
metasomatizmus podstatne širšie, ako to vyjadrujú doterajšie definície. Podľa návrhu 
treba metasomatizmus pokladať za „súhrn procesu vzniku minerálov prebiehajúcich 
zatlačovaním (náhradou) jedného minerálu druhým. Toto zatlačovanie je vyvolané 
prínosom a odnosom materiálu, pričom výmeny materiálu sú podmienené chemic
kými reakciami"1. 

Ján 11 a v s k ý : Možnosti využívať rudné suroviny z mori a oceánov (Bratislava 
8. 5. 1975) 

Moria a oceány, ktoré tvoria dve tretiny povrchu zemegule, sú podľa najnovších 
výskumov obrovským potenciálnym zdrojom prírodného bohatstva (rybolov, odsoľo
vanie morskej vody — získavanie rozličných solí a sladkej vody, ložiská nafty 
v priestoroch okolo kontinentov, rozmanité druhy rudných surovín). 

V ostatných rokoch sú v popredí záujmu najmä mangánové konkrécie, ktoré sú 
v podstate polymetalickými rudami s priemyselne využiteľným obsahom železa, 
mangánu, medi, kobaltu, niklu, olova, zinku, titánu, vanádu, zirkónia atď. 

Geologickým prieskumom a otázkami ich praktického využitia sa zaoberá viac 
štátov, najmä USA, NSR, Japonsko, Francúzsko a i. Oceanické sedimenty s mangá
novými konkréciami sa bádajú geofyzikálnymi metódami, skúma sa ich mineralógia, 
chemizmus a obsah stopových prvkov. Známe sú už aj hlavné oblasti ich rozší
renia, najmä v Tichom oceáne. V súvislosti s tým sa skúma aj morská voda a morské 
bahná. 

O genéze mangánových konkrécií nie sú doteraz jednotné náhľady. Podľa jedných 
sa vytvorili vplyvom mikroorganizmov alebo sú výsledkom podmorského vulkanizmu, 
podľa iných náhľadov je pôvod kovových prvkov extraterestrický, podľa ďalších zas 
ide o bežné morské sedimenty, ktoré vznikli za rozmanitých fyzíkálnochemických 
podmienok. 

Úvahy o praktickom využití konkrécií vyvoláva najmä fakt, že ide o obrovské 
zásoby kovov, ktoré možno získavať komplexne. Konkrécie sa musia na dne mora 
drviť a čistiť, aby sa potom mohli transportovať na povrch mora alebo aby sa dali 
ťažiť systémom korečkových rýpadiel z hĺbky 2 až 5 tisíc metrov. Sú už aj návrhy 
na projekty na geologický prieskum a ťažbu týchto konkrécií. Je rozpracovaných 
viacero metód — chemických i hutníckych — na získavanie jednotlivých kovov. 
Existujú aj finančné rozpočty na ťažbu a v malej miere sa už vykonali aj dobývacie 
pokusy (USA). 

Inou oblasťou, z ktorej možno získavať kovové suroviny, sú morské pláže okolo 
kontinentov s hĺbkou mora do 200 m. Na mnohých miestach sa ťaží plážový piesok 
a z neho sa získava rútil, titanit, zirkón, monazit, magnetit a pod. Ide o veľké ťa
žobné podniky na pobreží západnej Afriky (Sierra Leone), východnej Afriky (Mo
zambik, Keňa), Južnej Ameriky (Brazília), Indie (Cejlón), Austrálie a východnej 
Ázie (ZSSR). Plážové ložiská sa stávajú vážnymi konkurentmi kontinentálnych ložísk 
titánu, zirkónia a lantanidu. 

Ďalšie možnosti získavať kovové suroviny poskytujú hlboké podmorské prekopy 
a žľaby, resp. uzavreté, tzv. grabénové moria, akým je napr. Červené more. Pod 
vplyvom horúcich podmorských prameňov a vulkanizmu vznikajú v nich rudo
nosné bahná s obsahom sírnikov železa, medi, olova, zinku atď. v priemyslovo využi
teľnej kvalite a kvantite. Problémom však doteraz zostáva technológia úpravy a zís
kavanie jednotlivých zložiek, pretože bahná sú veľmi jemnozrnné. 

Všeobecný nedostatok surovín a vyčerpávajúce sa zásoby prírodných zdrojov na 
kontinentoch ešte zvýšia záujem a úsilie využiť hlbiny morí a oceánov v prospech 
ľudstva už v blízkej budúcnosti. Intenzívna ťažba z týchto oblastí prinesie vo sve
tovej bilancii prírodného bohatstva revolučné zmeny. 
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