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akovické pieskovce (cf. Nem ok, 1961)          
vystupujú v nadloží belovežského súvrstvia 

v ra ianskej iastkovej tektonicko-litofaciálnej jed-
notke magurského príkrovu. Charakteristickým lito-
typom sú jemno- príp. až hrubozrnné kremenné 
pieskovce asto drobového charakteru s prímesou 
klastických živcov a karbonátov stredno-vrchno-
eocénneho veku. V QFL diagrame (sensu Pettijohn 
et al., 1972) sa premietajú do po a subarkóz a subli-
tarenitov. Cie om tejto práce je prispie  k petro-
chemickej charakteristike zdrojovej oblasti a nad-
viaza  tak na prácu Ková ika et al. (v tomto 
zborníku).  

Detailnejšie sa študovali najhojnejšie zastúpené 
priesvitné minerály ažkého produktu makovických 
pieskovcov – granát (~31 %), turmalín (~15 %) 
a zirkón (~32 %). Chemické zloženie granátov 
a turmalínov sa získalo prostredníctvom elektróno-
vého mikro-analyzátora CAMECA SX-100 v labo-
ratóriách ŠGÚDŠ v Bratislave pri urých ovacom
napätí 15 kV a prúde 20 nA. Elektrónové mikroana-
lýzy granátov lokalizované v centre i na okrajoch 
z n sa prepo ítali na 12 kyslíkov. Celkové Fe (vy-
jadrené analýzou ako FeO) sa rozpo ítalo na Fe2+

a Fe3+ pod a ideálnej stochiometrie granátov. Ana-
lýzy sa následne prepo ítali na koncové leny Prp – 
pyrop, Alm – almandín, Grs – grosulár, Sps – spes-
sartín, And – andradit a Uvr – uvarovit. Analyzova-
né body v prípade turmalínov boli lokalizované 
v centre z n a v jednotlivých jasne odlíšite ných zó-
nach. Zastúpenie bóru v turmalínoch sa vyjadrilo 
z predpokladu prítomnosti 3 atómov B  v štruktúr-
nom vzorci. Štruktúrny vzorec turmalínov sa vypo-
ítal na základe 24,5 kyslíkov. Katódoluminiscencia 

pre sledovanie zonálnosti a rastu zirkónov sa reali-

zovala na rovnakom prístroji pri urých ovacom na-
pätí 8 kV a prúde 1x10-3 nA.

Z mikrochemického h adiska sú granáty mimo-
riadne pestré; dominantným komponentom je FeO 
vo všetkých študovaných granátoch (39-86 % al-
mandínovej molekuly). Prevládajú pyropovo-alman-
dínové granáty  nad spessartínovo-almandínovými, 
hojné sú tiež almandíny s vysokým obsahom grosu-
lárovej molekuly. V prípade granátov vykazujúcich 
zonalitu, u ktorých boli s asti zachované kryštalo-
grafické plochy, sa pozoroval nárast pyropovej mo-
lekuly smerom k okrajovej zóne z n poukazujúci na 
podmienky progresívnej metamorfózy v závere -
nom štádiu vývoja granátov (9,84 hm. % MgO). 
Chemické zloženie granátov makovických pieskov-
cov zlínskeho súvrstvia poukazuje na pestrú škálu 
ich zdrojových hornín zah ajúcu horniny metamor-
fované v podmienkach granulitovej až eklogitovej 
fácie (granulity, eklogity). Najvä šie zastúpenie 
však majú granáty pochádzajúce z hornín metamor-
fovaných v podmienkach amfibolitovej fácie príp. 
epidot-amfibolitovej fácie (sensu Miyashiro &           
Kuculu in Antipin, 1977). Granáty so zvýšeným ob-
sahom spessartínovej molekuly môžu pochádza
z granitových aplitov a pegmatitov, ich zastúpenie 
v študovaných sedimentoch je však minimálne. 

Turmalíny patria do skupiny alkalických, iba 
sporadicky sa vyskytujú vápenaté turmalíny. Oby-
ajne sú zonálne, pri om centrálne asti chemickým 

zložením odpovedajú skorylu – dravitu, smerom 
k okrajom dominuje dravit. Prítomné sú tiež turma-
líny odpovedajúce dravitu (v celom profile zrna iba 
s minimálnymi zmenami chemizmu).  V zmysle ge-
netického za lenenia (Henry &  Guidotti,  1985) sa 
vä šina analýz premieta v poli metapelitov koexistu-
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júcich aj nekoexistujúcich s Al satura nou fázou, 
as  analýz leží v poli kremenno-turmalinických 

hornín bohatých na Fe3+, vápenato-silikátových hor-
nín a metapelitov; zvyšné analýzy (najmä starších 
jadier) indikujú vznik v nízkovápenatých metaul-
tramafitoch a metasedimentoch bohatých na Cr a V. 

Vnútorná stavba zirkónov poukazuje na nieko ko
typov zdrojových hornín. Magmatický pôvod indi-
kujú zirkóny s dokonalým pravidelným oscila ným 
zónovaním s minimálnymi zónami lokálnej rekryš-
talizácie (Obr. 1 a). O ich primárnom zdroji sved í
ich idiomorfný habitus; indikátorom magmatického 
pôvodu je tiež astá prítomnos  kreme a, apatitu 
a taveniny vo forme inklúzií. Zirkóny metamorfné-
ho (metasedimentárneho) pôvodu  sa  vyzna ujú ne- 

Obr. 1: CL obraz vnútornej stavby zirkónov makovických 
pieskovcov a) magmatický zirkón, b) metamorfný zirkón. 

pravidelným zónovaním v centre zrna vytvoreného 
okolo zdedeného jadra, na okrajoch býva vyvinuté 
nepravidelné oscila né zónovanie. Hojné sú tiež zir-
kóny so škvrnitou (chaotickou) vnútornou štruktú-
rou, ktorá miestami prechádza do konvolútneho zó-
novania v centrálnych astiach zrna (Obr. 1 b). 

Aj ke  populácia detritických granátov a turma-
línu v skúmaných sedimentoch indikuje predovšet-
kým metamorfný (metasedimentárny) zdroj, CL 
štúdium zirkónov jednozna ne potvrdilo významný 
prínos materiálu primárneho magmatického (grani-
tového) pôvodu. Na zdrojové horniny vyššieho 
stup a metamorfózy (granulity, eklogity) mako-
vických pieskovcov okrem chemického zloženia 
granátov poukazujú tiež zirkóny s komplikovanou 
vnútornou stavbou. Granáty pochádzajúce z granu-
litov a eklogitov v pieskovcoch ra ianskej jednotky 
flyšového pásma boli identifikované aj v iných ob-
lastiach tejto jednotky (napr. Otava et al., 1997; 
Salata, 2004 ai.), pri om autori predpokladajú ich 
pôvod v kryštalinických horninách moldanubika 

eského masívu alebo v horninách dnes neexistu-
júcej Sliezkej kordiliery pôvodne situovanej medzi 
sliezkym a magurským bazénom. Za najbežnejší 
zdroj detritických granátov v študovaných sedi-
mentoch však možno považova  ruly, amfibolity 
prípadne svory.  
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