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indicating the following age groups were 
identified: 

Mýto pod Ďumbierom village (BB57, tab. I, 
II): a) Early Paleozoic (Devonian), b) Late 
Paleozoic (Stephanian to Lower Permian), 
c) Lower to Middle Triassic, d) Rhaetian to 
Lower Jurassic, e) Miocene. 

Rochovce village (KV3, tab. I l l ) : a) Early 
Paleozoic (Lower to Middle Devonian), b) Late 
Paleozoic (Upper Carboniferous to Lower 

Permian), c) Miocene. 
In both cases of mineral waters investigated, 

palynological analysis discovered Sporo
morpha assemblages of Neogene (Lower to 
Middle Miocene) age what is in sharp dis
crepancy with recent knowledge on the geo
logical structure of areas in question. 

The obtained data prove that the S, (Cl) 
component of both mineral waters is, by its 
origin, marinogenous. 
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Nedávno vyšla monografia kolektívu auto
rov P. P. Smolina — A. I. Seveleva — L. P. 
Urasinovej — A. P. Bojarkina — V. I. Kise
leva — V. E. Levického — M. A. Urasina, 
ktorá nesporne zaujme širokú geologickú ve
rejnosť najmä originálnou koncepciou vzniku 
magnezitových ložísk. 

Názory na genézu magnezitových ložísk sa 
dosial dosf líšili. Recenzované dielo tieto roz
dielne názory zjednocuje a prináša významné 
argumenty proti hydrotermálnej a hydro
termálnometasomatickej teórii vzniku mag
nezitových ložísk. Hlavný prínos monografie 
nespočíva iba v novej koncepcii vzniku mag
nezitových ložísk, ale aj v tom, že objasňuje 
zákonitosti ich rozmiestnenia v čase a pries
tore. 

Autori všestranne, z rôznych hladísk (lokál
nych, regionálnych i globálnych) rozpracovali 
sedimentogénny vznik magnezitu. Rozlišujú 
dva geneticky odlišné typy magnezitu: eva
poritový typ a eukarbonátový typ. 

Evaporitový typ vznikol vo vhodných geo
logických, štruktúrnych a klimatických pome
roch odparovaním z morskej vody. Vždy ho 
sprevádzala asociácia typických evaporitových 
minerálov (sírany, chloridy atď.). 

Pre prax má velký význam názor na vznik 
druhého — eukarbonátového typu magnezitu. 

Za hlavný zdroj horčíka pre tento typ mag
nezitu považujú autori kôru vetrania bázic
kých a ultrabázických hornín. Podlá toho. kde 
a za akých podmienok sa tvorili magnezitové 
ložiská, rozdeľujú ich na eulepigénne — vzni
kajúce priamo v kôre vetrania, epilepigén
ne — tvoriace sa v sedimentačných bazénoch 
na kontinente a synlepigénne alebo miogeo
synklinálne — vznikajúce v sedimentačných 
bazénoch v mori. Synlepigénny typ magnezitu 
má najväčší praktický význam. Autori zara
ďujú k tomuto typu okrem iných aj naše a 
rakúske magnezitové ložiská. 

Z deviatich kapitol monografie sú tri za
merané na genézu, zákonitosti rozmiestnenia 
a prognózovania brucitu. 

I keď v niektorých smeroch by sa žiadali 
doplňujúce štúdie (najmä detailnejšie objas
nenie separátneho transportu Mg a Fe z kôry 
vetrania bázických a ultrabázických hornín 
do sedimentačných bazénov a vzájomného 
vzfahu sideritových a magnezitových ložísk), 
predsa autori urobili dôležitý krok k objasne
niu genézy základných horečnatých surovín. 
Vychádzali z najnovších termochemických ex
perimentálnych údajov, ale aj zo sedimento
logickolitologických poznatkov, získaných 
priamo v teréne. Priniesli úplne nové poznat
ky o rytmičnosti v magnezitových ložiskách. 

Kniha môže byf užitočná nielen pre ložis
kových geológov, ale i litológov, petrológov 
a regionálnych geológov. 
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