
RECENZIA 

V. A. Vachrušev: Rudnyje minerály izveržen-
nych pôrod i ich značenije pri petrologičeskich 
issledovanijach. Izdať. Náuka, Sibirskoe 
otdélenije, Novosibirsk, 124 strán, 1973 

V útle publikaci jsou shrnuty údaje o rudních 
minerálech magmatických hornin majících ruz
né chemické složení a genezi. Pozornost je 
také venovaná lávam néklerých současných 
vulkánu a ultrabazickým horninám svrchního 
plášte. Jsou uvedený príklady dokumentující 
použitelnost rudních minerálu pri ŕešení otázek 
genéze intruzív a pri diskusi rudonosnosti 
jednotlivých intruzív. 

V první kapitole, která je nejrozsáhlejší 
(21 strán), jsou diskutovaný petrograŕické znaky 
rozpadu magmatických tavenín na silikátovou 
a sulfidickou část. Autor podáva pŕehled 
o primárni sulfidické magmatické mineralizaci 
v lávach Kamčatky a Kurilskýcb ostrovu 
a dále popisuje sulfidickou mineralizaci v ba
zaltech oceánické kúry. Venuje se znakúm 
rozpadu magmatické taveniny v trappech 
a v alkalických bázických horninách. 

Druhá kapitola (17 strán) pojednáva o sulfi
dických minerálech v horninách svrchního 
plášte a o problematice rudních komponent. 
Závery činí autor na základe údaiú o sulfidické 
mineralizaci v harzburgitových uzavŕeninách 
v bazeltech Kamčatky (Avačinský vulkán), 
o mineralizaci nacházející se v uzavŕeninách 
ultrabazických hornin v bazaltech Havajských 
ostrovu a ostrova Tahiti. Uvádí sulfidickou 
mineralizaci v uzavŕeninách ultrabazických 
hornin v diatremách severominusinské deprese 
a sulfidy vyskytující se v uzavŕeninách ultra
bazických hornin v kimberlitových pních Ja
kutska. 

Ve tretí kapitole (10 strán) je zduraznén 
význam rudních minerálu jako indikátoru 

genetického sepélí zrudnéní s intruzívním. 
komplexy. Tato kapitola staví na výsledcích 
práci autora z minulých let v rudonosných 
intruzivních komplexech Altajskosajanské ob
lá1" Dúraz se klade na štúdium c' nî mu 

u, zejména na zákonitosti o . .ce 
1 , MnO, V20g a Cľ203. Je diskutovaná 
možnost použití uvedených komponent v magne
titech jako kritéria pro objasnení vztahu zrud
néní k intruzívním komplexúm. 

Velmi stručná čtvrtá kapitola (2 strany) se 
zabýva použitelností rudních minerálu jako 
kritérií pri objasnení relativního stáŕí intruzív
ních hornin a rudních téles. 

V kapitole páté (11 strán) jsou rudní minerály 
diskutovaný z hlediska príslušnosti k jednotli
vým typúm intruzí na príkladoch nékterých 
intruzív v západním Uzbekistanu, Altajsko
sajanské oblasti atd. V této kapitole je souhrn 
otázek ŕešených v kap. 3 na príkladu magnetitu 
rozšíŕen na ďalší rudní minerály intruzívních 
hornin. 

V kapitole šesté (6 síran) se hovorí o významu 
rudních minerálu pri objasňovaní genéze in
truzív, pŕičemž si autor všíma zejména oxidic
kých minerálu. 

V poslední kapitole sedmé (4 strany) uvádí 
autor nékteré promény rudních minerálu pri 
postmagmatických procesech. 

Ke knize je pŕipojen velmi stručný záver, 
který shrnuje nejzávažnéjší diskutovaná fakta. 
V pŕíloze je na kŕídovém papíŕe 66 mikro
fotografií pŕúmérné úrovne; nékolik fotografií 
má úroveň nižší. Seznam literatúry obsahuje 
celkcm 135 citací; z toho 108 citací prací 
psaných azbukou, včetné prekladu zahraniční 
literatúry do ruštiny (12 citací autora) a 28 
citací je ze západní literatúry. 

Pavel Kaíípar 
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