
Cermeľ — mladšie paleozoikum a t r ias 

(f. Grecula) 

Pásmo gemerika na styku s kryštal inikom Čiernej hory tvorí staropaleozická 
čermelská séria (ekvivalent gelnickej série), mladšie paleozoikum a trias. V dô

sledku násunu pr íkrovu gemerika na kryš ta l in ikum Čiernej hory horninové 
komplexy sú tektonicky redukované a intenzívne zošupinatené. Pre riešenie 
litologického vývoja jednotl ivých útvarov a vzťahu gemerika ku kryštal iniku 
bol v Cermeľskom údolí, asi 12 km severne od Košíc, lokalizovaný vr t SGRV10. 
Keďže vr t je ešte v prevádzke, účastníci exkurzie sa s geologickými výsledkami 
zoznámia až pri obhliadke vrtného jadra . 
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Obr. 12. Zjednodušený litologický profil vrtom SGR—V—10 

Fig. 12. Simplified Lithological Profile of the SGR—V—10 Bore
hole 

Alpínskoof io l i tová fo rmác ia S p i š s k o  g e m e r s k é h o r u d o h o r i a 

(D. Hovorka) 

Telesá bázických a ultrabázických hornín sú známe z rozličných útvarov 
Spišskogemerského rudohor ia : z kambrosi lúru (?) gelnickej série, kde oproti 
prevládajúcim kyslým erupt ívam tvoria len podradné zastúpené telesá, z de
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Vónu (?) rakoveckej série, v ktorej tvoria horninovú náplň diabázospilito
ke< atofýrovej formácie, z karbónu najmä južného pruhu (bázické intruzíva 
a c f užíva, ojedinelé aj ultrabázické telesá); z meliatskej série (perm—trias) sú 
známe telesá bazitov a ultrabazitov a napokon telesá pestrého petrografického 
typu z triasu. Posledné tvoria náplň alpínskej ofiolitovej formácie Spišskoge
merského rudohoria. 

Masívy alpínskej ofiolitovej farmácie Spišskogemerského rudohoria z petro
grafického hľadiska sú: 

a) Lherzolito-harzburgitová subformácia, do ktorej okrem horninových typov 
uvedených v názve patria aj ojedinelé zistené dunity a pyroxenity. Pre telesá 
ultrabazitov je charakteristická intenzívna serpentinizácia (70—95° o) s lokál
nym vývinom chryzotilu žilného typu (Dobšiná, Jasov, Jaklovce). Lherzolit
harzburgitová horninová asociácia predstavuje pravdepodobne nediferencova
ný, resp. málo diferencovaný materiál vrchného plášťa. Ide o typické ,,ne
zakorenené", resp. „alpinotypné" telesá. Na základe všeobecnej prítomnosti 
chromspinelidov sa celá asociácia tohto typu označuje aj ako „spinelové peri
dotity". Na telese v západnej časti košickej kotliny, ktorá je najpravdepodob
nejšie tiež členom tejto subformácie, bola v ostatných rokoch zistená fosílna 
kôra zvetrávania (skrytokryštalický magnezit, reziduálne Ni zrudnenie). 

b) Spilito-keratofýrová subformácia, ktorá bola definovaná len v ostatnom 
čase. Vzájomné vekové vzťahy členov uvedených subformácií vyplývajú z kon
taktnohydrotermálneho pôsobenia bázických magiem na serpentinity (Bretka, 
Jaklovce). Charakteristickým členom subformácie sú spilitizované diabázy. zná
me z mnohých lokalít severogemeridného a juhogemeridného pruhu mezozoika, 
a nátriové keratofýry (+ kremité keratofýry) z oblasti Jakloviec pri Marge
canoch. 

c) Geneticky odlišným členom ofiolitovej formácie sú metamorfované bazity 
s glaukofánom. Vznikli zložitými magmatometamorfnými procesmi (magma
tická diferenciácia, spilitizácia a lokálne pravdepodobne aj nátriová metaso
matóza, vysokotlakový metamorfizmus) z hornín spilitkeratofýrovej subfor
mácie v tektonicky exponovanej zóne smeru V—Z. Pritom tvorba súčasných 
textúrnych znakov (miestami detailné prevrásnenie) a minerálnej asociácie sa 
najpravdepodobnejšie viaže na kriedové fázy alpínskeho orogénu. Celú aso
ciáciu telies bazitov s glaukofánom možno označiť ako subformáciu metabazi
tov vysokotlakového (glaukofánového) metamorfizmu. 

Lokalizáciu rozhodujúcej väčšiny telies alpinotypných ultrabazitov v naj
južnejšej geologickej jednotke Západných Karpát, i napriek veľkému plošnému 
rozšíreniu mezozoických komplexov Západných Karpát, podmieňuje plytko 
u1 ižená Moho plocha, t. j . v oblasť s najtenšou kôrou. Na základe priestorovej 
" äzby telies alpínskej ofiolitovej formácie na zlomové systémy I. radu. podob

, ne ako je to aj pri telesách v karbóne a v meliatskej sérii, posledné pred
stavujú synchrónne členy lherzolitoharzburgitovej formácie v triase. Ide pri 
intrúzii len o ..hlbšie" uviaznuté členy alpínskej ofiolitovej formácie Spišsko
gemerského rudohoria. 

10. Jaklovce — ultrabázické horniny spodnotriasového veku 

(J. Zlocha) 
V severnej časti Spišskogemerského rudohoria poznáme výskyty ultrabá
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