
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

59

Štruktúrny profil tektonitmi rolovskej strižnej zóny (veporikum 
iernej hory) 

R. Farkašovský1, K. Bónová2

1Ústav geovied, Technická Univerzita v Košiciach, roman.farkasovsky@tuke.sk 
2Ústav geografie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katarina.bonova@upjs.sk 

eologická stavba veporika iernej hory sa for-
movala v nieko kých štádiách vývoja v prie-

behu varískych, najmä však alpínskych tektono-
metamorfných procesov (Jacko, 2007). Veporikum 

iernej hory vystupuje na východnom okraji vnú-
torných Západných Karpát. Na SZ sa stýka s tatri-
kom Braniska, na JZ je margecianskou strižnou zó-
nou oddelené od paleozoických hornín gemerika. 
Severný a severovýchodný okraj je prekrytý sedi-
mentmi vnútrokarpatského paleogénu. Na východný 
a južný okraj transgresívne nasadajú sedimenty neo-
génneho veku. Veporikum iernej hory sa skladá 
z komplexov kryštalinika, obalových jednotiek 
a z trosiek cho ského príkrovu. Kryštalinikum ier-
nej hory je tvorené tromi litostratigrafickými jed-
notkami (komplexami), sformovanými po as varí-
skeho orogénu (Jacko, 1985). Lodinský komplex 
(ruly, svory, amfibolity) zodpovedá strednej litotek-
tonickej jednotke. Komplex Bujanovej (ruly, amfi-
bolity, migmatity, granitoidy) a miklušovský kom-
plex (migmatity, ruly, granitoidy) sú korelované 
s vrchnou litotektonickou jednotkou varískej stavby 
tatroveporického kryštalinika (Jacko et al., 1995). 
Kryštalinické komplexy sú navzájom oddelené 
strižnými zónami, ktoré sa formovali po as alpín-
skeho orogénu.  

Subparalelné strižné zóny sz. – jv. smeru, uklo-
nené na JZ sú dominantnými štruktúrami alpínskej 
stavby regiónu. Sú paralelné s priebehom marge-
cianskej strižnej zóny. Podstatná as  alpínskych 
tektonických pohybov v oblasti súvisí s pohybmi 
rôzneho kinematického charakteru práve v týchto 
strižných zónach. V kompresnom štádiu alpínskeho 
vývoja  sprostredkovali strižné zóny sv. vergentnú  
redukciu priestoru spojenú s násunom jednotiek ge- 
merika na veporikum iernej hory. Neskôr po as 

výzdvihu veporického basementu boli reaktivované 
pri jeho extenznom odstrešení. Najmladšie pohyby 
v strižných zónach mali kinematický charakter sub-
horizontálnych posunov (Jacko et al., 2001). V teré-
ne sa strižné zóny prejavujú ako zóny mylonitov, 
ktorých minerálne asociácie sved ia o deformácii 
v podmienkach ve mi nízkeho až nízkeho meta-
morfného stup a (Korikovskij et al., 1989). 

Predmetom výskumu bol približne 5 m hrubý 
profil tektonitov rolovskej strižnej zóny, na ktorej 
tektonicky hrani ia lodinský komplex a komplex 
Bujanovej. Sú asný mikroštrukúrny záznam v mylo-
nitoch strižnej zóny zodpovedá sz. – jv. horizon-
tálnym posunom pri jej terciérnej reaktivácii (Farka-
šovský, 2005). V profile sú zastúpené tektonity 
biotitických granodioritov komplexu Bujanovej 
s rôznym stup om deformácie od takmer nedefor-
movaných granitoidov po intenzívne deformované 
mylonity týchto hornín. Celý profil bol detailne ov-
zorkovaný s cie om získa  reprezentatívny materiál 
z jeho textúrne a štruktúrne rozdielnych zón. Pre 
popis stavebných prvkov tektonitov boli paralelne 
s lineáciou pretiahnutia minerálov a kolmo k foliácii 
zhotovené orientované výbrusy. Z reprezentatívnych 
typov tektonitov ako aj z deforma ne nepostihnu-
tých astí profilu boli pripravené silikátové analýzy 
(hlavné a stopové prvky) pre popis zmien chemic-
kého zloženia tektonitov v závislosti na zmenách 
intenzity deforma ného prepracovania. 

Skúmané tektonity možno ozna i  ako mylonity 
biotitických granodioritov. Z h adiska vzájomného 
percentuálneho zastúpenia matrix a porfyroklastov 
možno v profile pozorova  viacmenej postupný  
prechod od menej deformovaných protomylonitov         
(10 – 50% matrix) k mezomylonitom (50 – 90 % 
matrix) až ultramylonitom. Typicky vyvinuté mylo-
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nity obsahujú zhruba 60% matrix (mezomylonity). 
Na minerálnom zložení horniny sa v podstatnom 
množstve podie a kreme , muskovit, sericit a chlo-
rit. Živce, hematit, titanit a zirkón sú v hornine za-
stúpené len akcesoricky.

Mylonit má výraznú plošne-paralelnú stavbu. 
Dominantným folia ným prvkom je foliácia S. 
Strižné pásy sú vidite né len mikroskopicky. Konti-
nuálne vyvinutú foliáciu S definujú usmernené agre-
gáty sericitu, šošovkovité zrná kreme a a muskovit 
orientovaný plochami (001) paralelne s priebehom 
folia ných plôch. Agregáty sericitu, tvoriace pod-
statnú as  matrix, sú produktom sericitizácie živ-
cov. Materiál pôvodných živcov nie je v mylonite 
takmer vôbec zachovaný. Prvky staršej stavby 
(kreme , muskovit) tvoria porfyroklasty rozsegmen-
tované mladšími mikroštruktúrami, separované 
v smere foliácie S.  

Strižné pásy sú priame a uklonené vzh adom
k priebehu strižnej zóny. S foliáciou S zvierajú uhol 
približne 40o. Ich hrúbka neprekra uje 0,05 mm.  Sú 
nepriebežné, majú premenlivú d žku. Ak sú vyvi-
nuté párovo, s navzájom opa ným zmyslom strihu, 
zvierajú uhol 90o. Na tieto mikroštruktúry sa vz a-
huje minerálna asociácia chlorit + kreme , miestami 
sú mineralizované šmuhovitými agregátmi hematitu. 
Strižné pásy plasticky ohýbajú agregáty sericitu pri-
om vytvárajú typické asymetrické mikroštruktúry. 

Spôsobujú tiež krehkú frakturáciu starších porfyrok-
lastov.

Dôležitým procesom z h adiska vývoja myloni-
tu bol intenzívny transfer materiálu a silná separá- 
cia úlomkov porfyroklastov v smere paralelnom 

s priebehom foliácie S a naopak výrazná kontrak-
cia stavebných astíc v smere kolmom k priebehu 
foliácie S. 

Svoju úlohu v deforma nom procese granitoidov 
pravdepodobne zohrala aktivita fluíd. Roztoky bo-
haté na H2O umož ujú v strižných zónach vznik 
tektonitov nízkeho metamorfného stup a s vysokým 
obsahom s úd. Strižné zóny sú v týchto podmien-
kach dôležitými cestami migrácie fluíd. Fluidá 
umož ujú tlakové rozpúš anie kreme a a živcov 
pod vplyvom napätia už pri relatívne nízkych teplo-
tách, pri om rozpustené minerály sa môžu objavi
v miestach nižších tlakov alebo môžu by  odnesené 
zo strižnej zóny za výraznej redukcie objemu (Hip-
pertt, 1998). Chemické zloženie dymamicky meta-
morfovaných hornín v strižnej zóne a ich predpo-
kladaného protolitu (granitoidy) indikuje ur ité 
chemické zmeny po as kataklázy, o je v rozpore 
s pozorovaním Kamenického (1977). Ako nemobil-
né prvky resp. prvky distribuované pozd ž tzv. izo-
cony (sensu Grant, 1986) sa v takmer celej zóne ja-
via Al, Ti a Si. Významnejší nárast Si sa prejavuje 
v ultramylonite a asociuje so silicifikáciou horniny. 
Smerom k ultramylonitu striedavo narastá podiel K 
a Rb odrážajúc v mierne deformovanej hornine rela-
tívne stabilnú prítomnos  K-živca, v deformovanej 
postupnú redukciu K-živca a tvorbu sericitu. Na 
druhej strane množstvo Ba, Fe, Mg, Ca a Na oby-
ajne klesá v súvislosti s deštrukciou a rekryštali-

záciou tmavej s udy a plagioklasu. 
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