
The existence of an independent grani toide g roup of aplite to pegmati te 
composition (M. I v a n o v 1957, A. M i c h a l í k 1951, G. G o r e k 1954, 
L. K a m e n i c k ý 1963) is proved besides peculiar composition by local distinct 
intrusions of such grani te into its mant le rock. According to some symptoms, 
grani toids are also geochronologically considerably younger as the remaining 
ones. The description of an aplite to pegmati te type gran i te to granodiori te 
is given by M. I v a n o v (1957). He described this grani toide from the Suchý 
and Malá Magura Mts. as an intrusive type forming the independent , th i rd 
successive intrusion phase of the crystalline. These fine to coarse gra ined 
whit ish rocks contain 55—70 p. c. of felspar and quar tz . Albite prevails over 
orthoclase and microcline in the rock. 

Mutual relations of granitoids have been omit ted in the paper giving p re 
ference to the compositional characteristics of grani toids which form inde
pendent bodies. Some further granitoide types have been also described from 
the Western Carpathians . These do not form independent huge bodies or they 
may be parallelized wi th previous ones. It may be supposed that further 
investigation will necessitate redefinitions of so far used grani toide types. 

Preložil I. Varga 

RECENZIE 

Z nových publikácií Geologického ústavu D. Štúra 

Z geologických publikácií Geologické- mického hodnotenia hydrotermálne pre-
ho ústavu vyšli v rámci edície Západné menených hornín, pričom paragenetické 
Karpaty v prvom polroku 1978 tri nové vztahy charakterizuje na báze fyzikál-
čísla: séria mineralógia, petrografia, geo- no-chemických procesov. Osobitnú po-
chémia, metalogenéza 4, séria geológia 2 zornosť si zasluhuje kapitola, v ktorej 
a séria palentológia 2—3 (264 s., I l l tab.) pri hodnotení nameraných hodnôt po-
a v edícii Geologické práce Správy 70. užíva štatistické metódy. Pre ne vypra-

V edícii Západné Karpaty, séria mine- coval všeobecnejšie platné programy, 
talógia, petrografia, geochémia, metalo- Práca je v slovenskom jazyku s anglic-
genéza 4 (279 s., 12 tab., 95 obr.), vyšlo kým a ruským resume a má teoretíc-
monotematické číslo, v ktorom sa J. Gu- ko-aplikačné zamerania. 
bač zaoberá premenami okolorudných V sérii Západné Karpaty, Geológia 3 
hornín ložísk Spišsko-gemerského rudo- (101 s., 20 tab.) sú štyri príspevky, z kto-
horia. rých PrvÝ <E- P 1 a n d e r o v á) je o mik-

V práci autor analyzuje proces bydro- rofloristických zónach v neogéne cen-
termálnej premeny, ktorý tvorí s proce- trálnej paratetýdy, kým druhý (J. N e m-
som hydrotermálneho vývoja nerastných č o k) má všeobecnejší význam. Zaoberá 
surovín genetický celok. Vychádza zo sa deformáciami flyšových sedimentov 
všestranného mineralogického a geoche- a ich vzťahom k poruchovým systémom. 
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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. 
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