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R E C E N Z I A 

P. G r o s s — E. K ô h l e r e t a 1. : Geológia 
Liptovskej kotliny. 1. vyd Bratislava. Geolo
gický ústav D. Štúra 1980 242 s. 

Odborná verejnosť si už zvykla na to, že 
sa v rámci edícií Geologického ústavu D. Štú
ra zjavujú na knižnom trhu monografie za
merané jednak na aktuálne témy stratigra
íie, metalogenézy, magmatizmu, tektoniky, 
jednak na regionálne celky a podrobné spra
covanie jednotlivých oblastí. 

Medzi práce druhého typu patrí aj recen
zovaná publikácia P. Grossa — E. Kôhlera 
et al. (recenzenti: V. Gašpariková a R. Mar
schalko, vedecký redaktor O. Samuel). 

Dovedna 14 autorov napísalo dielo s dobrou 
a logickou vnútornou štruktúrou. Je v ňom 
zemepisný obraz, prehlad výskumov, otázky 
podložia, geológia a stratigrafia sedimentov 
paleogénu. ich petrografia a chemizmus, geo
lógia kvartéru, tektonika, paleografia. hydro
geológia, geofyzikálne výskumy, opis paleogén
nych skamenenin. záver \ literatúra, resume 
v angličtine a ruštine. 

Podložie paleogénu Liptovskej kotliny sa 
napriek tomu. že je o ňom množstvo infor
mácií, komentuje predsa len veľmi stručne, 
takže sa o ňom čitateľ môže viac dozvedieť 
z kapitoly o geofyzikálnom výskume, ktorú 
dobre a vyčerpávajúco napísali pracovníci 
bratislavského závodu Geofyziky (J. Hricko. 
V. Szalaiová. M. Stránska, L. Zboril). Svedčí 
to nielen o zaangažovanosti kolektívu do rie
šenia aktuálnych otázok, ale aj o schopnosti 
využiť ich pri komplexnom spracúvaní re
gionálnych celkov a napokon aj o užitočnej 
spolupráci Geofyziky a Geologického ústavu 
D. Štúra. 

Nosnou časťou diela je geológia a strati
grafia sedimentov vnútrokarpatského paleo
génu (P. Gross. E. Kôhler, J. Papšova. 
P. Snopková). Je napísaná vyčerpávajúco. 
výstižne a na dobrej odbornej úrovni. Autori 
predložili svoju predstavu o geologickej stav
be a tá sa dopĺňa v časti o tektonike 
(P. Gross) a paieogeografickom vývoji 
(P. Gross. E. Kôhler). Ale aj tak sa nejedna 
otázka chápe staticky, chýba diskusia, náme
ty a vybratá problematika. Prejavuje sa to 
najmä v paleotektonickom zaradení sedimen
tárnych sekvencií. O možnosti vzťahu k mo
lasovému vývoju tu niet ani zmienky. Prílo
hami sú litologické profily, ktoré reprezentujú 
časti sedimentárnych sekvencií. lenže chýba 
im dynamickosť a mierku väčšiny kresieb 
možno nájsť len v errátach. Autori mohli zo

staviť aspoň jeden kompletný litologickotek
tonický profil, ktorý by sumarizoval údaje 
dotýkajúce sa celého bazénu. Pri litologickej 
charakteristike autori rozsahom primerane 
zhodnotili jednotlivé súvrstvia. ale je na ško
du veci, že sa tieto poznatky nezužitkovali na 
pomenovanie a definovanie litostratigrafic
kých jednotiek. 

Štúdiu vhodne dopĺňa petrografická a geo
logická charakteristika sedimentov a zhodno
tenie ťažkých minerálov (P. Gross, Z. Prie
chodská. G. Kupčo. M. Kiinčeková). Tieto 
informácie sú dnes a budú aj neskôr aktuál
ne najmä pri riešení otázok paleogeografie 
a podmienok sedimentácie. 

Vyčerpávajúco a na dobrej profesionálnej 
úrovni je spracovaný kvartér a aktuálne sú 
tu najmä informácie z hľadiska národného 
hospodárstva (I. Vaškovský). 

Obdobne aj hydrogeologické pomery (O. Fran
ko. V. Hanzel). ich analýzu a celkové hod
notenie oblasti treba pokladať za teoretický 
i praktický prínos a kapitolu hodnotiť ako 
presahujúcu rámec regiónu Liptovskej kot
liny. 

Velmi cenné a z aspektu využitia v ďal
šom geologickom výskume útvarov paleogénu 
aktuálne sú aj výsledky paleontologického 
a biostratigrafického bádania (E. Kôhler. 
J. Papšová. P. Snopková). Táto časť je vyčer
pávajúca najmä v hodnotení lokalít, opise 
foriem, pričom ju vhodne dopĺňa register fo
sílií a rozsiahla fotodokumentácia. 

Fotografie v závere diela zachycujú jednak 
fosílie a jednak situáciu v teréne. Publiká
ciu doplna geologická mapa obsahujúca aj 
geologické profily (mierka 1 :50 000, Gross. 
1979). Mapa je prílohou monografie, ale dis
tribuuje sa aj v samostatnej obálke a má 
vhodnú dvojjazyčnú legendu. V knihe, ako 
pri väčšine monografií, je cudzojazyčné 
resume veľmi stručné, čo nepochybne vy
volá isté ťažkosti pri distribúcii práce do za
hraničia. 

Publikácia Geológia Liptovskej kotliny 
vyšla na počesť nedožitých 100. narodenín 
nestora slovenskej geológie prof. Jána Vol
kaStarohorského. Nesporne treba ocenif vy
naloženú námahu a úsilie všetkých jej au
torov. Zásluhou širokej a plodnej spolupráce 
inštitúcií i autorov je na knižnom trhu kniha 
rozširujúca zoznam doterajších monografic
kých diel a sumarizujúca informácie o ná
rodohospodárski' nesporne dôležitej oblasti 
Slovenskej socialistickej republiky. 

Jozef Vozár 


