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Ťažiskové body

• tri fázy vývoja jaskyne, vznik prvotných priestorov pod 
hladinou podzemnej vody - pozdĺž tektonických porúch a 
vrstevných plôch

• zafarebenie výzdoby → meď
– prítomná v okolí jaskyne, i priamo v jej materskej hornine
– príspevok porúch 
– vek mobilizácie neznámy 
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Kontext

• objav na prelome rokov 2015/2016 (G. 
Majerníčková, J. Šmoll, M. Šušeľ)

• dĺžka zameraných priestorov 657 m n. m., 
vertikálne prevýšenie 25 m

• výzdoba jaskyne študovaná Orvošovou et al. 
(2016) → meď 

x geológia
x geomorfológia
? vznik jaskyne
? pôvod medi

Foto: P. Staník





Autor: Mike Norton

Vozár et al. (1983)



Potenciálne zdroje medi
Možné zdroje: 
• permské bazalty (rozptýlené Cu rudy)
• permské pieskovce (U-Cu mineralizácia)
• žilný barit so sulfidmi (chladnutie 

bazaltovej lávy a/alebo presun príkrovu)
• metasomatické polymetalické zrudnenie 

(Pb-Zn ±Cu)







Geomorfológia

Fázy vývoja
1. freatický vývoj (pod hladinou podzemnej vody)
2. vpády záplavových vôd (zarezanie sa doliny zhruba na úroveň jaskyne)
3. remodelácia rútením (zarezanie sa doliny pod úroveň jaskyne)
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Záver

• tri fázy vývoja jaskyne, freatický pôvod - pozdĺž tektonických 
porúch a vrstevných plôch

• zafarebenie výzdoby → meď
– prítomná v okolí jaskyne, i priamo v jej materskej hornine
– poruchy hrajú dôležitú úlohu v distribúcii modro a zeleno sfarbenej 

výzdoby
– vek mobilizácie neznámy 

? presun príkrovov (krieda) 
? smerne posuvné zlomy (po paleogéne)

– primárny zdroj
• permské horniny
• čertovická zlomová zóna (styk tatrikum - veporikum)

– následné vylúhovanie medi a vznik výzdoby po vzniku jaskyne



Otázky do budúcna
? absencia aragonitu, prímes malachitu a azuritu

• prítomnosť Mg a Zn by mala sťažovať tvorbu kalcitu a uľahčovať tvorbu 
aragonitu (Martín-Garcia et al., 2014) doteraz však v jaskyni bol 
detekovaná iba kalcitová výzdoba

? zdroj metasomatickej mineralizácie + rola metasomatózy pri 
spelogenéze

? ďalšie lokality s podobnou mineralizáciou → potenciál pre objavenie 
jaskynných priestorov s modrou a zelenou výzdobou
• napr. jednotka Foederáta , okolie Ardova, Drienok-Poníky, vápence v 

podloží stredoslovenských neovulkanitov

Liu et al., 2021



Ďakujem za pozornosť!
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