
Z d e n é k K u k a l : Sedimenty podmorských pŕíkopú 

Podmorské pŕíkopy jsou význačným tvarem morského dna. Téméŕ vždy pŕiléhají 
k pevnine, a to k tzv. ostrovním obloukúm. Pouze tri pŕíkopy vztah k pevnine nemaj i, 
a to pŕíkop Romanšský v Atlantiku a pŕíkop Vema a Diamantina v Indickém oceánu. 
V Pacifiku lemují podmorské pŕíkopy velkou část oceánu, zatímco v Indickém a At
lantickom oceánu jsou vzácne. V Severním ledovém oceánu se nevyskytuj! vúbec. 

V pŕíčném profilu jsou téméŕ všechny pŕíkopy asymetrické. Pevninská strana je 
strméjší než strana oceánska. Sklon pŕipevninské strany je mezi 4 a 8°, nejstrméjší 
je stena Tonžského pŕíkopu, která dosahuje úklonu až 45°. Oceánska strana pŕíkopú 
má sklon jen mezi 1 a 5°. Na mnohá stenách je možno pozorovať systémy terás. 
Pri stanovení presné hloubky pŕíkopú se naráží na radu potíží, a proto je hloubka 
mnohá pŕíkopú dosud známa značné nepresné. 

I když pŕíkopy mají v prúŕezu tvar asymetrického V, pŕece je jejich dno ploche. 
Dna pŕíkopú jsou vlastné malými hlubokomoŕskými rovinami (abysálními plošina
mi). Seizmickými metódami byla stanovovaná mocnosť sedimentu v pŕíkopech. Ta 
dosahuje obvykle nékolika kilometru, v prípade Tonžského pŕíkopu byla zjišténa 
dokonce osmikilometrová mocnosť. Seizmické profily ukazují, že sedimenty jsou pra
videlné horizontálne uložený. 

Sedimenty podmorských pŕíkopú byly študovaný pomoci krátkych jádrovnic, po
vrchového odberu vzorku i pŕímo z batyskafú. Ôylo pŕedevším pokázáno. že i v deseti
tisícimetrových hloubkách na dné pŕíkopú existuje pomerné silné proudéní ve smeru 
osy pŕíkopú. Podmorské fotografie dna pŕíkopú potvrdily, že i v téchto hloubkách se 
vyskytuje rada organismú, z nichž mnohé deformuj! povrch dna. Na povrchu dna 
podmorských pŕíkopú prevládaj! dva typy sedimentu: normálni pelagický hnedý hlu
binný jíl a vulkanoklastické usazeniny. Hnedý jíl je zde prevážne vulkanickoautigen
ního púvodu. Vulkanoklastické sedimenty obsahují množství lapil nebo dokonce pum, 
prevážne andezitového složení. Vápnité sedimenty se vyskytuj! výjimečné, obsahuj! 
korodované schránky foraminifer nebo úlomky mélkovodních vápnitých ŕas. Jejich 
nálezy v Portorickém pŕíkopu byly prvním svédectvím o činnosti turbiditních proudú._ 
Nékolikametrové profily sedimentu podmorských pŕíkopú ukazuj! obvykle vertikálni 
stŕídání hnedého hlubinného jílu a vulkanoklastických uloženin. Predpokladá se, že 
vulkanoklastické sedimenty byly na dno transportovány turbiditními proudy. Rych
lost sedimentace v pŕíkopech je prúmérné 10 cm za 1000 let, tzn. približné 10 X vétší 
než je prúmérná rychlost pro oceánske pánve. Podmorské pŕikopy jsou jakýmisi pastmi 
na sedimenty, pretože zachycují skoro všechen hrubší materiál transportovány z pev
niny do oceánu. Tím si vykladáme značnou rychlost sedimentace i obrovské mocnosti 
uloženin. . 

Podmorské pŕikopy Pacifiku jsou pravdepodobné tŕetihormho stan. Predpokladáme, 
že vznikají na téch mistech, kde je oceánska kúra podsunována pod pevninskou 
v dúsledku zmenšovaní oceánu. Podlé koncepce globálni blokové tektoniky jsou tedy 
sedimenty podmorských pŕíkopú stahovány do hlubších časti kúry a nakonec asimi
lovaný do plášťového materiálu. Proto by bylo nepravdepodobné jejich zachovaní ve 
fosilních sedimentárních sériích. 

J a r o s l a v L e x a : Geológia a petrológia ostrovov James, Jervis a Duncan 
v súostroví Galapágy (Bratislava 17. I. 1974) 

Súostrovie Galapágy leží na rovníku približne 1000 km z. od pobrežia Južnej Ame
riky. Všetky jeho ostrovy sú vulkanického pôvodu a sformovali ich erupcie toleitic
kých a alkalických bazaltov a ich diťerenciátov. Vek najstarších vulkanitov vo v. časti 
súostrovia je okolo 2.5 milióna rokov. Naproti tomu ostrovy Fernandina a Isabela 
v z. časti súostrovia sú budované aktívnymi vulkánmi — posledná erupcia vulkánu 
Ferdinanda prebiehala v decembri 1973. 
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niekým bazanitom predstavuje na základe geochemických kritérií (Gast 1968) a expe
rimentálnej petrológie (Green, Ringwood, Wyllie, Kushiro) produkty rozličného stupňa 
parciálneho tavenia vrchného plášťa. Priestorové a časové rozloženie bazaltových 
typov pritom vykazuje vzťahy k štruktúram oceánskeho dna. Krivky jednotlivých 
asociácií reprezentujú produkty diferencie v plytkých magmatických rezervoároch. 

Pozícia asociácie ostrovov Galapágy (obr. 1) naznačuje prechodnú pozíciu asociácie 
medzi toleitickým radom a radom alkalických bazaltov. Zmeny chemického zloženia 
lávy v rámci asociácie možno vysvetliť ako výsledok frakcionovanej kryštalizácie 
uvedenej slaboalkalickej bazaltovej magmy. 

J a r o s l a v H á k : Nejvétší stratiformní PbZn ložiska Kanady 

K nejvétším ložiskovým akumulacím olova a zinku v Kanade patrí rudní revíry 
PINE POINT, ANVIL a SULLIVAN. Tyto ložiskové revíry jsou situovaný v rozličnom 
geologickém prostredí a jsou navzájom oddelený i geograficky. Tato ložiska, jež jsou 
téžena obrovskými hornickými operacemi, representují 80 % celkové téžby olova 
a 35 "o téžby zinku v Kanade. Ložiska jsou považovaná za stratiformní a jsou ulo
žená v sedimentech rúzného stáŕí. 

Ložisková oblast P7JVE POINT (NORTHWEST TERRITORIES) leží v relatívne ne
porušených karbonátových horninách devónskeho stáŕí a zaujíma oblast cca 50x10 km. 
Minerálni paragenese je analogická ložiskúm typu Mississippi Valley. Charakteris
tické jsou páskové textúry svetlého kolomorfního i kryštalického sfaleritu a galenitu. 
Celkové zásoby revíru se odhadují na cca 45 mil. tun o kovnatosti 2,5 % P b a 6>° "o 
Zn. 

Rudní revír ANVIL (YUKON TERRITORY) je ve íylitických horninách kambric
kého stáŕí, které jsou součásti kordillerských štruktúr v oblasti YUKON PLATEAU. 
Revír zahrnuje tri hlavní rudní telesa o celkových zásobách kolem 65 mil. tun rudy 
s obsahem 3,4 n „ Pb, 5,7 % Zn, 0,16 % Cu a cca 36 g Ag t rudy. Minerálni asociace 
je representována pyritem, pyrrhotinem, železem bohatým sfaleritem, galenitem 
a podradným chalkopyritem. Rudní textúry jsou masivní až páskované. Z nerudních 
komponent je nejhojnéjší kremeň. 

Vyše uvedená ložiska byla objevena pred nékolika lety a jsou téžena velkými po
vrchovými operacemi. 

Ložisko SULLIVAN (BRITISH COLUMBIA), jež patrí k jedném z nejvétších 
svetových ložisek, je téženo od prelomu století a dodnes z neho bylo vytéženo pŕes 
100 mil. tun rudy o vysoké kovnatosti pŕes 10 " „ Pb + Zn. Stávající zásoby se pohy
buj! stále v desítkách miliónu tun rovnéž o kovnatosti pŕes 10 % Pb + Zn. Rudní 
teleso je situováno v proterozoických sedimentech, které byly ukladaný podel staršího 
okrajového šelfu západokanadského bazénu. Rudní lóže má výrazné vrstevnatou stav
bu s jemnozrnným galenitem, marmatickým sfaleritem, pyrrhotinem a pyritem jako 
hlavními minerály. S ohledem na velmi rozdílný vývoj svrchní a spodní časti ložiska 
je vyslovován i názor, že jde o epigenetické žilné ložisko s uplatnením metasomatic
kých procesu zejména v jeho spodní časti. Toto ložisko je téženo hlubinnými pracemi. 

J a r o s l a v H á k : Ložiska cínu v jihovýchodní Ásii 

Nejvýznamnéjší cínonosnou oblastí na svété, odkud pochází zhruba 2
 3 svetové pro

dukce cínu. je tzv. asijský cínový pás, jdoucí ze SSSR pŕes CLR, VDR, Laos, Thajsko, 
Barmu, Malajsko a Indonésii. Cínová mineralizace je spjata s kyselými granitickými 
horninami rúzného stáŕí, avšak prúmyslová ložiska jsou vázána na intruze žul kŕí
dového až terciérního stáŕí. Tvorba ekonomicky nejdúležitéjších suchozemských 
i morských cínových sejpú počala ve stŕedním až vrchním pleistocénu. Celá oblast 
má složitou geologickou stavbu a tektoniku poklesového a zdvihového charakteru. 
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