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Základné poznatky:

- mapa DT vznikla z terénnych magnetometrických meraní:

1) pozemných meraní:

staršie údaje (50. roky) - najmä Podunajská a Východoslov. nížina,

novšie údaje (90. roky) – oblast Tatier a SV Slovenska.

2) leteckých meraní (70 - 80. roky, Geofyzika Brno n.p.).
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stav na začatku

90. rokov

Poznámka: Všimnite si rozsah hodnôt poľa (v jednotkách nT) na mape.

V skutočnosti je od cca -1100 nT do cca +1100 nT.



Základné poznatky:

- oproti mape ÚBA odráža mapa DT prejav:

a) cca 50% hornivých typov (najmä bázické horniny),

b) hĺbkovo uložených len po tzv. Courieho izotermu 

(cca MOHO).

- celkovo je možné rozdeliť anomálne oblasti na niekoľko

kategórií:

a) hlboké zdroje (tzv. tektonická jednotka Brunovistulikum),

b) plytšie zdroje (izolované anomálie, rôzne horniny),

c) plytké a povrchové zdroje (oblasti neovulkanitov).
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hlboké zdroje

(tzv. Brunovistulikum)

neovulkanity

(stredoslovenské neovulkanity)

neovulkanity

(Slanské vrchy)
neovulkanity

(Vihorlat)

Otázka: Aký majú charakter oblasti neovulkanitov? Ako by ste to opísali?

Čím je asi tento charakter spôsobený? 
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hlboké zdroje

(tzv. Brunovistulikum)

jediné “dominantné”

anomálie na našom území

v satelitných alebo

globálnych dátach

Horná mapka bola vyrezaná zo spodnej pre naše územie.

Spodná mapka je z projektu European and Mediterranean Magnetic Project (2011).

globálny pohľad



Zaujímavé: pri zobrazení poľa na úrovni 200 km nad zemským povrchom sa prejavuje

Hlavne prechod medzi mladšou (západ) a staršou (východ) kôrou v rámci Európy.

Mapky sú z projektu European and Mediterranean Magnetic Project (2011).

Pozn.: Na porovnanie – satelitná misia SWARM poskytuje údaje z výšok cca 500 km.
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horniny ZK podľa objemovej magnetickej susceptibility:

a) prakticky nemagnetické horniny (kappa < 300⸱10-6 [SI]),

b) veľmi slabo magnetické horniny (kappa ≈ 300-1000⸱10-6 [SI]),

c) slabo magnetické horniny (kappa ≈ 1000-10000⸱10-6 [SI]),

d) magnetické horniny (kappa ≈ 10000-50000⸱10-6 [SI]),

e) silne magnetické horniny (kappa > 50000⸱10-6 [SI]).
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(plytšie zdroje)

a) pochované neovulkanity (hlavne bázické),

b) bázické horniny v rámci chočského príkrovu (hronikum),

c) bázické a ultrabázické horniny v rámci meliatskej jednotky,

d) amfibolity, bázické paleovulkanity, ruly a fylity ochtinskej, klátovskej, 

rakoveckej a gelnickej jednotky (gemerikum),

e) amfibolity a niektoré metamorfované horniny a granitoidy tatrika a 

veporika,

f) zvláštny rochovský granit (gemerikum) s vysokou koncentráciou 

magnetitu.



najdôležitejšie anomálie a ich zdroje

(plytšie zdroje)

Pás izolovaných anomálií od pochovaných neovulkanitov

a ďalších zdrojov v podloží Podunajskej nížiny. 

Pokračuje ku nám z Rakúska a Maďarska (viď ďalší snímok).





plytšie zdroje

Pás izolovaných anomálií od pochovaných neovulkanitov a ďalších zdrojov

v podloží Podunajskej nížiny. 

Gabčíkovská

anomália

(zdroj v podloží)

Tešedíkovská

anomália

(zdroj: pochovaný 

stratovulkán 

Kráľová)

Palárikovská

anomália

(zdroj v podloží)

Kolárovská

anomália

(zdroj v podloží)

Šurianska

anomália

(zdroj: 

pochovaný 

stratovulkán 

Šurany)

Dubnická

anomália

(zdroj: pochov. 

vulk. teleso)

Bínianska

anomália

(zdroj: pochov. 

vulk. teleso)



Anomálie v podloží 

Podunajskej nížiny

(prevzaté z PhD.

práce I. Hrušeckého,

1997)



Tešedíkovská anomália (zdroj: pochovaný stratovulkán Kráľová)

teleso stratovulkánu Kráľová

(zasiahnuté vrtom KR-1 v hĺbke

cca 3000 m)

interpretovaný reflexný seizmický rez MXS-2:

vrt KR-1



Izolované anomálie od pochovaných neovulkanitov a ďalších zdrojov

v podloží Východoslovenskej nížiny. 

Čičarovská

anomália

(zdroj: pochované 

neovulkanity, navŕtané)

plytšie zdroje

Sečovská

anomália

(zdroj: báziká a  

ultrabáziká,

neoverená)

Zbudzianska

anomália

(zdroj: serpentinizované 

pyroxenity, navŕtané)

Malčická

anomália

(zdroj: pochované 

neovulkanity, navŕtané)



Izolované anomálie od pochovaných neovulkanitov a ďalších zdrojov

v podloží Východoslovenskej nížiny. 

Príklad geofyzikálno-geologickej interpretácie pozdĺž profile cez Východoslovenskú 

nížinu (prebraté zo správy Kubeš, Filo, 2001: Atlas geof. máp a profilov, GÚDŠ).


