
t he most complicated s t ructures of the East Slovakian Neogene. Plotted s t ruc
tura l maps on two horizons and geological profiles (Fig. 3—6) may serve best 
idea on the bedding tectonics. Ascertained strata dips change between 2 and 
29 degrees. Dips are caused by uneven subsidence of the area along single 
faults. Folding deformations of s t ra ta are less probable. Most pronounced 
s t ruc tures from the viewpoint of the hydrocarbon preservat ion represent 
semi-domes along single faults or monoclines sealed by faults. 

New interpretat ion of geological s t ructures of the Bánovce gas-pool area 
manifested, tha t contrary to former views not the western par t but the 
eastern one will be the main producing region of na tura l gas. Pioneering and 
fur ther exploration will be continued on the Bánovce up th rown block alongst 
the Bánovce anti thet ic fault (block of the Bán-2 drill-hole), on downthrown 
block of the Michalovce t ransversa l fault (block of the Bán-4 drill-hole) as well 
as m the area of central blocks inbetween tzi and tz2 faults (blocks of Bán-5 
and Ban-14 drill-holes, respectively). 

An independent exploration probléme will be investigation of the up throwned 
block area along the Trhovište fault system (ts) where gas occurence is suppo
sed to exist alongst the ment ioned fault system (block of the Ban-10 drill-hole). 
Preložil I. Varga 

Z O ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

P e t r J a k e š : Geochemický vývoj Zeme 
(Prednesené na zasadnutí SGS Bratislava 26. 10. 1977) 

Vytvorení jednotlivých vrstev slupkovité stavby (jadro, plášť, kúra) terestrických 
planet nasleduje pravdepodobné záhy po sobé akrecí (nabalováním) již kondenzo
vaného (pnmitivního) materiálu. Jde pravdepodobné o jednorázový proces v horkém 
stavu  na hranici tavení  avšak púvodní kôra planet není pravé pro dohasínajíci 
nabalovam (akreci) zachovaná. Protože nejstarší datované horniny zemské kúry 
(3,5X10 let) máji mnoho společných rysu s recentními horninami mobilních oblasti 
(stredooceanské hŕbety, ostrovní oblouky, kontinentálni okraje), je pro pŕirústáni 
kontinentálni kury vhodné použít aktualistického modelu. 

Geochemický model pŕirústáni (a nabalování) kontinentálni kúry na stará k^ato
nická jadra predpokladá nékolikaetapový vývoj kontinentalních množství prvku 
Od primitivního plášte to jsou: 

I. vznik hornin druhé a tretí vrstvy oceánického dna v oblastech stŕedooceánských 
hŕbetú (ultrabazické reziduum klesá zpét do plášte); 

II. vznik geochemický vyspelejší a zralejší asociace hornin ostrovních obloukú 
nad subdukčními zónami; 

III. vytvorení hornin kontinentálni provenience (andská asociace vyvŕelých hornin 
s plutonickými ekvivalenty), vedoucí k množství a pomérúm chemických rorvkú 
podobných vyzrálým kontinentálním oblastem; 

IV. „zraní" kontinentálni kúry metamorfními a hydrotennálními procesy a sedi
mentární diferenciací. 
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