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*;iopjtT M iteaecTim KapôonaTiibix nopo i Tpnaca B noiBe BeiiCKOň Bna
AHHM 

B nOHBC HCOrCHIIOM BCHCKOÍÍ BIiâ HHM B CKBa/KllHC KyKJIOB3 B JiyH3CKOM 
noxpoBe ôbimi oĎHapy>KeHbi KpiiCTaJuniKH cbjíopiiTa B ae,n,OJiOMimi3npo
BaHHbix nopoaax („ôypiiaji flCnojiOMiiTe") B HHJKHCH Hacni onoHwuKiix CJIOCB 
(BepxHwii KapH), Ha niy6iiHe 3678—3829 M. cŕjiyop npoiicxoAHT BCPOHTHO 
H3 BepxHeTpnacoBwx 3BanopiiTOB n nepeHOcujrca ccpHOcoflanbiMii BO/jaMii. 
B pendpjinHCKHX ii3BCCTHflKax Bepxiiero amica Ha HiySiiHe 4998—4999 MeT
poB 6bi;iit o6Hapy>KeHbi KpncTajijniKii nejiecraHa. 

Fluorite and celestite Írom carbonate rocks of Triassic age in the Vienna 
basin basement 

Small crystals of fluorite have been found to occur in „burial dedotomite" 
composing lower part of Opponitz Limestone (Upper Carnian) of the 
Lunz nappe in 3,678 — 3,829 m depth of the Kuklov3 drilling into the 
basement of Neogene beds of the Vienna basin. Fluorine is probably 
comming from Upper Triassic evaporite and has been moved by sulphate — 
saline waters. Small crystals of celestite occur in Upper Anisian Reifling 
limestone in 4,998 — 4,999 m depth. 

Pri l i tologickom vyhodnocovaní vrtu 3013 m hlavný dolomit — norik; 3089 — 
Kuklov—3 (2,5 JV od Kútov) sme zistili 3238 m anhydr i t a dolomitová brekcia s 
kryštál iky fluoritu vo vápencoch vrchné anhydr i tom  vrchný karn — spodný no

ho a kryštá l iky celest ínu vo vápencoch rik; 3390  3832 m oponické vrstvy — 
s t r edného t r iasu. vrchný karn*; 3941 — 4448 m lunzské vrst

Vrt Kuklov—3 prebiehal od podložia vy — spodný karn — Jul; 4491 — 4558 
nnogénu v h ĺbke 2708 m až do konečnej r e ing rabenské bridlice, resp . aónové vrst

hĺbky 5202 m v karbonat ickom súbore vy — kordevol — Jul; 4711 — 5000 m reif

t r iasu, a to pravdepodobne lunzského pri l inský vápenec — vrchný anis — spodný 
krovu. Stra t igraf ické rozčlenenie s priblíž ladin (ilýr — fasan)"* ; 5118 — 5202 m 
nými rozhran iami je nasledujúce: 2708 — tmavý vápenec — anis . 
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Stupňové zaradenie ostatných troch čle

nov sme urobili na základe konodontov, 
ktoré určil R. Mock. V súbore označenom 
" sa vyskytol fluorit, v súbore označenom 
** sa našiel Celestín. Rtintgenografické 
rozbory týchto minerálov urobila E. Ša

majová z Geologického ústavu PFUK v 
Bratislave. 

Fluorit 

Vyskytol sa v spodnej časti oponických 
vrstiev (vrchný k a r n ] , pravdepodobne v 
dosť tesnom nadloží lunzských vrstiev, 
ktoré pri nepriebežnom jadrovaní začínali 
od h ĺbky 3941 m. 

Oponické vrstvy ležia v podloží anhydrito
vého komplexu. Tvoria ich kalové až jemno
zrnné vápence s polohou slienitých vápencov 
so siltovou prímesou. V ich spodnej časti vy
stupujú dolomity a jemnozrnné vápence s 
akcesorickým fluoritom; tieto vápence vznikli 
aspoň sčasti dedolomitizáciou. Oponické vrst
vy sa dajú rozčleniť takto: 

a) 3390 — 3664 m — sivé kalové vápence 
so zriedkavými ostrakódami. V nich možno od
líšiť ešte polohu slienitých vápencov so sil
tovou prímesou (3438 — 3441 m), ktorá zod
povedá asi „Opponitzer Zementmergel", v in
tervale 3580 — 3583 m polohu so splachovými 
lamínami zo siltového kremeňa, s „vláknami" 
(juvenílnymi lastúrnikmi) a foraminiferami 
Agathamminoides spiroloculiformis (Oravecz
né—Scheffer) so známym rozpätím karn — 
spodný rét, Agathamminu austroalpina Kns
tan—Tollmann et Tollmann, Frondícularia 
woodwardi Howchin, F,arlandia tintinníformis 
(Mišík) a konečne v 3562 — 3664 m polohu 
so zriedkavými echinodermovými článkami a 
a drobnými gastropódami; 

b) 3676 — 3680 (Jadro č. 20] — hnedosi
vé dolomity s čiastočnou dedolomitizáciou. Ide 
o kalové a jemnozrnné dolomity miestami s 
nejasnou lamináciou, s reliktami peletov a 
aglutinovaných foraminifer. Dedoloraitizácia sa 
makroskopický prejavuje prítomnosťou svet
lejších škvrniek. V mikroskope vidno zhluky 
novotvorených kalcitových zŕn s hojnými do
lomitovými inklúziami (obr. 1). Novotvorený 
kalcit zriedkavejšie vystupuje aj v podobe 
nejasne obmedzených klencov (obr. 2). Spo
menuté zatláčanie dolomitu kalcitom sa ove
rilo na výbrusoch farbených alizarínom. Už 
v týchto dolomitoch sa vyskytli ojedinelé 
kryštáliky fluoritu (obr. 3); 

c) 2826 — 2829 (jadro č. 21) — sivé jem
nozrnné vápence s akcesorickým fluoritom. Pr
vú vzorku tvorí čiastočne rekryštalizovaný vá
penec s reliktami peletov. V skryštalizova
ných partiách sú roztrúsené drobné žltkasté 
kocky fluoritu (obr. 4), okoio 0,03 mm veľké, 
s granulovanými okrajmi. Časté sú mikro
styiolity, podfarbené Fe hydroxidmi. Zdá sa, 
že fluoritové kryštáliky sa prednostne kon
centrujú do mikrostylolitov a blízko ich okra
jov. 

Druhú vzorku predstavuje sivý drobnobrek 
ciovitý vápenec (intramikrosparit) s jemný
mi pórmi. Úlomky sú väčšinou menšie ako 
1 mm. V niektorých vidno relikty peletov, 
siníc a Earlandiu sp. Ojedinelé sa vyskytli 
úlomky kalových vápencov s drobnými chal

Obr. 1. Skvrnová dedolomitizácia v spodnej 
časti oponických vrstiev — vrchný karn. 
Tmavosivý jemnozrnný agregát je dolomit, 
svetlé zrná predstavujú novotvorený kalcit. 
Podložie viedenskej panvy, vrt Kuklov—3, 
3679 — 3680 m, zv. 48x 
Fig. 1. Spotted burial dedolomite from the lo
wer part of Opponitz Limestone (Upper Car
nian). The darkgrey, finegrained aggregate 
is dolomite, light grains represent newly for
med calcite. Vienna basin basement, Kuklov—3 
drilling, 3,679 — 3,680 m depth, magn. x48 
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cedónovými mikrokonkréciami. Najväčšiu časť 
horniny tvorí jemno až strednozrnný vápe
nec, ktorý vznikol pravdepodobne dedolomi
tizáciou, s inklúziami pôvodného dolomitového 
substrátu. Práve v týchto partiách sú prí
tomné zriedkavé kocky fluoritu i jeho nepra
videlné zrná. Sú väčšie (do 0,10 mm) než v 
predošlej vzorke. 

V preparátoch z vyseparovaných zŕn (obr. 
5) sa preukázala ich izotropná povaha a in
dex lomu nižší než 1,45. Príslušnosť k fluoritu 
potvrdila rtg analýza. 

Diskusia. O nálezoch fluoritu v karbo

natických horninách Slovenska sú zatiaľ 
iba ojedinelé údaje. Z. Pouba (1953) 
uvádza od Šumiaca impregnácie fluoritu, 
pyritu, realgáru a kremeňa vo vápencoch 

Obr. 2. Dolomit (tmavosívý) s čiastočnou de
dolomitizáciou (novotvorený kalcit v svetlých 
nepravidelných agregátoch a nedokonalých 
klencoch). Ostatné ako na obr. 1 
Fig. 2. Dolomite (darkgreyj partly dedolomi
tized (newly formed calcite creating irregular 
aggregates and imperfect rhombohendrons). 
Other data as in fig. 1 

(údajne karbónskych) . A. Vendl (1954) 
zaregistroval výskyt fluoritu v dut inách 
t ravert ínov pri Leviciach (produkt termál

nych vôd nízkych teplôt) , J. Slávik et al . 
(1967] uvádzajú fluorit zo s t rednotr iaso

vých vápencov z periférie ložiska bicince 
(hematitovobarytové zrudnenie je v 
permských zlepencoch, pripisuje sa mu 
sedimentárny alebo efuzívno sedinientárny 
vznik) . 

J. Turan — L. Vančová (1971) opísali z 
ružbažského mezozoického hras tu od Po

dolinra z tmavošedých dolomitov až do

lomitirkých vápencov tr iasu kalcitové žil

ky (1 — 4 mm) s fluoritom, ktorý vznikol 
z hydrntermálnych roztokov viazaných na 
hlbšie časti zlomov podta t ranského zlo

mového pásma. Na rozdiel od nášho vý

skytu sa fluorit viaže na žilky a neimpreg

niije samotnú horninu. V zhode s naším 
výskytom sa nenašli nijaké spr ievodné 
rudné minerály. 

Najrozšírenejší prípad vzniku fluoritu v 
karbonat ických horninách predstavuje mi

neralizácia typu Mississippi Valley. Okrem 
fluoritovokalcitových žíl, niekedy s prí

mesou sfaleritu, galenitu a kremeňa, je 
známe aj metasomatické zat láčanie vápen

ca fluoritom; bežná je väzba fluoritu na 
určité strat igrafické horizonty. 

V drávskom pásme je fluorit v karbona

tických horninách združený s Pb—Zn 
zrudnením typu Eleiberg — Kreuth 
(Schulz  Schroll, 1977). Keďže náš vý

skyt je bez sprievodných sírnikov, obme

dzíme diskľiu iba na takéto vvskyty. Pre

hľad početných lokalít s fluoritom z úze

mia Rakúska podal H. Weninger (1969). 
Uvádza sa iba jediný výskyt z oponických 
vápencov kárnu, teda strat igraficky to

tožný s naším výskytom. Podľa J. G. Ha

ditseha (1967) by mal byť jeho vznik syn

genetický. M. Gotzinger — H. H. Weinke 
(1984) uvádzajú fluorit vystupujúci pria

mo v gutensteinských vápencoch a dolo

mitoch v podobe veľmi drobných jedín
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Obr. 3. Fluorit z nerozpustného zvyšku hne-
dastosivého dolomitu so slabou dedolomitizá
ciou. Spodná časť oponických vrstiev — vrch
ný karn. Vrt Kuklov—3, 3678 — 3679 m, zv. 
470 x 
Fig. 3. Fluorite from insoluble residue of 
brownishgrey dolomite, sligthly dedolomitized. 
Lower part of Opponitz Limestone (Upper Car
nian], Kuklov—3 drilling, 3,678 — 3,679 m, 
magn. x470 

cov rozptýlených v bituminóznom karbo

nat ickom sedimente , odkiaľ ho nízkotep 
lotná slaná voda sústredi la do väčších zŕn

v kalcitových žilách tohto súvrstvia. Spo

menut í autori preukazujú sedimentárny 
pôvod fluóru pomocou distr ibúcie vzác

nych zemín (REE) a prínos v slanýcn 
roztokoch dokazujú pomocou trojfázo

vých inklúzií vo fluorite, ktoré obsahujú 
aj drobučké kryštál iky NaCl. 

Z vápencov permu severného Talianska 
opisuje fluorit H. Mostler (1976). Jeho pri

márnym zdrojom boli permské ryolity, 
odkiaľ ho roztoky preskupil i do milimet

rových vrstvičiek v tmavých vápencoch 
a pri diagenéze sa ešte dalej preskupo

val do stromatoli tov, fenestrálnych a 
iných priaznivých š t ruktúrnych prvkov. 
Väzbu fluoritu na fosílny kras opisujú L. 
G. Buchbinder — M. Magaritz — M. Gold

berg (1984) s takýmto sledom dejov: 1. 
dolomitizácia, 2. ukladanie bieleho dolo

mitu na steny dutín, 3. ukladanie fluo

ritu, kremeňa a K živca, 4. dedolomitizácia 

so vznikom novotvoreného kalcitu. Vznik 
fluoritu nevyžaduje vždy hydro te rmálne 
prispenie. R. A. Sheppard — F. A. Mumpton 
(1984) opisujú jeho vznik zo slaných al

kalických jazier obohatených fluórom. 
Náš prípad je však z morského prostre

dia panvovej fácie. 
Najväčšia časť výskytov fluoritu sa pri

pisuje hydrotermálnej činnosti. V tejto sú

vislosti je zaujímavý mechanizmus vyzrá

žania fluoritu na výstupoch termálnej vo

dy kúpeľov Teplice v Čechách, ktorý opí

sal ). Čadek — G. Kačura — M. Mulko< 
ský (1964). Táto voda je jednou z naj

bohatších fluórových vôd na svete (vyr.í 

■ 

Obr. 4. Fluorilúvé kryštáliky v sivom jemno
zrnnom vápenci. Spodná časť oponických vrs
tiev — vrchný karn. Vrt Kuklov—3, 3825 — 
3827 m, zv. 185 x 
Kig. 4. Small crystals of fluorite in grey 
finegrained limestone. Lower part of Oppo 
nitz Limestone (Upper Carnian), Kuklov—3, 
drilling, 3,826 — 3,827 m depth, magn. xl85 
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Obr. 5. Kryštáliky fluoritu vyseparovane z 
drobnobrekciovitého vápenca rozpúštaním v 
HC1. Spodná časť oponických vrstiev — vrch
ný karn. Vrt Kuklov —3, 2828 — 3829 m, zv. 
95 x 
Fig. 5. Small crystals of fluorite gained from 
finely brecciated limestone using hydrochloric 
acid leaching. Lower part of Opponitz Lime
stone (Upper Carnian), Kuklov—3 drilling, 
3,828 — 3,829 m depth, magn. x95 

majúc fumaroly) . Tvorba fluoritu t rvá od 
konca terc iéru dodnes. Kryštáliky majú 
výlučne tvar kociek. Autori vylučujú spo

jitosť tvorby tohto fluoritu s postvulkanic

kou činnosťou alebo z redis tr ibúciou ne

jakého podložného ložiska. Obsah fluóru 
odvodzujú z podložných eruptív. Z t rans

portných mechanizmov vyzrážania fluo

ritu z prívodných vôd za nízkych teplôt 
[Cadek — Malkovský, 1986) pre náš 
prípad najlepšie vyhovuje vyzrážame z 
neutrá lnych až silne alkal ických rozto

kov nasýtených fluórom pri zmene kar

bonátovej rovnováhy spôsobenej poklesom 
pH alebo s túpnut ím parc iá lneho t laku 
COj. 

Záver. Rozbor s t ra t igraf ického sledu 
ukazuje, že dedolomitizáciu spodnej časti 
oponických vrstiev nemožno spájať s vy

norovaním, s hypergénnymi procesmi. 
Išlo o dedolomitizáciu hlboko pochova

ných vrstiev „burial dedolomite" (Budai 
— Lohmann — Owen, 1984). Zdrojom sad

rovcových vôd pre dedolomitizáciu brll 

evapority v nadložnom komplexe zistené 
vrtom Kuklov—3 asi o 500 m vyššie od 
dedolomitizovaných hornín s fluoritom 
(ide o nepravú mocnosť]. Vrchnotr ia

sové evaporitové súvrstvie bolo pravdepo

dobne aj zdrojom fluóru, ktorý z neho vy

lúhovala síranovoslaná spodná voda a 
preniesla o niekoľko sto metrov nižšie. 
Nad nepriepustnými lunzskými vrstvami v 
spodnej časti oponických vrstiev spôsobi

la táto o málo teplejšia voda za t láčame 
dolomitu kalcitom a vyzrážame fluoritu. 

Celestín 

Kryštáliky celestínu sa vyskytli v reif

linských vápencoch, ktoré sme v typic

kom vývoji zachytili v rozmedzí 4711 — 
5000 m. V intervale 4818 — 4822 m zistil R. 
Mock asociáciu konodontov, ktoré umož

ňujú zaradiť túto časť (a teda aj horizont 
s Celestínom) do vrchného anisu [Jlý

r u ) . 
Ide o sivé a tmavosivé hľuznaté vápen

ce — intrabiomikrity — s vláknovou a 
radioláriovou mikrofáciou. Obsahujú po

četné „vlákna" (juvenilné schránky las

túrnikov, pravdepodobne halóbi í ] , kalcifi

kované radiolárie (dutinky po radiolár iách 
vyplnené kalci tom), Globochaete alpina 
Lombard, Osteocrinus sp., zriedkavo ostra

kódy, foraminifery: pyritizované Austro-

colomia cf. marshalli Oberhauser , Fron-

dicularia woodwardi Howchin, Nodosa-

ria sp.; echinodermové články, osteň je

žovky, gastropod, Didemnoides moreti 
(Durand Delga), fosfatické zvyšky (šupi

ny, ojedinelé aj zúbky rýb) . V jednej 
vzorke sa vyskytli fukoidy — chodbičky 
po červoch. Chalcedón v podobe drobných 
zhlukov (nedokonalých rohovcov) sa vy

skytol vo dvoch vzorkách. 

Hľuzy z tej istej vzorky vykazujú odliš

nosť v zložení, čo svedčí o tom, že ide 
o intraklasty prenesené na krá tku vzdla
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lenosť a zmiešané v prostredí usadzova 
nia. Hľuzy mávajú korodovaný povrch, 
svedčiaci o ich rozpúšťaní (sčasti sub

mar ínnom, sčasti t lakovom epigene

tickom — „Druchf laserung") . V medzer

nej hmote sa vyskytujú aj zrnká siltového 
kremeňa a hojnejšie ílové minerály, co 
ukazuje, že časť kalcitu medzernej hmoty 
sa na rozdiel od hľúz rozpustila a me

dzerná hmota sa obohatila o spomenuté 
nerozpusti te zložky. Mcdzerná hmota má 
miestami zelenkastý nádych pripomínajú

ci tufit ické vložky známe z niektorých 
lokalít reifl inských vápencov Rakúska a 
Maďarska. Pri analýze ilovitého podielu 
sme nezistili montmori l lonit . Tufitická pri

mes v reifl inských vápencoch z územia 
Slovenska sa doteraz nikde nepreukázala . 

V jadre č. 36 (4998 — 4999 m) s kryš

tálikmi celestínu medzernú hmotu medzi 
hľúzami podfarbujú hnedé koloidy a na 
rozdiel od ostatných vzoriek obsahuje 
husto nakopené dolomitové klence, okolo 
0,10 mm veľké (obr. 6), zväčša nedoko

nale obmedzené. Pyrit je v podobe drob

ných nepravidelných zŕn a kociek. 
Celestín vytvára kryštáliky vyše 5 mm 

veľké (obr. 7), makroskopický mliečnu 
biele, zatláčajúce vápenec. Majú idiomorf

ný tvar, avšak ich plochy nie sú celkom 
rovné, čo spôsobilo zat láčanie (obr. 6). 
Kryštáliky sú rozpukané a vyhojené ten

kými kalcitovými žilkami, preto sa pri 
separovaní s HC1 rozpadávajú na drobné 
úlomky. Index lomu je vysoký, dvojlom 
nízky, zhášanie parale lné; obsahujú dva 
navzájom kolmé smery dobrej štiepateľ

nosti (obr. 6). V rezoch bez viditeľnej 
št iepateľnosti je východ jednej optickej 
osi dvojosovej látky. Rôntgenografická 
analýza (Samajová) potvrdila určenie ce

lestínu. 
Diskusia. Makroskopické kryštáliky ce

lestínu zo Slovenska sa doteraz uvádzali 
len z rudných žíl v Španej doline. Mikro

skopické kryštál iky celestínu zistili M. 

>>- , t 
V 

Obr. 6. Celestín s charakteristickou štiepateľ
nosťou v reiflinskom vápenci postihnutom 
slabou dolomitizáciou (nedokonalé biele klen
čeky v čiernom podklade) — vrchný anis. Vrt 
Kuklov—3, 4998 — 4999 m, zv. 48 x 
Fig. 6. Celestite with characteristic cleavage. 
Reifling limestone affected by weak dolomi
tization (imperfect white rhombohedrons on 
black background), Upper Anisian, Kuklov—3 
drilling, 4,998 — 4,999 m depth, magn. x48 

Obr. 7. Kryštál celestínu v reiflinskom vá
penci vrchného anisu. Vrt Kuklov—3, 4998 — 
4999 m, zv. 11 x 
Fig. 7. Celestite crystals in Upper Anisian 
Reifling limestone, Kuklov—3 drilling, 4,998 — 
4,999 m depth, magn. xll 
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Markova — R. Meier (1972) a M. Mar
kova — E. Planderová — M. Polák (1972) 
v póroch dolomitu z oligocénnych eva-
poritov z vrtu Bzovík. Evaporitové súvrst-
vie tvoria dolomity a anhydri ty s vložka
mi tufitov. Priemerný obsah Sr v ňom 
je 0,41 % (maximálny obsah bol 3,3 % 
Sr ) . Celestín sa objavil vo vrtnom jadre 
v hĺbke 1120 m. 

Z hypersal inického sedimentačnáho pro

stredia sa uvádzajú celestínové kryštáliky 
do 0,2 mm dĺžky z metrovej hĺbky sedi

mentov sebkhy polostrova Quatar v Perz

skom zálive a z občas vysychajúcej lagú

ny Coorong v Austrálii (Bathurst , 1971). 
Evaporačný pôvod pripisuje G. Muller 
(1962) ložisku celest ínu v HemmelseWest 
v Nemecku. 

Diagenetickým preskupovaním stopové

ho obsahu stroncia v karbonat ických hor

ninách vznikajú kryštál iky celestínu late

rálnou sekréciou v pukl inách a dut inách 
vápencov, môžu metasomaticky zatláčať 
uhličitany a vytvárať konkrécie . Diagene

tickým preskupovaním sa vytvorili kryštá

liky celestínu dokonca i vo fosíliách z 
eocénu Rumunska (Imreh, 1959). 

Problémom je zistiť, či zdrojom stron

cia boli reiflinské vápence, v ktorých 
celestín vystupuje. J. Veizer — R. Demo

vič (1974) uvádzajú z reiflinských vá

pencov Západných Karpát z dvoch vzoriek 
obsah Sr 130 ppm a 133 ppm. Dve ďalšie 
vzorky, ktoré sme dali analyzovať, poskytli 
tento výsledok: Liptovský Ján — 204 
ppm, Vápenná — Sološnica — 100 ppm 
(analyzoval J. Chudý). Je to pomerne níz

ky obsah v porovnaní s gutenste inskými 
vápencami, v ktorých J. Veizer — R. De

movič (1. c.) uvádzajú výsledky zo 7 vzo

riek, pričom okrem jednej bol obsah vždy 
vyšší ako 600 ppm (max. 1525 ppm) . 

Záver. Vznik celestínu v reiflinských 
vápencoch vrtu Kuklov—3 možno sotva 
odvodiť z pr imárneho obsahu Sr v týchto 
vápencoch. Vápence predstavujú panvový 

sediment ukladaný pri normálnej salini te, 
hypersal inické podmienky pri sedimentá

cii neprichádzajú do úvahy. Celestín je 
produktom výnimočných podmienok pri 
ranej diagenéze, ktoré sa nateraz nepo

darilo objasniť. Pravdepodobne sa vyzrá

žal zo síranových pérových vôd. Na roz

diel od fluoritu z oponických vrstiev ho 
sotva možno klásť do spojitosti s vrchno

triasovými evaporitmi, a to pre veľký ča

sový posun a oveľa nižšiu pórovitosť, než 
mali dolomity slúžiace za substrát vy

zrážavanému fluoritu. Na ranodiagenet ický 
vznik celestínu poukazuje aj jeho si lné 
rozpukanie pri horotvorných pochodoch. 
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R E C E N Z I A 

J. B a u e r — F. T v r z : Minerály a drahé ka
mene. 1. vyd. Bratislava, 1985. 216 s. 

Takýto farebný a užitočný atlas minerálov 
márne doteraz hľadali zberatelia minerálov 
v našich kníhkupectvách. V zahraničí existujú 
desiatky podobných príručiek (často rôznej 
kvality), no na Slovensku sa podobná publi
kácia objavuje po prvý raz. A prekvapenie je 
o to príjemnejšie, že hoci sa to na prvý po
hľad nezdá, obsahuje táto pomerne útla prí
ručka až 576 farebných fotografií rôznych 
minerálov, v malej miere aj drahých kameňov 
a hornín. 

V úvode čitateľ nájde informácie o základ
ných kryštalografických a fyzikálnych vlast
nostiach minerálov, o ich systéme a genéze a 
rady, kde a ako zbieral a určovať minerály. 
Chýba azda stat o rudách a uerudách a o 
praktickom využití nerastov. 

Hlavnú časť publikácie tvoria tabuľky na 
určovanie a obrazová príloha. Na ľavej strane 
je tabuľka s jednotne vypísanými viastnostami 
každého minerálu spolu s názvom lokality. 
Pravá strana obsahuje 8 farebných fotogra
fií opísaných minerálov. Kvalita fotografií je 
zväčša velmi dobrá a vystihuje daný mine
rál. Príručka je tak zároveň atlasom i kľú
čom na určovanie nerastov. Minerály sú uspo
riadané podľa farby, čo je vyznačené lartíbným 
pásikom na okraji strán, a podľa tvrdosti. 

Zvlášť treba oceniť, že hoci autori mali 
vzorky z ČSSR, vo viacerých prípadoch dali 
prednost zahraničným minerálom, aby sa či
tatelia mohli oboznámiť aj s inými svetovými 
lokalitami. Veľkou prednosťou sú aj fotogra
fie zriedkavejších minerálov, ktoré tu v nie
ktorých prípadoch vidí po prvý raz aj geológ 
(napr. aukairit, krennerit, apjohnit, gilbertit a 
mnohé dalšie). Publikácia poskytuje preto 
cenné informácie aj odborníkom. Také širo
ké spektrum svetových minerálov v podobe 
atlasu totiž ešte na Slovensku nevyšlo. Chý
ba nám však, že autori nikde neuvádzajú sku
točnú veľkosť vyobrazených minerálov a prí
slušné zbierky. Drahé kamene a najmä hor
niny sa v knihe opisujú iba veľmi stručne, 
pretože u nás vyšli knihy ako Drahé ka
meny kolem nás (Bouška — Kouŕimský, 
1976) a Atlas hornín (Dudek — Malkovský — 
Suk, 1984), ktoré spracúvajú túto problema
tiku. 

Určovacie tabulky, názvový a lokalitný re
gister a literatúra na konci knihy zvyšujú jej 
prehľadnosť. Prednostou knihy je tiež to, že 
je vytlačená na kvalitnom kriedovom papie 
ri, a tak sa svojím obsahom i vzhľadom vy
rovná viacerým zahraničným publikáciám s 
obdobným zameraním. Preto akiste poslúži od
borníkom, najmä však širšej pospolitosti zá
ujemcov o krásu neživej prírody. 

Pavel Uher 


