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ladopaleozoické sekvencie južného gemerika
reprezentuje vulkano-sedimentárna terigénna
formácia goþaltovskej skupiny, pozostávajúca
z dvoch permských súvrství – bazálneho rožĖavského súvrstvia a z vrchného štítnického súvrstvia
(Vozárová & Reichwalder in Bajaník et al. 1981).
Vulkanické þleny sú zastúpené predovšetkým v jej
spodnom súvrství, v ktorom tvoria dva vulkanogénne horizonty. Z celého objemu goþaltovskej
skupiny je iba niekoĐko percent ryolit-dacitového
vulkanizmu, vápenato-alkalického trendu reprezentovaného prevažne vulkanoklastikami, sporadicky
malými efuzívnymi telesami ryolitov a dacitov. Táto
skupina zastupuje mladopaleozoický vývoj v južnej
þasti gemerika a v celom rozsahu svojho zachovania
leží v diskordantnej pozícii na staropaleozoickom
podklade, gelnickej skupine a štóskom súvrství (Bajaník et al. 1983, 1984). Je þiastoþne tektonicky prekrytá reliktmi príkrovu Bôrky a vrchných príkrovov,
turnianskeho a silického (Bajaník et al. 1984; Mello
et al. 1998). Trosky príkrovu Bôrky, reprezentované
buþinským a dúbravským súvrstvím (Bajaník et al.
1984, Mello et al. 1998), ležia v tektonickej pozícii
buć na staršom alebo priamo na mladšom paleozoiku južného gemerika. Sekvencia buþinského súvrstvia je litologicky porovnávaná s rožĖavským súvrstvím južného gemerika (Reichwalder 1973;
Vozárová & Vozár 1988). Ryolity a dacity rožĖavského súvrstvia patria na základe ich chemického
zloženia ku skupine subalkalických vulkanitov, k
normálnemu alkalicko-vápenatému radu. V novších
meraniach sa však ukazuje nízka koncentrácia CaO
(priemerná hodnota je 0,02 hmot. %), þo by mohlo
poukazovaĢ na postmagmatické alteraþné procesy,
kde pri hydrotermálnej alterácii dochádza k obohateniu o K, Rb, Ba, a Si a k ochudobneniu o Na, Ca
a Sr (Howells et al. 1991). Sedimenty a vulkanity
goþaltovskej skupiny sú alpínsky tlakovo deformo-

vané, þo vo vulkanitoch vyvolalo tlakovú deformáciu porfyrických výrastlíc a rekryštalizáciu pôvodne
sklovitej hmoty. Goþaltovská skupina reprezentuje
poþiatoþný stupeĖ post-variského riftingu, ktorý pokraþoval v extenznom režime ćalej v mezozoickom
období (Vozárová & Vozár, 1988, 1996). Príkrov
Bôrky zahĚĖa variabilnú, nesúvislú a tektonicky intenzívne þlenenú mladopaleozoickú a mezozoickú
formáciu, ktorá je relatívne vyššie metamorfovaná
ako okolité horniny. Ich spoloþným charakteristickým znakom je alpínska metamorfóza vo fácii zelených bridlíc v podmienkach stredného až vyššieho
tlaku pri relatívne nízkom
teplotnom gradiente, do-1
sahujúcom 10 °C /km (Mazzoli et al. 1992; Faryad
1995). Príkrov Bôrky zahĚĖa horninové komplexy
akreaþnej prizmy, o ktorej sa predpokladá, že jej
vznik je výsledkom vrchnotriasovo-jurskej subdukcie oceánskeho dna a priĐahlých kontinentálnych
okrajov–meliatskeho oceánu, oceánskej a stenþenej
kontinentálnej kôry (Mello et al. 1997). Tektonicky
samostatný nárast komplexu, a jeho transport do
súþasnej štruktúrnej pozície, prešiel udalosĢami
mladšej orogenézy v spodnej a strednej kriede (Mello et al. 1998). Buþinské súvrstvie na rozdiel od autochtónnych výskytov rožĖavského súvrstvia obsahuje znaþný podiel acídneho vulkanoklastického
materiálu (až 80 %). Tento tektonicky vytlaþený
komplex je zložený z pestrého súboru ryolitových
vulkanoklastických sedimentov, zmiešaných vo varírujúcom pomere s nevulkanickým detritom asociovaný s telesami felzických ryolitov a ich tufov
(Vozárová in Mello 1997). Jasovské súvrstvie je
charakterizované prevahou siliciklastických sedimentov a ryolit-dacitové vulkanity tvoria iba niekoĐko telies známych z oblasti Jasova. Vulkanity južného gemerika a príkrovu Bôrky majú zvýšené
obsahy K2O (priemerná hodnota 6,7 hmot. %), þohovorí o ich alterácii. Obsahy Na2O v goþaltovskej
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skupine a príkrove Bôrky sú relatívne nízke (priemerná hodnota je 0,1 hmot. %). VeĐmi nízke sú
hodnoty koncentrácie CaO (priemerná hodnota je
0,02 hmot. %). Hodnoty SiO2 sú v južnom gemeriku
73,05 hmot. % a v príkrove Bôrky v priemere 68,82
hmot. %. Obsahy TiO2 sú v priemere 0,5 hmot. %.
P2O5 je koncentrované tiež v malej miere, t. j. 0,03
hmot %. Obsahy Al2O3 majú priemernú hodnotu
15,25 hmot. %. Priemerná hodnota FeOtot je 2,14
hmot % v južnom gemeriku a v príkrove Bôrky.
Koncentrácie MnO sú veĐmi nízke u všetkých vulkanických þlenov (priemerne 0,01 hmot. %). Na základe veĐmi nízkych obsahov Ca a Na voþi menej
zníženým obsahom Al nám tieto horniny spadajú do
poĐa peraluminóznych vulkanických hornín, ktorý
urþuje Shandov index, s hodnotami A/CNK: 1,322,42 a A/NK: 1,33-2,54. Obsahy stopových prvkov
vulkanitov južného gemerika a príkrovu Bôrky nesú
typické znaky A-typových postorogénnych, resp.
anorogénnych magmatických suít (Whalen et al.
1987; Pearce 1984). Charakteristickým znakom je

zvýšený obsah Rb (108,7 -211,4 ppm), Zr (306,9441,5 ppm), Y (49,9-71,7 ppm) a vzácnych zemín
REE (okrem Eu=0,66-1,24 ppm), a naopak, znížený
obsah Sr (2,3-21,1 ppm) a V (5-74 ppm). Obsah Ba
sa pohybuje v rozmedzí 44-295 ppm. Hf je v študovaných horninách zastúpené v rozmedzí 9,5-14
ppm. Ryolity-dacity južného gemerika a príkrovu
Bôrky majú zvýšený obsah K2O, þo v koneþnom
dôsledku znižuje pomer (K2O+Na2O)/CaO. Pomer
Y/Nb v študovaných horninách je približne rovnaký.
Hodnoty kolíšu v rozmedzí 2,3-2,6. Pri použití tohto
pomeru vo vzĢahu k Ce, resp. Ga (Eby 1992), všetky študované horniny reprezentujú A2-podskupinu,
kde Y/Nb>1,2 þo indikuje najmä þisto kôrový zdroj,
resp. diferencovaný plášĢový zdroj bez príbuznosti
k OIB (Eby 1992).
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