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(1980) have achieved similar results. 
The distribution of Co and Ni is concen

trated in pyrites, chalcopyrites and sphalerites 
(inclusions of pyrrhotites). The temperature 
of their origin about 110 °C has been ascer

tained using Co geothermometer between 
paragenetic pyrite and chalcopyrite. This 
paragenetic doublet is from veinlets of low 
thermic mineral assemblage with carbonates 
and epidote. 

R E C E N Z I A 

D. H o v o r k a , J. S p i š i a k : Vulkanizmus 
mezozoika Západných Karpát. Bratislava, 
Veda, vydáv. SAV, 1988, 263 s. 

V slovenskej geologickej literatúre sa čas
tejšie objavujú diela, kde sú monograficky 
spracované buď ucelené geologické oblasti 
alebo tzv. profilová geologická problematika. 
Sú to veľmi cenné publikácie, pretože väčši
nou obsahujú komplexne a na úrovni sú
časných možností spracované poznatky o da
nom probléme či regióne. Ich hodnotu si uve
domujeme najmä vtedy, ak potrebujeme 
z velkého množstva záznamov, publikovaných 
od najstarších čias podnes, zistiť nejaký údaj. 
Ak sú tieto záznamy spracované už v „novo
dobom jazyku", potom sú takéto monografic
ké práce hľadané všetkými geológmi, čo by sa 
len trochu zaujímali o príslušnú tematiku. 
K takýmto prácam sa zaraďuje aj ďalšia pub
likácia z autorského kolektívu doc. dr. D. Ho
vorku, DrSc, a to z vyššie uvedeného po
hľadu opäf veľmi úspešná. 

Úvodná kapitola sa venuje úlohe vulkaniz
mu vo vývoji Západných Karpát. Ďalšie tri 
kapitoly sa zaoberajú charakteristikou vulka
nizmu mezozoika vonkajších, centrálnych 
a vnútorných Západných Karpát. Text je bo
hato ilustrovaný tabulkami, grafmi, geologic
kými mapkami, profilmi, litostratigrafickými 
kolónkami a obrazovou prílohou so 74 makro
snímkami a mikrosnímkami študovaných vul
kanitov. 

Už z členenia knihy vidieť, že autori sa 
prísne pridržiavajú opisu vulkanitov podľa 
regionálneho tektonického členenia, ďalej už 
podľa tektonických jednotiek (ako napr. križ
ňanský príkrov, gemerikum a pod.) a ešte 
podrobnejšie podlá pohorí, resp. litostratigra
fických jednotiek (napr. meliatska skupina). 
Na začiatku každej kapitoly je stručný pre
hľad litostratigrafie a tektonickej stavby. 
Nasleduje podrobný opis výskytu vulkanitov, 
ich pozície v litostratigrafickej sekvencii prí
slušnej jednotky, oboznámenie so stavom po
znatkov a úrovňou riešenia problémov, petro
grafická charakteristika, medzerovité chemiz
mus vulkanitov, chemizmus minerálov (naj
mä klinopyroxénov) a diskusia o výsledkoch. 
Dokumentačnoopisná charakteristika výsky

tov vulkanitov mezozoika Západných Karpát 
spolu s petrografiou hornín a chemizmom 
minerálov patri v monografii k najcennejším 
údajom. Je to aj dobré, že práca obsahuje 
predovšetkým faktografický materiál s trva
lou hodnotou a menej miesta sa venuje in
terpretáciám, pre ktoré, žiaľ, autori nie vždy 
mali dostatok údajov (čo si zrejme uvedomo
vali, a preto na to čitateľov upozornili už 
v úvode svojej knihy). 

Recenzovaná kniha vychádza najmä z vlast
ných starších aj novších prác autorov, ale 
používa aj zistenia a výsledky veľkého počtu 
ďalších autorov. S prihliadnutím na šírku ob
siahnutej problematiky je to pochopiteľné 
a nutné. Takéto kompilačné práce, doplnené 
novými údajmi, sú však poplatné stavu 
a úrovni riešenej problematiky v jednotli
vých regiónoch. To je príznačné aj pre túto 
prácu. Podrobne a pekne spracované napr. 
tešinity vonkajších Západných Karpát kon
trastujú s medzerovitými poznatkami o vul
kanitoch centrálnych Západných Karpát, kde 
miestami chýbajú aj základné chemické ana
lýzy vulkanitov. Malý počet chemických ana
lýz a stopových prvkov vulkanitov mezozoika 
patrí k vážnejším nedostatkom recenzovanej 
knihy. Sotva to možno prisúdiť iba „kapacit
nej možnosti autorov" (s. 7). Takéto analýzy 
pre vulkanity sú zvlášť potrebné na zostave
nie rozličných diskriminačných diagramov 
s cieľom získaf údaje na ich klasifikáciu, ur
čenie geochemického trendu, ich geotektonic
kého pozadia a na ďalšie úvahy. Autori pod
statne lepšie využili mikroanalyzátor na sta
novenie chemizmu najmä klinopyroxénov, na 
čom zakladajú podstatnú časť úvah týkajúcich 
sa pôvodu a charakteru magmy a geotekto
nického pozadia vulkanitov (v tomto ohľade 
je práca veľmi pekným príkladom dôsledného 
využitia výsledkov meraní na mikroanalyzá
tore, čo však nemožno hovoriť o všetkých uží
vateľoch mikroanalyzátora). 

V súčasnosti by bolo vhodné využiť aspoň 
tie prístupnejšie (RbSr) izotopické údaje (na 
základe ktorých by bolo možné kompletnejšie 
usudzovať o povahe magmy), ako aj geochro
nologické údaje (na základe ktorých by sa 
mohol stanoviť vek vulkanitov mezozoika 
Západných Karpát, ktorý je často sporný). 
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Pre väčšinu vulkanitov mezozoika Západ
ných Karpát je charakteristická ich značná 
aiterácia a dezintegrácia, ako aj malá hrúbka 
a rozšírenie. Najmä sekundárne premeny 
vulkanitov, ale aj kontaminácia magmy hor
ninami kôry včítane pripovrchových mezo
zoických sekvencii sťažujú využiť geochemic
kú charakteristiku vulkanitov na formulova
nie spoľahlivých petrologických záverov. 
Značné obohatenie vulkanitov o alkálie spô
sobilo autorom ťažkosti nielen pri ich klasi
fikácii (sú to prevažne bazalty či bazanity?; 
sú to väčšinou pôvodne alkalické bazalty?), 
ale aj pri pokuse o ich geotektonickú inter
pretáciu. 

Hoci v závere práce sme očakávali pokus 
o priestorovú a časovú rekonštrukciu mezo
zoických bazénov Západných Karpát z pohľa
du vývoja mezozoického magmatizmu, uvedo
mujeme si, že z nahromadených poznatkov 
by to bol mnohovariantný model. V nasle

dujúcich prácach sa ale tomu nevyhneme, 
pretože na tento účel musí byť faciálna a bio
stratigrafická analýza mezozoických súborov 
Západných Karpát nutne doplnená o výsled
ky analýzy magmatitov. 

Z terminologického a lingvistického hľa
diska je práca progresívna. Vyzdvihujeme 
najmä hľadanie nových, resp. správnych ter
mínov a ich správne písanie, čo svedčí o dob
rej spolupráci autora a jazykového redaktora. 
Aj napriek tomu, že sa v texte pozabudli aj 
staršie výrazy (napr. diabas namiesto správ
neho diabáz: kearsutit miesto kersutit) a cel
kom ojedinelé aj pra\'opisné chyby (sinsedi
mentárny, olivinicky, epivarisky), musíme vy
soko hodnotiť redakčnú prácu včítane gra
fickej úpravy. 

Kniha Vulkanizmus mezozoika Západných 
Karpát obohacuje našu odbornú literatúru 
o ďalšiu úspešnú monografiu, ktorú odporú
čame širokému okruhu geológov. 

P. Grecula 


