
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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