
od 10. januára 1889 do 13. januára 1903 Jozef V e r e s s. Ako tajomníci pracovali 
v pobočke Benjamín W i n k l e r (od 11. marca 1872 do 12. februára 1875), Gustáv 
L i s z k a y (od 13. februára 1875 do 15. mája 1877), Július K n o p f l e r (od 16 mája 
1877 do 22. júla 1879) a nakoniec Ľudovít C s e h (od 13. júla 1879 do 13. januára 

Banskoštiavnická pobočka Uhorskej geologickej spoločnosti zohrala vo vývoji 
geologických vied na Slovensku významnú úlohu. Zásluhou jej členov sa geologicko
montanistickým výskumom banskoštiavnického rudného revíru venovala taká mimo
riadna pozornosť, akej sa nedostalo tejto oblasti ani po desaťročia neskôr. 

Ivan Herčko 

Z O ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

F. F e d i u k : Petrologie oceánického dna 
(Prednesené na zasadnutí SGS Bratislava 9. 11. 1977) 

Rozvoj poznatku morské geológie predstavuje nejvétší úspech geologických véd 
tohoto století. Srovnámeli dnešní znalosti v tomto oboru s tím, co bylo známo pred 
dvaceti lety, lze bez nadsázky hovoŕit o revoluci v našich poznatcích. 

Z metód geologického výzkumu oceánického dna se uplatňuj! a kombinují jak 
metódy geofyzikálni (neprime), jako je zejména akustické a pŕedevším seismické 
profilovaní, tak metódy pŕimé, od práce potápéčú a použití batyskafú a zejména 
špeciálne konštruovaných ponorek po rúzné metódy odberu vzorku, k mmž patrí 
dredžování, odber jádrovnicemi a drapáky, travlování a vrtání v mélkovodním 
i hlubokovodním prostredí (projekt Mohole, vrtné práce lodi Glomar Challanger aj.). 

Zajem človeka o geológii more vyvolávají dúvody praktické i ryže vedecké. Prak
tické dúvody jsou dány surovinovou krizí v situaci ložisek na pevninách a z toho 
vyplývající nutností intenzívne hledat náhradní oblasti, jež oceány, tvorící 71 % 
zemského povrchu, nesporné predstavujú Zatím je more a jeho dno zdrojem získa
vaní pitné vody, kamenné soli, solí Mg a K, Br, J, rozsypového Au, Pt, diamantu, 
magnetitu, ilmenitu, rutilu, monazitu, kasiteritu, stavebních pískú a štérkú, vápen
cových hornin, ropy, zemního plynu, síry, uhlí, rud Fe, Sn a W. Hlavní perspektívni 
surovinou morského dna jsou Mnkonkrece , nositelé vysokých podílú Cu, Ni a Co, 
dále íosfáty, horké solanky a mineralizované oceanické jíly. Téžba téchto surovín je 
ovsem spjata s mnohými problémy technickými, ochrany prostredí i problémy práv
mmi. Hlavním motorem vedeckého zájmu o geológii more a jeho dna je fakt, že bez 
znalosti této rozsáhlé oblasti nelze porozumét nejen geológii naši planéty jako 
celku, ale dokonce ani radé významných problému geológie kontinentu. 

Oceánická kúra, která je rádové 10krát tenčí než kúra kontinentálni, se skladá 
ze tri litologicky i seizmicky dobre odlišitelných vrstev. 

1. vrstva o prúmérné mocnosti 300 m je složena ze sedimentu rúzného stupne 
diageneze a rychlost seizmických vln v ní kolísa mezi 1,5—3,4 km s. 

2. vrstva je tvorená bazalty, zpravidla ve forme polštáŕových láv, její mocnost 
kohsá mezi 1 až 2 km a rychlost seizmických vln v ní roste na 5.0 + 0,7 km s. 

3. vrstva je serpentinová a gabrová, mocnost má 3 až 6 km a rychlost seizmic
kých vln v ní je 6,7 + 0,2 km's. 

Svrchní plášť pod Mohodiskontinuitou je charakterizován seizmickou rýchlostí 
8,0 az 8,3 km s, misty však v tésném podloží kúry tato hodnota klesá na 7 2 až 
7,7 km s. Srovnameli petrografický charakter oceanické kúry a plášte v jejím pod
loží s horninovými komplexy vyskytujícími se na pevnine, jsou nápadné analógie 
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s tzv ofiolity. Paralelizace kontinentálních oťiolitú se složením oceánického dna 
byla hlavním pŕedmétem studia mezinárodní expedice lodi AV SSSR »Dmim] Men
délejev" která se uskutečnila v r. 1976 do západního Tichomon. Podrobne bylo 
studováno zvlášté dno Filipínskeho more a jej obklopujicich pnkopu V marián
skom pŕíkopu se expedici podarilo vydredžovat z hloubek od 9 do 4 tisíc metru 
kompletní ofiolitový profil od peridotitových a serpentinových ultrabazik preš gabra 
a žilný komplex (sheeted dike complex) do tholeiitových polštarovych lav a na ne 
nasedajicích sedimentu. Predbežné výsledky byly prezentovaný na 25. medzinarod
ním geologickom kongresu v Sydney. 

S t a n i s l a v N o v o s a d : Sesuvy v povodí Mantara v Peru 
(Prednesené na zasadnutí SGS Bratislava 29. I. 1977) 

V pŕednášce byly shrnuty zkušenosti z inženýrskogeologického prúzkumu rozsáh
lého skalního sesuvu v údolí ríčky Colcabamba v povodí reky Mantaro v Peru. 
Sesuvem má procházet prívodní tunel záverečného stupne energetické kaskády Mon
taro. Seizmickým prúzkumem byla ovéŕena mocnost sesuvem akumulovaných hornín 
(ca 150—170 m) a orientačné i charakter sesutých hornin v trase tunelu. Geoakustic
kým velmi citlivým méŕením byla potvrzena současná stabilita svahové deformace 
umožňující prevedení tunelu v púvodné uvažované trase a úrovni. Ze studia podob
ných svahových deformaci v širším okolí vyplynulo, že zkoumaný sesuv je jedmm 
z četných sesuvu, jejichž pravdepodobnou príčinou bylo náhle zaplnení údolí vodou 
v nádrži vzniklé zahrazením hlavního údolí Mantara rádové vétším skalním sesuvem 
na výšku asi 500—600 m. Základními podmínkami vzniku hlubokých sesuvu v pev
ných granitických horninách v údolí Mantara je prostoupení horninového masívu 
tektonickými poruchami a polohami méné pevných hornin. Hlavními faktory ovi 
ňujícími dobu vzniku a rozsah svahových pohybu jsou vysoká seizmicita uzemi 
a rychlé zahlubování údolí v podminkách probíhajícího výzdvihu andské oblasi. 
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