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the inclination of RMP of these rocks before 
their alterations was supposed to be a po
sitive one and its value has corresponded 
very closely to the inclination of the pre
sent- day geomagnetic field in the area under 
study. 

It is possible to summarize that observed 
distribution and the polarity of RMP of intru
sive rocks under study have been caused by 
combination of complex geomagnetic field 
behaviour and irregular intrusive and post-
magmatic activity including a chemical-phy
sical alterations of magnetic and other mi
nerals. It means that the observed RMP simply 
is not a result of lengthy magnetization pro
cess with both axial shift or polarity changes 
of the geomagnetic field. 

The good correlation between both petro-
graphic type of the rock and polarity of 
RMP have allowed to presume that the po
larity of RMP of alternated andesite and 

diorite porphyry from other localities will be 
a negative one. 

Rhyolite tuffs of the borehole ZH—1 have 
appeared the positive polarity of RMP with 
average inclination of RMP — I = + 54,3". 
These types of the rock have not been 
analysed by microscopic methods to indentify 
the magnetic and nonmagnetic minerals. The 
curves of x - f(t) of rhyolite tuffs have 
shown the presence of pyrite, small amount 
of haematite and marcasite. Conspicuous in-
creassing of x has shown the temperature 
alternation of nonmagnetic pyrite to mag
netite and haematite subsequently (Fig. 2). 
This effects has shown in the some way that 
the rhyolite tuffs were not been heated up to 
the 300 — to 350° C during hydrothermal 
processes. It is possible to assume that the 
origin of stable component of RMP has been 
linked with the time of hydrothermal and 
postvolcanic processes in area in question. 

Z O 2 I V O T A S P O L O Č N O S T I 

E d u a r d D o b r a : Geologické poznatky 
z expertízy v Alžírsku (Košice 13. 2. 1986) 

Autor oboznámil prítomných s geologický
mi poznatkami v Alžírsku, kde v r. 1983—1985 
pracoval ako expertgeológ v rezorte Minis
terstva stavebníctva a urbanizmu. 

Alžírsko buduje vrásové pohorie Tellského 
Atlasu, ktoré lemuje severnú časf Alžírska 
pozdlž litorálu. Tellský Atlas reprezentuje 
zóna internid (predkambrický sokel Veľkej a 
Malej Kabýlie s mezozoickvm obalom — Dor
sala calcaire) a zónou externid (tellské prí
krovy massylského. mauretánskeho a numid
ského flyšu). Druhým geologickotektonickým 
elementom je alžírsky kratogén. reprezento
vaný autochtónom Hautes Plateaux južne od 
Tellského Atlasu, so známymi chottami Rher
bi. Hodna a Chergui. masívom d Áurés. kde 
sa spája Saharský Atlas s Tellským Atlasom, 
ďalej Saharským Atlasom, tiahnúcim sa juž
ne pozdĺž Hautes Plateaux a autochtónom Sa
hary. Alžírska Sahara — to je peneplenizo
vaný reliéf s morfologickými kontrastmi 
(chott Mcrhrir — 26 m n. m., masív Hoggar 
vyše +3000 m n. m.). 

Najpriaznivejšie podmienky pre akumulá
ciu podzemnej vody sú v zóne internid (kra
sovej vody Velkej a Malej Kabýlie) a v alu
viálnych nivách väčších riek (napr. v hornej 
časti aluviálnej nivy najdihšej rieky Alžír

ska Chelif sa overila výdatnosť cez 100 l/s, 
v aluviálnej nive rieky Mazafrán výdatnosť 
70—80 ľs). Využitie podzemnej vody pozdĺž 
litorálu sťažuje salinizácia zvodnelých kolek
torov. V deficitných oblastiach sa stavajú 
priehrady a vodné nádrže. Výber vhodných 
lokalít však sťažuje vysoká seizmicita Tell
ského Atlasu. V Tellskom Atlase sa vysky
tuje niekofko desiatok termálnych prameňov 
s teplotou 20—100 °C. z ktorých niektoré sa 
využívajú pre balneoterapeutické účely. 

Prednášate! určitý čas pracoval v seizmic
ky najaktívnejšej časti Alžírska v Ech Che
life ex El Asnam. Toto územie s rozlohou 
80X100 km postihlo 10. októbra 1980 ničivé 
zemetrasenie. V súčasnosti v rámci UNESCO 
dokončili americkí seizmológovia v tomto re
gióne regionálnu štúdiu mikrozonácie pre vy
užitie územia v urbanizme. 

Z hľadiska zásob zemného plynu a ropy sa 
Alžírsko zaraďuje medzi popredné štáty sveta. 
Plyn a ropa sa ťažia z hĺbky 3000 m. Celkové 
zásoby plynu na Sahare dosahujú podlá naj
novších údajov 3000 miliárd m', zásoby ropy 
1 miliardu t. Ročná ťažba plynu v súčasnosti 
dosahuje 90 miliárd m ;. Plyn a ropa sa do
pravujú plynovodmi a ropovodmi do alžír
skych prístavov Stredozemného mora. Jedna 
trasa plynovodu vedie cez Tunis, popod more. 
do Talianska. 

Pokračovanie na s. 384 
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Pokračovanie zo s. 360 

Druhou najväčšou surovinovou bázou sú lo
žiská Fe rúd, ktoré spracováva hutnícky 
kombinát El Hadjar pri Annabe. Ložiská Fe 
rúd sa vyskytujú vo východnej časti krajiny 
pri Annabe (ložisko Ouenza) a v západnej časti 
pri Orane (ložisko Camerata, Beni Sef). Naj
väčším ložiskom Fe rúd je ložisko Gara Dje
bilet v západnej Sahare. Napriek priaznivým 
ložiskovým parametrom (povrchová ťažba) je 
pre extrémne klimatické pomery, ako aj veľ
kú vzdialenosť k moru jeho fažba nerenta
bilná. 

V pohorí Tellského Atlasu sa vyskytujú 
ložiská Pb, Zn, Hg, sporadicky Sb a Cu. Sú 
to ložiská Pb, Zn (Ain Barbar) a Hg (ďlsmail) 
pri Annabe, ďalej ložisko Pb, Zn (El Abed) 
západne od Oranu. V pohorí d Áurés je zná
me ložisko Pb a Zn Taghit Sidi Belkheir. 
Menšie ložiská sú v pohorí Hodna a Ouar
senis. 

Fosfáty sa fažia v ložisku Djebel Onk pri 
tuniských hraniciach. V západnej časti Sa

hary sa pri meste Bechar nachádza ložisko 
čierneho uhlia Kenadsa. Veľký surovinový 
potenciál poskytuje masív Hoggar na Sahare, 
kde sa v ostatnom období najmä zásluhou so
vietskych geológov objavili ložiská Au, W, U 
a Co. Využitie týchto ložísk je dnes najmä 
pre nevýhodné klimatické pomery a absolút
ny nedostatok vody problematické. 

Z nerudných surovín sú to ložiská kvalit
ných vápencov na výrobu cementu, ktoré sa 
vyskytujú pozdĺž litorálu, ďalej ložiská kao
línov, mramoru, ónyxu a kamennej soli, ktoré 
sa vyskytujú najmä v okolí Annaby a Oranu. 

Súčasný stav geologickej preskúmanosti 
Alžírska je prispôsobený potrebám národ
ného hospodárstva, a tak nie je zriedkavým 
zjavom, že v oblastiach, ktoré sú z toho hľa
diska málo atraktívne, chýbajú základné geo
logické podklady. Zapríčinila to velká rozloha 
krajiny (štyrikrát väčšia ako Francúzsko), ob
ťažné klimatické podmienky a nedostatok od
borných kádrov. 
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