
nasunulo gemeridné paleozoikum. Relatívne mladšie deformačné štádium pod
mienilo vznik drobných a veľkých vrás smeru SZ—J V. Vrásové štruktúry po
sledných dvoch štádií majú priebeh S—J; resp. SV—JZ, a zvyčajne ich zvý
razňuje disjunktívna tektonika. 

Výsledná stavba ružínskej série je teda produktom polyaktových deformácií 
územia. Jej konkrétny štýl závisí od kvalitatívnych a kvantitatívnych aspek
tov naložených deformácií a má v smere a v profile synklinória variabilný 
charakter. V niektorých úsekoch štruktúry však možno preukázať inverznú 
povahu sekvencie, sprevádzanú (najmä v nekompetentných horizontoch) aj 
tektonickým nahromadením jednotlivých vrstiev. 

12. Košické Hámre — styk inverzných segmentov triasu ružínskej série 
s jurou a pozícia severojužnej stavby v deformačnom vývoji mezozoika 

(S. Jacko) 

Údolie potoka Bela severne od Košických Hámrov patrí ku klasickým profi
lom mezozoika ružínskej série. Profil Belej komentoval už D. Š t ú r (1869). 
Detailný litologický sled mezozoika tohto údolia opísal O. F u s á n (1960) pri 
hodnotení celkovej stratigrafickej náplne a stavby mezozoika Čiernej hory 
a Braniska. O tento sled sa opiera aj posledné stratigrafické členenie ružínskej 
série M. M a h e l a (in M. M a h e ľ et al. 1967). V zmysle prác citovaných 
autorov má sekvencia mezozoika v údolí Belej normálny sled s monoklinál
nym úklonom na J—JZ a jej najvrchnejším členom je asi 30 m mocná poloha 
tenkovrstvových šedých a zelenkastých vápencov s vrstvičkami bridlíc (ef. 
O. F u s á n, 1. c). D. Š t ú r (1. c.) upozornil, že tieto vápence pripomínajú neo
kóm. V takomto alternatívnom chápaní uvažuje o ich spodnokriedovom veku 
aj O. F u s á n (1. c). M. M a h e ľ (1. c.) ich zaraduje do neokómu. 

Exkurzná trasa prebieha 150—200 m východne od údolia Belej, ktoré je 
súčasťou zátopnej oblasti ružínskej priehrady (obr. 15). V záreze cesty bez

Obr. 15. Trasa exkurzie B (oblasť Čier
nej hory; S. Jacko 1975). 
Fig. 15. Excursion Route B (the Čierna 
Hora Area, S. Jacko, 1975). 

prostredné pod margecianskou líniou je odkrytý asi 60 m úsek modrošedých 
lavicovitých vápencov s rohovcami. V južnej časti odkryvu má vrstvovitost 
vápencov priebeh SZ—JV a prevažne mierny úklon na JZ. Analogickú po
zíciu majú aj osi otvorených cm ohybov vrstvovitosti okolo hľúz rohovcov. Po 
okolo 0,5 m mocnej dislokačnej zóne (v centrálnom úseku vápencov) sa vrst
vovitosť stáča do smeru S—J, má stredný úklon na V a nadväzuje na orien
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táciu východného ramena metrovej antiformy vyvinutej v podložných še-
dozelemých dynamometamorfovaných vápencoch. 

Tieto dynamometamorfované vápence sú litologicky ekvivalentné šedozele-
ným. vápencom s vrstvičkami bridlíc, ktoré v úrovni Belej vystupujú v tesnom 
podloží gemeríd. Petrograficky zodpovedajú dynamometamorfovaným ílovitým 
vápencom s rohovcami a tvorí ich kalcit, sčasti rekryštalizovaný (zvyčajne chlo
rit, menej sericit) ílovitý komponent, akcesorický kremeň, limonitizovaný rud
ný pigment a albit (An 06 — 10). Laminovanú odlučnosť vápencov kontroluje 
rytmické striedanie granoblastických prúžkov (kalcit ± kremeň + albit) 
z prúžkov ílovitého komponentu s ktorým asociuje limonitizovaný rudný pig
ment. Podľa reliktov izoklinálne prevrásnených rohovcov a izoklinálnych zám
kov ílovitého komponentu, je laminovaná odlučnosť vápencov klivážou osovej 
roviny izoklinálnych vrás. Vrásy smeru S —J vrásnia teda relatívne staršiu 
kliváž osovej roviny izoklinálnych vrás. 

V profile exkurznej trasy kontroluje foliáciu dynamometamorfovaných vá
pencov pozícia západného ramena severojužnej vrásy až po superponovanú 
trosku triascvých dolomitov, t. j . asi 300 m severne od margecianskej línie. 
Na báze triasových dolomitov je vyvinutá nesúvislá poloha rauwackov. Na 
stavbe dolomitov sa zúčastňujú v podstate dva systémy plôch. Lavicovitá od
lučnosť smeru V—Z so stredným úklonom na J, ktorú podľa rovnakého prie
behu šedopastelových šmúh možno pokladať za vrstvovitosť a severojužný sys
tém puklín a drvených zón. ktorý jednoznačne porušuje lavicovitú odlučnosť 
a symetrologicky zodpovedá kliváži osovej roviny smeru vrás S—J. Inverzná 
pozícia triasových segmentov na jure je teda staršia ako vznik severojužných 
vrás. Podľa autorových výskumov v iných úsekoch pásma Čiernej hory patria 
tieto vrásy k predošlému štádiu plikatívnych deformácií územia (S. J a c k o 
 P. R a j l i e h , 1. c). 

Sedozelené laminevané rohovcové vápence vystupujúce pri južnom okraji 
mezozoika ružínskej série pokladá za dynamometamorfovaný ekvivalent ro
hovcových vápencov vyvinutých pri severnom okraji jury. Takáto paralelizácia 
je opodstatnená pre už uvedené fakty i stavbu série. 

13. Severozápadná rázsocha Šivca 900 m od Ružínskej priehrady — 
časové vzťahy dislokačných zón smeru SZ —JV a SSV—JJZ, 

styk granodioritu s permom a permu s jurou 

(S. Jacko) 

Po mezozoických súvrstviach ružínskej série v údolí Belej a východne od jej 
sútoku s Hornádom vchádza trasa exkurzie do kryštalinika Čiernej hory — do 
štruktúrnej jednotky sľubického antiklinória. Ďalšia zastávka exkurzie je pri 
južnom okraji tejto jednotky. V profile lokality možno od SZ na JV študovať 
dynamometamorfované ekvivalenty granitoidov a kryštalických bridlíc graniti
zovaného komplexu Bujanovej a dynamometamorfované sedimenty permu, 
v ktorého nadloží (po redukcii triasu západne od lokality) vystupujú liasové 
vápence. 

Kryštalinikum lokality tvorí centrálnu juhozápadnú časť významného dis
junktívneho pásma smeru SZ—JV (s úklonom na JZ), ktorá sem zasahuje 
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