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Putovanie po východnom okraji Baltského
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Putovanie po východnom okraji Baltského mora. Krajiny, geológia a kultúra

S priateľmi som sa vybral na dvojtýždňové putovanie po
trase Bratislava – Varšava – Kaunas (Litva) – Riga (Lotyšsko) –
Talin (Estónsko) – Helsinki (Fínsko) – Petrohrad (Rusko) – Velikij
Novgorod (Rusko) – Pečory (Rusko) – Vilnius (Litva) – Bratislava.
Požičaným mikrobusom sme prešli 4500 km. Pre priateľov to bol
kultúrno-duchovný poznávací zájazd, pre mňa aj geologický.

Obr. 2: Geologická mapa (Rosentau et al. 2017)

Geologická stavba
Spomínané krajiny sa nachádzajú na východoeurópskom
kratóne, ktorý je jadrom prastarej platne Baltika. Vznikla
spojením Fennoscandie (Švédsko, Fínsko, Pobaltské republiky,
Bielorusko a severozápadné Rusko), Volgo-Uralie (zhruba
povodie Volgy v Rusku) a Sarmatie (Ukrajina a západné Rusko)
pred 1,8 miliardou rokov. Najstaršou časťou Fennoskandie, po
ktorej sme putovali, je Baltský štít, ktorý sa vytvoril v archaiku
a v proterozoiku. Jeho odkryté horniny sú metamorfované
a plutonické horniny, ktoré pochádzajú z veľkých hĺbok zemskej
kôry. V juhovýchodnej časti Fennoskandie sú starobylé horniny
prekryté platformovými sedimentami najmladšieho proterozoika,
paleozoika, mezozoika a kenozoika. Medzi Baltským štítom vo Fínsku
a Bieloruskom sú platformové sedimenty prehnuté do syneklízy. Dajú
sa v nich pozorovať tri tektonické cykly. Spodný - od najvrchnejšieho
proterozoika (vendu) po koniec silúru - bol ovplyvnený kaledónskym
vrásnením, stredný - devónsky - hercýnskym vrásnením a permsko-

Obr. 1: Trasa putovania
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kriedový - alpínskym vrásnením. Maximálna hrúbka platformových
sedimentov je vyše 2 km (Bogdanova et al. 2008, Beckholmen
a Tirén 2009).
V poslednom geologickom období, v pleistocéne a začiatkom holocénu, boli staršie horniny poznačené činnosťou kontinentálneho ľadovca, ktorý erodoval horniny Baltského štítu a prenášal
metamorfované a plutonické horniny južnejšie, až do južného Poľska.
V Pobaltí sú známe náleziská jantáru. Táto „skamenelá živica“
sa dá chemicky vyjadriť približne C12H20O, patrí medzi terpény.
Hustota sa pohybuje okolo 1,1 g.cm³. Baltický jantár pochádza
z borovicových lesov, ktoré rástli počas mladšieho eocénu (35 - 40
miliónov rokov) v Škandinávií. Krátko na to rieky a more presúvali

jantár do oblasti juhovýchodného Baltu a neskôr kvartérne ľadovce
jantár znovu presúvali (Lehmann 1994).

Poľsko
Poľsko, táto dynamicky sa rozvíjajúca krajina, je z geologického
hľadiska najmä v severnej časti prekryté ľadovcovými sedimentami.
Spod nich miestami vytŕčajú staršie horniny. Severovýchodná
časť Poľska patrí do Fennoscandie (východo-európska platňa)
s proterozoickým podložím prekrytým platformovými sedimentami.
Územie Poľska bolo ovplyvnené kaledónskym vrásnením
v juhozápadnej časti, hercýnskym vrásnením na hranici s Českom
a alpínskym vrásnením blízko hranice s Moravou, Slovenskom
a Ukrajinou. Z paleozoického mora sa zachovali hrubé vrstvy

Obr. 3: Geologický rez Pobaltím (zjednodušené podľa Šogenov et. al. 2013, Komarov 1978)
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Tab: Geografické údaje o krajinách (Wikipedia v angličtine)

vápenca, pieskovcov a bridlíc. V karbóne sa vytvorili rozsiahle ložiská
čierneho uhlia.

Obr. 4: Varšava – hrob umučeného kňaza Popieluszka. Ruženec z hornín Baltského
štítu prinesených ľadovcom

Litva
Starobylé územie Litvy so svojou slávnou kráľovskou históriou
je hojne pokryté ľadovcovými a jazernými sedimentami, ktoré
tiež súvisia s činnosťou ľadovcov. Pod nimi sa nachádzajú mierne
sklonené platformové sedimenty devónu, permu, triasu, jury
a kriedy. Tie zakrývajú hlbšiu stavbu s proterozoickými plutonickými
a metamorfovanými horninami (Tuuling 2019). Najväčším
nerastným bohatstvom Litvy je jantár ťažený na brehu Baltského
mora.
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Obr. 6: Šiluva – nahromadené obliaky hornín Baltského štítu prinesené ľadovcom
a pomníky vytesané z nich

Obr. 5: Dlažba z obliakov v Kaunase a obliaky zakomponované do stavby vo Vilniuse.
Obliaky z hornín Baltského štítu boli prinesené ľadovcom.
Obr. 7: Vilnius – stredoveký kostol z tehál a Kaunas – hrad z tehál. To svedčí
o nedostatku opracovateľného kameňa v okolí.

6

Lotyšsko

platformové sedimenty devónu, v malej miere karbónu, permu,
triasu a jury. Pod nimi sa dajú navŕtať proterozoické plutonické
a metamorfované horniny (Tuuling 2019). Okrem rašeliny nemá
Lotyšsko významné nerastné suroviny.

Lotyšsko je jazykovo príbuzné južnejšej Litve, ale na rozdiel
od nej nemalo slávnu históriu. Bolo v područí Nemcov, Švédov
a Rusov. Lotyšské málo členité územie je silne pokryté ľadovcovými
a jazernými sedimentami. S pod nich miestami vytŕčajú sklonené

Obr. 9: Riga – vrchnodevónske
dolomity, ktoré boli pôvodne
organogénnymi,
kalovými
a
lumachelovými vápencami.

Obr. 10: Krstiteľnica v evanjelickej bazilike v Rige a praveký idol sú vytesané z obliakov proterozoického granitu prineseného ľadovcom.
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Obr. 8: Zachovalé centrum Rigy svedčí o svojom význame v minulosti ako prístavného a obchodného hanzového mesta s ústím rieky Daugava (Dvina), do ktorej môžu vplávať
i morské trajekty.

Obr. 11: Pobrežie Baltského mora v Lotyšsku
(Kurmrags) je posiate obliakmi proterozoických
hornín Baltského štítu prinesených ľadovcom.

Obr. 12: Kurmrags – morský zrub je tvorený
vrchnodevónskymi pieskovcami, ktoré
selektívne vyvetrávajú pôsobením príboja
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Estónsko
Ugrofínske Estónsko je
asi najvyspelejšou krajinou
z bývalého Sovietskeho zväzu.
Už pred získaním svojej samostatnosti s obdivom hľadelo
cez záliv na bratské ugrofínske
Fínsko. Estónska krajina je
pokrytá ľadovcovým reliéfom
aj s ľadovcovými a jazernými
sedimentami. Podobne ako
Obr. 13: Hradný vrch v Taline vyerodovali ľadovce, budovaný je pevnými ordovickými vápencami.
v predošlých baltských štátoch,
ické plutonické a metamorfované horniny. Nerastným bohatstvom
aj tu sa nachádzajú platformové sedimenty ale staršie, od kambria
Estónska sú ropné bridlice a vápence.
po devón (Tuuling 2019). Pod nimi boli vo vrtoch zistené proterozo-

Obr. 14: Očarujúci stredoveký Talin leží na ordovických bridliciach
a podložných kambrických pieskovcoch.
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Obr. 15: Talin - hľuznaté
a bioturbované vápence
stredného
ordoviku
sa
používali v stredoveku i dnes.

Fínsko
Fínsko je dnes vyspelá krajina s rozvinutým priemyslom,
ktorá sa nepodobá na zaostalú kolóniu Švédska a Ruska, ktorou
bola v minulosti. Podobne ako Pobaltské štáty je výrazne pokryté
ľadovcovým reliéfom, ľadovcovými a jazernými sedimentami.
Na rozdiel od týchto štátov je Fínsko budované archaickými
a proterozoickými horninami hlbších úrovní zemskej kôry. Preto aj
nerastné bohatstvo je iné, nachádzajú sa tu ložiská niektorých kovov
(Fe, Cr, Cu, Ni a Au), rapakivi granitov a migmatitov, používané ako
dekoračné kamene.

Obr. 16: Helsinki sú postavené na veľmi členitom reliéfe s množstvom zálivov a kopčekov, čo je výsledkom eróznej činnosti bázy ľadovca. Pohybujúci sa ľadovec nepravidelne brúsil
tvrdé podložie do podoby zvlneného reliéfu s kopčekmi nazývanými guliaky. Podobné sa dajú nájsť v Tatrách.

Obr. 17: Na guliakoch Helsínk sú postavené mnohé objekty, napr. pravoslávny kostol alebo pamätník skladateľa Sibelia.
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Staré i najmodernejšie štvrte Helsínk sú postavené na
vrchnokôrových horninách vytvorených počas švédsko-fínskeho
vrásnenia, ktoré prebiehalo v staršom proterozoiku. Horniny vznikali
v akrečnom oblúkovom komplexe (pred 1,9 až 1,8 miliárd rokov
= 1,9 – 1,8 Ga). Ruly a amfibolity vulkanického pôvodu a ruly
sedimentárneho pôvodu boli preniknuté granodioritmi, tonalitmi
a kremitými dioritmi (cca 1,9 Ga) a neskôr granitmi s migmatitmi
(cca 1,8 Ga) (Sarapää et al. 2015).

Obr. 18: Helsinki – V bývalom kameňolome vytesanom v guliaku postavili evanjelický kostol (Temppeliaukion).
Na stenách vidno ružové migmatity s utopenými rulami a amfibolitmi.

Obr. 19: Helsinki - Moderné budovy Finlandie obložené kararským mramorom majú
problém. Už rok po výmene starých ohnutých platní sa nové tiež ohli. „Tektonické
sily“ sú niekedy veľmi rýchle..
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Leningradská oblasť Ruska
Z Európskej únie sme sa presunuli diaľnicou do Ruskej
federácie. Hranice sme prešli bez väčších problémov. Už z diaľky nás
vítalo mesto Sankt-Peterburg, po slovensky Petrohrad, s najvyššou
budovou Európy – Lachta centrum (460 m). Do moderného mesta
i historického centra investujú Rusi veľké peniaze, lebo je výkladnou
skriňou Ruska voči Západu. Moderné časti však nenarušujú obrovské
historické centrum.

Petrohrad leží na íloch vendu, najmladšieho proterozoika,
ktoré sú prekryté jazerno-ľadovcovými sedimentami Baltského
ľadovcového jazera a ľadovcovými sedimentami posledného
glaciálu, ktorý sa tu nazýva valdai. Smerom na juh od Petrohradu sú
v Leningradskej oblasti pod ľadovcovými sedimentami paleozoické
vrstvy kambria, ordoviku a devónu (Учебный географический
атлас 1997).

Obr. 20: V Petrohrade sa od začiatku výstavby mesta používal spodno ordovický putilovský vápenec pestrých farieb, ktorý sa dodnes ťaží na južnom okraji Ladožského jazera.
Vápenec je čiastočne dolomitizovaný s obsahom glaukonitu a kremeňa. Viditeľné bývajú krinoidové články (Frank-Kamenetskaya 2019).
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Obr. 21: Kazanský chrám v Petrohrade pripomína Vatikán. Cár chcel týmto počinom urobiť ústretový krok voči katolíkom. Dokonca aj stĺpy v stĺporadí sú z podobnej horniny ako
na Námestí sv. Petra v Ríme. V tomto prípade to nie je Travertino Romano ale pevný penovec z okolie Petrohradu.

Novgorodská oblasť Ruska
„Neďaleko“ Petrohradu je historické mesto Velikij Novgorod
(do roku 1999 Novgorod) s množstvom starobylých chrámov, známe
z rozprávky Sadko. Leží pri výtoku rieky Volchov z Iľmenského jazera

glaciálneho pôvodu. V podloží sa nachádzajú vrchnodevónske
vápence.

Obr. 23: Novgorodský kremeľ s Chrámom sv. Sofie bol postaveným okolo roku 1050.
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Obr. 22: Najvýstavnejší Izakijevský chrám v Petrohrade staval francúzsky architekt Montferrand 40 rokov. Je eldorádom pre geológov, spolu s Chrámom Kristovho vzkriesenia
a Kazanským chrámom poskytuje obrovskú kolekciu hornín z celej Európy. 112 stĺpov chrámu, ktoré dosahujú až 17 m, sú veľmi prácne vytesané z rapakivi granitu. Rapakivi
granity majú vek 1,65 až 1,5 Ga a vyskytujú sa v obrovských intrúziach najmä v južnom Fínsku. Vyznačujú sa výskytom niekoľko centimetrových živcov oválneho tvaru. Pre svoju
hrubozrnnosť vplyvom drsnej severskej klímy na povrchu zvetrávajú a drobia sa – z toho majú odvodený názov. Granit pre stĺpy sa ťažil v terajšom juhovýchodnom Fínsku pri
brehu Baltského mora pri obci Pyterlahti. Granit sa dovážal už v 60. rokoch 18. storočia na spevňovanie brehov početných kanálov rieky Neva a na stavbu mostov. (Михайловa
2009).

Obr. 24: Chrám sv. Sofie je
najstarší chrám na území
Ruska, ktorý bol postavený Slovanmi. Starší Chrám
sv. Sofie v Kyjeve postavili
Gréci. V Novgorode mali
nedostatok kvalitného
kameňa na kvádre, takže
používali hlavne tehly
a vápenec ako lomový
kameň.

Pskovská oblasť Ruska
jaskýň, v ktorých v dávnych dobách prebývali pustovníci. Jaskyne
dlhé stovky metrov v kvartéri vyhĺbila voda v stredno devónskych
oranžových pieskovcoch. V jaskyniach za stáročia pochovali tisíce
ľudí, ale necítiť tam žiaden zápach. Moja skúsenosť z denného
pobytu v kláštore prekonala to, čo som o ňom čítal. Bol to pre mňa
najsilnejší zážitok z celého dvojtýždňového putovania.
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Kvôli kvalite ciest sa oplatí držať len hlavných cestných ťahov.
Ak sa nechcete enormne zdržať, nepoužívajte cestné skratky.
Po náročnej ceste „skratkami“ sme sa večer dostali do pekne
upraveného mestečka Pečory blízko estónskej hranice. Toto mesto
nás lákalo stredovekým kláštorom-pevnosťou, ktorého mnísi odolali
aj sovietskemu ateistickému režimu. Názov Pečory je odvodený od

Obr. 25: Pôvodne stredoveký pskovsko-pečorský kláštor sa časom stal hraničnou
pevnosťou cárskeho Ruska, pričom mnísi v ňom naďalej pôsobili.

Obr. 26: Mohutné múry kláštora postavené z miestnych devónskych pieskovcov, ľadovcom prinesených balvanov a tehál.
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V predvianočnom období organizuje Slovenská geologická
spoločnosť geologickú konfereciu “Nové poznatky o stavbe a vývoji
Západných Karpát” s tradičným názvom Predvianočný seminár
SGS. Dňa 13.12. 2019 v Aule SAV v Bratislave sa uskutočnil už
18. Predvianočný seminar SGS. Program konferencie tvorilo 28

príspevkov. Geologická konferencia mala tradične veľmi dobrú
vedeckú a spoločenskú úroveň a boli v ňom zastúpené rôzne
geologické inštitúcie zo Slovenska. Nižšie sú abstrakty prednášok
a posterových prezentácii.

Architektúra permského magmatického
systému hronika
Rastislav Demko

Abstrakty 18. predvianočného geologického seminára SGS v roku 2019

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
3. Témy sa dotkli M.Olšavský a R.Demko (2007), keď na základe
geochemického štúdia preukázal R.Demko dôležité chemické
rozdiely v systematike REE/HFSE medzi B-BA v spodnom
a vrchnom perme, čo oprávňuje predpoklad existencie
samostatných vulkanických fáz v perme hronika. Jednoduché
otázky majú na prvý pohľad svoju odpoveď, avšak stále nie je
zodpovedaný základný vulkanologický rozdiel medzi formami
B-BA v SP a VP. Ďalej, identifikovaný geochemický rozdiel medzi
SP-VP bazaltmi existuje (Obr.1), avšak ani jedna skupina sa
nevymyká zo svojej špecifckej geochémie REE, ktorá je pre
hronické B-BA typická a nie je identifikovaná u žiadnych iných
permských bazaltov Európy! Kontinuálny geochemický vývoj
medzi SP-VP bazaltmi nastoľuje ďalšiu kľúčovú otázku:
4. 3. „Ako je možné udržať petrogenetické parametre bázického
vulkanizmu v priestore hronika stabilné v priebehu celého
permu, čo činí približne 50 mil. rokov ?!“
Riešenie ponúka oživená alternatíva, ktorá predpokladá len
jednu vulkanickú fázu vo VP. Petrogenetická rekonštrukcia uvažuje
s počiatočnou produkciou bazaltových magiem pri nižšom stupni

Základnou črtou geologickej jednotky hornika, ktorá sa nachádza v priestore Západných Karpát v podobe tektonicky fragmentovaných superficiálnych príkrov, je prítomnosť bázického vulkanizmu
permského veku. Vulkanické horniny sú zastúpené bazaltmi a bazaltickými andezitmi „B-BA“ tholeiitovej diferenciačnej série. Bazalty a
bazaltické andezity vystupujú v podobe subvulkanických telies vo
vrchnokarbónskych a spodnopermských pieskovcoch, sedimentoch
stredného permu a ako efúzie sú známe z vrchného permu. Podľa
vystupovania bázických vulkanitov a ich relatívneho objemu dominujú B-BA v spodnom a vrchnom perme, čo je v súčasnosti napriek
absencii geochronologických údajov akceptovaný stratigrafický koncept distribúcie permskej vulkanickej aktivity.
Napriek jasnému fyzickému umiestneniu B-BA v permských
sedimentoch hronika je možné vzniesť niekoľko principiálnych
otázok, na ktoré je potrebné nájsť odpoveď:
1. Prečo B-BA v sedimentoch vrchného karbónu a spodného permu
„SP“ vystupujú dominantne ako subvulkanické telesá (intrúzie,
často dajky a sily), a nie sú známe ich efuzívne ekvivalenty?
2. Prečo geochemické analógy efúzií B-BA vo vrchnom perme „VP“
nie sú identifikované aj medzi subvulkanickými formami?
14

tavenia subkontinentálneho litosferického plášťa „SCLM“, s vyšším
pomerom tavenia Grt/Sp peridotitov. Vertikálny nárast tepla v SCLM
viedol kontinuálne k vyššej produkcii primitívnych magiem s nižším
pomerom tavenia Grt/Sp peridotitov. Prvé magmy boli uväznené
vo vrstvách sedimentov vrchného karbónu a LP, pretože nižší objem
eruptovaných magiem a špecifické chemické zloženie magiem
spôsobili ich zaseknutie (dajky, sily) v intrudovaných sedimentoch.
Zvýšená produkcia magmy a vertikálny posun frontu peridotitového
tavenia v SCLM viedli ku kontinuálnej geochemickej zmene La/Yb
primitívnych magiem. Petrogenetické výpočty ukazujú, že produkcia
bazaltovej magmy vo finálnej fáze bázického vulkanizmu (efúzie

Kozieho chrbátu v Nízkych Tatrách) bola 1.4x vyššia v porovnaní s jej
počiatkom (doleritové dajky Nižná Boca). Výšší objem eruptovanej
magmy a zmeny chemického zloženia magiem v pokročilom štádiu
rozvoja bázického vulkanizmu hronika viedli k zmene eruptívnych
foriem od subvulkanických intrúzií v prospech efúzií. Pozorované
fyzické prvky vulkanického aparátu hronika (efúzie/intrúzie),
stratigrafická diverzita umiestnenia magmatických produktov
a kontinuálna zmena chemického zloženia magiem môžu byť
interpretované jednou kontinuálne sa vyvíjajúcou vulkanickou
fázou, ktorá prebiehala v materskej oblasti hronika v období
vrchného permu.

	Literatúra:
Demko R., 2019: The Permian basalts in Hronicum Unit (the Western Carpathians): Their physical and regional variations, Proceedings of Geologica Carpathica 70 Conference, 115-118.

Obr.1: Distribúcia REE v efuzívnych bazaltoch vrchného permu (Kozí chrbát) a subvulkanických doleritov (Nižná Boca, Zadný Grúň) v Nízkych Tatrách. REE sú normalizované na
chondrit C1 a korigované na rovnakú frakcionačnú úroveň Yb=10. Farebne sú znázornené petrogenetické modely tavenia plášťových peridotitov pre príslušné magmy (Demko,
2019).
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Olšavský M. & Demko R., 2007: Mladšie paleozoikum Hronika na SZ svahoch Nízkych Tatier. Čiastková správa k záverečnej správe geologickej úlohy: Aktualizácia geologickej stavby problémových
území Slovenska v mierke 1:50 000, Správa Geofond ŠGÚDŠ, Bratislava, 104.

Systém pre správu litostratigrafických dát
Richard Dominik 1, Alexander Šimko1, Natália Hudáčková2,
Rastislav Vojtko2 & Kishan Aherwaar2
Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovensko
2
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Systém pre správu litostratigrafických dát

1

Zo spoločného pracovného seminára Terminologickej komisie
NGK a Paleontologickej skupiny SGS vzišla naliehavá požiadavka
dobehnúť svetový vývoj v litostratigrafickej terminológii.
Bez platného názvoslovia je totiž sotva možné udržať krok
s medzinárodnou úrovňou komplexného stratigrafického výskumu
sedimentárnych, vulkanických i metamorfovaných horninových
komplexov. Na základe návrhu komisie a nasledujúcich stretnutí,
kde sa ujasnili základné požiadavky na vstupné údaje, práva na
správu databázy ako aj na schvaľovanie pridaných príspevkov spolu
s návrhom výstupu (výstup vo forme publikácie zodpovedajúcej
publikácii Stratigrafický slovník Západných Karpát) a výstupu pre
užívateľskú verejnosť bola vypísaná téma bakalárskej práce na
Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave. Pri príprave zadania sme analyzovali podobné typy
databáz z celého sveta, pričom nášmu návrhu najviac zodpovedala
databáza Australian Stratigraphic Units Database. V susedných
krajinách sme nenašli ekvivalentný nástroj na vyhľadávanie
požadovaných geologických informácií.
Aplikácia pripravovaná prostredníctvom bakalárskej práce
bude prostredníctvom databázy ukladať informácie o litostratigrafických celkoch, ich členoch a profiloch, na ktorých boli definované.
Ďalej sa budú ukladať údaje o litológii, relevantných publikáciách,
tektonických jednotkách a geografických oblastiach výskytu. Aplikácia bude rozdelená na dve časti a to administračnú časť a časť určenú
širokej verejnosti. Používatelia v administračnej časti systému budú
mať pridelené rôzne roly a právomoci, podľa ktorých budú môcť pridávať a editovať litostratigrafické jednotky. Systém bude umožňovať
používateľom s administrátorskými právomocami schvaľovať pridané litostratigrafické jednotky podľa určeného schvaľovateľa (určí Terminologická komisia NGK) a pre všetkých prihlásených používateľov
bude umožňovať import dát vo formáte MS Excel (xlsx) a export dát
vo formáte Portable Document File (pdf). Časť aplikácie pre verejnosť bude umožňovať vyhľadávanie Litostratigrafických jednotiek
podľa ich názvu alebo príslušnosti ku tektonickej jednotke, pričom
základom definície bude súvrstvie. Dáta budú ukladané v databázovom systéme PostgreSQL. Aplikácia bude napísaná pomocou progra-

movacích jazykov PHP a Javascript, ďalej pomocou frameworku Laravel, systému Craftable na vytváranie administrátorských rozhraní
a knižnice Vue.js. Počas celej doby vývoja sa bude používať Docker,
ktorého cieľom je poskytovať jednotné developerské prostredie.
Poďakovanie: Autori príspevku chcú vyjadriť poďakovanie celej
skupine kolegov, ktorí sa podieľali na tvorbe návrhu databázy, hlavne
predsedovi Terminologickej komisie NGK, J. Michalíkovi, S. Rybárovi,
K. Šarinovej a O. Pelechovi za užitočné pripomienky a finančnej
pomoci prostredníctvom grantov APVV-16-0121 a APVV-15-0575.
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Využitie prírodných elektromagnetických
emisií v ELF, VLF a HF, VHF rádiovom pásme
na monitoring neotektonickej aktivity
Mgr. Michal Hoffman
Práca bude pozostávať z terénnych a laboratórnych
prác.

frequency a VLF very low frequency4, taktiež vo HF a VHF pásme.
Terénna zostava bude podobná, avšak namiesto dipólu bude ruská
anténa tipu miniWhip. Tá disponuje pomerne širokým prijímacím
spektrom od 0-30MHz a má vhodné rozmery na použitie vo vrtoch,
podobne ako u metódy PEE5 . Ďalšie meranie bude v podobe GPS
GNSS meraní na získanie observačných údajov *obs zo surových
RAW RINEX dát.
Laboratórne práce budú zastrešovať spracovanie nameraných
dát, ktoré sa budú ukladať na externý HDD. Samotné spracovanie
pobeží na Windows aj/alebo Linux softvéroch analyzujúcich signál
pre naše účely. Radio-SkyPipe7,SDRShrap8, RTL-BRIDGE9, Spectrum
Analyzer10 Radio-SkySpectrograph11.
Na vytipovanie vhodných oblasti a zistenie hĺbky šmykovej
plochy budú použité jednak geoelektrické metódy VES, OP, ET,
MT, ale aj mobilným spektrometrom (automobilom s vonkajšou
anténou) na predbežné zhodnotenie prírodných, natural noise
a umelých, man – made noise spektier.

Terénne práce budú napĺňať merania elektromagnetických
emisií na vybraných lokalitách Západných Karpát v oblastiach
so zvýšenou seismickou1 aktivitou a zosuvných2,3 pásmach
Nitrianskej Pahorkatiny. Budú využité moje staršie poznatky zo
štruktúrnej geológie a tektoniky daného územia. Počas terénnych
prác a samotného merania bude použitý hardvér na báze RTLSDR, www.rtl-sdr.com pozostávajúci z prijímacej antény, dipólu
- elektród, SDR rádia, upconvertera do 300Hz až 2GHz, Realtek PC
zvuková karta v oblasti audio pásma 0Hz-192kHz teda minimálnym
sample rate-om 192kHz. Táto zostava bude použitá ako stacionárna
– referenčná, ktorá bude zaznamenávať nepretržite a bude slúžiť na
real – time porovnanie s terénnymi údajmi. Pomocou toho budem
môcť vylúčiť z merania rušenie spôsobené ľudskou činnosťou,
man -made noise. Bude umiestnená v blízkosti ľudských obydlí.
Sledovanie EM emisií, natural noise bude v pásme ELF extreme low

	Literatúra:
[1] P. Koktavy and J. Sikula, “Physical model of electromagnetic emission in solids”, in Proc. 26th Eur. Conf. Acous. Emission Testing EWGAE 2004, Berlin, Germany, 2004.
[2] N. R. Kharkhalis, “Manifestation of natural electromagnetic pulse emission on landslide slopes”, Geophysical J., vol. 14, no. 4, 1995.
[3] P. Blaha and R. Duras, “Natural high frequency electromagnetic field on the Karolinka landslide”, EGRSE Int. J. of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment., vol. XI, no. 1–2, pp.
30–32, 2004.
[4] D. R. Hanson and G. A. Rowell, “Electromagnetic radiation from rock failure”, Report of Investigation no. 8594, Colorado School of Mines, Colorado, USA, 1980.
[5] V. Vybiral, “The PEE method helps assess slope stability”, Laboratoryand Field Observations in Seismology and Engineering Geophysics, Institute of Geonics of the AS CR, Ostrava – Poruba, Czech
Republic, 2002.
[6] https://iono.jpl.nasa.gov/latest_rti_global.html
[7] http://www.radiosky.com/skypipeishere.html
[8] https://airspy.com/download/
[9] http://radiosky.com/spec/RTL_Bridge_Help.html
[10] https://www.rtl-sdr.com/tag/spectrum-analyzer-2/
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Earthquakes distribution in the Dobrá Voda
seismoactive area (western Slovakia).
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Earthquakes distribution in the Dobrá Voda seismoactive area (western Slovakia).

1

The Dobrá Voda seismoactive area (DVSA) located at the
boundary between Western Carpathians, Eastern Alps, and
Bohemian Massif, represents the most seismoactive area of
Slovakia. The surficial structure of DVSA is composed of the Mesozoic
carbonates covered by Cenozoic sediments, while the underlying
deeper basement consists of crystalline rocks. Geophysical and
geological data, combined with the analysis of focal depths revealed
that the majority of the earthquakes hypocenters are concentrated
within the crystalline basement (Fojtíková et al., 2010; SLOVEC,
2011; Jechumtálová & Bulant, 2014). On the surface, DVSA is
disrupted by normal faults oriented in two major directions: NE–
SW and NW–SE (Hók et al., 2018). The nodal planes of the focal
mechanisms (potential faults) are oriented in NNW–SSE and
ENE–WSW directions, and overall earthquakes are associated with

the strike-slip fault regime (Fojtíková et al., 2010; Jechumtálová &
Bulant, 2014). Thus, the character of the seismically active faults
located within the crystalline basement differs in orientations and
fault regime from the near-surface faults. Beneath the Neogene
sediments of the Blatné Depression, the focal depths are shifted
to the greater depth. This is caused by the subsidence of the preNeogene basement, initiated by the tectonic activity of the normal
faults during the Miocene. Seismic activity is probably associated
with pre-Neogene faults tectonically rejuvenated during present
time occurring in the crystalline basement.
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Obsidián je rýchlo stuhnutá magmatická, vulkanická hornina,
vzniknutá z kyslej ryolitickej taveniny, označujúca sa ako “vulkanické
sklo” s.s. Obyčajne má sivo-čiernu, alebo hnedo-sivú farbu so
sklovitým leskom a typickým lastúrnatým lomom. Na jeho zložení
sa podieľa dominantne amorfné, tmavé, nepriehľadné vulkanické
sklo (tvorí aj viac ako 98 objemových % horniny), v menšej miere
minerály ako: biotit, plagioklas, K-živec, kremeň, pyroxény, amfiboly,
magnetit a Fe-Ti oxidy, pyrhotín, pyrit, olivín, zirkón, apatit, ilmenit
monazit, uraninit, hercynit a granát. Tieto minerály odrážajú
ich primárnu kryštalizáciu z taveniny, respektíve predstavujú
xenolity/ xenokrysty z asimilujúcich a zdrojových hornín. Štruktúry
magmatického toku vznikli usmernením hlavne mikrolitov a
trichitov v smere magmatického toku. Komplexným výskumom
obsidiánov východného Slovenska (OVS), Zemplínsko-Tokajskej
oblasti, z rôznych aspektov sa zaoberáme už štyri roky s výstupmi do
poznania ích chemického zloženia (Kohút et al., 2016a); FT datovania
(Kohút et al., 2016b); reálnych obsahov vody (Kohút et al., 2017a);
mikro- a nano-sveta (Kohút et al., 2017b); detailnej mineralógie
(Kohút et al., 2018a); radiogénnych izotopov (Kohút et al., 2018b);
datovania Ar/Ar a U-Pb (Kohút et al., 2018c); genézy (Kohút et al.,
2019a, b, c); fyzikálnych metód výskumu (Kohút et al., 2019d); a
stabilných izotopov (Kohút et al., 2019e). V predkladanom príspevku
sa zaoberáme netradičnými metódami výskumu (z pohľadu
obsidiánovej komunity), ktoré nemusia byť vždy celkom nové.
Nakoľko obsidiány sú typické afanitické, sklovité horniny, štúdium
ích modálneho zloženia v polarizačnom mikroskope neprináša
požadované výsledky z dôvodu nano rozmerov niektorých trichitov.
Použitie elektrónového mikroanalyzátora (EPMA) síce prínáša
očakávanú kvalitu v identifikovaní minerálnych komponentov,
avšak objemové stanovenie jednotlivých stavebných (minerálnych)
komponentov aj s využitím jedného z najmodernejších pristrojov
– JEOL JXA 853OF (FEG) je viac-menej nerentabilné. Vo svete sa
na tento účel využíva prístroj TESCAN TIMA-X (Tescan Integrated
Mineral Analyzer) so softwérovou minerálnou databázou, ktorý sme
predbežne ešte nemali možnosť využiť. Aby sme však vedeli stanoviť
objemové zloženie jednotlivých fáz študovaných vzoriek obsidiánov,

rozhodli sme sa oprášiť zavedenú metodiku – a síce XRD Rietveldovu
kvantitatívnu analýzu, čo bola v minulosti bežne využívaná metóda
mineralogického výskumu. S využitím prístroja Bruker D8 Advance
DAVINCI Design sme zistili, že zastúpenie amorfného skla dosahuje
až 98 – 99 obj. % v OVS. Najčastejšou minerálnou inklúziou OVS sú
živce 0,3 – 1,2 obj. %, kým biotity sú zastúpené len v rozsahu 0,15 –
0,7 obj. %. Mimoriadne užitočné, pre ten účel, sa ukázalo aj využitie
mikro-CT prístroja Phoenix mikro-CT v|tome|x L 240. Študované
vzorky OVS sme skenovali s využitím 240 kV makro- a 180 kV nanotrubice, čím sme stanovili, že pyroxény, ambiboly a olivíny vo forme
mikrolitov/trichitov, ako aj mikroxenolitov sa vyskytujú v množstve
0,10 až 0,56 obj. %, Fe-Ti oxidy tvoria 0,003 – 0,055 obj. % a póry
(voidy) sa v OVS vyskytujú pod 0,01 obj. %.
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studied locality. Brannerite form clusters of needle-like crystals (up
to 150 μm in size). It occurs in close spatial and genetic association
with U-Ti oxides, rutile and biotite. Chemical composition of
brannerite and U-Ti oxides differs in ratio of U/(U+Ti): averagely
0.28 for brannerite and from 0.09 to 0.22 for U-Ti oxides.
Torbernite forms light green, fine-grained crystals (up to
XX mm) typically occur in small cavities and fractures in rock.
Occasionally it directly replaces single crystals of apatite.
Torbernite from Lopejské Čelno valley shows an unusual light
green luminescence. The average chemical composition of torbernite
can be expressed by empiric formula (Cu0.51Ca0.04K0.05Mg0.01)
(UO2)2.14(PO4)2.18(H2O)8. So, atypical torbernite luminescence
Σ0.61
cannot be caused by the admixtures of other elements in its
structure, probably it is caused by some defects in its structure.

The studied occurrence is located on the eastern slopes
of Lopejské Čelno valley, south of the Lopej village (cadastral
area of Podbrezová village, Central Slovakia). The mineralization
was described and classified by Rojkovič & Novotný (1993) as
U-Cu stratiform mineralization. The mineralization occurs in the
Ľubietová Zone of Veporic Superunit, and is bound to the arkosic
sandstones containing Permian volcanoclastic material. The host
rock of the mineralization is affected by low grade metamorphism
and limonitization. Lens shaped ore bodies are characterized by
disseminated pyrite, rutile, chalcopyrite, leucoxene and torbernite
(Rojkovič & Novotný, 1993). Small cavities and cracks in rock are also
filled and/or coated by goethite, Mn oxides and malachite. Uranium
is irregularly distributed within the host rock and is bound to the
U-Ti oxides, brannerite and torbernite.
Brannerite (and leucoxenized U-Ti oxides) are the only one
primary uranium (U4+) minerals, for the first time identified in
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Genéza jantáru a organickej hmoty vo vrchno
oligocénnych sedimentoch Centrálnych
Západných Karpát Oravsko-Podhalskej panvy.
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Nedávno nájdený jantár vo vrchno oligocénnych usadeninách
turbiditov odkrytých v záreze Čierneho Dunajca pri obci Kojsowka
neďaleko slovensko-poľských hraníc predstavuje dosiaľ jediný
známy nález jantáru v centrálnokarpatskom paleogénnom bazéne.
Jantár je červenohnedý, má oválny tvar s priemerom 2,5 cm
a jeho povrch je pokrytý plytkými puklinami. Nachádzal sa v pevnom
cementovanom jemnozrnnom pieskovci. Na jeho výskum bola
použitá infračervená spektroskopia (FTIR), plynová chromatografia/
hmotnostná spektrometria (GC/MS), pyrolýzna plynová
chromatografia/hmotnostná spektrometria (Py-GC/MS) a optické
metódy organickej petrografie. Cieľom analýz bolo pochopiť
zloženie jantáru, jeho biologický pôvod, tafonómiu, alteráciu
a diagenézu. Sprievodná sedimentárna hornina bola analyzovaná
pomocou metód organickej petrografie a priniesla informácie o jej
termálnej zrelosti ako aj charakteristike terestrického - zdrojového
a marinného - depozičného prostredia.
Analýza jantáru potvrdila jeho polylabdánovú štruktúru, typickú pre jantár typu Ib, ako aj jeho pravdepodobný pôvod v ihličnanoch z čeľade araukáriovitých (Araucariaceae). Mikroskopická analýza jantáru v UV svetle a jeho svetelná odraznosť preukázali jeho
zonálnu stavbu. V okrajových častiach jantárového telieska sa našli
čiastočky pyrolyzovaného pletiva vyšších rastlín. Termálna alterácia
jantáru je pomerne vysoká. Z FTIR analýzy vyplýva, že teplota, ktorej
mohla byť živica/jantár počas krátkeho časového intervalu vystavená mohla dosahovať až 400 °C.
Na druhej strane sedimentárna hornina v ktorej sa jantár
nachádzal prekonala v rámci pochovania v sedimentárnom bazéne
nižšiu teplotu, odpovedajúcu približne 75-80 °C. Nezrovnalosť
medzi termálnou premenou jantáru a hosťovskej horniny
poukazujú na rozdielnosť nielen v ich termálnej histórii, ale aj
zdroja tepla. Čiastočky popola a zuhoľnateného pletiva vyšších
rastlín nachádzajúce sa v okrajových častiach jantárového telieska
poukazujú na možnosť termálnej alterácie jantáru vplyvom tepla
pochádzajúceho z požiaru.

V sprievodnej hornine bola potvrdená prevaha suchozemských
macerálov pochádzajúcich z vyšších rastlín ako aj početné čiastočky
popola a inertinitových macerálov. Zastúpenie jednotlivých
macerálov svedčí o prostredí, v ktorom sa nachádzali rašeliniská
a lesný porast, ktoré boli ovplyvňované požiarmi. Svetelná odraznosť
čiastočiek inertinitových macerálov indikuje teplotu a typ požiarov.
Podzemné požiare rašelinísk a povrchovej a vegetácie mohli
dosahovať teplotu medzi 370 – 750 °C. Odraznosť popola indikuje
požiare, ktoré mohli dosahovať teplotu vyššiu ako 980 °C. Takéto
vysoké teploty sú typické pre intenzívne lesné požiare ktoré sa šíria
po korunách stromov.
Zo suchozemského prostredia bola anorganická zložka sedimentu spolu s čerstvou a pyrolyzovanou organickou hmotou a s alterovaným jantárom rýchlo transportovaná do hlbšieho prostredia
vrchno oligocénneho mora, kde ostala následkom rýchleho pochovania pomerne dobre zachovaná.
Výskum finančne podporila grantová agentúra VEGA (Projekt
2/0014/18).
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Tektonická interpretácia predkenozoického
podložia centrálnej časti podunajskej panvy
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Some new knowledge about uranium minerals at Podbrezová-Lopejské Čelno U-Cu occurrence
(Veporic Unit, Western Carpathians), Slovak Republic

V predstave o zložení predkenozoického podložia regiónu
Podunajská rovina (Maglay et al. 2017 – Vysvetlivky, MS-ŠGÚDŠ)
boli vyčlenené viaceré vnútrokarpatské tektonické jednotky a ich
predpokladané zlomové rozhrania (obr. 1). K prevládajúcim schémam
podložia podunajskej panvy (Kováčik 2018, Slovak Geol. Mag.,
18/2 a citácie tamže) pričleňujeme juhoveporické kryštalinikum
a z hľadiska všadeprítomnej neoalpínskej kataklastickej deformácie
naznačujeme externú doménu tatrika. Tatrické a veporické jednotky
buduje prevažne kryštalinikum, pričom sa, na základe horninovej
kompozície, polymetamorfózy a širšej tektonickej konfigurácie,
južné veporikum lepšie vyhraňuje voči severnému veporiku ako
severné veporikum voči tatriku. Juhoveporické kryštalinikum,
s prípadnými zvyškami mladopaleozoicko-mezozoického obalu,
tvorí zrejme tektonické podložie paleozoika komárňanskej kryhy.

Usporiadanie tektonických jednotiek, oddelených základnými
„západokarpatskými“ SV-JZ tektonickými líniami, možno považovať
za alpínske (kriedové) s tým, že vyššia stavba južných častí
podunajskej panvy bola významnou mierou modifikovaná terciérnou
(násunovou?) tektonikou, prednostne sprevádzanou V-Z zlomami.
Celkovo niet indícií v prospech presunu kryštalického basementu
v tomto období. Štrukturalizáciu podložia vnímame v súvislosti s
vývojom malokarpatského bloku, priľahlej časti viedenskej panvy
a severnej zóny Maďarského stredohoria. Zo zložitosti terciérnej
zlomovej tektoniky možno usudzovať, že rejuvenilizácia zlomových
línií je viac pravidlom ako výnimkou.
Pracovne boli vyčlenené štyri terciérne tektonické fázy
späté s výzdvihovými pohybmi, ktoré završovali hlavné etapy
tektonického vývoja predkenozoického podložia. Prvú výzdvihovú

Obr.1 Schéma zakrytých tektonických jednotiek predterciérneho podložia Podunajskej roviny: 1. mezozoikum Maďarského stredohoria: vyššie príkrovy ZK (?silicikum,
s. l.) – vrchné austroalpinikum, 2 a. devónske (staropaleozoické) (meta)sedimenty (severná drobová zóna – gemerikum /drnavské súvr./ ?), 2 b. permské
sedimenty (obal staršieho paleozoika), 3. južné veporikum – metamorfity, podružne granitoidy, zvyšky mezozoika?, 4. severné veporikum – granitoidné
a metamorfné kryštalinikum, mezozoikum, 5 a. tatrikum – granitoidné a metamorfné kryštalinikum, mezozoikum („vnútorná zóna“), 5 b. tatrikum –
granitoidné a metamorfné kryštalinikum, mezozoikum? („vonkajšia zóna“, kataklázovaná); Kryštalinikum na povrchu (Malé Karpaty) a v hlbokých
vrtoch: 6. granitoidy, 7. metamorfity; Označenie hornín podložia v hlbokých vrtoch: 8. mezozoické vápence, 9. devónske vápence; Všeobecné: 10.
geologické hranice, 11. hlboko založené zlomové línie: vysoko pravdepodobné, predpokladané; 12 a. označenie základných zlomových línií: R - rábska línia,
L – ludinská (dobrovodská) línia, H - hurbanovská línia, MK- malokarpatský okrajový zlom, Po - poddunajské zlomy, Š - šurianske zlomy, M – mojmírovská línia,
P - pohorelská línia, Pe – pezinský zlom, C – cíferské zlomy; 12 b. označenie hlbokých vrtov zasahujúcich do podložia
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udalosť indikuje obdobie medzi usadením vrchnokriedových
sedimentov a vrchnopaleocénnou transgresiou. Neskoroeocénna
deformácia podmienila tvorbu druhej elevačnej štruktúry, vyjadrenú
diskordanciou medzi eocénnymi a oligocénnymi usadeninami alebo
oligocénnou sedimentáciou priamo na predterciérnom podloží.
Tretiu udalosť reprezentuje ranomiocénne vrásnenie oligocénnych
sedimentov budínskeho vývoja a sformovanie v-z elevácie, medzi

hurbanovskou a cca ludinskou líniou. Táto pásmová elevácia,
siahajúca pravdepodobne po okraj viedenskej panvy, bola v centrálnej
časti podunajskej panvy denudovaná až po kryštalinikum. Poslednú
významnú udalosť z aspektu konfigurácie podložia, predstavovala
(karpatsko)–spodnobádenská zlomová tektonika, spojená napr.
s výzdvihom malokarpatskej hraste a ponorením kryštalického
„paleochrbta“ vo východnej časti skúmaného územia.

Overovanie ochrannej funkcie nenasýtenej
zóny nad podzemným hydrologickým systémom
Krásnohorskej jaskyne stopovacími skúškami
Peter Malík1, Jaromír Švasta1, Branislav Máša2, František Bottlik1,
Alexandra Vasilenková1 & Natália Bahnová1
2

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
HES-Comgeo, spol. s r. o.; Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
jazero v jaskyni, kde bol sulforodamín B viditeľný voľným okom
takmer 48 hodín (5. – 6. mája 2017). V dňoch 10. mája 2018 sa do
priepadlísk Žedem a Nová krv aplikovali farbivá tinopál CBX a uranín.
Miesta detekcie zostali rovnaké ako v predchádzajúcom roku. Oba
stopovače boli znovu detegované vo výtoku z Marikinho jazera
v Krásnohorskej jaskyni, zatiaľ čo dva menšie bočné prítoky v jaskyni
zostali nedotknuté. Slabé signály stopovacích látok boli zistené
aj na vodných zdrojoch Pistrang / Pstruhová vyvieračka a Eveteš,
výsledky získané na sorpčnom materiáli v oblasti boli taktiež slabé
a nejednoznačné. Zistené časy tranzitu stopovačov zaznamenané
fluorimetrami GGUN-FL30 boli v rozsahu od 12,6 do 122,2 dní,
nepravé rýchlosti prúdenia (vzdušnou vzdialenosťou) boli v rozsahu
medzi 36,6 a 285,6 m/deň (0,04 - 0,33 cm/s).
Výsledky tejto štúdie mohli byť získané vďaka projektu LIFE+
koordinovaného Európskou komisiou pod číslom LIFE11 ENV/
SK/001023, s názvom „Zavedenie trvaloudržateľného využívania
podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej
jaskyne“ (akronym: KRASCAVE). Projektovými partnermi projektu
KRASCAVE boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
(ŠGÚDŠ) ako koordinujúci príjemca a občianske združenie Envi
Slovakia Bratislava ako pridružený príjemca. Na spolufinancovaní
projektu sa okrem Európskej komisie podieľalo aj Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky.

V rokoch 2017 a 2018 bola Štátnym geologickým ústavom
Dionýza Štúra na povrchu Silickej planiny realizovaná séria
stopovacích skúšok s cieľom overiť možné prepojenia krasových
priepadlísk a priepastí s podzemným hydrologickým systémom
Krásnohorskej jaskyne. Jaskyňa sa nachádza na severnom okraji
Silickej planiny a je vyvinutá pozdĺž podzemného toku, ktorý sa
neskôr na povrchu objavuje ako krasový prameň Buzgó. V roku
2017 boli v dňoch 12. a 13. apríla aplikované stopovacie látky
do priepastí Besná diera a Hlivákova priepasť, a priepadlísk
Zajačia brána a Bezmenné priepadlisko. Z farbiacich stopovačov
tu boli aplikované tinopál CBX, fluoresceín a sulforodamín B, do
Hlivákovej priepasti bola injektovaná suspenzia bakteriofágov
H40/1. Na detekciu farbiacich stopovačov bolo použitých šesť
poľných ponorných prietokových fluorimetrov GGUN-FL30, ktoré
boli inštalované jednak na 4 miestach podzemného hydrologického
systému Krásnohorskej jaskyne (Marikino jazero, dva menšie
prítoky - ľavostranný pod Veľkou sieňovou sieňou a pravostranný
v Abonyiho dóm Dome a na krasovom prameni Buzgó) a jednak vo
vodárensky využívaných prameňoch Pistrang / Pstruhová vyvieračka
a Eveteš. Na 8 menších prameňoch v oblasti boli inštalované kapsuly
naplnené aktívnym uhlím ako sorpčným materiálom. Zatiaľ čo
priepasť Besná diera sa zdá byť prepojená s takmer všetkými
vývermi krasových vôd v oblasti, nikde sa nezistila prítomnosť
stopovačov aplikovaných v priepadlisku Zajačia brána a v Hlivákovej
priepasti. Najintenzívnejšie prepojenie však bolo zaznamenané
medzi Bezmenným priepadliskom a výtokom vody z Marikinho
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Brakické a salinárne fácie a ich organické spoločenstvá na začiatku morských transgresií:
Triasové príklady zo Západných Karpát
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Kolonizácia marginálnych morských prostredí skupinami
organizmov bola pomerne dlhodobým procesom. Buatois et al.
(2019) odlíšil v estuáriach rôzneho veku päť hlavných fáz osídľovania
(väčšinou pomocou ichnofosílií). Väčšinou sa rozvíjali počas stúpania
hladiny mora po environmentálnych krízach. Detailnosť poznania
fosílneho záznamu tohoto procesu závisela na kvalite zachovania
fosílnych zvyškov.
Dobré príklady tohto procesu možno nájsť vo vývoji mezo- a
cenozoických západokarpatských biotopov (fázy 3 – 5; Buatois et al.,
l.c.). Skýtske prostredia sa tvorili v oblasti zničenej počas permskotriasového vymierania. Aj keď sú neúplne preštudované, klastické
komplexy tohto veku zachovali záznam kolonizácie zóny okrajových
biotopov: od štruktúr v tvare torusu produkovaných zachytávaním
sedimentami kolóniami mikroorganizmov (ako Intrites sp.; Menon
et al., 2017) po agregáty lingulidných výhrabov. V karbonátovom
bahne z hypersalinných plytčín aniskej karbonátovej rampy (Vysoká
Fm.; Michalík a kol., 1992) sa vytvorili infaunálne organizmy galérie
typických nôr.

Vrchnotriasový karpatský keuper sa ukladal v aridných vynorených okrajových zónach centrálnych Západných Karpát. Pri zvyšovaní vlhkosti predchádzajúcej rétskej transgresii sa v zliechovskej
panve tvorili pobrežné močiare a lagúny. Ich záznam sa zachoval v
podobe čiernyzch bridlíc pod bázou fatranského súvrstvia. V profile
Kardolína (Michalík a kol., 2013) však bázu súvrstvia tvoria niekoľko
metrov hrubé sivé sliene obsahujúce asociáciu foraminifer (Agathammina austroalpina). Lastúrniky Modiolus minutus, Bakevellia
praecursor, Isocyprina ewaldi, Modiolus minutus, Neoschizodus? sp.,
Pleuromya? sp., žraločie zuby Hybodus minor a Lissodus minimus a
nory Rhizocorallium jenense svedčia o nízko energetickom prostredí.
Tenké dosky dolomitu s kondenzovanými povrchmi typu bonebeds
obohatené o fosfáty, jemnú brekciu, ryby Lissodus minimus, Sargodon tomicus, Severnichthys acuminatus a fragmenty kostí sú prekryté vápencom tempestitového pôvodu (Michalík et al., l.c.).
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numerous localities. Furthermore, rock samples contained dinocyst
and foraminifera species proving the Toarcian – Aalenian age,
assigning the shales and sandstones to Szlachtowa Formation.
Common cyst groups observed in the samples were Nannoceratopsis
sp., rare Scriniocassis sp., Dissiliodinium sp., Moesiodinium sp.? and
other. One sample showed presence of Cretaceous specimens. This
was interpreted as possible contamination from neighboring Upper
Cretaceous variegated marls. Dark shales of Jurassic age were also
drilled by shallow soil probes located in different parts of the studied
area.
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During geological mapping in the Orava section of the Pieniny
Klippen Belt, near the villages of Revišné and Beňova Lehota, the
extensive presence of dark grey and black shales occasionally
alternating with layers or blocks of micaceous grey sandstones,
was documented. Layers were outcropping in creeks, valleys and
under limestone klippe throughout the region. In the past, a dispute
was running between various authors about the so called „black
flysch“, referring to the layers as either Jurassic or Lower Cretaceous
(Oszczypko et al., 2004; Birkenmajer et al., 2008 and older works).
Field observations indicated affiliation of dark shales with Koňhora
Formation (Kysuca unit) or Kapuśnica Formation (Grajcarek unit),
based on their presence near klippen with Cretaceous limestones
and Upper Cretaceous marlstones. Later, thin-shelled bivalves
Bositra buchi (Roemer) of Jurassic age were sporadically found on
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Výskum je zameraný na časopriestorový vývoj paleoprostredia
výskytu spraší Podunajskej nížiny a to v oblastiach významných
kvartérnych lokalít: Moravanoch nad Váhom a Farná. Zameriavame
sa na detailné a komplexné stratigrafické, sedimentárne,
geochemické, paleontologické, izotopové a klimatické štúdium
týchto sprašových komplexov. V študovaných lokalitách sa nám
podarilo datovať obdobie od posledného interglaciálu eému
(MIS 5) a takmer celý posledný viselský glaciál - cez včasný
glaciál, spodný pleniglaciál až do vrchného pleniglaciálu (MIS 4
až MIS 2). Študovaný sprašový profil v Moravanoch nad Váhom
časovo patrí do obdobia stredného pleniglaciálu (obdobie MIS 3).
Začiatok akumulácie spodnej vrstvy spraše študovaného profilu
v Moravanoch nad Váhom začal pred 61 300 (± 3 300) rokmi BP.
Vrchná časť spraše sa sedimentovala v období pred 42 500 (± 2 100)
rokmi BP. V schránkach suchozemských ulitníkov sa izotopové
hodnoty kyslíka δ18O pohybovali v intervale od -5,52 ‰ do -2,22
‰; izotopové hodnoty uhlíka δ13C od -7,6 do -7,29 ‰. Na základe
izotopových analýz kyslíka vidíme, že paleoteplota v študovanom
profile v Moravanoch nad Váhom bola oveľa chladnejšia ako teplotný
priemer v súčasnosti. Tento záver potvrdzuje aj malakofaunistický
rozbor, ktorý nám prostredie charakterizuje ako otvorenú krajinu
– sprašovú step na počiatku sedimentácie. Postupne sa krajina
menila na otvorenú krajinu, s malým zastúpením lesa v blízkosti
vodného toku. Výsledky zaznamenané v kyslíkových izotopových
hodnotách schránok malakofauny naznačujú výrazné paleoteplotné
zmeny počas spodného a stredného pleniglaciálu v Moravanoch nad
Váhom. Charakter lokality odráža jej umiestnenie na hrane medzi
úpätím Považského Inovca a nivou Váhu. Meandrujúca rieka mala
vždy veľký vplyv na mikroklimatický vývoj študovaného profilu
a jeho okolia.
Skúmaný sprašový komplex vo Farnej pochádza z obdobia
eémskeho interglaciálu (MIS 5) až viselského glaciálu (MIS 4, MIS 3
až MIS 2). Spraše boli datované do období: 114 600 (± 7 700) rokov
BP, 82 900 (± 5 500) r. BP, 56 000 (± 5 700) až 59 000 (± 5 200)
r. BP. V schránkach suchozemských ulitníkov sa izotopové hodnoty

kyslíka δ18O pohybovali v intervale od -6,12 ‰ do +5,09 ‰;
izotopové hodnoty uhlíka δ13C od -12,96 do -9,96 ‰. Rozpätie
izotopových hodnôt kyslíka je väčšie, pretože skúmané vrstvy
zachytávajú oveľa dlhšie časové obdobie, ako tomu bolo na
študovanej lokalite v Moravanoch nad Váhom. Tým, že v profile je
zaznamenaných niekoľko klimatických oscilácií zachytávajúcich
obdobia interglaciálne, glaciálne, interštadiálne aj štadiálne, sa
zistená paleoteplota výrazne odlišuje od súčastného priemeru.
V profile sa podarilo identifikovať dva extrémy: obdobia výrazne
teplejšie a výrazne chladnejšie ako súčasnosť.
Poďakovanie: Výskum bol financovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, geologická úloha č. 17 13
Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky, čiastková úloha č. E-02/12
Klimatostratigrafia, paleoenvironmentálny vývoj a izotopová analýza významných kvartérnych lokalít Slovenskej republiky.
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Príkrov Bôrky (cf. Mello et al., 1998) reprezentuje segment
pôvodných proximálnych fácií severného okraja meliatskeho
bazénu, zahrňujúcich časť permsko-triasových obalových sekvencií
južného paleo-gemerika (cf. Németh, 1996, obr. 4 ibid.), ktorých
vrchnojurskú subdukciu vysvetľujeme odtrhnutím od prevažnej
časti podložných varisky skonsolidovaných staropaleozoickokarbónskych sekvencií južného paleo-gemerika. Segmenty,
neskôr začlenené do príkrovu Bôrky boli v týchto záverečných
štádiách subdukcie reverzným pohybom horninového materiálu
v subdukčnom kanáli exhumované ako metamorfované, čiastočne
duktilne rekryštalizované a deformované sedimentárne a vulkanosedimentárne sekvencie, spoločne so serpentinizovanými horninami
plášťa a následne z ranokriedovej akrečnej prizmy (Putiš et al., 2014)
severovergentne nasunuté vo forme relatívne malých príkrovových
fragmentov na gemerické, či ojedinele aj veporické sekvencie.
Dôkazom subdukčného prostredia metamorfózy sekvencií príkrovu
Bôrky je vysokotlaková rekryštalizácia a deformácia jeho hornín
(Faryad, 1999; Ivan et al., 2009a, b; Putiš et al., 2011). Podľa Radvanca
(2000) sa peridotity exhumovali až z UHP úrovne subdukčného
kanála. Severovergentný príkrovový presun segmentov príkrovu
Bôrky ponad gemerikum až do severogemerickej zóny a južný okraj
veporika sa datuje do spodnokriedového obdobia (cf. Putiš et al.,

2014; 2019) k čomu vzťahujeme aj mezo- a mikroštruktúrne zistenia
(Németh et al., 2012a; Németh & Radvanec, 2013a, b), ale tiež
paleopiezometrické dáta (Németh, 2005; Németh et al., 2012b).
Všeobecne sa akceptuje z prác viacerých rakúskych autorov
(pozri citácie ďalej), že Severné Vápencové Alpy, spolu so Západnými
Karpatmi (na severozápade) a Dinaridmi, Albanidmi a Hellenidmi
(smerom na JJZ) tvorili v jursko-kriedovom období kontinuálnu
orogénnu zónu priebehu SV-JZ, ktorá reprezentovala SZ okraj
neotetýdneho bazénu a vykazovala rovnakú evolúciu. Meliatikum
sa vo Východných Alpách paralelizuje s výskytmi strednoa vysokotlakovo metamorfovaných hornín - predovšetkým fácie
Hallstattských vápencov v oblasti Pailwandu v centrálnej časti
Severných Vápencových Álp. Hallstattské vápence, podobne ako
sekvencie príkrovu Bôrky boli metamorfované v podmienkach
subdukčnej zóny (˃6-8 kb pri 360 oC, resp. 10 kb pri 400 oC) v
strednej a vrchnej jure. Následne boli exhumované a príkrovovo
sunuté smerom na SZ, s tým že celková kolízna stavba neotetýdnej
zóny v Severných Vápencových Alpách bola dotvorená ešte pred
spodnou kriedou (Gawlick & Königshof, 1993; Gawlick & Höpfer,
1999; Kralik et al., 1987; Frank & Schlager, 2006; Missoni & Gawlick,
2010; Gawlick et al., 2015).
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Skúmaný región Bielych Karpát medzi dolinou Klanečnice
a Vlárou plynule nadväzuje na staršie publikované regionálne mapy
Biele Karpaty – juh (Potfaj et al., 2014) a Stredné Považie (Mello
et al., 2005). Doterajšie poznatky o stavbe oblasti sumarizuje
nepublikovaná práca Begana et al. (1993). Predkladaný príspevok
sa opiera o výsledky geologického mapovania realizovaného pri
príprave novej geologickej mapy predmetného regiónu v mierke
1:50 000, prebiehajúceho v rokoch 2016 – 2019.
Tektonické jednotky bradlového pásma sensu lato vystupujú
v tektonickom nadloží bielokarpatských príkrovov flyšového pásma

a v podloží jednoznačne vnútrokarpatských jednotiek (fatrikum
a hronikum) v pruhu širokom 3,5 až 7 km. Po vonkajšom okraji
bradlového pásma tu vystupujú bradlá oravických jednotiek
(čorštýnska, pruská a kysucká [subpieninská]). Interne od nich
v vystupujú bradlá, ktoré možno zaradiť do drietomskej jednotky.
Severný styk drietomskej jednotky s oravickými jednotkami je
strmý. Komplikuje ho prítomnosť hrubej sekvencie zle odkrytého
albsko-?santónskeho „pribradlového flyšu“ (?jarmutské súvrstvie)
s menšími bradlami (?olistolitmi). Jeho štruktúrna pozícia nie je
jednoznačná – v severnej časti zdanlivo tvorí kontinuálny sled
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s bradlami kysuckej jednotky, na iných miestach javí zdanlivo
transgresívnu pozíciu nad zvrásnenými bradlovými sukcesiami.
Drietomská jednotka je z juhu v tektonickom styku s fatrickými
sekvenciami (sled zliechovskeho typu), ktoré pôvodne vystupovali
v jej štruktúrnom nadloží. V oblasti Skalky nad Váhom zasahuje
do regiónu sled „manínskej jednotky“, ktorá je korelovateľná
s výskytmi na opačnej strane doliny Váhu v Strážovských vrchoch
(a Považskom Inovci) a zaraďovaná do fatrika. V nadloží jednotky
fatrika vystupujú trosky považského a hrušovského príkrovu hronika.
Neogénne sedimenty egengurského veku v západnej časti územia
transgresívne prekrývajú hronikum a vo východnej pravdepodobne
súvrstvia „pribradlového flyšu“ s olistolitmi.

Je nutné dodať, že napriek nedostatočnej odkrytosti viacerých
kľúčových lokalít a absencii štruktúrnych vrtov, uvedené štruktúrne
usporiadanie ale aj doterajšie geofyzikálne poznatky neumožňujú
v tejto oblasti identifikovať prítomnosť šarišskej jednotky (napr.
Plašienka et al., 2019) alebo váhickej sutúry, ktorá by sa mala
nachádzať medzi bradlovým pásmom a vnútrokarpatskými
jednotkami.
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Pieninské bradlové pásmo (PBP) buduje dlhé, úzke
a mimoriadne komplikované tektonické pásmo na rozhraní
medzi Centrálnymi a Externými Západnými Karpatmi (CZK
a EZK). Austroalpínske CZK reprezentujú kriedový systém
basementových a sedimentárnych príkrovových jednotiek, kým
EZK sú typickým akrečným komplexom kenozoického veku. Okrem
oravických jednotiek, ktoré boli derivované z kontinentálneho
fragmentu v stredopenninskej pozícii, zahrnuje PBP aj frontálne
jednotky fatrického príkrovového systému CZK (manínska,
klapská, drietomská, haligovecká) a ich ponásunový senónskostrednoeocénny sedimentárny pokryv gosauského typu. Napriek
stálej štruktúrnej pozícii a všadeprítomnosti oravických jednotiek
však v jednotlivých úsekoch PBP existujú aj značné laterálne variácie

v zastúpení jednotlivých jednotiek a ich litostratigrafických členov
a v celkovom štruktúrnom štýle. Najpodstatnejšie sú rozdiely
v tektonickom vývoji dvoch vetiev PBP – západnej smeru ZJZ–
VSV a východnej smeru ZSZ–VJV. Kým západný segment prekonal
kontinuálnu konvergenciu v smere SZ–JV od vrchnej kriedy po
spodný miocén, východný segment bol od vrchného eocénu riadený
dextrálnou transpresiou a následne počas spodného miocénu
kompresiou v smere JZ–SV. Celkove sme v tektonickom vývoji
vyčlenili osem časových úsekov od senónu až po vrchný miocén (od
90 po 10 Ma; cf. Plašienka et al. 2019).
Prvé štyri fázy vývoja od koňaku po stredný eocén (cca
90–45 Ma) boli spoločné pre celé PBP a zahrnovali umiesnenie
frontálnych fatrických jednotiek do pribradlovej oblasti, subdukciu
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juhopenninského vážskeho oceánu, synorogénnu sedimentáciu
v trenčových panvách oravika a v gosauských panvách pribradlovej
zóny, kolíziu CZK s oravickým kontinentálnym fragmentom, jeho
podsun pod čelo klinu a akréciu odlepených oravických jednotiek.
Výrazná zmena vo vývoji nastala v piatej fáze (45–35 Ma),
kedy v západnej vetve pokračovala konvergencia v smere SZ–JV
subdukciou magurského oceánu, akréciou bielokarpatskej jednotky,
vztyčovaním štruktúr jednotiek PBP a na mnohých miestach aj ich
spätným nasúvaním v tyle rastúceho akrečného klinu EZK. Na druhej
strane boli jednotky východnej vetvy PBP oddelené z východného
okraja konvergentnej zóny a dextrálne transpresne roztiahnuté
pozdĺž sv. translačného okraja CZK. Pred 35 Ma sa uzavreli penninské
oceánske domény v alpskej oblasti a alpský orogénny systém začal
kolidovať s európskym predpolím, čoho dôsledkom bola extrúzia
megabloku AlCaPa na východ počas oligocénu a spodného miocénu.
Extrúziu podporoval aj ústup subdukujúcej dosky východnej časti
magurského oceánu, ktorý vyvolal extenziu a výraznú subsidenciu

centrálnokarpatskej paleogénnej panvy. Počas staršieho miocénu
(25–15 Ma) vyvolala pokračujúca extrúzia bloku AlCaPa vytvorenie
novej konvergentnej zóny pozdĺž východnej vetvy PBP a kompresné
skracovanie v smere JZ–SV za vzniku okrajových zlomov PBP
a juhovergentných transpresných štruktúr (napr. šambronskokamenické pásmo) v tyle rastúceho akrečného klinu východnej
časti EZK. Západný úsek PBP sa naopak dostal v strednom miocéne
do sinistrálneho transtenzného režimu (viedenská, ilavská,
oravská panva). V konečnom obraze tak obe vetvy PBP zaujímajú
pozíciu nárazníkovej zóny (backstop) medzi rigidným blokom
CZK a akrečným komplexom EZK, hoci sa ich tektonická evolúcia v
oligocénno-miocénnom období značne líšila.
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skupina) a obalovými (gočaltovská skupina) komplexami gemerika.
Ďalšou jednotkou prekrývajúcou gemerikum je meliatikum,
ktoré v študovanej oblasti reprezentuje príkrov Bôrky (Mello et
al. 1998). Meliatikum má výraznú imbrikovanú stavbu a tvorí
systém čiastkových príkrovov a duplexov spolu s nadložným
turnaikom (Lačný et al. 2016). Tento akrečný komplex je prekrytý
štruktúrne najvyššou jednotkou silicika s výraznou štruktúrnou
a metamofnou diskordanciou (Reichwalder 1982). Na základe
detailnej štruktúrnej, petrologickej analýzy vzoriek zo všetkých
spomenutých komplexov spolu s geochronologickými dátami
monazitov sa nám podarilo rozlíšiť tri tektonometamorfné udalosti.
Prvá udalosť (cca 360-355 Ma) z troch lokalít veporského kryštalinika
pravdepodobne reprezentuje varísku regionálnu metamorfózu
spojenú s granitovou intrúziou. Veky okolo 145-140 Ma reprezentujú

Zóna kontaktu veporika a gemerika pozdĺž lubeníckej línie
je charakteristická výskytom niekoľkých tektonických jednotiek
Západných Karpát, ktoré prešli rozdielnou tektonometamorfnou
históriou. Deformačné procesy v tejto komplikovanej oblasti
vyústili do geologickej stavby zahŕňajúcej niekoľko jednotiek, ktoré
vykazujú komplexné tektonické a metamorfné vzťahy. V štruktúrne
najnižšej pozícii sa nachádza veporikum zložené z predalpínskeho
kryštalinika (kráľovoholský komplex a komplex Hladomornej
doliny - Klinec 1971), ktoré je diskordantne prekryté permskými
obalovými sekvenciami (rimavské súvrstvie). Pozdĺž lubeníckej
línie sú na veporikum presunuté paleozoické komplexy gemerika.
V priamom kontakte s rimavským súvrstvím je spodnokarbónska
ochtinská a vrchnokarbónska dobšinská skupina (Vozárová 1996).
Ochtinská skupina je následne prekrytá basementovými (gelnická
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druhú udalosť, ktorá je spojená iba s meliatikom. Tieto veky sú
pravdepodobne spojené s exhumáciou a premiestnením horninových
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Výskum sedimentárnej výplne tatranských plies pomocou
akustických metód prebiehal v rokoch 2016 až 2019. Cieľom bolo
systematizovať poznatky o topografii dna, mocnosti a štruktúre
sedimentov a priniesť poznatky o pôvode, vývoji a sedimentárnych
procesoch v plesách. Za týmto účelom boli využité sonary typu chirp
pre detekciu mocnosti výplne a side pre dokumentáciu topografie
dna a plošnej distribúcie sedimentov. Výsledky boli verifikované
jadrovaním sedimentov pomocou limnickej plošiny.
Identifikované boli štyri základné akustické jednotky a
štyri podjednotky, ktoré odrážajú litologickú výplň plies. Reflexy
s chaotickým vnútorným usporiadaním a silným signálom sú v
plesách najčastejšie a odrážajú morénové balvanovité sedimenty
na dne plies. Nad signálom glaciálnych sedimentov ležia reflexy so
slabým až stredne silným signálom s paralelnou až divergentnou
konfiguráciou. Odpovedajú postglaciálnej výplni tvorenej ílom,
siltom a organogénnym sedimentom a ich priestorová distribúcia
je v plesách veľmi variabilná dosahujúc mocnosť od 0,75 m vo
Velickom plese až viac ako 8 m v Popradskom plese. Sú typické pre

Batizovské pleso a Popradské pleso. Prechodnú zónu medzi oboma
typmi reflexov tvoria diskontinuálne reflexy, paralelné a zvlnené
s akustickým dnom a vyskytujú sa v Batizovskom plese. Tento typ
signálu je interpretovaný ako till, zmes balvanov, štrku, brekcie a
jemnozrného sedimentu. Interné reflexy s chaotickou konfiguráciou
a slabým signálom sa vyskytujú predovšetkým na okrajoch plies.
Odpovedajú masívnemu siltu a piesku, menej brekcii z fluviálnogravitačných splachov, a to hlavne vo Veľkom Hincovom plese a
Nižnom Temnosmrečinskom plese. Hrubé horizontálne reflexy so
silným signálom charakterizujú skalné podložie a pieskovú výplň
s mocnosťou viac ako 6 m. Tieto posledné boli identifikované na
Zelenom plese Kežmarskom, v ktorom pieskové a siltové sedimenty
presahujú 10 m, a Velickom plese, v ktorom organogénne sedimenty
ležia priamo na skalnom podloží.

Poďakovanie:
Práca bola podporená projektom APVV-15-0292 “DEPOVYT”,
ITMS: 2622012006 a ITMS: 26210120013.

31

Využitie CHIRP a SIDE sonarov pri výskume sedimentárnej výplne tatranských plies

2

Interpretácia predneogénneho
podložia viedenskej panvy z hľadiska 2D
gravimetrického modelovania.
	Lenka Šamajová1, Jozef Hók1, Tamás Csibri1,
Miroslav Bielik2,3 & František Teťák4
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6, 841
04 Bratislava, samajova7@uniba.sk
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky,
Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava
3
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
4
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Interpretácia predneogénneho podložia viedenskej panvy z hľadiska 2D gravimetrického modelovania.

1

Viedenská panva je situovaná na kontakte Českého
masívu, Západných Karpát a Východných Álp. Pri interpretovaní
predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
na základe 2D gravimetrického modelovania boli využité údaje
z hlbokých vrtov, magnetotelurického profilu a existujúcich
mapových podkladov. 2D gravimetrický profil je orientovaný
v smere SZ–JV naprieč kontaktom geologických štruktúr. Od
najhlbšieho podložia je interpretovaná štruktúra Českého masívu
so svojim mezozoickým obalom. V nadloží uvedenej štruktúry
vystupuje akrečný klin sedimentov flyšového pásma, bradlové

pásmo, mezozoické sedimenty alpskej a karpatskej proveniencie
a tektonické jednotky Malých Karpát. Uvedená stavba je v priestore
viedenskej a dunajskej panvy prikrytá neogénnymi sedimentmi.
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Obr.1 Zjednodušená geologická mapa s pozíciou alpského a karpatského príkrovového systému. FP – flyšové pásmo, BP – bradlové pásmo, VA – Východné Alpy, Bj – Bajuvarikum,
Ti – Tirolikum, IZK – interné Západné Karpaty, Hr – Hronikum
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Najnovšie výsledky geochemického výskumu
sprašovo-paleopôdnych komplexov
Podunajskej nížiny Slovenska (MIS5-MIS2).
Peter Šefčík, Rastislav Demko, Martina Moravcová,
	Klement Fordinál & Juraj Maglay

Geochemický výskum sprašovo-paleopôdnych komplexov
Podunajskej nížiny je založený na kompletnej analýze matricových
zložiek (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, MnO, Na2O, K2O, P2O5, H2O, strata žíhaním, SO3   + doplnkové : FeO, H2O+ , Scelk , CO2, F),
stanovení stopových prvkov (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br,
C, Canorg., Corg., Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Ge, Hf, Hg, I, In, Li, Mo, N, Nb,
Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Sn, Sr,Ta, Te, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) a stanovenie
prvkov vzácnych zemín (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr,
Sm, Tb, Tm, Yb). Tento výskum bol doplňovaný i identifikáciou
minerálnych fáz pomocou EMP mikroanalýzy.
Výskum bol zameraný na identifikáciu detritickej a autigénnej
zložky spraší a paleopôd. Tieto zložky a ich mineralogickogeochemické parametre boli stanovené na základe výpočtov
a poznania kryštalochémie minerálnych fáz a pôdotvorných procesov
a faktorov. Na základe uvedených teoretických schém boli vypočítané
vzájomné vzťahy medzi analyzovanými prvkami a hlavne k stabilným
(inmobilným) prvkom: Al, Si,Ti a Zr a samozrejme k autigénnym
zložkám: karbonáty a k Fe-Mn oxidom a oxihydroxidom. Tieto
mobilné- autiogénne zložky sprašovo-paleopôdnych komplexov sú
odrazom pedogenézy, klímy a biogeochemickej aktivity v pôdach.
Tento viac fázový a komplexný klimaticko-geochemický bol
spracovaný na profile vo Farnej. Chemické štúdium ukázalo nárast
Fe3+/Fe2+, odnos Na+ a obohatenie o Mn v procese pedogenézy,
ktorý bol sprevádzaný dekarbonatizáciou pôdy a remobilizáciou
CaCO3. Remobilizovaný CaCO3 infiltroval blízke podložie a vytváral
tak horizonty CaCO3 obohatenia formou impregnácie matrix alebo
vznikom CaCO3 konkrécií. Pozorovaná redistribúcia karbonátu je
látkovo stabilná, t.j. primárny karbonát ostal v systéme a deficitný

karbonát je kompenzovaný v zónach obohatenia. Analyzované
sprašové sedimenty sú bohaté na karbonát, čo je na rozdiel od
ostatných sprašových provincií sveta typickou črtou eolických
sedimentov Európy. Na základe podrobného geochemického
štúdia bol identifikovaný petrogenetický vzťah medzi primárnym
karbonátom a prvkami HFSE (Zr, Hf, Ti, Nb), ktoré sú prednostne
viazané na detritický zirkón a rutil (zirkóniový prach). Absencia
geochemickej väzby medzi REE a HFSE si vyžaduje frakcionáciu
pelitickej a prachovej frakcie počas transportu sedimentujúceho
materiálu pred jeho akumuláciou. Jedná sa o frakcionáciu veternou
energiou počas eolického transportu. Na základe geochemických
súvislostí medzi HFSE - CaCO3 možno vysloviť teóriu o čisto detritickom
pôvode primárneho karbonátu v akumulovanom sedimentárnom
materiály (karbonátový prach). Geochemické korelácie chemického
zloženia so sedimentmi významných svetových sprašových
provincií sú identifikované geochemické trendy ∆Zr - Zr/Al, ktoré sú
aplikovateľné ako dôležitý geochemický interpretačný nástroj pre
rekonštrukciu paleoklímy.
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Prvý nález fosílnej stopy Radhostium carpaticum Plička & Říha, 1989
z oblasti vrchnokriedového - eocénneho flyšu Bielych Karpát na Myjave na Slovensku

1

Zriedkavá fosílna stopa Radhostium carpaticum Plička & Říha,
1989 bola nájdená v roku 2010 Pavlom Studnickým v základoch zbúranej
stodoly v osade Sviniarky JZ od obce Brestovec v oblasti Myjavy. Exemplár
je umiestnený v Slovenskom národnom múzeu - Prírodovednom múzeu
v Bratislave pod evidenčným číslom Z 40032. Ako miesto nálezu sa
predpokladá dnes už opustený malý lom na Myjave medzi Brestovcom
a Brunovom (48°47‘22.44“S; 17°32‘48.11“V), v ktorom bol v tridsiatich
rokoch minulého storočia ťažený stavebný materiál hlavne na Štefánikov
tunel smerom na Moravu. Lom sa nachádza v geologickej oblasti Vonkajších
Západných Karpát vo flyšovej sekvencii turbiditov lopenického a svodnického
súvrstvia vrchnokriedového až spodnoeocénneho veku (Potfaj et al. 2014).
Fosílna stopa je na spodnej strane vrstvovej plochy 23 cm hrubej pieskovcovej
vrstvy. Stopa je zložená z dvoch radov oblúkovitých výliatkov chodieb,
ktoré pripomínajú rebrovitú štruktúru alebo štruktúru prekrížených prstov
zopnutých rúk. Chodby oboch radov sa v mieste stretu striedajú, čiže nie sú
protistojné. Štruktúra stopy je z jednej strany slabšie zachovaná a očividne
deformovaná, preto sa zrejme pôvodne protistojné chodby medzi sebou
posunuli. Na fosílnej stope sa dá rozoznať v jednom rade sedem a v druhom
rade osem chodieb (pozri obrázok). Priemer jednotlivých chodieb je približne

od 9 do 15 mm. Dĺžka celej fosílnej stopy je 234 mm, max šírka 97 mm a výška
24 mm. Radhostium carpaticum bol doteraz opísaný z vrchnokriedového
flyšu Moravských Karpát (Plička & Říha 1989) a z vrchnokriedového flyšu
Rhenodanubika Rakúska, kde bol označený v otvorenej nomenklatúre ako
„Pinsdorfer Versteinerung“ (Abel 1935). Vialov (1989) túto fosílnu
stopu pomenoval ako Pinsdorfichnus abeli. Pod týmto názvom je
označená v expozícii múzea K-Hof Kammerhofmuseen v Gmundene
neďaleko miesta nálezu, dediny Pinsdorf (Weidinger 2014).
Radhostium bol nájdený aj vo vrchnokriedových flyšových
sekvenciách Severných Apenín (Uchman 2007). Predpokladá sa,
že pôvodca stopy Radhostium by mohol byť veľký infaunálny lastúrnik
(Uchman 1999; Mikuláš & Uchman 2006), alebo môže ísť o odtlačok
reťazovitej štruktúry obalu vajíčok veľkých morských ulitníkov porovnateľných
so súčasným rodom Busycon (Uchman & Pervesler 2014).
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Nová geologická mapa Poľany v mierke
1: 25 000
	Ladislav Šimon
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
Nová geologická mapa zobrazuje vulkanity stratovulkánu Poľana. Poľana je andezitový stratovulkán stredných rozmerov situovaný pri severovýchodnom okraji neovulkanického regiónu. Spodná
stratovulkanická stavba bádenského veku reprezentuje formácia
Šutovka je v prevažnej miere zakrytá pod mladšími produktmi sarmatského vulkanizmu. Spodnú stratovulkanickú stavbu budujú
prevažne lávové prúdy pyroxenických andezitov a vulkanoklastika.
Horniny spodnej stavby v rámci kaldery tvorené vulkanoklastikami
a lávovými prúdmi sú intenzívne hydrotermálne premenené a prenikané mladšími telesami ložných a štokových intrúzií. Spodná vulkanická stavba zahŕňa produkty ryolitové a dacitového vulkanizmu
strelnickej formácie spodnosarmatského veku späté s vývojom kaldery. Počiatočné obdobie vulkanickej aktivity predstavovali erupcie
popolovo-pemzových tufov produkované v priebehu plíniovských
erupcií a uložené na severnom, západnom a južnom svahu stratovulkánu a pri jeho úpätí v podobe popolovo-pemzových prúdov,
padaných tufov a redeponovaných tufov. Popolovo-pemzový materiál bol z vyšších úrovní západných svahov stratovulkánu premiestňovaný v podobe lahárov. V dôsledku vyprázdnenia vrchných úrovní
magmatického rezervoáru došlo ku kolapsu vrchných častí stratovulkanickej stavby, vznikla kalderovitá štruktúra. Priestor subsidujúcej

kaldery v počiatočnom období bol zaplňovaný tufovo-pemzovým
materiálom a následne extrúziami a efúziami ryolitových a dacitových láv v hrúbke okolo 300 m. Vrchnú stratovulkanickú stavbu
pohoria Poľany tvoria produkty explozívno-efuzívneho vulkanizmu
pyroxenických a amfibolicko-pyroxenických andezitov sarmatského veku formácie Poľana. Nižšie úrovne stratovulkanickej stavby
s prevahou produktov explozívnej aktivity a s menším zastúpením
lávových prúdov tvoria v spodnej úrovni epiklastické vulkanické
horniny a vyššie sú uložené prevažne produkty explozívnej aktivity
pyroklastické horniny striedané s polohami epiklastík a zriedkavými
lávovými prúdmi. V oblasti prechodu do periférnej vulkanickej zóny
postupne nadobúdajú prevahu epiklastické vulkanické horniny. Vrchnú časť stratovulkanickej stavby tvoria dominantné lávové prúdy
pyroxenických a amfibolicko-pyroxenických andezitov formácia
Poľana. V centrálnej vulkanickej zóne vystupujú v prostredí starších
hornín ložné intrúzie andezitových porfýrov a štokové intrúzie andezitových až dioritových porfýrov. Výstup intrúzií sprevádzali intenzívne hydrotermálne premeny okolných hornín. Vulkanizmus v pohorí
Poľana vyprodukoval rôzne genetické typy vulkanických hornín andezitového, dacitového a ryolitového zloženia.
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Planktonické foraminifery reagujú na prekysličenie vodného
stĺpca paniev. Rozširovanie bezkyslíkatej (anoxickej) vrstvy vedie
k zmenám ich funkčnej morfológie a k vývinu neobvyklých
tvarových morfotypov schránok. Takými boli aj klavátne a digitátne
formy planktonických foraminifer v eocéne a oligocéne.
Hantkeniny sú digitátne foraminifery s komôrkami
predĺženými do dlhých tubulospinóznych výbežkov. Predstavujú
ekologickú adaptáciu planktonických foraminifer unikajúcich zo zóny
kyslíkového minina za živinami nad pásmo chemoklíny. Vyskytujú sa
v strednoeocénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát, kde
sa viažu na horizonty klimatického ochladenia po hypertermálnych
obdobiach na konci paleocénu a začiatku eocénu. Vyvinuli sa zo
zástupcov rodu Clavigerinella, ktoré boli potomkami subbotinid,
t.j. chladnomilných a eutrofických druhov planktónu. Hantkeniny
a clavigeriny sa vyskytujú hlavne v eocénnych súvrstviach v Rajeckej,
Turčianskej a Liptovskej kotline. Sú zastúpené druhmi Clavigerinella
eocenica, C. caucasica, Hantkenina mexicana, H. liebusi a H. dumblei,
a i. Okrem klimatických a paleoenvironmentálnych indikátorov bol
výskyt týchto druhov použitý aj ako stratigrafický dôkaz presunu
spodnokriedových súvrství s Paraticinella rohri nad eocénnymi
súvrstviami s Hantkenina lehneri v Rajeckej kotline.
Homologické formy digitátnych foraminifer sa objavujú
aj v oligocénnych súvrstviach Západných Karpát, a to viazané
na sulfidické fácie v sedimentoch menilitového súvrstvia. Sú to
klavátne morfotypy, pôvodne patriace druhom Protentella (Bella)

rohiensis a P. (B.) navazuelensis, novšie revidované a preradené
do druhov Quiltyella clavacella a Globigerinella navazuelensis
(Spezzaferri et al. 2018). Z karpatských paniev sú tieto zriedkavé
druhy známe z oligocénu, t.j. z obdobia nástupu Paratetýdnej
izolácie a stagnantného anoxického režimu paniev. Boli opísané
z Transylvánskej panvy (Popescu & Brotea 1989), ždánickej jednotky
(Švábenická et al. 2007) a predalpínskej molasovej panvy (Rögl
1969).
Okrem digitátnych druhov sa podmienky anoxie v oligocénnych
súvrstviach prejavujú aj vývinom foriem s doplnkovými ústiami na
špirálnej strane schránok. Patria zástupcom rodu Globigerinoides,
ktorý vo vrchnom oligocéne začína líniou primordius ešte so
spinóznym typom schránok blízkym rodu Globoturborotalita a len s
jedným prídavným ústim. V anoxických podmienkach oligocénnych
paniev sa teda objavuje aj bazálny druh polyfyletickej línie vedúcej
pravdepodobne k neogénnym druhom rodu Trilobatus (Spezzaferri
et al. 2015).
Na semiizoláciu a anoxiu oligocénnych paniev poukazujú
aj endemické nanofosílie Paratetýdy (hlavne Reticulofenestra
ornata v zóne NP23) a geochemické indikátory pre paleoredoxné
podmienky prostredia.
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Bielokarpatská jednotka – geologická
stavba a kontakt s bradlovým pásmom
(vonkajšie Západné Karpaty)
František Teťák
kých vrstiev a v nich „plávajúce“ bloky drietomických vrstiev.
Upúšťame od používania rajkoveckých vrstiev, keďže pri
podrobnom výskume sme zistili, že je možné rozdeliť ich na
javorinské (staršie) a chabovské (mladšie) vrstvy.
Litologická náplň javorinského, zubáckeho a vrbovského
príkrovu je mierne odlišná a má svoje špecifiká. Mení sa aj
v pozdĺžnom smere od východu na západ.
Z priestorového a časového rozšírenia litofácií usudzujeme, že sedimentačný priestor bielokarpatskej jednotky sa
nachádzal v juhozápadnej časti magurského bazénu a tvoril
prechod medzi magurským a rhenodanubickým bazénom.
Najmladšie sedimenty z bielokarpatskej jednotky sú stredno
eocénneho veku. V tomto období došlo k vyvrásneniu rhenodanubického flyšu. Z toho nepriamo usudzujeme, že sedimenty bielokarpatskej jednotky boli vyvrásnené a začlenené do
akrečnej prizmy spolu s rhenodanubickým flyšom a jednotkami bradlového pásma, zatiaľ čo vo zvyšku magurského bazénu
sedimentácia naďalej pokračovala.

Od roku 2015 prebiehal v oblasti Bielych Karpát medzi
Novým Mestom nad Váhom a Púchovom základný geologický
výskum pre zostavenie základnej geologickej mapy regiónu Biele
Karpaty – sever a v roku 2019 geologický výskum ako podklad pre
inžiniersko-geologické mapovanie svahových deformácií. Počas
výskumu bola potvrdená väčšina doterajších základných poznatkov
o bielokarpatskej jednotke a bolo získaných množstvo nových
informácií o jej stavbe, litofaciálnom zložení a paleogeografickom
a tektonickom vývoji. Bielokarpatská jednotka je najjužnejšou
jednotkou flyšového pásma. Bola presunutá k severu na externejšie
jednotky magurskej skupiny príkrovov ako zložitý príkrovovo
šupinový komplex. Štruktúrne najnižšou časťou bielokarpatskej
jednotky je bošácky príkrov. Je tvorený súborom zvrásnených
prevažne strmo vztýčených šupín až vrásových šupín. V oblasti
Hornej Súče vytvára širokú plochú antiklinálu. Na bošácky príkrov
bol presunutý vrbovský príkrov (na západe) a zubácky príkrov (na
východe). Oba majú podobný tektonický charakter ako nad nimi
ležiaci javorinský príkrov – sú to zvrásnené plocho nasunuté príkrovy.
Spolu s ním sú štruktúrne najvyššou a pôvodom najjužnejšou časťou
bielokarpatskej jednotky.
Uvedené informácie patria k základným poznatkom známym
už dlhšie. Geologický výskum spojený s geologickým mapovaním
priniesol mnohé nové poznatky o detailoch stavby bielokarpatskej
jednotky. Okrem kartografického spresnenia geologickej mapy treba
spomenúť najmä nasledovné:

V roku 2019 boli k dispozícii prvé mapy reliéfu Bielych Karpát
z laserového scanovania povrchu (LIDAR). Na mapách možno, okrem
kvartérnych foriem reliéfu, rozoznať priebeh vrstevnatosti flyšových
komplexov a z toho interpretovať zlomy a geologickú stavbu.

Javorinský, zubácky a vrbovský príkrov sú zvrásnené plocho nasunuté príkrovové telesá. Na ich báze vystupujú ondrášovecké vrstvy (tenkovrstvený flyš s červenými ílovcami kampánskeho veku), po ktorých sa príkrovy presunuli. V okolí Novej
Bošáce môžeme sledovať, že javorinský príkrov do svojej bázy
včlenil litologicky rôzne bloky bošáckeho príkrovu cez ktorý sa
presúval. Dosahujú veľkosť od niekoľkých metrov až viac než
500 m. Podobná situácia bola prvýkrát pozorovaná južne od
Vrboviec pri vrbovskom príkrove. V súčasnosti poznáme mnohé výskyty blokov z podložia včlenených do bázy javorinského,
zubáckeho aj vrbovského príkrovu.
Pozdĺž tektonického kontaktu bielokarpatskej jednotky
s bradlovým pásmom vystupuje pás vyvlečených ondrášovec37
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Accumulation of rare earth elements (REE)
in fluorapatite from fossil bones: example from the Boskovice Basin, Czech Republic (Early Permian)

1

Fossilized biogenic apatite from fossil bones was investigated
in detail by in-situ methods: electron-probe microanalysis (EPMA)
and micro-Raman spectroscopy (μRS). The fossil material was
collected from the Zbraslavec locality, situated on the northwest
edge of the Boskovice Basin (Moravia, Czech Republic) which is
filled by lake sedimentary sequences of Early Permian age (a base of
Letovice Formation, Asselian; 293.5 to 298.9 Ma). The fossiliferous
layers are characterized as laminated bituminous limestone with
relatively common skeletal material of acanthodians, xenacanthids
and temnospondyls. No fossil flora was found. The analysed fossil
skull bones and postcranial skeletons belong to tiny temnospondyl
amphibians with skull length up to 5 mm, which were identified
as larval specimens of micromelerpetids (usually red bones) and
branchiosaurids (usually white bones very good visible under UV
light). Moreover, isolated fossil teeth, which were analysed, are
probably affiliated to these temnospondyl taxa and one tooth
belongs to xenacanthid shark.
The EPMA reveals fluorapatite composition of the skeletal
fossil material. The X-site is fully occupied by F (~1 apfu). Reduced
phosphorus content indicates a presence of (CO3)2- anion (≤0.87 apfu
C), together with slightly elevated sulphur content (0.7-1.5 wt. %
SO3; 0.04-0.11 apfu S), probably in (SO4)2- form, in the tetrahedral
apatite site. The Raman spectra of both cranium and tooth fragments
document the presence of apatite with the dominant (PO4)3– ν1
symmetric stretch band at 961 cm-1. However, the intensive 1085

cm-1 band indicates calcite admixture in the cranium fragment,
while calcite is usually absent in tooth fragments. The (CO3)2– ν1
symmetric stretch band is not resolvable in the cranium fragments
but it occurs at 1070 cm-1 in the teeth. This indicates the presence
of the B-type carbonate group substituting for P in the tetrahedron.
The REE content in studied fluorapatite attains 0.4-2.1 wt. % REE2O3
(0.96 wt. % in average) or 0.013-0.071 apfu REE (0.033 in average).
Distribution of REE is irregular without any systematic enrichment
in specific part or type of fossil fragments (central vs. rim parts;
teeth vs. cranium or other bones). Concomitant sodium enrichment
in apatite (0.3-0.5 wt. % Na2O; 0.04-0.08 apfu Na) indicates a
principal role of Na+ + REE3+ = 2Ca2+ substitution mechanism. The
average chondrite-normalized diagram of the fluorapatite shows a
relatively flat pattern with moderate decreasing of HREE and without
Ce or Eu anomalies. Conversely, the chondrite-normalized patterns
of adjacent sedimentary rocks reveal distinct LREE enrichment
over HREE and negative Eu anomaly. Such differences between
apatite and host-rock REE distribution could indicate complex
interactions between bone remnants during their fossilization and
local circulating and pore sediment water containing trace amounts
of REE3+ and F- ions. Recrystallization of biogenic hydroxylapatite
in initial bone to REE-rich fluorapatite is a relatively rapid process
(<50,000 years), controlled by the environment of burial (Trueman
& Tuross 2002 and references therein).

REFERENCES:
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Prezentované výsledky sú súčasťou komplexného paleolimnologického štúdia ľadovcových jazier Vysokých Tatier s cieľom posúdiť
časovanie zániku ľadovcov a amplitúdu klimatických a ekologických
zmien na hranici glaciál/interglaciál. Vzorky sedimentov z Batizovského (1884 m nm) Nižného Temnosmrečinského (1677 m nm),
Popradského (1494 m nm) a Veľkého Hincovho (1945 m nm) plesa
boli získané pomocou limnickej plošiny určenej pre odber sedimentov z dna jazier. Odber vzoriek sa uskutočníl oceľovým jadrovačom
pracujúcom na hydraulickom princípe a umožňujúcom odber jadier
s dĺžkou 2 m a priemerom 60 mm (pre detailný opis zariadení pozri
http://www.geol.sav.sk/files/Paleolimnolab. pdf).
Fázová kvantitatívna analýza v predloženom príspevku
obsahuje rtg. práškovú difrakciu (XRD) a následný výpočet
kvantitatívneho obsahu minerálov a amorfnej fázy programom
RockJock 11 (Eberl, 2003). XRD je doplnená optickou a elektrónovou
mikroskopiou. Zároveň bolo realizovaná zrnitostná analýza
sitovaním.
V študovaných ľadovcových jazerách boli identifikované
dva typy sedimentov. Glaciálny svetlosivý štrk až prach, ktorý

bol v preboreále nahradený organickým sedimentom typu gyttja
v dôsledku klimatického oteplenia (Klapyta et al., 2016). Glaciálny
sediment predstavuje kvalitatívne mineralogicky homogénnu
asociáciu: kremeň, Na-plagioklas, K-živec, muskovit, ktoré sú
sprevádzané aj prítomnosťou menej usporiadaných dioktaedrických
vrstevnatých silikátov ako illit prípadne smektit, prítomný je aj
chlorit a kaolinit. Táto minerálna asociácia zodpovedá okolitým
horninám, ktorými sú granitoidy v menšej miere ruly. Kvantitatívne
dochádza k zmene mineralogického zloženia. Predpokladáme, že
hlavný vplyv mala dynamika sedimentácie. Zrnitostná analýza
potvrdila vplyv geomorfológie a vzdialenosti od zdrojovej oblasti na
zrnitosť jazerného sedimentu. Významný rozdiel je medzi gyttjou
a glaciálnym sedimentom. Gyttja obsahuje 40-80 hm. % amorfného
materiálu, ktorý predstavuje organickú hmotu, ale predovšetkým
schránky rozsievok.

Práca bola podporená projektom APVV-15-0292.

	Literatúra:
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Cieľom tejto štúdie bolo sledovať premeny a prenos
organických molekúl diagnostických pre súčasnú vegetáciu do
sedimentov tatranských plies pre charakterizáciu prostredia v období
spodného a stredného holocénu a ich porovnanie s ekologickými
charakteristikami fosílnych pakomárov (Chironomidae) a rozsievok
(Bacillariophyceae). Súčasťou analýz bolo vyhodnotenie zmien pri
dekompozícii rastlinných prekurzorov počas ich premeny na pôdu na
príklade ihličia kosodreviny.
Biomarkery boli analyzované z totálneho lipidového extraktu
získaného použitím Soxhletovej extrakcie zmesou dichlórmetánu
a metanolu (9:1). Extrakty boli rozdelené na kyslú a neutrálnu frakciu
procesom saponifikácie a následne bola neutrálna frakcia rozdelená
stĺpcovou chromatografiou na ďalšie štyri frakcie. Nepolárna frakcia
bola analyzovaná metódou GC/MS.
V sedimentárnom profile Batizovského plesa z obdobia
10 100 až 6 180 kal.r. BP majú maximá n-alkány C21 až C27, vo
vegetácii zrejme dominovali trávy, machy a rašelinník. V období
10 100 kal.r. BP až do 7600 kal.r. BP prevažujú krátke n-alkány
s max. C21 až C23 , kde má maximum distribúcie rašelinník. Prostredie

je v tomto období charakteristické stenotermným, ultraoligotrófnym
vodným prostredím, do 9 895 kal.r. BP s početnými acidofilnými,
oligohalóbnymi a aerofytnými rozsievkami. K významnej ekologickej
zmene dochádza v období krátko pred 7600 kal.r. BP, keď vodné
prostredie osídľuje druhovo diverzifikované, termálne plastické
spoločenstvo pakomárov. Stúpa počet pH neutrálnych rozsievok.
Pribúdajú krátke n-alkány bez preferencie nepárnych reťazcov
typické pre lišajníky rodu Cetraria, avšak dominujú dlhšie n-alkány
s max. medzi C25 až C27, čo indikuje lúčnatý biotop s prízemnými
kríkmi (čučoriedka, brusnica). Biomarkery, na rozdiel od peľovej
analýzy (Vidhya et al., 2019), poukazujú na neprítomnosť ihličnanov
v okolí Batizovského plesa v celej analyzovanej časovej sekvencii.
Tento nepomer vysvetľujeme lokálnosťou biomarkerového signálu
oproti peľom, ktoré sa šíria na veľkú vzdialenosť vetrom.

Poďakovanie:
Práca bola podporená projektom APVV-15-0292 “DEPOVYT”,
ITMS: 2622012006 a ITMS: 26210120013.
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Cenozoic Foraminifera of the Gyda Field
(Block 2/1, North Sea)
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Department of geology and paleontology, Comenius University in Bratislava, Slovakia
This study is centred in the Pliocene section from the Gyda
Field (Block 2/1) in the North Sea. The samples analysed come
from the BP collection in the Natural History Museum (NHM). The
aims of the project are to establish a robust biostratigraphy using
Benthic Foraminifera and to determine the paleoenvironmental
changes through the particular section. Samples were evaluated
in the context of the economical interest within this section (Utsira
Formation), which is targeted due to its CO2 sequestration potential.
With respect to the methodology, no limits have been
established regarding the number of specimens per sample, being
often the case of willing to achieve a complete picking through the
sediment samples. In total, 26 samples from a single borehole where
analysed. The latter implied picking Planktic Foraminifera lead to
establish a ratio between both Benthic and Planktic morphologies.
The nature of the samples are residues from drilling cuttings, reason
why the resulting scheme can only rely on extinction events and
the data obtained should be used carefully. When working with
cuttings, caving can be an issue. The lack of abundant index species
in some parts of the section can be a difficulty.

Cenozoic Foraminifera of the Gyda Field (Block 2/1, North Sea)

The results were as expected regarding Foraminifera, meaning
that data was aligned with what previous authors working on the
North Sea had published. However, this study unveiled a new
trend, which wasn’t mentioned in the literature. The appearance of
glauconitic infillings in high numbers of samples in the lower part of
the section remains a mystery.
It is crucial to undertake future research concerning these
and other samples within the Gyda Field to confirm or refute the
conclusions obtained from them. Analysing more samples from
other boreholes within the Gyda Field, available in the BP collection,
would unable correlation studies, which could eventually unveil
their stratigraphical potential. The glauconite infillings probably
could give us additional information and they could be used for
stratigraphical and/or palaeoenvironmental purposes. If these
infillings are found elsewhere, not just in the North Sea, this
question could reflect a general trend. Working with samples from
the Western Carpathians, I haven’t found glauconite infillings yet.
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Pri prieskume štôlne Piesky pri Španej Doline, bola objavená,
v stene medzi pažením, asi 1,2 km od svojho ústia na Pieskoch,
puklina s kryštalickým povlakom sivobielej až olivovozelenej farby.
Kryštáliky sa pri makroskopickom pozorovaní nepodobali na žiaden
zo zelených sekundárnych minerálov medi, ktoré sa na lokalite
vyskytujú. Mineralogickým výskumom sa zistilo, že povlak je
tvorený hlavne monohydrokalcitom (CaCO3. H2O). V menšej miere sú
prítomné modifikácie CaCO3, aragonit, kalcit a vaterit.
Monohydrokalcit (mhc) je v geologickom prostredí vzácny
minerál. V porovnaní s kalcitom či aragonitom je metastabilný.
Na rudných ložiskách Slovenska sa doteraz nenašiel. Uvádzaný je
v asociáciách kryogénnych karbonátov (Orvošová et al. 2014). Vo
svete je opisovaný, okrem jaskynných speleotém, z lakustrinných
sedimentov, z klimatizačných jednotiek, na ústiach potrubí so
studenou vodou, a.i. ( napr. Swainson, 2008).
Chemické zloženie monohydrokalcitu bolo overené WDS
elektrónovou mikroanalýzou. Mhc sa vyznačuje zvýšeným
obsahom Cu (do 0,1 apfu), ktorá substituuje Ca2+. Obsah ostatných
dvojmocných katiónov (Fe, Mg, Mn) je nízky. Mierne je zvýšený
obsah S (SO4 do 0,21 hm.%) a v štruktúre pravdepodobne nahrádza
CO3. Priemerný kryštalochemický vzorec z 18 mikrosondových analýz
možno vyjadriť ako (Ca0.99Cu0.01)CO3·H2O.
Z práškovej RTG analýzy bola urobená štruktúrna charakteristika monohydrokalcitu. Parametre mhc získané Rietveldovým
spresnením pre trigonálnu priestorovú grupu P31 sú: a=10,554(1)
Å, c=7,5537(8) Å a V=728,68(18) Å3.

Ramanova spektroskopia sa použila na preukázanie vody
v štruktúre mhc a na identifikáciu jednotlivých fáz CaCO3. Pre
zachytenie všetkých Raman-aktívnych vibrácií, sme snímali spektrá
rôzne orientovaných zŕn, ktorých veľkosť sa pohybovala od 50 µm do
1 cm. Vibrácie molekúl vody sa prejavili najvýraznejšie v reze kolmom
na predĺženie kryštálu (kolmo na os c?) v rozmedzí 3100-3500
cm-1. V bielych práškovitých povlakoch tvoriacich pseudokryštály
stĺpčekovitého habitu na povrchu mhc bol identifikovaný vaterit,
kalcit a aragonit. Kalcit tvorí nepravidelné ostrohranné zrnká,
prípadne zrnká klencového habitu, vaterit a aragonit bývajú oválne.
Veľkosť zrniečok týchto fáz nedosahuje 5 mikrónov.
Infračevenou spektroskopiou uhlíka bol v mhc zistený obsah
celkového a organického uhlíka. Obsah Ctot je 10,51 hmot. %, čo
zodpovedá množstvu uhlíka v monohydrokalcite a Corg je 0,28 hmot.
%, čo naznačuje prítomnosť živých organizmov.
V literatúre uvádzané prostredia výskytu monohydrokalcitu,
naznačujú jeho kryštalizáciu v špecifických podmienkach, ako je
chladné prostredie, prítomnosť aerosólov, fázové rozhranie vodavzduch, biologická aktivita.

Poďakovanie:
Tento výskum bol podporený projektami Slovenskej vedeckej
agentúry VEGA 1/0538/15 a 2/0023/17 a Európskym fondom
regionálneho rozvoja ITMS: 26220120064 a ITMS: 26210120013.

	Literatúra:
Orvošová M., Deininger M., Milovský R., 2014: Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathians Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave
carbonate. Boreas 43, 750-758.
Swainson I.P., 2008: The structure of monohydrocalcite and the phase composition of the beachrock deposits of Lake Butler and Lake Fellmongery, South Australia. Am. Mineral. 93, 1014-1018.

42

Aktivity košickej pobočky SGS v roku 2019
Zoltán Németh1 a Roman Farkašovský2
2

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, RC Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Park Komenského 15,
042 00 Košice

Ťažiskovými činnosťami košickej pobočky SGS v roku 2019
boli letný terénny seminár – Geológia a krasové javy planiny Horný
vrch v národnom parku Slovenský kras, ktorý sa uskutočnil 7. júna
2019, jeho organizátorom a odborným vedúcim bol R. Farkašovský
a tradičné jesenné prednáškové popoludnie v Košiciach.
Počas terénneho seminára SGS v Slovenskom krase, ktorého organizátorom a odborným vedúcim bol R. Farkašovský, sa na približne 14 km dlhej trase pešieho putovania od obce Zádiel k priepasti
Čertova diera na južnej hrane krasovej planiny Horný vrch, a ďalej
planinou k málo známej výhliadke na Zádielsku tiesňavu na východnej hrane planiny (obr. 1) účastníci oboznámili s geotektonickom
evolúciou internej zóny Západných Karpát a superficiálnych príkrovov juhogemerickej zóny, rovnako ako s geologickým pozadím genézy krasových javov v navštívenom národnom parku.
V úvode prednáškového popoludnia dňa 26. novembra
2019 si účastníci pripomenuli jubileum geovedného časopisu
MINERALIA SLOVACA. Prezentujúci Z. Németh zdôraznil, že 50

rokov kontinuálneho vychádzania tohto časopisu je inšpiráciou, ale
aj veľkým záväzkom do budúcnosti.
V prvej prednáške tektonického bloku autorský kolektív
M. Stercz, Ľ. Petro, J. Papčo, A. Cipciar a M. Briestenský
sprehľadnil metódy monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity
na území Západných Karpát v rámci úlohy Čiastkový monitorovací
systém (ČMS) Geologické faktory. V následnej prednáške K.
Kupčíková a J. Janočko prezentovali tektonickú analýzu Spišskej
Magury vytvorenú použitím multizdrojových dát. Príkrov Bôrky
a jeho osobitosti v zostave meliatskej akrečnej prizmy boli náplňou
prednášky autorského kolektívu Z. Németh, M. Putiš, H. J.
Gawlick, B. Zákršmidová a Ľ. Gazdačko.
Záver prednáškového popoludnia patril rozsiahlej popularizačnej prednáške Ľ. Petra o geologických a prírodných krásach Islandu,
v ktorej bol prezentovaný aj rozsiahly fotografický a filmový materiál
zo súkromnej expedície prednášajúceho.

Obr. 1. Časť účastníkov terénneho seminára na okraji planiny Horný vrch v Slovenskom krase. Za účastníkmi je Zádielská tiesňava, ktorej dno sa nachádza o 400 výškových metrov
nižšie.
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálnej centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice
Vydávanie nového slovenského geovedného časopisu
Mineralia Slovaca (MS) iniciovali J. Bartalský, P. Grecula a J. Slávik
v roku 1967. Finančne a právne sa ho zaviazal v prvom období
zastrešovať vtedajší Geologický prieskum, n.p. Pozitívnym impulzom
pre rozbeh časopisu bolo aj založenie Slovenskej geologickej
spoločnosti v roku 1968, lebo MS sa stala jej tlačovým orgánom. Prvé
zasadnutie Redakčnej rady časopisu (RR MS) bolo 16. 12. 1968, jej
prvým predsedom sa stal vtedajší riaditeľ Slovenského geologického
úradu (SGÚ) J. Slávik. Prvé číslo časopisu vyšlo v nasledovnom roku
(1/1969), pričom hneď ďalšie bolo z dôvodu dosiahnutia plánovanej
ročnej periodicity štyroch čísiel časopisu trojčíslom (2-4/1969). Pre
zabezpečenie bezproblémového financovania časopisu vzniklo 23.
10. 1969 Združenie vydavateľov časopisu Min. Slovaca, zahrňujúce
osem vtedajších popredných prieskumných a geovedných inštitúcií.
Novým predsedom RR MS sa stal J. Kuráň (SGÚ) a prvým vedeckým
redaktorom P. Grecula, ktorý v tejto pozícii zotrval až do roku 2006
(t.j. kontinuálne 38 rokov).
Z dôvodu spoločenských a ekonomických zmien v závere
80-tych rokov bolo vydávanie časopisu zastrešené akciovou
spoločnosťou Geocomplex. Členmi nového Združenia MS sa stali

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská geologická
spoločnosť, Slovenská banská spoločnosť, ŠGÚDŠ a väčší počet
vtedajších podnikateľských subjektov (s.r.o). V čase zhoršujúcich
sa ekonomických pomerov sa táto zostava ukázala byť nestabilná,
a preto rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR k 1. 1.
2003 bol časopis začlenený do Vydavateľstva Dionýza Štúra. Od
čísla 2/2006 sa vedeckým redaktorom stal Z. Németh. Náplňou
časopisu boli pôvodné vedecké práce, ale tiež sumarizujúce
príspevky renomovaných autorov, a Geovestník, informujúci
o odborných podujatiach, jubileách a pod. V roku 2015 bolo
publikovanie Geovestníka ukončené a časopis sa zameral výlučne
na pôvodné vedecké práce v angličtine s minoritným zastúpením
článkov v slovenčine. Redakcia v Košiciach bola redukovaná len na
vedeckého redaktora, ostatné spracovanie sa realizovalo na ŠGÚDŠ
v Bratislave L. Martinským, J. Hrtúsovou a S. Židekovou. Počet ročne
vydávaných čísiel sa znížil na dve. V roku 2017 bol časopis zaradený
do celosvetovej databázy SCOPUS a americkej databázy EBSCO.
Webová stránka časopisu s archívom všetkých doterajších príspevkov
boli aktualizované, záujem o publikovanie sa začal zvyšovať aj zo
strany zahraničných autorov.
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Čiastkový monitorovací systém (ČMS) Geologické faktory tvorí
neodmysliteľnú súčasť národnej environmentálnej monitorovacej
siete. Je zameraný hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. škodlivé
prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú
prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku človeka. Monitorovanie
slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a
hodnoteniu ich zmien v sledovanom priestore.
Jedným z podsystémov úlohy ČMS Geologické faktory
je „ Tektonická a seizmická aktivita územia“ (podsystém 02).
Tento podsystém sa zaoberá monitorovaním seizmických javov,
monitorovaním pohybov vrchnej vrstvy zemskej kôry geodetickými
metódami a monitorovaním neotektonickej aktivity pozdĺž zlomov
pomocou dilatometrov TM-71.
Monitorovaním seizmických javov sa na Slovensku zaoberá
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, oddelenie seizmológie.
Oddelenie riadi a prevádzkuje Národnú sieť seizmických staníc,
vybavenú digitálnymi seizmickými aparatúrami a zberným
systémom nameraných údajov, ktoré sa v reálnom čase odosielajú
do Dátového a spracovateľského centra národnej siete v Bratislave.
Súčasťou oddelenia sú seizmické stanice: Hurbanovo, ModraPiesok, Šrobárová, Vyhne, Železná studienka, Červenica, Kečovo,
Kolonické sedlo, Liptovská Anna, Iža, Moča a Stebnícka Huta. Úlohou
monitorovania seizmických javov je predovšetkým nepretržitá
registrácia seizmických javov na stálych seizmických staniciach,
zber a vyhodnotenie makroseizmických údajov, analýza seizmických
záznamov, tvorba národnej seizmologickej databázy a medzinárodná
výmena dát. Analýzou seizmických záznamov z viacerých staníc sa
na základe rozdielnych vlastností zaznamenaných vĺn dá okrem
iného určiť intenzita, epicentrum a hĺbka vzniku zemetrasenia.
Ďalšou časťou podsystému 02 ČMS Geologické faktory je
monitorovanie tektonickej aktivity povrchu zeme geodetickými
metódami. Takýto spôsob monitorovania geodynamických
prejavov umožnili vysoko presné geodetické prístroje vybavené

kvalitnou elektronikou. Používajú sa metódy geometrickej
nivelácie, relatívneho i absolútneho určenia tiažového zrýchlenia ale
predovšetkým metódy, využívajúce na určovanie polohy globálne
navigačné družicové systémy (GNSS). Pri týchto metódach sa určuje
poloha meraného bodu na základe signálu navigačných družíc.
Signál obsahuje informácie o efemeridách družice (vypočítané
presné súradnice polohy družice) a čase vyslania signálu. Na výpočet
súradníc meraného bodu je potrebný signál minimálne 4 družíc,
pričom presnosť polohy je v priamej úmernosti s počtom družíc.
Vplyvom atmosférických porúch a iných činiteľov, ovplyvňujúcich
prenos signálu však dosahuje maximálna presnosť tejto metódy
len cca 1-2 m. Na obmedzenie týchto negatívnych faktorov a teda
aj na spresnenie polohy sa využíva korekcia pomocou observačnej
služby SK-POS. Na korekciu údajov využíva táto služba sieť pevných
referenčných staníc GPS so známou polohou. Službu SK-POS ako aj
sieť referenčných bodov spravuje Geodetický a kartografický ústav
Bratislava (GKÚ). Pomocou tejto korekcie je možné získať údaje
s presnosťou do cca 1-2 mm.
Nakoľko sú viaceré referenčné body hĺbkovo stabilizované,
využívajú sa aj na monitoring dynamiky povrchu Zeme. Niektoré
referenčné body (MOPI – Modra-Piesok; BBYS – Banská Bystrica
a GANP – Gánovce) sú v rámci medzinárodnej spolupráce zahrnuté
do Európskeho terestrického referenčného systému (ETRS-89). Pri
porovnávaní polohy týchto bodov voči ostatným bodom v rámci
európskej platformy (Európska sieť permanentných staníc GNSS –
EPN) dosahuje ich vzájomný pohyb hodnotu cca 1 mm za rok. Pri
porovnaní v rámci Svetového terestrického referenčného rámca
(ITRF) však pohyb referenčných bodov GKÚ vykazuje hodnoty cca
2,5 cm za rok s jednoznačným SV trendom, čo zodpovedá posunu
eurázijskej platne v rámci globálnej platňovej tektoniky.
Poslednou metódou monitorovania tektonickej a seizmickej
aktivity v rámci ČMS Geologické faktory je monitorovanie
neotektonickej aktivity pozdĺž zlomov pomocou dilatometrov typu
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TM-71. Dilatometer TM-71 je mechanicko-optický prístroj, schopný
zaznamenávať aj veľmi pomalé 3D mikroposuny medzi dvoma
skalnými blokmi s vysokou presnosťou. Využíva sa na skúmanie
pohybov na tektonických zlomoch, pri svahových poruchách typu
plazenia a zosúvania, alebo napr. aj pri monitorovaní stability
historických objektov, pričom neistota merania (=presnosť) vo
všetkých troch osiach (x, y, z) je menšia alebo rovná 0,01 mm. Prístroj
bol skonštruovaný v Čechách r. 1971 p. Košťákom a na meranie
využíva tzv. moire efekt – optický jav, vytvárajúci vzory a tvary,
ktoré reálne neexistujú, ale vznikajú kombináciou prekrývajúcich
sa pravidelných štruktúr. V prípade TM-71 je tento jav využitý na
zviditeľnenie a kvantifikáciu pohybu, ktorým bol tento jav vyvolaný.
Nakoľko prístroj disponuje skutočne vysokou presnosťou, je vhodné
ho inštalovať na miesta so stálou teplotou mimo dosahu ľudí,
ideálne do podzemných priestorov jaskýň alebo tunelov na aktívne
tektonické poruchy. Pravidelným odčítavaním hodnôt a prepočtom
špeciálnym programom je možné získať informácie o dlhodobých
posunoch v smere osí prístroja a po prepočítaní v smere úložných

pomerov monitorovanej tektonickej štruktúry, prípadne aj napr.
určité informácie o napätiach v masíve na základe odčítania rotácií
blokov. Všetky tieto údaje majú význam predovšetkým v dlhodobom
časovom intervale – niektoré prístroje sú nainštalované a dávajú
nám informácie už viac ako 40 rokov. V rámci úlohy ČMS Geologické
faktory sa meraním pohybov pomocou TM-71 zaoberá Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, pracovisko Košice. Prístroje sú
nainštalované na lokalitách: Branisko – tunel (na šindliarskom
zlome, prechádzajúcom východným okrajom pohoria Branisko);
Demänovská jaskyňa slobody (na zlome, paralelnom s jaloveckým
zlomom, prechádzajúcim Demänovskou dolinou); Banská Hodruša
(na križovaní dvoch zlomov v štôlni Všechsvätých); Vyhne (na S-J
zlomovej poruche vo vnútri opustenej štôlne sv. Anton Paduánsky);
Ipeľ (na jednom zo zlomov muránsko-malcovského systému, v
bývalej prieskumnej štôlni Izabela) a Dobrá Voda (v severnej časti
Malých Karpát južne od Brezovej pod Bradlom na SV-JZ zlome
v dobrovodskej depresii – prístroj bol inštalovaný a je pod správou
Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie Věd ČR).
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Tektonická analýza Spišskej Magury
na základe multizdrojových dát
	Klaudia Kupčíková & Juraj Janočko

Cieľom výskumu bola tektonická analýza JZ časti Spišskej Magury a priľahlej časti Tatier. Tektonickú interpretáciu sme realizovali
integráciou vlastných údajov a už existujúcich údajov starších štúdií.
Databáza vlastných údajov pochádzala 1) z podkladov digitálneho
modelu reliéfu, z ktorých sme interpretovali možný priebeh diskontinuít a 2) z vlastných terénnych štruktúrnych meraní. Priebeh tektonických línií z digitálneho modelu reliéfu sme určovali na základe
priebehu lineárnych foriem (lineárne doliny, horské chrbty) a ich
porušenia, facetových strání a ďalších morfologických indikátorov.
Štruktúrne merania boli realizované v oblastiach, ktoré na základe
vyhodnotenia digitálneho modelu reliéfu indikovali priebeh tektonických línií alebo odlišnú charakteristiku blokov ohraničených
tektonickými líniami (náznaky rotácie, laterálneho posunu a pod.).
Ich cieľom bolo potvrdiť resp. vyvrátiť takto získané interpretácie.
K databáze tvorenej už existujúcimi údajmi patrili predovšetkým
poznatky o tektonickej stavbe územia z geologických máp v mierkach 1:200 000 a 1:50 000 (Fusán et al., 1964, Janočko et al., 2000,
Polák et al., 2006), publikovaných článkov (napr. Vojtko et al., 2008,
Marton et al., 2016, Jacko & Janočko, 2000 ) a realizovaných geofyzikálnych výskumov a prieskumov (geoelektrické a gravimetrické
merania; napr. Májovský,1981, Szalaiová, 2004). Integráciou týchto
údajov sme interpretovali priebeh a charakter jednotlivých zlomov
v území.
Najvýraznejšími zlomami sú sinistrálne horizontálne posuny
so SV-JZ smerom, ktoré boli aktivované transpresiou a ohraničujú

sledovaný úsek Spišskej Magury zo severozápadnej a juhovýchodnej
časti. Z analýzy digitálneho modelu reliéfu predpokladáme,
že priebeh týchto zlomov pokračuje do priľahlej časti Tatier.
Tento typ zlomov ohraničuje oblasť rozdelenú na bloky, ktoré
rotovali proti smeru hodinových ručičiek. Vzniknuté bloky sú medzi
sebou oddelené V-Z až SZ-JV paralelnými štruktúrami, ktoré sú
pravdepodobne výsledkom dextrálneho posunu. Takéto štruktúry
sme identifikovali aj v oblasti Tatier, preto sa domnievame, že
jednotlivé tektonické línie mali väčší regionálny rozsah.
Naša interpretácia bola porovnaná s výsledkami predchádzajúcich štúdií. Geologická mapa ČSSR v mierke 1:200 000 (Fusán
et al., l.c.) poukazuje na predpokladané zlomy so SV-JZ smerom.
V geologickej mape Spišskej Magury v mierke 1:50 000 (Janočko et
al., l.c.) je zobrazený SV-JZ orientovaný zlom pravdepodobne patriaci podtatransko-ružbašskému zlomovému systému. Tento zlom je
porušený mladšími zlomami, ktorých smer je približne rovnaký ako
smer nami identifikovaných SV-JZ zlomov. Výskyt dextrálnych posunov V-Z resp. VSV-ZJZ smeru je doložený z oblasti Tokáreň - Skalka
(Janočko & Jacko, 2000). Z výsledkov geofyzikálnych meraní VES
(Májovský,1981) boli zostrojené geoelektrické rezy, ktoré zobrazujú postupné blokovité poklesávanie pozdĺž zlomov so smerom V-Z,
čo potvrdzuje našu teóriu o segmentácii blokov zlomami so V-Z až
SZ-JV smerom. Rotácia týchto blokov bola doložená z paleomagnetických meraní (Marton et al.,2016), ktoré indikujú ich rotáciu proti
smeru hodinových ručičiek.
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Informácie o SGS pre radu slovenských
vedeckých spoločností SAV (rok 2020).
	Ladislav Šimon
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
Názov vedeckej spoločnosti:
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
PRI SAV

Na zakladajúcej schôdzi geologickej spoločnosti v zemianskej
kúrii Kubínyiovcov vo Vidinej pri Lučenci boli geológovia František
Kubínyi, jeho brat Augustín Kubínyi, Ján Pettko, Kristián A. Zipser
a Jozef Marchan, ktorí pracovali v Slovenskej časti Uhorska sa
zväčša narodili na Slovensku. Slovenská geologická spoločnosť ako
samostatný subjekt bola zriadená 1. januára v roku 1967. Od roku
1991 má Slovenská geologická spoločnosť právnu subjektivitu.
Predsedovia Slovenskej geologickej spoločnosti boli Ľ. Ivan (19671970), C. Varček(1970-1978), O. Fusán (1978-1981), O. Samuel
(1981-1994), P. Reichwailder (1994-2001), D. Plašienka (20012005) a L. Šimon (od roku 2005).
Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľnícka výberová
organizácia združujúca vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov v širokom spektre geologických vied, ako aj študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním Slovenskej geologickej spoločnosti je združovať odborníkov najrôznejších zameraní
v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami zasahuje do spoločenského života
krajiny a na medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy
našej krajiny v zahraničí. Slovenská geologická spoločnosť na lepšie
zabezpečenie a koordináciu svojej činnosti zakladá pobočky a odborné skupiny, v ktorých sa združujú členovia podľa vlastných záujmov
a špecializácii. Odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na územné
členenie. V súčasnosti v Slovenskej geologickej spoločnosti pracuje
10 odborných skupín s celoštátnou pôsobnosťou, a to sedimentologická, vulkanologická, paleontologická, geochemicko-mineralogická, štruktúrnej geológie, hydrogeológie, inžinierskej geológie,
kvartérnej geológie, odborná skupina Slovenský paleontologický
klub a odborná skupina Klub učiteľov geovied.

Vedenie spoločnosti:
Predseda – RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
Podpredseda – Doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Tajomník – RNDr. Silvia Antolíková, PhD.
Hospodár – RNDr. Monika Kováčiková
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Členovia výboru:
Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.
Doc. RNDr. Natália Hudáčková Hlavatá, PhD.
Doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD.
Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
Mgr. Martin Vláčiky, PhD
Členovia revíznej komisie:
RNDr. Viera Sláviková, PhD.
RNDr. Viera Kollárová, PhD.
Počet členov (2020): 356
Adresa sídla:
Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 3962/ 1
811 04 Bratislava
Kontakt:
Slovenská geologická spoločnosť
RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
Mlynská dolina 3962/ 1
811 04 Bratislava
mobil: 0918 377 622
e-mail: info@geologickaspolocnost.sk
Web spoločnosti:
www.geologickaspolocnost.sk
Slovenská geologická spoločnosť pri SAV

Unikátna činnosť spoločnosti
Slovenská geologická spoločnosť (SGS) má za cieľ rozširovať
nové poznatky geológie, aktívne sa zúčastňovať na rozvoji
geologických vied na Slovensku a zvyšovať odbornú úroveň
svojich členov. Na splnenie tohto cieľa usporadúva s ďalšími
geologickými organizáciami medzinárodne a národne kongresy,
konferencie, sympózia, semináre, diskusie a iné akcie. V oblasti

Charakteristika spoločnosti
Slovenská geologická spoločnosť (SGS) nadväzuje na tradície
Uhorskej geologickej spoločnosti založenej 3. januára v roku 1848.
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vied o Zemi organizuje vedecko-popularizačnú a výchovnopopularizačné činnosti medzi obyvateľmi Slovenska. Slovenská
geologická spoločnosť integruje a propaguje výsledky vied
o Zemi na domácich a medzinárodných fórach a spolupracuje
so zahraničnými geologickými spoločnosťami a Medzinárodnou
úniou geologických vied. Od roku 1993 Slovenská geologická
spoločnosť je členom Európskej asociácie geologických spoločností.
Zastupuje svojich členov a celú odbornú verejnosť v medzinárodných
mimovládnych organizáciách, v UNESCO a v jeho agentúrach.
SGS najmä pri organizovaní odborných akcií úzko spolupracuje
s profesijnými geologickými asociáciami. Od svojho vzniku dobre
spolupracuje s Ústavom vied o Zemi SAV, Štátnym geologickým
ústavom Dionýza Štúra a s ďalšími geologickými pracoviskami na
univerzitách a vysokých školách. Slovenská geologická spoločnosť
úzko spolupracuje aj Českou geologickou spoločnosťou. Slovenská
geologická spoločnosť organizuje pravidelne geologické zjazdy
neskôr geologické kongresy. Do roku 1993 sa konalo spolu 27 zjazdov
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Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu a Slovenskej
geologickej spoločnosti. Po vzniku Slovenskej republiky Slovenská
geologická spoločnosť zorganizovala doteraz štyri vlastné kongresy
a to v roku 1995 v Spišskej Novej Vsi, v roku 1997 v Bratislave,
v roku 2001 v Banskej Štiavnici, v roku 2005 v Medvedej Hore na
východe Slovenska. Slovenská geologická spoločnosť v rokoch 2009,
2011, 2015, 2017, 2019 zorganizovala geologické kongresy opäť
spolu s partnerskou Českou geologickou spoločnosťou na miestach
Bratislava (SR), Móninec (ČR), Mikulov (ČR), Vysoké Tatry (SR)
a Beroun (ČR). SGS spoločnosť prierez svojej činnosti publikovala do
roku 2015 v Geovestníku geologického časopisu Mineralia Slovaca
a od roku 2016 v digitálnom časopise Mente et Malleo Spravodajca
Slovenskej geologickej spoločnosti a tiež na webovom sídle
Slovenskej geologickej spoločnosti www.geologickaspolocnost.sk.
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Za naším Petrom
S hlbokým zármutkom oznamujeme geologickej spoločnosti,
že nás opustil dňa 24.5. 2020 náš Peter Reichwalder, emeritný
predseda Slovenskej geologickej spoločnosti. Doc. RNDr. Peter
Reichwalder, CSc. patril medzi najvýznamnejších popularizátorov
geológie na Slovensku. Za všetky popularizačné geologické práce
stačí uviesť jeho autorstvo úspešného prírodovedeckého filmového
seriálu Geológia Západných Karpát, ktorú režíroval v spolupráci so
Slovenskou televíziou a s Poľskou televíziou. Peter bol prirodzenou
autoritou v slovenskej geologickej komunite a za jeho prácu
v prospech geológie a rozvoj vedy na Slovensku bol ocenený
Slávikovou medailou, Kettnerovou medailou, medailou Univerzity
Komenského, Andrusovou medialou Prírodovedeckej fakulty UK
a Zlatou medailou Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Peter sa narodil v roku 1941 v Krompachoch. Priemyselnú geologickú
školu v Spišskej Novej Vsi úspešne ukončil v roku 1959. Vysokú školu
ukončil na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor základná geológia v
roku 1964. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil v roku 1964
do zamestnania na Uránový prieskum, závod Spišská Nová Ves,
v tom istom roku prešiel na pracovisko Geologický ústav Dionýza
Štúra v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu “Geologická stavba
juhovýchodnej časti paleozoika Spišsko-gemerského Rudohoria
obhájil v roku 1970. V rokoch 1970 až 1971 bol vedúcim oddelenia
paleozoika GÚDŠ. V rokoch 1971-1975 bol na zahraničnej expertíze
v Zambii (Geological Survey of Zambia, Lusaka). V rokoch 1977-1986
zastával funkciu námestníka riaditeľa pre výskum GÚDŠ. V roku 1986
bol menovaný za docenta a odišiel pracovať na Katedru geológie a
paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK, kde sa stal vedúcim
katedry až do roku 1990. V rokoch 1988-1989 bol vyslaný ako expert
OSN na projekte UNDP v Etiópii. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa

venoval predovšetkým komplexnému geologickému výskumu
a geologickému mapovaniu paleozoika a mezozoika v oblasti
Spišsko-gemerského Rudohoria a Slovenského krasu, štruktúrnegeologickým a tektonickým analýzam a syntézam v oblasti
vnútorných Západných Karpát. Medzi prvými aplikoval poznatky
tektoniky litosférických dosiek pri rekonštrukcii geologického vývoja
a paleotektoniky v oblasti gemerika a meliatika. Detailne rozpracoval
najmä problematiku juhogemeridného mladšieho paleozoika
a vysokotlakové horninové asociácie spájané so subdukčnoakréčnymi procesmi uzatvárania sedimentačného priestoru
meliatika. Venoval sa aplikáciám metód diaľkového prieskumu Zeme
pri regionálne-geologickom a tektonickom výskume a zostavovaní
geologických máp z územia Slovenska i počas expertíznych
prác v zahraničí. Je spoluautorom prvej kozmotektonickej mapy
strednej a východnej Európy. Jeho vedecké práce sú sumarizované
v 65 vedeckých článkoch, v 8 vedeckých geologických monografiách,
6 geologických mapách a v 3 vysvetlivkách ku geologickým mapám
v mierke 1: 50 000.
Peter Reichwalder bol aktívnym členom výboru Slovenskej
geologickej spoločnosti v rokoch 1981 až 2005. V rokoch 1994 až
2001 zastával funkciu predsedu Slovenskej geologickej spoločnosti.

Česť jeho pamiatke!
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Významné životné jubileá členov
Slovenskej geologickej spoločnosti
v roku 2020
50 rokov:
doc. RNDr. Kováčová Marianna, PhD.
RNDr. Kyška Pipík Radovan, PhD.
RNDr. Nevřelová Marta, PhD.
Mgr. Šavelová Mária

75 rokov:
RNDr. Bizubová Mária
Doc. RNDr. Dyda Marián, CSc.
RNDr. Greguš Ján, PhD.
RNDr. Hojstričová Viera, CSc.
RNDr. Kaličiaková Elena
Doc. RNDr. Turanová Lídia

60 rokov:
Ing. Bartalský Juraj, PhD.
RNDr. Bebej Juraj, CSc.
RNDr. Kováčik Martin, CSc.

80 rokov:
Prof. Makovický Emil

65 rokov:
RNDr. Bellanová Soňa
Mgr. Boboková Ľudmila
RNDr. Broska Igor, DrSc.
Prof. Shah Wali Faryad, CSc.
RNDr. Kováčik Miloš, CSc.
RNDr. Nádašský Ján
Prof. RNDr. Reháková Daniela, CSc.

85 rokov:
RNDr. Belešová Oľga
Prof. RNDr. Kraus Ivan, DrSc.
RNDr. Pevný Jozef, CSc.
RNDr. Rozložnik Ondrej, CSc.
RNDr. Ondrejíčková Anna, CSc.
90 rokov:
RNDr. Biely Anton, CSc.
Ing. Jaroslav Štohl, CSc.

70 rokov:
doc. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
doc. RNDr. Ďurža Ondrej, CSc.
RNDr. Lipovská Monika, CSc.
Ing. Sabaková Danka

Kronika, jubileá, výročia

Užší výbor Slovenskej geologickej spoločnosti ako aj celá
geologická spoločnosť želajú jubilantom do ďalších rokov mnoho
tvorivých síl a dobré zdravie.
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Inštrukcie autorom
Mente et Malleo (MeM) je oficiálny spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS). Je to elektronický informačný spravodajca pre široké
spektrum geologických vied, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:
Slovenská geologická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, kalendár akcií
Články – krátke vedecké, odborné a vedecko-populárne príspevky
Reportáže – odborné reportáže z vedeckých podujatí, prednášok a exkurzií
Prednášky, semináre, konferencie – abstrakty zo seminárov, konferencií
5. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií s geologickou tematikou
6. Kronika, jubileá, výročia – informácie o významných udalostiach, životných jubileách, spomienkach a výročiach osobností slovenskej
geológie
7. Fórum – diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie od členov a sympatizantov SGS
8. Fotogaléria - komentované autorské fotografie geologických zaujímavostí z celého sveta
9. Inzercia

Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), obrazových príloh a tabuliek.
Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa geológie a príbuzných vied. Texty sú v slovenskom jazyku, ale je možné publikovať aj texty v českom,
alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevkov (okrem súhrnu abstraktov zo seminárov a konferencií) je obmedzený na 15 strán čistého textu na
A4 pri riadkovaní 1,5. Príspevky nie sú honorované. Vedecké a odborné články sú recenzované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou
formou:
1. názov práce
2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora
3. pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov, 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku,
a krátke zhrnutie (conclusion). Pri vedecko-populárnych nie sú nutné.
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované do kapitol
5. literatúra
6. texty k obrázkom a tabuľkám
Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora MS Word s riadkovaním 1,5, font Times New Roman, veľkosť písma 12, pokiaľ
možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho editovania. Text bude editovaný redakciou.
Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri
citáciach v texte používajte formu: Novák & Kováč (2005); (Novák, 2011); (Novák, 2011; Novák & Kováč, 2005; Novák et al., 2016); (Novák - in
Kováč et al., 2010).
Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:
Citácie článkov v časopisoch
Novák, J., 2011: Geologická stavba a tektonické pomery Ďumbierskych Tatier. Acta Geologica Carpathica, 29, 30 – 47. Novák, J. & Kováč, S., 2005:
Amonity a stratigrafia trangošských vápencov v jure tatrika v Nízkych Tatrách. Palaeontologica Slovaca, 16, 223 – 248.
Citácie knižných publikácií
Novák, J., Fehér, A., Tkáč, R., Lomnický, T. & Haraj, P., 2016: Atlas textúr a štruktúr sedimentárnych hornín. VEDA (Bratislava), 245s. ISBN 978-85123-4569-1.
Citácie kapitol v knihách
Horváth, D., 1996: Paleoalpínske deformačné štádiá v tatriku, fatriku a hroniku Malých Karpát. In: Haluška, E. & Helšmíd, F. (eds.): Tektonika
jadrových pohorí Západných Karpát. ACADEMIA NATURA (Banská Bystrica), 143 – 167. ISBN 268-85-345-3468-8.
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Citácie konferenčných príspevkov
Veľký, A., Hermann, M. & Vysocký, D., 2013: Vplyv ropných látok z prevádzky čerpacích staníc na kvalitu podzemných vôd v povodí Handlovky In:
ORGANICA 2013, Spoločnosť slovenských geochemikov, 11.-12.9. 2013, Prievidza, Slovenské chemické zvesti. Abstrakty z konferencie, 6, 234.
– Inštrukcie autorom - 42 –
Citácie webových stránok
Ak je autor webovej stránky známy, uvedie sa jeho meno a rok uverejnenia informácie. Ak je neznámy, resp. ide o inštitucionálne dielo: Geologická
mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit. Doplň presný dátum citácie]. Dostupné na
internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js.
Obrazová príloha
Obrazové prílohy, fotografie a tabuľky zasielajte už finálne upravené, vo formáte JPEG, TIFF, pdf. v rozlíšení minimálne 300 dpi, pri JPEG obrázkoch
vo veľkosti min. 3000x2000 pixelov, resp. cca 1,5 MB. Ideálne je posielať obrázky nekomprimované, nie však vo formáte RAW. Prílohy (vrátane
tabuliek) nebudú už redakciou upravované, preto dbajte na ich čitateľnosť a výpovednú hodnotu aj po zmenšení. Obrázky a tabuľky posielajte
osobitne, nie len komprimovane včlenené v texte, riadne označené, s uvedením autora prílohy.
Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v elektronickej podobe posielajte na e-mailovú adresu geoljama@savba.sk.; resp. geolsisa@savba.sk. V prípade väčších súborov (nad
10 MB) je vhodné je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz; wetransfer.com.
Etický kódex
Autori príspevkov určených na publikovanie v Mente et Malleo (MeM) sa riadia všeobecnými zásadami autorskej etiky. Je to najmä vedecká
korektnosť údajov, správne citovanie prevzatých podkladov a iných autorov, dodržiavanie zásad autorského a duševného vlastníctva. Príspevky
nesmú dehonestovať iných ľudí, útočiť na iné názory bez relevantných argumentov a dôkazov. Redakcia si vyhradzuje právo po kolektívnom
posúdení odmietnuť celý príspevok, alebo jeho časti, ktoré by boli v rozpore s vedeckou, alebo morálnou etikou. Príspevky nie sú profesionálne
jazykovo upravované, redakcia však má právo na základnú gramatickú a štylistickú kontrolu a úpravu, prípadne na zaradenie adekvátnych
medzinadpisov, alebo odsekov.
Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, Bratislava 811 04, Slovenská republika
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