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(Upper Carboniferous ?). Similar concretions 
occur in several places as well along the 
southern margin of the Gemeric unit. 

These concretions, some centimetres to 20 cm 
in size, consist of equigranular quartz—car
bonate mass without visible signs of sym
metric arrangement. The following minerals 
were found in the concretions: siderite, dolo
mite, quartz, calcite, pyrite, magnetite, haema
tite, cinnabar, light mica, tourmaline, rutile, 
kaolinite and illite. The chemical composition 
of single varieties of concretions was investi
gated as well and analytical results are in 

tabs. 2 and 3. 
Concretions originated during diagenetic 

processes in the original sediment. After their 
generation, tectonic processes of Alpine age 
modified their shape and mineral content. 

The occurrence of concretions points to the 
higher carbonate content in rocks of the Rož-
ňavaZelezník group and by that also to the 
possibility that larger carbonate bodies occur 
there with the possibility of their subsequent 
metasomatic alteration into siderite. 

Preložil I. Varga 
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Metodike geologických vyhfadávacích prác 
sa v sovietskej literatúre venuje stále väčšia 
pozornosť. V ostatnom čase sa intenzívne 
rozpracúvajú geologické metódy sledujúce 
primárne okolorudné aureoly. 

Recenzované dielo sumarizuje dosiahnuté 
výsledky autorov a detailnejšie sa zapodie
va aj teoretickými otázkami, mechanizmom 
a zákonitosťami formovania sa primárnych 
geochemických aureôl. 

Publikácia má päť častí. V prvej rozoberá 
primárne geochemické aureoly ložísk, metódy 
bádania rozličných typov hornín (magmatic
ké, pegmatitové, skarnové, greizenové. pluto
génne. hydrotermálne. pyritové), charakteri
zuje ich indikačné prvky a bohato graficky 
dokumentuje formy aureôl. Druhá časť je 
o sekundárnych geochemických aureolách ako 

výsledku pôsobenia hypergénnych procesov 
rozptylu prvkov akumulujúcich sa z primár
nych aureôl s vplyvom na rozmanité prostre
die, litogeochemické, hydrochemické. biogeo
chemické a atmogeochemické aureoly. V tre
tej časti sa analyzuje metodika aplikácie a 
interpretácie. Zaoberá sa najmä radmi zonál
nosti, určovaním úrovne vývinu mineralizácie, 
ako aj dešifráciou zón rozptýlenej minerali
zácie. V štvrtej časti sa venuje pozornosť 
všeobecným podmienkam aplikácie geoche
mických metód a v poslednej sa rozoberajú 
osobitosti geochemických anomálií ako indi
kátory genézy zrudnenia. V podstate tu ide 
o analýzu mechanizmu a zákonitostí formo
vania sa primárnych aureôl aj z teoretických 
hfadísk. 

Nazdávame sa, že recenzovaná monografia 
je veľmi vhodnou a praktickou publikáciou 
najmä pre pracovníkov geologického priesku
mu, pretože opísané metódy sa zužitkúvajú 
často a navyše sa metodickému aspektu 
v našej odbornej literatúre nevenuje taká po
zornosť, akú by si zaslúžil. 

Ivan Matula 


