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litoch chýba muskovit a staurolit, pri
je však charakteristická pritom

Nakladateľstvo Mir v ostatných ro

nosť silimanitu, a to najčastejšie spolu 
s biotitom a granátom. 

Ďalšia kapitola patrí problematike epi
koch vydáva už tretiu základnú prácu dotickoamfibolitovej fácie (fácia musko
sovietskych autorov venovanú metamor vitickostaurohtovych svorov) Chaiakte
ľzmu Prvá bola monografia Faciji me ristická pre ňu je pntomnost amfibolov 

tamľrfizma (N D. D o b r e c o v et al. s vyšším obsahom Al, znizena bazicita 
Í 9 ľ o r P ô t o m ( k n i h a V. V. R e v e r d a t plagioklasov a chýbanie chloritu V ka
t a 1970) Faciji kontaktnogo metamor pitole V je prehľad najdôležitejších ob
fizma Zatiaľ poslednou v tejto sérii je lasti výskytu metamorfovanych komple
recenzovaná publikácia kolektívu auto xov andaluzitostaurohtoveho typu. ť n 
rov Z rozdelenia metamorfných fácií zaradení tejto kapitoly vychádzali autori 
na 'tri skupiny podľa uplatnenia sa tla zo zistenia, že horniny amfibolitovej tacie 
ku však vychodí, že v budúcnosti mož vystupujú v plošne rozsiahlych územiach. 
no očakávať aj prácu s problematikou zatiaľ čo horniny epidotickoamtibohto
vysokotlakového (glaukofanového) me vej fácie majú podstatne menšie Plošne 
tamorfizmu. rozšírenie. Ich časté postupne prechody 

Monografia kolektívu autorov je roz a zhodný tektonický plán je predpokla
delená na 7 kapitol, pričom nie všetky dom pre ich spoločné uvedenie v rámci 
paragrafy v rámci jednej kapitoly sú jednej kapitoly. V tejto kapitole je zhr
z pera toho istého autora. V rámci ka nuta problematika zonálnych metamorfo
pitol sa dodržiava tento postup 1. his vaných komplexov, pričom metamorfiz
tória problematiky danej fácie a jej vy mus je v podstate barowianského typu. 
medzenie. 2. charakteristika chemického Posledná (VIL) kapitola je venovaná: 
zloženia a fyzikálnych vlastností mine a) zeolitovej fácii, b) regionálnej epige
rálov fácie, 3. minerálne asociácie a néze. c) metasomatickým premenám, d) 
subfácie, 4. termodynamické podmienky spilitom. Z uvedeného je zrejmé, že au
vzniku minerálnych asociácií. tori do nej zahrnuli niektoré procesy. 

Kapitola I sa zaoberá fáciami dvoj ktoré v monografiách podobného typu 
pyroxénových rúl (granulitová fácia). chýbajú, resp. sa im venuje okrajová po
Autori okrem nového názvu fácie uro zornosť. 
bili aj jej definíciu. Na rozdiel od pô Kniha obsahuje 861 citácií, 16 tabuliek 
vodnej definície P. E s k o 1 u (1939) do a 57 obrázkov v texte. Z absolútnej pre
tejto fácie zahrnuli len horniny bez dis váhy ruských a anglických citácií je za
ténu, pre ktorého vznik je nevyhnutný roveň zrejmý celosvetový trend publiko
extrémne vysoký tlak. Horniny s týmto vat práce v týchto jazykoch. Zistenie, ze 
minerálom zaradili do eklogitovej fá problematike územia ČSSR je venovaná 
cie. Pre novodefinovanú fáciu dvojpy len zmienka o granulitoch moldanubika 
roxénových rúl je charakteristická pri (s. 59), opätovne nastoľuje požiadavku 
tomnosť silimanitu. Samostatná časť ka publikovať najdôležitejšie výsledky v za
pitoly je venovaná problematike char hraničných periodikách, 
nockitov. Pretože problematika obsiahnutá v kni

V kapitole II sa podáva minerálno he kolektívu autorov úzko súvisí s otáz
petrografická charakteristika niekto kami západokarpatských metamorfova
rých oblastí výskytu hornín danej fácie. ných komplextov kryštalinika. paleozoika 

III. kapitola rozoberá problematiku i mezozoika, mala by sa recenzovaná kni
amfibolitovej fácie (fácie biotickoamfi ha stať jednou z príručiek širokého okru
bolických rúl). Podľa autorov sú pre hu geológov i petrografov. Toto odporú
amfibolitovú fáciu metamorfizmu cha čanie uvádzame i napriek tomu, že učenie 
rakteristické najmä tieto znaky: a) čas o metamorfizme a metamorfovanych fa
tý výskyt migmatitov, pričom metatekt ciach v budúcnosti zrejme dospeje k dal
predstavuje produkt selektívneho tave ším pohľadom na problematiku i k dal
nia v období progresívneho metamor šiemu vývoju, 
fizmu. b) obyčajný amfibol je prevláda D. Hovorka 
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