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A N yugati-K árpátok térségében a Gömöri- 
dákban vannak a legteljesebb paleozoós összle- 
tek. Az utóbbi években folyt intenzív kutatás 
egész sor figyelem rem éltó eredm ényt hozott, 
amelyekből néhányat alább ism ertetünk.

Tekintettel a terület litofaciális, de főleg szer
kezeti bonyolultságára és az eddigi elégtelen 
őslénytani feldolgozottságára, több kérdés még 
ma is megoldatlan.

Az elm últ évben fejeztük be a Szepes-Gömö- 
ri-érchegység földtani térképét (1:50 000), amely 
a kutatások újabb eredm ényeit is feltünteti. A 
csehszlovák rétegtani osztályozás szabályainak 
értelm ében (1978) kellő megfontolás és indoklás 
után a gömöri paleozoós összletek keretén be
lül több litosztratigráfiai csoportot (group) és 
formációt (formation) határoztunk meg. Egye
seket redifiniáltunk, mások új nevet kaptak. A 
gömöri paleozoikumban jelenleg a következő 
formációcsoportokat (group) különböztetjük 
meg: gölnici (gelnická), rakoveci (rakovecká), 
dobsinai (dobsinksá), korompai (krompasské) és 
gocaltovo-i (gocaltovská).

Gölnici Csoport (gelnická skupina)

Az. újabb palinológiai tanulm ányok értelm é
ben (O. Corná—L. Kamenicky, 1976; P. Snop- 
ková—L. Snopko, 1979) a Gölnici Csoport ré 
tegtani terjedelm e kam brium  — alsó-devon. 
Ezek az eredm ények összhangban vannak a 
csoport ólom-izotópos összetételének kutatásá
val (J. Kantor, 1962).

A Gölnici Csoport három  formációra tagozó
dik: vlachovoi, Bystry potok-i, és dernői
(drnavské). Az utóbbi a Gölnici Csoport legfelső 
formációja.

A Gölnici Csoport üledékképződését vulkáni 
tevékenység kísérte, am elynek term ékei között 
a piroklasztikumok túlsúlyban vannak a láva
kőzetekkel szemben. A vulkáni kőzetek vizsgá
latából kitűnik, hogy a vulkánitok a Vlachovoi 
Formációban a paleoridácit-paleoriolit sornak 
felelnek meg. A Bystry potok Formációban pa- 
leoandezit-paleodácitnak, míg a dernőiben pa- 
leoriodáctinak, de főleg paleoriolitnak (J. 
Chmelík—L. Snopko, 1979).

A kőzetek kémiai elemzése és a bázisos vul
kánitokban ritkaföldfém ek koncentrációja a vul- 
kanizmus szigetív jellegére utal.

A Dernői Formáció (drnavské súvrstvie) kőze
teinek üledéktani-kőzettani vizsgálatából a tö r
melékes kőzetanyag két forrására lehet követ
keztetni. Az egyik egy főleg magmás kőzetekből 
álló őskordillera volt, a másik pedig az egyidejű 
interm edier vulkáni tevékenység.

Rakoveci Csoport (rakovecká skupina)

A Rakoveci Csoportnak az előbbitől eltérő 
üledékképződése és az alapjában különböző vul- 
kanizmusa arra enged következtetni, hogy más 
ősföldrajzi körülm ények között keletkezett. 
Mind a felszíni kutatások, mind a fúrások a 
Gölnici Csoportra való települését bizonyítják. 
Annak ellenére, hogy pontos rétegtani besorolá
sát ezidáig nem sikerült egyértelm űen m eghatá
rozni, a szuperpozíció értelm ében a csoport ko
rá t középső-devon—alsó-karbonnak? tételezzük 
fel.

A Rakoveci Csoport a következő két formá
cióra tagozódik: a smrecinai (smrecinské; főleg 
üledékes kőzetek) és a fedőjében települő syka- 
vai (sykavské; bázisos, ritkábban interm edier 
és savanyú vulkáni kőzetek, piroklasztikumok és 
üledékes kőzetek).

A Rakoveci Csoport vulkáni kőzeteinek asz- 
szociációja alapján a szpilit-diabáz-keratofíros 
formációhoz való affinitását tételezzük fel (S. 
Bajaník, 1976). A vulkanizmus tengeralatti jel
legére a ritkábban előforduló pillow-szerkeze- 
tek, a m andula-üregesség és a piroklasztikumok 
utalnak. A bázisos vulkánitoknak tholeiites jel
lege van.

A Gömöridák déli részén a Rakoveci Cso
porttal a Stószi Formáció (stósske súvrstvie) 
párhuzamosítható, amely a Gölnici Csoport Der
női Formációjának fedőjében települ.

A Rakoveci Csoport regionális metamorfózisa 
nem haladta meg a zöldpala-fácies fokát (egyes 
erősebben átalakult tagok keletkezése még nem 
tisztázott). Közel áll a Barrow-típushoz.

A Rakoveci Csoporttal párhuzamosítható az 
FV— 1 (Blhovce-Balogfalva) szerkezeti fúrásban 
harm adkori üledékek alatt 1058,2—2001 m 
mélységben feltárt rétegsor is. Ennek kora spo- 
m orfák alapján középső- és felső-devon (giveti- 
frasni) (P. Snopková—S. Bajaník, 1979). Főleg 
metapszammitok, m etapelitek és zöldpalák al
kotják (bázisos effuzívumok és piroklasztiku
mok átalakult származékai). A metamorfózis a 
zöldpala-fácies középső fokozatának felel meg.

Dobsinai Csoport (dobsinská skupina)

A Dobsinai Csoport a gömöri karbon minden 
ism ert kifejlődését tartalmazza. A következő 
formációkra tagozódik: ochtinai, rudnanyi, zlat- 
níki és hámori.

Az Ochtinai Formáció (ochtinské súvrstvie) 
korát B. Boucek és A. Pribyl (1960) nam uri 
В—C-nek határozta meg, ezt 1976-ban H. Ko- 
zur, R. Mock és H. M ostler legfelső-vizéi — 
nam uri A-nak korrigálta.
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A Rudnany Formáció (rudnanské súvrstvie) 
rétegtani besorolása — wesztfáli В—C — a Rud
nany község m ellett talált flóra alapján tö rtén t 
(Fr. Némejc, 1946, 1958).

A Rudnanyi Formáció fedőjében települő 
Zlatníki Formációt (zlatnícke súvrstvie) a m últ
ban a Rakoveci Csoport részeként értelmezték. 
Korát terepi és bányabeli megfigyelések, fú rá
sok, de főleg több lelőhelyről származó sporo- 
m orfák alapján felső-karbonnak határozták meg 
(P. Snopková in S. Bajaník, 1967; P. Snopko- 
vá, 1978).

A Hámori Formáció (hámorské súvrstvie) a 
Dobsinai Csoport legfelső tagját alkotja. Főleg 
Dobsina környékén, kisebb m értékben Dúbrava 
mellett, Jolsvánál, valam int Burda és Sirk köz
ségek között bukkan felszínre. M ikroflóra alap
ján wesztfáli D korú (2. Ilavská in J. Chmelík. 
1962).

Korompai Csoport (krompasská skupina)

Ezzel a névvel az északgömöri perm et jelöl
jük. A perm i üledékképződés az asztúriai tek 
tonikai fázis által megváltozott körülm ényeket 
tükrözi. Kifejlődése szárazföldi, de a rétegtani 
fedő felé szárazföldi-lagunáris —■ lagunáris jel
legű lesz.

A Korompai Csoport a következő formációkra 
tagozódik: a Knola Formáció (polimikt pszefitek 
palabetelepülésekkel), a Petrova hóra Formáció 
(üledékek, savanyú, ritkábban interm edier vul
kánitok és piroklasztikumok különböző változa
tai) és a legfelső formáció a Novoveská H uta-i 
(palák, homokkövek, pszefitek és piroklasztiku
mok betelepüléseivel, gipsz, anhidrit).

A Korompai Csoport felső-perm korát első
nek P. Snopková (1963) m utatta ki a Július
bányából (Radzim). További, a felső perm  alsó 
részét jelző sporomorfák kerültek elő a Petrova 
hóra formációból Kosická Belá község környé
kéről (E. Planderová in S. Bajaník et al., 1979). 
A Novoveská Huta környékéről származó sava
nyú eruptívum ok radiom etrikus korm eghatáro
zása (L. Novotny, 1979) az autuni-saxoni ha
tárra, esetleg saxonira utal. Ezekből az követ
kezik, hogy a Korompai Csoport rétegtani te rje 
delme autuni-thüringi lenne.

Gocaltovoi Csoport (gocaltovská skupina)

A Dél-Gömöridák újpaleözoós burkát képezi. 
Főleg törm elékes-üledékes rétegsorokat ta rta l
maz, melyeket riolitos-dacitos vulkánitok kísér
nek. A Rozsnyói Formációra (roznavské súvrst
vie) és az annak fedőjét képező Csetneki For
mációra (stítnické súvrstvie) tagozódik.

A Rozsnyói Formációt vastag törm elékes üle
dékek alkotják, amelyek a fedő felé észrevehe
tően finomodnak. A vulkánitok egy fontos ré 
tegtani szintet képivselnek. A rétegsor bazális 
részén egy nagyobb kiterjedésű homokos tu fa
réteg települ, Rozsnyótól nyugatra pedig apró 
effuzív testek is találhatók. Sporomorfák alap
ján a formáció kora alsó-perm (E. Planderová,

1979). A Rozsnyói Formáció üledékes képződ
ményei szárazföldi körülm ények között rakód
tak le. Az alluviális-törm elékkúp típusú proxi- 
mális fácies és az alluviális-tavi disztális fácies 
uralkodik.

A Csetneki Formáció bazális részét homok
kövek és palák alkotják. Az összlet a fedő felé 
finomodik és legfelső részében homokos dolo
mitos mészkőlencsék jelennek meg.

A formáció korát flóra alapján felső-permnek 
határozták meg (J. Suf, 1960). Felső részéből 
palinológiai vizsgálatokkal alsó-triászt m utattak  
ki (E. Planderová, 1979). Szedimentációs kör
nyezete alluviális síkság volt, folyóvízi—tavi 
üledékképződéssel, közel a tengerparthoz, eset
leg a parti lagúnákhoz.
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