P R E D S TAV U J E M E Š P I Č KOV É T Í M Y

Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát
te, čo vznikne spojením vedeckovýskumných síl expertov pre jednotlivé geovedné oblasti z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (PriF UK)? Špičkový tím, ktorý integruje interdisciplinárny geologický, geofyzikálny a geomorfologický výskum do jednoliateho celku – Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát (Geodynamics), a to v zložení: vedúci tímu
prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prof. RNDr. Jozef Minár,
CSc., a Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. Viac o ich aktivitách a úspechoch sa dočítate v nasledujúcom príspevku.
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Slovensko sa ako krajina v srdci Európy vyznačuje výnimočne
rozmanitou geologickou stavbou (obr. 1). Pohoria Západných
Karpát sú reprezentované pestrou škálou horninových komplexov od prvohorných granitov, vyzdvihnutých z hĺbok zemskej kôry,
cez príkrovy budované usadeninami druhohorných morí a neskôr
tektonickými pohybmi transportované z miesta pôvodného vzniku
v oceáne Tethys (obr. 4), ako aj vulkánmi aktívnymi v treťohorách.
Výplň nížin a kotlín, teda paniev, ktoré zaberajú tretinu územia
nášho štátu, tvoria sedimenty morí, jazier a riek usadené hlavne v
treťohorách a štvrtohorách.

Obr. 2: Rekonštrukcia vývoja horských rovní a riečneho terasového systému v
južnej časti Turca

Ďalším členom tímu je prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., z Katedry geológie a paleontológie PriF UK, ktorý je špecialistom v odbore sedimentológia. Náplňou jeho práce je štúdium vzniku a vývoja
depozičných systémov treťohorných paniev. V spolupráci s ďalšími
odborníkmi, predovšetkým v odboroch paleontológia, tektonika
a paleomagnitizmus,  venuje paleogeograﬁi odhaľujúcej rozsah
a charakter dávnych morí a pevnín, a to nielen na území Slovenska,
ale v rámci celej strednej Európy (obr. 3).

. 1: Schematická tektonická mapa a priečny rez cez Západné Karpaty
pozdĺž línie naznačenej na mape
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Práve štúdium endogénnych (podpovrchových) a exogénnych
(povrchových) procesov dlhodobo vplývajúcich na vývoj zemskej
kôry je úlohou T 

   
Karpát, preto je tím zostavený z odborníkov z troch rôznych a navzájom kooperujúcich pracovísk PriF UK – z Katedry fyzickej geograﬁe a geoekológie, Katedry geológie a paleontológie a Katedry
aplikovanej a environmentálnej geofyziky. Okrem seniorov sa do
práce pod ich vedením samozrejme zapájajú aj diplomanti a doktorandi uvedených pracovísk. Výstupy ich výskumu uskutočňovaného v rámci domácich (APVV, VEGA) a zahraničných (ESF, TOPO-EUROPE) projektov publikujú priebežne na európskej úrovni
v popredných karentovaných časopisoch a zároveň ich prezentujú na medzinárodných konferenciách a pozvaných prednáškach v
kooperujúcich inštitúciách.
Prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., z Katedry fyzickej geograﬁe a geoekológie PriF UK je geomorfológ a venuje sa vývoju reliéfu pohorí
a nížin. Hoci majú Karpaty veľmi dlhú geologickú históriu, ich súčasný povrch sa formoval až koncom treťohôr a najmä vo štvrtohorách. To, ako sa postupne formovala mozaika pohorí a kotlín, sa
pokúša odhaľovať štandardnými i originálne vyvíjanými metódami
morfometrickej analýzy v kombinácii s datovaním vývoja jaskýň,
riečnych terás, ľadovcov či starých zarovnaných povrchov (obr. 2).
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Obr. 3: Paleogeograﬁcká a paleotopograﬁcká rekonštrukcia alpsko-karpatskej
oblasti na začiatku treťohôr (pred asi 40 – 35 mil. rokov)

Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., z Katedry geológie a paleontológie PriF UK je špecialistom v odbore tektonika. Zaoberá
sa regionálnou tektonikou Západných Karpát a výskumom druhohornej príkrovovej stavby, predovšetkým však vývojom sutúr – teda
zón maximálneho skrátenia pri zániku mezozoických oceánských
domén v západokarpatskom orogéne (pieninské bradlové pásmo,
meliatska sutúra – obr. 1, 4). Rekonštrukcia geologického vývoja
sutúrnych zón si vyžaduje detailnú analýzu látkového a štruktúrne-
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. 4: Paleogeograﬁcká situácia a pozícia hlavných západokarpatských jednotiek počas vrchnej jury (pred asi 150 mil. rokov)
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záznamu riadiacich tektonických procesov, čo sa v ostatnom
období podarilo napr. pre oblasť bradlového pásma, veporika, ako
aj meliatskej sutúry.
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK je aplikovaný geofyzik, špecialista
v gravimetrii a geofyzikálnom hlbinnom výskume. Práve vďaka geofyzikálnym metódam sa dozvedáme o procesoch a stavbe vnútra
zemskej kôry a litosféry. K týmto metódam patrí seizmika, seizmológia, gravimetria, magnetometria, magnetotelurika a geotermika.
Spoločným menovateľom daných metód je ich hlbinný dosah.
Interpretácia geofyzikálnych meraní, ktoré vykonávame tak na
kontinentoch, ako aj na oceánoch, nám umožňuje určovať zloženie a stavbu litosféry a mapovanie najdôležitejších fyzikálnych rozhraní (diskontinuít) nachádzajúcich sa vo vnútri zemského telesa.
Najdôležitejšie rozhrania, ktoré skúmame, sú: a) rozhranie medzi sedimentárnou vrstvou panvy a jej vekovo starším podložím;
b) Mohorovičičova diskontinuita (MOHO), ktorá oddeľuje zemskú
kôru od najvrchnejšej časti vrchného plášťa; c) hranica medzi litosférou a astenosférou. Rovnako vieme skúmať hlbinné fyzikálne
procesy, ktoré sú zodpovedné za súčasné geologické procesy
a topograﬁu Zeme. Ako vyzerá výsledný litosferický model integrovaného geofyzikálneho modelovania, môžeme vidieť na obr. 5a,
5b.



Obr. 5a: Približná lokalizácia litosferického proﬁlu A na obr. 5b

Integrovaný geofyzikálny výskum litosféry významne napomáha k obohateniu našich vedomostí o geologickej stavbe a tektonickom vývoji Západných Karpát a ich tektonickom postavení
voči okolitým tektonickým jednotkám.     
hrúbka zemskej kôry (deﬁnovaná priebehom MOHO) je rozdielna

Obr. 5b: Výsledný litosferický model získaný pomocou integrovaného geofyzikálneho modelovania: (a) hustota povrchového tepelného toku; (b) tiažová anomália;
(c) geoid; (d) topograﬁa s odchýlkami neurčitosti (plné čiary sú vypočítané hodnoty); (e) litosferická stavba (v spodnej litosfére sú znázornené izotermy
po 200 °C)

v jednotlivých tektonických jednotkách. Kým pod kolíznymi pohoriami, ktoré zastupujú napr. Západné Karpaty, Južné Karpaty
a Balkanidy, je hrúbka kôry viac ako 35 km, tak pod extenznými
panvami (napr. Panónska panva) je priemerná hrúbka kôry len
okolo 27 – 28 km. To isté platí aj o hrúbke litosféry (určená priebehom hranice medzi spodnou litosférou a astenosférou), ktorá
dosahuje maximálnu hodnotu 180 km pod Južnými Karpatmi,
kým pod Panónskou panvou, naopak, minimálnu 70 km hrúbku.
Veľmi dôležitým výsledkom je skutočnosť, že Západné Karpaty
vznikli podsunutím európskej platformy pod Západné Karpaty
a Južné Karpaty podsunutím moezijskej platformy pod Južné
Karpaty. Smer podsunutia je však rozdielny. V prípade pohoria
Západných Karpát je smer podsunutia na juh, zatiaľ čo v pohorí
Južné Karpaty je to na sever.
Vypočítané 3D odkryté gravimetrické tiažové mapy (ide o mapy
úplných Bouguerových anomálií, čo sú základné tiažové mapy
opravené o gravitačné účinky rôznych hustotných nehomogenít
a doplnené aj o výsledky iných geofyzikálnych metód) sú nápomocné pri riešení praktických geologických úloh zaoberajúcich sa
napríklad vyhľadávaním nových zdrojov uhľovodíkov (nafty a plynu)
a geotermálnej energie, projektovaním nových geotermálnych vrtov
či problémami inžinierskej geológie a hydrogeológie.
Z bohatej vedeckej činnosti kolektívu, často s výstupom pre
prax, treba vyzdvihnúť predovšetkým zavádzanie nových geochronologických a rádiometrických metód datovania nízkoteplotných
geologických procesov. Tieto sa v poslednej dekáde významne
zdokonalili a vyvinuli sa nové spôsoby, ako napríklad datovanie
pomocou kozmogénnych nuklidov. Práve táto nadštandardná
metóda (za pomoci izotopov berýlia) bola použitá pre úspešné
stanovenie veku vrchnomiocénnych až kvartérnych usadenín Dunajskej panvy počas riešenia projektu APVV-0099-11 v rokoch
2012 – 2015 (zodpovedný riešiteľ prof. Michal Kováč). Okrem
toho, že uvedený projekt priniesol nové, prekvapujúce výsledky
s dosahom pre praktickú aplikáciu (napr. subsidenčná história
panvy, zrenie/maturácia uhľovodíkov, seizmické ohrozenie atď.),
zároveň po prvýkrát potvrdil použiteľnosť tejto metódy aj v orogéne alpínskeho typu. Za pomoci ďalšej metódy termochronologického datovania (AFT a ZFT – stopy po štiepení uránu v rôznych
mineráloch) bol počas riešenia projektu stanovený vek exhumácie
komplexov kryštalinika Západných Karpát a vek tufov z vulkanických erupcií. Tento typ údajov podstatnou mierou ovplyvnil zostavenie hypotézy o vývoji podložia Dunajskej panvy v treťohorách,
ako aj vytvorenie paleogeograﬁckého obrazu pre toto obdobie.
Michal Kováč, Miroslav Bielik,
Dušan Plašienka, Jozef Minár, PriF UK
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