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Z

jednotlivými hlavnými tektonickými jednotkami
karpatsko-panónskej oblasti. Rýchlostná charakteristika zemskej kôry systému panónskej panvy je
diametrálne odlišná od kôry európskej platformy.
Orogén Západných Karpát vykazuje tiež svoje osobitosti. Za pomoci týchto seizmických meraní bol
spresnený aj priebeh Moho diskontinuity v karpatsko-panónskej oblasti. Ukázalo sa, že niektorými
geofyzikmi kritizovaná veĐká hrúbka kôry (až do
60 km) v zóne transeurópskej sutury vykazuje naozaj podstatne menšiu hrúbku (maximálne do len do
50 km). V oblasti Západných Karpát bolo potvrdené, že hrúbka kôry klesá z juhu (28 km) na sever
Slovenska (do 38 km - Orava).
Novovytvorená zjednotená mapa úplných Bouguerových anomálií štátov PoĐska, Slovenska, ýeska, Maćarska a Rakúska s doplnením tiažového poĐa z ostatných štátov strednej Európy (Bielik et al.
2006) poukazuje na výrazne hmotové deficity tvoriace karpatske a alpské tiažové minimá. Zaoblukový systém panonskej panvy je charakterizovaný naopak výrazným litosferickým hmotovým pre
bytkom (panónskou tiažovou eleváciou). V oboch
regionálnych tiažových anomáliách je možné pozorovaĢ lokálne tiažové depresie a elevácie, ktoré viac
menej odrážajú geologickú stavbu jednotlivých geologických jednotiek Karpát a systému panónskej
panvy. Kvantitatívna interpretácia tiažového poĐa
vykonaná tak v 2D ako aj 3D modifikácií potvrdzuje
dosiahnuté výsledky získané interpretáciou spomínaných seizmických meraní.
Mapa totálneho vektora magnetického poĐa
(Kubeš et al. 2001) jasne indikuje, že magnetické
pole Západných Karpát je najvýraznejšie v oblasti
Stredoslovenských neovulkanitoch a neovulkanitoch

a obdobie posledných 15 rokov sa vykonalo
v oblasti Západných Karpát a ich okolí obrovské množstvo geofyzikálnych prác. V prvom rade
išlo o práce vykonané v rámci medzinárodných projektov (napr.: POLONAISE’97, CELEBRATION
2000, ALPS 2002 a SUDETY 2003), ćalej národných projektov (hlbinné seizmické profilovanie
pozdĎž profilov G1 a G2, gravimetrické a magnetotelurické profilovanie), vládneho programu (modernizácia a doplnenie Národnej siete seizmických staníc Slovenska) a projektov základného výskumu
(APVT a VEGA). Objem vykonaných geofyzikálnych prác je v súlade s potrebami výskumu hlbinnej
stavby litosféry karpatsko-panónskej oblasti, ktorá
vyplýva aj zo skutoþnosti, že až takmer 70 % územia pokrývajú mocné terciérne sedimenty.
Analýzou údajov o hĎbke predterciérneho podložia ale aj hĎbky ponárajúcej európskej platformy
bola skonštruovaná mapa hrúbky sedimentov karpatsko-panónskej oblasti. Z nej vidno, že hrúbky
terciérnych sedimentov dosahujú v niektorých miestach takmer 10 km, priþom hrúbka pokrývajúcich
platforemných sedimentov je viac ako 20 km
(Kováþ 2000 a Bielik et al. 2005).
Interpretácia zemetrasných udalostí na Slovensku
definovala hlavné seizmotektonické zóny Západných Karpát (Šefara et al. 1998, Hók et al. 2000).
Ukazuje sa, že v karpatsko-panónskej oblasti sa hĎbka zemetrasení viaže najmä na vymapované reologicky rigídne þasti kôry a litosféry.
Významné výsledky, mimoriadnej kvality, reprezentujú seizmické refrakþné profily medzinárodného
projektu CELEBRATION 2000 (napr., Grad et al.
2006, Sroda et al. 2006). Rýchlosti pozdĎžnych
seizmických vĎn indikujú výrazne rozdiely medzi
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Mladšia kôra karpatsko-panónskej oblasti predstavuje výrazný hmotový deficit vytvorený pravdepodobne neskonsolidovanou kôrou, ktorá sa vytvorila
poþas kontinentálnej neoalpinskej kolízie medzi
mikroplatĖami ALCAPA, TISZA-DÁCIA a európskou platformou.
Rozsiahly program geofyzikálnych výskumov
v strednej Európe významne prispel ku interpretácii
a novému pohĐadu na geologickú stavbu Západných
Karpát. Z našej strany bola pozornosĢ sústredená na
megajednotku ALCAPA, v rámci ktorej sme sledovali: (a) vzĢah ALCAPA-európska platforma
a ALCAPA-TISIA; (b) vzĢah vonkajších a vnútorných Západných Karpát, rozdielny charakter
a funkcia peripieninského lineamentu v západnej
(viedenská panva-dunajská panva), severnej (OravaLiptov) a severovýchodnej (Nízke Beskydy-východoslovenská panva) þasti; (c) redefinovanie priebehu a funkcie významných transformných zlomov
(napr., þertovického, muráĖskeho, transgemerického); (d) tektonický pohĐad na centrálne Západné
Karpaty-gemerikum s.l. a vyššie príkrovy; (e) priebeh línie Rába–Hurbanovo-Diosjenö a Darnó s dôrazom na korelácie gemerika a vyšších jednotiek
s juhoalpskou-dinaridskou doménou; (f) jednotku
Pelsö, ako južnej þasti ALCAPA a jej kontakt
s megajednotkou TISIA. V dôsledku mnohoznaþnosti riešenia obrátenej úlohy geofyziky boli geologické rezy vypracované po Moho.

Slánskych vrchov. Vo všeobecnosti sa dá povedaĢ,
že kôrové magnetické anomálne oblasti sú nevýrazné.
Povrchový tepelný tok Západných Karpát je
ovplyvnený najmä horninami Stredoslovenských
neovulkanitov. Južnú oblasĢ Západných Karpát
možno priþleniĢ k systému zaoblukovej panónskej
panvy, v ktorej sú hodnoty povrchového tepelného
toku výrazne ovplyvnené výnosom tepla z vrchného
plášĢa. Stredná ako aj západná þasĢ centrálnych ako
aj vonkajších Západných Karpát je charakterizovaná
podstatne nižším tepelným tokom.
Z hĐadiska tvorby modelov geodynamického vývoja karpatsko-panónskej oblasti zohráva veĐmi
významnú úlohu aj hranica litosféra-astenosféra
(hrúbka litosféry). Na základe integrovaného geofyzikálneho 2D modelovania bol vypoþítaný nový
model hrúbky litosféry (Zeyen et al. 2002 a Dérerová et al. 2006). Originálne výsledky ukazujú významnú zmenu litosferickej hrúbky nielen pozdĎž ale
aj naprieþ karpatského pohoria. Hodnoty hrúbky
litosféry sa menia od 70 km až po 250 km. Svedþí to
o tom, že vývoj karpatsko-panónskej oblasti sa menil nielen v þase ale aj priestore.
Najnovšie výsledky integrovaného 3D gravimetrického modelovania (Alasonati-Tašárová et al.
2009) potvrdzujú, že karpatsko-panónska kôra je
hustotne úplne odlišná od kôry starších tektonických
jednotiek (ýeský masív a európska platforma).
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