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erénne geologické profilovanie pre potreby pa-
leogeografickej rekonštrukcie Po any sme ro-

bili v širšom okolí Hri ovej. Územie je lokalizované 
v mierke 1 : 25 000 na topografických mapách listy 
36 411 a 36 413.  

Študované územie tvorí sukcesiu lávových prú-
dov a pyroklastických hornín. Pyroklastické horniny 
budujú horizont autochtonných pyroklastík o hrúbke 
do 60 m nepravidelne sa striedajú vo vrstvách 
v hrúbke 1 až 20 m. Vrstvy majú podpornú stavba 
matrix, ktorý ma charakter tufovo-pemzovej hmoty. 
Prítomné sú aj fragmenty andezitov prevažne angu-
lárneho tvaru ve kosti od 1 cm až do 50 cm a pem-
zové fragmenty ve ké 1 cm až 10 cm. V niektorých 
výchozoch pyroklastiká nesú znaky freatopyro-
klastických uloženín, o sa prejavuje zosklovatením 
fragmentov a palagonitizáciou základnej hmoty 
v matrixe.  

V zmysle Cas a Wright (1988) je sukcesia pyrok-
lastík produktom explozívnej aktivity lokalizovanej 
v prechodnej zóne stratovulkanickej stavby uklada-
ného do iasto ne vodou nasýteného prostredia. 

Komplex lávových prúdov tvorí sukcesiu strieda-
júcich lávových prúdov a lávových brekcií s pre-
menlivou hrúbkou. Prúdy majú zvy ajne brekciovitý 
charakter. Tvoria nepravidelne sa striedajúce brek-
ciovité jazyky hrubé 5 cm až 300 cm s prechodmi 
do hrubodoskovitej až blokovitej odlu nosti. Matrix 
je drvený lávovej substancie hnedej až ervenkastej 
farby.  

V zmysle Cas a Wright (1988) je sukcesia zber-
ciovaných lávových prúdov produktom efuzívnej 
aktivity lokalizovanej v prechodnej zóne stratovul-
kanickej stavby.  

Foto. 1: Pyroklastická brekcia

Foto. 2: Brekciovitý lávový prúd 

Komplex pyroklastických hornín a lávových prú-
dov je sú as ou vývoja formácie Po ana, ktorá for-
movala v sarmate najmladšiu etapu vývoja vulkánu 
Po ana v juchovýchodnej asti stratovulkanickej 
stavby.
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