
500 Mineralia slov., 15, 1983 

Podobne ako v západoeurópskych vrásne-
ných bazénoch možno aj v bazéne Uecu vy
členiť vrchnú plynonosnú zónu s epigene
tickou roponosnostou v jej spodných častiach. 
Zónu syngenetickej roponosnosti japonskí 
vedci pre rad ukazovateľov odmietajú. Medzi 
najdôležitejšie patria zmeny v proťile vo 
vzťahu obsahu uhľovodíkov v hornine a pó
rovitosti ílových sedimentov (v hĺbke 1800 m 
sa výrazne znižuje obsah uhľovodíkov v hor
nine a podstatne sa zvyšuje pórovitosť ílo
vých sedimentov). 

Za syngenetickú sa v tejto panve pokladá 
ropa vrchného miocénu. Pliocénne sedimenty 
a sedimenty vrchnej časti miocénu sú prak
ticky plynonosné, miestami s ložiskami ľah
kej filtrátovej ropy. 

Doterajšie výskumy v sledovaných ropo
nosných a plynonosných bazénoch — pre
važne neogénneho veku — umožnili urobiť 
konkrétne závery. Je to zrejmé z tab. 2. 
Rozloženie uhľovodíkov podľa fázového zlo
ženia v profile kenozoických sedimentov 
ovplyvňujú dva hlavné faktory — intenzita 
tepelného režimu a rýchlosť sedimentácie. 
V bazénoch s intenzívnym tepelným režimom 
a vrásami s vysokými amplitúdami (rýchlosť 

sedimentácie väčšia ako 0.3 mm 1 rok) sú 
prevažne tekuté uhľovodíky, pretože sa rých
lo striedali biochemické, ranokatagenické a 
stredokatagenické zóny tvorby plynov. Tento 
fakt ovplyvnila absencia vrchnej plynonos
nej zóny napr. v severojávskom, sarawac
kom a thajskom bazéne, kde sa geotermický 
gradient (do 5 "C 100 m) spája s vysokou 
rýchlosťou sedimentácie (do 0,56 mm 1 rok). 
Naproti tomu je v panónskom bazéne geo
termický gradient tiež 5 °C 100 m, ale rých
losť sedimentácie nižšia ako 0.3 mm 1 rok. 
Tento fakt vedie k náhľadu, že v období, keď 
boli materské horniny v štádiu ranokatage
nickej až strednokatagenickej tvorby plynu, 
nastávala akumulácia plynových ložísk. 

Najväčšiu mocnosť vrchnej plynovej zóny 
a najhlbšie uloženie zóny syngenetickej ro
ponosnosti (viac ako 4 km v jadranskom ba
zéne) možno vysvetliť nízkymi hodnotami 
geotermického gradientu a relatívne malou 
rýchlosťou sedimentácie neogénu. 

Získané poznatky o zákonitostiach možno 
využiť na prognózovanie fázového obsahu 
uhľovodíkov pri prieskumr. ch vyhľadávacích 
prácach v roponosných a plynonosných ba
zénoch kenozoického veku. 

R E C E N Z I A 

F r a n t i š e k C e c h : Ložiská palív — vzťah 
k hlbinnej stavbe panónskej panvy a kar
patského oblúka 

Geologický ústav D. Štúra v Bratislave 
vydal ve své edici Západné Karpaty, séria 
geológia, pod čísleni 8 s vročením 1982 
monografii profesora ložiskové geológie na 
Univerzite Komenského (rozsah knihy 148 
strán a prílohy, cena výtisku 30 Kčs). 

Jde o práci u nás svého druhu prúkopnic
kou, protože ŕeší problematiku kaustobiolitú 
videnou ze zcela nového zorného uhlu. Do
savadní geologické pohledy na ložiska kausto
biolitú se ve své vétšiné geotektonickému 
zpúsobu ŕešení buď vyhýbaly. nebo se mu 
vénovaly jen okrajové. Současný stav geolo
gického výzkumu ukazuje, že pro prospekci 
je nutný prechod od detailních strukturné
geologických postupu k širším regionálnim či 
nadregionálním geotektonickým studiim. 

V recenzované monografii byly učinený 
kroky k takovému modernímu výzkumu. 
Práce se soustŕeďuje na nékolik hlavních 
okruhu. Predné je to problém obecného 
vzniku pánví vycházející z predpokladu 

existence zlomú a poruchových zón, apliko
vaný dále na neogenní pánve Karpát a 
zvlášté Západních Karpát. Zde se opirá 
o poznatek, jak bloková stavba hlubokého 
fundamentu zpúsobuje pri pohybech i pod 
nasunutými jednotkami propracovávaní zlo
mú k povrchu, kde v nasunutých jednotkách 
kopírují pak svazky lineárních flyšových 
vrás hlubinná rozhraní. Protože geofyzikálni 
údaje svedčí o tom. že hlubinné zlomy pochá
zejí z plášte, jehož povrch vykazuje nejvétší 
výškové rozdíly na hranici jednotek. vychází 
autor z oprávneného predpokladu, že diskon
tinuity se uplatňovaly a dedičné ovlivňovaly 
rozdílnou mobilitou jednotek i po stovky mi
liónu roku. Základ geologického vývoje ve
douciho ke genezi ložisek uhlí, resp. i ropy 
a zemního plynu, vidí autor ve vzniku hlu
binné blokové (kerné) stavby v širších regio
nálních souvislostech. 

Kniha svým pojetím neni určená jen pros
pekčním geologúm, ale neméné užitečnou 
četbou je i po regionálni geology a vúbec pro 
geology zajímající se o soudobý geotektonic
kv prístup. 
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