicms. 

Na základe dlhoročných výskumov pegmatitových výskytov a ich spätosti 
s materskými horninami W. T. Sc ha 11 e r (1925), F. L. He s s (1925), H. B j ä r-
1 y k k e (1937) , A. E. Fersman (1940, 1952), A. N. Za varickij (1947), 
V . J. Kuznecov (1951) , E. N. Cameron - R H. Jahns - A. I. 
Ma k Na i r - L. R. Pa g e (1951) , K. A. V 1 a s o v (1952, 1956), V. D. Ni
kit in (i952 , 1955), R. H. Ja h n s (1953), A. I. Gin s b u r g (1955), H. Schne i
de r h ä h n (1961) , N. A. Solodov (1961, 1962), H. S . Sl ep nev (1962), 

* RNDr. Štefánia Dá vid o v á, CSc., Katedra mineralógie a kryštalografie PF UK, 
Gottwaldovo nam. č. 19. 886 02 Bratislava. 
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H. S. S 1 e pne v - G. B. Mele n t je v - Ju. I. F i 1 i po v a (1963), N . A. 
Solodov - Ju. I. Filipová (1965) , E. K. Lazarenko V. I. Pav-
1 i ši n - V. T. Laty š - Ju. G. S or o k in (1973) dospeli k náhľadu, že 
skôr ako sa pristúpi k štúdiu genézy intruzívnych hornín, ich autometasoma-
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Otr. 1. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Malých Karpát 
1 - kenozoikum vcelku, neogén, paleogén - centrálnokarpatský flyš , 2 - mezo
zoikum vcelku, krieda, jura a trias , 3 - paleozoikum, perm a karbón vcelku, 4-23 -
predmezozoické magmatity (varíske a neznámeho veku), 4 význačnejšie p eg
matitové a aplitové žily v rulách a granitoidoch, 5 - leukokratný granit, miestami 
až muskovitický a dvojsľudový granodiorit, 6 - vrchné autometamorfované apli
ticko-pegmatitové žulové pásmo Vysokých Tatier, 7 - apliticko-pegmatitické granity 
Suchého, Malej Magury, Žiaru a Braniska, 8 - syntektonické apliticko-pegmatitické 
granity Suchého a Malej Magury, 9 - strednozrnné biotitické metasornaticky zm e
nené granodiority, 10 - leukokratný granit bohatý na muskovit , 11 - autometamor
fované biotitické a dvojsľudové granity s ružovými draselnými živcami (typ P rašivá) 
alebo autometamJrfované bližšie neurčené granity, 12 - autometamorfované biot i
tické a dvojsľudové granily až grnnodiority (magurský typ), 13 -- autometamorfovan é 
a dynamometamorfované partie dvojsľudového granitu, 14 - biotitický granit a gra
nodiorit na kontakte prašivských a ďumbierskych granodiorito v s porfyroblastmi 
ružových K-živcov, 15 - leukokratná fácia biotitických granodiori tov až kremitých 
dioritov, 16 - oblasť hojnejšieho výskytu pegmatitov v dvojsľudových granitoch až 
granodiori toch bratislavského typu, 17 - biotitický kremenný diorit (trondhjemit) a ž 
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stredne Zľnitý granodiorit (ďumbiersky typ) vo N. Tatrách s prechodmi do muskovi
ticko-biotitického granodioritu (vysokotatranský typ), biotitický až muskoviticko-bio
titický stredne zrnitý neporfyrovitý granodiorit (smrekovický typ), 18 - dvojsľudové 
stredne zrnité granity až granodiority (bratislavský typ) , 19 - svetlý biotitický až 
dvoj-sľudový granit porfyrovitý, stredo- až hrubozrnný (typ Žiar), 20 - amfibolické 
až biotiticko-amfibolické diority s kremeňom, 21 - syntektonické autometamorfované 
biotitické a dvojsľudové granity až granodiority s ružovými K -ži vcami (magurský 
typ), 22 - bio-ti ticko-muskovitické granity, granodiority až kremité čiastočne mylo
nitizované diority, 23 - synteklonický biotitický kremenný diorit a granodiorit a bio
titický kremenný dior it a granodiorit miestami syntektonický, 24-33 - prote
rozoikum, 24 - biotitické a sericiticko-biotitické fylity, biotiticko-svorové ruly a pa
raruly s granátom, miestami so staurolitom, 25 - biotilické a dvojsiudové pararuly , 
miestami so slabou injekčnou prímesou, 26 - ,.primo.rogénne" migmatity s pod
statným podielom substrátu a metatektu, 27 - ,,primorogénne" migmatity s prevlá
dajúcim metatektom, 28 - žulo.ruly a migmatity so slabým podielom substrátu, 29 -
migmatitické ortoruly (ortoruly vôbec), 30 - neskoroorogénne migmatity s pod
statným podielom substrátu a metatektu, 31 - migmatitizované pararuiy s prevlá
dajúcim podielom substrátu, 32 - neskoroorogénne migmatity s prevahou metatektu, 
33 - amfibolity, 34 - lokality vzoriek pegmatitov s draselnými živcami, ktoré sa 
analyzovali detailnejšie, 35 - lokality vzoriek pegmatitov s draselnými živcami, pri 
ktorých sa vykonali len mikroskopicko-optické určenia. 

Fig. 1. Studied pegmatite occurences and their geological background in the Malé 
Karpaty M ts. area. Explanat ions to Fig. 1-10: Cainozoic in the whole (Neogene, 
Palaeogene developments, Centra! v\Test Carpathian flysch), 2 - Mesozoic rocks 
in the whole (Triassic, Jurassic and Cretaceous developments), 3 - Palaeozoic rocks 
in the whole, 4-23 Pre-Mesozoic magmatites (Variscan and of unknown age): 4 -
Important pegmatite and aplite veins in gneiss and granitoid country ro,ck, 5 -
Leucocratic granite, locally muscovite and two-mica granodiorite, 6 - "Upper" auto
metamorphosed aplitic-pegmatitic granite belt of the Vysoké Tatry Mts. area, 7 -
Aplitic-pegmatitic granite of the Suchý - Malá Magura Mts., Žiar Mts. and Bra
nisko Mts., 8 - Syntectonic aplitio-pegmatitic granite of the Suchý - Malá Ma
gura Mts. , 9 - Mediumgrained biotite granodiorite , metasomatically altered , 10 -
Leucocratic, muscovite-rich granite, 11 - Autometamorphosed biotite and two -mica 
grani te with pink potash feldspar (the Prašivá type) or autometamorphosed, unspeci
fi ed granite, 12 - Autometamorphosed biotite and two-mica granite and grano
diorite (the Magura type), 13 - Autometamorphosed and dynamometamorphosed part 
of the two-mica granite, 14 - Biotite granite and granodiorite on the rim ot the 
Prašivá or úumbier-type granodiorite with pink potash feldspar porphyroblasts, 15 -
Leucocratic facies of the biotite granodiorite and quartz diorite, 16 ~ · Area of 
frequent occurence of pegmatite in the two-mica granite and granodiorite of the 
Bratislava type, 17 - Bioti te quartz diorite (trondhjemite) to medi um-grained gra
nodiarite (the Ďumbier type) in the Nízke Tatry Mts. with transitions to musco
vite-biotite granocliorite (type of the Vysoké Tatry Mts.), biotite to muscovite-biotite 
granodiorite (the Smrekovica type), 18 - Two-mica mediumgrained granite and 
granodiorite (the Bratislava type), 19 - Light biotite to two-mica porphyric granite, 
medi um to coarsegrained (t he Žiar type), 20 - Horn blen de to biotite-hornblende 
quartz bearing diorite, 21 - Syntectonic autometamorphosed biotite to two-mica 
granite and granodiorite wi th pink potash feldspar (the Magura type), 22 - Bio
tite-muscovite granite, granodiorite and partly mylonitised quartz-diorite, 2:3 ~ 
Syntectonic biotite quartz-diorite to granodiorite and biotite quartz-diorite, locally 
syntectonic granodiorite, 24-33 P roterozoi c: 24 - Biotite and serici te-biotite phyllite, 
biotite schist with granate, locall y with staurolite, 25 - Biotile and two-mica pa
ragneiss, locally with weak injection admixture, 26 ~- "Primorogenic" migmatite 
with important share of palaeosome, 27 - "Primorogenic" migmatite with substan
t ial share of neosome, 28 - Granite-gneiss and migmatite vvith low share of pa
laeosome 29 - Orthogneiss, 30 - Late-orogenic migmatite with important share 
of palaeosome, 31 - Migmatised paragneiss with predominant palaeosome, 32 -
Late orogenic migmatite with p,redominant neosome, 33 - Amphíbolite, 34 - Peg
matite occurence with substantial analytical data of potash feldsp ar, 35 - Pegmatite 
occurences with optical data of potash feldspar 
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Obr. 2. Lokalizácia skúm aných vzor iek pegmati tov Nízkych Tatier 
Vysvetl ivky a ko pri obr. 1 
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Fig. 2. Studied pegmatite occi.lrences an d their geological background in the N ízke Tatry Mts. area. Explanations as 
in the F ig. 1 
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Obr . 3. L okali zácia skúman ých vzoriek pegmatitov Západných Tatier . Vysvetlivky ako pri obr. 1 

~ F ig. 3. S tudied pegmatite occuren ces an d their geological ba ckground in th e Západné Tatry Mts. area. Explanations as 
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Obr. 4. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Vysokých Tatier 
Vysvetlivky ako pri obr. 1 

Fig. 4. Studied pegmatite occurences and their geological background in the Vysoké 
Tatry Mts. area. Explanations as in Fig, 1 

tických procesov, ako aj geochémie, treba tieto procesy najprv sledovať pri 
pegmatitoch. V grani1.oidných intrúziách je zonálnosť slabšie vyvinutá a dife
renciácia sa v jednotlivých fáciách sleduje ťažšie ako v pegmatitoch. V procese 
vývoja granitoidných pegmatitov sa opakuje diferenciačná postupnosť grani
toidov vznikom paragenetických typov v postupnosti: 1. oligoklasový, 2. oligo
klasovo-mikroklínový, 3. mikroklínový, 4. mikroklínovo-albitový a 5. albitový. 
Túto zmenu v type pegmatitov možno sledovať aj v zmene zón od periférie 
do stredu telies. Podobnú analógiu medzi magmatickým a pegmatitovým pro
cesom možno pozorovať aj v geochemických vzťahoch. Od starších intruzívn ych 
fácií hornín po mladšie fácie alebo od starších zón pegmatitov po mladšie zóny 
sa koncentrácia Ca, Mg, Fe a ostatných prvkov s vysokými energetickými u ka
zovateľmi zmenšuje. Postupne v strednom a konečnom št ádiu vzniku in tru
zívnych hornín a pegmatitov nastáva obohatenie o Si, Na, K a prchavé k om
ponenty, ku k t orým pristupujú vzácne prvky. Niktly však nie je vývoj všet
kých týchto typov intruzívnych a pegmatitových zón v jednom tektonicko-mag
matickom cykle. Preto je dôležité zistiť, ktoré zóny pegmatitov a ktoré fácie 
intruzívnych hornín v danom tektonicko-magmatickom cykle prevládajú. To 
môže poslúžiť pri meialogenetických prognózach. 

Pegmatity tatríd sú z mineralogickej stránky v porovnaní s pegmatitmi iných 
lokalít, napr. českého masívu, málo zaujímavé. Ekonomicky sa doteraz nevyu ží
vajú. Ich výskumu sa v minulosti venovala len okrajová pozornosť v r ámci 
štúdia k ryštalinika Západných Karpát. O problematike pegmatitov sú samo-
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statné práce J. V a 1 ach a (1954), J. V a 1 ach a - A. G or ek a (1954), š. D á
vid o v e .i (1970) a D. Kubíny ih o (1970). 

Predkladaná práca podáva stručnú súhrnnú mineralogicko-petrografickú 
charakteristiku pegma.titov vystupujúcich v tatridách Západných Karpát. P od 
kladom na výskum boli pegmat!t ové výskyty v oblast iach kryštalinika Ma
lých K arpát, Nízkych Tatier, Západných Tatier , Vysokých Tatier, Veľkej 

i,<\\ .f1'~0'v...( 

1295,1 

Hm =:::::311--===--
l tG EN O A 

2~ 4~ 5~ 11 1>>~1 l?G 

340 350 
Obr. 5. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Veľkej Fatry 
Vysvetlivky ako pri obr. 1. 
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Fig. 5. Studi ed pegmattte occurences and Lheir geological background in the Vefká 
Fa t ra Mts. area. Explanations as in Fig. 1 
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Obr. 6. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Suchého a Malej Magury 
Vysvetlivky ako pri obr. 1 

Fig. 6. Studied p egmatite occurences and their geological background in the Suchý 
and Malá Magura Mts. Explanations as in Fig. 1 

Fatry, Malej Magury, Žiaru, Malej Fatry, Braniska a Čiernej hory. Presnejšiu 
lokalizáciu vzoriek pegmatitov podávajú mapky (obr. 1 až 10). Každá vzorka 
je označená číslom v mape a v texte, pred číslom j e skratka pohoria. 

Na celkovú charakteristiku pegmatitov a ich posúdenie z genetického hľa
diska alebo z hľadiska ekonomického významu sme si všímali tieto dôležité 
faktory určujúce vlastnosti pegmatitov: 1. charakter okolných hornín, 2. spô
sob vystupovania pegmatitov, 3. vývoj paragenet ických minerálnych komple
xov - zón, 4. minerálne zloženie, 5. obsah stopových prvkov v hlavných peg
matitových mineráloch. 

Charakter okolných hornín 

Pegmatitové telesá v skúmaných oblastiach tatríd vystupujú v kryštaliniku, 
a to tak v endokontakte, ako aj v exokontakte granitoidných hornín. Ich lo
kalizácia je na obr. 1 až 10. 

V granitoidných oblastiach vystupujú pegmatity takmer vo vš etkých opísaných 
varietách. V leukokratných granitoch až muskovitických a dvojsľudových gr ana-
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dioritoch sa zistili pegmatity v Malej Magure severozápadne od Poruby (obr. 6), 
vo Veľkej Fatre a v oblasti Ľubochnianske j doliny (obr. 5). Veľká väčšina peg
matitov Západných Tatier sa nachádza vo vrchnom autometamorfovanom aplitic
ko-pegmatitovom granitovom pásme, a to v oblasti Rákoňa, Kamenistého potoka, 
Brdárovej zvonice, Veľkej kopy a Dlhého úplazu (obr. 3). V apliticko-pegmatitických 
granitoch sú pegmat ity v oblasti masívu Suchého a severozápadne od Poruby v Ma
lej Magure (obr. 6). VeJa pegmatitových výskytov sa priestorovo viaže na autometa
m orfované. biotitické a dvojsiudové. granity s ružovými živcami. Vo Vysokých 
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Otr. 7. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Žiaru 
Vysvetlivky ako pri obr. 1 

Fig. 7. Studied pegmatite occurences and their geological background in th e 
Žiar lVIts. area. Explanations as in Fig. 1 
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Obr. 8. Lokalizácia skúmaných vzoriek p egmatitov Malej 

Fatry 
Vysvetlivky ako pri obr. 1 

Fig. 8. S tudied pegmati te occuren ces and thei r geological 

background in the Malá Fatra Mts. area. Explanatio-ns as 

in Fig. l. 
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Obr. 9. Lokalizácia skúmaných vzoriek pegmatitov Braniska 
Vysvetlivky ako pri obr. 1 

s m 

Fig. 9. Studied pegmatite occurences and their geological background in the Bra
nisko Mts. area. Explanations as 1 n Fig. 1 

Tatrách je to oblasť Litvorového žľabu (obr. 4), v Západných Tatrách oblasť južne 
<Jd Volovca (obr. 3), vo Veľkej Fatre oblasť Ľubochnianskej doliny severovýchodne 
od kóty Jarabiná (obr. 5) , v Nízkych Tatrách je to oblasť doliny Bielej vody a Ma
gurky (obr. 2) a v Malej Fatre oblasť Panošinej (obr. 8). V Žiari severovýchodne 
od Malej čausy sa pegmatity zistili v autometamo-rfovaných a dynamometamorfo
vaných partiách dvojsľudového granitu (obr. 7). V oblasti Malých Karpát buduje 
okolie väčšiny p egmatitov dvojsľudový granit až granodiorit bratislavského typu, 
k torý vystupuje na známych pegmatitových lokalitách, ako sú železná Studnička, 
lom Briežky, Koliba, oblasť Rače, Jura a vôbec juhovýchodné svahy Malých Karpát 
(obr. l). V biotiticko-kremitom diorite ai'. strednozrnitom granodiorite ďumbierskeho typu 
s ú pegmatity situované v oblasti Ďumbiera, Chopku, Derešov, Poľany a doliny Lu
čianky v Nízkych Tatrách (obr. 2). Vo v ysokotatranskom type sa pegmatity vysky 
t uj ú v oblasti Bie,Jovodskej doliny, Kriváňa vo Vysokých Tatrách (obr. 4) a v oblast i 
západne od Rakoňla, v doline Kameni,stého potoka, v Tichej doline, v oblasti Kaspro 
vého vrchu, Goryčko-vej a Brdárovej zvonice v Západných Tatrách (obr. 3). V smre-
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k ovickom type sa pegmatity vyskytujú v oblasti obidvoch Smrekovíc, Nižnej M a tej 
kovej a Kornie tovskej doliny (obr. 5). Zo svetlého biotitického až dvojsľudového 
granitu typu Žiar bolo vyzbieraných len niekoľko vzoriek západne od Dubového 
a pri Halaxinci (-o-br. 7). Biotiticko-muskovitické granity, granodiority až k remité 
čiastočne mylonitizované diority tvoria okolnú horninu pegmatitov v oblasti Čiernej 
hory pri Ťahanovciach (obr. 10). Z bázickejších variet , z amfibolicko-biotitických 
dioritov sú pegmatity v oblasti Koliby a H l bokej cesty v M alých Karpatoch (obr . 1) . 

V niektorých pohoriach sa väčšina pegmatit ov viaže na horniny exokontaktu gr a
nitoidov. V b iotitických a dvojsľudových pararulách až primorogénnych migmatitoch 
sa pegmatity zistili len v oblasti masívu Suchého (obr. 6) a v údolí Dolinkovského 
p otoka v Čiernej hore (obr. 10). Väčšina pegmatitových telies v Čiernej hor e sa 
nachádza v žulorulách a migmatitoch so slabým podielom substrátu. Sú to v ýskyty 
v oblasti Prostredne .i, Vyšnej a Bystrej doliny a severne od Margecian (obr . 10). 
V migmatitických ortorulách a vôbec v ortorulách je situovaných veľa pegmati tov 
v oblasti Vajskovej a Byst rianskej doliny, Kraličky a na J od Rovnej hole v Nízkych 
Tatrách (obr. 2). V migmatitizovaných pararulách až neskoroorogénnych migm.atit och 
sa vyskytujú pegmatity v oblasti Račkovej doliny v Západných Tatrách (obr. 3) , 
severozápadne od Liešťan , severne a severozápadne od Poruby, severozápadn e od 
Tužinej a v údolí Chvojnice v Ma lej Magure (obr. 6), severozápadne od Skleneného, 
v Žiari (obr. 7) a pri hornom toku Veľkej Svinky v Branisku (obr. 9). Z amfi bolitov 
rn skúmali iba pegmatíty v oblasti Malých Karpát a Braniska . 
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Obr. 10. Lokalizácia skúmaných vzoriek p egmatiiov Čierne j hory 
Vysvetlivky a ko pri obr. 1 

Fig. 10. Studied pegmatite occurences and their geological background in the Čierna 
Hora Mts. area. Explanations as in Fig. 1 
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Spôsob vystupovania pegmatitov 

Pegmatity v oblasti skúmaných jadrových pohorí vystupujú alebo v tvare 
nepravidelných, hniezdovitých, šoi',ovkovi tých a lebo žilných foriem. Mocnos ť 

žíl kolíše od niekoľko cm do 1 m, v zdurených partiách dosahujú žily mocnosť 
až 2- 3 m. Táto mocnosť sa zistila pri pegmatitoch Malých Karpát a Veľkej 

F at ry. Žily sú prevládajúcou formou pegmatitov Malých Karpát, Nízkych Ta
tier, Veľkej Fatry a v kryštalických bridliciach Male j Magury. V bridlična

tých horninách prebiehajú pegmatitové žily naj častejšie diskordantne. 
Hniezdovité, n epravidelné a šošovkovité telesá sa často vyskytujú na styku 

granitoidných hornín s horninami plášťa. Sú prevládajúcou formou pegmatitov 
Západných Tatier. Majú väčšiu mocnosť ako žily. Maximálna mocnosť (12 m) 
je v oblast i Malých Karpát, najmenšia mocnosť pegmatitových telies v oblasti 
Žiaru, Braniska a Čiernej hory. 

Kontakt s okolnou horninou je ostrý alebo pozvoľný. Pri ostrom ohrani
čení žilných telies sú styčné plochy rovné, pri nepravidelných telesách 
spreh ýbané. Ostré ohraničenie je niekedy sprevádzané vývojom granát ových 
alebo biotitových lemov. P ostupný prechod pegmatitov do okolných hornín je 
a lebo sprostredkovaný vývojom porfyroblast ov živcov, alebo post upným zväč
šovaním zrna horninotvorných minerálov od horniny do stredu pegmatitu. 

Paragenetické komplexy - zóny minerálov 

V skúmaných pegmatitoch sa vydelilo maximálne 7 paragenetických kom
plexov minerálov - zón, ktoré na základe definícií A. A. B e u s a (1 951, 
1954) a N. A. S o l od o v a (1961, 1962) nemožno vždy označiť ako zóny. Sú to: 
1. aplitová zóna, 2. živcovo-kremeňovo-sľudová zóna, 3. zóna grafického peg
m atitu, 4. zóna blokového mikroklínu, 5. zóna blokového kremeňa, 6. kreme
ňovo-sľudová zóna a 7. albitová zóna. 

Všetky uvedené zóny nie sú zastúpené súčasne ani v jednom pegmatitovom 
t elese. Zóny majú často nepravidelný priebeh a n iekedy tvoria len hniezda 
v inom minerálnom komplexe. Sú rozmiestnené symet ricky, ale aj asymetricky. 
S edem zón bolo zistených len v pegmatitoch Malých Karpát. Šesť zón bolo 
zaznamen ených v pegmatit och Západných Tatier a Malej Magury. V Nízkych 
Tatrách bolo určených 5 zón. Vo Veľkej Fatre boli zastúpené prvé štyri zóny 
a kremeňovo-sľudová zóna. Tri zóny sa zistili v pegmat itoch Žiaru a Malej Ma
gury. V pegmat itoch Braniska sa určili dve zóny, a to druhá a tretia. V pegma
ti.toch Čiernej hory vôbec nebola zistená zonárnosť. Zonárnosť možno pozorovať 
len pri mocnejších pegmat itových t elesách. Vo všetkých sledovaných pohoriach 
sa vyskytujú nezonárne pegmatity, ktoré tvorí živcovo-kremeňovo-sľudovy 

k omplex. 
Prvých päť paragenetických komplexov - zón možno na základe mineralo

gicko-petrografickej charakteristiky a priestorových vzťahov v niektorých po
h oriach priradiť k zónam vzniknuvšim kryštalizáciou zvyškovej taveniny, p r i
čom sa v m alej miere uplatnili aj procesy r esorpcie a autometasomatózy. Po
sledné dva paragenetické komplexy majú vždy metasomatický charakter. 
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Minerálne zloženie 

Minerálne zloženie pegmatitov skúmaných oblastí jadrových pohorí Západ
ných Karpát je veľmi jednoduché. Vo väčšine pegmatitov je najhojnejším 
minerálom draselný živec, ktorý bol identifikovaný ako makropertit a mikro
pertit radu ortoklas až mikroklín, so značnou prevahou mikroklínu rozličných 
štruktúrnych stavov. Plagioklas najčastejšie vystupuje ako oligoklas, m enej 
časté sú bázickejšie variety až andezín a v mladších fázach vystupuj e albit. 
Len ojedinele sa v Malých Karpatoch zistili pegmatity s prevahou oligoklasu. 
Ďalšími najhojnejšími minerálmi sú kremeň , muskovit a biotit. V jednotlivých 
zónach sú pegmatitotvorné minerály zastúpené v rozličnom pomere. Draseiné 
živce prevládajú v niektorých okrajových zónach, niekedy v aplitovej a lebo 
živcovo-kremeňov o-sľudovej , inokedy v nich prevládaj ú plagioklasy. Prev lá
dajúcim minerálom zóny blokového mikroklínu je draselný živec a albitoveJ 
zóny albit. Množstvo muskovitu v porovnaní s biotitom zvyčajne stúpa smerom 
do stredu peg m atitov . 

Z akcesorických minerálov vo všetkých pohoriach prevláda granát. Granát 
bol z pegmatitov Malých Karpát určený ako almandín s vysokým podielom 
spessartínového komponentu (Š. D á vid o v á 1968). ĎaleJ boli ako akces~rie 
určené: apatit , zirkón, turmalín (skoryl), titanit, or tit a monazit. Akcesorické 
minerály sa zistili vo všetkých zónach, pričom prevládajú v aplitovej a albi
tovej zóne. 

Zo sekundárnych minerálov bol určený sericit, muskovit, epidot, chlorit, 
Fe-kysličníky a ílovité minerály. 

Obsah stopových prvkov v pegmatitových mineráloch 

Pegmatity sledovaných oblasti neobsahujú nijaké vzácne minerály prvkov ty
pických pre pegmatitový proces. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sa v m ine
ráloch zisťoval obsah stopových prvkov. V 150 draselných živcoch a plagiokla
soch všetkých pohorí sa zisťoval obsah Mn, Pb, Ga, Fe, Sr, Ba, Li, Rb, Tl a Cs. 
Obsah Tl a Cs bol zistený len v niektorých draselných živcoch, a preto sa T l 
a Cs pri výpočtoch nebrali do úvahy. Množstvo a variácie obsahu ostatných 
stopových prvkov sa zhodnotili z hľadiska pohorí , zón pegmatitov a farb y 
draselných živcov, k torá môže súvisieť s ich genézou. 

Variácie v obsahu stopových prvkov sú najmarkantnejšie podľa jednotlivých 
pohorí (obr. 11), a to v obsahu Sr od 93,6 ppm v oblasti Žiaru do 585,4 ppm 
v oblasti ;t'Jízkych Tatier; v obsahu Ba od 386,3 pprn. vo Veľkej Fatre d o 
2 303,5 ppm v Branisku a v Čiernej hore a v obsahu Rb od 178,2 ppm v Zá
p adných Tatrách do 270,0 ppm v Malých Karpatoch. 

Menej výrazné sú variácie podľa priemerného obsahu stopových prvkov 
v jednotlivých zónach (obr. 12). Kolísanie sa prejavuje v obsahu Sr od 150,7 ppm 
v grafickej zóne do 571,9 ppm v draselných živcoch , ktoré vystupujú ako por
fyroblasty v okolných horninách a v obsahu Ba od 1557,2 ppm v zóne bloko
vého rnikroklínu do 418,0 v g rafickej zóne. 

Nevýrazné sú zmeny v obsahu väčšiny stopových prvkov v draselných živ
coch k farbe živcov (obr. 13). Keď sa n ezistili rozdiely v priemernom obsahu 
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stopových prvkov v draselnom živci podľa farieb vo všetkých pohoriach, uro
bilo sa hodnotenie len v rámci Nízkych Tatier (obr. 14). Aj tu sa v prie
mernom obsahu stopových prvkov zistili veľmi malé, prakticky bezvýznamné 
rozdiely. 

Z hľadiska genézy a hospodárskeho významu pegmatitov má najväčší význam 
obsah stopových prvkov Ba, Sr, Pb a Rb. 

Obsah Ba určuje stupeň diferenciácie pegmatitu n epriamoúmerne a je senzi
tívnym indikátorom rozdielnych generácií živca podľa S. R. Ta y 1 or a et al. 
(1960). Priemerný obsah Ba v K-živcoch študovaných pegmatitov sa mení 
podľa charakteru pegm atitov. Najvyšší obsah Ba (okolo 2305,5 ppm) je v naj
menej diferencovaných pegmatitoch Braniska a Čiernej hory a najnižší obsah 
(okolo 386,3 ppm) Ba majú draselné živce dobre diferencovaných pe5 matitov 
Veľkej Fatry, ktoré patria do 3. typu. Priemerná hod nota obsahu Ba -✓ skúma
ných draselných živcoch je 1382,1 ppm. Ak berieme do úvahy, že V. V. L j a
ch o vi č (1972) pri K-živcoch pegmatitov uvádza priemerný obsah 410 ppm Ba, 
W. K o w a 1 ski (1970) len 220 ppm, je zistený priemerný obsah Ba v sledo
vaných živcoch pri pegmatitoch veľmi vysoký. 

Obsah Sr závisí od mnohých ľaktorov. Podľa M. K. Kor ring a a D. C. 
No b 1 a (1971) len extrémna frakčná kryštalizácia magmy vedie k veľmi níz
kemu obsahu Sr a počas diferenciácie sa koncentruje v plagioklasoch a len 
malá časť prechádza do draselných živcov. Na obsah Sr v draselných živcoch 
niet jednotného náhľadu. K-živce z granitoidných hornín obsahujú podľa 

J. V. Smi t ha (1974) 90 až 800 ppm. V . V. L ja ch o vi č (1972) uvádza prie
merný obsah Sr v draselných živcoch sľudových pegmatitov Karélie 80- 190 ppm 
a stredný obsah pri K-živcoch pegmatitov stanovil na 103 ppm. Priemerný 
obsah v študovaných K-živcoch 217,l ppm uvedenú hranicu dosť prekračuje. 

Priemerný obsah Pb v K-živcoch sa v procese di.ferenciácie zväčšuje. K. H . 
W e dep oh 1 (1956) udáva obsah Pb v K-živcoch 27 ppm a v K-živcoch 
pegmatitov 100 ppm. J. V. Smi t h (1974) uvádza rozsah obsahu Pb v drasel
ných živcoch pegmatitov od 2 do 500 ppm a I. O f teda l (1967) v mikro
klínoch pegmatitov južného Nórska rozsah 10- 500 ppm Pb. V draselných živ
coch pegmatitov tatríd kolíše obsah Pb od < IO do 110 ppm. Pomerne nízky 

s, 

Rb 

MK NT ZT n MM MF B Cti Í 

Obr. 11. Priemerné hodnoty Ba, Sr, Rb 
v draselných živcoch pegmatitov z jed
notlivých pohorí. MK - Malé Karpaty, 
NT - Nízke Tatry, ZT - Západné Tatry, 
VF - Veľká Fatra, MM - Malá Ma
gura, MF - Malá Fatra, B ČH - Bra
nisko, Či erna hora, ž - Žiar 

Fig. 11. Average contents of Ba, Sr and 
Rb in the potash íeldspar of individual 
a reas. Abbrev ations: MK - Malé Kar
paty Mts., N T - Nízke Tatry Mts ., ZT -
Západné Tatry Mts., VT - Vysoké T a 
try Mts. , VF - Velká Fatra M ts ., MF -
Malá Fatra Mts., BČH - Branisko and 
Čierna Ho-ra Mts., ž - Žiar Mts., x -
average of the Ba, Sr and Rb content, 
respectively. Contents in ppm. 
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Obr. 12. Priemerné hodnoty Ba, Sr v dra
selných živcoch a plagioklasoch z jed
notlivých zón pegmatitov skúm3.ných po
horí 

Fig. 12. Average contents of Ba a nd Sr 
in potash feldspar and plagioclase in 
paragenetic mineral assemblages of the 
'ľatride crystalline. Plagioclase - por
phyroblasts - graphic pegmati te - felds 
par-quartz-mica pegmatite - block peg
matite, x - ave rage content, contents 
in ppm. 

priemerný obsah 43,9 ppm v sledov a
ných draselných živcoch poukazuje na 
ich vznik v skoršom vývojovom štá
diu, ako je typicky pegmatitové. 

Aj obsah Rb s diferenciáciou mag
my v K-živcoch stúpa a koncentr uj e 
sa na konci pegmati tového až hydro
termálneho štádia, keď môže dosiah
nuť až 2 °ľo . Rb vstupuje do štruktúry 
živcov najmä pri nízkom tlaku. Obsah 
Rb sa zväčšuj e p ri K-živcoch, ktor ých 
vznik je spätý s metasomatickými 
procesmi. P riemern ý obsah Rb v K-živ
coch pegmatitov jadrových pohorí 
217,0 ppm je pri živcoch pegmatitov 
veľmi nízk y, pretože V. V. L j a c h o
vi č (1972) u vádza stredný obsah 
5485, ppm. 

Záver 

Na základe uvedených údajov možno v oblasti t atríd vyčleniť 3 typy peg
mati tov, k tor é sú v úzkom genetickom vzťahu s in truzívnymi h ornin ami: 
1. pegmatity a aplit y späté s neskoroorogénnou intrúziou biotiticko-kreme
ňového d ioritu až granod ioritu, ktoré obsahujú sivý alebo b iely draselný živec; 
2. pegmatity a aplity späté so vznikom autometamorfnej fácie dvojsľudových 
g r anodioritov, ktoré obsahujú ružové draselné živce; 3. pegmatity a aplity, 
k torých vznik je spätý s aplit icko-pegmatitickými g ranitmi; rozšírenie jednot
livých t ypov v sledovan ý ch pohor iach je rozličné . 

Vystupovanie m inerálny ch k omplexov, m inerálne a chem ické zloženie sú 
odrazom podmienok vzniku skúmaných pcgmatitov a umožňuj ú zaradiť peg
m atity podľa klasifikácií tak to: Podľa A. E. Fe r s man a (1940) patria k peg
m atitom čistej lín ie d o typu obyčaj ných, čiastočne granátick ých a ojedinele 
m usk ovitových pegmatitov. Podľa K. A. V 1 a s o v a (1961) ich možno priradiť 
k prvému paragenetickému typu - g r afickému, m iestami s prechodom k dru
h ému blokovému typu. V klasifik ácii A. I. G i n s bu r g a (1955) patria m edzi 
jednoduch é plagioklasovo-mikroklínové pegmatity podobne ako aj v klasifi
kácii N . A. S o 1 od o v a (1961). 

T ri hlavné fa ktory - teplota, hÍbka a geochemický charakter p rostredia, 
v ktorom vznikali sledované pegmatiťy, sa odvodili z u vedených ú dajov. 

Teplota vzniku 1. typu pegmatitov j adrových pohorí bola na základe dvoj
živcového teplomeru určená na 530 až 575 °C (Š . Dá v i d o v á 1971). 

Hibka vzniku pegmatitov sa stanovila na základe t roch hlavných kritérií : 
a) pa ragenetických komplexov minerálov - pomerne malý počet zón, ich slabá 
diferenciácia najmä pri 1. a 3. type, častý výsky t n ezonárnych pegmatitov, 
b) minerálneho zloženia - prevaha m ikroklínu nad ostatnými živcami, ojedi-
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Obr. 13. Závislo sť priemerných hodnôt Obr. 14. Závislosť priemerných 
niektorých prvkov draselných živcov niektorých prvkov draselných 
z pegmatitov skúmaných pohorí od fa rby z pegmatitov Nízkych Tatier 

hodnôt 
živcov 

od ich 
draselných ži vcov fabry 

F ig. 13. Dependence between content of Fig. 14. Depend ence between contents of 
different elements and potash feldspar different elements and potash fe ldspar 
colour in individual areas. White colour in the Nízke Ta try Mts. area. 
- grey - pink colour, x - average White - grey - pink x - average 
content. content. 

n ele prevah a plagioklasu s pomerne vysokým obsahom An-komponentu, častý 
obsah biotitu a prítomnosť akcesorick ých minerálov, ako granátu, t itanitu, 
c) obsahu stopových prvkov v pegmatit och a pegmatitotvorných m ineráloch -
neprítomnosť vzácnych minerálov, pomerne v ysoký obsah Ba a Sr v draselnom 
živci, nízky obsah Rb a Pb v draselnom živci, obsah Li 1000 ppm v biotite. 
Podľa údajov A. I. G inz bur ga -- G . G. Ro dion o v a (1960) pegmatity 
takého charakteru sú n a rozhraní medzi pegmati tmi vzácnych zemín a sľúdo
vými pegmatitmi, ktorých h íbka vzniku sa pohybuje od 5 d o 8 km. Prvý t yp 
p egmatitov vznikol vo väčších híbkach ako druhý . Preto je malá pravdepo
dobnosť výskytu primárnych vzácnych m inerálov. 

Prostredie, v k torom pegmatity vznikali, sa vyznačovalo nízkym obsahom 
vzácnych prvkov a prchavých zložiek, čo sa prejavilo v nedostatku v zácnych 
minerálov, ako aj v n ízkom obsahu s top ových p rvkov Cs, Tl, Li, Rb, P b v dra
selnom živci. 
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Na vzniku pegmatitov tatríd sa zúčastňovala kryštalizácia zvyškovej tave
veniny, ktorú v malej miere sprevádzal na jednej strane proces resorpcie a na 
druhej strane proces autometasomat ózy. Aj keď j e proces kryštalizácie zv yš
kov e j magmy základným, v niektorých t elesách možno pozorovať silnejšie re
sorpčné alebo aut ometasoma tické až metasomatické vplyvy. Tieto procesy sa 
na vzniku t roch pegmatitových typov zúčastňovali v nerovnakej miere. 

Doručené 9. II. 1977 
Odporučil I. Varga 
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Mineralogy and petrography of pegmatites 
in the Ta tr ide crystalline ( West Carpathians ) 

ŠľEFÁNIA DÁVIDOVÁ 

In comprehensive manne r pegmatite occurences of the Tatride crystalline 
were studied. According to pegmatite type, type of the country rock, m ineral 
composition and trace e lement contents of main pegmatite minerals, paragenet ic 
d eve lopment and to the mode of emplacem ent, these pegmatite occurences a r e 
classified. P egmatites of the Tatride crystalline were studied in areas as follows: 
t h e Malé Karpaty Mts., Nízke Tatry Mts., Západné Tatry Mts ., Vysoké T a
t ry Mts., Veľká and Malá Fatra Mts. , Malá Magura Mts., Žiar Mts. , Branisk o 
and Čierna Hora Mts. 
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Pegmatites in the Tatr ide crystalline occur both in the endo- and exomorphic 
zone of granitoide bodies . They form irregular b odies , chambers, len ses or 
dykes. The thickness of dykes varies from sever al centimeters to one meter, 
in thickened parts up to 3 meters. l\/laxi.mal estimated thickness of an irregula r 
chamber was 12 m. 

Seven paragenetic mineral assemblages have been determined in these 
pegmatites. These assemblages frequently occur as mineral zones : 1 - a pli tie 
zone, 2 - feldspar-quar tz-mica zone, 3 - graphic pegmatite zone, 4 -
block-shaped microcline zone, 5 - block-shaped quartz zone, 6 - quartz-mica 
zone and 7 - albite zone. 

The proportion of individual zones on pegmatile edifice varies in different 
areas . Mainly unizonal pegmatite t ypes prevail. 

The mineral composition of pegmatite bodies is relatively simple. The most 
common minerals are variously ordered potash felspar and quartz, fu r t h e.r pla
gioclase and mica commonly occur. Wide-spreaded accessory mineral is gar net, 
apatite is common, zircon, tourmaline (schorl), titanite, orthite and monazite 
are less frequent. 

T he most evident variability in trace element content of the potash feldspar 
was ascertained dependent to the sample site (differe nces between indiv id u al 
areas). H ig hest variability was estimated in contents of Sr, Ba and Rb. Less 
pronounced variation orf trace element contents is manifested according to 
ascertained paragenetic mineral assemblages: only the contents of Sr and Ba 
show significant variat ions. A weak variability of trace element content was 
established dependent on the feldspar colour. 

Higher barium content was ascert a ined in weakly differentiated pegmatites 
whereas in strongly differentiated ones the barium content decreases. Sim ilar 
variations w er e ascertained in overall lower strontium content of pegmat ites. 
Despite expectations, a generally inverse behaviour of t he Rb content in re
la t ion to former elements was not ascertained. 

Three pegmatite types were delimited in the Tat ride crystalline complex es 
of the West Carpathians. The first type is represented by pegmatite and aplite 
occurences connected to late-orogenic intrusions. The second pegmatite type 
is represented by pegmatite and aplite bodies connected to autom etam or phic 
facies of two-mica granitoids. The third type has genetic relations with aplitic 
and pegmatitic granites. 

All pegmatite occurences of the Tatride crystalline are represented by com
mon pegmatite types. Grenate- and rnuscovite-pegmatite types are less frequ ent. 

T he studied pegmatites generated in a medium of low volatile and trace 
element content. The generation of these pegmatites was governed by the 
crystallisation of a residual granitic m elt. Autometasomatic and r esorbition 
processes are deduced to contribute in feeb ler manner to pegmatite or igin . 

Preložil I. Varga 
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Vodohospodársky význam oblasti viateho piesku 
v Záhorskej nížine 

(2 obr. a 4 tab. v texte) 

ZORA BONDARENKOV Á * 

3tta4eHHe B5lTblX necKOB B o6~aCTH 3aropCKOH 
HH3MeHHOCTH no OTHOWeHHIO K B0)],HOMY 

X035lHCTBY 

Ha OCHOBaHHH pe3y.n bTaTOB ITOHCKOBb!X pa6oT 

B ces e pOBOCTOlJHOH lJaCTH 3aropCKOH Hl13MeHHOC

Tl1 B CT3Tbe OITl1C3Hbl r11,o:poreoJIOľ1FleCKI1e ycJIO

B115l B5lTb!X rrecKOB Ha ytJaCTKe Me>KJ\Y f1Jiaseu

K11M M11Ky"~awoM, Ueposos-Jl11ecKOBb!M a lllaH

M1KOBbIMl1 fyMeHU3MH. 

Water management significance of the wind-borne sand area in 
Záhorská nížina lowland (Western Slovakia) 

Water management significance of wind-borne sand area in the Záhor
ská nížina lovrland area relies in possibility of its utilisation as a supple
mentary drinkwater source in this deficite area. Based upon results of 
pioneering exploration, hydrogeological conditions of the area are eva
luated. 

J ednou z oblastí, v ktorých je zaistenie zdrojov úžitkovej vody prvoradým 
predpokladom ďalšieho hospodárskeho rozvoja, je aj Záhorská nížina. V záso
bách podzemnej vody sa až donedávna pokladala za neperspektívnu oblasť. 

Naľnovšie hydrogeologické výskumné a prieskumné práce tento náhľad vy
v r á tili a poukázali na možnosť vodársky využiť niektoré veľmi výdatné kvar
térne nádrže podzemnej vody, ktoré sa v Záhorskej nížine zistili a vyčlenili. 
Patrí k nim aj severná časť tzv. centrálneho územia viateho piesku Záhorskej 
nížiny (J. Hromádka 1935). Táto časť má približne rozlohu 100 km2 v pru
hu širokom 5-10 km tiahnúcom sa smerom na SV od spojnice obcí Plavecký 
Mikuláš-Mikulášov po obce Borský Mikuláš-Šajdíkove Humence-Hlbo
ké-Šranek (obr. 1). 

Ú zemie je samostatným hydrogeologickým celkom v rámci hydrogeologického 
rajónu XXV Q 101 bd. 

* R NDr. Zora Bond are n k o v á, IGHP, n. p., Žilina, závod Bratislava. 
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Geologické pomery 

Takmer celé podložie komplexu viateho piesku tvorí karpat, len pri Bor skom 
Petre je v podloží vrchný baden, spodný baden a sarmat. Karpat je v šlírovej 
fácii, prevažne ako sivý vápnitý íl, len miestami bol navŕtaný sivý st redne 
zrnitý vápnitý piesok. Viaty piesok je vo vrchných polohách prevažne svetlo
hnedý až hnedožltý, spodné polohy sú vybielené. 
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Zrnitostne má naJvacs1e zastúpenie frak cia od 0,25 d o 1,00 mm - 60 % až 
97 %. Frakcia od 0,063 do 0,25 mm je zastúpená od 3-40 %, frakcia od 1,00 d o 
2,00 mm nepatrne a len v ojedinelých prípadoch dosahuje až 10 °/o. 

Viaty piesok charakterizuje petrografická jednotvárnosť materiálu. Úplne 
p revláda kremitý materiál (88- 92 %), zvyšok tvoria živce (8-12 %). Z ťažkých 
minerálov je najčastejší granát, amfibol a staurolit. Rudné minerály sú m enej 
časté. 

Predpokladá sa wurmský až holocénny vek viateho piesku, ale nevylučuj e 
sa ani možnosť, že vznikol v starších obdobiach, ako j e wurm. 

Morfologicky viaty piesok vytvára rozličné typy dún: s podkovovitým 
pôdorysom, priečne a pozdÍžne a kombinácie týchto troch tvarov dún (Š. J a n
š á k 1952). 
Mocnosť viateho piesku opisovanej časti územia závisí od jeho vlastného 

morfologického vývoja a od morfológie jeho neogénneho podložia. Oba tieto 
faktory spôsobujú kolísanie celkovej mocnosti viateho p iesku od 2,0 do 40 m. 

Hydrogeologické pomery 

Ílovitý vývoj karpatu sa uplatňuje ako nepriepustné podložie súvisle zvod
neného komplexu viateho piesku. Morfológia podložia určuje v hlavnej miere 
smer a spád hladiny podzemnej vody. Karpat v piesčitej fácii vytvára s nad
ložným pieskom jednotný zvodnený horizont. Súvisle zvodnená nádrž pod
zemnej vody vo viatych pieskoch nie je hydraulicky spojená s povrchovými 
tokmi a zásoba podzemnej vody sa dopÍňa výlučne atmosferickými zrážkami. 

Báza viateho piesku je v plnom rozsahu nad miestnou eróznou bázou a pra
menné vývery alebo skryté prítoky podzemnej vody z viateho piesku sa trvale 
zúčastňujú na zvyšovaní prietokov povrchových tokov v okra jových častiach 
nádrže . 
Voľná hladina podzemnej vody j e v dôsledku pomerne členitého povrchu 

viateho piesku v hlbke od 1,00 do 14,5 m. V dôsledku morfológie povrchu 
n eogénu, ktorý má spád na S, SV a JV, sa nádrž pod zemnej vody prakticky 
odvodňuje týmito smermi. 
Podľa smeru prúdenia podzemnej vody možno celú oblasť rozdeliť na dve 

časti - severnú, s rozlohou 43,1 km2, a JUznu, s rozlohou 57,2 km2• Hranicu 
m edzi nimi tvorí rozvodnica podzemnej vody. 

◄ 
Obr. 1. Hydrogeologické pomery viatych pieskov (spraco\·ané podľa V. Ba ňa e-
k é h o, A. S a b o 1 a, 1973) 
1 - viate piesky, 2 - sedimenty inundačných území, 3 - fluviálne uloženiny, 
k vartér, 4 - slienité íly a p,iesky [karpat], 5 - sliene a slieni té íly, 6 - zlepence 
(baden), 7 - sliene a pestré slienité íly, 8 - detto, s reziduálnym pokryvom fluviál
nych ulo-ženín (S'armat), 9 - hydroizohypsy, 10 - hydrogeologické vrty, 11 - pozo
rovacie vrty, 12 - pramene, 13 - rozvodnica podzemnej vody, 14 - smery prúdenia 
podzemnej vody, 15 - tektonická línia 
Fig. 1. Hydrogeological conditions of wind-borne sand (according to V. Baňa c ký -
A. S abo 1 1973). Explanations: 1 - wind borne sand, 2 - flooding area sediments, 
3 - fluviatile sediments, Quarternary, 4 - marly clay and sand, Karp,atian, 5 -
mairl and marly clay, 6 - congl-omerate, Badenian, 7 - mar! and variegated marly 
cLay, 8 - the same with residual fluviatile cover, Sarmatian, 9 - hydroisohypses, 
10 - hydrogeological borehole, 11 - observation borehole, 12 - spring, 13 ground
watershed, 14 - groundwater flow direction, 15 - tectonic line. 

149 



Južná časť sa odvodňuje vo forme pramenných prelivov v pramennej lín ii 
dlhej asi 4,5 km, v ktorej je dovedna 10 prameňov s odtokom do Rudavy. Sú 
to vrstvové pramene s priemernou výdatnosťou 3,1 až 11,9 1/s a s celk ovou 
výdatnosťou 56,6-128,5 1/s. Pri rašelinisku v Prievaloch sa odvodňovanie usku
točňuje skrytými prítokmi podzemnej vody, ktorá sa zúčastňuje na prírastk och 
prietoku v povrchovom toku od 7,4 do 67,7 1/s. S everovýchodná časť nádr že sa 
odvodňuje po okrajoch, a to prevažne skrytými prítokmi do povrchového t oku 
a niekoľkými sústredenými odtokmi z rašeliniska s výdatnosťou < 0,5 1/s. 
Celkový odtok podzemnej vody kolísal od 37,3-102 1/s. Severný okraj nádrže 
sa odvodňuje hlavne pramennými vývermi, z ktorých je najvýznamnejší pra
meň Hlavina, a odtokmi z rašeliniska juhozápadne od horného Šranku. Cel
kový odtok, sledovaný na merných prepadoch, bol 20-215 l,'s. 

Špecifický odtok podzemnej vody (vypočítaný pre severnú časť územia) 
v hydrologickom roku 1967 bol 4.08 l/s /km2 a v roku 1968 3,6 l/ s/ km2. 

Koeficient filtrácie viateho piesku sa pohybuje v rozmedzí 1,08-4,25. 10-" m /s, 
hodnota aktívnej pórovitosti sa podľa výpočtov pohybuje v dosť veľkom roz
sahu od 6,42-16,1 %. Stredná hodnota koeficienta hladinových zmien je 
4,1 . 103 m2/deň. 

Z hydroizohýps vykreslených pre maximálny a minimálny stav hladiny 
podzemnej vody sme vyčíslili priemerný hydraulický spád v jednotlivých sme
roch (tab. 1). Potom sme ho brali do úvahy pri ďalšom hodnotení územia. 

Zásoby podzemnej vody 

Pri hodnotení zásob podzemnej vody sme vychádzali najmä zo stanovenia 
prírodných zdrojov podzemnej vody, z ktorých sme potom vyčlenili exploatačné 

zásoby podzemnej vody daného systému odberných objektov. 
Celú záujmovú oblasť sme na výpočet zvolenou metódou rozčlenili na jed

notlivé profily vedené kolmo na spád hladiny podze.mnej vody, pričom sa brali 

/~- l 
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do úvahy rozdiely v hydraulickom 
spáde (obr. 2) a v hodnotách koefi
cienta filtrácie . 

Obr. 2. S chéma výpočtu prírodných zdro
jov podzemnej vody 
1 - profily pre výpočet Da rcyho metó 
dou, 2 - plochy pre výpočet objemových 
zmien z kolísania hladiny podzemne j 
vody, 3 - rozvodnica podzemnej vody , 
4 - okraj viatych pieskov 

Fig. 2. S cheme of the groundwater reser
ves evalua t ion 
1 - profi les for evaluation by Darcy's 
method, 2 - a rea fo r volume change 
evaluation based on groundwater table 
fluctuation , 3 - g round-watersh ed, 4 
limits of the wind-borne sand area 



Podľa Darcyho zákona je prietok podzemnej vody, ktorý berieme d o úvahy 
ako prírodné zdroje vo vyčlenených profiloch, vyjadrený 

i = n 
Q = Ľ k i . Ii. Hi. Li 

i = 1 

L; - šírka uvažovaného profilu (m) 
H; - stredná mocnosť zvodnenej vrstvy v profile (m) 
k ; - priemerný koeficient filtrácie v profile (m/s) 

. . . H H1-H2 
i . - hydraulicky spad I = - = - - - -~ 

i i L L 

Výpočet pre jednotlivé profily uvádzame v tab. 1. 

1 

F 

1 

Profil 
1 1 

k (m/ s) I 11 110 
L (m) H (m) 

I-ľ 1.875 13,7 1,25. 10- 1 6,2 
II-Iľ 6.000 9, 6 1,08. 10 - ', 10,7 
III-III' 1.550 4,1 1,25. 10 - 1 4,4 
IV-IV' 3.825 7,8 2,0 . 10 - 1 7,7 
V-V'-1 3.625 12,6 1,25. 10- ', 7,9 
V-V'-2 750 12,6 4,25. 10 - ', 7,9 
VI-Vľ 5.200 6,8 2,02. 10 - 1 9,5 
VII -VIľ 3.100 6,2 1,37. 10 -', 6,6 

(1) 

Tab. 1 

1 

1 

Súčet 

1 

Q 1/ s 1/s 

19,9 19,9 
66,55 86,45 

3,5 89,95 
45,9 134,85 

45,1 179,95 
31,7 211,65 
68,0 279,65 
17,4 297,0 5 

Ako ďalšiu m etódu na stanovenie p rírodných zdrojov podzemnej vody sme 
zvolili výpočet na základe objemových zmien zvodneného komplexu v dô
sledku režimného k olísania hladiny podzemnej vody. Pri výpočte sme vychá
dzali z priemernej hodnot y aktívnej p órovitosti µ = 12,2 %. Do úvahy sme 
b rali obdobie apríl až august 1967 , keď na ce1on1 území hladina podzemnei 
vody k lesala. Výpočet sme urobili podľa vzor ca 

i = n 
Q = Ľ µ.Vo (2) 

i = 1 

V O - objem vysušenej zeminy (m3) 

µ - aktívna pórovitosť 
Výpočet prírodných zdrojov vyčlenených častí územia je v tab. 2. 

Orientačná kontrola tohto výpočtu vychádza z h odnoty špecifick ého odtoku 
v uvažovanom období, k t orý b ol 3,47 l/s/ km 2• 

Podľa vzorca Q = M. F, 
M - špecifický odtok lís/km2 

F - plošný rozsah komplexu viateho piesk u (km2) 

Q = 351,2 1/s. 
Obidve h od noty prírodných zdrojov sú prakticky zhodn é, pričom možno 

uvažovať, že h odnota µ dosadená do výpočtu je blízka skutočnej . 

Z bilančného hod n otenia územ ia sme pre komplex viatych piesk ov vyčlenilí 
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Tab. 2 

Priemerný Objem Prír. 
časť F (m2) pokles hl. vysušen ej 

µ o:o zdroj e Súčet 
podz. vody zvodn. polohy 1/s 

(m) (m3) 1/s 

A-A ' 
26,3. 106 0,46 12,1 . l 0G 12,2 114 114 B-B' 

B-B ' 
rozvodni ca 30 ,9 . 106 0,33 

1 

10,2 . 106 12,2 95,5 21 0,5 
pod z. vody 

· ---
rozvodni ca 
podz. vody 17,2. l OG 0,30 5,16. 106 12,2 48,6 259,1 
E-E' 

---

1 

E-E' 
F - F' 25,9 . 106 0,36 9,32 . 106 12,2 87,7 346,8 
(okraj ) 

koe fici ent infiltrácie (0,'o vsiaknutej zrážkove j vody) s hodnotou 19,8 %. Z ave
d en ím t e jto hodnoty do výpočtu dostávame za sledova né obdobie p r iemer n é 
pnrodné zdroj e v množstve Q = 305 ,3 1/ s. 

P rírodné zdroje podzemnej vody vyčíslené viacerými m etódami dosta točne 

zabezpečujú exploatačné zásoby podzemnej vody, k toré s a vypočítali n a zá
klade údajov zistených pri čerpacích skúškach na č:as exploatácie 30 rokov . 

V zmysle kategorizácie exploatačných zásob podzemnej vod y sme vyčíslili 

nasledujúce exploatačné zá soby (tab. 3). 

Tab. 3 

1 

Kate-

1 

1 Kategória 
Lokalita gória Vrty 

1 1 C2 CJ B 
- --

Horný Šranek 79.9 206- 209 66,8 45,0 
Plav. Mikuláš 77,0 210-216 18,8 16,5 
Šajdíkove Humence 17,4 201 - 204 5,2 -
Cerová -Lieskové 24,6 C-1- C-4 10,4 -

1 

198,9 
1 1 

101,2 
1 

61,5 

-- -

V k at egórii C2 sa berie do úvahy množstvo, ktoré možno z daného profilu 
odoberať rozšíre ním počtu vrtov , vyššie k a tegórie sa počítaj ú pre existujúci 
systé m a parametre prieskumný ch vrtov. 

K v alitatívne hodnotenie podzemnej vody 

Z výsledkov chemických analýz vôd viatych pieskov vychodí, že ide o v ody 
s n ízkou mineralizáciou (M < 150 mg/1) , n evýrazn ého hydrouhličitanovo-vápe
n a t ého a zmiešaného typ u s približn e rovnakým zastúpením hydrouhličita

n ovo-vápen atej a sulfátovo-vápenatej zložky. Cha r ak t eristickým typom tých t o 
vôd sú r elatívne vysoké hodnoty koeficienta Mg/Ca (0,25-0,5) , pomerne 
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značný rozptyl hodnôt pH (5,9-8,0), s prevaznym zastúpením hodnôt mierne 
kyslej oblasti a silne agresívne vlastnosti. Nízka mineralizácia a opísaný che
mizmus sú odrazom petrografického a mineralogického charakteru hornino
vého prostredia obehu podzemnej vody. 

S nízkou mineralizáciou súvisia aj hodnoty celkovej tvrdosti vody, podľa 
ktorých možno vody hodnotiť ako veľmi mäkké (celková tvrdosť < 5,0° nem) . 
Koncentrácia chloridových a dusičnanových iónov je nízka a neškodná. Obsah 
chuťovo nevhodných zložiek železa a mangánu je nízky až nulový. 

Koncentrácia látok, ktoré norma hodnotí ako chemické indikátory znečis

tenia, nepresahuje limitné hodnoty ČSN 83 0611. 
Podzemná voda viateho piesku je voči betónovým materiálom silno agre

sívna (vody „hladové" - agresívne), s uhličitou agresivitou a zreteľne útočná 
kyslosťou. Táto voda svojím chemickým zložením pôsobí na nechránený že
lezný materiál korozívne. 

V tab. 4 je prehľad chemického zloženia podzemnej vody viatych pieskov 
z vybraných vrtov a prameňov. 

Základné parametre chemického zloženia podzemnej vody viatych pieskov 

Tab. 4 

Označenie zdroj a 
-~-

Obsah Prameň Prameň Raše-
zložiek mg/1 Mláka Prameň HV-204 HV-209 HV-215 Dolný linisko 

VIII 
Hla vina Sranek Prievaly 

Mineralizácia 138,75 150.96 83,33 108,85 108,38 126,22 130,75 
Na+-/- K+ , Li 6,6 7,7 6,3 5,2 6,1 11,2 7,0 
Ca2 + 24,45 22,85 11,22 17,64 20,84 15,23 27 ,66 
Mg2+ 5,11 3,89 2,ti7 4,13 :3,16 4,62 3,16 
Fe2 + st. 0,15 0,25 0,05 st. st. 0,27 
Mn2+ st. 0,11 st. 0 st. 0 0 

NH4+ 0 0 0,05 0 st. st. 0,12 
c1- 5,0 3,5 2,5 3,9 5,7 5,6 4,2 
S04- 2 16,46 27,56 26,74 18,1 0 19,75 32,09 51,02 
N02 st. 0 0,02 0 st. 0 0,03 
N0:1- 8,0 2,5 1,0 11.0 4,0 14,0 2,5 
po3 - 0,03 0,02 st. 0,03 0,03 st. 0,02 

4 

HCO3 - 67,1 67,0 18,3 48,8 48,8 30,5 42,7 
tvrdosť 

celková ON 4,6 4,09 2,19 3,44 3,65 3,19 4,6 
tvrdosť 

prechDdná 0 N' 3,08 3,08 1,35 2,24 1,41 1,40 1,96 
pH 7,5 6,9 5,9 7,1 6,7 6,1 6,6 

Dátum 

1 

17. 1. 

1 

10. 7. 

1 

12. 1 O. 

1 

18. 12. 1 21. 12. 1 8. 8. 119. 11. 
odberu 1968 1968 1967 d67 1968 1968 1968 

Z kvalitatívneho hodnotenia podzemnej vody viatych pieskov nevychodí, že 
by bola jednoznačne vhodná ako pitná voda. 

Navrhuje sa úprava tejto vody odkysľovaním dolomitickým filtračným m a
teriálom. 
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Význam podzemnej vody viatych pieskov je v tom, že moze slúžiť ako do
plnkový zdroj pit nej vody, ktorá sa v blízkom okolí hodnoteného územia 
zachytáva z karbonatických komplexov mezozoika a v súčasnosti nepokr ýva 
v plnej miere kvantitatívne požiadavky. Vhodné n1.iešanie vody karbonatick ých 
k omplexov a podzemnej vody viatych pieskov by pravdepodobne mohlo na
hradiť úpravu vody. 

Ochrana podzemnej v ody 

Z hľadiska hygienickej a chemickej ochrany podzemnej vody je nepr iaz
nivá tá okolnosť , že viaty piesok nemá nijakú kryciu vrstvu, takže p od
zemná voda bude ohrozená bezprostredne po narušení súčasného stavu. 

Celková plocha viateho piesku je zároveň infiltračnou oblasťou , pretože 
zásoba vody sa dopÍňa iba atmosferickými zrážkam i. V súčasnosti je p riestor 
prakticky n eobývaný, takže sa podstatný negatívny trvalý vplyv na kvalitu 
vody nepredpokladá. 
Možnosť povrchového znečistenia v blízkosti záchytných objektov m ožno 

vylúčiť vytvorením užšieho ochranného pásma v rozsahu 150~200 m okolo 
každého vrtu, príp. okolo sústavy vrtov v priestore Horného Šranku. Tent o 
roz~ah užšieho ochranného pásma sa navrhuje na základe vypočítaných p olo
m erov depresie pri čerpaní. 

Jedným z možných negatívnych vplyvov na k valitu podzemnej vody je 
zhoršenie kvality zrážkovej vody exhalátmi z priemyselnej činnosti. 

Pokiaľ ide o celkovú kvantitatívnu ochranu podzemnej vody, nepredpokladá 
sa z kom plexu viatych pieskov ďalší väčší sústredený odber (okrem odp orú
čaného m nožstva z hydrogeologicky najpriaznivej.ších okrajových území), ktorý 
by sa približoval k vyčísleným prírodným zdrojom. 

Za širšie ochranné pásmo možno prakticky pokladať in[iltračnú oblasť v ce
lom rozsahu a hlavné zásady kv&litatívnej ochrany podzemnej vody bud e 
treba stanoviť pred začatím exploatácie zdrojov. 

Doručené 3. 10. 1977 
Odporučil A. Porubský 
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Water management significance of the w ind-borne 
sand area Záhorská nížina lowland (Western Slovakia ) 

ZORA BONDARENKOV Á 

The development of wind-borne sand on an elevated Neogene basemen t is 
delimited by villages Plavecký Mikuláš-Mikulášov-Borský Mikuláš-Šajdí
kové Humence-Hlboké-Šramek. This wind-borne sand development repre
sents an important groundwater reservoir with perspective water management. 

Karpathian beds in claystone development represent base of the wind-borne 
san:d in the whole area. Wind borne sediments are represen ted by proper 
monomineral quartzy sand (quartz con lent between 88 and 92 p. c.) h aving 
medium-grained to fine-grained mechanical texture. The mineral composition 
points to relations with sandy ingredients of fluviatile river terraces alongst 
the Morava r iver and testimonies original disposition of w ind-drived material 
(D. Min a i" í k o v á 1963). Thicknesses of w ind borne deposits change between 
2 and 40 m . 

The claystone development of t he Karpathian acts as i1npermeabile underlier 
of t he water-bearing wind borne sand ed1fice. The g r oundwa ter reservoir has 
any hydraulic connection to superficial streams ancl water reserves are supplied 
only by atmospheric condensation. The free groundwater surface occurs in 
depths b etween 1.0 and 14.5 m under the terrain due to relatively dissected 
surficial morphology oi wind-borne sand beds. 

Discharge of t he ground-water occurs through overflow springs (con tact 
springs) or through drowned springs into surficial flows. Specific run-off from 
wind-borne sand was ascertained to alternate between 3.6 and 4.08 1/sec/sq km. 

The evaluation of natural resources has been based on calculated groundwater 
run-offs along delimited profiles (fig . 2). Assuming differe nt stream gradients 
and filtration coefficient kr it w as obtained 

Q ~ 297.05 1/sec. 
Another used m ethod has been based on volume changes of t h e water-bearing 

comp1ex owing to regimen fluctuation of the water table belt. For a period 
of permanent water table decline assuming µ as equal to 12.2 p. c. , it resulted 

Q = 346.8 1/sec. 
Exploiable water reserves have been evaluated for the used system and 

ex plorat ion borehole parameters in C1 category amounting 101.2 1/sec. whereas 
in B category they amount 61.5 1/ sec. 

The importance an d possible utilisation of grounw ater reserves in examin ed 
area is due to the possibility that these reserves may serve as a supplementar y 
drinkwater source. Drinkwater of the area is presently supplied from sur
rounding Mesozoic carbonatic members and its amoun t could not wholly satisfy 
quantitative demands. 

Preložil I . Varga 
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ZO ZIVOTA SPOLOČNOST I 

Vladimír H a n o : Poltárska formácia a keramické suroviny v Lučeneckej kotline 
a v priľahlom okolí (prednesené v SGS v Žiline 24. 9. 1976) 

Žiaruvzdorný íl poltárskej formácie sa ukladal na nepriepustnom podklade. T en 
mohol byť už primárne nepriepustný (slienitý íl egeru) alebo, ako je to vo väčšine 
prípadov, nastala sedimentácia na substrátoch, ktoré sa stali nepriepustnými seku n
dárne, a to tým, že sa kaolinizovali (andezitové pyroklastiká, vrchnokarbónske grafi
tické či sericitické fylity) alebo bentonitizovali (čadičové pyroklastiká), alebo sa íl 
poltárskej série usadil na kaolinickom piesku. 

Všeobecne možno povedať, že sa piesok alebo silne p iesčitý íl poltárskej formácie 
uložili na substráte, ktorý bol v istej miere priepustný. 

Fakt, že sa poltárska formácia uložila na kaolinizovaných súvrstviach, svedčí 
o tom, že tento proces zvetrávania musí byť starší, pravd epodobne sarmatského vek u . 
Je úlohou geologického prieskumu hľadať v podloží poltárskej [ormácie (často aj 
v hlbke 40-50 m) zachované relikty starších kaolinizovaných súvrství a dokázať ich 
hospodársky význam. 

O ekonomickom význame poltárskej formácie a hornín v jej nadloží (kvartér) 
i podloží sa možno presvedčiť. Dokazujú to napr. tehelne spracúvajúce menej kva
litný íl poltárskej formácie (Breznička, Poltár, Zelené, Maštinec), resp. egerský 
slienitý il zmiešaný s kvartérnou sprašovou hlinou alebo zvetranou časťou ílu tejto 
formácie (Luč,enec, Fabianka). Ďalej možno uviesť Kalinovo (závod SMZ Košice) 
vyrábajúce šamot. Zužitkúva žiaruvzdorný íl z ložiska Točnica a Mier, mieša ich 
s kaolinizovaným sericitickým kremencom ložiska Zlámanec a s kalcinovanými Jup
kami z Čiech. Obdobná r eceptúra je pri výrobe kameniny v Tomášovciach (KZ K o
šice). Tu sa využíva íl z ložiska Gregorova Vieska, menej kvalitný íl z Točnice, 
pridávajú sa kalcinované lupky, niečo kremenca zo Zlámanca, íl z Pondelka a d aci
tový tufit z Oreského. Nová obkladačkáreň a dlaždičkáreň vo Vidinej (KZ Košice) 
bude využívať všetky kvalitatívne triedy kaolinizovaného fylitu a porfyroidov z Hor
n e j Prievranej , žiaruvzdorný íl z ložiska Pondelok, Tomášovce-Halič, pričom sa vy
užijú ešte aj suroviny z iných oblastí. Napokon treba spomenúť aj kaolinizovaný 
piesok, ktorý vznikol redepozíciou kaolinizovaných paleozoických súvrství. Úspešne 
sa prevádzkovo vyskúšala ich vhodnosť na výrobu bieleho slinku, pričom sa v istom 
množstve využíva vápenec z ložiska Vajarská. V súčasnosti Západoslovenské cemen
tárne Rohožník odkrývajú ložisko piesku vo Vyšnom Petrovci. Využije sa v Roh ož
níku na výrobu bieleho slinku a farebného cementu. 

Aj keď sa v predmetnej oblasti za ostatných 10-20 r okov našlo niekoľko nových, 
resp. netradičných surovín, dnes ešte nemožno povedať, aké výrobky z nich vzniknú. 
Ukážu to jednák nové prieskumné práce a nové požiada vky ustavične sa rozví jajú
ceho keramického a stavebného priemyslu na Slovensku. 
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SPRÁVY 

Inžinierskogeologické vlastnosti paleogénnych pieskovcov 
a racionálne metódy ich výskumu 

(5 obr. v texte) 

ANNA HYÁNKOVÁ - LADISLAV BOROŠ* 

HttMetteptto-reOJJO ľl11JeCKHe CBOHCTBa naJJeoreHOBbIX neclJaHHKOB H pal.(HOHaJJ bHbie 

MeT0,11,bl HI.\X HCCJie/1,0B a HHll 

Htt)KeHepHo-reoJJ OľH4eCKOe HCCJJe,UOB3HJ-!e naneor eHOBb!X neC43HHKOB Tecao CBH-

33HO C H3llll1MH npe,l(bl.UYll\HMH pa6oT3MH C OÓJ13CTH perHOH3JlbHOH HH)KeHeprwň 
reOJIOľHH C n oB3KHH. ITaCT!l0pTH33UHH naJJ eoreHOBblX neC43!-IHKOB rrptt!-!eCeT Il0 Jl b3Y 

,/\ml pa3p3ÓOTKH l1H)KeHepHo-re oJJOrH4eCKOH KJ1accmp11KaUHl1 11 ,l(JIH COCT3BJl e HH H 

HH)KeHe pHo-reOJJOľH4eCKOľO 3TJ13C3 ropHblX nopo,l( C noBaKHH." 

B paMKaX rracnopTH33UHH neC43HHKOB H COCT3 BJie !-IH5! ÄTJ13Ca Mb! T3K}Ke npe

CJJe,l(OB3 JlH CTeneHb rrpHM eHHMOCTH 3KCrrpeCCHb!X He.L(ecrpyKTHBH blX HH,UeKCOBb!X 

HC!lb!T3HHH J\,151 npet\B3pHTeJlbHOH o ueHK H HX np04HOCTHblX l1 ,l(ecpo pM3U110HHb!X 

xapaKT e pHCTHK. 

Engineering geological properties of Paleogene sandstones 
and rational methods of their research 

Up to date results of Paleogene sandstone passportization will serve as 
a base for their engineering geological classification and for preparation 
ot the "Engineering Geological Atlas of Rocks of Slovakia". Tests of Pa
leogene sandstones point to the possibility of use index charakteristics (dy
namic hardness R, indentation strength O'vtl and ultrasonic velocity v) for 
preliminary evalution of the uniaxial compression strength a0 as w ell 
as of the total deformation modulus D. 

Jednou zo základných úloh nášho výskumu je zostaviť inžinierskogeologický 
atlas hornín Slovenska vo forme pasportizačných listov obsahujúcich základné 
údaje potrebné na komplexné zhodnotenie horninového materiálu. 

Z veľkého počtu typov hornín, k toré sa u nás vyskytuj ú, sme postupne skú
mali granitoidy, neovulkanity (hlavne andezity) a vápencovo-dolomitické hor
niny. V ostatnom čase sme pozornosť zamerali na b ádanie vlastností psamitic
kých stmelených paleogénnych hornín. 

* RNDr. Anna H y á n k o v á, CSc., p. g. Ladislav Bor o š, Katedra inžinierskej 
geológie a hydrogeológie PF UK, Zadunajská 15, 811 00 Bratisla,~a. 
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Pieskovcové komplexy tvoria významnú a dosť rozs1renú zložku najmä 
v paleocéne a eocéne vonkajších a vnútorných flyšových Karpát. Ich typický 
vývoj charakterizuje hrubolavicovitá až masívna textúra s nerovnako mocnými 
polohami a vložkami ílovcov. Prevládajú polymlktné, príp. oligomiktné pies
kovce s pevným karbonátovým tmelom. Časté sú v šak aj glaukonitické pies
kovce, príp. rozpadavé pieskovce s ílovito-slienitým tmelom, ktoré majú často 
nepriaznivé inžinierskogeologické vlastnosti. Veľmi zriedka sa vyskytujú pies
kovce s kremitým tmelom, príp. pevné piesčité vápence so zvýšeným obsahom 
karbonátovej zložky. 

Napriek tomu, že sú pieskovcové komplexy prie.~torovo dosť rozšírené, z inži
nierskogeologického hľadiska (či už ako základovej pôdy alebo ako stavebného 
materiálu) sa im v minulosti venovala minimálna pozornosť. Až v ostatnom 
čase sa v súvislosti s projektovaním význačnejších stavieb (VD Liptovská Mara, 
VD Starina, VD Stará Bystrica atď.) a s propagáciou ich využitia nielen a k o 
stavebného materiálu (hlavne v dopravnom staviteľstve), ale aj ako dekorač
ného materiálu (D. č a ba 1 o v á 1975) stali stredobodom pozornosti inžinier
skych geológov. Dôkazom toho je rozsiahly vyhľadávací prieskum, najmä v tých 
oblastiach Slovenska, kde sú pieskovce jedinou horninou vhodnou na ťažbu . 

Z výsledkov skúšok fyzikálnych a mechanických vlastností vychodí, že pa
leogénne pieskovce možno zaradiť medzi skalné horniny s veľmi variabilnými 
inžinierskogeologickými vlastnosťami. Variabilitu podmieňuje hlavne minerálne 
zloženie a veľkosť zŕn, zloženie a charakter tmelu, obsah prímesí a stupeň 

zvetrania. 
Pri pasportizácii sme veľkú pozornosť venovali štúdiu efektívnosti využi t ia 

rýchlych nedeštruktívnych skúšok, ktoré vykazujú dobrú koreláciu s hodnotami 
klasických skúšok pevnostných a deformačných charakteristík. Pasportizáciu 
sme robili podľa jednotnej metodiky, čo nám umožnilo porovnávať a korelovať 
jednotlivé vlastnosti (M. Matu 1 a - A. H y á n k o v á 1972). Všetky mate
matické operácie pri vypracovaní korelačných vzťahov, ktoré uvádzame, sme 
vykonali pomocou počítača WANG 2200 B na Katedre inžinierskej geológie 
a hydrogeológie PF UK. 

Už v našich predchádzajúcich prácach (A. H y á n k o v á - M. Matu la 
1973; M. Matula - A . Hyánková, v tlači; A. Hyánková-M. Matu-
1 a - L. B or o š, v tlači) venovaných štúdiu granitoidov. andezitov a vápen
covo-dolomitických hornín sme ukázali, že veľmi sľubné údaje poskytujú ľahko 
G"c* a rýchlo stanoviteľné indexové cha-
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Obr. 1. Vzťah medzi pevnosťou v jedno
o-sovom tlaku ac* a dynamickou tvrdosťou 
R* (podľa Schmidta) 

Fig. 1. Relationship between the uniaxial 
compressive strength ac* and the dyna
mic hardness R * (according to Schmidt). 



Naše doterajšie poznatky sme preverili aj na paleogénnych pieskovcoch. Na 
základe doteraz vykonaných skúšok sme dospeli k nasledujúcim uzáverom: 

1. Pomerne tesný korelačný vzťah je medzi dynamickou tvrdosťou R a pev
nosťou v jednoosovom t laku CJc (obr. 1) aj pri pieskovcoch. Koeficient korelácie 
r = 0,720 dáva možnosť prakticky využiť dynamickú tvrdosť R na predbežné 
odhadovanie pevnosti v jednoosovom tlaku CJ c- (Pri granitoidných horninách 
r = 0.732 , pri andezitoch r = 0,825 a pri vápencovo-dolomitických horninách 
r = 0,713.) 

2. Vysoký stupeň korelácie medzi vtlačnou pevnosťou CJv ,i a pevnosťou v pros
tom tlaku CJ c (obr. 2) je dokázaný pri pieskovcoch koeficientom korelácie 
r = 0,884, čo umožňuje spoľahlivo využívať túto indexovú charakteristiku n a 
stanovenie pevnosti v jednoosovom tlaku CJc- (Pri andezitoch r = 0,923 , pri gra
nitoidoch r = 0,845 a pri vápencovo-dolomitických horninách r = 0,661.) 

3. Veľmi tesný korelačný vzťah pri pieskovcoch vykazuje rýchlosť ultrazvuku 
v s modulom celkovej deformácie D (obr. 3), čoho dôkazom je vysoká hodnota 
koeficienta korelácie r = 0,964. (Pri granitoidných horninách r = 0,935, pri 
andezitoch r = 0,930 a pri vápencovo-dolomitických h orninách r = 0,841.) 

4. Pomerne dobrý korelačný vzťah pri pieskovcoch je medzi rýchlosťou ultra
zvuku v a pevnosťou v jednoosom tlaku CJ c (obr. 4). Hodnota koeficienta kore
lácie r = 0,878 umožní aj v tomto prípade predbežne stanoviť hodnotu pev
n osti v jednoosovom tlaku CJc z výsledkov rýchlosti ultrazvuku v. (Pri gra
nitoidných horninách r = 0,807 , pri andezitoch r = 0,832 a pri vápencovo-do-
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Obr. 2. Vzťah medzi pevnosťou v jedno- Obr. 3. Vzťah medzi modulom celkovej 
osovom tlaku ac* a vtlačnou pevnosťou deformácie D" a rýchlosťou ultrazvuku 
a-,t r* ( podľa Šrejnera) v" 
Fig. 2. Relationship between the uniaxial 
compressive strength ac* and the inden- Fig. 3. Relationship between the modulus 
tation strength av,1* (according to Šrei- of total deformation D" and the sonic 
ner). pulse veloci ty v". 
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Fig. 4. Relationship between the uniaxial 
compressi ve strength ac* and the sonic 
pulse ve!ocity v*. 
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Obr. 5. Vzťah medzi modulom celkovej 
deformácie D" a vtlačnou pevnosťou o-vtt* 
(podľa šrejnera) 
Fig. 5. Relationship between the mod ulus 
of total deformation D" and the inden
tation strength o-v,ľ (according to š rei
ner). 

celkovej deformácie D (obr. 5) je preukázaný pri pieskovcoch koeficientom ko
relácie r = 0,753. Dostatočne tesný korelačný vzťah umožňuje informatívne sta
noviť modul celkovej deformácie D z nameraných výsledkov vtlačnej pevnosti 

O"vtl· 

Záver 

Inžinierskogeologický výskum paleogénnych pieskovcov úzko nadväzuj e n a 
naše predchádzajúce práce v oblasti regionálnej inžinierskej geológie Sloven
ska. Pasportizácia paleogénnych pieskovcov poslúži na vypracovanie ich inži
nierskogeologickej klasifikácie a zostavenie inžinierskogeologického atlasu h or
nín Slovenska. 

V rámci pasportizácie pieskovcov a pri zostavovaní atlasu sme sledovali a j 
stupeň použiteľnosti rýchlych nedeštruktívnych indexových skúšok na pred
bežné posúdenie ich pevnostných a deformačných ch arakteristík. 

Na paleogénnych pieskovcoch dokumentujeme mcžnosť prakticky používať 

indexové charakteristiky dynamickej tvrdosti R (podľa Schmidta) a vtl ačnej 
pevnosti O" vu (podľa Šrejnera) na predbežné stanovovanie pevnosti v jedno
osovom tlaku O"c a na základe údajov rýchlosti u lt razvuku v možnosť odha
dovať s dostatočnou presnosťou, hodnoty modulu celkovej deformácie D a pev
nosť v jednoosovom tlaku O"c-

Doručené 10. 1. 1977 
Odpoľučíla D. Čabalová 
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Engineering geological proper ties of Paleogene sandstones 
and rational methods of their research 

ANNA H YÁNKOVÁ - LADISLAV BOROŠ 

The Engineering geological research of P aleogen e sandstones is in close 
connect ion w ith our previous works in t he r egional engineering geology of Slo
vakia . The passportization of san ds ton es will ser ve as a b ase for their 
engin eering geological classification and for t h e p reparation of t he "Engineering 
Geological Atlas of Rock s of Slovakia". 

Within t h e passportiza tion of the Paleogene sandstones the degree of appli
cability of rapid non destructive t ests for a pr elim inary judgmen t of t h eir 
strength and defo rmat ion properties w as also f:o llow ed . Based on the t est s 
results w e documented t h e possibility of pr actical a pplication of t he index cha
r acter ist ic oJ th e dynamic hardn ess R. (according t o Sch midt) and of t he inclen
t a tion st r ength Ovtl (by Šr einer's m eth od) fo r the preliminary establishmen t of 
the uniax ial compressive strength ac- From t h e correla tion s it also appears that 
a n estim at ion with sufďicient precision of the m odulus of total cleformat ion 
D (r = 0.964) an d o.f the u n iaxial compressive !Je strength (r = 0.878) can be 
m ade from the sonic pulse velocity v. 

Preložil E. Bleho 
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ZO ŽIVOTA S POLOCN OSTI 

Bartolomej L e š k o : Výskum ropy a zemného plynu z hľadiska geologickej stavby 
Západných Karpát (prednesené v SGS v Bratislave 3. 3. 1977) 

Od šesťdesiatych rokov, keď sa v predneogénnom podloží na území Rakúska ob
javili významné n áleziská ropy a zemného plynu, stalo sa aj naše geologicky analo
gické územie potenciálne prvoradou oblasťou geologického výskumu na ropu a zemný 
plyn. Preto sme bádateľský program hlbokých štruktúr Západných Karpát z hľadiska 
možností výskytu uhľovodíkov začali v okrajovej, severovýchodnej časti vieden skej 
panvy. Na riešenie otázok vychodiacich z protichodných náhľadov na a lpsko-kar
patské geologické pomery v podloží viedenskej panvy, ale najmä s cieľom pomôcť 
vyhľadávaciemu prieskumu na ropu a zemný plyn sme v severovýchodnom cípe panvy 
lokalizovali oporný vrt Lubina-1. 

Vrt dosiahol hlbku 3236 m a vo vzdialenosti 5-6 km od vonkajšieho okraja brad
lového pásma do hlbky 1900 m overil tektonicky zošu pinatené súvrstvie p aleogén u 
pogosauskej sedimentácie a pod nim do hlbky 2700 m prerazil albsko-cenomanské 
súvrstvie manínskej jednotky. Dôleži té je zistenie stred noeocénneho až spodnoeocén
neho flyšového súvrstvia bielokarpatskej jednotky m agurského príkrovu pod násunom 
bradlového pásm:1 a manínskej jednotky. Pieskovcové polohy vo flyšovo m ·súvrství 
magurského príkrovu sú naplnené horľavým metánovým plynom s koncentráciou 
45-65 Ufu CH4. 

Výskum ropy a zemného plynu z hľadiska geologick ej stavby Západných K a rpát 
sme za merali do troch geologických oblastí (geologických situácií) : 

1. Do podložia flyšového pásma, kde sa realizuje h lboký štruktúrny vrt Zboj-1 
vyhľadávacieho prieskumu Naf ty Michalovce. 

2. Do podložia bradlového pásma a okrajov vnútrokarp atských príkrovov. T u sa 
realizuje hlboký oporný vrt Lipany-1 (severovýchodne od P r ešova) a vrt H anu
sovce-1 v okrese Vranov n/Topľou. 

3. Do pochovaných vnútrokarpatských príkrovov v p odloží centrálnokar patského 
paleogénu. 

Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu, ktoré sm e aplikovali n a našu úlohu, 
ako aj z hlbokého vrtného prieskumu nútia hľadať nové riešenie stavby Západných 
Karpát, a to aj v rámci príkrovovej koncepcie, ktorú naposledy podal D. Andrusov. 
Zistili sme totiž, že napr. granitoidné telesá vnútorných K arpát nie sú sialicky za
korenené, ale „plávajú" na ľahších horninových komplexoch, že bradlové pásm o je 
povrchovou štruktúrou, ktorá sa smerom na J ponár a pod vnútorné Karpaty, že 
sedimentačné pomery v pribradlovej oblasti nútia časovo rozložiť tektonické pohyby 
od v r chnej kriedy do miocénu a pod. Ak prehodnotíme niektoré korelačné alpsko-kar
patské kritériá, napr. alpínsky metamorfizmus a fac iá ln e črty mezozoických sérií 
Karpát a Alp, zdá sa nám, že na Západné Karpaty m ožno aplikovať alpské modely. 
Podľa týchto kritérií by sme v Západných Karpatoch mohli rozlíšiť dve kategórie 

alpínskych p r íkrovov: prík rovy fundamentu alebo koreňové s kryštalinikom v jad
rách a bezkoreňové p ríkrovy, ktorých mezozoické sedimenty sú odtransportované 
ďaleko od pôvodného staršieho podkladu. 

A. Do prvej kategórie by (od juhu na sever) patrili: 
1. J ednotka Bukk u (už mimo nášho územia) a jedn otka gemeríd ohraničená pri 

severnom okraji margeciansko-lubeníckou líniou. D o skupiny Bukku a gem eridných 
príkrovov zahŕňame čiastkové príkrovy so starším a m ladším paleozoickým funda
mentom v jadrách, ku k torým pričleňujeme v iac alebo menej odlúpnuté mezozoické 
či astkové príkrovy s gem eridnou, m eliatskou, hačavskou, jasovskou, rudabánskou 
sériou atď. Tieto m ezozoické komplexy sú rozlične alpínsky m etam orfované, s vý
vojom ofiolitov a „schis tes lustrés", teda so sériami ty pickým i pre eugeosynklinálny 
výv o j penninika západne a východne od Alp. 

2. Do skupiny v epor idných koreňových p r íkrov ov by sme mohli zaradi ť p ríkrov 
Koh úta, Krakľovej , Kráľovej hole_ a Ľubietovej a od ohybu karpatského ob lúka 
smerom na JV čiastkové príkrovy Ciernej hory , Braniska a zemplinika. Nad kryšta
linikom čiastkových jednotiek sú s menšou čí väč.šou odlučnosťou vyvinuté mezo-
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zoické komplexy epizonálne alebo len anchizonálne premenené (séria Veľkého boku 
a divínska séria v pásme Kráľovej hole, struženícka séria a hrbkovská séria s ru
žínskou sériou v jednotke Čiern e j hory a Braniska). 

3. Severnú (okrajovú) skupinu koreňových príkrovov tvorí tatrikum s va rískymi 
granitoidmi, so starším a mladším metamorfovaným plášťom. Mezozoické sedimenty 
tatrika, či už ide o vrásu Gievontu a červených vrchov v o Vysokých Tatrách alebo 
o šiprunskú sériu vo Veľkej Fatre a iné, sú štruktúrne vždy späté so starším pod
ložím. 

B. Druhú kategóriu príkrovov tvoria bezkoreňové, tzv. subtatranské príkrovy 
s ďalekosiahlym horizontálnym transportom mezozoických más. Ich miesto zrodu 
a domovskú oblasť doteraz nepoznáme. V oblasti Slovenského krasu sa izolovane 
vyvinul silický príkrov. Aj ten zaraďujeme do skupiny bezkoreňových príkrovov. 
Smerom na východ od Vysokých Tatier všetky príkrovové jednotky tatrika i bez
koreňových p r íkrovov postupne vyznievajú, až sa napokon končia pri U žhorode 
vyznením krížňanského príkrovu ako posledného východného článku austroalpín
skeho príkrovu Západných Karpát. Penninikum však vo forme zemplinika alebo 
iňačovsko-kričevskej jednotky pokračuje spolu s bradlovým pieninským pásmom 
n a východ na územie Zakarpatskej oblas ti ZSSR. 

Bradlové pienidné pásmo v našej koncepcii pokladáme za miogeosynklinálny až 
eugeosynklinálny šelf karpatsko-alpskej geosynklinály, a p relo ho možno kore lova ť 
s ultrahelvétskym až valaiským pásmom penninika Álp. Vo vývoji karpatského oblú
k a zohral-o funkciu mazadla či podstielky na nasunutie eugeosynklinálnych (pennin
ských) častí na ponárajúce sa pásma helvetíd Západných Karpát. Vonkajší okraj 
penninika zväčša kontúruje oblúkovitý priebeh bradlovéh o pásma. kým vnútorné 
a južné ohraničenie treba spájať s vývinom pripanónskeho hlbinného pásma alebo 
s p ripanónsko-karpatskou sutúrou. 

Vladimír Hanze 1 : Niekoľko poznatkov o vyhľadávaní a využívaní geoterm álnych 
zdrojov v USA a na Islande (prednesené v SGS v Bratislave 
5. 2. 1976) 

Celý svet sa dnes vážne zaoberá úlohou zabezpečiť dostatok energie. Výsledk om 
t oho úsilia je aj vzrastajúci záujem o nové zdroje energie, ku ktorým patrí aj geo
termálna energia. 

I I. sympózium OSN o rozvoji a využívaní geotermálnych zdrojov v máji 1975 
v San Fransiscu (USA), na ktorom sa zúčastnila a j skupina p r acovníkov z ČSSR, 
u kázalo, že sa praktickému využívaniu geotermá lnych zdrojov vo svete venu je do
teraz iba niekoľko krajín. Zatiaľ čo USA, Isla nd, N . Zéland, J aponsko, Taliansko 
a ZSSR majú pripravený rozsiahly výskumný program, ďalšie krajiny za ti aľ i ba 
skúmajú svoje možnosti. 

V USA sú geotermáln e zdroje h lavne v západných štátoch pozdlž cirkumpacific
k éh o pásma mladého vulkanizm u a orogenézy (najvýznamneišie v Kalifornii). Vy 
užitiu geotermálnych zdrojov v USA predchádza rozsiahly vyhľadávací výskum , ktorý 
zabezpečuje US Geological Survey v Menlo Parku. J e vypracovaný geotermálny vý
skumný program, na ktorom spolupracuje rad inštitúcií. Okrem štátneho programu 
sú pripravené a j mnohé geotermálne projekty, v ktorých sú zainteresované tak 
v ládne, ako aj súkromné inštitúcie. 

J ednou z najvýznamnejších, ale najpreskúmanejších oblastí v USA je oblasť The 
G eysers (asi 120 km severne od San Francisca), s ktorou sm e sa mali možnosť obo
známiť. Je to geotermálny systém s prevahou horúcej pary, akumulovanej v t ekto
nicky porušených drob ách tzv . sanfranciskej formácie (jur a a vrchná k rieda). Te
pelnú anomáliu spôsobuje nehlboko ležiaci magmatický zdroj s prejavmi m ladého 
vulkanizmu. V oblasti T he Geysers sa v súčasnosti produkuje n a jviac elektricke j 
energie z prírodne j pary na svete (502 MW) . Slúži na to 144 exploatačných vrtov. 
Nové vrty sú hlboké 2100 a ž 2900,0 m. Olm lo 75 % pary sa odpar í v chladiaci ch 
v ežiach a 25% sa reinjektuje späť do zeme n a obn ovu zásob pary. 

V štáte Oregon je nízkotermálna oblasť v K !amath Falls, kde sa využíva termálna 
voda s teplotou 60-113 °C. Anom álnu teplotu spôsobu je väzba na recentne tektonicky 
aktívnu oblasť na rozhraní p acificke j a americke j kryhy. Ekonomickosť využitia vôd 
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je daná vhodnosťou chemizmu vo dy a plytkým výskytom termálnej vody, zvyčajne 

d o 100,0 m, o jedinele hlbšie . Voda sa využíva na vykurovanie budov, vyhrievanie 
ciest v zime, na pasterizáciu m lieka atď. Exploatuje sa al ebo priamo z ply tkých 
studní č,erpaním do mi esta využi tia, alebo sa používa na zohrievanie studene j vody 
z vodovodu privá dzanej pomocou potrub ia do vrtu, alebo sa využíva voda s n ízkou 
teplo tou (16-27 °C), a to použitím tepelného čerpadla. 

Pokia[ ide o intenzitu a rozmanitos'c foriem prejavu s účasne j hydrotermálnej akti
v ity, je Island istým spôsobom unikát. Vysokotermálne oblast i s výskytom p rírodnej 
p ary sa viažu na zónu holocénneho až recentného vulkanizmu, ktorá je na osi st redo
a tlantického chrbta naprieč Islandom. Teplota pary je od 200,0 do 300,0 °C. 

Nízkotermálne oblasti s vodou t eplou okolo 100,0 °C sa viažu n a územie budované 
terciérnymi až kvartérnymi p latóbazaltmi, ktoré obklopu jú vysokoterm álnu zón u. 

Zatiaľ čo sa pri nízkotermálnych systémoch celková mineralizácia pohybuje 
p revažne od 200 do 500 ppm, pri vysokotermálnych systémoch je p revažne v roz
medzí 600- 1400 ppm. 

Geotermálne zdroje Islandu skúm a N a tional Energy Authority, k torá navrhla 
p rogram na systematický výskum 11 zo 17 perspektívnych vysokotermálnych oblast í. 
Výskum každej oblasti je rozdelený n a tri e tapy, a to na regionálny výskum vyme
dzujúci prognózne miesta, etapu prieskumného vŕtan i a a na základe jej výsledkov 
poslednú etapu - vŕtanie a skúšku exploatačných v rtov. 

V n ízkotermálnych oblastiach sa p ri eskumné práce pomo,cou vrtov zamera n é na 
získanie t er málnej vody na vykurovanie robia n epretr žite. 

Najrozšírenej šou formou využívania termálnej v ody na Islande .ie vykurova ni e 
bytov . Najväčš í vyhrievací systém .ie v Reykjavíku, kde sa na vyku rovanie 98 o;o 
d omov využíva 860,0 1/s termálnej vody s teplotou 86,0 - 128,0 °C. 

Termálna voda s tep lotou pod 100,0 °C na Islande vykuruje 140 OOO m ~ skleníkov . 
Z geotermálnych zdro jov sa v oblasti Námafjall na SV Islandu vyrábaj ú 3 MW 

elektrickej energie. Iba v mestečku H veragerdi termálna vod.a slúži aj na liečebné 
ciele. 

Celkove sa na Islande využíva prevažne nízko te rmáln a voda s teplotou pod 
130,0 °C, pri ktorej nie sú problémy s koróziou a inkr u stáciou. Až v ostatných rokoch 
sa začali p r á ce zamerané na využívanie vysokomineralizovanej termálne j vody s tep
lotou 240,0-290,0 °C a s mineralizáciou až do 50 OOO ppm (n a polostrove Reykj a nes). 
Exper im entálne a v súčasnosti poloprevádzkovo sa skúša v>1u žiti e týchto zdrojov , 
a to priamym miešaním p a ry so sladkou studenou v odou, éÍm sa získava h orúca 
voda použiteľná priamo v distri bučnom systéme. Vyu žívať sa má v roku 1977. 

V USA a j na Islande ide zväčša o jednoúčelové exploatovanie geotermálnych zdro
jov. Kompl exne sa tieto zd roje (napr. spôsobom, ako sa koncipuje u nás) doteraz 
n evyužívajú. 

J. B a b č a n : Vznik a vývoj najranejšej Zeme - problémy a východiská (pred 
nese né v Bratislave 14. 4 . 1977) 

V prednáške sa zdô razňovalo, že pokým niet vier ohodných hypo téz o vznik u 
slnečnej sús tavy, nemožno vypracovať ani zodpovedajúce vierohodné hypot ézy o vý
voj i Zeme. V diskusii o súčasných hypotézach o vzniku slnečnej sústavy a osobitn e 
pla n ét sa vyšlo z najnovších poznatkov astronómie a kozm ochémie. Pozornosť sa 
sústredila najmä na nasled ujúce p ro b]émy . 

1. Homogénnosť protoslnečnej a pro toplanetárne j lá tky. Z hľadiska vývoja plané t 
je t á to otázka veľmi dôležitá, preto.ie ty mohla vysvetliť pravidel nos ť v zmene h us
to ty plané t od Mer kúra p o Pluto. Hustota planét, ako je známe, k lesá po Sa turn, 
potom opäť stúpa, čo je v rozpore s dneš nými náhľadmi n a diferenciáciu hmôt po 
vzniku Slnka. 

2. Casové re lácie vzniku Slnka a p l anét. M oderné hypo tézy sa usi lujú dať vznik 
slnečnej sústavy do približne rovnakého času. Predpokladá sa, že slnečná sústava 
v znikla z jednotnej hmloviny. T re ba konštatovať, že všetky čiastočky hmloviny sa 
m useli pohybovať rovnakým smerom, čiže Slnko i planéty, ktoré z tej t o hmloviny 
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vznikli, by sa mali otáčať rovnako. A však Venuša, Urán a niekoľko mesiacov planét 
sa otáča opačným smerom. 

3. Rozdiely v charaktere terestric1'ých planét. Ak planéty vznikli zo spoločného 

protoplanetárneho materiálu, potom sa ťažko možno uspokoj i ť s vysvetlením, že napr. 
Venuša je v súčasnosti teplejšia ako ostatné planéty preto, že m á int enzívnejší rádio
aktívny rozpad. Príčiny jej vysokej teploty treba hľadať inde. 

4. V ý vo j najranejšej Zeme. Súčasné h ypotézy predpokladajú, že z protoplanetár
neho materiálu kondenzoval i zárodky planéc (planetosimál:v) a z nich potom dro
bením a akréciou narastali protoplanéty. Vzrastaním hmot nosti protoplanét sa zvy
ŠDval tlak, a tým aj t eplota vnútorných vrsti ev, až sa t ieto vrstvy roztavili. Pri 
tavení sa mali oddeliť jednak prchavejšie látky smerom do horných vrstiev s mož
nosťou ú n iku do medziplanetárn eho priestoru. jedna k sa malo redukovať železo 
zo silikátov a skoncentrovať v jadre. Iné hypotézy predpokladajú prítomnosť ele
mentárneh o železa už v protoplanetúrnom materiáli. Novšie výskumy však ukazu jú , 
že jadro Zeme nemusí byť železné, lebo ani iné planéty nemajú železné jadro. 

5. Isté východiská. Mo de rným kozmickým v ýskumom i geologickým p redstavám 
doteraz najviac vyhovuje hypotéza arménskeho astrofyzika Ambarcumjana (1938) 
o pôvode materiálu planét Z J Slnka. Erupciou slnečnej hmoty v dôsledku termo
jadrových reakcií mohli vzniknúť protoplanéty. Pôvodnú Ambarcum janovu hypotézu 
by však bolo treba korigovať v t om zmysle, že erupcia materiálu nastala čiastočn e 
už v čase existencie Praslnka, keď ono prechádzalo štád iom kvázikolapsu a časť 

masy Protoslnka sa vo forme akýchsi fragmentov vymršťovala do priestoru. V mo
mente tzv. kolapsu sa muselo Pro toslnko otáčať okolo svojej osi veľmi rýchlo. Venuša 
napr. mohla vzn iknúť aj oveľa neskô r. Naznačený mecha.nizmus by mohol vysvetli ť 

veľkú hybnosť planét v porovnaní so Slnkom a dal by sa z neho odvodiť aj opačný 
charakter otáčania niektorých telies našej slnečnej sústavy. Do is tej miery by sa 
z tohto m odelu dalo odvodiť aj vysvetlenie h orúcej Venuše i aktívneho Jupitera. 
Skutočnosťou však zostáva, že bez podložených teórií vzniku slnečnej sústavy ne

možno hovorí ť o vývojových etapách Zeme. Preto sa na odhaľovaní vývoja slnečne j 

sú stavy musia v plnom rozsahu zúčas túovať aj geochemici , resp. geológovia vôbec. 

J. Mal g ot - T. Ma hr - F. B a 1 i a k : Geotechnicl,é prohlém y ťažby Hg--rúd 
z ložiska Veľká studňa pri Malachovej 
(prednesené v Bratisla ve 15. 12. 1976) 

L ožisko Hg-rúd Veľká studňa leží v západnom okolí Malachova pri Banske j 
Bystrici n a území, k tor é porušu jú rozsiahle gravitačné poruchy svahov. Tieto po
ruch y vznikli ako v ýsledok priaznivých geologicko-tektonick ých pomerov (tvrdé 
vulkanogénne horniny Kremnických vrch ov ležia na tvárlivých tufitických a ílovi
tých horniná ch miocénu , resp . paleogénu) a ge-omorfologického vývoja územia (nare
zanie kontaktu týchto dvoch kcmplexov eróziou Malachovského potoka). Pret o tu 
vznikli typické poruchy blokového typu (blok ové rozpadlinv a blokové polia tvorené 
blokmi premiestnených vulkanických hornín po p lastickom p odklad e) a zosuny po
kryvných útvarov. Zrudnenie vo forme rum elky viažúce sa na horniny paleogénu 
(pieskovce, vápence a zlepence) leží v podloží týchto p orúr:h a vystupuje tesne pod 
povrch pod ich telesá. E ko nomick y najvhodnejším sa ukazuje vyťažiť čas ť ložiska 
ležiaceho n a päte porušeného svahu, a to povrchovým spôsobom, pričom by sa však 
ložisko podrezalo (výška odkopu a ž 40 m). Vzniká oprávnená obava, že takýto odrez 
oživí prirodzené gravita,č,né pohybv hornín po svahu, čo môže mať nepriaznivé dô
sledky ni elen pre ekonomik u, ale ;:ij bezpečnosť ťažby v otvorenom lome. 

Na riešenie te jto problematiky je vypracovaná predbežná geotechnická š túdi a , 
kto r á vychádza z mapovacích prác a z poznatkov zistených pri ložiskovom priesku
m e. Jej výsledkom je konštat ovanie, že vznik zosunov ťažbu p ovrchovým spôsobom 
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v podstate neznemožňuje. Treba však urobiť komplex opatrení, ktoré by kontrolovali 
rýchlosť vzmknuvších pohybov. 

Na riešenie tohto problému sa plní a bude plniť rozsiahly program. Územie je 
podrobne zmapované v mierke 1 : lOGO. Prehodnotil sa doterajší geologický prieskum 
z geotechnického hľadiska a vykreslili sa charakteristické profily svahov. Na trhli
nách v blokoch aglomeratických tufov sa osadili meracie aparatúry typu TM-71 vy
vinuté v geologickom ústave ČSAV Praha (Ing. Košťák). Počas dvoch rokov jedno
značne indikujú pohyby blokov. Sleduje sa tu 29 pozorovacích geodetických bodov. 
V súčasnosti sa začínajú práce na razení štôlne (Ka rolínka) v blokoch aglomera
tických tufov, ktorá má zistiť plochy mechanickej diskontinuity, osadenie prístrojov 
na m eranie pohybu v trhlinách v hlbke, v telesách blokov, na meranie napä tí na 
trhlinách a pod. Na povrchu te r énu sa inštalujú vlicovacie body na pozemné foto
grametrické sledovanie pohybov. Tie budú slúžiť ako trvalé pozorovacie systémy 
nielen pred ťažbou, ale najmä počas nej. 

V dostatočnom predstihu pred zacatím ťažby sa navrhujú rozsiahle stabilizačné 
práce, ktoré majú zmenšovať rýchlosť. vyvolaných pohybov. Hlavný doraz sa k ladie 
na dokonalé vystuženie predpolia zárezu pomocou šikmých odvodňovacích vrtov, 
vŕtaných jednak z existujúcej prieskumnej štôlne Mária, z povrchu terénu, ako aj 
z novej štôlne Karolmka. Definitívne rozmiestnenie odvodňovacích vrtov, ich hustota 
a zameranie sa navrhne po podrobnom ínžinierskogeologickom prieskume, ktorý sa 
ZélJČÍna realizovať. Jeho súčasťou sú okrem opísaných prác aj hlboké vrtné práce 
spojené s odberom neporušených vzoriek na laboratórny výskum vlastností zemín 
a skalných hornín. 

Výsledkom prieskumu bude komplex opatrení na zaistenie h ospodárnosti a bez
pečnosti banských prác nielen v opisovanej častí ložiska, ale aj v jeho doteraz neo
verenom západnom pokračovaní . 
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SÚBORNÝ REFERÁT 

Geológia a nerastné suroviny Ugandy 

( 4 obr. a 4 tab. v texte) 

STANISLAV JACKO - J ULIÁN ZELMAN* 

ľeOJIOľlHI 11 noJJe3Hbie HCKOnaeM blť YraHJ(bl 

C TOlJKII 3pemrn reo.11ornlJeCKoro CTpOeH l!5l YraHJ(a OTHOCHTC5l K acpp11KaHCK OM Y 

lUHTY, cp yttJ(aMeHTOM KOTOp oro 5lBJJ5leTC5l ,'l,p eBHIIH npcJ(KeM6p11äCKIIH K OMTIJJ eKc 

Cl!JlbHO M eTaM oprjrnpos a HHblH oporette30M npe.uKeM6 p11 5!. Hal!HH3H KeM6pHeM T YT 

33MCTHO KOHTHHCHT3JlbHOC p338fľľHe HCKJ1!0'-l35l Kp3TK0ľ0 n epHO,'l, 3 B MJl 3 J(llleM 

n aJJC030e . 11HTell3HBHblfl. reonorw1cc1rnä UHKJl H3lJHH3eT TOJlbKO 8 sepxHeM Meny 
II npOAO.il lli3eTC51 JJ.O n.1eäCToueHOBOH BYJJK3HH'JeCKOH ACHTeJlbHOCTll ll oca,'l,KO· 

H3KOI!JleHHeM 8 33TI 3J(HOH H BOCTO'lHOií 'l3CTH TeppHT OpH!! , r.ue 3a~1eqaeTC5l OC3J(K O· 

H 3KOTIJJ eHHC 6onee 2500 M MOIUHOCTH. 

0CHOBH351 '-l3CTb ITO.íle3Hb!X HCKonaeMbIX B YraH,'l,e np11ypo 'leHa rrpeAKeM6p HH· 

CKIIM TeKTOHl!l!eCKIIM npouecc aM. OcHOBHblC MeT3JJ OľeHeTH'leCKHC TI051C3 TepllTO jll!H 

Y ra I-IAbl COBil3/13lOT C 30H3MH TjlCTl-l'lHOľ O BYJJK3HH3M3 . B !Oľ033II3JJHOH 'l 3CTH 

Y raHJ( bJ ycraJ!OBJJeH o npOAOJlllieHHe K3T3HľCKO-jl8 3 HJ(CKOľO MeTaJJo re11eT 11l!eCKOľO 
nor1ca (paäoH Kma311 11 AttKOJJe). 

Geology and raw materials of Uganda - a rewiev 

The territory of Uganda is a part of the African shield. Geo-logical back
ground of its whole area represent old P recambrian complexes meta
morphosed considerably during Precambrian or ogeneses. Units of the P re
cambrian upper edifice cover locally this old basement. Continental de
velopment of the area starts in the Cambrian and lasts up to recent, exept 
of a short period in the Upper Palaeozoic . A m ore intense geological cycle 
began only since the Upper Cretaceous and lasted until Pleistocene by 
volcanic activity and sedimentation in the w estern and mainly in the 
eastern marginal part of the territo ry where a huge rift system with total 
sediment thickness over 2500 m originated. 

Overwhelming part of raw material occurences manifests conspicious 
relations to Late Precambrian and younger tectonomagmatic processes. M ost 
important metallogenetic regions of Uganda are concomitant with b elts 
of the Late Cenozoic volcanism. Mineral occurences in th e SW Uganda re
p resent a continuation of the Katanga - Rwanda metallogenetic b elt 
(area of Kigezi and Ankole). 

* RNDr. Stanislav J a c k o, CSc., Ka tedra geológie a mineralógie Stavebnej fakulty 
VŠT, Šv ermova 5, 040 01 Košice. 

RNDr. Juli án Z e 1 man, CSc., Katedra geol6gie a paleontológie PF UK, 
G ottwa ldovo nám. 19, 886 02 Bratislava. 
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Geologická stavba a genetické vzťahy zd rojov neras tných surovín v oblas
t iach štítov sú z mnohých hľadísk zaujímavé a užitočné a j pri riešení analo
gických pomerov v podstatne m ladších orogénnych pásmach. P r i výskume 
komplexov kryštalinika sa stále častejšie ukazuje , že sa d o jeho stavb y tekto
nometamorfne začleňuj ú aj relatívne mladšie jednotky vrchnej etáže . A j pre
važná časť úžitkových n erastov, ktoré sa v komplex och k r yštalinika vyskytujú , 
prejavuj;:c zjavné genetick é vzťahy k podstatne m la dším t ektonomagm atickým 
cyklom. Cieľom tohto p r íspevku je podať stručný prehľad geologickej stavby 
a mineralizácie v ugandskej časti afrického štítu a poukázať n a načrtnuté aso
ciácie. 

Geológia 

Uganda je súčasťou afrického št ítu, na ktorého st avbe sa zúčastňujú nie
ktoré z najstarších hornín známych na zemskom povrchu s vek om presahujúcim 
hranicu 3500 mil. rokov. Tieto horniny boli metamorfo vané mohutný mi h oro
tvornými procesmi počas prekambr ia. Od začiatku kam bria je Uganda súčasťou 
kontinen t á lnej Afriky, iba v mladšom paleozoik u jej n ajj u žn e jšie časti za
é:iahla kontinentálna sedimentácia (formácia Karcoo). 

Aktívna geologická sedimentácia sa začala opäť v terciér i , resp. v n aj v ysseJ 
k r iede, sopečnou činnosťou a s ňou spätou sedimentáciou. Odvtedy sa verti
kálne riftové pohyby stali veľmi d ôležitými a pod m ienili vznik Western Rift 
V alley so sedim entáciou okolo 2500 m. V dôsledku n ich sa africký štít v oblasti 
Ugandy neprejavuje ako plochá monotónna tabuľa , ale sa topogr aficky vý
r azne člení. Zatiaľ čo sú východn é aj západné okraj ové časti vyzdvihnuté 
(Elgon 4323 m, Ruwenzori 5118 m ), centrálne obla sti sú znížené a zaplavené 
ja zerami (Lake Victoria, Lake Kyog a). 
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Obr. 1. Struktúrna skica Ugan
dy 
1 - terciérny a pleistocénny 
vulkanizmus, 2 - alkalické 

- vulkanické centrá, 3 - sedi-
1 ·r-:;, menty riftu Valley, 4 - pre-
2 ~ kambrická vrchná stavba, 5 -
3 L':::_:_-: :j prekambrický fundam ent, 6 - · 
4 j• 0 • 0 •1 veľké intru zívne telesá, 7 -
5 .--, smery a sklony hlavných vrás, 

L__J 8 - zlomy r iftu Valley, 9 -
s ( + .. ... +1 veľke diskordancie, 10 
7 [2] štruktúrne disko-rdancie alebo 
8 r:;::;;,, násuny, 11 - strižné zóny. 

L.:::.......... J azerá: l - Lake Victoria, 
s l ,,....., 1 2 - Lake Idi Amin Dada, 3 -

1 o ( ~ 1 Lake George, 4 - Lake Kyo-
11 (..--! ga, 5 - Lake Mo butu Sese 
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Obr. 2. G eologická mapa Ugandy 
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l - Pl2 - pleistocén - recent, PLR - pleistocén - sedimenty riftu V a lley, 2 -
P L1 - - pleistocén - vulkanity, mezozoikum ?, terciér, 3 - T v - terci ér - v ul
k anity a sprie vodné sedimenty, 4 - te rciér, vrchná krieda ? - karbonati ty a syenity , 
5 ~ formácia Karoo (paleozoikum), 6 - M-B-séria Mityana, systém Bukoban, 7 -
s séria Singo, 8 - B - K - séria Bunyoro, séria Kyoga, 9 - K - B - sys tém 
K ibalian, (6- - 9 negrani tizované formácie p rekambria, 10 - M - séria Madi, 11 -
K - A - systém Karagwe - Ankolean, 12 - B - T - systém Buganda - Toro, 
13 - N - systém Nyanzian, (10-1:3 - č ias točne granitizované fo rmácie prekambria), 
14 - KS - séria Karasuk, 15 - MR - M ir ian Gneisses, 16 - A - Aruan, 17 -
W - Watian, 18 - GC - neč lenené ruly, 19 - G - granitoidy a si lne granitizo
vané horniny, (14- 19 - úplne granitizované formá cie včítane fundamentu a graniti
zovaných ekvivalentov vrchnej etáže), 20 - granitové intrúzie, 21 - ka t a klazity. 

Prekambrium 

V minulosti sa predpokladalo, že granit izované a rulové formácie vystu pujúce 
najmä v severnej , centrálnej, čiastočne i v južnej časti Ugandy, ktoré sa ozna
čov ali ako „bazálny komplex, sú staršie ako m enej me tamorfované a zjavne 
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nadložné formácie v južnej Ugande. Zatiaľ čo skutočné podložie týchto for
mácií musí existovať, predpoklad, že celý „bazálny komplex" je starší ako in é 
prekambrické formácie, nie je správny. Preukázalo sa nielen v Ugande, ale aj 
v susednej Keni a Tanzánii, že niektoré časti tzv. bazálneho komplexu sú gr a
nitizované a preformované ekvivalenty vrchnej etáže. V súčasnosti je nesporné, 
že prinajmenšom komplex hornín Karasuk Series je stratigraficky aj tekto
nicky mladší. 

V súlade s novšími poznatkami sa v súčasnosti „bazálny komplex" nazýva 
v negenetickom zmysle „granitizovanou a rulovou formáciou" alebo jedno
ducho „rulovým komplexom". Zatiaľ čo samotný „rulový komplex" m ožno 
tektonicky i stratigraficky členiť, niet dostatočných údajov na koreláciu jeho 
formácií s formáciami vrchnej etáže. 

Preto sa prekambrium člení na: 
A. Úplne granitizované formácie včítane fundamentu a granitizovaných ekvi-

valentov vrchnej etáže. 
B. Čiastočne granitizované formácie 
C. Negranitizované formácie 
D. Ostatné horniny. 

A. Úplne granitizované alebo strednometamorfné 
až vysokometamorfné formácie 

1. Horniny granulitovej fácie včítane Watianu z oblasti West Níle. Naj
staršia tektonometamorfná skupina oblasti West Nile zahŕňa horniny granu
litovej fácie. Podobne v oblasti Karamoja tieto horniny najstaršieho komplexu 
tvoria enklávy v rulovom komplexe. Ide o kyslé a intermediárne granulity, 
charnockity a kremité d iority. Sú páskované porfyroblastické kremenno-živ
cového typu. Bázické granulity sú zriedkajšie. V t omto komplexe možno po
zorovať rozsiahlu retrográdnu metamorfózu. Vrásnenie je zvyčajne jednoduché, 
s východozápadnými osami, ale miestami možno nájsť aj severojužný smer 
v rásových osí. 

2. Kyslé ruly Aruan Group z oblasti West Níle a Pre-Karasuk Series z oblasti 
K aramoja. Horniny Aruan Group sú tektonicky a stratigraficky mladšie ako 
Watian. Vyznačujú sa monotónnou litológiou a j ednotnosťou metamorfného 
stupňa. Štruktúrny štýl reprezentujú stlačené vrásy so strmými osovými ro
vinami so severojužným smerom vrásových osí. Horniny sú reprezentované 
biotitickými páskovanými, migmatitizovanými rulami a žulorulami s m enším 
podielom amfibolických rúl, amfibolitov, kvarcitov a veľmi ojedinelými ultra
bázikami. V Karamoji m á tzv. Centra! Karamoja Gneíss Group veľmi podobnú 
litologickú, metamorfnú a štruktúrnu charakteristiku. 

3. Mirian Gneiss. Horniny tej to skupiny pochádzajú z východnej oblasti 
West Nile, kde sú tektonicky mladšie ako Aruan. P atria do epidotovo-amfibo
litovej facie, litologicky sú podobné predchádzajúcim, ale sú intenzívne izokli
nálne vrásnené na vrásy smeru SV--JZ a prevráten é na SZ. 

4. K arasuk Series. T á to séria vystupuje iba vo východnej K aramoj i a je 
presunutá na západ, m iestami na Central Karam oja Gneiss Group. Smerom 
na západ ju od funda m entu všeob ecne oddeľuje niekoľko m až niekoľko km 
mocná šupinovitá zóna r úl, ktoré sú podobné rulám Mirianu. Sériu r eprezen
tujú biotitické, amfibolicko- biotitické ruly, amfibolity a metakarbonáty s vý-
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znacnyrrii mramormi, ďalej ultrabázické horniny a kvarcity. Problematická je 
genéza t zv. komplexu Koten, ktorý sa zväčša skladá z bázických a kyslých 
granulitov a pyroxenitov. Ide azda o spodnejšie členy Karasuk Series alebo 
o jej špeciálne diferenciáty, príp. o zavrásnené utrhnuté časti fundamentu. Séria 
je všeobecne izoklinálne zvrásnená a má severojužné, príp. severojužno-juho
západné vrásové osi a na západ prevrátené osové r oviny. Počas mozambickej 
orogenézy (asi pred 450- 600 mil. rokmi) bola prevrásnená druhý raz. 

B. C ia s t o č n e g r ani t i z o v a n é form á c ie 

Systém Nyanzian. Zasahuje do juhovýchodnej Ugandy z K ene. Ide najmä 
o ryolity, porfýry, tufy a bazalty. Vyššia časť, známa ako Bulugwe Series, 
reprezentovaná kvarcitmi, bridlicami a páskovanými železitými kvarcitmi, je 
korelovaná so Samia Hill Series v Keni. Systém Nyanzian nie je veľmi regio
nálne metamorfovaný, ale je aspoň dvojnásobne zvrásnený. Vekové datovanie 
z Kene sa pohybuje medzi 2400-2700 mil. rokov. Vzťah hornín tohto systému 
k rulám smerom na sever a ku granitom smerom na východ a k ostatným 
formáciám vrchnej etáže smerom na západ nie je jasný. 

Systém Buganda - Toro. Je najrozsiahlejší z for mácií vrchnej etáže a za
berá značnú časť centrálnej a západnej Ugandy. P r evládajú v ňom m etamor
fované pelity, ale význačné sú aj bazálne psamity. Miestami, napr. v oblasti 
Jinja, sa vyskytujú mocné amfibolitové telesá. Veľké časti sú granitizované, 
ale na druhej strane zasa vystupujú nízkometamorfné fylity, najmä v juho
východnej časti smerom na Lake Victoria. Vo všeobecnosti leží systém Bu
ganda - Toro na rulovom fundamente, ktorý bol mobilizovaný a na niekto
rých miestach ťažko možno od neho odlíšiť jeho g r anitizované partie. Je vý
razne zvrásnený (stlačené vrásy, s prevládajúcimi osami na VSV-ZJZ). Osové 
r oviny sú strmo uklonené a intenzita vrásnenia narastá s poklesom metamor
fózy smerom na juh. Datovanie metamorfózy sa poh ybuje okolo 1800 mil. ro
k ov. Predbežne sa sem priraďujú aj Igara Schists, r eprezentované hlavne 
kvarcitmi, svormi a rulami, Bwamba Pass Series, reprezentovaná pieskovcam i, 
bridlicami a fylitmi z oblasti Ruwenzori a Kilembe Series z oblasti Toro. 

S ystém K aragwe - Ankolean. Leží diskordantne na predchádzajucom. P r e
vládajú pelity, ale psamity a siltovce sú v nich pra·,idelne prítomné v podobe 
tenkých polôh. Na báze sa všeobecne vyskytujú metakarbonáty. Metamorfóz a 
sa uplatňuj e menej ako v predchádzajúcom komplexe a mnohých časti sa: ne
dotkla. Typické sú otvorené vrásy dvoch smerov (SV-JZ a SZ-JV) so strmý
mi osovými rovinami, avšak v spodnejších častiach tento obraz komplikujú 
staršie izoklinálne vrásy. Jeho vek je medzi 1300-1400 mil. rokov. 

Madi S eries. Zaberá malú oblasť na severozápade. Ide o psamity s polohami 
pelitov a so železitými a karbonátovými polohami. Vrásy sú smeru SZ- JV, 
m ierne upadajú na severozápad. V tomto smere možno pozorovať aj zosilňo

vanie metamorfózy. Nadobúdajú charakter od sľudnatých kvarcitov a graná
ticko-biotit ických svorov na juhu po kremité ruly, b ioi.itické ruly a mramory 
n a severe. Jej vek a vzťah k okolitým rulám nie je ešte jasný. 

Kyoga Series. Vystupuje na severných brehoch L ake Kyoga v južnej časti 
oblastí Lango a Teso. Reprezentujú ju bridlice a k remité pieskovce. Je po
m erne málo preskúmaná. 
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C. N e g r a n i t i z o v a n é f o r m á c i e 

Singo, Mityana a Bukoban Series sa javia ako psamit ické a psefitické ne
metamorfované a slabo zvrásnené molasové sedimenty. Syngo Series, ktorá 
vystupuje v sporadických odkryvoch na systéme Buganda - Toro v záp ado
centrálnej Ugande, je zložená z pieskovcov s bazálnymi zlepencami a men ej 
častými polohami bridlíc. Mityana Series a Bukoban SEcries sporadicky vystu 
pujú aj v centrálnej Ugande a juhozápadným smerom pozdÍž pobrežia Lake 
Victoria, kde Bukoban Series, reprezentovaná jemnozrnnými pieskovcami, leží 
diskordantne na systéme Karagwe - Ankolean. V centrálnej Ugande Mityana 
Series, zastúpená zlepencami, ark6zami a silicifikovanými hor n inami, leží dis
kordantne na systéme Buganda - Toro a na Signo Series . V Tanzánii bol vek 
Bukoban Series určený na 800 mil. rokov. 

Kav irondian, v Ugande veľmi slabo zastúpený, ležiaci n a systéme Nyanzia n . 
,eprezentujú hrubozrnné pieskovce, droby a kvarcity. Bunyoro Series zast upu jú 
bridlice a fylity s väčším podielom hrubozrnných p ieskovcov a arkóz vo vyš
ších častiach. Sem patria aj horniny identifikované ako iillity . Séria j e mierne 
zvrásnená, metamorfovaná a leží priamo na nečlenenom rul ovom komplexe. 

D. O st a t n é h or n in y 

Nečlenené ruly a mobilizovaný fundament . Spoločné ponímanie rúl a m o
bilizovaného fundamentu v centrálnej a severnej Ugande vyplýva jednak 
zo slabej geologickej preskúmanost i tejto oblasti, j ednak z chýbajúceho po
d robnejšieho mapovania úsekov, ako aj z toho, že v juhovýchodnej Ugande 
nie je všade jasné, či ruly patria do pôvodného fundamentu, alebo id e o gr a
nitizovanú vrchnú etáž. 

Žulorulové dómy, obaľované horninami systému Karagwe - Ankolean n a 
j uhozápade Ugandy, sú z genelického hľadiska veľmi problematické. Pôvodne 
sa pokladali za intruzíva, neskôr za mobilizovaný fundament a v súčasnosti sa 
m nohí autori prikláňajú k pôvodnému názoru. Podobné štrukt úry sa identifi
kovali v rulách oblasti West Níle. 

Žuloruly mobilizovaného charakteru s rozličným stupňom vývoja por
fyroblastov sú typické pre južnú časť ob lasti Busoga, juhovýchodnú časť oblasti 
Toro a iné časti rulového komplexu Ugandy, ale ich postavenie nie je jasn é. 
Tzv. Lunyo Granite, vystupujúci v južnom Bukedi a Busoga, n ie je v sk u 
točnosti žulou, ale g ranitizovanou pararulou. 

Intruzíva. Na rozdiel od diskutabilných dómov s rulovým obalom žuly a im 
p ríbuzné horniny, ktoré majú výrazný charakter pravých intruzív n ych hornín , 
vystupujú v mnohých častiach Ugand y . Najstaršie známe z Bukedi vrátane 
žúl Masaba a Bubud a sú okolo 2900 mil. rokov staré . Ide vo všeobecnosti o stred
nozrnné kyslé žuly. Hrubozrnnejšie žuly Mubende a Singo, ktoré vystupujú 
v západocentrálnej Ugande, sú neznámeho veku. Mubende Granit, najväčšie 

intruzívne teleso v Ugande, má miestami štrukt úru r a pakivi. 
Niektoré novšie študované int ruzíva na severe Ugandy vykazujú vekové 

údaj e okolo 500 mil. rokov. 
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Paleozoikum 

Formácia K arroo. Bridlice Ecca obsahujúce glossopterisovú flóru vystupuj ú 
v malých, zjavne zlomovo zaklesnutých ktyhách n a ostrove Dagusi a v En
tebbe. Sú to najsevernejšie výskyty tejto formácie v A frike. 

Mezozoikum a terciér 

Otázne vrchné mezozoikum a nepochybný ierciér, reprezentované v Ugande 
najmä sedimentmi Rift Valley a sopečnými sedimentmi, sú tektonicky p oru
šené iba epeirogenetickými pohybmi. 

Tzv. formácie Eastern Volcanic zah ŕ'ňajú alkalick é aglomeráty , lávy a tufy 
z centrálnych sopiek pre<;[stavujúcich dominantné štíty v južnej K aramoji -
Moroto, Kadam a Elgon. Karbonatitové komplexy Tororo, Sukulu, Bu kusu 
a Napak a syenitové kom plexy predstavujú erodované zvyšky bývalých sopiek. 
Sed imenty v podloží niektorých týchto sopiek sú späté so sopečnou činnosťou 
Mount Elgonu. N orth Karamoja Beds, hrubozrnné pieskovce a tuly s polo
h a mi bazaltov, nie sú späté s nijakým známym sopečným centrom. Zatiaľ čo 

väčšina láv a aglomerátov má miocénny vek, n iektoré karbonatity a syenitové 
komplexy sa pokladajú za kriedové. 

Sedimenty Western Rift Valley sa členia na niekoľko sérií včítane Kaiso, 
Kisegi a Semliki Beds s fosíli ami preukazujúcimi ich pliocénny až pleistocénny 
vek . 

Západné sopečné fo rmácie pleistocénneho veku, nezvyčajne b ohaté na dr aslík, 
tvoria výrazn é sopečné k užele oblasti Bu.Eumbira v juhovýchodnom Kigezi 
a sú najsevernejším výbežkom dodnes aktívnej sopečnej oblasti Virunga v su
sednej Rwande a Zaire . 
Ďalej n a sever a pozdÍž Rift Valley p leistocénu sopečnú činnosť repr ezentuje 

niekoľko sopiek (Katw e-Kirongo, Kichwamba a Fort Portal). 

Morfotektonický vývoj 

Hoci je v náhľadoch n a vývoj peneplenných rovní v Ugande veľa rozporov, 
v oblast i Bugandy možno sledovaC dve t ak éto plochy . S taršia, vyššia , je sledo
vateľná z Bugandy smerom na východ do Ankole a na západ do Kene a m lad
šia, n ižšia, je sledovateľná smerom do Acholi a Kyoga . Na mnohých miestach 
ich m ožn o korelovať s vyšším a nižším lateritovým horizontom, ktoré sú vý
značné hlbokým zvetr ávan ím, n ajm~i n a juhu. 

N eskoropleistocénne poklesy a prehýb anie viedlo v cen trálnej Ugande k vzni
k u jazier Lak e Victoria a Lak e Kyoga a spôsobilo, že sa tok riek obrátil na 
západ (Kafu a i.) . 
Prehľad geologického výv oj a Ugandy je v tab. 1. 

Základné štruktúry 

Rozloženie orogenetických v r ásových pásiem a strižných zón v prekambriu, 
tvar Rift Valley, rozloženie n eskorších sopečných centier a pleistocénne zní
žen ie cent rálnej časti sú základnými štruktúrami kontrolujúcimi geologickú 
stavbu Ugan dy. 

Orogenetické pásma prekambria sú zvyčajne stále v smere. Napr. štruktúry 
Aruanu a Centra] Karamoja Gneiss sú približne severojužné ; vrásy smeru 
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Prehľad geologického v ý v oja Ugandy Tab. 1 

Western Rift Val ley Centrálna Uganda Východná Uganda 

pleis tocén sopečné formácie pobrežné č.iary Lake východné sopečné formácie 
Katwe a Bufumbira Victoria karbonatity (19 pre Napa k a 12,5 p r e 
formácia Katan da bazalt z Mo.rota, 22 raná miocénna akti-

v ita Mt E lgom.1, 25 Bukusu, 31 Tororo) 
pliocén form ácia Kaiso prepadliny a vzn ik miocénne lakus trinné sedimenty 

(Semliki Series - jazier Lake Victoria Bugisu - podložie sope,čne j série 
Epi-Kaiso) a Lake Kyoga E lgonu 

m iocén formácia Katunga 

p eneplénna roveň Bugan da 

vrchná krieda 
1 1 

rané karbonatity ? 

výrazný erózny hiát 
--

paleozoikum/spodné mezozoikum 
1 

bridlice Karoo s flórou 

Vrchnoarchaický kratón 

1 

Vrchno,proterozoický kra tón 
(južná Uganda) (c entrálna a severná Uganda) 

Stratigrafické jednotky 1 Sprievodná orogenéza 
1 

Tektonometa m orfné pochody 
1 

Stratigrafické jednotky 

? Singo/Mi tyana group ? Karasuk group 500 ? 5. Achwa (mylonity) 450 ? 
4. K aragwe - Kibaran 510- 1200 Bu nyoro Series 600 ? Chua n 

s Ankole,an 1800-2000 migmatity Gulu 2000-2530 
;::l 3. Buganda -- 'ľorn Kibalian (Zaire) Madi Series 

>N ~ 2. Kavirondi an nepomenovaná Kyoga Series m·~ o 
s ~ 2400-2600 granulity Watianu 
;::l (1) 1. Nyanzanian nepomenovaná oblasti West Nile 2880 
-~ ~ 

1 

2900-3100 

1 

prenikajúce cez fundament .D O, 

S -(1) reaktivovaný, pred 2500 
cd ~ (migmatitizácia vápenato-
~'d 

1 1 

él.l o a lkalickými granit. 
~ Ps magmami) O, "' 

Tabuľka podľa S . To s s on a (1 976) s geochronolog ický mi úd a jmi P . J. Le g g u (1972), 
Vek ov é údaj e sú v m ilión och rokov. 
V p rekambr iu n ie sú m ožn é žiadne horizontá ln e k orelácie. 

4. Madian 500-600 ? 
? :3. Mirian (ruly 518-806-

metamorfný ekvivalent 
Karagwe - Ankoleanu) 

2. Aruan 2550 
1. Watian 3000- 3500 



S Z-JV v Karagwe - Ankoleane v juhovýchodnej Ugande podmienili vznik 
výrazných topografických chrbtov. Systém Buganda - Toro sa vyznačuj e 

k omplexnejším vrásnením a okrajové kvarcity v centrálnej Ugande vytvárajú 
oblúk obrátený na sever. 

Na niekoľkých miestach na severe vystupujú v p rekambriu výrazné strižné 
zóny. Najrozsiahlejšiu z nich, Achwa Shear Belt, reprezentujú silne tektonicky 
prepracované horniny s vnútornou m ylonitovou zón ou. Tiahne sa severozá
padným smerom od Lake Bisina, sleduj úc tok rieky Ahcwa až po hranice S u
dánu a pokračuj e ďalej pozdiž Nílu. Podobné čo do smeru, ale užšie zóny vy
stupuj ú v oblasti Karamoja a ďalšie, ale opačného smeru v oblastiach W est 
Nile a Acholi. Hoci starší pôvod týchto zón nemožno vylúčiť , výrazne utínaj ú 
štruktúry rulových komplexov, a preto sa pokladaj ú za neskoroprekambrické, 
r epr ezentujúce azda t ektoniku predpolia mozambického orogénu. 

West ern Rift Valley je v ýraznou štruktúrou po celej západnej dlžke Ugandy. 
Na jednej strane ju zdôrazňuje výskyt jazernej reťaze Lake Idi Amin Dada 
(Edward), Lake George, Lake Mobutu Sese S eka (Albert), na druhej strane 
h orský komplex Ruwenzor i. Gravitačné merania a n aft ové vrty v oblasti Lak e 
Mobutu Sese Seka poukazujú na sedimentár nu výplň mocnú asi 2500 m. Mies
tami má táto štr uktúra výrazne nesymetrickú st avbu, napr. v oblasti West 
N íle, kde sú zlomy výraznejšie n a východnej strane. Monoklinálne ohyby n a
h rádzajú čisté zlomy na západnom krídle tejto oblasti a na východnom krídle 
v oblasti Kigezi. Vo všeobecnosti je v Ugande veľmi málo dôkazov o predter
ciérnych pohyboch r iftu. N ovšie práce v oblasti Kigezi preukázali intrafor
mačné zlomy v systéme Karagwe - Ankolean, ktoré sú smer ov o zhodné s rif
tom. Rift je stále aktívny, čo potvrdilo ugandské zemetrasenie z r. 1966. 

1 

i 
1 

meď 

apatit 

volfrám 

Prehľad ťažby ner astných surovín v Ugande v rokoch 1971- 1976 
(ú daje sú v toná ch) 

1 

1971 
1 

1972 
1 

1873 
1 

1974 
1 

1975 
1 

936 931 909 642 9043 

1 

8914 8242 

15 024 14 582 16 147 13 501 4892 
- - ---

21 0,0 227,2 1 172 ,0 82,0 
1 

T ab. 2 

1976 

23 109 

21 55 

70,77 

- -1;~- 1 
1--1~ -------- --

cín 185,0 100,0 246,0 82,0 11,62 
- - - ---

1 beryl 220,5 72,7 136,0 156,0 45, 0 13,55 

1 
bizmut 12,6 1,2 5,0 

1 
- -

1 
-

t antalniób 495,0 196,0 - - - -

železo 14,1 1,8 5,0 - 1,0 -
--- --- - ---- ----

a zbest 42,0 12,0 - - - -
- -

zlato 67,0 gr - - 37,7 gr 9,8 g r 69,7 gr 
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Nerastné suroviny 

Z t ab. 2 je zreime, ze doterajšie využívanie surovinových zdroj ov Ugandy je 
iba zlomkom p ercent a ťažby hlavných svetových producentov. Vzhľadom na 
počet obyvateľov (10,5 m il.), rozlohu krajiny (236 OOO k m 2) a jej hospodársku 

o 50 100km 
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-< 
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Obr . 3. Prehľadná m apa nerastných surovín Ugandy 

·1 
·1 ,,,. 

l !" 

~ 

< 

1 - meď, 2 - volfrám, 3 - cín, 4 - b eryl, 5 - k olumbit - tantalit, 6 - bizmut, 
7 - Fe-rudy - h ematit, 8 - chromit, 9 - zlato, 10 - diamanty, 11 - soľ, sadro
vec, 12 - azbest, 13 - ka rbonati.tové t elesá Bukusu, Sukulu, Tmora s r eziduál
nym apatitom, pyrochlórom, magnezitom a zirkónom . 
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štruktúru hrá i tento objem v ekonomike Ugandy dôležitú úlohu. Spotrebu 
niektorých produktov, napr. kuchynskej soli a cementu, úplne kryjú domáce 
zdroje, iné, napr. medený koncentrát, volfrám a superfosfátové hnojivá, patr ia 
k významným exportným artiklom. 

Hoci prevažnú časť územia Ugandy tvorí vysokometamorfované kryštalini
kum staršieho prekambria, ekonomicky perspektívne indície nerastných surovín 
sa neviažu priamo na jeho najstaršie členy. Sú situované vo formáciách mlad
šieho prekambria, ktoré tvoria plášť starších jednotiek, alebo v ešte mladších 
horninových komplexoch. Aj z genetickej stránky má väčšina ugandských 
ložísk zrejmé vzťahy k mladším tektonomineralizačným procesom, resp. bola 
!1imi výrazne rejuvenizovaná. Značná časť úžitkový ch nerastov je akumulo
vaná i v pleistocéne - v recentných rozsypoch. 

V základných litostratigrafických jednotkách sa na území Ugandy vyskytujú 
nasledujúce nerastné suroviny : 

,,Bazálny komplex" 

Buganda - Toro 

sľudy, grafit, monazit, zlato, chromit, antofylit; 

meď, kobalt, volfrám, galenit, zlato, kolumbit, hemati
tické železné rudy, litné minerály, sľudy, sfalerit; 

Karagwe - Ankolean kassiterit, volfrám, kolumbit - tantalit, mikrolit, beryl , 

Singo Series 

Karroo 

P ost K arroo 

Terciér 

P leistocén - recent 

zlato, kaolinitické íly, hematitické železné rudy; 

stavebné kamene; 

kaolinitické íly; 

pyrochlór, magnetit, apatit, zirkón, baryt; 

lignit, stopy nafty; 

aluviálne zlato, diamanty, detritický kassiterit, kolum
bit - tantalit, beryl, sladkovodné vápence, eluviálny 
pyrochlór, zirkón, apatit. 

Ložiská medi 

Jediným ložiskom medi, z ktorého sa v súčasnosti v Ugande ťaží , je Kilembe 
v pohorí Ruwenzori. Jeho ročná produkcia sa za osta tných päť rokov pohybo
vala okolo 900 500 ton. 

Horský masív Ruwenzori v ugandsko-zairskom pohraničí sa nachádza medzi 
Lake ldi Amin Dada a Lake Mobutu Sese Seko. Je jednou z hrastí prekam
brického fundamentu afrického štítu, ktoré sa zúčastňujú na morfologicky čle
nitej stavbe západnej vetvy východoafrických riftov. Na geologickej stavbe 
m asívu Ruwenzori sa zúčastňujú dve jednotky - relatívne starší „bazálny 
k omplex" a litologicky pestrejší, menej metamorfovaný systém Buganda - T o
ro, ktorý sa v oblasti ložiska nazýva Kilembe Series. Obe jednotky sú prevrás
nené do stlačených až izoklinálnych vrás východozápadného smeru s južným 
(30-40°) úklonom osových rovín. 

Vznik vrásových štruktúr i sprievodnej osovej kryštalizačnej bridličnatosti 

a súčasný synkinematický metamorfizmus amfibolitovej fácie sa spájajú s ube
dianskou fázou mladoarchaického vrásnenia (1750 - 2100 mil. rokov) . Pro
dukty ubedianskej orogenézy tvoria štruktúrne metamorfnú kostru masívu 
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R uwenzori a zotierajú všetky staršie tek t onometamorfné prvky v „bazálnom 
k omplexe". 

Východozápadné štru ktúry masívu Ruwenzori zvýraznil a j lokálny vývoj 
naložených otvorených vrás rovnakého smeru. Tieto vrásy deformujú ubedian
sku kryštalizačnú bridličnatosť, majú strmé osové r oviny a sprevádzajú ich tyr
m ické zóny osovej krenulačnej kliváže. Paralelizu jú sa s kibaranskou oroge
nézou . Posledná reaktivácia p rekambrického fund amentu masívu Ruwenzori je 
pravdepodobne produkt om panafrickej (mozambick ej ) tektonometamorfnej fázy 
(700-900 mil. rokov). Pripisuje sa jej vznik východozápadných a severojužných 
otvorených vrás a na n e sa viažúcich bansky over ených dómových štruktú r. 
Súčasný morfoštruktúrny plán masívu Ruwenzori je spätý s plio-ple istocén

nym vývo jom Western Rift Valley. Vertikálne pohyby na zlomoch smeru 
SV-JZ dosahujú v tom období v tejto oblasti 6000 m. 
Prehľad geologických jedno tiek a ich litologick á náplň v oblasti ložiska K i

lemb e je v t ab . 3. 
Mineralizácia ložiska Kilemb e. N aj bežnejšími minerálmi oxidačnej zóny 

ložiska sú kuprit, malachit, chryzokol, chalkolit a azurit. V sulfidickej zóne j e 
pyrit , chalkopyrit, pyr otín a sporadicky linneit. Zriedkavý je galenit a mag
netit . P yrit a pyrotín sú kobaltonosné. Ruda obsahuje okolo 2 °/o Cu a 0,16 % Co. 
Overené zásoby k 30. 6. 1975 boli 6 316 400 ton pr i obsahu 1,82 Cu. 

Zrudnenie sa koncentruje v Kilembe Series na styku pruhovaných amfibo
litov s diaftoritizovanými chloriticko-albitickými svormi. Rudným horizontom 
je viac-menej doskovité teleso s priemernou mocnosťou 7,5 m. Menšie rudné 
polohy sa vyskytujú v nadložných i podložných horninách. Chalkopyrit, k o
baltonosný pyrit a pyrotín však vyk azujú užšie väzby k podložným amfibo
l itom. Sú v nich zastúpené vo forme vtrúsených r úd a ich obsah zreteľne na-

Prehľad litologickej náplne geologických jednotiek v oblasti ložiska Kilembe 
T ab . 3 

Jednotka 

Buganda -
systém Toro 
(Kilembe 
Series) 

„Bazál ny 
k om plex " 
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Litologická náplň 

silne d iaf toritizované 

chlorit icko-albi tické svory 

hlavná rudná poloha 

nepravidelné p ruhované 
kremenno-živcové amfib oli ty 
s lokálnymi polohami r ú d 

biotitické svory (lokálne granátické) 

pruhované kremenno-živcové svory 
(diaftoritizované m igma Li ty) 

biotitovo-K-živcové (Ruahunga) ruly 

plagiok lasové (Katiri) ruly a kvarcity 

Mocnosť 

do 30 m 

0- 120 m 

n. 10 m 

lokáln e 

do 600 m 

do 240 m 

? 
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Obr. 4. Geologický prom ložiska Cu- rúd 
Kilembe (podľa S. T o s s o n a 1976) 
Bazálny komplex : 1 - plagioklasové 
(Katiri) ruly a metakvarcity, 2 - bioti t 
- K - živcové (Ruahunga) ru ly, systém 
Buganda - Tororo (Kilembe Series) ; 3 -
pruhované kremenno-živcové svory (diaf
britizované migmatity), 4 - biotitické, 
lokálne granátické svory, 5 - nepravi
delné pruhované kremenno-živcové amfi
bolity s hlavnou rudno u polohou vo 
vrchnej časti, 6 - silne diaftorizované 
chloriticko-albitické svory, 7 - fylonitové 
zóny. 

rastá smerom na hlavnú rudnú pol ohu. Najvýznamnejšie rudné telesá sa kon
centrujú v dómových a panvových štrukt úrach, zatiaľ čo v prechodných, menej 
zvrásnených úsekoch je zrudnenie často nebilančné. P odobne na zvrásnených 
ramenách vrásových štruktúr je obsah Cu o 25 % vyšší ako na ich nezvrás
nených ramenách . 

V ložiskovej oblasti sú bežné aj subvertikálne doleritové daJky smeru 
ZSZ-VJV dislokované hlavnými strižnými zónami a zlomami. Intenzita zrud
nenia v ich blízkosti miestami zreteľne narastá. 

K pomineralizačnej tektonike, ktorá významne ovplyvňuje mocnosť a sú
v islý priebeh rudných t elies , patrí vývoj vlečných vrás a st rižných zón. Tie sa 
zvyčajne viažu n a ramená hlavných vrásových štruktúr. Spôsobili intenzívne 
zbridličnaienie n adložný ch chloriticko-albitických svorov (paralelne s priebehom 
hlavného rudného hor izont u) a veľké problémy pri sledovaní a ťažbe ložisk a. 

Pôvod zrudnenia sa vysvetľuje sedimentárno-syngetickými procesmi, meta
m orfnou redistribúciou a koncentráciou rudnej substancie, v menšej miere aj 
magmatickými a hydrotermáln ymi v plyvmi. Túto širokú genetickú škálu 
nespresnili ani výsledky štúdia izotopov síry (W . L . Ba r r e t 1972). Zistené 
pomery itotopov S 32/ 34 sú príliš široké a umožúujú iba konštatovať, že nejde 
o príliš vysokotemperovaný, pravdepodobne sedimentár n y pôvod sulfidov, ktoré 
sú prekryté sulfidmi s m agmat ickým pomerom izotopov. S. T o s s o n - P. K . 
M ,a z a im ha k a (1 976) upozorňujú na niekoľkokilometrový plošný rozsah ekvi
valentov Kilembe Series, čo môže naznačovať syngenetický pôvod zrudnenia. 
Reomorfizmus môže pritom spôsobovať lokálne zmeny v intenzite miner ali
zácie. 

Výskyt medi pri Bobongu (Karamoja) . V r. 1972 v rtné práce v tejto oblasti 
obj avili indície Cu-Au - zrudnenia. Pyritové , pyrotínové, sfaleritové a chalko
pyritové zrudnenie bolo navŕtané v profile 0,45 m. Obsah Cu kolíše medzi 
0,11-1,00 %. 

Ložiská volfrámu 

Volfrámové zrudnenie v Ugande patrí k dvom gen etickým typom. Ekono
micky najdôležitejšie stratiformno-sedimentačné ložiská sa viažu n a mlado-
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prekambrický systém Karagwe -- Ankolean. Táto epimetamorfovaná pies
čitoprachovcová séria je súčasťou kibaranskej orogénnej zóny východozápad
ného smeru, ktorá zasahuje do južnej Ugandy (až po Lake Victoria) zo Zaira 
(Katanga). Druhý, hypotermálny typ volfrámového zrudnenia, sa viaže na 
kremenné žily vystupujúce v prekambrických rulách systému Buganda - Toro, 
v Singo Granite, resp. v bridliciach systému Karagwe - Ankolean. 

Sedimentárne, mezotermálne ložiská volfrámu sa sústreďujú najmä v juho
západnej časti ugandsko-zairského pohraničia v oblasti Kigezi. Vyskytujú sa 
hlavne v bitúminóznych fylitoch a bridliciach systému Karagwe - Ankolean 
na lokalitách Kirwa, Luhiza a Nyarn.ulilo. 

Ložisko Nyamulilo, ktoré bádal J. H. Re e dm a n (1973) , sa pokladá za ty
pický príklad tejto genetickej skupiny. Poukazujú na to: 1. nesporne vyšší 
obsah volfrámu v prachovcových sedimentoch oblasti Kigezi; 2. akumulácia 
dispergovaného volfrámu v grafických členoch sedimentov, čo súhlasí s jeho 
geochemickou afinitou k bitúminóznym sedimentom a ílovým minerálom; 
3. ložná pozícia kremenno-volfrámových žiliek a ferberitových hľúz, ktoré sú 
prerastené sedimentárnymi textúrami a zvrásnené spolu s horninou. 

Bilančné zrudnenie na ložisku sa viaže na ložné kremenné žily smernej dÍžky 
až 1000 m. Žily obsahujú scheelit, ktorý je zatláčaný ferberitom a anteonitom . 
Podľa J. H. Re e dm a na (1. c.) sedimentárne kon centrovaný volfrám m igro
val počas diagenézy do scheelitových hľúz. Desilifikáciou hornín v priebehu 
r egion álnej deformácie vznikali ložné kremenno-voLfrámové žily a scheelit bol 
zatláčaný ferberitom. 

Hypotermálne ložiská volfrámu vystupujú v metamorfovanom plášti d ómo
vých štruktúr, k toré sú vyplnené kibaranskými synkinematickými a postk ine
matickýrni granitmi (1250 ± 70 mil. rokov). Takéhoto typu je ložisko Bahati 
Nine v južnej časti oblasti Kigezi. Kremenno-muskovitovo-volframitové žily 
so zriedkavým berylom tu vypÍňajú ťahové pukliny vo zvrásnených bridliciach 
systému Karagwe - Ankolean. Obsah W03 v rude sa pohybuje okolo 1,00 %. 
Okolité horniny sú silne silicifikované a turmalinizované. 

Na ložisku Buyaga západne od Masaky ložné kremenno-volframitové žily 
sledujú bridličnatosť rúl systému Buganda - Toro. Mocnocť žíl je veľmi 

nepravidelná. Smerná dížka zrudnenej zóny dosahuje 14 km. Tabuľkovitý vol
framit tvorí hniezdovité akumulácie v kremeni. 

Kremenno-volframitové žily na ložisku Singo (120 km severozápadne od 
' K ampaly) majú mocnosť okolo 30 cm. Vystupujú v greisenizovaných kupolách 
granitu Singo, ktorý je neznámeho veku, a vytvárajú štruktúry typu „en 
echelon". 

Ložiská cínu 

Z cinových minerálov je v ugandských ložiskách zastúpený iba kassiterit. 
Vyskytuje sa v asociácii s pegmatitmi kyslých vyvretých hornín, resp . v h ydro
t ermálnych žilách. 

Väčšina produkcie cínu v Ugande pochádza z hydrotermálnych žíl. Cíno
nosné kremenné žily ložísk Gitengule, Ruhengiro a Rwaminyinya v južnom 
Kigezi vystupujú síce vo zvrásnený ch bridliciach, fylitoch, kvarcitoch a sv oroch 
systému Karagwe - Ankolean, avšak sú v prikon taktnej zóne granitov (do 
8 km od styku). Zvyčajne ich indikuje silná turmalinizácia okolitých h ornín. 
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Súvislejšie žilné ťahy sú priamo na styku s granitmi. Sledujú priebeh kon
taktu, resp . vystupujú v reliktoch plášťa medzi susednými telesami granitov. 
Spolu s kassiteritom sa miestami vyskytuje k olumbit aj tantalit. Zvýšený 
obsah muskovitu a sericit u na okrajoch žíl sa vysvetľuj e kontamináciou hydro
teriem okolitými horninami. 

Na pegmatitových žilách kassiterit zvyčaj ne t vorí m asívn e zhluky, resp. 
agregáty zŕn mm rozmerov. Vyskytuje sa spolu s b ery lom, kolumbitom a tan 
talitom, ktorým je prerastený. Na najväčšom ložisku tohto typu Rwanza Mine 
v oblasti Ankole sa ťaží ako vedľajší produkt popri beryle (450 t ročne) a k o
lumbite (4,5 t ročne). 

Ložiská berylu 

V Ugande je v súčasnosti okolo 300 berylonosných pegmatitov. Väčšina z nich 
je v oblasti Kigezi, veľká časť v oblasti Ankole a niekoľko ložísk sa vyskytuje 
v centrálnej provincii (Buganda). Prevažná časť berylonosných pegmatitov vy
stupuje v kibaranskej orogénnej zóne a geneticky sa viaže na posttektonické 
intrúzie granitov. 

Ugandské berylonosné pegmatity majú nasledujúcu klasifikáciu 

Geochemická 
klasifikácia 
(J. M. G a 1 1 a g he r 
1959) 

K - pegmatity 

K - Na - pegmatity 

Na-pegmatity 

Tab. 4 

Mineralogickogenetická klasifikácia (J. H. R e e d m a n, I. L o
w e n st e i n 1971) 

mikroklínovo-muskovi tické pegma ti ty 

metasomatické albiticko-muskovitické pegmatity 

metasomatické spodumenicko-albitické pegmatity 

metasomatické Li-muskovi ticko-al bi tické pegma ti ty 

kremenno-sľudnato-kaolinické pegmatity 

Nepodstatnými minerálmi pegmatitov sú lepidolit, amblygonit , b er yl, spodu
m en, apatit, tantalit - kolumbit, kassiterit, m anganit a turmalín. 

V drobných telesách K-pegmatitov sa vyskytujú veľké idiomorfné b eryly 
medzi vnútornou kremenno-mikroklínovou a strednou zónou tvorenou hrubo
zrnným mikroklínom, kremeňom a muskovitom. Okrajová zóna telies je 
zo str ednozrnného grafit ického pegmatitu. 

Telesá K - Na-pegma titov dosahuje dÍžku 200 m a šírku 9 m. Tvorí ich 
albit, Li-musk ov it, kremeň a mikroklín. Zonárncsť je zloi:itejšia ako v pred
ch ádzajúcom type. Hypidiomorfný beryl sa zvyčajne vyskytuje na okra ji vnú
tornej zóny alebo v prechodných zónach. V malom množstve je prítomný 
k assiterit, kolumbit - tantalit a bizmutit. Najväčším ložiskom tohto typu je 
Bulema v južnom Kigezi. 

Na - Li-pegmatity tvoria intenzívne kaolinizované dajkovité telesá, príp. 
pne v rozmeroch okolo 300 X 18 m. V krem ennej cent r á lnej zóne pegmat itov sa 
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vyskytujú až 3 m dlhé kryštály spodumenu. Zónu lemuje Na - Li, resp. 
Na-zóna s berylom, miestami i s lepidolitom. Vedľa j šie minerály sú kolumbit -
tantalit, Mn-tantalit, bizmutit, kassiterit , amblygonit a kaolinit. Reprezentan
tom t ohto typu je ložisko RwerniriľO v juhozápadnej Ugande. 

Na najväčšom ložisku (Mutaka) v juhozápadnej Ugande m á pegm atitové te
leso rozmer y 800 X 150 m . V jadre pegmatitu sa vyskytuj ú niekoľko 10 m dlhé 
šošovky z kremenno-mik roklínových, príp. kremenno-spodumenových b lokov. 
lVIikroklín a spodumen tvoria až 3 m dlhé , takmer monominerálne úseky a roz
s,iahle ich zatláča kaolín a serici L. Tieto šošovky lem uje zón a so zvýšeným 
obsahom berylu, kassiteritu a kolumbitu, ktorá pozvoľne prechádza do kre
menno-muskoviticko-albitovej zóny s výskytom m egakryšt álov sk orylu , zele
n ým turmalínom, spessarti tom a amblygonitom. V zóne lemujúcej jadro peg
matitu je obsah BeO 0,25 °10 a obsah kassiteritu a k olumbitu 0,4 kg/ t. 

Na ložisku Ishasa (Kigezi) sa zásoby berylu odhadli n a 70 OO O ton. Pravde
podobné zásoby berylu na ďalších väčších pegmatit ových ložiskách predstavujú 
5000 ton. Odha d zásob berylu v Ankole a K igezi sa pohy buje okolo 80 OOO ton. 
P r iemerný obsah berylu je okolo 0,71 °; 0. 

Ložiská nióbu a tantalu 

T antalovo-nióbová m ineralizácia sa v centráln ej Ugande viaze, n a lítiové 
pegmatit y . V zápa dnej a severozápadnej Ugande sú minerály nióbu a t an talu 
v muskoviticko-ber ylon osných pegmatitoch. 

V centrálnej Ugande patria k najväčším ložiská Warnpevo a M bale (severo
západne od Kampaly). Pegmatity \u vystupujú v muskovitických svoroch sys
tému Buganda - T oro a majú pekne vyvinuté kremenné jadro. V ňom sa 
k oncentrujú litné m inerály (lepidolit, amblygonit, spodumen, clevelandit) a mi
nerály bizm u t u a tantalu (ta ntali t, manganotantalit , bizmutotantalit, w est
grenit). Na ložisku W ampevo lepidolit zatláčaj ú sekundárne m inerály bizm utu 
vrátane w estgrenitu a w a ylandit;i . vVestgrenit n a ložisku Mbale obsahuje 
značný pod iel Ti a U . 

V oblast i K igezi a Ankole sa z berylonosných p egm atitov ťažia ak o vedľajší 

produkt popri beryl e k olumbit a tantalit. Spolu s nim i vyst upuj e aj r ádio
akt ívny m ikrolit a fergusonit. Významnejšie h n iezdovité k oncentrácie urá
nosn ého mikrolit u sú známe z naj väčšieho ložiska tantalových minerálov 
v Ugande, pegmatitu Bulema v Kigezi. Mikrolit, tantalit a t apiolit tu vystupujú 
v rozsiahlej mikroklínovo-pertitovej zóne obaľujúcej kremenné ja dro pegma
,titu. Naj väčší obsah tantalu sa viaže na pertiticky odmiešané al bity . 
Ďalší t yp mineralizácie nióbu je geneticky spät ý s karbonati tmi východnej 

Ugandy. Reprezentuje ho pyrochlór , ktorý primárne vystupuje v podobe v trú
senín v karbonatitoch. Ekonomicky perspektívne akumulácie . pyr ochlóru sú 
v reziduálnej pôde. Elúvium k arbonatitov pri Sukulu (južne od Torora) obsa
huj e 771 t pyrochlóru, 36 miliónov t magneti tu, 20 miliónov t apatitu, 6 milió
nov t limonitu a 150 OOO t zirkónu a baddelyitu. 

Posledným (z hľadiska ekonomického významu tretím) t ypom nióbovo-tan
talovej mineralizácie je ložisko Lurnino v juhovýchodnej Ugande. Kolumbit 
a tantalit tu vo forme vtrúsených rúd vystupujú v Na-metasomatickom granite 
Lunyo. V ťažkej frakcii granitu sa navyše našiel kassiterit, zirkón, fluorit , torit 
a typický zinwaldit . Anomálny geochemicky overený obsah kolumbitu dosa-
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h uje 0,74 kg/t a kassiteritu 0,07 kg/t . Vo zvetraninovom plášt i sa zvýšená kon
centrácia týchto minerálov n ezistila . 

Ložiská bizmutu 

Ložiská bizmutu sú iba v juhozápadnom Kigezi. K oncentrujú sa v 9 km ši
r okej a 20 km dlhej zóne juhovýchodne od Lake Idi Amin Dada pri Ishasa 
River. Genet icky sa viažu na hydrotermálne prejavy granitu K ayonza. Zrud
nenie je lokalizované v plochých strižných štruktúrach v prekambrických hor
ninách systému Karagwe - Ankolean. Bizmutit, miestami s jadr om elemen
tá rneho bizmutu, tvorí dro bné hniezda v silne limonitizovaných sideritových 
žilách. 

Na lokalite Murarnba sú dve sideritové šošovky s bizmutitom. Majú rozmery 
30 X 45 X 0,6 m, mierny úklon, ktorý smerom na granitové teleso narastá do 
s tredných hodnôt. V kremitých úsekoch šošoviek sa ojedinele našlo zlato , v ol
framit a kassiterit. 

Na ložisku Rwanzu sa sideritové žily s bizmut itom a k assiteri tom viažu na 
pukliny a zlon1y v h orninách systému Karagwe - Ank olean. 

Ložiská železných rúd 

Železné rudy v Ugande sú dvoj akého genetick ého typu. Sú to : 1 hematitové 
r udy v prekambrických metasedimentoch v oblasti Kigezi a 2. m agnetitové 
r udy v iažúce sa na k riedové a t erciérne karbonatity vo východnej Ugande. 

Na lok alitách v oblasti K igezi sú hem atitové rudy intenzívne limonitizované. 
Fret o ich g enéza nie je doteraz bližšie ob jasnená. Zrudnenie sa vyskytuje 
vo form e doskovitých telies, n eostrých pruhov a hniezd v kvarcitoch, fylitoch 
a bridliciach syst ému Karagw e - Ankolean. Zrudnené úseky často obsahujú 
m ater iál okolných hornín, avšak jednoznačné argumenty v prospech strati
formnej koncent rácie hematitu sa nezistili. Majú veľký plošný rozsah, varia
bilnú mocnosť a vysoký obsah Si. 

K najväčším ložiskám tohto t ypu patrí K asenyi na vých odných brehoch 
rieky Murind i. Tektonicky sformované šošovkovit é sedlové žily majú až 15 km 
mocnosť a vystupujú v metaílovcoch, zr iedkavejšie v kvarcitoch systému Ka
ragwe - Ankolean . H oci celkovú stavbu územia kont rolu jú vrásy smeru 
ZSZ-VJV, koncentr ácie hematitu sú v mladších vrásových štruktúrach so se
verojužným priebehom vrásových osí. 

Zásoby železných rúd n a hematitových ložiskách v Kigezi sa odh adujú 
na 9 miliónov ton. Obsah Fe sa p ohybuje v rozmedzí 60-70 °ľ0 so stopami 
fosforu a síry, m iest ami aj titánu. Vzhľadom na nízke zásoby a odľ ahlosť 
jednot livých lokalít sa doteraz ich ťažba nezačala. 

Niekoľko výskytov h emat itických rúd je známych z Ankole. Hydrotermálne 
kremenno-hematit ové žily najväčšieho ložiska Mugabuzi Hill majú smer SV- JZ 
a vyc1kytujú sa v rulách a metakvarcitoch „bazálneho komplexu". Ruda 
obsahu je 58,74 % Fe203 a 5,73 % Si02. Zásoby sa odhadujú na 1,3 milióna ton. 

K arbonatity, alkalické i u ltrabázické m agmatity a fenítizované horniny 
prekambria v ugandsko-kenskom pohraničí obsahujú zvýšený podiel magnetitu, 
apatitu , zirkónu a baddelyitu. Ek onomicky významné koncentrácie týchto mi
nerálov sa však vyskytuj ú iba v elúvíách k arbonat itových telies Bukusu a Su-
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kulu. V oboch karbonatitových telesách je magnetit vo forme nepravidelných 
zŕn s rozmermi 0,5-1,0 cm. Vo zvetraninovom plá šti karbonatitov tvorí m ag
netit niekoľko cm veľké scementované agregáty zŕn gravitačne koncentrované 
pri báze. 

Na lokalite Bukusu majú gravitačne akumulované polohy magnetitu mocnos ť 

1- 9 m. Na lokalitách Namekara a Surumbusa-Kabotola sa zásoby magnetitu 
odhadli na 20 miliónov ton. Vzhľadom na vysoký obsah TiO2 (13 ,7-22,6 %) 
ložisko nie je vhodné na ťažbu. Na lokalite Nangalwe obsahuj e surovina iba 
1,0 % TiO2 a 0,17 % P2O5, overené zásoby však n epresahujú 1,5 milióna ton. 

Zásoby magnetitu na ložisku Sulmlu predstavujú prinajmenšom 30 miliónov 
ton. Obsah Fe kolíše medzi 49-62 %, P 2O5 m edzi 0,2-4,5 % a TiO2 medzi 
0,5-3,0 %. Magnetit sa tu ťaží ako vedľajší produkt popri apatite v množstve 
30 OOO ton magnetitového koncentrátu ročne . 

Výskyty chromitu 

Ultrabázické telesá K arasuk Series v rajóne N akiloro - Lolung v oblasti 
Karamoja obsahujú 55 % Cr2O,, a 3,0- 7,5 g /t platiny. Chromit sa vysky tuje 
v drobných nepravidelných hniezdach. Lokalita sa nepokladá za perspek t ívnu . 

Výskyty azbestu 

Viažu sa na ultrabáziká v severnej Karamoji (severozápadne od Morot a) . Na 
doteraz známych lokalitách pri Nakapriripirite sa vyskytuje ib a amfibolový 
azbest veľmi nízkej kvality. Prieskum iných telies je v štádiu geofyzikáln ej 
prospekcie. 

Výskyty zla ta 

Prospekcia na zlato a jeho ťažba sa v Ugande doteraz vykonávali n a jmä n a 
aluviálnych výskytoch v oblasti Ankole (Buhweju Plateau, Igara) a Kigezi. 
Tieto lokality sú nateraz vyčerpané a primárne zd roje, zlatonosné kremenné, 
príp. kremenno-sulfidické žily , nemajú ekonomický význam. 

Ekonomicky perspektívnym sa zdá byť iba rajón Busie v južnej časti uga nd
sko-kenského pohraničia. Kremenno-zlatonosné žily tu vystupujú na kontakte 
jemnozrnného granitu s metamorfitmi prekambrického systému Nyanzian. Zlato 
sa tu vyskytuje spolu s galenitom, sfaleritom, chalkopyritom, arzenopyritom 
a pyritom v centrálnej časti žíl vyplnenej mliečnobielym kremeňom. Okr ajové 
úseky žíl, ktoré tvorí sivý kremeň, nie sú zrudnené. 

Výskyty diamantov 

Diamanty sa našli v alúviách na Buhweju Plateau severozáp adne od M b ar ari 
v západnej Ugande. V tejto oblasti však nie sú známe kimberlitick é horniny, 
takže sa predpokladá, že diamanty pochádzajú z ťažkej frakcie pieskovcov 
systému Karagwe - A n kolean. Za p erspektívnu sa v tomto smere pokladá 
oblasť Fort Portal (uzavr eniny eklogitov v o vulkan itoch Western Rift V alley) 
a oblasť severnej Karamoje (kimberlit ové tufy v okolí Morota) . 
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Ložiská soli a sadrovca 

Sú produktom recentnej postvulkanicko-sediment árnej činnosti v oblasti 
Western Rift Valley. Vystupujú vo vulkanickom r a jóne Katwe - Kikorongo 
juhovýchodne od Ruwenzori Mountains. Soľ a sadrovec sa tu zúčastňujú na 
sedimentárnej výplni siedmich kráterových jazier. Ekonomicky významné aku
mulácie sa však vyskytujú len v najväčšom z nich, v Lake Katwe (2,5 km2) . 

Obsah NaCl, ktorý prinášajú do jazera pobrežné slané pramene, sa odhadol na 
2000 ton ročne. Jazero je iba 1 m hlboké. Jeho salinita kolíše v závislosti od 
striedan,,i;:i sa období sucha a dažďov zhruba o 100 %. Jazerné sediment y 
dosahujú mocnosť okolo 40 m a tvoria ich striedaj ťice sa polohy evaporitov 
a ílu. Zásoby solí dosahujú 20 miliónov, z toho je 2 milióny t NaCl. Okrem 
sadrovca a kuchynskej soli sú prítomné burkeit, hankseit, tychit a nortupit. 

Poloha, ktorú tvorí takmer výlučne sadrovcovo-ílovito-piesčitý materiál, sa 
rozkladá na ploche 1,5 km2 a je hrubá okolo 1 m. Vo vrstve lúčnej kriedy 
na báze jazerných sedimentov je hojný rastlinný detritus, ktorého absolútn y 
vek stanovený metódou C 1" je 11 OOO rokov. 

Ďalšie výskyty sadrovca sú známe zo sedimentov Lake George a Semlik i 
River. 

Cementárske suroviny 

Pretože v Ugande nie sú vhodné typy vápencov, príp. mramorov, je cemen
társky priemysel založený na báze čistejších karbonatitov sävitového typu. N a 
tieto účely sa v súčasnosti ťaží karbonatitové teleso pri Torore. Najčastejšie 

variety karbonatitov obsahujú 80 °/o CaC03, 1,7 % P205, 5 % SiO a 4 % Fe20 3. 

Spracúvajú sa v miestnom závode s kapacitou 100 OOO t cementu ročne. 
Karbonatity telesa Sukulu Hill sa v rozsahu okolo 1800 ton ročne využívaj ú 

na pálenie vápna. 

Fosfátové suroviny 

Na výrobu superfosfátu sa v Ugande využíva reziduálny koncentrát apatitu 
z elúvia karbonatitových telies Bukusu a Sukulu. Zásoby apatitu elúvia telesa 
Sukulu sa odhadujú na 200 miliónov ton. Zo zvetranín telesa Bukusu sa do 
r. 1972 ťažilo 6000 t apatitového koncentrátu ročne . V súčasnosti sa ťažba 
orientuje hlavne na oblasť Sukulu. 

Doručené 24. VI. 1977 
Odporučil P. Grecula 
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KO NFERE NCIE 

Seminár o kvantitatívnych metódach v odrazovej mikroskopii 

V dňoch 11.-13. októbra 1977 sa v Ostrnve uskutočnil seminár Kvantitatívne 
m etódy v odr azovej m ikroskopi i, kLorý u sporiadala Pracovná komisia pre rudn ú 
mikroskopiu Geologického komitétu ČSSR v spolupráci s Domom techniky ČVTS 
v Ostrave. 
Vzhľadom na vysoký súčasný svetový štandar d odrazovej mikrosko,pie poklada la 

Csl. k omisia pre rudnú mikroskopiu za p otrebné oboznámiť odbornú verejnosť z mi
neragrafickýc h laboratórií a ďalších záuj emcov z cele j ČSSR jed n ak s novými poznat
k ami v oblasti teórie a jednak so stále sa zdokonaľujúcim p rístrojovým vybavením 
n a poloautomatizované i ú plne automatizované zisťovanie niektorých fyzikálnych 
k onštátnt minerálov v prechádzajúcom i v odrazenom s·vetle. 

Na seminári sa zúčastnilo 71 odborníkov (z toho dvaja zo zahraničia - ZSSR, 
BĽR). 

Po úvodnom referáte doc. dr. B. F oj ta (PF U JEP B r no), v ktorom autor poda l 
prehľad súčasných m etód výskumu opakných materiálov, účastníc i so záujmom pri 
jali refe rát Ing. M . Be neš ov e j (Ú VR Pra h a) o n evy hnutnosti štandardizovať 

podmienky prípravy kvalitných mikrosk opických prepará tov, hlavne nábrusov na ich 
použit ie pri získavaní kvanti tatívnych údajov. 

V bLoku prednášok o m eraní odrazn osti bola prednáška dr. P. K a š par a (PFKU 
P raha) Metódy kvan t it a t ívneho výskumu I a Zdro je chýb p1i m eraní odrazn osti 
a doc. A . D. R aj čej e v a (MGU Moskva) Elipsometria a jej využitie pri riešení 
rozlič·ných problémov v optickej mineralógii. V obidvoch prednáškach autori obozná 
mili ú6.astníkov s najnovšími poznatkami teórie odrazen ého svetla . Zvlášť zau jala 
metóda bezetalónového zisťovania odraznosti, k t orou sa dá súčasn e zistiť k oeficient 
a bsorpcie, dvojodraz, index lom u, hlavný azimut, elektrovodivosť a ďalši e k onštanty 
rudných minerálov (doc. Ra k če j e v). Tieto teoretické pred nášky vhodne doplnili 
d isk usné príspevky dr. M . Be ne šo ve j Prak tické p oužitie Quantanalu AMP-20 
v mineralogick ej prax i, Ing. Ľ. M i h o k a (VŠT K ošice) F ázová analýza železo
rll.dného aglomer á tu pomocou reflexného kvan titatívneho mik r oskopu , I n g. O r š o
v é ho a Ing. Pa n e k a (VÚHŽ D obrá ) . Metalografická stereologická analýza kovo
vých materiálov na automatickom štruktúrnom analyzát or e Epiquant a Príspevok 
k stanovovaniu lineárnych, p lošných a priestorových ch arakteristík vybraných 
štruktúr ocele p omocou lineárneho analyzátor a Epiquant. Žiaľ, n eprezentovali sa 
výsledky merania odraznosti rud n ých minerálov. 

Dr. M . Háb e r (PF U K B r a t islava) podrobne zoznámil účastníkov s teoretickými 
problémami kvantitat ívneho určovania t vrdosti minerálov v mikroskope a s prak
tiokým využitím te jto nenáročnej metodiky pri identifikácii m inerálov v odrazenom 
svetle , ako aj pri riešení niektorých špeciálnych m ineralogických otázok (genéza, 
chemické zloženie, typomodizmus minerálov a i.) . P r ednášku doplnil diskusný prí
spevok d r . I. Roj k o vi č a a O. Ď u r ž u (GÚ SAV Bratislava) lYiikrotvrdosť sul
fidických minerálov n a ložisku Rudňany a jej závislos ť od chemického zloženia 
a priestorovej distribúci e. 
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Veľký ohlas a diskusiu vyvolala prednáška dr. P. K a š par a (PF KU P raha) 
Kvantitatívne meranie farieb v odrazenom svetle, v k torej vysvetlil princíp kva nti
tatívnej charakteristiky farby minerálov v odrazenom svetle a upozornil na abs-o
lútny nedostatok prístrojov na zisťovanie tejto vlastnosti u nás. 

Z prednášok a diskusných príspevkov na seminári sa vydal zborník, ktorý v ob
medzenom množstve distribuuj e Dom techniky CVTS v Ostrave. 
Súčasťou seminára boli každodenné demonštrácie najnovších prístrojov niektorých 

zahraničných firiem. Z početných pozvaných vystavovala firma LEITZ (Wetzlar, 
NSR) jeden z najnovších typov prístrojov na meranie odraznosti Mikroskop-Ph ote
meter MPV-2. Firmu OPTON (Oberkochen, NSR) reprezentoval fotomikroskop 
MPM 1 v kombinácii s programovateľným lineárnym analyzátorom (poč,ítač 

W ANG 702c) na automatické meranie odraznosti minerálov s výstupom zápisu 
hodnôt R. Vystavovala aj najnovší a najmodernejší typ fotografického mikroskopu. 

Z oficiálny-ch i neoficiálnych diskusií na seminári vyplynuli viaceré závery, z kto-
rých možno uviesť aspoň najdôležitejšie: 

nevyhnutnosť všeobecného prechodu od kvalitatívneho opisu ku kvantitatívnej 
identifikácii minerálov v odrazenom svetle lepším využívaním jestvujúcich a zís
kavaním najnovších poloautomatických i automatických aparatúr, 
štandardizácia prípravy mikroskopických preparátov (nábrusov), 
nevyhnutná vzájomná informovanosť mineralografických pracovísk, 
vyvinút úsilie získať aspoň jeden prístroj fy Mc Grown na meranie farieb do 
ČSSR, hlavne do rezortných ústavov. 

Komisia pre rudnú mikrosko,piu odporúča usporiadať budúci seminár v r. 1978 
v P rahe na tému K vantitatívne meramie farieb minerálov v odrazenom svetle. 

M ilan Háber 
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METODIKA VÝSKUMU 

Mineralogické metódy stanovovania fluóru v topáse 

(1 tab. v texte) 

JAN DERCO - JÁN KOZÁČ - DANIEL OČENÁŠ* 

M1rnepaJiorn<1ecK11e MeTO)l,bI onpeneJieHHll cpTopa e Tonace 

B CTaTbe on11Cal!bl OllTl14eCKl1e 11 penrrerrnn111ppBKUHOHHble MeTO,'lbl orrp e1leJie
Hl1H qnopa B TOnace, KOTOp bre Bnepnbre rrpuMeIIHJI H P116Jie 11 Poccea6epr (197 1). 
3111 Me1onb1 rrp11Memr.nncb n JLJlil onp eneJierrnH qnopa B Torrace aaxonHl1.1erocH 
B rroponax MeCTopo)Knea11H KarrKa B 11,eHpaJibIIOM B11ropJia1e BoCTO'IHOH CJi osa
KHH. IloJiy'leIIHbIC naI!Hbie, KOTOpble n pHBeneIJbl B -ra6JJ HUe N2 I, O'leHb 6Jrn3Kfl 
naHIJbIM cp1opa IJOJiyqeHIJblX XHM!Jl[eCK11Ml1 aH3JllJ3aMn. M11Hep a JI Oľl1'1CCK11e MeTO,'lbl 
orrpeneJICHl15l cp1opa BblľO ,'lHbl B TOM cJiyqae Korna TOIJ3C BCTpeqacTCH B rropon e 
B B11n e CTpOCTKOB C np yrnMl1 MHII epaJia MH conepl!<a[]]HX qnop lJJIH B pacrrbIJieHHOM 
BHne. 

Mineralogical methods for the determination of fluorine in topaz 

Optical and X-ray diffraction techniques of th e determinat ion of fluorine 
in topaz, developed by Ribbe and Rosenberg (1971) are described. These 
methods were used for the determination of fluorine in topaz from Kapka, 
Vihorlat Mts., Eastern Slovakia. The calculated data, listed in Table 1. a r e 
v ery close to those given by the chemical analyses. The above mention ed 
mineralogical methods have been found useful in cases where the separa
tion of the min eral ľails due t o the extremely fine-grained character of the 
rock and the interspersion of minerals. 

Stupeň substitúcie fluóru hydroxylovou skupinou v t opáse závisí od pod
mienok jeho vzniku. Všeobecne je substitúcia fluór u OH-skupinou najvyššia 
pri topáse hydrotermálneho pôvodu. Kryštáliky tak éhoto pôvodu majú dlhý 
prizmatický habitus a často ružovú farbu. V topásoch najbohatších na OH-sku
pinu býva pomer F : OH približne 3 : 1. Topásy p neumatolytického pôvodu 
majú najnižší stupeň substitúcie fluóru OH-skupinou (A. G. B e t e ch t i n 
1955). 

Pri chemickom stanovovaní obsahu fluóru a vody v t opáse sú isté ťažkosti, 
a to ako z analytických dôvodov (napr. ťažkosti pri p revádzaní vzoriek do roz
toku, zlá reprodukovateľnosť výsledkov, starnutie meracích elektród, kataly-

* RNDr. Ján D e r c o, Ing. Ján K o z á č, Ing. Daniel O č e náš, G eologický 
p rieskum, stredisko ATNS, park Komenského, 19 043 84 K ošice. 
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zátorov a pod.), tak aj z t echnických pnem týkaj úcich sa prípravy v hodných 
vzoriek na analýzu. Z hornín s drobnozrnnou až mikrozrnnou štruk túrou vy
separovať čist é mineralogické jedince topásu prakticky nemožno. 

Na zisťovanie obsahu fluóru v topáse sú mineralogické metódy zal ožené na 
meraní uhlov 2V, zistení b-rozmeru elementárnej bunky a na sta n ovovan í 
rozdielu uhlov 2 (9 kryštálikov NaCl a topásu (P. H. R i b b e - P. E. R o
s e n ber g 1971). 

Uvedené mineralogické metódy sme použili pri stanovova ní fluóru v topá
soch metasomatitov lokality Kapka vo Vihorla te. Mineralogick ú cha rak ter is
tiku metasomatitov uvádza J. Der c o et al. (1977). 

Opis použitých metód 

1. Optická metóda - pomocou uhla 2V 

P. H . R i b b e - P. E. Rose n ber g (1971) zistili, že uhol osí 2V t opásu je 
priam o úmerný obsahu fluóru. Sledovali túto závislosť na 13 vzorkách topásov 
z rozličných lokalít a zistili, že má priamkový priebeh v rozsahu 2V od 48 do 
68° s obsahom fluóru od 15,2 do 20,4 % daný vzťahom 

obsah F (°Io) = 3,91 + 0,24 . (2V) 

Hodnota 2V sa dá dobre merať na výbrusoch pom ocou polarizačného mikro
skopu s univerzálnym stolíkom metódou Fedorova a v rezoch kolmých na op
tickú os priamo v mikroskope. Autori zistili, že sa rozdiely medzi obsahom 
fluóru stanoveným chemicky a vypočítaným podľa 2V pohybuj ú od -0,42 do 
+0,39 hmotn. % abs. 

2. Räntgenografická metóda - pomocou r ozmeru b elementárnej bun k y 

So vzrastajúcou substitúciou OH za fluór v elementárnej bunke topásu 
vzrastá aj hodnota rozmeru b elementá rnej bunky. Dôvodom je to, :;ie 2 koor d i
nované OH-skupiny sú v polomere približne o 0,04 A väčšie ako 2 koordin o
vané atómy fluóru. Podľa P. H. R i b beh o - P. E. Rose n b e r g a (1 971) 
platí medzi obsahom fluóru a hodnotou b vzťah 

F (°ľo) = 892,5-99,2. (b) 
Mriežkový parameter b základnej bunky sa vypočíta z reflexu d lhkl ) podľa 

rovnice 
1 

Rozdiely medzi obsahom fluóru stanoveným chemicky a vypočítaným podľ a 

uvedenej metódy sa pohybovali od -0,51 do +0,60 hmotn. % abs. 

3. Räntgenografická metóda - pomocou rozdielu u hlov 2 (9 N aCl a topásu 

Metóda je založená na vzťahu 
.i'.1120 = 2 (J NaCl200 - 2 6 topás120 

190 



Tieto parametre sa dajú veľmi dobre merať n a p r áškových difrakčných zá
,mam och topásu za použit ia chemicky čistej Na Cl ak o vnútorn ého štan da r du, 
pri žiarení Cu Ka a posu ne ramena goniometr a 0,5°/min. Experim entálne bola 
z istená n asledujúca závislos ť (P. H. R i b b e - P . E. R os e n b er g 1971) 

F (%) = 155,6 - 35,7. (L1t 20) 
Presnos ť metódy ± 0,5 °10 abs. 

Namerané hodnoty a rozbor dosiahnutých výsledkov 

Pri sledovaní obsahu fluóru v topásoch z metasom a titov lokality Kapk a sme 
zistili , že pri tomto type h orniny sú veľmi dob re aplikovateľné min er alogické 
m etódy, k toré odporučil P. H . R i b b e - P. E. R o se n b e r g (1971). Nam e
r an é veličiny a vypočítané hodnoty obsahu fluóru v porovna ní s obsahom 
.st an oveným chemicky uvádzame v tab. 1. 

Mineralogicky a chemickoanalyticky stanovený o bsah fluóru v topáse 
z metasomatitu lokality Kapka v o Vihorlate Tab. 1 

Prie merné h odnoty z 10 mera ní 

Vzorka 
1 

2V 
1 

vypočít. F 

1 

b 1 v y poč ít . 
1 

.ó_120 1 v yp o čít . 
1 

Chemic. 
[% ) [AJ F ( % ) F [ O/o) stan. F ( % ) 

Kapka AT 
1 

65° 
1 

19,51 
1 

8,80 1 19,54 
1 

3.80° 
1 

19 ,94 
1 

19,33 
1 

Obsah fluóru vypočítaný podľa prvých dvoch metód j e v o veľmi dobrej 
zhode s hodnotami stanovenými chemicky (rozdiel 0,18 a 0,21 °/o abs.). Väčšia 
odchýlka (0 ,61 °Io abs.) bola pri použití tretej metódy , avšak vzhľadom na cel
kový obsah fluóru v sledovanom topáse (1 9,33 %) m ožno ju ešte pokladať za 
prijateľnú . 

Podľa získaných úda jov predpokladáme, že u vedené m etódy m ajú všeobecnú 
platnosť . Majú t akét o výhody: 
a) Na stanovenie obsahu fluóru v topáse netreba topás z horniny separovať . 

b) Podľa chemicky stanoveného obsahu fluóru v h or nin e a obsahu fluóru v t o
páse zisteného u vedenými metódami možno s p om erne vysokou presnosťou 
určiť zastúpenie t opásu v hornine . 

c) Podľa obsahu fluóru v topáse sa dá usudzovať o podmienkach vzniku sa
m otného topásu, ako aj horniny, v k torej sa n achádza. 
Ťažkosti pri interpretácii výsledkov m ôžu nastať v prípade, keď je v hornine 

väčšie m nožstvo tuhých roztokov typu 
(AlH ~ SiH ) + (F - , OH - ~ 0 2) , 

ktorých ex istenciu v prírodných podmienkach zistil a opísal P . E. Ros e n
b e r g (1969). 

Obsah fluóru v to páse z lok ality K apka ukazuje, že len malú časť fluóru 
v elementárnej bunke n ahrádza OH-skupina. Podľa toho predpokla dám e pneu
matolytick é až pneumato lyt icko-hydrotermálne podmienky jeho v zniku. 
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Záver 

Príspevok informuje o možnostiach stanoviť obsah fluóru v topáse a zastú
penie topásu v hornine dostupnými mineralogickými metódami. Použiť uvedené 
metódy je výhodné najmä v prípadoch, keď vyseparovať čisté mineralogické 
jedince topásu z horniny prakticky nemožno. 

Doručené 4. 6. 1977 
Odporuéil V. Radzo 
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