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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

V o j t e c h V i l i n o v i č : Petrológia a geo
chémia granitoidných hornín (Bratislava 
3. 4. 1982) 

Granitoidná magma je zvyčajne HX)nena
sýtená a obsahuje množstvo tuhých fáz. Na 
vysvetlenie vzniku grani'oidnej magmy (hor
nín) sa v súčasnosti používa niekoľko mo
delov: hydrotermálny. dehydratačný, model 
dekompresie, restitovej kontroly a model 
zmiešavania magmy a hornín. Priemerný geo
termický gradient v kôre nestačí na vznik 
granitických tavenín. Teplota v kôre nie je 
stále určovaná iba geotermou, pretože do kô
ry intruduje bázická magma, ktorá lokálne 
zvyšuje teplotu a ..spúšťa" parciálne tavenie 
za vzniku granitickej magmy. 

Schopnosť intrudovat a umiestniť sa vo 
vyššej úrovni kôry ma najmä vodou nasýtená 
granitická magma veľkého objemu, ktorá vy
stupuje v podobe diapirov. 

Veľký význam pre petrológiu granitoidov 
majú experimenty s granitovým systémom 
Q Z _ Ab — Or — An — (HX>). V poslednom 
čase sa poukázalo na metastabilnost procesov 
tavenia v tomto systéme, ktorú v prírode do
kumentujú zonálne plagíoklasy. Prchavé zlož
ky (HjO. F, B) veľmi znižujú teplotu solida 
a likvida granitového systému, čím zároveň 
znižujú minimálne pTpodmienky kryštalizá
cie primárneho muskovitu a vzniku subsol
vusnej mineralógie granitoidov. 

Veľký impulz do súčasného štúdia grani
toidov dalo vyčlenenie 1 a Stypu granitoidov. 
Ale ani jedno z kritérií odporúčaných na roz
líšenie týchto genetických typov nemožno 
používať mechanicky a samostatne. Povahu 
zdrojových hornín granitoidnej magmy ne
možno vždy určiť jednoduchým priradením 
granitoidov k I alebo Stypu. pretože charak
teristiky týchto typov mohli vzniknúť tro
mistyrmi spôsobmi. Napríklad peralumnózne 
granity (označované často ako Styp) mohli 
vzniknúť takto: a) pretavením peraluminóz
neho zdrojového materiálu, b) frakčnou kryš
talizáciou amfibolu z metaminóznej magmy, 
c) reakciou magmy s okolitými horninami. 
d) reakciou magmy alebo hornín s fluidami 
za odnosu alkálií. Charakteristiky Itypu gra
nitoidov poukazujú na značný podiel plášťo
vého materiálu v zdrojovej oblasti, a teda na 
významnú úlohu plášťa v kôrovom magma
tizme. 

D u š a n L a m o š : Problémy ochrany pod
zemných vôd SSR (Bratislava 21. 4. 1982) 

Význam ochrany podzemných vôd rastie 
súbežne s rastom obyvateľstva. Jehakoncen
tráciou, zvyšovaním jeho ekonomickej aktivi
ty, ktorá je spätá s vetkými nárokmi na vodu. 
ako aj s rastom zdrojov znečisťovania. V ostat
ných rokoch sa podobne ako v rade vyspe
lých krajín aj u nas vyskytli prípady hava
rijného znečisťovania horninového prostredia 
a podzemných vôd. Zo 115 havárií, ktoré za
evidovali vodohospodárske orgány na území 
SSR v rokoch 1977—1930, išlo o havarijné 
zhoršenie akosti podzemných vôd v 39 prí
padoch, pričom najčastejšou príčinou bol únik 
ropných látok (viac ako 40 ",,). Čistotu po
vrchových a podzemných vôd SSR ovplyv
ňujú najmä bodové zdroje znečistenia, mestá 
a priemyselné závody, ale aj plošné zdroje, 
ktoré pochádzajú najmä z poľnohospodárskej 
výroby. 

Na objektívnu a komplexnú ochranu pod
zemných vôd je nevyhnutné dôkladne poznať 
základné hydrogeologické a hydrogeochemic
ké zákonitosti ich formovania podmienené 
pôsobením primárnych genetických faktorov, 
iebo iba tak možno identifikovať negatívne 
vplyvy antropogénnej činnosti na kvalitu 
a celkový režim podzemných vôd. 

Súčasťou preventívnej ochrany podzemných 
vôd by malo byt určenie optimálneho spô
sobu ich exploatácie zabezpečujúceho využi
tie čo najväčšieho množstva podzemnej vody 
pri súčasnom trvalom zabezpečení jej kva
lity. Okrem toho treba, aby sa v miestach 
potenciálnych zdrojov znečistenia v blízkosti 
exploatovaných, resp. perspektívnych zdrojov 
podzemných vôd vybudoval systém tzv. indi
kačných vrtov preventívnej ochrany na trvalé 
sledovanie kvality podzemnej vody. 

Kvalitu a zdravotnú neškodnosť povrcho
vých a podzemných vod môže porušiť aj je
diný nezodpovedný čin, ale náprava často 
trvá mesiace, ba aj loky. Náklady späté so 
sanáciou znečistenej vody sú vo svojich dô
sledkoch vždy oveľa vyššie ako náklady na 
ich čistenie a preventívnu ochranu. 


