
túm škótskych ostrovu. Vzorky t. zv. komplexních brekcií z regolitu More klidu 
jsou patrné úlomky a prachová součást regolitu slinované pri velkých impaktech. 
Sklenené kuličky velikosti do 0,4 mm jsou heterogénni a zrejmé tedy impaktního 
púvodu. Analógie s laboratórni krystalizací suchých silikátových tavenín, jakými 
bezvodá mésíční magmata byla, ukazuje, že bazaltické horniny z regolitu More 
klidu krystalizovaly za teplôt cca 1350 — 900 °C. 

K vnéjším silám, modelujícím povrch Mésíce, patrí pfedevším makroimpakt, 
púsobící drcení a povrchové seskelňování púvodních hornín mésíční kúry, kru
hovité kráterování (o rozmérech od cm patrné do desítek km) a slinováni brekcií; 
mikroimpakt púsobí mikrokráterování povrchu hornin a jejich úlomku, jejich 
seskelňování a zoblováni (t. zv. impaktní metamorfismus). Jako kosmické vetraní 
označuje kupf. Ronca (1966) vliv kosmického záfení a t. zv. slunečního vetru 
na povrch hornin, který tmavne (premenami získava nižší odrazivost svetla). 
Velké rozdíly teplôt (nad + 100 a do — 153 °C) mohou púsobit mikrotrhliny 
a zesvétlení povrchu úlomku a dále svahový pohyb a trídéní úlomkovitého mate
riálu a bloku i jejich sedimentaci (možno označit jako termickou erozi). Seismic
ké pohyby — vyvolané impakty — mohou púsobit svahový pohyb a tŕídéní ma
teriálu Vnéjší sily metamorfují a pŕemísťují úlomky hornin a zarovnávají tak 
mésíční povrch. 

Zákonité prostorové vztahy vétšiny morfologických typu povrchu Mésíce svedčí 
o jejich endogenním (tektonovulkanickém) púvodu a vylučují tak výklad jejich 
vzniku impaktem, který v téchto pfípadech nutné počítaá s náhodou a je proto 
nereálny. 

Mésíc a geologické metódy jeho výzkumu 

MOJMÍR ELIÁŠ 

Ani podrobný pruzkum Mésíce sondami a první výsledky pfímého studia ne
jistoty v púvodu mésíčních útvaru. Obé hlavní skupiny hypotéz — endogénni 
(vulkanická, vulkanickotektonická, magmatická) a exogénni (impaktní) nachá
zejí nékteré doklady pro svou existenci. Proto je v současnosti nutno studovat 
dííčí problémy, určité útvary atd., aby byl shromáždén materiál pro fešení genese 
konkrétních útvaru. 

Výzkum povrchových tvaru Mésíce probíhá témito smery: a. metódou srov
návací morfologické analysy mésíčních a pozemských útvaru. Rozdíly v morfo
lógii a uspoŕádání nejtypičtéjších mésíčních forem — krátery, valové roviny, 
kruhová pohofí, prsténcovité polygonálni štruktúry atd. — ukazují, že tyto formy 
jsou polygenetické (impaktní, vulkanické, vulkanicko tektonické atd.). b. metó
dou „regionálne geologického výzkumu", kdy pri geologickém mapovaní Mésíce 
jsou vymezovány povrchové litostratigrafické jednotky rúzných fyzikálních vlast
ností (albedo, polarizace, barevný index, drsnost, elektrická vodivost atd.), mor
fologické útvary a jejich časti, lineárni prvky (zlomy, riftové zóny, žily v moŕích 
atd.). Podlé princípu superpozice a intersekce byly definovaný rúzné stratigra
fické škály (napr. pro mapu 1:1 000 000 preimbrien — pevniny starší než more, 
imbrien — morská výplň a nékdy bezprostrední okolí mof í a eratosthenien a ko
pernicien — mladší útvary, krátery, na povrchu morí a pevnín). Zlomové systé
my se radí do tŕech skupín: planetárni systémy, prstencové polygonálni systémy 
a radiálni systémy kruhových morí. 
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Mésíční povrch pokrýva úlomkovitá vrstva (mésíční regolit) s prevahou částic 
0,1—0,6 mm, jako celek výrazné nestejnozrnná, s bloky až 20 m v prňmértu 
Častice tvoŕící mésíční regolit jsou tak ostrohranné, tak proménlivé opracované 
mésíční erozí (tepelné zmeny, púsobení mikrometeoritú). Statická únosnost me
síčního regolitu je 2.105 — 6.105 dyn/cm2. 

Tepelné pole Mésíce je nevyrovnané. Kromé míst chladnejších než je prúmér, 
bylo nalezeno asi 400 tzv. „horkých skvrn" s teplotami vyššími. Tato místa jsou 
lokalizovaná z časti do nejmladších kráteru. 

Nevyrovnané je i tíhové pole s význačnými koncentracemi hmoty („mascony") 
pod kruhovými mori pŕevrácené strany Mésíce a nékterými výrazné kráterovými 
oblastnú strany odvrácené. Vznik téchto anomálií je dosud pfedmétem diskuze. 

Mésíc se odlišuje od Zeme intenzívním kráterováním, zlomovou tektonikou 
beze stop vrásnéní. 

I když mnoho otázek je dosud nejasných, poslední výzkumy prokázaly domi
nantní vliv endogenních procesu (magmatickou diferenciaci mésíčních hmôt, 
existenci vyvŕelých hornin), jejichž povrchové projevy jsou výrazné ovlivňovány 
procesy exogenními (impakty, meteorická eroze, impaktní metamorfóza), které 
zejména spoluvytváŕely mésíční regolit. 

P o z n á m k a : Prednáška uskutočnená v SGÚ, Bratislava. 

SPRÁVY 

Slovenská geologická rada 

Zákonom SNR č. 207/68 Zb zriadil sa Slovenský geologicky úrad, ktorý je ústredným 
orgánom štátnej geologickej správy na území Slovenskej socialistickej republiky. Jeho poslaním 
je hlavne systematický a plánovitý geologický výskum a prieskum štátneho územia SSR ako 
aj vyhľadávanie nerastných surovinových zdrojov pomocou modernej a spoľahlivej metodiky. 
Slovenský geologický úrad vykonáva svoju geologickú činnosť prostredníctvom výskumných 
a prieskumných organizácií. 

Poslanie Slovenského geologického úradu je zodpovedné a náročné na plnenie úloh, preto 
bolo potrebné zabezpečiť rozvoj geologických vied a zaktivizovať všetky geologické potencie ako 
záruku zvládnuť uložené úlohy. Z toho dôvodu, na počiatku roku 1970, sa z iniciatívy tohto 
úradu vytvorila Slovenská geologická rada ako samostatné a dobrovolné združenie popredných 
vedcov a odborníkov ako aj predstaviteľov geologických organizácií, ktorí koordinujú a usmer
ňujú činnosť a rozvoj slovenskej geológie. 

Členovia Slovenské; geologickej rady za prvého predsedu zvolili Ing. Jána Slávika, CSc, ria
ditela Slovenského geologického úradu a prijali štatút z ktorého vyberáme: 

I. 

Slovenská geologická rada je samostatným, dobrovoľným združením predstavitelov geologic
kých organizácií Slovenskej socialistickej republiky a popredných odborníkov zo všetkých zá
kladných odborov geológie Jej cieľom je koordinovať hlavné smery činnosti v oblasti geológie. 

II. 

Slovenská geologická rada je organizovaná pri Slovenskom geologickom úrade, ktorý pre 
Slovenskú geologickú radu vykonáva funkciu sekretariátu. 

III. 
Členov Slovenskej geologickej rady menuje riaditeľ Slovenského geologického úradu po dohode 

so zúčastnenými organizáciami. 
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