
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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zických a bázických hornín z okolia Dobšinskej ľadovej jaskyne, Jakloviec 
a Folkmára. Pri Jaklovciach výskumné a pr ieskumné práce zistili v bridlič

natopieskovcovom werfénskom súvrství osem serpentinitových telies smernej 
dĺžky od 50 do 1300 m a širokých 50 až 500 m. 

Ultrabázické horniny boli serpentinizačnými procesmi premenené. Z pri

márnych silikátových minerálov sa zachovali len ojedinelé črepinky olivínov 
a výrastlice bastit izovaných pyroxénov. Horninu v podstate tvoria minerá ly 
zo skupiny serpentínu s akcesorickými rudnými minerá lmi (chrómspinelidy, 
magneti t) . Porovnaním prepočítaných chemických analýz serpentinitov so stred

nými hodnotami rozmanitých typov ultrabázik podľa R. A. D a l y h o (1933) 
dospeli viacerí autori k náhľadu, že materskými horninami serpentinitov boli 
harzburgi ty a lherzolity (J. K a m e n i c k ý 1957, D. H o v o r k a 1965). 

Bezprostredným podložím telies serpentini tu sú bridlice a pieskovce, na 
Svablici vystupujú v podloží diabázy. Nadložie tvoria piesčité, porézne ka'rbo
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Obr. 13. Geologická mapa okolia Jakloviec (J. Zlocha 1969). 
Fig. 13. Geological Map of the Jaklovce Area (J. Zlocha, 1969). 
Vysvetlivky ako na str. 7. 
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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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