
Pásmo Čiernej hory 

(S. Jacko) 

Z á k l a d n é č r t y s t a v b y 

Je najvýchodnejším jadrovým pohorím Západných Karpát s klasickým sle
dom litologickostratigrafických celkov. Okrem kryštalinika (metamorfity a gra
nitoidy) sa teda na stavbe pohoria zúčastňujú oba mladopaleozoické útvary 
a mezozoikum, ktoré je voči starším útvarom v pozícii obalu. 

Okrem drobných segmentov triasu tvoria mezozoické horniny výplň vrchno
kriedových synformálnych štruktúr, ktoré majú zhodný (SZ—J V) priebeh 
s antiformálnymi štruktúrami rovnakého veku. Tieto základné elementy me
gastavby pohoria vyčlenil a definoval M. M a h e í et al. (1967). Synformálne 
štruktúry vypĺňa trias a jura. Prítomnosť kriedových sedimentov sa doteraz 
v pásme Čiernej hory (ani na Branisku) paleontologický nepotvrdila. 

Najjužnejšia megaštruktúra pásma Čiernej hory — hornádske synklinórium 
— sa zároveň (na margecianskej línii) tektonicky stýka s gemeridami. Hor
nádske synklinórium je vyplnené mezozoikom ružínskej série (M. M a h e I, 
1. c). Sporadicky (pri južnom okraji) sa v jeho nadloží zachovali tektonické 
trosky mladšieho paleozoika gemeríd. K špecifickým črtám mezozoika ružín
skej série patrí bežná absencia triasových horizontov v profile a výrazná dy
namometamorfóza najmä jurských súvrství. Chýbanie spodno. resp. stred
notriasových členov v horninovej sekvencii je prevažne tektonického pô
vodu, pretože redukovaný vývoj vrchného triasu série nemožno jednoznačne 
vysvetliť iba postsedimentárnou tektonikou. 

Vertikálne členenie ružínskej série je pre nedostatok spoľahlivých fosílií 
založené na litofaciálnych princípoch. Pre intenzívnu dynamometamorfózu nie
ktorých (často kritických) horizontov potriasovej sekvencie série bolo nevyh
nutné mikroskopicky spresniť litofaciálnu povahu týchto hornín a analýzu 
stavby série doplniť o systematické drobnoštruktúrne štúdium. 

Spracovaním potriasových sedimentov série sa preukázalo rozsiahle stiera
nie pôvodných biologických čŕt sprevádzané tvorbou kvalitatívne nových tex
túr, blastézou a zmenou mechanických a makroskopických vlastností do tej 
miery, že dynamometamorfované horniny pripomínajú úplne odlišné, zvyčajne 
primárne plastickej šie súvrstvia. Takéto črty sú príznačné pre dynamome
tamorfované rohovcové vápence v podloží margecianskej línie. Menej tran
sformované úseky týchto vápencov litologicky zodpovedajú rohovcovým vápen
com vyvinutým pri severnom okraji jury ružínskej série. Tu sa tieto vápence 
pozvoľne vyvíjajú z laminovaných tmavošedých ílovitých vápencov, ktoré sú 
najnižším členom jurského súvrstvia a striedajú sa s cm vložkami slieňovcov 
a prachovitých ílovitých bridlíc. 

Uvedené relácie naznačujú zložitejší štýl stavby série. Podľa výsledkov štruk
túrnej analýzy (cf. S. J a c k o 1972 in S. J a c k o — P. R a j l i c h 1974) sa 
na stavbe série zúčastňuje úplná alebo temer kompletná štruktúrna paragenéza 
štyroch deformačných štádií. V najstaršom štádiu deformácie sa sformovali 
veľké a malé (V—Z) šikmé vrásy, rekonštruovateľné najmä podľa prevráte
ného sledu lokálnej stratigrafickej sukcesie. Sporadicky sa zachovali aj v od
kry voch. V záverečnej fáze tohto štádia sa od J—JZ na pásmo Čiernej hory 
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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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