
photographs in the scale of 1 : 23,000 (Fig. 4) it was possible, again on the 
base of a morphological analysis, to follow cirque and t rough edges, as well 
as distinguish r emnan t s of mora ine deposits and mainly of subordinate rock 
glaciers. Moreover, photographs documented deep gravi tat ional dis turbance 
of the Chabenec hill r idge, well distinct already by photograph interpretat ion. 

In the last example from the Rockie Mountains (Fig. 7 and 9) aerial photo
graphs represent a montaneous range wi th recent glaciation and wi th glacial 
forms of the relief. On aerial photographs in the scale of 1 : 22,000 approxi 
mately, it succeeded by morphological analysis to delimit walls of la teral and 
te rmina l moraines and to discriminate various slope sediments. Finally, 
advantages and drawbacks of photograph interpretat ion are briefly evaluated 
and compared wi th common field investigation. Evaluation of the mater ia l 
showed usefulness of aerial photographs for the investigation of glacial relief 
in the scale be tween 1 : 12,000 and 1 : 23,000. 

Preložil I. Varga 

Pokračovanie zo s. 142 
Články S. J a c k a, ako aj J. F o r g á- ma, podlá ktorých sa vymedzila nová 
č a a M. P u l c a sú zamerané na re- sukcesívna litostratigrafícká jednotka 
gionálnu problematiku. Prvý sa zaoberá (Orava group). Ďalšie 3 príspevky sú 
litologicko-štruktúrnou charakteristikou o najnovších výsledkoch z pribradiového 
centrálnej časti pásma Čiernej hory, paleogénu, ktorý bol prevŕtaný štruktúr-
druhý vývojom vulkanickosedimentárne- nym vrtom Lubina-1 (Brezovské vrchy), 
ho a vulkanogénneho komplexu v centrál- S neogénnou problematikou sú 3 články, 
nej časti stredoslovenských vulkanitov. z ktorých jeden je o súčasnej svetovej 

V edícii Geologického ústavu D. Štúra rádíometrickej škále. Najnovšími poznat-
Geologické práce, Správy 70 (263 s., kami stratigrafie vrchného karbónu vepo-
45 tab.) je 14 odborných článkov o ak- ríd sa zaoberá práca E. P l a n d e r o v e j 
tuálnej geologicko-stratigraíickej proble- a A. V o z á r o v e j , problematikou pred-
matike. Osobitnú pozornosť zasluhujú magurskej jednotky práce M. P 1 i č k u. 
nové poznatky z oblasti bradlového pás- O. Samuel 

D u š a n H o v o r k a : Geochemistry of dáva základnú petrograficko-geochemic-
the West Carpathian alpinotype ultra- kú charakteristiku ultramafických hor-
mafic Rocks, Náuka o Zemi, sér. Geol. nín rozličných geologicko-stratigrafic-
1978. 158 s. kých jednotiek Západných Karpát. 

Publikácia sa delí na paf častí. V prvej 
Problematika alpinotypných ultrabá- autor podlá príslušnosti ku geologic-

zických hornín je v súčasnosti predme- ko-stratigrafickým jednotkám vyčlenil 
tom sústredeného záujmu. Väčšina au- štyri základné skupiny: 1. telesá ultra-
torov ich pokladá za fragmenty oceanic- mafítov vyskytujúce sa v metamoríitoch 
kej kôry alebo subkrustálneho materiálu fáeie almandinických amfibolitov, príp. 
a spolu s vankúšovými lávami, gabrami v granitoidných masívoch; 2. telesá ultra-
a ďalšími členmi ich označuje ako ofio- mafitov v metamorfitoch fácie zelených 
litové komplexy. Petrochemická charak- bridlíc; 3. telesá ultramafitov v meta-
teristika týchto hornín môže poskytnúť sedimentoch mladšieho paleozoika; 4. te-
nepriame dôkazy o zložení vrchného lesa ultrabazitov v triase Spišsko-gemer-
plášťa v danej oblasti. ského rudohoria. Druhá časť obsahuje 

Významným krokom v poznávaní mož- petrografickú charakteristiku ultramafic-
ného zloženia vrchného plášťa v oblasti kých hornín a priemerné chemické zlo-
styku tatranského a panónskeho bloku je ženie základných horninových typov (du-
aj recenzovaná práca. Autor v nej po- nity, peridotity, pyroxenity, serpentinity. 

Pokračovanie na s. 166 
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The fission track method — applications and possibilities 
(A comprehensive report) 

JÁN KRÁĽ 

The fission t rack technique is used in geology commonly in two ways : 
a) as a geochronological method for the fission t rack dat ing of the geological 

subjects (minerals, volcanic glasses etc.) and recognizing of their geological 
history. 

b) as an analytical method to determine U, Th, B concentration. 
Stabil i ty of fission t racks in minerals varies from substance to substance. 

This characteristics enables to obtain valuable data concerning the rmal 
history of minerals and rocks in wide t empera tu re range. Examples presented 
in this paper prove tha t fission t rack dating of apat i tes brings new information 
about young tectonic processes. According to prel iminary results from West 
Carpath ian samples these data may be of great use for paleogeographic recon

struction in the regions where the application of other t radi t ional methods 
is restricted. 

One of the main contribution of this method is the determinat ion of low 
U, Th, B concentration in any substancies. Other advantage is the optical s tudy 
of elements distribution among different grains. Therefore the fission t rack 
method is able to distinguish the different populations of grains and to obtain 
valuable genetic informations. 

Preložil autor 

Pokračovanie zo s. 158 
mastencové, aktinolitické a chloritické vaf telesá rozličnej genézy a rozličného 
bridlice). V tretej časti sú výsledky štú stratigrafického postavenia. Posledná 
dia distribúcie niektorých prvkov uve (tabuľková) časť obsahuje lokalizáciu 
dených typov ultramafitov Západných a opis analyzovaných vzoriek (resp. do
Karpát na základe 110 silikátových ana plnkové stanovenia niektorých prvkov), 
lýz a 226 spektrálnych kvantitatívnych prepočet chemických analýz na katiónovú 
stanovení Ni, Co, Cr, V, Sc, Cu. Okrem formu, CIPW, Niggliho prepočty a výpo
nich sa v niekoľkých desiatkach vzoriek čet pomerov najdôležitejších stopových 
stanovil obsah Na. K, Li a Au metódou prvkov. 
atómovej absorpcie. Podrobne je zhôd Publikácia D. Hovorku patrí medzi zá
notený obsah prvkov v základných pe kladné práce regionálnogeochemického 
rografických typoch v rámci každej charakteru. Po práci B. C a m b e l a — 
jednotky samostatne. Vo štvrtej časti G. K u p c a (1965) je druhým uceleným 
autor porovnáva chemické zloženie ultra dielom tohto druhu. Náplň a množstvo 
bázických hornín Západných Karpát faktografického materiálu, ktorý práca 
s údajmi z literatúry. Podlá obsahu pet obsahuje, ju predurčujú ako základnú 
trogénnych a stopových prvkov vyčlenil Pnničku pre všetkých geológov, ktorých 
dva základné genetické typy ultrabazitov P r a c a

 t
s a * rozhčnych aspektov dotyka 

Západných Karpát: 1. telesá ultrabazitov alpinotypnych ultrabazickych hornín, 
gabroperidotitovej formácie jarabskej Záverom treba dodať, že nepružnosť, 
série severne od muránskeho zlomu; s a k o u s a P r a c e t o h t o d r u h u vydávajú, 
2. telesá peridotitovej (Iherzolitovoharz Je v rozpore s rýchlym rozvojom poznat
burgitovej) formácie južne od uvedeného k o v v tejto oblasti, 
zlomového systému. V oblasti jedného 
alpinotypného pohoria teda môžu existo Ján Spišiak 
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