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R E C E N Z I A 

B. V u d — D. F r e j z e r : Osnovy termo-
dinamiki dľa geológov. Moskva, Izd. MIR. 
181 s. 

Koncom roku 1981 vyšiel ruský preklad 
publikácie B. J. Wood — D. G. Fraser: Ele
mentary thermodynamics for geologist (Oxford 
University Press, 1977). Vzhľadom na usta
vične rastúci podiel a význam termodyna
miky pri riešení problémov v geologických 
disciplínách dostali naši geológovia príležitosť 
doplniť si odbornú knižnicu o cennú príručku 
z tejto problematiky. 

Práca je svojou povahou metodickou prí
ručkou a návodom na aplikáciu termodyna
miky pri riešení geologických problémov. 

V prvých dvoch kapitolách autori uvádzajú 
termodynamické vzťahy a definície nevyhnut
né na pochopenie výkiadu v ďalších piatich 
kapitolách. Sú napísané tak, aby aj menej 
skúsený geológ mohol aplikovať termody
namické vzfahy vo svojej práci. Slúžia na 
to detailne rozobrané príklady petrologických 
a geochemických úloh a ich riešenia, ktoré sa 

uvádzajú v kapitole 3 až 6 (mnohokomponen
tové pevné látky a kvapaliny, geotermome
tria a geobarometria, silikátové taveniny, 
zriedené roztoky a primesi). Cenná je 7. ka
pitola, v ktorej autori prístupne ukazujú, ako 
treba hodnotiť termodynamické údaje, a to 
experimentálne alebo teoretické, ktoré možno 
aplikovať pri stanovení PT koordinát rozlič
ných minerálnych a lazových rovnováh, pri 
riešení aktívnosti pevných roztokov a tavenín 
vo vzťahu k ich zloženiu, pri charakteristike 
distribúcie horninotvorných i rozptýlených 
prvkov, pri určovaní teploty a tlaku vzniku 
minerálov, pri stanovovaní stupňa ťrakcio
nácie a ciest evolúcie rozličných magmatic
kých tavenín atď. 

Z nášho hľadiska sú cenným prínosom aj 
vecné a odborne vysoko ťundované poznámky 
prekladajúcej redakcie (pod vedením V. A. 
Žarikova). ktoré na viacerých miestach 
umožňujú lepšie chápaí text a robia príručku 
ešte cennejšou. 

K. Vrana 

A K T U A L I T A 

Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok 
z flyšového pásma 

JÁN FERAMEC. LUBOMIL POSPÍŠIL 

Roku 1979 začal bratislavský závod Geo
fyziky Brno v spolupráci s Geografickým 
ústavom SAV v Bratislave analyzovať koz
mické snímky z územia Západných Karpát. 
Interpretácia sa zameriava na riešenie zá
kladných štruktúrnotektonických pomerov 
záujmových oblastí a využívajú sa pritom 
najnovšie geoťyzikálne. geomorfologické a geo
logické údaje. 

Pri interpretácii snímok z oblasti východo
slovenskej časti flyšového pásma sa v oblasti 

Svidníka zistila výrazná anomálna nelineárna 
(kruhová) štruktúra, ktorá má charakter vy
klenutia. Jej prítomnosť potvrdzujú aj údaje 
geofyzikálneho a geomorfologického výskumu. 
V súčasnosti sa táto štruktúra detailne ana
lyzuje s využitím najnovších geologických 
poznatkov z tejto oblasti. 
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