
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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