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Magnetic anomalies in the Neogene basement of the East 
Slovakian Lowland 

The positive anomaly of vertical magnetic 
intensity on the western foothill of surficial 
volcanic outcrops of the Vihorlat Mts. is 
induced, according to the results of the 
Zbudza1 drilling, by a body of serpentinite 
peridotite. Probably similar causes induced 
also the extensive magnetic anomaly between 
Sečovce and Michalovce. 

Magnetic susceptibility of a sample from 
the upper part of the peridotite body (2.803.5 m 

depth) achieves anomalous value of 232.000 . 
.1011 (SI). In contrast with density of about 
3.20 g . c m  3 , this sample reveals but 2.87 g . 
. c m  3 value whereas the density of underlying 
sericitechlorite slate yields 2.76 g . c m  3 value. 

The non pronounced appearance of perido
tite bodies in the gravity field of the area is 
hence obviously either caused by serpentiniza
tion leading to the decrease of densities or by 
the small thickness of single bodies. 

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

T. P a c e s : Geochemická podstata arid ii i
kace životního prostredí (Bratislava 17 9 
1986) 

Okyselování životního prostredí je zpúso
bováno vodíkovými ionty, které se uvolňují 
pri oxidaci a disociaci kyselín vzniklých 
z oxidu S0 2 a NOx. Tyto oxidy jsou součástí 
prúmyslových exhalací a výfukových plynú 
z automobilu. Dále se vodíkové ionty uvol
ňují pri aplikaci nékterých prúmyslových 
hnojív a pri zvyšovaní produkce biologické 
hmoty. Okyselování prostredí je trvalý jev 
provázející rozvoj moderní společnosti, a pro
to je zjišfováno v nejvétší míŕe ve strední 
Evropé, ve Škandinávii a na severoamerickom 
kontinentu. Má pŕíznivé i nepŕiznivé dúsled
ky pro životní prostredí. Pŕirozené okyselová
ní, kdy hraje významnou úlohu C02, je nutné 
pro tvorbu pud. Nadmerné, antropogenní oky
selování zapríčiňuje úhyn ryb, je jednou 
z možných príčin odumíraní lesu, múze zpú
sobovat zvýšenou korozi kovových konstrukci 
a také múze mobilizovat stopové kovy, takže 

jejich koncentrace v pitných vodách múze 
dosahnout toxické úrovne. 

Okyselování se projevuje zejména v po
vrchových a mélkých podzemních vodách a 
v púdách. Ve vodách nejprve vzrústají kon
centrace aniontú silných kyselín (SO,2 a 
NOj) a klesá koncentrace iontú slabých ky
selín (zejména HCO,). V dalším štádiu klesá 
pH vody a zvyšuji se koncentrace hliníku. 
V púdách se ochuzuje a mení sorpční kom
plex, to je soubor vyménitelných kationtú 
zejména Mg2+ a Ca2 + . Jejich místo v pude 
zaujímají vodíkové ionty (H + ) a ionty hliní
ku (Aľ + ). Pravdepodobné se mení i povrcho
vý elektrický náboj na púdních časticech 
ze záporného na kladný. 

Geochemická interakce mezi vodou, púdou 
a horninou púsobí jako pŕirozený pufr, který 
udržuje acidifikaci v mezích pŕijatelnvch pro 
organizmy. Kapacita téchto pufrú však není 
nevyčerpatelná. Nejúčinnéjším pufrem je 
hydrolýza karbonátových minerálu. Tento 
pufr je nevyčerpatelný v krasových teré
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nech či v oblastech s velkým obsahem kalcitu 
a dolomitu. Ďalším, ovšem pomalej i reagují
cim pufrem je hydrolýza alumosilikátú a si
likátú. I tento pufr je nevyčerpatelný, avšak 
jeho účinek je omezen pomalou kinetikou 
rozpoušténí téchto horninotvorných minerálu. 
Bázické horniny jsou lepším pufrem než hor
niny kysele. Pri hydrolýze hornin se uvol
ňují zejména K + , Mg+ a Ca2+. Tyto kationty 
jsou nepostradatelnými živinami pro rostliny. 
Dále je účinným pufrem iontová výmena 
v púdé. Zde se vyméňují vodíkové ionty a 
v kyselých púdách i ionty hliníku za sorbo
vané kationty alkálií a alkalických zemin. 
Tento pufr je vyčerpatelný. Geochemické 
výzkumy Ústŕedniho ústavu geologického pro-
vádéné v reprezentativních povodích Česko
moravské vrchoviny a v Krušných horách 
ukázaly, že acidifikace vede k ochuzování 
sorbovaných kationtú, protože iontová vý
mena je rýchlejší než je zvetrávaní primárni 
horniny. K nejvétšímu ochuzování dochází 
v oblastech s velmi silnou acidifikací zpúso
bovanou koncentraci prúmyslu. Zde také odu

mírají jehličnaté lesy. Ďalším geochemickým 
pufrem je hydrolýza sesquioxidú v púdé, zej
ména hydrolýza amorfních a kryptokrystalic
kých derivátu Al(OH)3. Tato hydrolýza sice 
odstraňuje z vody ionty H+, ale zároveň se 
jí uvolňují ionty A ľ + , A10H2+ a Al(OH)2

 + , 
které mohou být za určitých okolností toxic
ké, predpokladá se, že jsou hlavní príčinou 
úhynu ryb ve škandinávskych jezerech. Puf
račni účinek má i protonizace huminových 
látek ve vode i v púdé. 

Otázkou pro geochemické ŕešení zústává, 
jak se chová rozhraní mezi minerály a vodou 
v prúbéhu acidifikace. Pokud se pri ni mení 
záporné nabité povrchy na povrchy nabité 
kladné, múze béhem starnutí púd dojít k ire
versibilni redukci sorpční kapacity a pufrační 
kapacity. To múze být jednou z príčin zne
snadnéni prenosu živin z anorganického sub
strátu do koreňového systému rostlin, zejmé
na stromu s mélkými koŕeny. Takovým výzku
mem múze geochémie pŕispét významnou 
mérou k optimalizaci vývoje životního pro
stredí u nás. 

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

Z. K u k a l : Jak klasifikovat sedimentárni 
horniny? (Bratislava 21. 5. 1987) 

V klasifikaci a pojmenování sedimentu je 
vice rozporu než u vyvrelín a metamorfik. Je 
to zpúsobeno tím, že u sedimentu máme vice 
klasifikačních kritérií. Prolinají se kritéria 
mineralogická a štruktúrni a k nim navíc pŕi
stupují i kritéria chemická. Kromé toho jsou 
sedimenty daleko heterogennéjší než vyvre
liny nebo metamorfity. Navíc je použití sedi
mentu v prúmyslu a zemédélství rozsáhlejší 
než použití jiných hornin. Proto se nékdy do 
terminológie promítají i kritéria technická 
a technologická. 

Současný trend v sedimentologii vede 
k stále podrobnejší klasifikaci jednotlivých 
skupín sedimentu, jak to vidíme treba na de
sítkách navržených delení vápencu a pískov
cú. Dnes není sporu o tom, že musíme použí
vat klasifikaci deskriptívni a objektívni, jde 
spíše o to, do jaké míry máme zachovávat 
jednotné schéma pro všechny tŕidy sedimentu 
a jak se pŕiblížit co nej vice klasifikaci pŕiro
zené. Pŕirozená klasifikace by méla mít pŕi
rozené hranice mezi horninami. Pŕirozenou 
hranici rozumíme takovou, která oddéluje se

dimenty lišící se genezí, nebo kde jsou kolem 
hranice mezi dvéma horninami nejnižší čet
nosti výskytu. Musíme však dodat, že takové 
pŕirozené hranice jsou zatím nesplneným 
snem. Nejvice se jim blížime v horninových 
radách mezi vápnitými a jílovými složkami. 
Pokusy byly i najít pŕirozené hranice mezi 
rúznými druhy pískovcú, nebo i mezi sedi
menty rúzné zrnitosti. Ani zde však nemáme 
tolik štatistických údaju nebo analýz sedi
mentačních podmínek, které by umožnily ta
kové hranice najít. 

Problémem je také, do jaké míry musí kla
sifikace sedimentu ustupovat geologickým 
zvyklostem. Podŕizovat se jim sice nemusíme, 
ale respektovat ano. Geologové používaj í již 
desítky let názvy, s kterými jsou pevné spo
jený určité predstavy. Ty jsou zakotvený 
v pojmenování stratigrafických jednotek, 
V legendách a vysvetlivkách k mapám. Náplň 
téchto pojmú príliš drasticky ménit nemú
žeme. Jeden príklad za všechny: Kdybychom 
za hranici mezi slepenci a pískovci považo
vali padesátiprocentní obsah klastú o velikosti 
nad 2 mm, slepencú by ve stratigrafickém sle
du žalostné ubylo. Mnoho hornin, které geo
logové naprosto jednoznačné za slepence po
važuji, by slepenci prestalo být. 


