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.MariiiiTiibie aHo.-via.'iim B IIOHBC HeoreHa HocTowiiocioBaiiKoii mi sMťimocTír 

CKBa>KiiHoň 36yfl3al Ha ioro3anaAHbix CKJiOHax BiiropjiaTCioix rop B non
Be HeoreHa GMJIO npoóypeHo Tejio cepneHTHHM3npoBaHHbix nepHfloraTOB, KO
Topoe cnocoócTBOBajio Bbipa3MTCJibHyio MarmiTHyio aHOMajiiiw. OqeBiiflHO 
pamice ii3BccTHa>i Kpyímaa „cenoBCKaji ManniTHaa aHOMajnia" iiMeeT no
XO>KCC npOIICXO/KflCHIIC 

Magnetic anomalies in the Neogene basement of the East Slovakian 
Lowland 

The Zbudza1 drilling located on the foothill of the Vihorlat Mts. 
reached a body of serpentinized peridotite inducing a pronounced mag
netic anomaly. Probably, similar origin has also the formely discovered 
"Sečovce magnetic anomaly". 

Již od roku 1960, kdy byly na východ

ním Slovensku zpracovány výsledky mé

ŕení vert ikálni magnet ické intenzity v pŕe

hledném regionálním merí tku (Cekan — 
Sutor . 1960; Sutor — Cekan, 1965). upou

távala pozornost geofyziku i geologú roz

sáhlá kladná anomálie mezi Sečovci a Mi

chalovci. 
Jej í charakter se odlišoval od magne

tického projevu zakrytých andezitových 
s t ra tovulkánú typu Malčice, Besa — Ciča

rovce. jejichž neogenní vek byl doložen 
i vrtne. Autori , i když nevylučovali 
možnost vlivu podložnich. magneticky ak

tivních hornin. za pravdepodobný zdroj 

považovali vulkanogenní horniny neogen

ní výplne pánve. Autor i zdúraznili značný 
plošný rozsah, a zejména upozornili na 
západovýchodní prúbéh anomálie — „od

lišný od karpatského smeru" . 
Naproti tomu Man (1961) po zhodnocení 

detailního méŕení vert ikálni magnet ické 
intenzity dospívá k j inému názoru. Lokálni 
kladné anomálie ztotožňuje se zakrytými 
neovulkanickými télesy, zatímco regionálni 
kladná anomálie mezi Sečovci a Michalov

ci je „zpúsobena pravdepodobné podlož

ními vlivy". K uvedenému názoru dospívá 
na základe zjišténí, že anomálie není po

rušovaná mladou neogenní zlomovou tek
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tonikou, která by se v prípade neogenního 
stáíí magnetického zdroje musela výrazné 
projevovat. Ďalším, rozhodujícim momen

tem pri hledání zdroje byla kvant i ta t ívni 
interpretace. Pri ní autor celkem bezpečné, 
na základe známych magnetických suscep

tibilit neogenních hornin dovozuje, že 
vzhledem k povaze sečoveckč anomálie 
nelze její zdroj hledat ve vulkanitech neo

génu. 
Takto docházelo k rozporu mezi údaji 

povrchového mé ŕení vert ikálni magnet ické 
intenzity a údaji o fyzikálních vlastnos

tech pŕedneogenniho podloží, z néhož byly 
do té doby z vr tu známy pouze horniny 
paleozoika a mezozoika s nízkymi hodno

tami magnetické susceptibility. 
Obdobné nevylučoval Man podloží neo

génu j ako možný zdroj anomálie vert i 

kálni magnetické intenzity u Naciné Vsi. 
Pri kvanti tat ívni interpretaci t am autor 
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Obr. 1. Schéma vertikálni magnetické inten
zity (Man, 1961). 1 — izolinie v nT, 2 — 
vrcholy kladných magnetických anomálií, 3 — 
vulkanity Vihorlatu, 4 — hlavni poklesové 
zlomy, 5 — hluboký vrt Zbudza1 
Fíg. 1. Scheme of vertical magnetic intensity 
(Man 1961). 1 — nT isoline, 2 — apex of 
positive magnetic anomaly, 3 — volcanite of 
the Vihorlat Mts., 4 — main normal fault, 
5 — the Zbudza1 drilling site 

odhadl hloubku pŕedneogenniho reliéfu na 
necelé 2 km. V pros tom sečovecké regio

nálni anomál ie mezi Horovci a Nižným 
Hrušovem ji stanovil na 8 km, pŕičemž 
tyto hodnoty považuje za maximálni . 

Vzhledem k nedostatku dalších konkré t 

ních údaju se pozdéji k problému ..sečo

vecké magnetické anomálie" vrací až Ru

dinec (1976. 1978). Na základe anomálné 
vysokého gradientu zemského tepla pred

pokladá v podloží východoslovenské neo

genní pánve prítomnosť dílčího plutonic

kého telesa bázického složení, jehož proje

vem je uvedená magnetická anomálie. 
Prakt icky obdobné ŕeší problém ..se

čovecké magnetické anomálie" Pospíšil — 
Filo (1977). Hovorí pŕímo o magnet ickom 
krbu. jehož povrch kladou do hloubky 
5.5 km. Domnívají se. že magnet ické teleso 
vystupuje v pŕedterciérních horninách, 
avšak jen zčásti buduje reliéf pŕedterciér

niho podloží. Výstup telesa do svrchních 
častí podloží dávaji do souvislosti s križo

vaním významných, hluboko založených 
poruchových systému smérú SZ—JV a 
SV—JZ. 

V následujících pracích klade Pospíšil 
(1980. 1982) povrch magmatického krbu 
podmiňujicího vznik regionálni t ihové 
anomálie do hloubky 12 km. 

J e n stručné se sečoveckou magnet ickou 
anomálií zabýva i Tomek (1981). Spojuje 
j i s magnet ickým télesem v podloží neo

génu, jímž múze být podsunutá severo

evropské platforme, kde. jak uvádi, jsou 
anomálie tohoto typu bežné. Vzhledem 
k neprí tomnosti kladné t ihové anomálie 
nepovažuje prítomnosť bázických plutonic

kých téles za pravdepodobnou. 
Otázka vztahu magnetických a t íhových 

anomálií byla v popredí zájmu již od za

hájení geofyzikálního prúzkumu. Sám au

tor detailních geomagnetických méŕení 
(Man. 1961) hovorí o komplikacích pri ob

jasňovaní jejich vztahu, pokud magnetické 
pole je podstatnéji ovlivneno horninami 
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neogenního podloží. 
Jde totiž o tu okolnosť, že obe magnetic

ké anomálie, tj. jak sečovecká, tak i u Na

ciné Vsi, nejsou doprovázeny kladnými 
anomáliemi tihového pole. Pritom je zná

mo, že horniny o vysokých magnetických 
susceptibilitách, které vyvolávají kladné 
anomálie vertikálního magnetického pole, 
mají i vysoké hustoty, podmíňující kladné 
tihové anomálie. Výjimku tvorí telesa ser

pentinizovaných ultrabazik. Významnejší 
vliv serpentinizace si však bylo stéží mož

no predstaviť v rozmérech sečovecké mag

netické anomálie. 
Z tohoto hlediska je zamítavý postoj 

Tomka (1981) k eventuálni prítomnosti 
rozsáhlejších bázických téles plutonického 
charakteru, podlé našeho názoru, opráv

nený. 
Nový pohled na zdroj magnetických 

anomálií v prostoru východoslovenské 
neogenní pánve, které nesouvisí s inter

mediárním neogenním vulkanismem, pŕi

nesly výsledky vrtu Zbudza1. Vrt byl si

tuován približne 2 km v. od Naciné Vsi, 
pri z. úpätí Vihorlatu. 

Výsledky vrtu Zbudza1 a jejich širší inter
pretace 

Úkolem vrtu byl naftové geologický 
pruzkum staršího miocénu a pŕedneogen

ních komplexu. Bylo dosaženo hloubky 
3705 m s následujícím stratigrafickým za

razením: 0—130 m svrchní baden (lasto

mírské souvrství), 150 m strední baden 
(zbudzanské souvrství, súl), 690 m strední 
baden (vranovské souvrství), 1805 m spod

ní baden (nižnohrabovské souvrství), 
2731 m karpat (kladzanské souvrství). 
2898 m mezozoikum (peridotitové teleso), 
3705 m mezozoikum?, paleozoikum? (seri

citickochloritické bridlice tmavo až čer

nošedé a metamorfované pískovce). 
Litologický charakter miocenních sedi

mentu se významnej i neliší od neogenní 

výplne z jiných častí pánve. Absence klas

tik na bázi karpatu (teriakovské souvrství) 
by mohla svédčit o zlomovém zkrácení 
profilu vrtu. 

Ultrabazické teleso v int. 2731—2898 m, 
tj. v podloží neogénu je velmi zŕetelné za

chyceno radiokarotáží (obr. 2). 
Ze zastiženého telesa popisuje Hovorka 

(1985) serpentinizovaný peridotit. Serpen

tinizace má zrejmé vztah k tektonizaci, 
patrné na vrtných jádrech. 

Data zjišténá v oddelení fyziky hornin 
n. p. Geofyzika, Brno (Píchová — sdélení) 
vykazují tyto hodnoty: v hloubce 2803,5 m, 
tj. ve vyšší časti telesa, činí objemová hus

tota 2,87 g . cm"3 pri zanedbatelné porozité 
0,4 " o. Susceptibilita dosahuje anomální 
hodnoty 232 000.10" (SI). Naproti tomu 
vzorek podložních sericitickochloritických 
bridlíc, odebraný z hl. 2899,5 m, tj. z tes

ného podloží peridotitového telesa, pri ob

jemové hustote 2,76 g. cm"3 a porozité 
12 % vykazoval susceptibilitu približné 
stejnou jako ostatní část profilu neogénu 
a jeho podloží, totiž pouhých 300 .10" c (SI). 

Zjišténí ultrabazického telesa v sv. časti 
východoslovenské neogenní pánve má zá

sadní význam. Vedie tektogenetických 
úvah širšího rázu, které pŕináší pri možné 
korelaci s ultrabazity gemerika, j sou tyto 
údaje významné rovnéž pro prímou inter

pretaci méŕení vertikálni magnetické in

tenzity. Vrt Zbudza1 zjistil, že magne

tická anomálie o amplitude 50 nT mezi 
Nacinou Vsí a Zbudzou je velmi pravde

podobné vyvolaná polohou serpentinizova

ného peridotitu o mocnosti okolo 200 m. 
Východní část anomálie je již ovlivňována 
povrchovými výlevy amfibolickopyroxe

nických andezitu Vihorlatu. Povrch telesa 
se nachází v hloubce 2731 m. I v prípade, 
že by serpentiaizace nepostihla celé teleso, 
pak mocnost event, nepremenených častí 
(jež mají podstatné vyšší hustotu, okolo 
3,2 g . cm"3) nedostačuje k vyvolaní klad

né anomálie tihového pole. Celkové sní
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Obr. 2. Krivky radiokarotážního méŕení ve vrtu Zbudza-1 v int. 2680—2950 m. 
hodnoty krivky GK v pAkg, hodnoty krivky NGK die srovnávacího normatívu 
ľ IND, k. p. 
Fig. 2. Radiometric logging curves from the Zbudza1 drilling in the 2.680—2,950 m 
depth interval. Values for the GK curve in p A . k g  1 , that for the NGK curve 
according to the comparative norm of the Moravské naftové doly, k. p. 

žene hodnoty tiže v širším okolí vrtu 
Zbudza1 jsou ovlivnény rovnéž š t ruk túrn i 
stavbou širšího okolí. Jde totiž o vkleslou 
kru. vázanou na systém okrajových zlomu 
pánve sz.—jv. smeru. Souhlasný smer 
magnet ické anomálie s poklesy miocenniho 
stáŕí velmi pravdepodobné nenaznačuje 
genetický vztah. Púvodní . zrejmé podstat

né vétší rozšírení ultrabazik bylo reduko

váno denudací, takže ul t rabazika se za

chovala v depresi, jejíž existenci dokladá 
t éméŕ 1000 m mocný karpat , který je pre

krýva. 
Co se tyče vlastní regionálni ,.sečovec

ké" magnet ické anomálie, lze vzhledem 
k obdobné charakterist ice geofyzikálních 
poli predpokladať obdobný t yp zdroje 
magnet ické anomálie jako u anomálie Na

cina Ves—Zbudza. 
Podsta tné méné výrazné kontúry regio

nálni anomálie v poli vertikálni magne

tické intenzity jsou nejspíše podmínény 
podstatné vétšími mocnostmi neogenní vý

plne — okolo 4500 m. Tím by rovnéž ne

pŕimo dokazovaly pravdepodobnou väzbou 
zdroje na podloží terciéru, a tak potvrzo

valy púvodní kvant i ta t ívni ŕešení Maňa 
(1961). 

Rovnéž v tomto prípade, jak j sme uvedli 
již vyše, není ul t rabazickým télesem ovliv

néno t ihové pole. Pak i zde je možno, pri 

zatím neznámom stupni premén. očekávat 
mocnost výlevu okolo 200—300 m. Prevaž

ná část sečovecké magnet ické anomálie se 
nachází v centrálni depresi neogenní pán

ve. Západovýchodní smer vrcholové časti 
anomálie, kosý vúči mladé neogenní zlo

mové tektonice, by mohl být odrazem roz

šírení ultrabazik pred neogenní t ransgresí , 
a t ím i odrazem š t ruk tú rne tektonických 
prvku mezozoika. Tihová nevýraznost 
magnetických téles by ovšem mohla být 
i pomínéna prítomností téžších hornin je 
obklopujicích — karbonátu mezozoika. 
Vzhledem k dosavadním poznatkúm o roz

šírení mezozoika v hlubších částech výcho

doslovenské neogenní pánve je ta to mož

nost méné pravdepodobná. 
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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


