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inerálne asociácie s pumpellyitom sú výz-
namným diagnostickým nástrojom na stano-

venie podmienok regionálnej metamorfózy nízkeho 
stup a. Pumpellyit-prehnitová subfácia ohrani uje 
p-T podmienky medzi 175-280 °C pri 0,5-4 kb 
a prechod prehnit-aktinolitovej alebo pumpellyit-
aktinolitovej fácie na fáciu zelených bridlíc sa od-
haduje na cca 250-300°C pri 1-3kb alebo 250-350°C 
pri 3-8kb (Frey et al. 1991). Aktinolit v asociácii 
s chloritom a epidotom už vyjadruje metamorfný 
stupe  vo fácii zelených bridlíc. Rozhranie anchi-
metamorfózy a fácie zelených bridlíc však nemožno 
jednotne stanovi , nako ko závisí od mnohých ini-
te ov.

Prvé nálezy pumpellyitu v ZK pochádzajú zo   
60-rokov, kedy boli systematicky spracované v bá-
zických efuzívnych i subvulkanických horninách 
hronika (Vrána 1966; Vrána a Vozár 1969). Z meta-
bázických hornín kryštalinika Malých Karpát boli 
opísané nízkoteplotné žily vyp ané pumpellyitom 
a axinitom (Vrána 1966a). 

Pri petrografickom štúdiu amfibolických hornín 
v jadrových pohoriach boli vo viacerých prípadoch 
identifikované retrográdne minerálne  asociácie 
s pumpellyitom (Tab. 1). K charakteristickým sprie-
vodným minerálom patrí chlorit, zoizit, prehnit, K-
živec, kreme  a albit, ktoré sú zastúpené v rôznych 
kombináciach, v závislosti od lokálnych metamorf-
ných podmienok a typu protolitu. V centrálnych ZK 
vystupovanie pumpellyitu pracovne leníme do 
troch základných genetických skupín:  

 viazaný na vápenato-silikátové rohovce tatric-
kého kryštalinika (Tab. 1, an. 2 a 4), kde sa nezried-
ka objavuje v zmesi granátu (grossuláru-andraditu), 
vesuviánu, diopsidu, epidotu, amfibolu a pod. Aso-
ciácia pumpellyit, prehnit a epidot bola opísaná 

v sekundárnych premenách malokarpatských erlá-
nov (Cambel et al. 1989). K vy lenenej skupine 
hornín sú blízke aj osobité ierne bridlice obsahujú-
ce granát (goldmanit-uvarovit-grossulárový typ), 
diopsid, tremolit, pumpellyit, prehnit at . (Uher et 
al. 2008). Vo viacerých prípadoch sa v skupine vá-
penato-silikátových hornín javí kontinuálny vz ah
vysoko- a nízkoteplotnej min. asociácie, nazna ujú-
ci postupné chladnutie horniny v procese periplu-
tonickej metamorfózy. Takýto typ minerálnej aso-
ciácie s pumpellyitom je preto možné, s istými 
otvorenými otázkami, za le ova  do závere nej
etapy hercýnskeho orogenetického cyklu. 

 sú as  jemných žiliek a premien bázického 
plagioklasu a mafických minerálov v amfibolických 
horninách tatrického kryštalinika (Tab. 1, an. 1, 3A, 
3B a 5). Vzh adom na podeforma ný vz ah novo-
tvorených minerálov premien vo i vysokometmorf-
ným alebo magmatickým minerálom, možno p ed-
poklada  alpínsky pôvod pumpellyitu. Alpínsky vek 
nepriamo podporuje ad hoc štúdium alpínskych 
(kriedových) premien juhoveporických amfibolitov 
(Ková ik et al. 1996), kde sú vyššieteplotné novo-
tvorené min. asociácie (pumpellyit nezaznamenaný) 
v dobrom súlade s relatívne vysokými podmienkami 
alpínskej regionálnej metamorfózy tejto oblasti. 
K danej genetickej skupine pravdepodobne náleží 
tiež nízkoteplotná min. asociácia s pumpellyitom, 
zistená v premenách tonalitu v Malej Fatre (Faryad, 
Dianiška 2003). 

 tradi ný výskyt novotvorenej pumpellyit-
prehnit-kremennej asociácie v bázických horninách 
hronika sa spája s alpínskou poklesovou metamor-
fózou (Vrána, Vozár 1969). Je pozoruhodné, že táto 
subfácia sa vyskytuje v nadloží tatrika, severných 
astí veporika, príp. v Kvetnici pri Poprade (Vrána
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1966; Vozár 1976; Faryad, Jacko 2002) a pod., ale 
v melafýroch južne od Hranovnice sa objavuje len 
novotvorený epidot, chlorit, príp. aktinolit (Vrána 
1966). Prítomnos  tejto minerálnej asociácie, s  hoj-
ným chloritom, ale bez pumpellyitu, podporuje        
i petrografické štúdium bázických hornín vrchného 
karbónu hronika v pásme medzi obcami Vernár – 
Telgárt (Ková ik 2008). Na rtnuté súvislosti indi-
kujú, že aj horniny hronika mohli by  v istých zóna-
ch ovplyvnené intraveporickými tektonometamorf-
nými pochodmi. 

Tab. 1 Vybrané mikrosondové analýzy pumpellyitu:  
1 – biotiticko-amfibolická rula, Západné Tatry; 2 – graná-
ticko (grossulár) – epidotický rohovec, Považský Inovec – 
bojniansky blok; 3A,3B - granátický amfibolit, Považský 
Inovec – selecký blok; 4 – bázický metatufit bohatý uhlí-
kom a pyrit-pyrhotínovou miner., Malé Karpaty – pezin-
sko-pernecké kryštalinikum (pernecká skup.); 5 – amfibolit 
(s.s.), Malé Karpaty – pezinsko-pernecké kryštalinikum 
(pezinská skup.); (+) paragenéza s analyzovaným preh-
nitom.
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Správy 49, 91-99  

vz.  1 (+) 2 3A 3B 4 (+) 5 

SiO2 37,87 37,86 37,11 36,13 36,74 37,94 
TiO2 0,01 0,03 0,00 0,08 0,00 0,01 

Al2O3 25,41 25,85 26,30 20,69 25,97 27,20 
Cr2O3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,17 0,00 
FeOtot 2,88 5,42 1,86 10,33 2,34 2,32 
MgO 3,38 1,46 3,13 2,29 3,16 2,37 
 MnO 0,05 0,15 0,14 0,10 0,44 0,16 
CaO 22,66 22,83 22,41 22,48 23,52 23,31 

Na2O 0,01 0,05 0,04 0,04 0,00 0,05 
K2O 0,04 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 

Suma 92,31 93,66 90,99 92,13 92,42 93,37 
per 24,5 O 

Si IV. 6,085 6,070 6,017 6,096 5,927 6,012 
Al IV. 1,915 1,930 1,983 1,904 2,073 1,988 
Al VI. 2,897 2,955 3,043 2,210 2,864 3,092 

Ti  0,001 0,004 0,000 0,010 0,000 0,001 
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 
Mg 0,810 0,349 0,757 0,576 0,760 0,560 

Fe2+ 0,387 0,727 0,252 1,458 0,316 0,307 
Mn 0,007 0,020 0,019 0,014 0,060 0,021 
Ca 3,901 3,922 3,893 4,064 4,065 3,958 
Na 0,003 0,016 0,013 0,013 0,000 0,015 
K 0,008 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 
         

M/MF 0,677 0,324 0,750 0,283 0,706 0,646 


