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Geologická stavba SZ časti Ladožského jazera (Baltický štít) 
OTO MIKO 

Poča,, pobytu na Geologickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity v Leningrade som sa 
v máji I 72 zúčastnil na kurze geologického mapovania, ktorý usporiadala Katedra petrografie 
GF LŠU. 

Oblasť, kde kurz prebiehal, leží v severnej časti Karelskej Šije, na severozápadnom pobreží La
dožského jazera (Priozerskij rajón). Základňa LŠU sa nachádza asi 4 km sv. od osady Kuznečnoje, 
na brehu a era Volkovskoje. Krajinný reliéf je tu nízky, morfologicky nevýrazne vystupujú iba pre
tiahnuté ovčie skaly (po rusky: baranie lby alebo kurčavyje skaly). Množstvo jazier odvodňuje riečno
jazerný s; stém Vuoksy. Hustý lesnatý porast velmi sťažuje orientáciu. Odkryvy, hlavne na po
breží Lac. >gy a ostrovoch, sú však dokonale obnažené a ohladené ladovcom. V dôsledku chladnej 
klímy sú iba minimálne zvetrané. 

V minulosti prehľadne študovali geologické pomery oblasti N. G. Sudovikov (1954) a K. O. 
Kratc (1963). V súčasnosti detailným štúdiom tohto územia sa zaoberajú najmä pracovníci Ka
tedry petrografie LŠU G. M. Sarančina (1967 ab, 1970, 1971) a V. V. Lygina (1967), ako aj ďalší 
pracovníci t.ŠU a LAGED. 

Geológii ky patrí oblasť k juhovýchodnej časti Baltického štítu, do tzv. východofínskej synkli
nálnej zóny karelíd, presnejšie na juhozápadné krídlo obrovskej turulanselgskej synklinály. Je to 
vlastne n /;;žnejšia oblasť, kde kryštalinikum Baltického štítu vystupuje ešte na povrch; južnejšie 
je pochi.' ■ íé pod mladšími komplexmi. Preto je hlavným zdrojom stavebného kameňa pre Le
ningrads1 .'i oblasť. 

Nachád ýú sa tu jednak kryštalické bridlice spodneproterozoického veku — ladoiská séria; z mag
matických hornín najrozšírenejšími sú postladožské granitoidy, menej sa vyskytujú gabroidné hor
niny. 

1. Ladožská séria 
Kryštalinikum ladožskej série je reprezentované hlavne biotitickými a biotitickogranátickými 

rulami, n mej kordieritickosilimanitickými a kremitými rulami. Severne sa hojnejšie vyskytujú 
hyperstenické ruly. Súčasťou komplexu sú tiež amfibolity, ktoré sú často budinovane. Regionálna 
metamorfó a série prebehla za podmienok amfibolitovej fácie, severnejšie až vo facn granuhtovej. 
V dôsledk ; vysokého stupňa metamorfózy (až ultrametamorfózy) došlo miestami ku vzniku ana
tektitov. , , 

Pre tento komplex je charakteristická intenzívna viacnásobná migmatitizácia. Ide teda o poly
migmaiity. Staršia migmatitizácia spôsobila vznik migmatitov veniteveho typu. Paralelne polohy 
neosomu vznikli na mieste alebo boli premiestnené iba na krátku vzd.alenost. Paleosom a neosom 
majú rovnaké zloženie. Migmatitizácia injekčnemetasomatickeho typu je mladšia. Geneticky 
je spätá s intrúziou mikroklínových granitov. Zloženie paleosomu a neosomu sa v tomto prípade 
líši. Neosom je tvorený hlavne kremeňom a mikroklínom. Prejavy tejto migmatitizacie su vidi
teľné najmä v ostrovnej časti. Hojné sú arterity, diktyonity, ptygmatity agmatity a »^uhty 

Do komplexu patria aj gabronorily tvoriace dve telesá severozápadného smeru na poloostrove 
Medvežij. 

2. Postladožské granitoidy 
Sú ďalšou významnou zložkou budujúcou oblasť. Ide o dva typy odlišné ako vekom a genézou, 

tak aj geologickou stavbou, účinkom na okolité horniny, m m e r a l n y m *'°f"'™ * f charnockiív 
Staršie sú .lagiogramty,'kremiré diority a f  f ^ ^ c ^ ^ J 5 ^ S . r S Ä 

Absolútny vek plagiogranitov bol stanovený na 2 mid. rokov, ťre: lemu iyť j asoc iu i l;, 
chemická a termálna pasivita. Chemické zloženie majú ^ ^ . l * ^ " 1 ^ 
s migmatitmi venitového typu. Podľa týchto znakov možno sudit, f J ^ ' ^ ^ / g K ^ g 1 

hornín (palingenézou) v dobe regionálnej metamorfózy. Su výrazne sodné. Obsah Si02 je 6008 / o . 
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■ uAttm Onroti vcelku chemicky a termálne pasivn: 

sú tieto granity veľmi £ * " ^ Ä g E PfltóWa U okolie I kou, 
okolitých hornín, sposobujuc ^ g ™ ^ a sptítov genetik*} 
káliové, s obsahom Si03 7075/„■ vacs' * l uUl l s , nfcroklmom ich 
kým lamprofyry sú spate so *  £ »  ' J prckan,brii. ľnlado 

Oba tieto typy gramtoidov sa na 1 adzau au v k,N;,al,n,ckom nu 
aj na Kolskom polostrove, ruskej platlorm .1x l'k ; ^ v, g , ,, 

Najmladšími intnizlvnymihcraiaami °^^g™* , ,u .. o„ domo> 
Tektonicky je oblasť velm. komplikovaná. I o u , 

bloky. Staré hlbinné domy P « u vrasoe* rukíu > . ko ; . 
g o Ä Í ^ Ä b S f f l K r Ä t, na ne a, m,n, 
^d^s^r^x^s^ ft 
aj vyššie spomínanými diabázami. 
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RECENZIA 

Werner Lieber: Kristalle unter der Lupe 
(Kryštály pod lupou). 244 strán včetné 100 
umelecky provedených tabulek (z toho 88 
barevných). 84 obrázku v textu, formát 
25,5 x 21 cm, cena 89 DM.Ott Verlag.Thun. 
Švýcarsko a nakladatelství Aries. Mníchov 
1972. 

Po nedávno vyšlé knize Der Mineraliensam
mler (Sbératel nerostú), vychází od téhož 
autora další kniha o krystalech pod lupou. 
Jde o dílo rozsáhlé, obsahové hodnotné a co 
je treba zvlášť ocenit, fotograficky dobfe pre
vedené. Kniha pojednáva o vzniku a vlastnos
tech kryštálu, o jejich morfológii, habitu i typu. 
Dale jsou v ní uvedený optické prístroje, které 
umožňují pozorovaní a fotografovaní mine
rálu. Tomu je venovaná samostatná kapitola 
s technickými popisy barevných tabulek, s prí
slušnými daty a potrebnými prístroji. 

Velikost nerostú v barevných tabulkách ne
presahuje rozmer náprstku. Zpravidla jsou 
však vzorky mnohem menší. Montují se na 
kovové či jiné podstavce a dají se takto dobfe 
fotografovat. Často však vyžaduj í potrebné 
zvétšeni. Jedná se o tzv. Micromounts, což je 
označení pro malé až velmi malé vzorky ne

rostú. n ktorých buduji sb< atelé nový typ 
sbirek. Výhoda je V tom. í acl prostor 
pro né nem /dalck.i tak m 1 ko pro nor
málni vzorky a l/e se často  istredit jen na 
vzácne ai vami vzácne min otografováni 
nerostú je véc obtt/na \ 0 oboru je 
autor mistr a dovede postav n 1 rál do správne 
polohy a svetla. Pro tento ú použil vétštch 
i menších uka/ck n Bve" Jeho obrazy 
nerostú uspokoj! iak amatér: < 1 odbomiky. 
ROMKV zafiátečníka a lájemi barevní preve
dené tabulky poteší. Je sc ti 
že mezi fotograťiemi nero 
které sbératel dosud m i 
které neuspokojujú jsou 
calaverit a landsbergit. Pi 
tenkých jchlic a tabulkovitý 
vlastni barvy nerostú ponci. 
na vétších ukážkach. 

Cena knihy je i v kapitalistu 
vysoká (28 S). Avšak ICH 

iiiuiit o tom, 
c rada tech, 

Z obrázku, 
erosty dioptas. 

, ,šim zvétšeni 
kryštálu jsou 

1 odlišné než 
i m svété značne 

sa h. hodnota 
1 technické prevedení jsou 11i úmerne. P"1 

svou zajímavost poslouži ru; ným zájemcum 
a zejména tém, kdož se snaží zachytit fotogra
ficky estetickou stránku nerosí u v její barevne 
pestrosti. „ ,. 

Tomáš Krutá 
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