
RECENZIA 

Dokončenie zo str. 368. 

kálních a horizontálních vzdáleností 
k materským masivúm. 

V kap. 4 diskutující zpúsoby krystali
zace scheelitu a molybdenitu v postmag
matickém procesu se hovorí o dvou zá
kaldních typech wolframového zrudnéní. 
Kromé toho byly detailné študovaný čtyŕi 
generace scheelitu, pŕíčemž poslední je 
současná s krystalizací molybdenitu. 

Prospekčné nejdúležitéjší je kap. 5 za
bývající se mineralogickou indikací skry
tých wolframmolybdenových ložisek. 
Jsou probírány typomorŕní špecifičnosti 
minerálu, jejich parageneze s cílem pro 
využití jakožto indikátoru ekonomicky 
významných obsahu wolframu a molyb
dénu. Rúzné typy zonálností žil a prožil
kú jsou též jedním z význačných kri
térií, vedie minerálni parageneze, pri 
hodnocení rudonosnosti. Se zvláštni po
zorností jsou sledovaný špecifičnosti 
metamorfogenních kalcitu, pŕičemž jsou 
pokladaný za dúležitý prvek indikuj ící 
zroudnéní. 

Neoddélitelnou součástí této kapitoly 
jsou praktická doporučení autora a ná
vod konkretního postupu komplexního 
vyhledávání tohoto typu skarnového 
zrudnéní. 

V záveru jsou shrnuty výsledky výzku
mu skarnň Zapadního Uzbekistanu. 
Vhodnou formou jsou skloubeny výsled
ky literárni, teoretické, praktické a v ne
poslední radé jsou zhodnoceny i faktory 
ekonomické. 
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Potreby praxe vyvolaly v posledních 
desetiletích nutnost výzkumu okoložil
ných pŕemén hornín a v dobe pomerné 
nedávne se zajem soutŕedil na výzkum 
metasomatísmu zvlášté ve vztahu kc 
vzniku rud. Tyto problémy byly ŕešeny 
na pravidelných konferencích v Lenin
grade v letech 1983, 1966 a 1972. Recen
zovaná kniha za redakce Ju. V. Kazicyna 
"byla zpracována na základe materiálu 
tretí všesvazové konference v r. 1972 ve
nované problematice vztahu metasoma
tosy a vzniku rud. 

Výrazným rysem knihy je ŕešení prob
lému vztahu metasomatísmu a rud neien 
na základe obvyklého klasického fyzi
kálnéchemického prístupu, ale zvlášté 

ve vztahu k historickogeologickým as
pektúm, tj. pozic závislosti na podmín
kách v daném úseku geologické histórie 
vývoje zemské kúry v dané oblasti a 
zejména v náväznosti metasomatísmu na 
geologické fenomény jako je magmatis
mus, metamorfosa a paleosedimentologie. 
Tento určující smer sovétských geologú 
bezprostredné naväzuje na základy syste
matického výzkumu položené. W. Lind
grenem. Daný petrologický prístup se 
rozpadá do dvou výkumných smérú. 
První z nich lze nadnesené nazvat topo
logický v čase a prostoru. Druhý smer 
vyzdvihuje roli metasomatísmu pri mo
bilizaci rudních složek v počátečních, t j . 
progresívních stadiích metasomatismu 
pŕecházejících až do regresívních fixač
ních stadíí rudního procesu. Tento prin
cíp je základem veškerých metalogene
tických prognóz. Ve sborníku jsou samo
zrejmé ŕešeny i základní otázky meta
somatosy jako morfológie, zonálnost, 
vztah rudonosnosti k formační analýze, 
dále vztah rudonosnosti k fyzikálnéche
mickým parametrúm materských hornin 
a nékteré nové smery v oblasti teórie 
metasomatických procesu. Kniha je účel
né rozdelená do čtyŕ základních okruhu 
otázek. První z nich, historickogeolo
gický smer ve studiu metasomatismu se 
zabýva nejobecnéjšími vztahy výskytu 
rud v prostoru a čase v náväznosti na 
nejširší škálu geologických procesu. Dru
hý oddíl, zonalita okoložilných metaso
matitú, se zaobirá konkretními problémy 
na jednotlivých ložiskách rud v SSSR. 
Práce jsou natolik odborné fundovaný, 
že svým významem pŕerústají do obecné 
roviny. Nejobsáhlejší oddíl knihy je vé
nován problémúm týkajících se zákoni
tostí a typu metasomatosy ve vztahu 
k matečným horninám, geologické for
mační analýze a topologických vlivúm. 
V teoretičkám oddílu sborníku jsou 
soustŕedény príspevky pojednávající 
o nových perspektivních smérech ve 
výzkumu metasomatismu. Zvlášté jsou 
vyzdvihovaný krystalochemické aspekty 
výzkumu metasomatismu zejména s ohle
dem na mechanismus zatlačování a ion
tových výmen. Neobvyklým zpúsobem je 
diskutovaná problematika fázového pra
vidla ve vztahu k metasomatickým systé
mom a štatistické metódy hodnocení mo
bility jednotlivých komponent. 

Práce je zakončená bohatým soupisem 
literatúry majícím 344 položek sovétské 
a zahraniční literatúry. 
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