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štruktúrno-geologické prvky paleozoika (perm, 
kaibón, ? devón) a kryštalinika. Medzi troma 
regionálnymi profilmi je reálna korelácia 
hlavne z hradiska tektoniky a vyčlenenia nie
ktorých štruktúrnych prvkov. 

Výsledky z obidvoch vrchov možno pokla
dať za úspešné, ale zároveň sa objavil rad 
nových problémov a námetov. Novoreali?o
vané, resp. zamýšľané metódy a metodiky 
(magnetotelurické merania v Malých Karpa
toch, odvodené polia pre vyššiu hustotu a 
Linsserova metóda v gravimetrii v Považ
skom Inovci) a dobrá geofyzikálnogeologic
ká súčinnosť môžu poskytnúť nové pohľady 
na riešenú problematiku. 

iba horniny intruzivneho komplexu (diorito
vý a ryodacitový porfyr a autoklastické in
truzívne brekcie). 

Podobne možno charakterizovať aj stavbu 
vulkanického aparátu Javoria. 

Výsledkom detailných geofyzikálnych prác 
východne od Kalinky je potvrdenie teórie 
zakoreňovania telies sekundárnych hydro
kvarcitov a jeho lokalizácia. Okrem toho 
bolo možno interpretovat líniové polarizova
telné (pyritizované) polohy. Podľa ďalšej de
tailizácie sa ukázalo, že sa pyritizácia okrem 
objemovej impregnácie viaže aj na žilnikové, 
hniezdové, príp. komorové formy usporiadané 
do línie. 

A. P a n á č e k : Nové poznatky z geofyzi
kálneho výskumu stredoslovenských neovul
kanitov (Bratislava 3. 11. 1983) 

Referát demonštroval najnovšie výsledky 
geofyzikálneho výskumu stavby vulkanické
ho aparátu Poľany a Javoria na troch regio
nálnych profiloch a detailného geofyzikál
neho výskumu východne od Kalinky zamera
ného na riešenie metalogenetickych problé
mov, ktorý nadväzoval na regionálny výskum. 

Pri komplexnom spracúvaní geofyzikálnych 
údajov z oblasti vulkanického aparátu Po
ľana a Javorie sa rešpektovali nasledujúce 
závislosti: 

1. V periférnej oblasti stratovulkánov (ne
premenené horniny) sa s klesajúcim merným 
odporom hornín znižuje ich hustota a mag
netitizácia. Napr.: efužíva, extruziva — 100 
až 500 ohmm, 2,4—2,5 kgdm"1 . hruboúlomko
vité vulkanoklastiká — 50 až 150 ohmm, 
2,2—2,3 kgdm3 , tufy — tufity — drobno
úlomkovité vulkanoklastiká — 10 až 70 ohmm, 
2,0—2,2 kgdm3 . 

2. V centrálnej zóne a v premenených 
oblastiach (propylitizácie. argilitizácia) s in
tenzitou premeny rastie polarizovateľnosf a 
hustota, klesá merný odpor a magnetitizácia, 
s intenzitou silicifikácie rastie merný odpor 
a klesá magnetitizácia a polarizovateľnosf. 

V oblasti troch regionálnych profilov podľa 
geofyzikálnych prejavov autori v rámci Po
ľany vyčlenili periférnu a centrálnu zónu. 
Periférnou je oblasf medzi vonkajšími hra
nicami vulkanických hornín Poľany a kalde
rovým zlomom a stotožňujú ju so zlomom, 
na ktorom je výrazný pokles podložia. Cen
trálnu zónu rozdeľujú na vonkajšiu a vnú
tornú subzónu. Vonkajšia subzóna je charak
teristická veľkou mocnosťou stratovulkanic
kého komplexu, ktorý pri formovaní kalde
rového zlomu hlbšie poklesol a v ktorom sa 
vyskytujú diskordantné a konkordantné in
truzíva. Vnútornú subzónu budujú prevažne 

J. S e f a r a — P. D ž u p p a : Niektoré nové 
geofyzikálne poznatky z oblasti zemplínskeho 
ostrova (Bratislava 3. 11. 1983) 

V rámci výskumnej úlohy Slovensko 
— uhlie — geofyzika sa roku 1981 1982 vy
konali úvodné geofyzikálne merania v šir
šom okolí Veľkej Tŕne s cieľom pomôcť prie
storovo vymedziť produktívne vrstvy antra
citu a riešiť zložité tektonické pomery úze
mia. 

Komplikovaná geologickogeofyzikálna in
terpretácia je odrazom zložitosti geologických 
pomerov lokality. Kvantitatívne interpretácia 
VES a geologické zhodnotenie geoelektric
kých vrstiev sú napriek relatívnemu dostat
ku vrtov často nejednoznačné. Potvrdili sa 
vrásovopríkrovové a zlomové štruktúry. 
V oblasti čerhovského ostrova sa v podloží 
čerhovského súvrstvia zistil ďalší nizkoodpo
rový horizont, pravdepodobne zodpovedajúci 
produktívnemu súvrstviu. Zmapoval sa re
liéf tŕňanskej depresie a potvrdil sa jej zlo
mový charakter. V severnej a východnej časti 
skúmaného územia, ktoré sa odporučili na 
ďalší geofyzikálnogeologický prieskum, sú 
opísané oblasti s menej komplikovanou stav
bou a pravdepodobným výskytom produktív
neho súvrstvia blízko povrchu. Ako menej 
nádejná oblasf bolo označené širšie okolie 
kóty Cokáš. 

Metodika geofyzikálneho prieskumu na vy
hľadávanie produktívneho súvrstvia antracitu 
je v štádiu vývoja. 

Metódy prieskumu VES, SOP, VDV sa 
osvedčili. Metóda VP poukázala na rad vý
razných anomálií. Ak sa potvrdí korelácia 
anomálií VP s antracitovými polohami, me
tóda VP sa stane veľmi efektívnou. Prínos 
očakávame od sondážneho variantu VP. 
V ďalšom prieskume do komplexu geofyzikál
nych metód zavedieme spontánnu polarizáciu 
(SP), magnetometriu a v obmedzenom roz
sahu gamaspektrometriu. 


