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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Dionýz V a s s : Neogén vnútorných kotlín Španielska (Bratislava 23. I. 1975) 

Neogén Španielska, ktorý sme mali možnosf vidieť počas exkurzie v rámci Medzi
národného kolokvia o kontinentálnej biostratigrafii vrchného neogénu a starších 
štvrtohôr na jeseň 1974, je vyvinutý prevažne v kontinentálnych fácíách. Neogénne 
sedimenty vypĺňajú vnútrohorské depresie (grabénové štruktúry) naložené na zvrás
nenom predneogénnom podklade. Vnútrohorské panvy pozdĺžne alebo priečne pretí
najú iberské a betické kordiléry. Niektoré panvy boli založené vo vrchnom oligocéne, 
iné v spodnom miocéne a ďalšie vo vrchnom miocéne. Kontinentálnu výplň tvoria 
červené klastické vrstvy vyvinuté najmä na báze a pri okrajoch panví, chemogénne 
sadrovce vzniknuté najskôr chemogénnou redepozíciou síranov zo starších sedi
mentárnych formácií, najmä z triasu (keupra), sladkovodné vápence, travertíny, slie
ňovce. Fácie sa na krátku vzdialenosť striedajú a zastupujú. Neogénne panvy v juž
nom a juhovýchodnom Španielsku majú staršie členy výplne v morskom vývoji 
(možno ich korelovať s langhom, serravallom, tortónom až messinom, resp. tu bol 
definovaný západomediteránny vrchný míocén — andaluzíen), mladšie číeny výplne 
sú kontinentálne. 

Výplň vnútorných kotlín spravidla nie je vrásnená a porušuje ju iba zlomová tek
tonika. Výrazné sú zlomové systémy vymedzujúce panvy, bežným zjavcm je anti
tetický úklon vrstiev proti zlomom obmedzujúcim panvu. Neogén v rozľahlej panve 
na J od Alicante je mierne prevrásnený a aj niektoré úzke panvy v betickej kordi
lére majú synklinálnu stavbu. 

Biostratigrafia kontinentálneho neogénu Španielska je podrobne rozpracovaná a je 
založená na cicavcoch. Niektoré stupne stavovčej biostratigrafie neogénu boli defi
nované práve v Španielsku (napr. vrchnomiocénne stupne vallesienu pri Barcelone, 
turolienu vo Fossa de Teruel, ruscienenu; ekvivalent najvyššieho miocénu a spod
ného pliocénu bol definovaný v susednom južnom Francúzsku v okolí Perpignanu). 

Význam metódy biostratigrafie založenej na cicavcoch. najmä zásluhou rozpra
covania biostratigrafie mikrovertebrát, vzrástol a rozšírili sa možnosti jej použitia. 
Bolo by vhodné venovať tejto metóde patričnú pozornosť aj u nás. Pomohla by 
objasniť otázky stratigrafie vnútorných kotlín Západných Karpát a kontinentálneho 
vývoja slovenského neogénu vôbec. 

I. C h r a p p a — H. E i s n e r : Inžinierskogeologické problémy zdravotnovodohospo
dárskych stavieb (Bratislava 30. 1. 1975). 

V inžinierskogeologickej literatúre sa s problematikou inžinierskogeologického 
prieskumu z odboru zdravotnovodohospodárskych stavieb stretávame zriedka, hoci 
vážne inžiníerskogeologické problémy sa aj tu vyskytujú často. Takéto stavby treba 
vzhľadom na krátky čas prípravy projektovej dokumentácie a požiadavku rýchlo 
začať výstavbu riešiť pohotovo a operatívne. 

Pod pojmom zdravotnovodohospodárske stavby rozumieme zariadenia a objekty 
slúžiace na zásobovanie obyvateľstva a priemyslu vodou, teda vodovody a zariadenia 
s objektmi na odvedenie využitej vody, splaškovej, odpadovej, prípadne zrážkovej, 
teda kanalizácie. 
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