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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Nové výsledky geofyzikálneho pr ieskumu Západných Karpá t 

Geofyzikálna odborná skupina pri Sloven
skej geologickej spoločnosti v Bratislave 
usporiadala 3. 11. 1983 seminár na tému Nové 
výsledky geofyzikálneho prieskumu Západ
ných Karpát. Referáty zahŕňali témy o hlbin
nej stavbe a výskume niektorých kľúčových 
regiónov Západných Karpát, ako tatrovepo
rika. Malých Karpát, Považského Inovca, 

zemplínskeho ostrova a i. Pozornost sa sú
stredila aj na metalogenetický výskum (oko
lie rochovského granitu, stredoslovenské a 
východoslovenské neovulkanity. ukážka úspeš
nej metodiky geofyzikálneho výskumu z ob
lasti Jeseníkov). Uverejňujeme stručný obsah 
referátov. 

A. S ú t o r a — M. J a n o š t í k — B. L e š
k o : Geofyzikálne poznatky z oblasti Západ
ných Karpát — západná časf (Bratislava 
3. 11. 1983) 

Referát načrtol niektoré nové pozná tky 
z komplexnej syntézy záujmovej oblasti. Za
oberal sa postavením Západných Karpát 
v juhovýchodnom pokračovaní platformy 
z hľadiska empiricky odvodených závislosti 
medzi geologickomorfologickou stavbou a 
rajonizáciou vyššieho radu s poznatkami 
z prác HSS. 

Postavenie Západných Karpát V juhový
chodnom pokračovaní platformy sa analyzo
valo na schematickom ideovom reze a po
rovnávalo sa s teoretickým modelom zemskej 
kôrv (Krivoluckij, 1971). Zistilo sa, že oblasť 
Východných Alp koreluje s empiricky ziste
nou závislosťou horstiev a oblasť Českého 
masívu zodpovedá oblasti plošiny pevnín. 
Blok moravských predhlbní spolu s auto
nómnym blokom patria do zóny medzi plo
šinou pevnín a pevninským svahom. Pôvodne 
vymedzený tatroveporický blok koreluje 
s oblasťou pevninských svahov. Výsledky 
rozboru potvrdzujú aj to, že západokarpatský 
fundament kontinentálneho typu bol súčas
ťou epivariskej tabule a že sa geologický vý
voj v tejto oblasti odohrával na kôre konti
nentálneho typu pri zodpovedajúcej mocnosti 
granitovej etáže. 

Proces zakladania základných diskontinuit
ných zón, resp. hlbinných aj kôrových zlo
mov v priestore výrazne dynamicky predis
ponovanej zóny možno pritom pokladať za 
dôležitý faktor vo vývoji Západných Kar
pát. Analýza závislosti hĺbky diskontinuity 
Moho vykonaná v oblasti Českého masívu a 
Západných Karpát v práci J. Ibrmajera 

(1978) poukazuje aj na reálnosť predpokladu, 
že sa nedá vylúčiť možnosť ich príčinnej sú
vislosti s problematikou kompenzačných pro
cesov, ktoré zaisťovali a zaisťujú zachováva
nie aspoň kvázirovnovážneho stavu zem
ského telesa v priestore intenzívneho namá
haného „okraja" platformy. 

So zakladaním základných tektonických 
zón a prvkov a s procesom dalšej diferen
ciácie v tomto priestore ako s pohybom 
pozdĺž uvedených prvkov sa spája proces 
bazifikácie, ale nie oceanizácie epivariskej 
litosféry kontinentálneho typu a proces dila
tačného rozplývania kôry pozdĺž uvedených 
prvkov. Poznatky tohto druhu sa analyzovali 
v rámci profilu K II, K III aj K I. Pouka
zujú najmä na reálnosť záveru, že sa bazi
fikačný proces presúval smerom od SZ do 
centrálnej časti „panónskeho diapíru'' a 
v tomto smere aj od hlbinných častí do pri
povrchovej až povrchovej oblasti. 

Dôležitým činiteľom pri riešení morfo
štruktúrnej a heterogénnej diferenciácie 
v oblasti Slovenského masívu na rozličnej 
úrovni je aj hustotná a rýchlostná diferen
ciácia v intervale súčasný reliéf — severo
východná časf plášťa. Analýza dostupných 
podkladov dovolila premietnuť získané po
znatky do generalizovaného hustotného mo
delu charakterizujúceho diferenciáciu kôry 
v severozápadnom okraji centrálnej časti 
Slovenského masívu a v jeho prechodnom 
segmente (autonómny blok). Súčasne sa ana
lyzovala aj závislosť a = í (Vp). 

Referát sa zaoberal aj charakteristickými 
črtami styku severoeurópskej platformy a 
karpatskej sústavy na území ČSSR. Poznatky 
tohto druhu podrobnejšie rozvádza A. Súto
ra — M. Janoštík — B. Leško (1983). V tejto 
práci viedli aj k zavedeniu názvu Slovenský 
masív. 


