
t. j . príslušné karbónové kyseliny a alkoholy a to se zŕetelem ke genezi živic. Ze sloučenin 
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izoprcnoidnil.o typu (terpeny), pokročil uejdále výzkum pomerné stálych karotenoidú, které jsou 
sledovaný rovnéž zvlášte v souvislosti s problémy genéze ropy. Ze skupiny steroidu byly z hor
nín izolovaný sloučeniny s cyklofenantrenovým skeletem typu hormónu a cholesterolu. Z hete
rocyklických sloučenin jsou geochemický významné deriváty skupiny pyrolu  chlorofyl a he
moglobín, skupiny indolu, alkaoloidy a skupiny purinové — deri.átv močoviny. Sloučeniny 
typu fenolu a chinonú tvorí skelet rastlinné tkané jehož premenou se tvorí síou
cemny označované jako huminové, hymatomelanové a fulvové kyseliny, huminy, ulminy 
a kcrogen. Ve •myciu uhelné petrografických výzkumú tvorí tyto sloučeniny meziorodukt karbo
mfikacního procesu organické hmoty, který nabývá v posledním stupni kondenzacé aromatických 
jader povahy grafitu Zvláštni postavení mezi ostatními organickými sloučeninami mají v dú
sledku pomerné značné chemické stability a pŕedevším v dúšledku schopnosť tvofit za príhod
ných geologických podmínek prúmyslové akumulace, uhlovodíky. Problérnúm jejich genéze bylo 
až dosud vénováno nejvice pozornosti, principiálni otázky jsou vyfcšenv. takže dnes jsou naftové 
geochemické výzkumy dúležitou součástí vedecky založených prúzkumné vyhledávacich prací na 
ropu a zemní plyn. 

Problémy geochemických výzkumu organického substrátu jsou analytické povahy, klasifikačné 
terminologické a interpretační. Labilní chemická štruktúra rady organických sloučenin orientuje 
analytiku na sledovaní stepných produktu v hornine dispergovaných sloučenin. Tato okolnost 
komplikuje imerpretaci dat, ponévadž pri preparaci se mohou syntetizovat nové 3loučeniny které 
vstupuji do sestavy primárne prítomných sloučenin, aniž by bylo možno! jejich vliv eliminovat. 
Klasifikačné terminologické problémy vyplývaj! ze skutečnosti, že část organického substrátu je 
tvofena bliže chemicky neurčenými, zvlášte vysokomclekulárnimi sloučeninami definovanými 
pouze konvenčním analytickým postupem s nepŕiliš dobrou reprodukovatelností. U takových ka
tegórií jako jsou huminové latky a bitumeny pristupuje navíc nejednotná terminológie jejich 
označovaní v rťizných védních oborecl. (geochémie, pedológie, petrografie aj.), takže konfrontace 
výsledku ruznych pracovíšť resp. jejich korelace je velmi stížena. 

Výzkumy v oboru organické geochémie byly v ČSSR orientovaný do roku 1969 výhradné na 
geochémii naftovou. Bylo provedeno cca 5000 chemických rozboru rozptýlené organické hmoty 
ze všech litostratigraíických souvrstvi naftonadéjných oblastí čs. časti západních Karpát. Inter
pretace byly zamefeny na naftovou prospekci, pozdéji byla data interpretovaná i pfi studiu 
paleogeografického vývoje sedímentárních pánví, strukturním prúzkumu, petrografických výzku
mech a j . V současném období je rozpracovaná problematika organické geochémie komplexné, 
jsou vypracovávaný metódy analytického stanovení všech kategórií organických sloučenin. Byly 
již vypracovaný postupy stanovení fenolické složky, glycidu a uhľovodíku, pred dokončením je 
vývoj metód analytického stanovení lipidu a aminokyselín, rozpracovaný jsou postupy stanovení 
izoprenoidních sloučenin a steroidu. Mimo rámec naftové geochémie jsou v posledním období 
výzkumy zamtŕtny na otázky klarkových koncentrací, výzkumy minoritíVch, zvlášte radioaktivních 
prvku, organickú látky v. balnologicky významných minerálních vodách a pod. Mimo uvedené 
aplikace lze piedpokládat uplatnení organické geochémie pfi fešen; nžkíerých speciálních prob
lému, jsou reainé vyhlídky na využití na pfiklad heterocyklú steroidu a izoprenoidú jako strati
fikačních resp. korelačních veličín, pri fešení problému paleontologických — zoo a fyto organiz
my, relikty stopy a pod. Významné uplatnení pfísluši organické geochémii nepochybné p:i aktu
álním výzkumu životního prostredí. 

R o b e r t M a r s c h a l k o : Kontinentálny drift — Teória pohybu kontinentov a jej aplikácia 
v geotektonike. (30 III. 1972, Bratislava) 

V objasňovaní zákonnitosti rozmiestnenia kontinentov a oceánov prevládali dve hlavné teórie. 
Prvá predpokladala, že zem bola pevné teleso počas celej svojej histórie, s pevne ustálenými 
kontínentami a oceánmi. Teória predpokladala, ze v počiatočnej fáze žhavá zem chladla a zmršťo
vala sa. Myslelo sa, že granitové bioky dnešných kontinentov sa diferencovali od zvyšku kôry 
ku koncu tekutej fázy, zamrzli a ostali dodnes vmieste svojho vzniku Zmršťovanie zeme bolo prí
činou napätí, ktoré pozdĺž určitých pásiem podmienili vznik geosynklinál. Avšak nepravidelné 
tvary a rozšírenie kontinentov predstavovali problém, ktorý sa odkladal nabok ako neriešený. 

Druhá teória predpokladala, že kontinenty patrili pôvodne k ucelenému bloku (Pangea), ktorý 
sa rozpadol. Vysvetľovala vznik dnešných kontinentálnych sialickych blokov horizontálnym po
hybom a predpokladala, že medzi vzďaľujúcimi blokmi sa otvoril svetový oceán. Mechanizmus, 
ktorý by bol schopný kontinenty pohybovať, nebol však objasnený Staršie dôkazy o pohybe kon
tinentov bo:i z oblasti paleokiimatolcgie. Rekonštrukcie karbónpermského zaladnenia v Afrike, 
J. Amerike. Austrálii a Indii poukazujú na rozsiahle premiesťovanie Iadovcových más a spolu 
s rozšírením fauny a flóry sú dobre vysvetliteľné za predpokladu jedného uceleného kontinentu 
pôvodne umiesteného v karbóne pri geografickom póle. 
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Najdôležitejšie dôkazy týkajúce sa pohybu kontinentov priniesli paleomagnetické štúdia Run-
corna a cfalších, ktori merali na jednotlivých kontinentoch remanentný magnetizmus hornín od 
kambria po recent a rekonštruovali pozíciu magnetických pólov počas dlhého vývoja zeme. Do
kázali, že pozícia magnetického pólu sleduje v čase od recentu až po prekambrium rozdielne 
dráhy pre každý kontinent. Tento efekt interpretovali tak, že kontinenty sa pohybovali vzhľa
dom na dnešnú pozíciu magnetického pólu a ich dráhy, boli rozdielne preto, lebo sa pohybovali 
nezávisle. Nakoľko presun južných kontinentov bol všeobecne na sever a to od paleozoika po 
recent, bol tento pohyb v úplnej zhode so staršími dôkazmi o Pangee, pôvodne umiestnenej pri 
južnom póle. Finálne dôkazy o ponybe kontinentov priniesli v roku 1967 Cox, Dalrymple 
a Doell, ktorí dokázali, že dno oceánov sa sústavne rozpína tým, že sa dno vytvára pozdĺž tzv. 
stredooceánskych vyvýšenín. Potvrdili to štúdiom magnetických anomálií lineárne orientovaných 
s oceánskymi vyvýšeninami. Magnetometrický výskum dna svetových oceánov odkryl výrazné 
lineárne anomálie s inverzným magnetizomm, ktoré detektujú permanentný fosílny magnetizmus 
oceánickej kôry, zvlášt bazaltov, ako prevládajúcich hornín dna. Datovanie veku bazaltov z pa
ralelných pruhov k vyvýšeninám dalo podklad pre výpočet rýchlosti rozpínania, ktoré je 1—6 cm/ 
rok pre jednu stranu vyvýšeniny a predstavuje oddelovanie blokov oceánskej kôry 2 — 12 cm/rok. 
Za hlavnú príčinu rozpínania oceánskej kôry sa považujú vzostupné prúdy v plášti, ktoré v mies
te oceánskych vyvýšenín t. j . v mieste tvorenia kôry vystupujú z nlbších idiú plášťa a v mies
te 3tyku oceánskej kôry so sialickým blokom pevnín zostupujú späť do astenosféry. Illbka cir
kulácie v plášti sa nepredpokladá pod hranicu 700 km, v dôsledku čoho vzostupné „jadrá" sú 
plytko pod povrchom a pohyb v nich bude nepochybne horizontálny. 

Niektorí geológovia vedení týmito úvahami rozdelili zemskú kôru na 6 blokov, oddelených 
stredooceánskymi vyvýšeninami a mladými pásmovými pohoriami. Predpokladajú, že tieto bloky 
sa pohybujú smerom od oceánskych vyvýšenín tak, ako narastá nová oceánska kôra, alebo sme
rom k zvrásneným horským reťazám a hlbokomorským príkopom, kde hrany oceánskych kôro
vých blokov sú prinútené klesať do astenosféry a sú absorbované v materiáii plášťa. Dôkazy 
pre tento smer pohybu boli získané nielen z magnetických meraní, ale tiež zo seizmických dát. 
Oceánske vyvýšeniny sú spojené s plytkými zemetraseniami, spôsobenými výstupom a vydáva
ním hornín plášťa, extrúziami bazaltov a posunmi narastajúcich blokov. Na druhé; strane sú
časne zvrásnené horstvá (Kordillery, Andy) a hlbokomorské priekopy v ich susedstve majú jed
nak plytké (do 70 km), stredne hlboké (do 300 km) a velmi hlboké zemetrasenia (do 700 km), 
spojené s poklesávaním hrany blokov oceánskej kôry. Možné dôsledky výstupu vzostupných prú
dov z plášťa k rozpínaniu sú rozmanité. Ak výstup sa vyskytuje priamo pod kontinentamí, budú 
tieto postupne rozlomené, oddelené priekopovými prepadlinami a zaplnené sedimeniami novo
utvárajúcich sa oceánskych bazénov. Takúto situáciu demonštrujú východoafrické riftové údolia 
(ranná fáza) a Červené more, Akabský záliv s Mŕtvym morom, kde proces pokročil dalej a sia
lický blok Afriky a Arábie sa pohybujú od seba. 

Bloky kôry sa pohybujú aj tak, že sa vytvára systém hlbokomorských žľabov po okrajoch 
hlavnej hrany, ako je to v prípade Ánd, kde kontimentálna sialická kôra vystupuje na oceánsku, 
alebo v čele niektorých ostrovných reťazí, kde oceánska kôra prekrýva oceánsku, ako je to v zá
padoindickorn súostroví, na Aljaške a vo východnej Ázii. Ďaišia možnosť nastáva, ked dva kon
tinentálne bloky narážajú na seba a z pôvodného geosynklinálneho pásma vznikne nová horská 
reťaz mnohotisíc km dlhá, ako je to v prípade Alp, Karpát a Himalájí. Treba priznať, že nie 
všetky bloky sa k sebe približujú kolmo vo smere tlaku. Tam, kde sa približujú šikmo, vy
tvárajú sa rozsiahle horizontálne posuny, ako sú napr. San Andreas v Californji, Alpsky v New 
Zeelande a Ariatolský v sev. Turecku. V oceánskej kôre takéto posuny podmieňujú vznik hlbo
komorských žľabov, ako sú TongaKermadok s priľahlými ostrovnými oblúkmi. 

M i l a n M i š í k : Kontinentálny drift — Nové poznatky o geológii oceánov (30. III. 1972, 
Bratislava). 

Oceánická litosféra sa líši od kontinentálnej hlavne chýbaním granitickej vrstvy. O vzťahu 
týchto typov litosíéry boli vyslovené následovné názory: 1. Permanencia kontinentov a oceánov 
(založené hlavne na neprítomnosti nesporných analógov abysálnych sedimentov v súvrstviach 
kontinentov); 2. Nezvratný prechod oceánickej kôry v kontinentálnu; geosynklinály pri okrajoch 
kontinentov zakladané na oceánickom substráte; ich vyvrásnením sa kontinent postupne rozširuje 
(tomuto protirečia relikty praekambrick/ch sú vrství v jadrách všetkých mladších orogénov); 
3. Možnosť prechodu kontinentálnej kôry v oceánickú tzv. bazifikácia sialovych krýh). 

Vek a mocnosť uloženín v oceánoch vzrastá so vzdialenosťou od stredooceánických chrbtov, čo 
dalo podklad teórii rozširovania sa oceánického dna (seafloor spreading). Najstaršie zistené se
dimenty v oceánoch pochádzajú z vrchnej jury — spodnej kriedy. Poukazuje to na mladý vznik 
oceánov, a to bud bazifikáciou sialovych krýh, alebo vytváraním novej oceánickej kôry na stre
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