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S

ilicity limnických panviþiek („limnokvarcity“)
sú unikátnym typom horniny, až na výnimky
viazaným na ryolitové vulkanity. Ich výskyt v rámci
ryolitového komplexu jastrabskej formácie južne od
Kremnice je najrozsiahlejším na Slovensku. Priestorová asociácia s kremnickým epitermálnym systémom viedla k názorom o genetickej súvislosti,
avšak táto nebola nikdy exaktnejšie preukázaná.
Komplex ryolitových telies a vulkanoklastík
jastrabskej formácie predstavuje v hrúbke 200 až
400 m vrchnú þasĢ výplne Žiarskej tektonickej
depresie (Lexa et al., 1998). Formácia vrchnosarmatského veku spoþíva na tufitických sedimentoch a andezitoch formácie Kremnického štítu.
Na jej stavbe sa podieĐajú extruzívne dómy, endogénne dómy (= plytké lakolity), lávové prúdy, tufy
a pemzové tufy a epiklastické vulkanické brekcie
s prechodmi do pieskovcov a konglomerátov v jej
južnej þasti. Osobitným þlenom jastrabskej formácie sú tufitické siltovce a íly s polohami silicitov,
ktoré vytvárajú horizont v jej vrchnej þasti. Styk
tohto sedimentárneho horizontu so staršími horninami formácie je prevažne diskordantný. V jeho
nadloží vystupujú v hrúbke do 60 m relikty najmladších hornín jastrabskej formácie – tufy, epiklastiká a lávové prúdy.
Severne od ryolitového komplexu jastrabskej
formácie, v rámci vyzdvihnutého bloku kremnickej
hraste, je vyvinutý systém epitermálnych drahokovových žíl kremnického ložiska. VzĢah epitermálnych žíl a dajok ryolitov potvrdzuje súvekosĢ
mineralizácie a ryolitového magmatizmu. V južnom
pokraþovaní epitermálneho systému sú známe spo-

radické prejavy mine-ralizácie a horniny jastrabskej
formácie sú postihnuté premenami (Kraus et al.,
1994).
Silicity vytvárajú nesúvislé šošovkovité polohy
hrúbky od centimetrov až po 20 m, plošného rozsahu až 1 km2, ktoré sa laterálne vetvia a vykliĖujú.
Jednotlivé nad sebou ležiace polohy sú oddelené
vložkami ílovcov a tufitických siltovcov. Najmä
v tesnom podloží silicitov miestami vystupujú tmavé uhoĐné ílovce a tenké vložky lignitu, ktoré prechádzajú vyššie do tmavých silicitov s vysokým obsahom organickej hmoty. Prítomné sú aj svetlé
variety bez organickej hmoty. Väþšina silicitov má
masívnu textúru bez zachovaných primárnych sedimentárnych textúr. Na niektorých lokalitách sa vyskytujú laminované textúry svedþiace o periodickej
depozícii a dutiny þi bubliny indikujúce únik plynov
z rozkladajúcej sa organickej hmoty. Najmä v severnej þasti územia bolo pozorované tektonické porušenie a brekciácia sprevádzaná epigenetickou silicifikáciou.
Zistené zvyšky makroflóry patria najþastejšie
sladkovodným typom (Typha, Phragmites), ktoré
môže rásĢ až do hĎbky 1 m vodného stĎpca a charakterizujú infralitorál s tvrdou makrovegetáciou.
Usmernené stonky dokumentujú aktívne prúdenie
vody v prípade lokalít Jelšový potok a Na potôþku.
Na iných lokalitách je rastlinstvo prítomné najþastejšie vo forme rastlinnej seþky – celé listy, stonky
a kmene sú veĐmi zriedkavé. Fosilizovaná organická
hmota má zreteĐne zachovalé bunkové štruktúry
(Stará Kremniþka), avšak severnejšie (Jelšový potok,
Kopernica) došlo k úplnému nahradeniu orga-
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nickej hmoty kremeĖom (pseudomorfózy). Ciesarik
a Planderová (1965) uvádzajú zo Starej Kremniþky
moþiarne rastlinstvo þeĐadí Nyssaceae, Taxodiaceae
a rodov Alnus a Salix ako aj zriedkavé zvyšky sladkovodných mäkkýšov a ostrakódov.
Na základe RTG analýz svetlé silicity sú tvorené kremeĖom, zatiaĐ þo tmavé silicity sú zložené
z kremeĖa a opálu-C. PrítomnosĢ pseudomorfóz
kremeĖa po lepisférach opálu-CT odráža rekryštalizáciu amorfného SiO2 na kryštalické modifikácie.
Index kryštalinity kremeĖa (CI) je premenlivý vo
vertikálnom aj horizontálnom smere v intervale <1,0
až 5,85 bez jednoznaþne identifikovaného trendu.
Zmeny CI indexu odrážajú rozdiely v teplote a obsahu organickej hmoty, ktorej prítomnosĢ bráni
efektívnej rekryštalizácii.
Tufy, pemzové tufy a sklovité ryolity vystupujúce najmä v podloží silicitov sú postihnuté bentonitizáciou s dominantným zastúpením smektitu (St.
Kremniþka, Jelšový potok). Severnejšie bentonitizácia prechádza s narastajúcou hĎbkou do zeolitizácie, pravdepodobne v dôsledku termálneho a fluidného režimu endogénnych dómov. Severne od
výskytov silicitov narastá vplyv hydrotermálnej illitizácie, ktorý sa prejavuje znížením expandibility
a vyšším stupĖom štruktúrneho usporiadania (100 %
SXRD ĺ 25% SXRD; R0 IS ĺ R1 IS), korešpondujúcim nárastu teploty premeny od <70 °C až po
zhruba 150 ºC v oblasti ýertovho vrchu (KodČra et.
al., 2008). Pokles izotopového zloženia kyslíka
smektitov asociujúcich so silicitmi (od 16,4 až 18,0
‰ pri Starej Kremniþke po 10,9 až 11,6 ‰ pri Kopernici) odpovedá zmene teploty od 20ºC na juhu po
60 ºC na severe. Podobná variabilita izotopového
zloženia kyslíka v silicitoch (od 18,5 až 22,2 ‰ pri
St. Kremniþke po 13,5 až 15,5 ‰ pri Kopernici)
korešponduje za predpokladu meteorického pôvodu
fluíd zmenám teploty od 15 ºC po 85 ºC (KodČra et.
al., l.c.). Trend znižovania teploty pravdepodobne
indikuje smer prúdenia fluíd.

Limnické panviþky, v ktorých sedimentovali silicity, boli sladkovodné, batymetricky diferencované.
Typ vegetácie indikuje prevažne plytké moþiarne
prostredie. Tmavé silicity sú bohaté na organickú
hmotu a vznikali v anoxickom moþaristom prostredí
so stojatou vodou, zatiaĐ þo svetlé variety vznikali
v prostredí s teþúcou vodou, þo dokazujú usmernené
fosílne zvyšky flóry. V prípade silicitov z lokality
Jelšový potok laminácia silicitov poukazuje na depozíciu v prostredí distálnej fácie teplého prameĖa.
Vývoj panviþiek prebiehal v období vulkanického
pokoja. Typy sedimentov medzi polohami silicitov
indikujú, že sedimentácia silicitov bola prerušovaná
najmä intenzívnejšou depozíciou ílov alebo náhlym
prínosom redeponovaných tufov (záplavy). Objasnenie vzniku samotných silicitov vyžaduje objasniĢ
rozsiahly prínos SiO2 a jeho precipitáciu. KodČra et
al. (2007) poukázali na skutoþnosĢ, že vývoj kremnického epitermálneho systému sprevádzal vývoj
kyslých parou prehriatych vôd, ktoré v dôsledku
hydraulického gradientu odtekali laterálne južným
smerom a vyvolali rozsiahle premeny hornín jastrabskej formácie. K prúdeniu dochádzalo nie len
pozdĎž S – J orientovaných zlomov (s prejavmi AuSb mineralizácie a kaolinizácie) ale aj cez zvodnený
horizont v pórovitých ryolitových tufoch. Túto skutoþnosĢ dokladá výrazný S – J teplotný gradient
indikovaný RTG analýzou minerálov premien
a izotopové zloženie smektitov a silicitov (KodČra et
al., 2008). Rozklad vulkanického skla mal za následok obohatenie fluíd o kremík a ich neutralizáciu.
Ochladenie fluíd po prieniku na povrch a ich finálna
neutralizácia v prostredí limnických panviþiek vyvolali presýtenie SiO2 a jeho precipitáciu za asistencie rias a baktérií.
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