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Granitic pegmatites of the Western Carpathians: a review

The West-Carpathian granitic pegmatites form dikes to lensoid bodies (<10 m thick) in parental, orogen-
related Variscan calc-alkaline granitic rocks (tonalites, granodiorites and granites) of S- and I-type affinity
or in adjacent Paleozoic metamorphic rocks of the amphibolite facies (mainly micaschists, paragneisses,
locally orthogneisses, amphibolites and marbles). The pegmatites show zoning with aplite, coarse-grained,
graphic to blocky K-feldspar and quartz units (commonly from rims to central parts), as well as quartz-
muscovite and saccharoidal albite to cleavelandite replacement units. K-feldspar (microcline > orthoclase),
albite, quartz and muscovite (± biotite) are the main rock-forming minerals. The most widespread accessory
minerals comprise almandine to spessartine, Hf-rich zircon and fluorapatite, less common are schorl,
gahnite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), molybdenite, uraninite and other minerals. The most fractionated
pegmatites include rare-element minerals: beryl (with secondary phenakite + bertrandite) and Nb-Ta oxide
phases, mainly columbite-(Fe) to tantalite-(Mn), rarely tapiolite-(Fe), ferrowodginite, and secondary
pyrochlore to microlite. Dating of the pegmatites (U–Th–Pb, Sm–Nd, Re–Os, Rb–Sr, Ar–Ar methods)
reveal their Variscan (Late Devonian to Lower Carboniferous) age of ~360 to 330 Ma, locally with younger
overprint during 220–315 Ma. The West-Carpathian granitic pegmatites are usually relatively primitive and
they belong to the barren, muscovite class, however the most fractionated bodies show affinity to beryl-
columbite subtype of rare-element class and LCT family. Close relations to granites indicate magmatic
fractionation as the most important genetic model of the pegmatite origin, although partial anatexis of
metapelite protolith is an alternative scenario for some West-Carpathian pegmatites. The primary magmatic
stage (~740 to 500 °C) was followed by post-magmatic (mainly hydrothermal) stage (~400 to 250 °C),
including local Alpine tectonic oveprint of the pegmatites. The West-Carpathian Variscan granitic
pegmatites form an independent province, poor in Li a B, in contrast to pegmatites of adjacent pre-Alpine
terranes (Bohemian Massif, Eastern Alps, Eastern and South Carpathians).

Key words: granitic pegmatites, Western Carpathians, pegmatite zoning, minerals of pegmatites, rock-
forming minerals, accessory minerals, Variscan age, beryl-columbite subtype, pegmatite genesis.
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ÚVOD

Granitové pegmatity patria medzi plošne, resp. objemovo, veľmi málo zastúpené hor-
niny zemskej kôry, avšak svojou unikátnou zonálnou stavbou, často nápadne veľkými kryš-
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tálmi horninotvorných aj akcesorických minerálov, ako aj mimoriadnou pestrosťou primár-
nych a sekundárnych minerálov, v mnohých prípadoch nositeľov vzácnych litofilných prv-
kov (najmä Li, Rb, Cs, Be, B, Sc, Y, La-Lu, Zr, Hf, Nb, Ta, Sn, W, Th a U), vždy vzbudzo-
vali veľký záujem odborníkov – geológov aj laickej verejnosti, najmä zberateľov minerálov. 

Pegmatity možno definovať ako horniny magmatického pôvodu, ktoré vznikli pro -
cesmi čiastočného tavenia (parciálnej anatexie) a/alebo pokročilou magmatickou frakcio-
náciou materských hornín (napr. ČERNÝ a ERCIT 2005; LONDON 2008). Telesá pegmatitov
sa často (ale nie vždy) vyznačujú zreteľnou zonálnou stavbou, pričom každá zóna má špe-
cifické textúrne znaky a minerálne zloženie. Veľkosť kryštálov minerálov v pegmatitoch je
veľmi rôznorodá, od veľmi jemnokryštalických aplitov, kde ich veľkosť dosahuje tisíciny až
desatiny mm až po blokové zóny s niekoľko metrovými kryštálmi. Rozsah veľkostí kryštá-
lov v pegmatitoch je teda rádovo 10-6 až 101 m (mikrometre až cca 20 m) čo sú najväčšie
rozdiely v rámci prírodných hornín. 

Na základe mineralogického a chemického zloženia pegmatitov a ich porovnaním
s analogickými (často materskými) plutonickými horninami rozlišujeme granitové, diorito-
vé, gabrové, syenitové a ďalšie alkalické pegmatity. V najrozšírenejších granitových pegmati-
toch dochádza v niektorých prípadoch až k extrémnemu obohateniu o vyššie uvedené vzác-
ne litofilné prvky, takže okrem teoretického mineralogického a petrologického štúdia
predstavujú významné nerastné suroviny, nepostrádateľné zdroje technologicky veľmi dôle-
žitých kovov (tzv. strategické kovy, napr. prvky vzácnych zemín, Li, Cs, Nb, Ta, W), ako aj
nerudných surovín (hlavne kremeň, živce, sľudy) a drahých kameňov (najmä beryl, turma-
líny, topás, granáty, chryzoberyl, fenakit, kremeň). K problematike pegmatitov, najmä grani-
tových, vychádzajú ročne desiatky odborných článkov (vrátane špecializovaných vydaní od-
borných časopisov, najmä The Canadian Mineralogist), pričom súčasný stav poznatkov
o mineralógii a petrológií pegmatitov je najlepšie zhrnutý v monografií D. LONDONA (2008).

Cieľom nášho príspevku je charakteristika a súčasný stav poznatkov o granitových
pegmatitoch orogénneho pásma Západných Karpát, ktoré vystupujú takmer výlučne na
území Slovenskej republiky, v malej miere sa však vyskytujú aj na území východného Ra-
kúska (Malé Karpaty v okolí mesta Hainburg an der Donau) a južného Poľska (časť sever-
nej strany masívu Západných a Vysokých Tatier). V tomto článku sú charakterizované len
výskyty granitových pegmatitov, hoci vzácne boli na území Západných Karpát zistené aj
dioritové pegmatity v kremenných dioritoch na vrchu Kalvária neďaleko centra Bratislavy
a dokonca gabrové pegmatity („gabropegmatity”), vystupujúce v serpentinizovaných ultra-
bázických horninách, zachytené v prieskumných vrtoch neďaleko obcí Komárovce a Hod-
kovce pri Košiciach (HOVORKA et al. 1977).

GEOLOGICKÁ POZÍCIA PEGMATITOV

Granitové pegmatity Západných Karpát najčastejšie vystupujú v podobe žíl až šošo-
viek vo variských (hercýnskych) granitických horninách vrchnodevónskeho až spodnokar-
bónskeho veku (približne 365–330 mil. rokov) v rámci tektonických jednotiek tatrikum
a veporikum. Uvedené granitoidné horniny možno klasifikovať ako vápenato-alkalické, me-
taluminózne až peraluminózne biotitické tonality až leukotonality, biotitické a dvojsľudové
granodiority až granity, resp. muskovitické leukogranity, ktoré prejavujú geochemickú afi-
nitu ku orogénnym granitom typu S a I (napr. CAMBEL a VILINOVIČ 1987; PETRÍK a KOHÚT
1997; PETRÍK 2000; PETRÍK et al. 2001; BROSKA a UHER 2001; KOHÚT a NABELEK 2008).
Pegmatitové telesá sú hojné najmä v kyslejších a leukokrátnejších varietách dvojsľudových
granodioritov, monzogranitov, syenogranitov až alkalicko-živcových granitov s charakteris-
tikami typu S (najmä bratislavský masív Malých Karpát, bojniansky masív Považského
Inovca, masívy Suchého a Malej Magury v Strážovských vrchoch, masív Žiaru, rimavic-
ký masív v južnom veporiku). V biotitických (leuko)tonalitoch, granodioritoch a zriedka-
vo granitoch typu I, resp. s prechodného I-S typu, sú granitové pegmatity zriedkavejšie
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(hlavne modranský masív Malých Karpát, hlohovský masív Považského Inovca, Vysoké
Tatry, Veľká a Malá Fatra, prašivský a ďumbiersky masív Nízkych Tatier). 

Granitové pegmatity sa však nachádzajú aj v metamorfovaných horninách spodnopa-
leozoického veku tatrika a veporika, najmä v metapelitoch až metapsamitoch (svoroch až
pararulách), lokálne v metagranitoch (ortorulách) a metabázických horninách (amfibolity
a amfibolické bridlice), prípadne aj vo variských dioritických horninách v okolí granitic-
kých hornín. Ojedinele bol granitový pegmatit zistený aj v metamorfovaných horninách
(rulách) kryštalinika zemplinika (FARYAD a BALOGH 2002). V dôsledku metamorfnej re-
kryštalizácie spodnopaleozoických metasedimentárnych hornín a absencie indexových fo-
sílií je ich presnejšie stratigrafické zaradenie otázne, slabo zachované mikrofosílie však in-
dikujú ordovický až spodnokarbónsky, často najmä devónsky vek pôvodných sedimentov
(napr. CAMBEL a PLANDEROVÁ 1985). 

Pôvodná geologická pozícia variských granitických hornín a okolitých paleozoických
metamorfovaných hornín je však značne skomplikovaná naloženou dominantnou alpínskou
tektonickou stavbou Západných Karpát, ako súčasti mladého alpsko-karpatsko-balkánskeho
orogénneho pásma. V dôsledku viacerých fáz alpínskeho vrásnenia boli kom plexy predalpín-
skeho kryštalinika v období kriedy až neogénu príkrovovo nasúvané na susedné tektonické
jednotky, navyše najmä tatrikum bolo rozlámané na viaceré bloky a horizontálne presunuté
na značnú vzdialenosť, pričom časti týchto blokov boli vyzdvihnuté a iné poklesnuté (napr.
GRECULA et al. 1997; VOZÁR et al. 2010). Výsledkom takéhoto komplikovaného alpínskeho
geologického vývoja Západných Karpát je vystupovanie hornín paleozoického kryštalinika
s granitovými pegmatitmi v podobe tektonicky obmedzených reliktov tatrika, ktoré tvoria sú-
časné pohoria (Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Žiar, Malá Fatra,
Veľká Fatra, Západné a Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Branisko) a relatívne veľkej tektonickej
kryhy veporika v západnej časti Slovenského rudohoria a v Čiernej hore (obr. 1).
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Obr. 1. Zjednodušená geologická mapa Západných Karpát s vyznačením variských granitoidov a metamorfo-
vaných hornín s výskytmi granitových pegmatitov v rámci jednotiek tatrika a veporika. Vysvetlivky
skratiek: MK – Malé Karpaty, PI – Považský Inovec, T – Tribeč, SMM – Suchý a Malá Magura
(Strážovské vrchy), Z – Žiar, MF – Malá Fatra, VF – Veľká Fatra, VT – Vysoké a Západné Tatry, NT –
Nízke Tatry; CS – Česká republika, PL – Poľsko, H – Maďarsko.

Fig. 1. Simplified geological map of the Western Carpathians with location of Variscan pegmatite-bearing gran-
itoids and metamorphic rocks of the Tatric (tatrikum) and Veporic (veporikum) units. Abbreviations:
MK – Malé Karpaty, PI – Považský Inovec, T – Tribeč, SMM – Suchý a Malá Magura (Strážovské Moun-
tains), Z – Žiar, MF – Malá Fatra, VF – Veľká Fatra, VT – Vysoké and Západné Tatry, NT – Nízke Tatry;
CS – Czech Republic, PL – Poland, H – Hungary.



V granitových pegmatitoch Západných Karpát neboli doteraz až na výnimky preuká-
zané znaky kontaminácie pegmatitovej taveniny okolitými horninami s kontrastnou litoló-
giou. Jedine v prípade modranského masívu Malých Karpát (Modra – Harmónia, Dubová)
sú známe ojedinelé tenké žily až šošovky granitových pegmatitov až aplitov (hrúbka do
~30 cm), ktoré prerážajú devónske metamorfované vápence – mramory s polohami skar-
nov (CAMBEL 1954; BROSKA et al. 2008), pričom lokálne dochádza ku vzájomnej kontami-
nácii pegmatitu (s tvorbou amfibolu) a okolitého mramoru až skarnu pozdĺž ich intruzív-
neho kontaktu (UHER, nepubl. údaje; obr. 2). V kryštaliniku tatrika a najmä veporika
Západných Karpát ojedinele vystupujú aj drobné telesá ultrabázických horninách (serpen-
tinizované metaperidotity), avšak doteraz v nich neboli preukázané výskyty žíl až šošoviek
prípadných kontaminovaných resp. desilicifikovaných granitových pegmatitov.

Pre granitové pegmatity v kryštaliniku Západných Karpát je vo všeobecnosti charakte-
ristická ich bezprostredná priestorová afinita k variským granitickým horninám; pegmatitové
telesá vytvárajú žilné až šošovkovité telesá najčastejšie priamo v granitoidoch – intragranitic-
ké pegmatity (obr. 3, 4), príp. s nimi asociujúcich dioritoch (obr. 5), alebo vo vyššie spomí-
naných metamorfovaných horninách amfibolitovej fácie (obr. 6) v ich bezprostrednej blíz -
kosti, zvyčajne vo vzdialenosti len do cca 100–300 m od intruzívneho kontaktu s variskými
granitickými horninami. Určitú výnimku tvoria len niektoré pegmatitové telesá tektonickej
jednotky veporika v oblasti Horehronia pri Brezne na strednom Slovensku (napr. lokality Mi-
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Obr. 2. Intrúzia žily až šošovky kremeňovo-živcového aplitu až pegmatitu s čiernym amfibolom do devónskych
mramorov, spôsobujúca kontaktnú metamorfózu a vznik skarnov s grossulárom (červené kryštály).
Modra – Harmónia, modranský masív Malých Karpát.

Fig. 2. Intrusion of quartz-feldspar aplite to pegmatite dike to lens with black amphibole into Devonian marbles,
produced contact metamorphism and skarn with grossular (red crystals). Modra, Harmónia; Modra
massif, the Malé Karpaty Mts.



chalová, Bacúch a Polomka), vystupujúce v svoroch a amfibolitoch bez zistenej prítom nosti
potenciálnych materských granitických telies v ich bezprostrednom okolí. Podobne aj grani-
tový pegmatit pri obci Byšta v tektonickej jednotke zemplinika (JV Slovensko) sa nachádza
uprostred biotitických rúl bez prítomnosti granitoidov (FARYAD a BALOGH 2002).
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Obr. 3. Žila granitového pegmatitu v granodiorite. Bratislava – Rösslerov lom, bratislavský masív Malých Karpát.
Fig. 3. Dike of granitic pegmatite in granodiorite. Bratislava, Rössler quarry; Bratislava Massif, the Malé Kar -

pa ty Mts.

Obr. 4. Žila zonálneho granitového pegma -
titu s aplitickou a hru bo kryštalickou
živcovo – kre me ňovo – muskovi to -
vou (± bio titovou) zónou (vľavo)
v gra  nodiorite. Bratislava – Karlova
Ves, Sihoť.

Fig. 4. Dike of zonal granitic pegmatite
with aplitic and coarse-crystalline
feldspar–quartz–muscovite (±bioti -
te) zone (left) in granodiorite.
Bratislava, Karlova Ves, Sihoť.



Na rozdiel od telies granitových pegmatitov mnohých svetových provincií (napr. aj
v Českom masíve) tak môžeme veľkú väčšinu pegmatitov v kryštaliniku Západných Karpát
jednoznačne geneticky spájať s ich materskými variskými granitoidnými horninami. Na -
vyše vo viacerých prípadoch (najmä v oblasti Malých Karpát, Považského Inovca, Strážov-
ských vrchov, Žiaru a južnej časti Slovenského rudohoria) možno v teréne pozorovať
postup né litologické prechody v sukcesií: biotitický až dvojsľudový granit – leukokrátny
muskovitický granit – aplitický až pegmatitický leukogranit – aplit až pegmatit.

TVAR, VEĽKOSŤ A ZONALITA PEGMATITOV

Granitové pegmatity predalpínskeho kryštalinika Západných Karpát tvoria výplne
puklín najčastejšie žilného (presnejšie doskovitého), menej často šošovkovitého tvaru,
v okolitých granitických, prípadne metamorfovaných horninách. V niektorých prípadoch
bol pozorovaný prienik pegmatitovej taveniny do okolitých hornín ešte vo viac-menej duk-
tílnom tektonickom režime (obr. 5), väčšinou sú však umiestnené do rovných puklín v kreh-
kom režime (obr. 3, 4). Hrúbka pegmatitových telies kolíše v širokom intervale; bežné sú
tenké žilky v rozmedzí len približne 1 až 5 cm, často dosahuje ich hrúbka cca 10 cm až 2 m
(obr. 3–6). Maximálna hrúbka pegmatitovej žily v oblasti Západných Karpát bola zistená
v Moravanoch nad Váhom – Striebornici pri Piešťanoch (Považský Inovec), kde bola
v prieskumnej ryhe dokumentovaná mocnosť až cca 8 m (obr. 7). Mohutnejšie pegmatito-
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Obr. 5. Žila granitového pegmatitu prenikajúca v duktílnom režime do dioritu. Bratislava, východný svah kóty
Machnáč.

Fig. 5. Dike of granitic pegmatite intruding into diorite in ductile regime. Bratislava, eastern slope of Machnáč
Hill.
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Obr. 6. Žily granitových pegmatitov prenikajúce pozdĺž plôch bridličnatosti do pararúl. Svätý Jur - Zuby, bra -
tislavský masív Malých Karpát. 

Fig. 6. Dikes of granitic pegmatites intruding into paragneisses along the schistosity planes. Svätý Jur, Zuby;
Bratislava Massif, the Malé Karpaty Mts.

Obr. 7. Schématický rez pegmatitu Moravany nad Váhom - Striebornica, bojniansky masív Považského Inovca
(UHER 2005, upravené).

Fig. 7. Schematic cross section of the Moravany nad Váhom, Striebornica pegmatite, Bojná Massif, the Po-
važský Inovec Mts. (UHER 2005, adapted).



vé telesá s hrúbkou približne 1 až 5 m sa lokálne vyskytujú aj v širšom okolí Bratislavy
v južnej časti Malých Karpát, v Považskom Inovci, Žiari, Strážovských vrchoch, Veľkej Fat-
re, Vysokých a Nízkych Tatrách a v južnej časti Slovenského rudohoria. Niektorí autori
uvádzajú mocnosť pegmatitových telies v oblasti bratislavského masívu Malých Karpát až
12 m (DÁVIDOVÁ 1978a) alebo 30 m, resp. až do 50 m v oblasti medzi Slivničnou a Želez-
ničnou dolinou v Považskom Inovci a v centrálnej časti Nízkych Tatier (KUBÍNY 1971). Pod-
ľa nášho názoru a terénnych skúseností sa však jedná nepravé mocnosti alebo niekoľko
priestorovo tesne združených pegmatitových žíl resp. šošoviek, a nejedná sa o pravé hrúb-
ky jednotlivých telies. Dĺžku pegmatitových telies možno odhadnúť na maximálne desiatky
metrov, v prípade pegmatitu Moravany nad Váhom boli úlomky pegmatitu sledované na
vzdialenosť 100–150 m (UHER a BROSKA 1989), pričom sa však nemusí jednať o to isté peg-
matitové teleso.  

Pegmatitové telesá v Západných Karpatoch, tak ako inde vo svete, majú obyčajne zo-
nálnu priestorovú stavbu, ktorá sa prejavuje postupnou alebo náhlou zmenou horninovej
textúry, ako aj zmenou veľkosti (rozmerov) a zastúpenia jednotlivých, najmä horninotvor-
ných minerálov. Na základe detailných prác v minulosti (VALACH 1954a, b; VALACH a GO-
REK 1954; DÁVIDOVÁ 1970a, 1978a, STANĚK a DÁVIDOVÁ 1981) a takisto výskumov autora
(napr. UHER 1991, 1992, 2005; UHER et al. 1998a; UHER a CHUDÍK 2014) možno vyčleniť
v západokarpatských granitových pegmatitoch nasledovné zóny alebo paragenetické kom-
plexy (obr. 2, 4, 7–15):
1. aplitová zóna (albit + K-živec + kremeň + muskovit ± biotit)
2. hrubokryštalická živcovo – kremeňovo – muskovitová (± biotitová) zóna
3. grafická (písmenková) zóna (K-živec + kremeň)
4. zóna blokového K-živca
5. zóna blokového kremeňa
6. kremeňovo – muskovitová zóna (zóna vejárovitého muskovitu)
7. zóna jemnokryštalického cukrovitého až hrubokryštalického albitu (cleavelanditu).

Vo všeobecnosti sa uvedené zóny 1 a 2 vyskytujú najmä v okrajových častiach žíl, zó-
ny 3 a 4 smerom bližšie k centrálnym partiam telies a zóna 5 sa koncentruje v centrálnych
častiach (kremenné jadro). Zóny 6 a 7 sú najmladšie a v nepravidelných agregátoch zatlá-
čajú minerály starších zón (1 až 5). Je potrebné však zdôrazniť, že všetky vyššie uvedené
zóny sa vyskytujú v rámci jedneho pegmatitového telesa len výnimočne. Najmä tenšie žily
pegmatitov sú buď nezonálne len s vývinom aplitovej alebo hrubokryštalickej živcovo – kre-
meňovo – muskovitovej (± biotitovej) zóny, alebo len s nevýrazným prechodom do zón blo-
kového mikroklínu a/alebo blokového kremeňa v centrálnych partiach telies. Zonalita mno-
hých pegmatitových telies, najmä subhorizontálne umiestnených, nie je symetrická a napr.
zóna blokového kremeňa nie je situovaná v strede žily alebo šošovky. 

Veľkosť kryštálov minerálov generálne rastie v smere od okrajovej aplitovej zóny
(max. 3 mm), cez hrubokryštalickú živcovo – kremeňovo – muskovitovú (± biotitovú) a gra -
fickú zónu (obyčajne 0.5–5 cm), až po zónu blokového mikroklínu a kremeňa (zväčša ~1
až 20 cm). Charakteristickým textúrnym znakom granitových pegmatitov Západných Kar-
pát je absencia miarolitických dutín vyplnených drúzami idiomorfnými kryštálmi minerá-
lov. Lokálna prítomnosť žíl až šošoviek s dutinami, vyplnenými idiomorfnými kryštálmi
číre ho kremeňa až záhnedy, vzácne aj aduláru a albitu, ktoré sa lokálne vyskytujú v gra -
nitoidoch a metamorfovaných horninách tatrika a najmä veporika, je geneticky spätá
s alpínskymi (najmä kriedovými) orogénnymi procesmi a nie s variským granitoidným plu-
tonizmom a tvorbou pegmatitov.
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MINERÁLY GRANITOVÝCH PEGMATITOV ZÁPADNÝCH KARPÁT

Horninotvorné minerály
Najviac zastúpené horninotvorné minerály západokarpatských granitových pegmati-

tov sú draselné živce (ortoklas až mikroklín) a kremeň, ktoré často tvoria cca 70–90 obj. %
telies. Menej zastúpený, ale lokálne veľmi hojný je albit a muskovit (zvyčajne do 10 obj. %),
oveľa menej sa vyskytuje biotit, ktorý je zastúpený len v menšom počte telies a tvorí oby-
čajne len menej ako ~5 obj. % pegmatitu.

Draselný živec (ortoklas až mikroklín) je hojnou súčasťou aplitovej ako aj hrubokryš-
talickej živcovo – kremeňovo – muskovitovej (± biotitovej) zóny, tvorí prevládajúcu časť
(~60 až 80 obj. %) grafickej (písmenkovej) zóny a najmä takmer monominerálnu zónu blo-
kového K-živca. Draselný živec v blokovej zóne tvorí monominerálne jedince alebo agregá-
ty o mocnosti až pol metra, najčastejšie však cca 3 až 15 cm. Farba K-živca je najčastejšie
svetlosivá až tmavosivá (obr. 4), s prechodmi až do bielej, na niektorých lokalitách je však
bežný aj K-živec svetloružovej farby (bratislavský masív Malých Karpát – obr. 12; hlohov-
ský masív Považského Inovca, Veľká Fatra, Západné Tatry, prašivský masív Nízkych Ta-
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Obr. 8. Vrstevnatý (laminovaný) pegmatit až aplit
s aplitickými vrstvami obohatenými graná-
tom (ružový). Rozmer vzorky: 13×10 cm.
Bratislava – Železná studnička. 

Fig. 8. Layered (laminated) pegmatite–aplite with
garnet-rich aplitic layers (pink). Sample
size: 13 to 10 cm. Bratislava, Železná
Studnička.

Obr. 9. Biotit (čierne lišty) v hrubokryštalickej
živcovo – kremeňovo – muskovitovej
(± biotitovej), grafickej až blokovej K-živ-
covej zóne pegmatitu. Bratislava – Koliba. 

Fig. 9. Biotite (black laths) in coarse-crystalline
feldspar–quartz–muscovite (± biotite) and
graphic to blocky K-feldspar zones of peg-
matite. Bratislava, Koliba. 
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Obr. 10. Grafické prerastanie K-živca (biely) a kremeňa (sivý). Rozmer vzorky: 20×15 cm. Bratislava - Železná
studnička.

Fig. 10. Graphic intergrowths of K-feldspar (white) and quartz (grey). Sample size: 20 to 15 cm. Bratislava, Že -
lezná Studnička.

Obr. 11. Grafické prerastanie K-živca a kremeňa (granofyrická štruktúra) na kontakte s hrubšie kryštalickou
živcovo-kremeňovou štruktúrou v aplite až pegmatite. Optická mikroskopia, skrížené polaroidy. Rozmer
záberu: 5×3.7 mm. Dubová – Horné Trávniky, modranský masív Malých Karpát.

Fig. 11. Graphic intergrowths of K-feldspar and quartz (granophyric texture) in contact with more coarse-crys-
talline feldspar–quartz texture in aplite–pegmatite. Optical microscopy, crossed polaroids. Image size: 5
to 3.7 mm. Dubová, Horné Trávniky; Modra Massif, the Malé Karpaty Mts.



tier). Na základe optických meraní a stupňa štruktúrnej usporiadanosti možno draselné
živce granitových pegmatitov Západných Karpát klasifikovať hlavne ako triklinický maxi-
málny mikroklín, menej intermediálny mikroklín a intermediálny ortoklas, ojedinele mono-
klinický ortoklas (DÁVIDOVÁ 1970b, 1978b, 1982, 1994, 1997). Draselné živce majú charak-
ter perthitov, teda exsolučných prerastaní prevládajúceho K-živca (obvykle 68–76 obj. %)
a Na-živca, resp. albitu (obvykle 22–26 obj. %;); pričom samotná draselná fáza perthitov
má zloženie ~89–99 obj. % mikroklínu-ortoklasu a 1–11 obj. % albitu a sodná fáza vykazu-
je 97–98 obj. % albitu, 1.0–1.8 obj. % anortitu a 0.5–0.8 obj. % mikroklínu-ortoklasu (DÁVI-
DOVÁ 1997). 

Albit je spolu s draselným živcom, kremeňom a muskovitom základnou minerálnou
súčasťou aplitovej zóny, vyskytuje sa lokálne aj v hrubokryštalickej živcovo – kremeňovo –
muskovitovej (± biotitovej) zóne. Najväčšie koncentrácie albitu sú však v zóne jemnokryš-
talického cukrovitého až hrubokryštalického albitu (cleavelanditu), kde je albit domi -
nantným až takmer jediným minerálom. Albit vytvára biele hypidiomorfné až xenomorfné
kryštály s veľkosťou ~0,1–1 mm (aplitová zóna, zóna cukrovitého albitu; obr. 15), resp. hy -
pidiomorfné až idiomorfné kryštály veľké cca do 3 cm v živcovo – kremeňovo – muskovi-
tovej (± biotitovej) a albitovej (cleavelanditovej) zóne. Nepravidelné agregáty jemnokryšta-
lického cukrovitého albitu, zatláčajúce staršie zóny, môžu lokálne dosiahnuť hrúbku až
~30–50 cm (oblasť Bratislavy v južnej časti Malých Karpát, Moravany nad Váhom v Po-
važskom Inovci). Vejárovité agregáty tenkolištovitého albitu (cleavelanditu) sa v granito-
vých pegmatitoch Západných Karpát vyskytujú len ojedinele, a to len v geochemicky naj-
viac vyvinutých telesách (najmä Moravany nad Váhom – Striebornica). Chemicky je albit
blízky koncovému členu, obsah anortitovej molekuly dosahuje najčastejšie 1 až 3 mol. %
(UHER, nepubl. údaje).
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Obr. 12. Ružový blokový K-živec, lokálne s kremeňom (biely). Rozmer vzorky: 18×9 cm. Bratislava - Koliba.
Fig. 12. Pink blocky K-feldspar, locally with quartz (white). Sample size: 18 to 9 cm. Bratislava, Koliba.



Kremeň je typickým horninotvorným minerálom západokarpatských pegmatitov, je
prítomný vo všetkých zónach, pričom jeho maximálna veľkosť a koncentrácia je v zóne blo-
kového kremeňa (kremennom jadre). Kremeň vytvára masívne agregáty xenomorfne vyvi-
nutých jedincov (obr. 13, 14), veľkosť monomineráleho agregátu kremeňa v kremennom
jadre dosahuje obyčajne do cca 50 cm, lokálne však môže dosiahnuť až 3–4 m (Moravany
nad Váhom). Kremeň je najčastejšie biely až lokálne bezfarebný, alebo sivý; ružovo
a hnedo sfarbené odrody (ruženín a záhneda), typické pre mnohé granitové pegmatity, ne-
boli v Západných Karpatoch zaznamenané. Výnimočne sa kremeň vyskytuje v podobe idio-
morfne hexagonálne obmedzených jedincov o veľkosti 5 cm v asociácii s K-živcom v peg-
matite na lokalite Bratislava – Rösslerov lom (obr. 16). 

Muskovit sa v západokarpatských granitových pegmatitoch nachádza v troch základ-
ných podobách: 1) jemnokryštalický hypidiomorfný až xenomorfný muskovit (£ 1 mm)
prítomný v aplitovej zóne a vzácnejšie aj v zóne jemnokryštalického cukrovitého albitu
(obr. 15B); 2) veľké tabuľkovité kryštály muskovitu (~1 až 10 cm), lokálne s pseudohexa-
gonálnym ohraničením, tvoriace súčasť hrubokryštalickej živcovo – kremeňovo – muskovi-
tovej (± biotitovej) zóny, ktoré niekedy zasahujú aj do blokovej kremennej zóny (obr. 13);
a 3) vejárovité agregáty muskovitu a kremeňa (kremeňovo – muskovitová zóna), ktoré do-
sahujú veľkosť do cca 7 cm a zatláčajú staršie pegmatitové zóny. Chemické zloženie mus-
kovitu bolo detailnejšie študované v pegmatitoch bratislavského masívu Malých Karpát
(UHER a CHUDÍK 2014; UHER, nepubl. údaje) a Tatier (GAWĘDA et al. 2013, 2016); musko-
vit obsahuje 4.8–5.6 apfu Al, resp. 1.5–1.9 apfu IVAl (na 22 atómov kyslíka), obsah F je re-
latívne nízky (0.15–0.25 hm. %; 0.06–0.11 apfu; Bratislava – Rösslerov lom).

Biotit sa nachádza len na niektorých výskytoch pegmatitov, obyčajne v telesách prerá-
žajúcich bázickejšie variety biotitických granodioritov až granitov. Nachádza sa takmer vý-
lučne v hrubokryštalickej živcovo – kremeňovo – muskovitovej (± biotitovej) zóne, kde vy-
tvára idiomorfné, tenkolištovité kryštály čiernej farby o veľkosti obyčajne 1–5 cm (obr. 9),
výnimočne až 40 cm. Biotit sa často prerastá s muskovitom, ktorý ho lokálne obrastá. Che-
mické zloženie biotitu na klasickej lokalite Bratislava – Rösslerov lom zodpovedá annitu
s pomerom Fe/(Fe+Mg) at. = 0.66–0.71, 3.2–3.5 apfu Al, 2.4–2.6 apfu IVAl (na 22 atómov
kyslíka), obsah F dosahuje ~0.2 hm. %, resp. ~0.1 apfu (UHER, nepubl. údaje). Biotit z peg-
matitu na Baranci (Západné Tatry) má pomerne nízky pomer Fe/(Fe+Mg) at. (0.47–0.49),
3.1–3.2 apfu Al, 2.5–2.7 apfu IVAl (na 22 atómov kyslíka), čo zodpovedá flogopitu, blízko
k hranici s annitom (GAWĘDA et al. 2016).

Akcesorické minerály
Akcesorické minerály sa na rozdiel od horninotvorných nachádzajú len v pomerne

malých množstvách v rámci granitových pegmatitov a často len na niektorých lokalitách.
Okrem berylu a lokálne aj granátu, turmalínu a amfibolu, dosahujú akcesorické minerály
len malé rozmery, zvyčajne v intervale 0.1 až 5 mm. Majú však veľký význam pre klasifiká-
ciu a genetické aspekty jednotlivých pegmatitových telies. Prehľad charakteristických akce-
sorických minerálov v granitových pegmatitoch Západných Karpát so vzácnoprvkovou mi-
neralizáciou (beryl, Nb-Ta minerály) uvádza tab. 1.

Beryl je charakteristickým minerálom vyššie frakcionovaných granitových pegmatitov
Západných Karpát. Prvý raz bol opísaný z lokality Sklené pri Prievidzi v pohorí Žiar (FIA-
LA 1931), neskôr bol beryl identifikovaný na viacerých lokalitách v pegmatitoch bratislav-
ského masívu Malých Karpát a lokálne aj v Považskom Inovci, Nízkych a Vysokých Tat-
rách (PITOŇÁK a JANÁK 1983; GARGULÁK a VANEK 1989; UHER 1991, 1992; UHER a BROSKA
1995; UHER a BENKO 1997; UHER et al. 2010; UHER a CHUDÍK 2014; BAČÍK et al. 2019). Be-
ryl sa najčastejšie vyskytuje na hranici medzi hrubokryštalickou živcovo – kremeňovo –
muskovitovou (± biotitovou) a blokovou kremennou zónou, kde vytvára žltozelené, svetlo-
zelené až modrozelené, nepriehľadné prizmatické kryštály s hexagonálnym obmedzením
(obr. 14). Veľkosť kryštálov berylu dosahuje cca 2 až 10 cm, vo výnimočných prípadoch až
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Obr. 14. Kryštál berylu (žltkastý), 22 cm dlhý, v blokovom kremeni s muskovitom (hore). Bratislava - Dúbrav-
ka, Plachého ulica.

Fig. 14. Beryl crystal (yellowish), 22 cm long, in blocky quartz and muscovite (upper part). Bratislava, Dúbrav-
ka, Plachý Street.

Obr. 13. Pseudohexagonálny tabuľkovitý kryštál muskovitu v blokovom kremeni. Rozmer muskovitu: 3 cm. Bra -
tislava - Rösslerov lom.

Fig. 13. Pseudohexagonal platy crystal of muscovite in blocky quartz. Muscovite size: 3 cm. Bratislava, Rössler
quarry.
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Tabulka 1. Prehľad akcesorických minerálov v granitových pegmatitoch Západných Karpát s prítomnosťou
vzácnoprvkovej mineralizácie (beryl, Nb-Ta minerály).

Table 1. Summary of accessory minerals of granite pegmatites from the Western Carpathians with rare-ele-
ment mineralization (beryl, Nb-Ta minerals).



15–22 cm (Bratislava – Dúbravka, Bratislava – Železná studnička, Moravany nad Váhom).
Ojedinele bol beryl (~1 cm kryštály) zaznamenaný aj v rámci zóny jemnokryštalického
cukrovitého albitu (lokalita Bratislava – Devín, Jezuitské lesy; UHER et al. 2010; UHER
a CHUDÍK 2014). Beryl západokarpatských granitových pegmatitov možno klasifikovať ako
nízkoalkalický až sodný, s prevládajúcou oktaédrickou, lokálne aj tetraédrickou substitú-
ciou (UHER et al. 2010; BAČÍK et al. 2019). Obsahy Cs a Li v beryloch sú zvyčajne nízke,
v najfrakcionovanejších pegmatitových telesách však dosahujú do 2 hm. % Cs2O (Bratisla-
va – Devín, Jezuitské lesy), resp. do 5600 ppm Li (Moravany nad Váhom – Striebornica;
UHER et al. 2010). Beryl obsahuje 1.4–2.0 hm. % molekulovej vody, viazanej v dvoch rôz-
nych kanálových pozíciach – H2O I a H2O II (FRIDRICHOVÁ et al. 2016). Beryl často javí
stopy postmagmatickej hydrotermálnej alterácie s tvorbou žiliek a nepravidelných zón,
tvore ných sekundárnym fenakitom, bertranditom, kremeňom, K-živcom a muskovitom
(obr. 17; UHER et al. 2012; UHER a CHUDÍK 2014), v niektorých prípadoch sa zachovali už
len dutiny po kryštáloch berylu, čiastočne vyplnené uvedenými sekundárnymi minerálmi
(pegmatit Bratislava – Devín, Líščia stráň).

Granáty patria k najrozšírenejším akcesorickým minerálom granitových pegmatitov
Západných Karpát. Vytvárajú idiomorfné kryštály s prevládajúcimi plochami (211) alebo
(110), alebo ich spojkami (DÁVIDOVÁ 1968; GBELSKÝ 1980). Veľkosť kryštálov granátu va-
ríruje v závislosti od paragenetickej jednotky (zóny); v jemnokryštalických zónach (aplito-
vá, cukrovitého albitu; obr. 15) sa vyskytuje priehľadný granát sýto ružovej farby o rozme-
roch len 0.1 až 1 mm, avšak v hrubokryštalickej živcovo – kremeňovo – muskovitovej
(± biotitovej) zóne vytvára granát nepriehľadné tmavočervené až červenohnedé kryštály
o veľkosti cca 3 až 5 mm, lokálne 3–7 cm (obr. 18; lokality Svätý Jur – Neštich, Borinka –
Medené Hámre, resp. Bratislava – Karlova Ves v bratislavskom masíve Malých Kar -
pát). V aplitovej zóne a v zóne s jemnokryštalickým cukrovitým albitom niekedy možno po-
zorovať laminovanú textúru s vývinom tenkých (mm) lamín, obohatených granátom
(obr. 8). Chemické zloženie granátu zodpovedá almandínu až spessartínu s relatívne nízky-
mi obsahmi Ti, Mg a Ca, pomer Mn/(Mn+Fe2+) at. varíruje v relatívne širokom intervale
0.12 až 0.76 (DÁVIDOVÁ 1968; GBELSKÝ 1980; UHER 1991, 1992; UHER a CHUDÍK 2014;
UHER, nepubl. údaje). V menej frakcionovaných pegmatitoch je zastúpený almandín, gra-
náty s prevahou spessartínovej molekuly boli zistené najmä vo vyššie frakcionovaných te -
lesách s prítomným berylom (Moravany nad Váhom v Považskom Inovci, Brusno – So -
potnická dolina v Nízkych Tatrách, Štrbské Pleso – Solisko vo Vysokých Tatrách), avšak
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Obr. 15. Akumulácia kryštálov granátu v cukrovitom albite. Optická mikroskopia. A: rovnobežné polaroidy;
B: skrížené polaroidy. Bratislava - Devín, Jezuitské lesy.

Fig. 15. Accumulation of garnet crystals in saccharoidal albite. Optical microscopy. A: parallel polaroids;
B: crossed polaroids. Bratislava, Devín, Jezuitské Lesy.
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Obr. 16. Hexagonálne obmedzený kryštál kremeňa v grafickom až blokovom K-živci. Mierka: 4 cm. Bratislava -
Rösslerov lom.

Fig. 16. Hexagonal crystal of quartz in graphic to blocky K-feldspar. Scale bar: 4 cm. Bratislava, Rössler quarry.

Obr. 17. Žilka tvorená postmagmatickou asociáciou: bertrandit (takmer čierny) + kremeň (svetlosivý) + musko -
vit (biely) v alterovanom beryle (tmavšie sivý). Moravany nad Váhom - Striebornica. Snímka v spätne
rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 17. Veinlet including post-magmatic association: bertrandite (almost black) + quartz (pale grey) + muscovite
(white) in altered beryl (darker grey). Moravany nad Váhom, Striebornica. Back-scattered electron
(BSE) image.



koncentrácia Mn, resp. rast pomeru Mn/Fe zjavne nezávisí len od stupňa frakcionácie, ale
zrejme aj od koexistencie s ďalšími minerálmi – koncentrátormi Mn (columbit-tantalit,
fluóra patit). Kryštály granátov sú takmer nezonálne alebo len slabo zonálne s častým po-
klesom Mn a rastom Fe v smere od centra do stredu kryštálov. Lokálne je almandín-spes-
sartín viac-menej alterovaný na agregát Fe-chloritu (chamosit).

Turmalíny nepatria medzi typické minerály granitových pegmatitov Západných Kar-
pát, lokálne sa vyskytujú v pegmatitoch Malej Fatry (lom Dubná skala pri Vrútkach; LÁZ-
NIČKA 1965), Nízkych a Vysokých Tatier. Turmalíny z pegmatitov Nízkych Tatier (lokality
Bystrá – Srdiečko a Magurka – štôlňa Adolf) vystupujú v podobe čiernych kryštálov sko -
rylu o veľkosti 0.5–4 cm v kremeni a živcoch, v rámci hrubokryštalickej živcovo – kreme -
ňo vo – muskovitovej (± biotitovej) zóny. Vakacie v pozícií X dosahujú hodnoty 0.25 až 0.34
apfu, pomer Fe/(Fe+Mg) at. = 0.54–0.60 (Bystrá), resp. 0.69–0.83 (Magurka), pričom ten-
to pomer má slabo stúpajúci trend v smere od centra po okraj kryštálov skorylu (UHER et
al. 2001). Čierny turmalín z viacerých lokalít pegmatitov Vysokých Tatier opisuje už PAW-
LICA (1914), dobová chemická analýza indikuje skoryl s Fe/(Fe+Mg) at. = 0.54. Až 10 cm
veľké agregáty čierneho skorylu [Fe/(Fe+Mg) at. = 0.52–0.79] v asociácií s hrubokryšta-
lickým grafickým K-živcom a kremeňom sa vyskytujú v granitových pegmatitoch v oblasti
masívu Wołowiec/Volovec a plesa Morskie Oko na poľskej strane Západných a Vysokých
Tatier (GAWĘDA et al. 2013).

Prizmatické až ihličkovité kryštály čierneho amfibolu o dĺžke až 3 cm sa nachádzajú
v asociácií s kremeňom, alkalickými živcami, titanitom a allanitom-(Ce) v pegmatitových ži-
lách až šošovkách, intrudujúcich do mramorov až skarnov v oblasti modranského masívu
Malých Karpát (obr. 2). Chemické zloženie amfibolu z lokality Modra – Harmónia zodpo-
vedá feroaktinolitu až ferohornblendu, menej aktinolitu a magnéziohornblendu (BROSKA et
al. 2008; UHER, nepubl. údaje).
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Obr. 18. Zrast kryštálov almandínu. Rozmer vzorky: 5×3.5 cm. Svätý Jur - Neštich, bratislavský masív Malých
Karpát.

Fig. 18. Intergrowth of almandine crystals. Sample size: 5 to 3.5 cm. Svätý Jur, Neštich; Bratislava Massif, Malé
Karpaty Mts.
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Obr. 19. Kryštál columbitu-tantalitu (veľkosť 5 mm) v kremeni. Bratislava - Devín, Jezuitské lesy.
Fig. 19. Columbite-tantalite crystal (5 mm across) in quartz. Bratislava, Devín, Jezuitské Lesy.

Obr. 20. Kryštál columbitu-tantalitu s jemnou oscilačnou rastovou zonalitou. Limbach - Slnečné údolie, bra -
tislavský masív Malých Karpát. Snímka v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 20. Columbite-tantalite crystal with fine oscillatory growth zoning. Limbach, Slnečné Valley; Bratislava Mas-
sif, the Malé Karpaty Mts. Back-scattered electron (BSE) image.



Pegmatity s najvyšším stupňom frakcionácie lokálne obsahujú okrem berylu aj oxi -
dické minerály Nb-Ta; boli identifikované v bratislavskom masíve Malých Karpát (oblasť Bra-
tislavy a Limbachu), bojnianskom masíve Považského Inovca (Moravany nad Váhom,
Duchonka), ako aj v masíve Prašivej v Nízkych Tatrách (Brusno – Sopotnická dolina, Dú -
bra va) a na lokalite Sklené pri Prievidzi v Žiari (UHER 1991, 1992, 2000, 2008; UHER
a BROSKA 1995; UHER et al. 1994, 1998a, 1998b, 2007; NOVÁK et al. 2000; CHUDÍK a UHER
2009; CHUDÍK 2010; CHUDÍK et al. 2008, 2011; UHER a CHUDÍK 2014). 

Najčastejšie sú Nb-Ta minerály zo skupiny columbitu. Tvoria drobné tenkotabuľkovi-
té kryštály čiernej farby s kovovým leskom o veľkosti cca 0.1 až 5 mm (obr. 19), ojedinele
až 2 cm (Bratislava – Patrónka), často s výraznou vnútornou zonalitou, ktorá odráža zme-
ny v obsahoch Nb a Ta počas rastu kryštálov (obr. 20). Na základe početných mikroanalýz
možno minerály skupiny columbitu klasifikovať najmä ako columbit-(Fe), menej často tan-
talit-(Fe), columbit-(Mn) a tantalit-(Mn). S minerálmi skupiny columbitu lokálne asociuje
tapiolit-(Fe), ktorý tvorí zväčša nepravidelné hnedočierne agregáty o veľkosti 30 μm až
15 mm (Moravany and Váhom – Striebornica – obr. 21; Bratislava – Devín, Jezuitské lesy)
a vzácne aj hypidiomorfný až xenomorfný ferowodginit (£ 0.7 mm; pegmatity Jezuitské le-
sy a Limbach v bratislavskom masíve Malých Karpát). Oxidické minerály Nb-Ta s viacerý-
mi generáciami (populáciami) columbitu-tantalitu, tapiolitu a wodginitu, resp. Nb-Ta ru -
 tilu odrážajú komplexný vývoj granitových pegmatitov od magmatického po rané
subsolidové štádium, ako bolo dokumentované na príkladoch pegmatitov Moravany and
Váhom – Striebornica (NOVÁK et al. 2000), Limbach – Slnečné údolie (UHER et al. 2007)
a Bratislava, Devín – Jezuitské lesy (CHUDÍK et al. 2011). Asociácia Nb-Ta minerálov so zvý-
šenými obsahmi Ti je prítomná v pegmatitoch v oblasti Brusna – Sopotnickej doliny v Níz-
kych Tatrách, kde vystupuje magmatický columbit-(Fe), columbit-(Mn) až tantalit-(Mn), Ti
obohatený ixiolit, ako aj Nb-Ta rutil s exsolučnými lamelami Nb-Ta obohateného armalco-
litu až pseudobrookitu (obr. 22) a Nb obohateného ilmenitu (UHER et al. 1998a).
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Obr. 21. Tapiolit-(Fe) (žltý až oranžový), čiastočne zatláčaný fluórkalciomikrolitom (modrý až zelený). Mora-
vany nad Váhom - Striebornica. Farebná snímka v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 21. Tapiolite-(Fe) (yellow to orange) partly replaced by fluorcalciomicrolite (blue to green). Moravany nad
Váhom, Striebornica. Color back-scattered electron (BSE) image.
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Obr. 22. Nb-Ta obohatený rutil (sivý) s exsolučnými lamelami Nb-Ta obohateného armalcolitu až pseudo -
brookitu (biely). Brusno – Sopotnická dolina, prašivský masív Nízkych Tatier. Snímka v spätne rozptý -
lených elektrónoch (BSE).

Fig. 22. Nb-Ta rutile (grey) with exsolution lamellae of Nb-Ta armalcolite to pseudobrookite (white). Brusno,
Sopotnica Valley, Prašivá Massif, Nízke Tatry Mts. Back-scattered electron (BSE) image.

Obr. 23. Metamiktný zirkón s početnými inklúziami uraninitu. Prašice – Duchonka, vrch Soľnisko, bojniansky
masív Považského Inovca. Snímka v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 23. Metamict zircon with numerous uraninite inclusions. Prašice, Duchonka, Soľnisko Hill; Bojná Massif,
the Považský Inovec Mts. Back-scattered electron (BSE) image.



Jednoznačne mladšia je postmagmatická až hydrotermálna asociácia Nb-Ta minerá-
lov, zatláčajúca primárny columbit-tantalit, tapiolit-(Fe), ferowodginit, ixiolit a Nb-Ta rutil
(obr. 21). Je zastúpená hlavne členmi skupiny mikrolitu a pyrochlóru, lokálne obohatenými
U, Sb a Pb (najmä fluórkalciomikrolit, vzácnejšie sa vyskytuje hydroxyl-dominantný alká -
liami vakantný pyrochlór až mikrolit), ojedinele sa vyskytuje aj Nb-Ta-U obohatený roméit,
fersmit a stibiotantalit (pegmatity Malých Karpát, Považského Inovca, Žiaru a Nízkych Ta-
tier; UHER 1991, 1992, 2000, 2008; UHER et al. 1998b, 2007; NOVÁK et al. 2000; CHUDÍK
a UHER 2009; CHUDÍK et al. 2011; UHER a OZDÍN 2011; UHER a CHUDÍK 2014).

Rozšíreným akcesorickým minerálom pegmatitov Západných Karpát je zirkón; tvorí
idiomorfné prizmaticko-dipyramidálne, zriedka aj čisto dipyramidálne kryštály sivej alebo
svetlohnedej farby, 0.1–1 mm veľké, najčastejšie v rámci hrubokryštalickej živcovo – kreme-
ňovo – muskovitovej (± biotitovej) a albitovej zóny; je nezonálny až nepravidelne zonálny (obr.
23), lokálne s pravidelnou oscilačnou zonalitou (obr. 24), spôsobenou najmä variáciami ob-
sahov Hf, U a REE. Zirkón je často silne metamiktný, má charakteristicky zvýšené obsahy haf-
nia, ktoré dosahujú v najfrakcionovanejších pegmatitoch s berylom a Nb-Ta minerálmi ~5 až
23 hm. % HfO2 (£ 0.23 apfu Hf), lokálne sú zvýšené aj obsahy P, Al, Y, Fe a Ca (UHER a ČER-
NÝ 1998; CHUDÍK et al. 2008; UHER a ONDREJKA 2009; UHER a CHUDÍK 2014).

Monazit-(Ce), cheralit, xenotím-(Y) a fluórapatit sú jedinými fosfátovými minerálmi
v granitových pegmatitoch Západných Karpát. Vytvárajú mikroskopické, obyčajne 0.1–0.3 mm
veľké (fluó rapatit až 15 mm; GAWĘDA et al. 2016) idiomorfné, niekedy zonálne kryštály v rám-
ci hrubokryštalickej živcovo – kremeňovo – muskovitovej (± biotitovej) a albitovej zóny peg-
matitov (obr. 25). Monazit-(Ce) má lokálne zvýšené obsahy Th a U (≤ 9 hm. % ThO2 a ≤ 4 hm.
% UO2; bratislavský masív Malých Karpát; UHER et al. 2014). Cheralit so zvýšenými obsahmi
Zr a Al (2 hm. % ZrO2 a 2.6 hm. % Al2O3) bol identifikovaný v podobe hy pi dio morfných,
maximálne 25 μm veľkých prerastov so zirkónom v aplite až pegmatite s granofyrickou štruk-
túrou (kremeň + K-živec + albit) na lokalite Dubová – Horné Trávniky v modranskom masíve
Malých Karpát (UHER a ONDREJKA 2009). Pegmatit na lokalite Bratislava, Devín – Jezuitské
lesy obsahuje 100–250 μm veľké xenomorfné až hypidiomorfné inklúzie v kremeni a K-živci,
zodpovedajúce REE obohatenému cheralitu až Th-REE-Si-P fáze so zložením blízkym toritu
(UHER a CHUDÍK 2014). Xenotím-(Y) vytvára buď samostatné prizmaticko-dipyramidálne
kryštá ly, alebo inklúzie a zákonité zrasty s izo štruktúr nym zirkónom (GBELSKÝ 1979; UHER
1992; UHER a ČERNÝ 1998). Fluórapatit môže do sahovať až 9.5 hm. % MnO, ≤ 1.4 hm. % FeO
a ≤ 1.2 hm. % SrO (Bratislava – Devín, Jezuitské lesy; UHER a CHUDÍK 2014)., resp. do 2.4 hm.
% SrO (Moravany nad Váhom – Striebornica; UHER a OZDÍN 2011).

Charakteristickým akcesorickým minerálom pegmatitov Západných Karpát (Malé
Karpaty, Považský Inovec, Veľká Fatra) je gahnit, ktorý vytvára idiomorfné sýtozelené prie-
hľadné až priesvitné oktaédrické kryštály o veľkosti 0.1 až 3 mm (obr. 26, 27), obyčajne
v asociácií s granátom v jemnokryštalickom cukrovitom albite alebo cleavelandite, prípad-
ne ako inklúzie v beryle. Gahnit je obohatený Fe, obsahuje 9 až 47 mol. % hercynitovej mo-
lekuly (GBELSKÝ a KRIŠTÍN 1985; UHER a BROSKA 1989; UHER 1991, 1992, 2004; UHER
a OZDÍN 2011; UHER a CHUDÍK 2014). Molybdenit bol zistený v podobe agregátov tabuľko-
vitých kryštálov do 15 mm v pegmatitoch na lokalite Malá Železná dolina pri Magurke
v Nízkych Tatrách (MICHALENKO 1959, 1960), pri Kokave nad Rimavicou v Slovenskom
rudohorí (kryštály do 1 cm; LÁZNIČKA 1965) a na hrebeni štítu Wołowiec/Volovec v Zá-
padných Tatrách, kde tvorí kryštály do 6 mm veľké (GAWĘDA et al. 2013). Kryštalický gra-
fit tvorí agregáty a tabuľkovité kryštály (≤ 1 cm veľké) v žilách granitových pegmatitov
a aplitov na hrebeni Malej Fatry v oblasti Veľkej lúky nad mestom Martin (PULEC 1989).
Uraninit vytvára xenomorfné inklúzie (≤ 20 μm) v metamiktnom zirkóne (obr. 23), lo kál-
ne aj granáte a columbite-tantalite (napr. Malé Karpaty, Považský Inovec; UHER 1992,
nepubl. údaje; UHER a ČERNÝ 1998; UHER et al. 2007), cca 100 μm lemy na zirkóne v aso -
ciácií s pyrochlórom („betafitom“) a Nb-Ta-U obohateným roméitom (pegmatit v So -
potnickej doline pri Brusne, Nízke Tatry; UHER et al. 1998b), resp. až 1 cm veľké kryštály,
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Obr. 24. Čiastočne metamiktný, oscilačne zonálny zirkón v columbite-tantalite (biely). Limbach - Slnečné
údolie. Snímka v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 24. Partly metamict zircon with oscillatory zoning in columbite-tantalite (white). Limbach, Slnečné Valley.
Back-scattered electron (BSE) image.

Obr. 25. Sektorovo zonálny kryštál monazitu-(Ce). Bratislava - Rösslerov lom. Snímka v spätne rozptýlených
elektrónoch (BSE).

Fig. 25. Monazite-(Ce) crystal with sector zoning. Bratislava, Rössler quarry. Back-scattered electron (BSE)
image.



tmelené pyritom, opísané z pegmatitu v štôlni Augustín na ložisku Dúbrava, Nízke Tatry
(DÁVIDOVÁ 1988). Rýdzi bizmut s oxidačnými lemami bizmutitu a bizmitu bol identifikova-
ný v pegmatite Bratislava – Dúbravka, Švábsky vrch (obr. 28; ŠTEVKO et al. 2012),

V západokarpatských granitových pegmatitoch boli bezpečne identifikované aj ďalšie
akcesorické minerály: sfalerit, galenit, antimonit, chalkopyrit, pyrit, arzenopyrit, ilmenit,
mag netit, kasiterit, anatas, brookit, pseudorutil, goethit, kalcit, barit, sillimanit, epidot,
pum pellyit a thomsonit-Ca (BROSKA a UHER 1988; UHER 1992, nepubl. údaje; CHUDÍK et al.
2008; UHER a OZDÍN 2011). Sekundárny autunit (kryštály do 1.5 mm) bol opísaný z peg-
matitu v Rimavskej Bani pri Hnúšti v Slovenskom rudohorí (CHOVAN a HATÁR 1978).
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Obr. 26. Tmavozelený kryštál gahnitu (veľkosť 3 mm) v kremeni. Bratislava - vrch Kamzík.
Fig. 26. Dark-green gahnite crystal (3 mm across) in quartz. Bratislava, Kamzík Hill.

Obr. 27. Zdvojčatený kryštál gahnitu, veľkosť 0.3
mm. Moravany nad Váhom - Strieborni-
ca. Rastrovací elektrónový mikroskop
(SEM).

Fig. 27. Twinned crystal of gahnite, 0.3 mm in
size. Moravany nad váhom, Striebornica.
Scanning electron microscopy (SEM).



VEK PEGMATITOV

Možnosti izotopového datovania granitových pegmatitov sú obmedzené najmä v dôs-
ledku silnej metamiktnej premeny zirkónu, najčastejšie používaného minerálu na rádiomet-
rické datovanie. Pegmatity Západných Karpát však napriek tomu boli úspešne datované
viacerými inými metódami. 

Celohorninové Rb–Sr izotopové datovanie pegmatitov Západných Tatier dalo izo-
chrónny vek 345 ± 9.5 mil. r. a iniciálny pomer 87Sr/86Sr = 0.70625 ± 0.0002 (GAWĘDA
1995). Granát s prevahou almandínu z granitového pegmatitu Rimavská Baňa pri Hnúšti
(rimavický masív, jednotka veporikum, Slovenské rudohorie) datovaný Sm–Nd izotopovou
metódou poskytol vek 339.0 ± 7.7 mil. r. (THÖNI et al. 2003). Monazit-(Ce) z pegmatitov
bratislavského masívu Malých Karpát (Bratislava – Rösslerov lom a Bratislava – Dúbrav-
ka, Švábsky vrch) datovaný U–Th–Pb metódou pomocou elektrónovej mikroanalýzy uká-
zal vek 352 ± 5 mil. r. resp. 357 ± 6 mil. r., čo sú hodnoty zhodné s vekom materských gra-
nitických hornín bratislavského masívu (UHER et al. 2014). Rovnaká U–Th–Pb metóda bola
aplikovaná aj na uraninit z pegmatitov Malých Karpát, Považského Inovca a Nízkych Ta-
tier; poskytla zväčša hodnoty v intervale 330 ± 2 až 360 ± 2 mil. r., hoci niektoré nízkotat-
ranské uraninity zaznamenali aj mladšie tektono-termálne procesy, resp. hydrotermálnu al-
teráciu uraninitu v intervale 220–315 ± 2 mil. r. (UHER, nepubl. údaje). 

Molybdenit z pegmatitu na hrebeni štítu Wołowiec/Volovec v Západných Tatrách bol
datovaný izotopovou Re–Os metódou s výsledkom 350 ± 1 mil. r. (GAWĘDA et al. 2013). Da-
tovanie fluórapatitu z granitového pegmatitu na JV svahu kóty Baranec v Západných Tat-
rách izotopovou LA–ICP–MS U–Pb metódou poskytlo vek 328.6 ± 2.4 mil. r. (GAWĘDA et
al. 2016). Izotopové Ar–Ar datovanie muskovitu dalo plateau veky 337.1 ± 3.4 mil. r.
v prípade pegmatitu Borinka – dolina Prepadlé (bratislavský masív) a 358.1 ± 4.5 mil. r.
pre pegmatit Dúbrava - štôlňa Rakytová v Nízkych Tatrách (UHER a SCHARBERT, nepubl.
údaje).
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Obr. 28. Rýdzy bizmut (biely) s oxidačným lemom bizmitu a bizmutitu (sivý). Bratislava - Dúbravka, Švábsky
vrch. Snímka v spätne rozptýlených elektrónoch (BSE).

Fig. 28. Native bismuth (white) with oxidation rim of bismite and bismutite (grey). Bratislava, Dúbravka, Šváb-
sky Hill. Back-scattered electron (BSE) image.



GENETICKÉ ZÁVERY

Granitové pegmatity v kryštaliniku Západných Karpát sú jednoznačne geneticky spä-
té s okolitými variskými granitickými horninami tektonickej jednotky tatrika a veporika.
Dokazuje to ich geologická pozícia, ukazujúca tesnú priestorovú spätosť s materskými gra-
nitoidmi, zväčša analogické minerálne zloženie (okrem minerálov Be a Nb-Ta), ako aj po-
zorované prechody od leukokrátnych granitov k pegmatitom. Genetickú spätosť zápa -
dokarpatských pegmatitov a ich materských granitických hornín výstižne opísal už
(MOROZEWICZ, 1914), ktorý na základe vlastných terénnych výskumov, ale aj chemických
analýz granitov, pegmatitov a ich minerálov z poľských Tatier (najmä PAWLICA 1913, 1914)
poukázal na postupný prechod od vápenato-alkalických granitov po granitové pegmatity
procesom magmatickej diferenciácie (MOROZEWICZ 1914). Tento zásadný, všeobecne plat-
ný genetický poznatok tvorby pegmatitov z materských granitov cestou magmatickej dife-
renciácie (frakcionácie) vyzdvihli vo svojich klasických monografiach aj FERSMAN (1940)
a SCHNEIDERHÖHN (1961).

Interval rádiometrických vekov granitových pegmatitov Západných Karpát, získaný rôz-
nymi metódami (~330 až 360 mil. r.) dokazuje ich variský (vrchnodevónsky až spodnokar-
bónsky) vek, zrejme v niekoľkých časových etapách, avšak aj možné, neskoro až postvariské
(hydrotermálne?) prepracovanie pegmatitov (uraninitové veky v intervale 220–315 mil. r.).

Granitové pegmatity Západných Karpát vznikali v záverečnej etape tuhnutia (solidifi-
kácie) materských granitických hornín, pri prechode z duktílneho do krehkého tektonické-
ho režimu. Vtedy došlo k tvorbe puklín v granitoidoch, migrácií a relatívne rýchlej kryšta-
lizácii zvyškovej leukogranitovej až pegmatitovej magmy. Menšia časť pegmatitov však
mohla vzniknúť aj procesmi čiastočného natavenia (parciálnej anatexie) svorov až pararúl,
pôsobením tepla a fluíd z neďalekej intrudujúcej granitoidnej taveniny. Minerálne parage-
nézy a geotermometrické výpočty poukazujú na dve základné etapy petrogenézy pegmati-
tov Západných Karpát: magmatické a postmagmatické (hydrotermálne) štádium. Magma-
tické štádium kryštalizácie pegmatitov prebehlo v intervale teplôt od približne 740 po
~500 °C, ako poukazujú výsledky grafitovej termometrie (690–740 °C; PULEC 1989), výpo-
čtu saturačnej teploty zirkónu (585–695 °C; UHER a ČERNÝ 1998), Ti termometrie v biotite
(580–630 °C; UHER, nepubl. údaje), ako aj dvojživcovej termometrie (527–575 °C; DÁVIDO-
VÁ 1971). Menej jednoznačný je odhad tlakových pomerov a hĺbky vzniku granitových peg-
matitov Západných Karpát. Absencia dutín v západokarpatských pegmatitoch indikuje re-
latívne väčší tlak a hĺbku vzniku pegmatitových telies, ktoré možno na základe analógií
a úzke ho genetického vzťahu k materským granitoidom odhadnúť na zhruba 200–500 MPa,
resp. ~7 až 15 km (cf. LONDON 2008). Mladšie postmagmatické, hlavne hydrotermálne štá-
dium sa vyznačuje čiastočnou alteráciou primárne magmatických minerálov (živce, graná-
ty, beryl, Nb-Ta a iné minerály) za vzniku nižšie teplotnej minerálnej asociácie (napr. chlo-
rit, sekundárny kremeň, K-živec, muskovit, fenakit, bertrandit, mikrolit-pyrochlór, roméit,
fersmit, prevažná časť sulfidov, rýdzi bizmut), kde teplotu možno odhadnúť v intervale naj-
mä od ~400 po 250 °C (ŠTEVKO et al. 2012; UHER, nepubl. údaje). Súčasťou postmagma-
tických premien západokarpatských granitových pegmatitov, okolitých granitoidov a meta-
morfovaných hornín je aj ich tektonické postihnutie (mylonitizácia), v dôsledku alpínskych
(kriedových až neogénnych) orogénnych procesov. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať relatívne jednoduché minerálne zloženie západo-
karpatských granitových pegmatitov bez prítomnosti minerálov vzácnych litofilných prv-
kov (najmä Li, Cs, Be, B, Nb-Ta). Tento fakt spolu s chemickým zložením samotných peg-
matitov a ich indexových minerálov (K-živec, muskovit, granáty) poukazuje na relatívne
nízky stupeň magmatickej frakcionácie vo veľkej väčšine západokarpatských granitových
pegmatitov, a preto ich možno zaradiť medzi relatívne geochemicky primitívne pegmatity
muskovitovej triedy (DÁVIDOVÁ 1978a, 1997; UHER 1992, nepubl. údaje). Na druhej strane
však pribúdajúci počet zistených výskytov vyššie frakcionovaných granitových pegmatitov
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so vzácnoprvkovou, Be-Nb-Ta mineralizáciou (beryl, columbit-tantalit a ďalšie Nb-Ta mine-
rály) v rôznych regiónoch kryštalinika Západných Karpát (Malé Karpaty, Považský Inovec,
Žiar, Nízke Tatry, Vysoké Tatry) dovoľuje klasifikovať tieto telesá do triedy vzácnoprvko-
vých granitových pegmatitov s afinitou ku LCT (Li-Cs-Ta) geochemickej skupine, do bery-
lového typu a berylovo-columbitového subtypu v zmysle klasifikácie ČERNÉHO a ERCITA
(2005). Neprítomnosťou miarolitických pegmatitov, absenciou minerálov Li a veľmi sla-
bým uplatnením minerálov B (turmalínu) sa variské granitové pegmatity Západných Kar-
pát líšia od predalpínskych, najmä variských pegmatitov susedných geologických regiónov
(Český masív, Východné Alpy, Východné a Južné Karpaty) a patria do osobitnej pegmati-
tovej provincie (UHER 1994). 
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