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S P R Á V A 

O zlatinkovej aureole okolo antimónového zrudnenia Pe-
zinok — Kolársky vrch 

STANISLAV P O L Á K . PETER H A N A S 

Geologický pr ieskum, n. p.. Spišská Nová Ves. Geologický úsek Bra t i s lava . Geologická 18, 
834 37 Bra t i s lava 

(3 obr. v texte) 

Doručené 22. 12. 19S0 

3ojioTOHocHan aBpeojia Ha cypbMHHOM MccTopow^eHim ne3iiiioK-KoJiapcKan 
ropa 

H a nepncbepMH cypbMflHO-30JioTO-MbmibflKOBoň MMHepajiii3auiiOHHOň 30HM 
iMecTopo>KfleHiia ne3HHOK-KojiapcKoň ropbi oôHapy>KeHa Bbipa3iiTejibHaa 30-
uoTOHOCHaa äBpeojia, KOTopaa o6pa30Banacb ÔJiaro/tapa 3a6pouieHHMM 30-
jiOTOHOCHMM >KiuiaM KBapita. CocraBJiaa 3TH íiaHHbie c HOBCHLUHMH pc3yjib-
TaTa.Mii rcoJionwecKOií pa3Be/jKii B BOCTOHHOM HanpaBjicimii yKa3aimoio 
MecTopoíKfleHiia, MO>KHO raiiTaTb, MTO H 3Ta 30Ji0T0H0CHaa aBpeojia npitypo-

HeHa K nOXOJKHM 30JIOTOH0CHMM JKJtnaM. CypbMflH0-30JI0T0-.MbIIIIbHK0B0e 
opy/tcHemtc B nepBitHHOŕi it ntnepreHHoň 30iie Hecoflep»<HT MaKpocKOnii-
MecKOio 30JiOTa. He HCKjnoneHa BO3MO>KH0CTb, ^ITO 30JiOTOHOCHbie KBapue-
Bbie jKMJibi TCKTOHMMecKit OTflejieiibi npoflOJi»eHMeM MMHepaJiM3aitMw cypbMa-
HO-30JIOTO-MbLUbaKOBOfl 30HbI. 

On the al luvial gold aureole a round tlie ľ e z i n o k — Kolársky vrch hill 
an t imony minera l iza t ion (Malé K a r p a t y Mts„ Weste rn Slovakia) 

A pronounced halo of al luvial gold occurences occurs a round the 
ant imony—gold—arsenic minera l iza t ion belt in the Pez inok—Kolársky 
vrch hill area. Placer gold concent ra t ions along the weste rn m a r g i n of 
t he belt originate clearly from ne ighbour and a b a n d o n e d gold-bear ing 
qua r t z veins. The comparison of placer gold ha lo s ta ted along t he 
eas tern side of the belt with the r ecen t knowledge of the geological 
situation in the area clearly points to t he presence oL hi ther to u n k n o w n 
gold-bear ing veins. The an t imony minera l i za t ion does not conta in 
a b u n d a n t gold in its hypergenous nor pr imary zone, never the less 
gold-bear ing quar tz veins represen t probab ly deepe r por t ions of the 
same mineral izat ion detached by subsequen t tectonic movement s . 

Najvýraznejšia zlatinková aureola v periférii antimónového zrudnenia 
v celej hydrosicti Malých Karpát je v oblasti Pezinok — Kolársky vrch, kde 
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akoby dokumentovala zlatonosnosť nie

ktorých rudných štruktúr presahujú

cich za hranicu exploatačného objektu 
Sb—As—Au rúd. Ale jej interpretáciu 
komplikuje najmä existencia kedysi 
exploatovaných zlatonosných žíl asi 
2 km na SZ od Sb ložiska v závere 
Slnečného údolia, sprevádzaných aj 
ťažbou zlata z recentných a subrecent

ných sedimentov v poprúdovej časti 
údolia (obr. 1). Keďže smer vodných 
tokov je prevažne paralelný s antimó

Obr. 1. Zlatonosnosf hydrosicte na periférii 
Sb—Au—As rudného fahu Pezinok — Kolár
sky vrch (460 m) 
1 — súčasná hydrosief, 2 — potoky so zlato
nosnými šlichmi, 3 — hlavné erozívne roz
vodia, 4 — potok Slnečného údolia, 5 — 
potok spod Kolárskeho vrchu, 6 — pozícia 
opustených baní na zlatonosný kremeň 
v Slnečnom údolí, Sb — ťažobný závod na 
rudnom fahu Pezinok 
Fig. 1. Alluvial gold in the surficial flow 
system along the periphery of antimony— 
gold—arsenic mineralized belt at Pezinok — 
Kolársky vrch hill area 
1 — recent flow system, 2 — brooks with 
placer gold occurences, 3 — main erosion 
watershed, 4 — Slnečné údolie brook, 5 — 
Kolársky vrch brook, 6 — abondoned mining 
workings on goldbearing quartz veins in the 
Slnečné údolie valley, Sb — mining plant 

novým rudným ťahom (SZ—JV) a nikde 
ho v produktívnej časti neerodujú 
v priečnom smere, stanoviť podiel zla

tinkového zlata z oblasti zlatorudných 
žíl a podiel z Sb—Au—As zrudnenia 
bez hlbšej analýzy nemožno. Najnovšie 
sme šlichovacími prácami zistili zlatin

kovú aureolu aj na S od oblasti so zlato

nosnými žilami (potok Ryhová a jeho 
drobné prítoky) a na SV od antimóno

vého ťahu v potoku pod Kolárskym 
vrchom, ktorý eroduje jeho prirodzený 
spádový terén. 

Je nesporne, že takmer jediným mož

ným zdrojom zlatiniek v povodí potoka 
Slnečného údolia sú zlatorudné žily 
v jeho morfologickom uzávere. V spod

nej časti potoka je miestami také silné 
nahromadenie zlatiniek (napr. šlichy 
z 10 1 štrkopiesku značky KT651. 654 
a 655 majú 22. 51 alebo okolo 200 zla

tiniek), že si to možno vysvetliť iba 
tak. že ide hlavne o odpad z nedokona

lého technologického postupu v stupo

vej úpravni. ktorá pracovala na rovna

kom potoku ešte v druhej polovici mi

nulého storočia a jej odpad sa prirodze

ne rozptyľoval v potočných sedimen

toch. Azda jedinou výnimkou je tu malý 
zlatonosný prítok od SV od kóty Žilová 
(422 m). Sb—Au—As rudný ťah leží 
totiž už na druhej strane chrbta, a pre

to ho za zdroj zlata v tomto teréne po

kladať nemožno. 
Rozšírenie zlatinkovej aureoly aj 

v smere na S. SV. ako aj na Z od zná

mych zlatorudných žíl už zrejme poznali 
aj starí malokarpatskí prospektori. aj 
keď sa prakticky primárnych zdrojov 
nikde nedopátrali. Vo väčšine najvyš

ších častí zlatonosných prítokov sú 
krátke staré kutacie štôlne, ktoré boli 
asi jediným vtedajším zavŕšením vyhľa

dávania. Týmito dielami sa zistili skôr 
náhodné objavy, a preto ich prospektori 
v krátkom čase opúšťali. Aj v súčas

nosti je rovnaký metodický problém. 
Istý prínos očakávame od ďalšieho šli
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chovania delúvií a za predpokladu 
zvládnutia laboratórnej metodiky uva
žujeme použiť aj metódu „forest litter". 

Pri súčasných informáciách možno 
oprávnene predpokladať, že celú zla

tinkovú aureolu na Z, S a SV od zlato

rudných žíl za hranicou známych zrud

není produkujú analogické žily s vidi

teľným zlatom v ich hypergénnej zóne. 
Menej jednoznačný až problematický 
zdroj zlatiniek má potok spod Kolár

skeho vrchu. Vzhľadom na morfológiu 
tu nemožno vylúčiť ani podiel alebo 
totálny prínos z Sb—Au—As rudného 
ťahu. V potoku ako jedinom v celom 
okolí nachádzame totiž v šlichoch ar

zenopyrita v jemných náplavoch aj zvý

šený obsah Sb a As. ktoré jednoznačne 
pochádzajú z uvedenej ložiskovej zóny. 
Tak tu v hydiosieti vzniká asociácia 
Sb—As—Au. Ale prekvapuje, že zlatin

ky vystupujú aj za hranicu ukončenia 
rudného ťahu v smere na SZ. 

Riešenie tejto otázky má, prirodzene, 
veľký praktický význam. Za predpo

kladu analogickej zlatonosnosti ostat

ných známych alebo doteraz neobjave

ných výskytov Sb rúd by v morfolo

gicky príhodnejších terénoch bolo mož

no využiť zlatinkové zlato potokov ako 
nepriamy indikátor Sb zrudnenia 
a v kombináci s pódnometalometrickými 
prácami využiť aj zlatonosnosť delúvií 
a kolúvií. 

Ale v prvom rade treba zhodnotiť do

terajšie poznatky z hypergénneho reži

mu zlata v Sb—Au—As rudnom ťahu 
Pezinok — Kolársky vrch a čiastočne sa 
pristaviť pri jeho primárnom minerál

nom charaktere. Preto encyklopedicky 
zhŕňame základné relevantné poznatky: 

1. V celom Sb ložisku, ako ani 
v sprievodných rudných štruktúrach sa 
doteraz ani chalkografickými prácami 
voľné primárne zlato nezistilo. A nebolo 
zrejme známe ani našim predchodcom, 
pretože celá historická ťažba sa orien

tovala iba na Sb rudy. Na sklonku ťaž

by Au v zlatorudných žilách sa robili 
početné kutacie práce v širšom okolí na 
jej udržanie a zaistenie nových zdrojov, 
ale tie boli mimo Sb—Au—As rudného 
ťahu. 

2. Obsah Au je prevažne dobre kore

lovateľný s obsahom As vo forme eu

hediálneho arzenopyritu (Au : As = 
= 1 : 2500 až 6000) a čiastočne s ná

padným zvýšením S. Je potvrdená aj 
veľmi výrazná zlatonosnosť arzenopyri

tového koncentrátu a vlastného arzeno

pyritu (175 ppm Au). 
3. Súčasné prieskumné práce pokus

ne otvorili povrchový východ jednej 
z výrazne zlatonosných polôh pri vrte 
KV21. Napriek niekoľkonásobnému 
ryžovaniu rozličného materiálu z tohto 
umelého odkryvu sa v šlichoch nijaké 
zlatinky nenašli (v jednom prípade nie

koľko zrniek FeAsS). Podobné výsled

ky boli aj s materiálom zo zasunutého 
ústia štôlne Horný Gedeon, ako aj zo 
šachtičky v elúviu — delúviu nad pred

pokladaným východom tunajšej tzv. 
Zlatej žily medzi vrtmi KV23 a KV37. 

4. Prítomnosť zlata vo voľnej zlatin

kovej forme by podľa pracovníkov 
Laboratórneho strediska Geologického 
prieskumu v Spišskej Novej Vsi mala 
signalizovať malá homogénnosť materiá

lu pri opakovaných analýzach (náhodná 
prítomnosť väčšej zlatinky v niektorom 
návažku). Preto sa pokusne vyryžovalo 
niekoľko duplikátov v mletých záseko

vých vzoriek (okrem iného aj vzorka 
KV318 s laboratórne zisteným obsa

hom 11.6 ppm Au), resp. sa vzorky po

kusne rozdružovali v bromoforme, ale 
výsledok bol rovnako negatívny. Ani po 
odparení vzoriek s kyselinou dusičnou, 
pričom nastal úplný rozklad sulfidov. 
sa nijaké viditeľné zlato zistiť nepoda

rilo. 
Podľa týchto faktov možno s veľkou 

istotou vyhlásiť, že zlato v Sb—Au—As 
rudnom ťahu vo forme voľných zlati

niek s priemerom nad 0,1 mm nevy
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stupuje a ani v hypergénnnej zóne vý
raznejšia koncentrácia submikroskopic-
kého zlata nenastáva. 

Zlatinky v potoku spod Kolárskeho 
vrchu preto treba zaradiť k analogické

mu alebo totožnému zdroju s kremeňo

vými zlatonosnými žilami s viditeľným 
zlatom. Tie sú podľa doterajších po

znatkov iba v muskovitickobiotitických 
žilách s hojnými pegmatitmi. Podľa 
doterajších predstáv z geologického ma

povania je tesne za severozápadným 
ukončením rudného ťahu Pezinok — Ko

lársky vrch malý masív takejto žuly 
(volá sa aj teleso Staré mesto), ktorý 
preráža prvú produktívnu zónu, a tak 
ju v týchto miestach vlastne ukončuje. 
Zo súčasných prieskumných prác na 
výskyt antimónu sa ukazuje, že ide 
o nesprávne interpretovanú situáciu: te

leso je totiž iba povrchovým východom 
50 až 150 m mocnej spodnej tektonic

kej dosky dnes nazývanej „spodným 
kryštalinikom" (KSP), ktorá obmedzuje 
hĺbkové pokračovanie vyššie položenej 
dosky „ložiskového kryštalinika" (KL). 
Spodné kryštál 'nikum tvorí vo vrchnej 
časti (pozri obr. 2) lakolitové teleso 
dvojsľudovej žuly a v spodnej časti ruly 
s výraznou lamináciou paralelnou 
s presunovou plochou PPi ložiskového 
kryštalinika (to má pomerne monokli

nálne. jasne diskordantné uloženie so 
strmým sklonom na JZ). V ďalšom pod

loží spodného kryštalinika je pod pre

sunovou plochou PP> séria výrazne niž

šie metamorfovaných hornín s vložka

mi kremenca a dolomitu, pre ktorú 
používame pracovné označenie „séria 
KPT". Obidve prešmykové plochy majú 
zhruba smer ZJZ—VSV a veľmi mier

ny sklon na J. V dôsledku erózie po

toka spod Kolárskeho vrchu sa podložné 
kryštalinikum a séria KPT postupne 
proti prúdu objavujú v čoraz väčšej 
mocnosti, až podložné kryštalinikum 
tvorí celý uzáver doliny potoka. Preto 
neprekvapuje prítomnosť zlatinkového 

SbAuAs rudný (ah Krubó'dofoa 
:hrbát Kolársky vrch I potok spod Kolárskeho vrchu: 

^ a - [ 
Obr. 2. Schematický rez Sb—Au—As rudným 
lanom Pezinok — Kolársky vrch 
1 — ložiskové kryštalinikum (KL). 2 — dvoj
sludové žuly spodného kryštalinika (KSP), 
3 — ruly spodného kryštalinika (KSP). 4 — 
biotitické kremité íylity serie KPT, PP, a PP_. 
— hlavné presunové plochy 
Fig. 2. Shematic section of the antimo
ny—gold—arsenic mineralisation at Pezi
nok — Kolársky vrch hill area 
1 — crystalline rock on the deposit (KL), 
2 — twomica granite of the lower crystalli
ne unit (KSP). 3 — gneiss of the lower 
crystalline unit (KSP). 4 — biotite phyllite, 
arenaceous (KPT). PP( and PP_. — main 
thrust 

zlata v náplavoch potoka a v jeho ma

lých prítokoch od JZ, teda z miest, kde 
vo vyšších partiách nad spodným kryš

talinikom vystupuje už ložiskové kryš

talinikum (LK), ale ani asociácia Sb—As 
v jemných náplavoch vedľa zlatiniek. 
Ale doteraz je neobjavený ich vlastný 
zdroj v dvojsľudových žulách, aj keď 
pozitívne ryžovanie už prešlo z alúvia 
do delúvia. 

Podťa načrtnutej interpretácie spôsobi

la zlatinkovú aureolu okolo Sb—Au—As 
zrudnenia v Pezinku iba Au minerali

zácia spodného kryštalinika. Otázny je 
vzťah týchto dvoch ztudneni v pomer

ne malom teréne. Nápadná je akási ku

lisovitá paralelnosť hlavnej zlatonosnej 
žily v oblasti jej starej exploatácie (žila 
Terézia) s priebehom a sklonom rud

ného ťahu Sb—Au—As ležiaceho asi 
500 m viac na SV. Pôvodne sme uva

žovali o možnosti prechodu Sb—Au—As 
zrudnenia z ložiskového kryštalinika do 
spodného kryštalinika a s prípadným 
prechodom do zlatonosných kremeňo

vých žil. Na základe vrtných prác už 
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túto možnosť temer úplne vylučujeme. 
ak sa. pravda, nepripúšťa, že ide o kon

temporárne zrudnenia tektonicky odde

lené presunovou plochou PP | (pozri 
obr. 3). Navádzajú k tomu totiž aj lo

kálne výskyty neznámej generácie Sb 
minerálov v niektorých žilách zlatonos

ného kremeňa, ktoré podľa archívnych 
údajov mávali niekedy miestny atribút 
„antimónová"" a pod. 

Sb-Au-As rudný fab 

Obr. 3. Vzfah Sb—Au—As rudného fahu a žily 
zlatonosného kremeňa Terézia v Slnečnom 
údolí (vysvetlivky ako na obr. 2) 
Fig. 3. Relation between the antimony—gold -
arsenic ore belt and Tereza goldbearing 
quartz veins in the Slnečné údolie valley. 
Explanations as in fig. 2 

A j keď táto predstava umožňuje in

terpretáciu niektorých zásadných ložis

kovoprognóznych faktov (najmä po

kračovanie Sb—Au—As rudných štruk

túr priamo do podložného kryštalinika). 
má vážne protiargumenty. ktoré ju sta

vajú na hypotetickú úroveň. Hlavnou 
prekážkou je tu nedostatok nových in

formácií o charaktere žil zlatonosného 
kremeňa v hlbších častiach. Archívne 
správy z minulého storočia naznačujú, 
že sa miestne alebo generálne s pribú

dajúcou hĺbkou v týchto žilách objavo

vali neznáme „kýzy". označované nie

kedy ako „markazit". ktoré zrejme 
predstavovali koniec exploatácie, preto

že úpravárska technológia sa, pochopi

teľne, opierala iba o rýdze zlato. Mohlo 
by teda ísť o rovnaký typ zlatoarzeno

pyritovej mineralizácie. akú majú nie

ktoré úseky na Sb—Au—As rudnom 
ťahu, ale s odchylným hypergén

nym režimom (iné horninové pro

stredie, neprítomnosť stredne až silne 
pyritizovaných hornín a pod.). Rozdiely 
vo farbe kremeňa (na rudnom ťahu 
hlavne sivočierne variety) mohla vyvo

lať v ložiskovom kryštaliniku ich pozícia 
a väzba priamo na plochy čiernych 
bridlíc alebo na ich najbližšiu horninu. 

Uvedený predpoklad kauzálnej spoji

tosti zlatonosných kremeňových žíl 
s rudnými štruktúrami pezinského 
Sb—Au—As ťahu by mal veľký prak

tický vplyv na ďalšie vyhľadávanie 
Sb rúd. Zlatinková aureola recentnej 
hydrosiete okolo ložiska Pezinok — Ko

lársky vrch ukazuje na priaznivé prog

nózne hodnotenie aj v spodnom kryšta

liniku. 

Recenzoval M. Slavkay 

On the alluvial gold aureole around the Pezinok — Kolársky vrch hill 
antimony mineralization (Malé Karpaty Mts., Western Slovakia) 

STANISLAV POLÁK, PETER HANAS 

A halo of alluvial gold occurences has been The halo covers also the site of historical 
found to occur around the antimony—gold— gold mining from quartz veins at Limbách, 
arsenic mineralized belt at Pezinok — Kolár Slnečné údolie valley. The share and distri
sky vrch hill area in the Little Carpathians. bution of gold on both mineralization types, 
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differing by mineral parageneses and geolo
gical position, was hitherto unknown. Recent 
investigation revealed that in spite of higher 
and extensive gold content in the Sb—Au—As 
mineralization, where gold is bound to arsenic 
minerals and almost no native gold is present, 
this condition together with specific hyper-
genous regime resulted in that single struc
tures producing placer gold accumulations in 
the area are the gold bearing quartz veins. 
The quartz veins however represent another 

type of mineralization and only some geolo
gical and structural situations point to the 
probability that such gold-bearing quartz 
veins may represent original deeper portions 
of Sb—Au—As mineralizations. Later tectonic 
movements detached the antimony ore veins 
and the actual rock environment of quartz 
veins differs from that of the former ref
lecting also the different mineral association. 

Preložil I. Varga 

R E C E N Z I A 

V. B o u š k a e t a L: Geochémie. 1. vyd. 
Academia 1980. 556 s., 195 obr. 

Za redakcie V. Boušku, P. Jakeša, T. Pa-
česa a J. Pokorného vyšla moderná vysoko
školská učebnica, ktorá tak rozširuje rad zá
kladnej geochemickej literatúry u nás (Geo
chémia A. Polánskeho — K. Smulikowské
ho vyšla v slovenčine v preklade B. Cambela 
a J. Zelmana v Slovenskom pedagogickom 
nakladatefstve roku 1978). 

Na príprave publikácie sa zúčastnil rad 
popredných československých geochemikov. 
Určená je vysokoškolským študentom geo
chémie, základnej a ložiskovej geológie — za
meranie geochémia — na prírodovedeckých 
fakultách československých univerzít (UK 
v Bratislave. UK v Prahe. UJEP v Brne a i.), 
ale nesporne poslúži aj vedeckovýskumným 
pracovníkom ostatných geologických odbo
rov, chemikom, biochemikom a pod. 

Úvodné kapitoly sa stručne dotýkajú his
tórie geochémie, zaoberajú sa jej rozdelením 
i postavením medzi prírodnými vedami. Zaují
mavá je kapitola o vývoji geochémie v ČSSR 
(autor J. Babčan a J. Cadek). V jej závere je 
vyber významných prác našich geochemikov. 
V ďalších kapitolách sa preberajú fyzikálno
chemické základy geochémie (redaktor oddie
lu T. Pačes) zaoberajúce sa geochemickými 
látkami, geochemickým systémom a jeho 
vlastnosťami, ako aj dôležité časti o termo
dynamike geochemických procesov a geoche
mickej rovnováhe (J. Babčan). V obšírnej ka
pitole pod názvom Geochemické procesy (re
daktor oddielu V. Bouška) sa na základe naj
novšej literatúry a v spojení s kozmickou 
geochémiou píše o vzniku chemických prvkov, 
vývoji kozmu, vzniku galaxií a vesmírnych 
telies, ako aj o chemickej charakteristike te
lies slnečnej sústavy. Tam sú v časti o geo
chémii Mesiaca (P. Jakeš) aj viaceré analýzy 
hlaxných a stopových prvkov v mesačných 
horninách. Podstate endogénnych a exogén
nych geochemických procesov sa venujú ďal
šie časti tejto kapitoly. Sú o procesoch v zem
skej kôre a v plášti (magmatické, hydroter
málne a metamorfne procesy) ako aj o jej de
štrukcii a premene, vzniku sedimentov a ne

poslednom rade sa tu pertraktujú otázky 
vzniku a vývoja života (V. Pokorný), a bio
geochemických procesov (J. Koštíŕ). V časti 
o geochemickom vývoji Zeme (redaktor od
dielu P. Jakeš) je reč o geochémii magmatic
kých hornín, sedimentov a metamorfovaných 
hornín. Typy hornín sa dokumentujú mnohý
mi grafmi a tabuľkami analýz. Ďalšia časf 
tejto kapitoly je o hydrosfére (T. Pačes). 
atmosfére (B. Moldan), rozoberá sa geochémia 
organickej hmoty. Tu sa uvádzajú typy or
ganických látok vyskytujúcich sa v geologic
kých materiáloch (M. Streibl), ako aj geo
chémia uhlia (V. Bouška) a geochémia ropy 
(V. Simánek). 

Záverečná kapitola je venovaná praktic
kému významu geochémie (redaktor J. Po
korný). Stručne sa v nej píše o problema
tike geochemického vyhľadávania ložísk ne
rastných surovín, a to rudných, ale aj ložísk 
ropy a plynu, ďalej o využívaní najnovších 
geochemických poznatkov pri riešení aktuál
nych problémov ochrany životného prostre
dia (B. Moldan. T. Pačes). V závere kapitoly 
sú kratšie časti o metódach geochemického 
bádania sedimentov (J. Cadek), o význame 
izotopickej geochémie (V. Smejkal) a o tech
nogenéze (J. Pokorný). 

Záver diela tvoria dôležité geochemické 
tabuľky (redaktor V. Bouška), rozsiahly 
zoznam použitej literatúry a precízny menný 
a vecný register (J. Svenek). 

Veľký počet autorov sa na jednej strane 
očakávané prejavil odchýlkami v obsahovom. 
a najmä formálnom spracovaní častí, ale na 
druhej strane rozmanité zameranie autorov 
pomohlo optimálne splniť základnú úlohu — 
pokryť čo najširší rozsah látky. 

Publikácia vychodí z najnovšej svetovej 
a domácej literatúry a má vysokú odbornú 
úroveň. Napokon zárukou jej vedeckosti je 
aj to. že jej vedeckým redaktorom je nestor 
slovenskej geochémie akademik Bohuslav 
Cambel. 

Záverom možno s uspokojením konštato
vať, že československá geochemická literatúra 
je bohatšia o mimoriadne cenné dielo. 

Miloslav Khun 


