
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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z južných svahov Bujanovej. Poruchové pásmo je v podstate založené na s tyku 
granodiori tu a kryštal ických bridlíc. Oba typy hornín v jeho profile nah rá 
dza pestrá paleta blastokataklazitov — až po blastomylonity, resp. (v pr ípade 
kryštal ických bridlíc) po fylonity. Z rovnakého dôvodu sa zotiera aj pr iebeh 
hranice pôvodných hornín. 

Podľa geologických pomerov v širšom okolí lokality sa táto hranica kryje 
s centrá lnym úsekom disjunktívnej zóny a t reba ju klásť do morfologickej 
depresie rázsochy, asi 600 m juhozápadne od hrádze ružínskej priehrady. Menej 
deformované segmenty južne od tejto hranice patr ia len blastokataklast ickým 
(menej blastokakirist ickým) derivátom s t rednozrnného biotitického granodio

ritu. Tvoria diskovité telesá metrovej až desaťmetrovej mocnosti uložené vo 
foliácii blastomylonitov. Zvyčajne sú pres túpené rovnako (SZ—JV) orientova

nými dislokáciami s cm — dm zónami mylonitov. Relatívne mladšie disloká

cie smeru SSV—JJZ sú menej zastúpené. 
Poruchové zóny tohto typu zvyčajne rytmicky vyznievajú v okolitých hor

ninách. Takýto t rend je na lokalite prerušený naloženým asi 120 m širokým 
dislokačným pásmom smeru SSV—JJZ so s t rmým úklonom na VJV. Predmet 

né dislokačné pásmo zvýrazňujú zakorenené segmenty jurských vápencov 
a permu. Rauwacky jurských vápencov sú v úrovni rázsochy dezintegrované 
na štyri šupiny, medzi ktorými vystupujú metrové zóny ultramylonitov gra

nodioritu. V nadloží najväčšieho segmentu (asi 70X22 m) vystupuje zároveň 
12 m poloha dynamometamorfovaných permských drob. Smerom na J V vy

znievajú ul t ramyloni ty biotitického granodiori tu tejto zóny v blastomylonitoch 
lemujúcich vznik kryštal inika s permom. Rauwacky jurských vápencov sa na 
západných svahoch rázsochy redukujú nad úrovňou cesty Košické Hámre — 
Ružín. V záreze cesty vystupujú už len generálne s t rmo uklonené ul t ramylo
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Obr. 16. Rauwacky jurských zlepencov 
a dynamometamorfované droby permu 
(na pravej strane skalného brala na 
horizonte) zakorenené v ultramylonitoch 
biotitického granodioritu (spodná časť 
obrázku). SSV—JJZ poruchová zóna na 
severovýchodnej rázsoche Sivca (S. Jac
ko 1975). 
Fig. 16. Rauwackes of Jurassic conglo
merates and dynamometamorphosed Per
mian greywackes (on the right side of 
a rock cliff) rooted in the ultramylonites 
of biotitic granodiorites (seen on the low
er part of Fig. 16). Fault zone of NNE 
—SSW strike on the NE forked branch 
of the Sivec Hill (S. Jacko, 1975). 
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nity granodioritu so silne porušenými foliačnými plochami (obr. 16). Smerom 
na J—JZ a do nadložia granodioritu dislokačné pásmo rýchlo vyznieva a pre
chádza do samostatných dislokácií menšieho významu. 

Na východných svahoch údolia Tisovec v priamom podloží obalového per
mu vystupuje drobné, relatívne menej porušené teleso Kmetasomatického gra
nitu. Obsahuje však rovnaký inventár planárnych štruktúr ako severnejšie 
úseky kryštalinika. Na tomto granite východnej šie a na blastokataklasitoch 
bio atického granodioritu leží dynamometamorfované súvrstvie permu. Styk 
oboch horninových celkov je ostrý. Stavbu permského súvrstvia väčšinou kon
troluje severozápadný  juhovýchodný systém foliácie s úklonom na JZ. Na 
jeho zložení sa zúčastňujú najmä šedofialové epimetamorfované drobové pies
kovce, menej epidroby, zelenofialové fylitické bridlice, (resp. ojedinelé), poly
miktné dynamometamorfované konglomeráty s typickými vretenovite elongo
vanými obliakmi vlastného súvrstvia a podloženého kryštalinika. V ojedinelých 
prípadoch sú v perme zakorenené drobné šupiny rauwackizovaných jurských 
vápencov. Bezprostredný styk s nadložnými tmavošedými vápencami liasu pre 
silné zasutenie terénu nemožno pozorovať. 

Exkurzia ďalej pokračuje cez severovýchodný úsek charakterizovanej seve
rozapadnejjuhovýchodnej disjunktívnej zóny, ktorý tvoria prevažne fylonity 
oítalmitických migmatitov a žulorúl, do údolia Hornádu okolo hrádze ružín
skej priehrady. Na severovýchodných svahoch hrádze možno vidieť menej 
deformované ekvivalenty metamorfitov plášťa a granodioritu. Za novým mos
tom cez Hornád prechádzame ešte raz uvedeným severovýchodným dislokač
ným pásmom, ktoré sa okrem iných príznakov prejavuje aj tektonickým sty
kom kryštalinika (na západnej strane) s dolomitmi stredného triasu (na 
východnej strane Hornádu). V ďalšom úseku sa po oboch stranách nivy Hor
nádu vyvinuli fylonity kryštalinika. 

V intraviláne bývalej obce Ružín od cintorína vystupujú metakvarcity spod
ného triasu s fylonitmi plášťa granitizovaného komplexu Bujanovej v nadloží. 
Nerovnomerná distribúcia biotitického granodioritu, permu a stredného triasu 
na oboch svahoch údolia Ružínok (až po sútok Veľkého a Malého Ružínka) je 
sčasti modifikovaná zlomom smeru SSV—JJZ. Smerom na JV v údolí Malého 
Ružínka tvoria nadložie biotitického granodioritu strednotriasové dolomity, na 
ktorých ležia jurské vápence. 

14. Severovýchodná rázsocha Šivca — troska gemeridného karbónu 
na mezozoiku ružínskej série 

(S. Jacko) 

Superpozíciu gemeríd na jednotkách Čiernej hory zdôrazňujú aj výskyty 
ojedinelých krýh gemeridného paleozoika severne od margecianskej línie. Na 
túto skutočnosť v oblasti južne od Ružína prvýkrát poukázal O. F u s á n — 
Q. Z á r u b a — K. H r o m a d a 1954. K jednej z najväčších a naj externej ši ch 
krýh patrí kryha vystupujúca na severných svahoch Spáleného vrchu a na 
severovýchodnej rázsoche Sivca. Túto pôvodne súvislú trosku rozdelilo údolie 
Malého Ružínka na dva rovnako veľké segmenty, ktoré sa odlišujú aj náplňou. 
V oblasti Spáleného vrchu tvorí trosku gemeridného paleozoika karbón a perm. 
Na severovýchodnej rázsoche Sivca je prítomný len gemeridný karbón. 
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