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rjiy6iiHHoe crpoemie n Heoremibiií MariviaTH3M B paiioiie TpaiKKapnaTCKOii 
.lenpeciui 

B paôoTe BbiMjieHHioTca ocHOBHbie reocpH3iiHecKne aHOMamiH ycraHOB
jieHHbix B Kope TpaHCKapnaTCKoii ,aenpecnn. Mx aHOJiH3 M rcoJiorimecKaa 
MHTepnpeTauHa noKa3MBaeT Ha BO3MO>KHOC OTHOUJCHHC aHOMaJTOÚ K pac
npeflCJieHHio HeorCHHOro MarMaTH3Ma. PeniOHaJibHaa nojioKmejibHaa aHO
MaJlHH TSHÍCCTH H pC3VJIbTaTbI TCIIJIOTHOrO TeMeHHH, MaľHllTOMeTpMH 
H 30HM HH3KHX CKOpOCTeií MHTepiipeTHpOBaHbl K3K lipOHBJíeHHa BCpXHCH 
nacTM fliianMpoBoro íutama ciiocoôcTBOBaBUieio B03HMKHOBeHne Mar.viaTH

necKOro onara Ha py6e>Ke KOpw M nuama. 

Deep s t ruc ture and magmat i sm of Neogene age in the T r a n s c a r p a t h i a n 
depression (Eastern Slovakia and NE Hungary ) 

Main geophysical anomal ies in the crust are out l ined for the a rea 
of Transca rpa th i an depression. Analysis of ava i lab le da ta used for 
geological in te rpre ta t ion reveals possible re la t ion be tween anomal ies a n d 
the dis t r ibut ion of Neogene magmat i sm. The regional posi t ive grav i 
met r ic anomaly, anomalous heathf low values, m a g n e t o m e t r i c da ta a n d 
the presence of lowvelocity zones in the crust a re in te rp re ted in t e rms 
of reflecting apical port ions of a mant l e diapir t ha t induced t he gene
ra t ion of m a g m a reservoir at mant l e crust bounda ry . 

Objasnenie geotektonickej pozície 
neovulkanitov východného Slovenska a 
zakarpatskej oblasti je nerozlučne späté 
s analýzou vývoja neogénnej štruktúry 
transkarpatskej depresie. 

Zložitá štruktúrna stavba, rozmanitosť 
fácií podložia a magmatizmus dávajú 
podnet na mnohé diskusie o vývoji te j 

to časti Karpát. Podobný, ak nie ešte 
zložitejší obraz predpokladáme aj v hlb

ších častiach zemskej kôry tejto oblasti. 
Pri jeho analýze vychádzame najmä 
z geofyzikálnych polí, ktoré poskytujú 
na modelovanie hlbinnej stavby vhodný 
materiál. 

Seizmika 

V oblasti východoslovenskej panvy a 
jej okolí sa uskutočnili iba ropnopros
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pekčné seizmické merania s úlohou 
spresniť reliéf predterciérneho podložia 
pod flyšovými príkrovmi a vo východo

slovenskej panve. 
Najvýraznejšie reflexy z hlbinných 

úrovní bolí zachytené v pribradlovej 
zóne pri čase 3,3 s a zodpovedajú hĺbko

vým pomerom v 7—8 km. Leško et al. 
(1977) toto rozhranie považujú za reliéf 
kryštalinika s bázickými horninami, 
kým O. Fusán et al. (1971) tu na zákla

de analýzy tiažových anomálií interpre

tujú povrch granitovej vrstvy. Ak by 
išlo o väčšie akumulácie bázických hor

nín, mala by sa táto oblasť prejavovať 
zvýšeným magnetickým poľom. M. Fi-

lo — S. Medo (1977) vyčleňujú túto zónu 
v Západných Karpatoch ako najmenej 
magnetickú (amplitúdy pod 40 nT). 

Viac informácií poskytujú výsledky 
z meraní na medzinárodnom profile 
HSS III a seizmických profiloch RP5, 
6, 17 v ukrajinskej časti transkarpatskej 
depresie (Cekunov et al.. 1979). Mocnosť 
kôry tu v dôsledku malej mocnosti ba

zaltovej vrstvy (od 6 do 9 km) dosahuje 
jednu z najnižších hodnôt (25 km). Po

vrch kryštalinického podložia v t rans

karpatskej depresii vytvára klenbovitú 
štruktúru, ktorej krídla sa ponárajú 
pod východoslovenskú panvu a solotvin

skú depresiu. Transkarpatská depresia 
sa od ostatných častí Karpát odlišuje 
nielen značným zmenšením mocnosti 
kôry, ale aj jej fyzikálnou rôznorodos

ťou. Napr. v oblasti čopskomukačevskej 
depresie sa pod paleozoickým komple

xom vyskytuje vrstva so zníženou rých

losťou, aká pod solotvinskou depresiou 
chýba. Druhá vrstva zníženej rýchlosti 
je v spodnej časti kôry. bezprostredne 
nad hranicou diskontinuity MOHO. 
Predpokladá sa (Cekunov. 1969. Slávik, 
1974). že existencia zón znížených rých

lostí sa viaže s produktmi magmatic

kých procesov, ktoré sa v tejto oblasti 
odohrali. Podobné zloženie kôry podľa 
výsledkov gravimetrie predpokladáme 

aj v západnej časti transkarpatskej de

presie — v Potiskej nížine, ale tu chý

bajú výsledky HSS. 
Výsledky HSS potvrdili a v niekto

rých miestach spresnili pozíciu hlbin

ných zlomov oblasti. Za najvýznamnej

ší sa pokladá zakarpatský a pripanón

sky hlbinný zlom. V. G. Sviridenko 
(1976) ich považuje za hlavné, pretože 
vymedzujú jednotky a štruktúry s od

lišnvm vekom. 

Tiažové pole 

Tiažové pole v Západných Karpatoch 
silne ovplyvňujú účinky centrálneho 
karpatského tiažového minima, ktorého 
os prebieha zhruba od Gottwaldova cez 
Námestovo smerom na SV na poľské 
územie. V oblasti Vysokých Tatier sa 
vykliňuje do vnútorných jednotiek Zá

padných Karpát a zasahuje až do oblasti 
severne od Banskej Bystrice. Oblasť 
transkarpatskej depresie sa už nachádza 
v miestach južného elevačného tiažo

vého pásu, ktorý zahŕňa oblasť južného 
a východného Slovenska. 

Tiažové pole v oblasti východného 
Slovenska je veľmi členité (obr. 1). Ano

málne sa prejavujú tiažové elevácie vy

volané predterciérnym podložím, ktoré 
vystupuje až na povrch. Tieto tiažové 
elevácie označuje O. Fusán et al. (1971) 
ako košickú, humenskú a zemplínsku 
štruktúru. Ich výrazný prejav je umoc

nený prítomnosťou sedimentov centrál

nokarpatského paleogénu a neogénu, 
ktoré sa nachádzajú v ich okolí. Nové 
analýzy tiažového poľa v oblasti vý

chodoslovenskej neogénnej panvy a v jej 
okolí ukázali, že najvýraznejším prv

kom tiažového poľa je výrazná pozi

tívna regionálna tiažová anomália sme

ru SZ—JV, ktorej vrchol je v juhový

chodnej časti Potiskej nížiny (Pospíšil, 
1980) a ktorá pokračuje smerom na zónu 
pripanónskeho hlbinného zlomu (obr. 1). 



L. Pospíšil, T. Bodoky: Charakteristika hlbinnej stavby 327 

Pokračovanie anomálie v severovýchod

nej časti MĽR a zakarpatskej oblasti je 
vymedzené z podkladov menších mie

rok. Jej prejav je zrejmý aj v mapách 
Bouguerových anomálií. Kým tiažový 
účinok neogénnych sedimentov Košickej 
kotliny a solotvinskej depresie približne 
zodpovedá ich mocnostiam, v centre 
Potiskej nížiny a čopskomukačevskej 
depresie sa pri zväčšovaní mocnosti se

dimentov zväčšuje aj kladná aplitúda 

tiažových anomálií. Túto ..inverziu" in

terpretujeme (Pospíšil, 1980) ako dôsle

dok účinku čiastkového plášťového dia

píru. ktorý vstúpil do spodnej časti kôry 
po hlbinnom zlome a ktorý môže byť 
v oblasti transkarpatskej depresie zdro

jom neogénneho vulkanizmu. 
Ďalší anomálny prvok sa prejavuje 

v oblasti medzi Košicami a Prešovom, 
kde sa po zavedení opravy na účinky 
terciérnych sedimentov nachádza regio

[UD 3£Z2 ^ Ľ - ^ - J i 
Obr. 1. Schéma hlavných gravimetrických štruktúr v širšom okolí transkarpatskej de
presie 
1 — bradlové pásmo, 2 — tiažové elevácie predterciérneho podložia (štruktúry): A — hu
menská, B — košická, C — zemplínska. D — hanušovská, E — herlianska. F — albinov
ská, G — pozdišovská, H — užhorodská, I — čopská, J — berehovská, K — kisvárdska. 
L — marmarošská. M — bajamarská. 3 — tiažové elevácie vyvolané inými zdrojmi. 4 — 
hlavné tiažové depresie: a — graben Prešov — Sečovce — Kráľovský Chlmec. b — graben 
Szolnok — Debrecín, c — Košická kotlina, d — choňkovská depresia, e — čopskomuka
čevská depresia, f — solotvinská depresia. 5 — regionálna tiažová elevácia (čiastkový 
diapír?). 4a — predpokladaná hlbka podložia > 3000 m 
Fig. 1. Sketch map of main gravimetric features in the wider surroundings of the Trans
carpathian depression 
1 — the Klippen belt. 2 — gravimetric anomalies of the preCenozoic basement (struc
tures): A — Humenné. B — Košice. C — Zemplín. D — Hanušovce. E — Herľany. F — 
Albínov, G — Pozdišovce. H — Uzhgorod, I — Chop. J — Beregovo, K — Kisvárda. 
L — Maramures, M — Baia Mare, 3 — gravimetric highs induced by other sources, 4 — 
main gravimetric depressions: a — Prešov— Sečovce — Kráľovský Chlmec graben struc
ture, b — Szolnok — Debrecen graben structure, c — Košice basin, d — Choňkovce de
pression, e — Chop — Mukachevo depression, f — Solotvino depression, 5 — regional gra
vimetric high (partial diapir ?), 4a — inferred basement surface isoline 
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nálna tiažová depresia, pravdepodobne 
zodpovedajúca ľahšiemu granitoidnčmu 
komplexu Čiernej hory. Menej pravde

podobná je prítomnosť rozsiahlych ul

trabázických telies s relatívne nízkou 
hustotou. V prospech takejto interpre

tácie svedčí pás rozsiahlych a relatívne 
nízkych magnetických anomálií korelu

júcich s už uvedenou tiažovou depre

siou. 
Anomálnym prvkom tiažovej mapy 

v severovýchodnej časti Maďarska je 
pás záporných anomálií zodpovedajúci 
zakrytým flyšovým sedimentom Szol

nok—Debrecín. Jeho ukončenie je ostré 
a prejavuje sa náhlym zúžením a oto

čením na V. Lokálne tiažové anomálie 
v blízkosti elevačnej zóny pripanónske

ho hlbinného zlomu sú odrazom pocho

vaných vulkanických aparátov. Jediným 
prejavom podložia je elevačná tiažová 
zóna južne od Kisvárdy. Výsledky seiz

miky tu potvrdzujú existenciu vyzdvih

nutej kryhy (Bodoky et al., 1974). 
V sovietskej časti depresie sa výrazne 

prejavuje berehovská elevačná zóna. 
patriaca do zóny pripanónskeho hlbin

ného zlomu (Merlič — Spitkovskaja. 
1965). Paleozoická elevácia. potvrdená 
vrtmi v okolí Užhorodu, sa končí na 
tiažovom gradiente smeru SV—JZ zá

padne od Mukačeva. 
Juhovýchodne od Výšková, t. j . v so

Jotvinskej časti depresie, nastáva vý

razný pokles tiažových anomálií. Spô

sobuje ho väčšia mocnosť terciérnych 
sedimentov a jednak sa tu preja

vuje vplyv ukončenia regionálnej tia

žovej elevácie. Aj keď v tejto oblasti 
nevychádzame z podrobných tiažových 
podkladov, ukončenie zdroja tejto regio

nálnej anomálie pred solotvinskou de

presiou možno vymedziť dostatočne 
presne. 

Slanské vrchy, podobne ako Vihorlat 
až Gutínske vrchy a ostatné vulkanické 
horstvá sú po obvode, resp. v osi uve

denej pozitívnej regionálnej tiažovej 

anomálie. Vzťah neogénneho vulkaniz

mu anomálií svedčí o tom, že magma

tizmus oblasti transkarpatskej depresie 
je priamo spätý s vývojom tejto štruk

túry. 

Magnetické pole 

Z priebehu magnetických anomálií 
vychodí (Filo — Medo. 1977), že naj

výraznejšia zmena v orientácii základ

ných magnetických štruktúr je východ

ne od spojnice Poprad—Košice. Táto 
hranica sa prejavuje ako zóna s najväč

ším počtom anomálií, a to nielen na 
území Slovenska, ale aj PĽR, MĽR a 
zasahuje aj na územie východosloven

skej panvy. V oblasti východného Slo

venska sa amplitúda anomálií pohybuje 
od 50—100 nT (výnimkou sú účinky vy

volané neovulkanitmi). Výraznejším 
anomálnym prejavom v centrálnej časti 
východoslovenskej neogennej panvy je 
„sečovská" regionálna magnetická ano

mália (obr. 2), ktorú detailnejšie analy

zovali L. Pospíšil M. Filo (1977). 
Účinok anomálie zodpovedá magnetic

kému prostrediu uloženému v hĺbko

vom intervale 5.5 až 11 km. Podobné 
magnetické anomálie v intenzite 20— 
80 nT, ktoré odrážajú hlboké magne

ticky aktívne podložie, sú v centrálnej 
časti transkarpatskej depresie (Sobakar 
et al.. 1975). 

Magnetické anomálie v severovýchod

nej časti panónskeho bazénu sú indi

kované najmä zakrytými neovulkanic

kými komplexmi (obr. 2). Magnetické 
pole v oblasti panónskeho bloku detail

ne analyzoval K. Possgay (1966). Z in

terpretácie vyplynulo, že väčšina po

chovaných vulkanitov v severovýchod

nej časti MĽR je v hĺbke od 1.0 až 
1.5 km. Len v oblasti Szolnok—Debre

cín sú približne o 1 km hlbšie. 
Zdroj magnetickej anomálie zistenej 

v oblasti Kisvárdy (obr. 2) K. Possgay 
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(1966) predpokladá v predterciérnom 
podloží. Jej zistenie umožňuje hľadať 
súvislosť medzi pokračovaním rožňav

skej línie a prítomnosťou ultrabázic

kých telies v juhovýchodnom smere po

sledných známych prejavov z okolia 
Komároviec. 

Ďalšie magnetické anomálie, ktoré 
majú veľké plošné rozšírenie, sú vyvo

lané neovulkanitmi Slanských vrchov, 
Vihorlatu, Gutínskych vrchov, pásmom 
zemplínskoberehovských pochovaných 
vulkanických vrstiev a Tokajských 
vrchoch. Ich intenzita sa v aeromagne

tických mapách pohybuje v rozmedzí 
— 500 do + 5 0 0 nT. 

Tepelné a tlakové pomery 

Na indikovanie aktívnych zón zem

skej kôry a osvetlenie príčin je veľmi 
dôležité poznať zóny tepelných tokov, 
hlbinných teplôt a tlakov. V ostatných 
rokoch sa tepelnotlakovými pomermi 
v oblasti východoslovenského neogénu 
podrobne zaoberal R. Rudinec (1978). 
Toto územie Západných Karpát sa pre

javuje vysokými tepelnými tokmi — 
110 m V . t n  2 (Cermák, 1979). 

R. Rudinec (1978) na základe kore

lácie intenzity magnetického poľa a veľ

kosti geotermického stupňa predpokla

dá existenciu dvoch magnetických ko

m
 3
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Obr. 2. Schéma hlavných magnetických štruktúr v širšom okolí transkarpatskej depresie 
1 — predterciérne podložie. 2 — bradlové pásmo. 3 — magnetické anomálie z predter
ciérneho podložia: a — sečovská, b — kisvárdska, c — moldavská, d — berehovská, 4 — 
magnetické anomálie nad neovulkanitmi. 5 — magnetické anomálie nad povrchovými vul
kanitmi. 6 — vulkanické centrá, intruzívne komplexy, 7 — regionálna tiažová elevácia 
(čiastkový diapír?) 
Fig. 2. Sketch map of main magnetic structures in the wider surroundings of the Trans
carpathian depression 
1 — preCenozoic basement. 2 — the Klippen belt, 3 — magnetic anomalies induced by the 
preCenozoic basement: a — Sečovce, b — Kisvárda, c — Moldava, d — Beregovo, 4 — 
magnetic anomalies over neovolcanic masses, 5 — magnetic anomalies over buried neovol
canite masses. 6 — volcanic centre, intrusive complex, 7 — regional gravimetric high 
(partial diapir ?) 
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zubov. Keď si uvedomíme rozmer tele

sa, ktoré tieto anomálie vyvoláva, javí 
sa nám takáto interpretácia ako nereál

na. 
Zaujímavé výsledky poskytuje mapa 

plošného rozloženia tlakových pásiem 
východoslovenskej panve (Rudinec, 
1978). ktorá veľmi dobre koreluje 
s vrcholovou časťou pozitívnej tiažovej 
anomálie. Túto zónu zvýšeného tlaku 
vydeľuje trebišovské a močarianske 
zlomové pásmo a zodpovedá zóne naj

väčšej subsidencie. 

Recentné pohyby a seizmotektonické 
zóny 

Súčasné vertikálne pohyby zemskej 
kôry a seizmoaktívne zóny sa pokladajú 
za výsledok vnútorných procesov pre

biehajúcich vo vrchnej časti litosféry. 
Podľa súčasných výsledkov, ktoré vy

plynuli z analýzy recentných pohybov 
a seizmotektonických zón v oblasti Zá

padných Karpát (Kvítkovič — Plančár, 
1977). sa oblasť východoslovenského 
neogénu prejavuje ako samostatný blok 
(východoslovenský) s intenzívnymi po

hybmi poklesového charakteru (od 0.0 
do 2.0 mm za rok). Výrazné seizmotek

tonické zóny s ohniskami plytkých ze

metrasení ohraničujú tento blok zo SV 
a JZ. Isté disproporcie sú na styku 
s územím MĽR a ZSSR. kde rozdiely 
v intenzite a smere pohybov voči vý

chodoslovenskému bloku dosahujú hod

notu až 2.0 mm za rok (Sobakar et al.. 
1975). 

Zaujímavé výsledky poskytli merania 
horizontálnych pohybov v centrálnej 
časti transkarpatskej depresie (Gofštejn, 
1975). Ukázali, že horizontálne pohyby 
území na rozličné strany od zakarpat

ského hlbinného zlomu majú rôzny 
smer. Zatiaľ čo sa územie s flyšovými 
komplexmi pohybuje na SV, štruktúra 
transkarpatskej depresie sa pohybuje na 

JZ. Takýto pohyb, ktorý sa s pohybmi 
dvíhajúcich hmôt z obdobia paleoalpín

skeho orogénu nestotožňuje, je známy 
aj z konca obdobia neogénu. Prejavil sa 
v zodpovedajúcom naklonení pňov soľ

ných diapírov. ako aj presunutím flyšu 
na miocénne horniny pozdĺž severnej 
hranice depresie (Gofštejn. 1975). 

Magmatizmus 

Neogénny vulkanizmus v oblasti t rans

karpatskej depresie mal v zásade dvo

jaký charakter — kyslý (ryolitový) a 
intermediárny (andezitový). Prvé pre

javy kyslého vulkanizmu sú známe zo 
sedimentárnych súvrství egenburgu a 
karpatu (Slávik, 1974) z okolia Prešova. 
V zakarpatskej oblasti je regionálne 
rozšírený po celom území a známy ako 
novoselinský horizont plagioliparitových 
tufov (Spitkovskaja, 1973). 

Ďalšia etapa ryolitového vulkanizmu, 
ktorá má rovnako regionálne rozšírenie, 
pochádza z obdobia bádenu a pokračuje 
až do sarmatu. Jeho rozšírenie koinci

duje s vrcholovou etapou vývoja panvy 
a kontroluje ho pozdĺžny systém zlomov 
smeru SZ—JV v celom rozsahu štruk

túry (obr. 3). 
Intermediárny vulkanizmus reprezen

tujú komplexy hornín diferenciačného 
radu andezit — bazalt, andezit — da

cit — ryolit, ktoré sú zastúpené efuzí

vami. pyroklastikami a geneticky s ni

mi spätými subvulkanickými telesami. 
Horninové komplexy tohto vulkanizmu 
v oblasti transkarpatskej depresie a jeho 
okolí tvoria tieto hlavné štruktúry 
(obr. 3): 

1. zemphnskoberehovské pásmo po

chovaných vulkanitov (sem zaraďujeme 
aj zistené pochované vulkanity zo seve

rovýchodnej časti MĽR). 2. pochované 
vulkanity v oblasti szolnockého grabe

nu. 3. Tokajské vrchy, 4. Slanské vrchy. 
5. Vihorlat — Popričný vrch a Gutinske 
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vrchy, 6. Gutínske vrchy (Rumunsko). 
Vek týchto vulkanických štruktúr je 

od bádenu do panónu (Spitkovskaja, 
1975. Vass et al.. 1978). Výnimkou sú 
pochované vulkanické horstvá v pries
tore szolnockého grabenu. kde sa vek 
bližšie neanalyzoval. 

Osobitná pozornosť sa v ostatnom 
čase venuje skúmaniu subvulkanických 
intrúzií dioritového až dioritovoporfy

ritového typu, ktoré sú spravidla v aso

ciácii s endogénnou mineralizáciou. Ná

hľady na ich pôvod v jednotlivých ob

lastiach sú rozmanité. S. M. Spitkovska

ja (1973) vydeľuje tento komplex ako 
samostatný, volá ho „hypoabysálnym 

komplexom" a zaraďuje ho do spodné

ho sarmatu až panónu, t. j . do obdobia 
najväčších a najrozsiahlejších vulkanic

kých prejavov v tejto oblasti. Najčas

tejšie sa komplex spája so subvulkanic

kými produktmi efuzívneho komplexu. 
Je to odôvodnené prítomnosťou tohto 
komplexu v blízkosti alebo priamo 
v centre prívodného systému vulkanic

kého aparátu. Veľmi výrazne sa tieto 
telesá prejavujú v geofyzikálnych po

liach. V tiažovom poli sú nad nimi ostré 
lokálne pozitívne anomálie. Magneto

metria a geoelektrické metódy spravidla 
indikujú ich sprievodný efekt, a to pre

jav propylitizácie. 
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Obr. 3. Schéma zlomových zón podra geofyzi 
1 — regionálna tiažová elevácia, 2 — rozhra 
karpatskej depresie (v zakarpatskej časti up 
3 — interpretované priečne rozhrania, ktoré 
nenie intermediárneho vulkanizmu, 4 — hla 
5 — príkrovové (sklzové) línie a prešmyky 
túry, 7 — bradlové pásmo 
Fig. 3. Sketch map of zones according to the 
1 — the regional gravimetric high, 2 — boun 
Transcarpathian depression (the Transcarpat 
1976). 3 — interpreted transversal boundary 
distribution of intermediate volcanic masses, 
structure, 5 — nappe basal surface and overt 
ture, 7 — the Klippen belt 

kalných údajov 
nia obmedzujúce pozdĺžne štruktúry trans
ravené podlá podkladov Sviridenka. 197(i). 

mali hlavný vyznám pre vznik a rozmiest
vné zlomy (rozhrania) obmedzujúce grabeny. 
6 — intruzívne komplexy, kolapsové štruk

geophysical indication 
dary delimiting longitudinal structures in the 
hian Ukrainia part modified from Sviridenko 
with main significance for the generation and 

4 — main fault (boundary) limiting graben 
hrust. 6 — intrusive complex, collapse struc
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Pri posudzovaní otázky z hľadiska 
známych geofyzikálnych údajov vidieť. 
že väčšina intruzívnych komplexov (te

lies) je v osi po obvode zistenej regio

nálnej tiažovej anomálie (obr. 3) v mies

tach, kde sa v priestore transkarpatskej 
depresie na priečnych zlomoch odohrali 
výrazné vertikálne pohyby. Tieto po

hyby možno pokladať za dôsledok vy

stupujúceho čiastkového diapíru (mag

matického ohniska), ked" sa substrát 
vydúval a v dôsledku toho priečne lá

mal. Tak sa hlbinný dosah už existu

júcich regionálnych zlomov zväčšil. 
V takýchto podmienkach generácie di

ferencovanej magmy pravdepodobne 
vystupovali do prípovrchových častí 
kôry. Výstup magmy zo spodnokôrové

ho až vrchnoplášťového kozuba, ktoré

ho existenciu predpokladáme na zákla

de interpretovanej tiažovej anomálie 
(Pospíšil. 1980). pravdepodobne ovplyv

ňovali procesy asimilácie horninami 
kôry v dôsledku jeho pulzačného cha

rakteru (Spitkovskaja. 1975). 

Záver 

V priestore transkarpatskej depresie 
sú zaregistrované javy zodpovedajúce 
poslednému štádiu diapirizmu, keď sa 
vytvárali čiastkové diapiry (3—4 gene

rácie), ktoré plnili funkciu magmatic

kých rezervoárov (kozubov). Tento fakt 
podporujú najmä výsledky gravimetrie 
(Pospíšil. 1980). teplotné a tlakové cha

rakteristiky (Rudinec. 1978), zistené 
zóny nízkych rýchlostí (Cekunov et al., 
1969) a výsledky magnetometrie. 

Napriek tomu. že sa väčšina vulka

nických masívov z hľadiska datovania 
podrobnejšie neskúmala, možno podľa 
priestorového rozšírenia, podobnosti vo 
vývoji a prítomnosti chemicky aj mine

ralogický analogických komplexov v 
jednotlivých štruktúrach (Lang, 1976. 
Spitkovskaja. 1973. Ostafijčuk et al.. 
1977 a i.) usudzovať aj o prítomnosti 

spoločného magmatického zdroja. Aj 
prítomnosť a charakter subvulkanických 
intrúzií, ako aj prejavy endogénneho 
zrudnenia potvrdzujú existenciu mag

matického ohniska v plytkých hĺbkach 
litosféry. Na základe týchto faktov po

kladáme vulkanizmus Slanských vrchov, 
Vihorlatu. Gutínskych vrchov a ostat

ných vulkanických horstiev v oblasti 
transkarpatskej depresie za výsledok 
magmatických procesov odohravších sa 
vo vrchnoplášťovom až spodnokórovom 
diapíre. ktorý interpretujeme. 

Recenzoval M. Mahet, I. Marušiak 
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Deep structure and magmatism of Neogene age the Transcarpathian 
depression (Eastern Slovakia and NE Hungary) 

ĽUBOMÍR POSPÍŠIL, TAMÁS BODOKY 

Geotectonic position of neovolcanites in 
Eastern Slovakia and in the Trascarpatian 
region of USSR may be explained only assum
ing the development of Neogene structure in 
the Transcarpathian depression. Geophysical 
pattern of the area has been analyzed with 
aim supplying a suitable base for the mo
delling of the deep structure. 

DSS data 

Conspicuous DSS data have been obtained 
along the international DSSIII profile com
pleted by further seismic profiles (RP5, 6 
and 17) localized in the Ukrainian part of the 
Transcarpathian depression (Chekunov et al. 
1979). The crustal thickness attains here but 
25 km i. e. a value which is among the lowest 
found in the Carpathian arc. The feature is 
explained by attenuation of the "basalt layer" 
to only 6—9 km. The crystalline basement 
surface creates here a domal elevation with 
NE—SW running axis and merging on flancs 
beneath the East Slovakian and Solotvino 
basins respectively. 

Gravimetry 

The most pronounced anomalies are that 
of gravimetric highs induced by the preCe
nozoic basement the latter even outcropping 
at places. Such elevations characterize the 
effect of the Košice. Humenné and Zemplín 
partial structures (Fusán et al. 1971). New 
analysis of gravimetric data from the East 
Slovakian Neogene basin revealed that the 
backbone of the gravimetric field is created 
by a well expressed positive gravimetric 
anomaly of NW—SE elongated shape with 
a peak in the SE part of the Potiská nížina 
lowland continuing into the zone of the Peri
pannonian deepseated fault (Pospíšil 1980, 
fig. 1). 

Local gravimetric highs situated near the 
elevation along the Peripannonian deepseated 
fault reflect buried volcanic edifices. The 
single effect of the basement is the elevation 
belt southernly from Kisvárda according to 
seismic data (Bodoky et al. 1973). 

In the Soviet part of the depression, the 
pronounced Beregovo elevational bell belongs 
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to the zone of the Peripannonian deep-seated 
fault (Merlich — Spitkovskaya 1965). The 
elevation of the Paleozoic basement drilled 
near Uzhgorod is confined by a gravimetric 
gradient of NE—SW strike westernly from 
Mukachevo. 

In the Solotvino depression SE from 
Vyshkov, positive gravimetric anomalies di
minish both due to the considerable thickness of 
the Cenozoic basin filling and that the re
gional anomaly disappears here as well. 

Magnetometry 

Outstanding feautre in the central part of the 
East Slovakian Neogene basin is the Sečovce 
regional magnetic anomaly (fig. 2) analyzed in 
detail by Pospíšil — Filo (1967). Similar ano
malies of 20—80 nT intensity occur also in 
central part of the Transcarpathian depression 
(Sobakar et al. 1975) being related here to the 
deep basement. Magnetic anomalies in the 
NE portion of the Pannonian basin point to 
buried neovolcanic complexes. The most pro
nounced magnetic anomaly at Kisvárda is 
probably caused by the effect of preCenozoic 
basement (Pozsgay 1966). 

Further well expressed magnetic anomalies 
are induced by neovolcanic masses of the 
Slanské vrchy Mts„ Vihorlat — Gutin Mts. 
and Tokaj Mts. Single intensities fluctuate 
between —500 and +500 nT. 

Temperature pressure relations 

Temperature pressure relations in the East 
Slovakian Neogeno basin have been assumed 
recently by Rudinec (1978). Highest HFvalues 
in the Western Carpathians are confined to 
the area (110 mWm). The bedding pressure 
distribution map compiled by Rudinec (1978) 
reveals good correlation between high pressu
re values and the location of highest positive 
gravimetric anomalies. The highpressure zone 
limited by the Trebišov and Močarany fault 
belts covers also the zone of highest sub
sidence rates in the basin. 

Recent mavements and scismotectonic zones 

Up to date analysis of recent movements 
and of seismotectonic zones in the Western 
Carpathians (Kvítkovič — Plančár 1977) de
limits the East Slovakian Neogene basin as 
the autonomous East Slovakian block unit 
where intense subsiding movements of a 
0—2.0 mm. year1 rate do occur. Well ex
pressed seismotectonic zones bearing shallow 
earthquake foci delimit the block from NE 

and SW side. Horizontal movement rates in 
central parts of the Transcarpathian depression 
(Gofshtein 1975) reveal opposite direction on 
both sides away from the Transcarpathian 
deepseated fault. 

Magmatic features 

Volcanic activity in the Transcarpathian 
depression produced both acid (rhyolite) and 
intermediate (andesite) masses during the 
Neogene. First acid tuffaceous layers are re
ported from beds of Eggenburgian and Kar
patian age near Prešov (Slávik 1974). Similar 
tuffs are widespreaded in Transcarpathian 
Ukraine known here under the name of the 
Novoselitze horizon of plagioliparite tuff 
(Spitkovskaya 1973). 

The second stage of acid volcanism is of 
regional extent as well appearing during the 
Badenian and Sarmatian. The time of vol
canic activity coincides with the most inten
sive basinal development and centres of it 
are situated along a longitudinal fault system 
in the entire area (fig. 3). Volcanic edifices 
composed by intermediate volcanics (ande
sitoid basalt, andesite. dacite and rhyolite). 
where several subvolcanic bodies intruded, 
develop gradually from the Badenian to 
Pannonian. Such subvolcanic bodies carry 
important endogenous mineralization and are 
recently under extensive investigation. 

Views on their origin are various. Spit
kovskaya (1973) delimits such bodies into her 
independent "hypoabyssal complex" of Lo
wer Sarmatian to Pannonian age covering the 
period of the highest volcanic activity in the 
area. More frequently, the generation of the 
intrusive complex is explained as the sub
volcanic suite to stratovoicanic edifices. The 
bodies are well expressed in geophysical 
maps as well, by sharp gravimetric anomalies. 
Magnetometric and geoelectric data point to 
their widespreaded propylitization. 

The distribution of these intrusive bodies 
on the geophysical background indicates that 
single bodies are confined to the axis or to 
the outlines of the regional gravimetric high 
(fig. 3) at places where considerable move
ments occured along transversal faults in the 
Transcarpathian depression. Such movements 
are plausibly explained by the action of an 
ascending diapir imposing fracturation on its 
mantle and serving as magmatic reservoir 
(chamber) for volcanic activity. Under such 
conditions, single generations of differentia
ted magma may have ascended up to upper 
crustal levels. 
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Conclusions 

Geophysical features registered in the area 
of Transcarpathian depression are explained 
by diapirism reflecting mainly the last stages 
of diapiric magma ascension. Partial diapirs 
acting as magmatic reservoirs (chambers) 
affected the structural development of the 
basement. Mainly the gravimetric pattern 
(Pospíšil 1980), the temperature pressure dis
tribution (Rudinec 1978), the low-velocity 
zones present (Chekunov et al. 1969) as well 
as magnetometric data support such interpre
tation. 

Disregarding the hitherto insufficient 
knowledge on volcanic edifices most of which 

are buried in the area, it is possible to assume 
a common magmatic source for all volcanic 
edifices according to the spatial distribution 
pattern, similarities in development and from 
chemical and mineralogical similarity of 
participating rock units in single edifices 
(Spitkovskaya 1973, Lang 1976, Ostafiychuk 
et al. 1977 a. o.). Moreover, the presence and 
nature of subvolcanic bodies, the endogenous 
mineralization present all this points to a 
common magmatic source located in shallow 
lithospheric levels. Accordingly, the volcanic 
activity in the Transcarpathian depression 
during the Neogene may be explained as the 
result of magmatic processes within this 
upper mantle-to-lower crustal diapir. 

ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Z. C u l m a n o v á : Technický projekt pe
Irochemicko-petrologkkťj databanky (Bra
tislava 27. 2. 1981) 

V rámci úlohy III46 8 Výskum možností 
aplikácie numerickej analýzy a medzných 
vied v geológii sa postupne naprogramovali 
všetky známe petrochemické klasifikácie apli
kované na vzorky hornín karpatskej sústavy. 
Typy hornín sa vymedzili metódou združova
cej analvzy, pričom vstupnými hodnotami boli 
chemické a modálne údaje vybraných vzoriek 
alebo koeficienty vypočítané niektorou petro
chemickou klasifikáciou. 

Vstupné hodnoty uvedených metód sa čí
tali z diernej pásky a výsledky vytlačili vo 
forme tabuliek alebo grafov. Vstupné ani vý
stupné hodnoty sa po skončení výpočtu na 
magnetických médiách neuchovávali. 

Pri práci s väčším súborom vzoriek a pri 
ich výbere do spracovania podľa rozličných 
kritérií bolo treba uvažovať so založením 
databanky. 

Aj keď prvý koncepčný návrh databanky 
vznikol už v roku 1975, ku konkrétnemu ná
vrhu a realizácii sa mohlo prikročiť až v roku 
1979, keď sa vyriešila otázka vhodného tech
nického vybavenia (počítač EC 1033) a zá
kladného programového vybavenia (databá
zový systém IDMS pracujúci s hierarchickou 
a sieťovou štruktúrou dát). 

Návrh štruktúry dát riešenej petrochemic
kopetrologickej databanky rešpektuje tieto 
požiadavky: 

1. Naplnenie bázy dát základnými údajmi 
o vzorkách. 

2. Aktualizácia bázy dát základnými údaj
mi. 

3. Vykonanie petrochemických klasifikácií 
jednotlivých vzoriek metódami Bartha. CIPW. 
Pfeiffera . . . atď., tlač výsledkov klasifikácií, 
príp. ich uloženia do bázy dát. 

4. Určenie názvov hornín pomocou algorit
mov na základe výsledkov petrochemických 
klasifikácií, tlač názvov, príp. ich uloženie do 
bázy dát. 

5. Výber vzoriek z bázy dát s rovnakou 
hodnotou istého vybraného atribútu (názov 
horniny, vek horniny, typ horniny, orogra
fické začlenenie, petrografický kód II), ktoré 
majú hodnotu niektorej chemickej alebo 
modálnej položky v intervale (i|, u) a hodnotu 
inej položky v intervale {i.,, i/(). Stanovenie 
závislosti medzi množstvom prvej a druhej 
položky. 

6. Vyhiadanie a tlač údajov o ľubovolnej 
vzorke uloženej v báze dát, pričom jedno
značným identifikátorom vzorky je číslo vzor
ky pozostávajúce z geografického určenia, 
roka publikácie analý'zy a poradového čísla 
analýzy. 


