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Turmalíny série skoryl(dravit)-povondrait boli študované v klastoch turmalinitov, vystupujúcich 
v zlepencových polohách spodnotriasových kremencov lúž anského súvrstvia tatrika Malých Karpát 
(lokalita Bratislava – Devínska Kobyla) a v albských až cenomanských zlepencoch klapskej jednotky 
Pieninského bradlového pásma Západných Karpát (lokalita Považská Bystrica – Orlové).  

Turmalíny analyzované pomocou EMPA prislúchajú skorylu a dravitu, avšak významný trend 
ochudob ovania o Al posúva ich zloženie v smere skoryl(dravit)-povondrait. Vo vzorkách z Devínskej 
Kobyly je ochudobnená Al okrajová zóna kryštálov turmalínu, v Orlovom je nízko hlinitá 
mladšia generácia turmalínu obklopujúceho a zatlá ajúceho starší prizmatický, vyššie hlinitý skoryl. 
Ochudob ovanie o Al sa deje prostredníctvom uvitovej substitúcie (CaMg(NaAl)–1), ktorá spôsobuje aj 
stúpanie obsahu Ca (až do 0,49 apfu). Turmalín sa tak približuje zloženiu feruvitu. Pri poklese obsahu 
Al pod hranicu cca 4–4,5 apfu sa za ína uplat ova  povondraitová substitúcia (Fe3+Al–1), ktorá 
spôsobuje pokles obsahu Al v turmalíne až na hodnotu 3 apfu.

Chemické zloženie turmalínu v skúmaných vzorkách je závislé od oxida ného stavu horniny 
a fluida. Nízkohlinité turmalíny môžu vznika  metasomatickými procesmi v prostredí bohatom Fe 
s relatívne vysokou fugacitou O2. Prítomnos  Fe3+ potvrdzuje zvýšený oxida ný potenciál prostredia 
spôsobený pravdepodobne prínosom meteorických fluíd. 

Možnou zdrojovou oblas ou klastík lúž anského súvrstvia sú na základe paleogeografickej pozície 
tatrika v spodnom triase pravdepodobne horniny metamorfného komplexu hercýnskych orogénnych 
zón dnešného Massif Central vo Francúzsku. Na druhej strane možnú zdrojovú oblas  materiálu 
zlepencov klapskej jednotky možno h ada  bu  v hypotetickej pieninskej kordiliére, alebo internejších 
komplexov kryštalinika južne od tatrika (veporikum, gemerikum). 
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