
náty s oligomiktnými úlomkami hornín (sivé bridlice, kremeň, kyslé vulka

nity, kvarcity, pieskovce, serpentinit) , pieskovce, bridlice, slienité bridlice a vá

pence (obr. 13). 
Riešenie vekových vzťahov ultrabázických a bázických hornín je sťažené 

tým, že sa tu nevyskytujú sedimentárne horniny mladšie ako s t redný trias. Na 
základe výsledkov štúdia vzájomných vzťahov jednotlivých horninových typov 
možno konštatovať nasledujúce: 

a) Ultrabázické telesá sú spodnotriasového veku. Výskyt úlomkov serpent i

mzovaného ultrabázika, vlákien chryzolitu a produktov zvetrávania prejavujú

cich sa zvýšeným obsahom Ni v nadložných piesčitých karbonátoch poukazuje 
na predkampilský vek. 

b) Diabázy vystupujúce vo werfénskych bridliciach sa prejavili kontak tnými 
účinkami termického charakteru a vznikom kontaktných rohovcov. 

c) Styk diabázov so serpentini tmi je ostrý. V serpentinite v blízkosti styku 
su nepravidelné položky magnet i tu s chloritom a mastencom. Predpokladáme, 
že vznikli v dôsledku tepelného (rekryštalizácia magneti tu) a hydrotermálneho 
pôsobenia diabázu na ultrabázické teleso. 

d) Diabázy sú teda mladšími členmi danej formácie. Na základe termických 
účinkov na werfénske sedimenty a serpentinizované ultrabázika usudzujeme, 
že môžu byť strednotriasového veku, prípadne aj mladšie. Náhľad podporuje 
aj skutočnosť, že sa úlomky diabázov v poréznych karbonátoch v nadloží ser

pentinitových telies nenašli. 

11. Hodkovce — najrozsiahlejšie ultrabázické teleso z oblasti Západných Karpá t 

(J. Zlocha) 

V území východne od Moldavy a Jasova je známych niekoľko telies ul t ra

bázických hornín. Telesá pri Jasove a Rudniku v minulosti preverili pr ieskum

né vrty a banské práce, ktorých cieľom bolo posúdiť možnosť výskytu chryzo

tilového azbestu. Pri Hodkovciach sa ryhami a vr tmi zisťovali možnosti vý

skytu kryptokryštal ického magnezitu. V ostatných rokoch sa tu skúma plošné 
rozšírenie produktov zvetrávania obohatených niklom. 

Serpentini tové teleso pri Jasove je overené na ploche 500X200 metrov; zná

my rozsah telesa pri Rudniku je okolo 200X50 metrov. Podložím telies sú pies

kovce a ílovce, bridlice s vložkami slienitých vápencov (werfén). v nadloží 
vystupujú ílovité bridlice a lokálne vápence stredného triasu (Rudník). Men

šie časti telies sú pr ikry té len sedimentmi štrkovej formácie (íl, štrk, piesok). 
Ultrabázické teleso z územia južne od Hodkoviec je najväčším doteraz zná

mym telesom v oblasti Západných Karpát . Podľa výsledkov regionálnych 
a detailných geofyzikálnych prác, ako aj výsledkov vrtov predpokladáme 
jeho rozšírenie na ploche viac ako 100 km. Časť telesa  asi 200X400 metrov 
— vychádza na povrch: na ploche 3 km je pr ik ry té ílom. štrkom, pieskom 
a pyroklast ikami ryolitového typu s mocnosťou 5—60 m. Smerom n a J n a 
Cečejovce a Komárovce sa mocnosť sedimentov a pyroklastík postupne zväčšu

je na niekoľko sto metrov. Približne v centre komárovskej depresie navŕ ta l 
teleso v h ĺbke 943 m vr t Ko1 (GÚDS — 1966). Mocnosť telesa presahuje 500 
metrov. 
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Podľa výsledkov petrografického štúdia (D. H o v o r k a — I. R o j k o v i č 
1975) možno rozlíšiť nasledujúce horninové typy : 

a) serpentinizované duni ty až dunitické serpentinity, 
b) serpentinizované peridoti ty až peridoti t ické serpentinity, 
c) serpentinity, 
d) pyroxenity, 
e) gabropegmati ty. 
Najviac sú zastúpené serpentinizované peridoti ty a serpentinity. Dunity tvo

ria polohy s mocnosťou od niekoľkých dm do niekoľkých desiatok metrov. Naj 

výraznejšie polohy zistil š t ruk tú rny vrt Ko1 a vr ty v okrajových častiach ma

sívu (Hodkovce, Paňovce). Pyroxeni ty vystupujú prevažne vo forme pseudo

žíl mocných od niekoľko cm do niekoľko dm v serpentinizovanom peridotite 
a dunite. Pri severnom okraji telesa boli zistené niekoľkometrové polohy pyro

xenitu. Gabropegmat i ty tvoria žilky cm a dm radu. 
Výskyt uvedených horninových typov (dunit — peridoti t — pyroxenit) mož

no vysvetliť pr imárne diferenciačnými procesmi pri tuhnut í magmy. 
Na povrchu ultrabázického telesa sa v období od paleogénu do konca mio

cénu vytvárala kôra zvetrávania. Podľa zistených zón v profile kôry zvetrá

vania (zóna rozloženého serpent ini tu a zóna vylúhovania a karbonatizácie) 
bola kôra v zmysle klasifikácie I. I. G i n s b u r g a (1961) označená ako plošná 
kôra a zaradená do podtypu l c — kôra s okrovokremitým profilom (J. Z 1 o

c h a 1973). 
Mocnosť kôry zvetrávania dosahuje maximálne 40 metrov, obsah NiO sa po

hybuje od 0,3 do 1,2°, o, lokálne sa zistili aj bohatšie úseky. Časť kôry zvetrá

vania narušili a odniesli povrchové toky a erózia zálivov jazera (obr. 14). 
Prehľad o obsahu Cr a Au v telesách ultrabazitov v mladšom paleozoiku 

a v triase Spišskogemerského rudohoria včítane údajov o danom telese možno 
nájsť v prácach D. H o v o r k u (1975b) a D. H o v o r k u — M. J a r o š a (1974). 

Styk ultrabázického telesa s podložnými horninami (fylity, bridlice — star

šie paleozoikum?) je pri severnom okraji tektonický. Ďalšie doklady o geolo

gickej pozícii ultrabázického telesa pri Hodkovciach sa nezískali. Preto ana

logicky podľa ostatných výskytov v juhogemeridnom mezozoiku predpokladá

me jeho spodnotriasový vek. 

Obr. 14. Geologický rez 
Hodkoviec M = 1:5000 
(J. Zlocha 1974). 
Fig. 14. Geological Sec
tion of the Hodkovce 
Area, 1:5000 (J. Zlocha. 
1974). 
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