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R E C E N Z I E 

Mineralia slov., 20, 1988 

D. H o v o r k a , J. S p i š i a k : Vulkanizmus 
mezozoika Západných Karpát. Veda, vydava
teľstvo SAV, Bratislava, 1988, 224 s., 36 tab. 
príloh, ruské a anglické resume 

Obdobie mezozoika je nesporne najvýznam
nejším obdobím formovania základných čŕt 
Západných Karpát. Právom o ňom pojednáva 
mimoriadne rozsiahla geologická literatúra. 
Primeraného podielu sa v nej však nedostalo 
charakteristike magmatizmu. Túto citeľnú 
medzeru sa usiluje vyplniť recenzované dielo. 
Publikácia D. Hovorku a J. Spišiaka opisuje 
a analyzuje povrchové a blízkopovrchové pre
javy magmatizmu Západných Karpát a pri
ľahlého územia Poľska a Maďarska. Publiká
cia podstatne dopĺňa, rozširuje a prehlbuje 
doterajšie poznatky a syntetizuje ich do uce
leného monografického systému z hľadiska 
modernej petrológie a tektoniky platní. Au
tori analyzujú vulkanity podľa ich stratigra
fickej a tektonickej príslušnosti. Pri každej 
skupine autori najprv charakterizujú geologic
kú pozíciu výskytov, formu telies vulkanitov, 
ich petrografické a geochemické vlastnosti a na
pokon uvádzajú ich geotektonickú interpretá
ciu. Oproti doterajším prácam prednosťou re
cenzovaného diela je doplnenie petrograťickej 
charakteristiky jednotlivých skupín presnými 
údajmi najmä o klinopyroxénoch (vrátane 
ich mikrosondovej identifikácie), ktoré sa ja
via dôležitými petrogenetickými informátor
mi, rovnako ako aj geochemické údaje zhod
nocované z hľadiska modernej petrológie. Aj 
analýzy vzácnych zemín vulkanitov autorom 
poslúžili ako dôležitý zdroj informácií na ur
čovanie geotektonickej príslušnosti jednotli
vých skupín. 

Nové poznatky, ktoré autori odvodzujú 
z petrologickej syntézy, možno zhrnúť takto: 
pii?storovo, časovo a látkovo pestrý mezo
zoický vulkanizmus odráža meniace sa geotek
tonické režimy a typ kôry. Napr. ryolitovo
andezitový vulkanizmus spodno až stredno
triasového veku v bukkiku, siliciku a v prí
krove Drienka zodpovedá najskôr kôre ostrov
ných oblúkov. Stredno až vrchnotriasový 
tholeiitický vulkanizmus búkkika a meliatskej 
skupiny gemerika je odrazom oceanickej kôry, 
resp. kôry prechodného typu. Jurský (?), príp. 
až spodnokriedový (?) tholeiitický vulkaniz
mus búkkika je prejavom jestvovania ocea
nického dna v tejto oblasti. V priestore oba
lového mezozoika, v domovskej oblasti kríž
ňanského a chočského príkrovu a v priestore 
sliezskej jednotky na rozhraní jury a kriedy 
panoval riftogénny (kontinentálny, alkalický) 
bazaltový vulkanizmus. Zaujímavým zistením 
je, že anomálne zloženie niektorých alkalic

kých bazaltov (najmä „tešinitov") pravdepo
dobne zapríčinila kontaminácia karbonatic
kých hornín, ktorými magma prechádzala 
k povrchu. V modranskom a ďumbierskom 
masíve sa zistili ponásunové alkalické bazal
ty s uzavreninami karbonátov. 

Poznatky prezentované v recenzovanom die
le môžu u čitateľa vyprovokovať niektoré 
otázky týkajúce sa zložitých stránok geotek
tonického vývoja Západných Karpát. Vrchno
jurskospodnokriedový alkalický bazaltový 
vulkanizmus (jednotný tak v externidách, ako 
aj v internidách, s výnimkou „vnútorných" 
Karpát), vyvinutý na okrajoch predpoklada
nej zóny váhika, hovorí v prospech toho, že 
kulminácia alpínskej riftogenézy v Západných 
Karpatoch nastala v spodnej kriede, kedy 
došlo k oceanizácii kontinentálnej kôry nielen 
podsliezskej časti, ale aj tatrika, ba aj do
movskej oblasti krížňanského a chočského prí
krovu. Symetria rozmiestnenia výskytov 
spodnokriedových bazaltov voči bradlovému 
pásmu podporuje domnienku o existencii vá
hika (Maheľ, 1982), jednotky podobnej alp
skému penniniku, ktorá však bola úplne po
hltená, resp. prekrytá. Na druhej strane táto 
symetria nehovorí v prospech veľkých odliš
ností a členitosti kontinentálneho podkladu 
tatrika, ba ani domovskej oblasti krížňanské
ho a chočského príkrovu. Zrejme tieto jed
notky nie sú až tak tektonicky zblížené, ako 
sa to všeobecne predpokladá. Ešte provokatív
nejšia je však časová koincidencia alkalické
ho bazaltového vulkanizmu v okolí domov
skej oblasti váhika, tvorby granitovej vrstvy 
na území vdovského a kohútskeho pásma 
a magmatizmu oceanického typu v pohorí 
Búkk. Neokimerské stesňovanie, sprevádzané 
výstupom gemerických a rimavických grani
tov, dodáva gemeriku a južnému veporiku 
zvláštne postavenie (orogénu s. s.) medzi dvo
ma riftovými zónami. Orogénne pásmo sa 
rýchlo vynorilo, vystavilo sa veľmi silnej eró
zii a premenilo sa na epiplatformu so sedi
mentáciou kontinentálneho gosauského sú
vrstvia. 

Autori publikácie používajú delenie interníd 
Západných Karpát na „centrálne" a „vnútor
né". Správnosť tohto členenia je v tom, že sa 
vyzdvihuje osobitosť vulkanizmu oceanického 
dna „vnútorných" Západných Karpát v po
rovnaní s alkalickým, kontinentálnym vulka
nizmom „centrálnych" Karpát. Ak sa však 
internidy Západných Karpát líšia od ich ex
terníd v prvom rade tým, že internidy sa už 
na rozhraní mezozoika a terciéru stávajú 
platformou, ktorá sa primkýna k panónskemu 
masívu, vytvárajúc jednu jednotku so spoloč
ným ďalším geotektonickým osudom vrátane 
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spoločnej neogénnej tektonomagmatickej ak-
tivizácie, potom treba tento aspekt premietnuť 
aj do vymedzenia „centrálnych" a „vnútor
ných" Západných Karpát. Lubeníckomarge
cianska línia nebude práve týmto rozhraním 
už aj preto, lebo premena orogénu na krato
gén bola postupná z juhu na sever. Tak či 
onak rozdelením interníd na centrálne a vnú
torné Západné Karpaty sa z našej geologic
kej terminológie vytratil jeden dôležitý 
aspekt. 

Uvedené len dokumentuje, že dielo D. Ho
vorku a J. Spišiaka prináša nielen množstvo 
nových poznatkov, ale aj otázky a námety na 
zamyslenie, či v našich geotektonických kon
cepciách nie sú medzery. 

Publikácii možno vytknúť jej úvod. Čitateľ 
sa v ňom síce dozvie o podmienkach vzniku 
práce, nedostáva však vysvetlenie na niektoré 
otázky, ktoré sa pri jej čítaní zbytočne vyná
rajú. Pri písaní diela autorom zrejme išlo 
o petrologickú charakteristiku tejktorej sku
piny vulkanitov mezozoika s primeranou šta
tistickou reprezentatívnostou. Túto požiadav
ku v diele aj spĺňajú, v úvode však mohli 
priamo uviesf, že nepíšu, topografickú petro
lógiu eruptív mezozoického veku v Západných 
Karpatoch, aby čitatel nebol rozčarovaný, ak 
tenktorý výskyt v publikácii nenájde. Auto
rom išlo predovšetkým o synsedimentárne 
mezozoické vulkanity. Poukazujú, že niektoré 
telesá, napr. na území Považského Inovca, sa 
mylne považovali za mezozoické — patria 
tretohornému vulkanizmu. Rovnako opodstat
nene možno pripustiť aj opačné možné prípa
dy, napr. niektoré telesá dioritov považované 
za hlbinné ekvivalenty neovulkanitov môžu 
byt mezozoické (v prípade magmatizmu 
búkkika a meliatskej skupiny ide o formácie 
zložené tak z bazaltov, ako aj z intruzívnych 
foriem dioritov, gabier a ultramafitov). Au

tori mohli v úvode upozorniť na komplikácie, 
ktoré jestvujú pri vymedzení stratigrafickej 
príslušnosti niektorých telies, a to nielen 
v prípade vymedzovania mezozoických a t re
tohorných, ale aj v prípade odlišovania mezo
zoických a paleozoických telies. Tak je tomu 
v prípade meliatskej skupiny, pri vymedzení 
ktorej sa Iahko môžeme dostať do rozpakov, 
či tenktorý prejav magmatizmu predsa len 
nepatri do dobšinskej alebo rakoveckej skupi
ny (napr. tzv. dúbravské vrstvy v zmysle 
Fusána, 1959). V publikácii postrádame infor
mácie o geotektonicky mimoriadne význam
nom magmatizme pohlteného, ale s velkou 
pravdepodobnosťou existujúceho váhika (Ma
her, 1982). Napokon podľa veku k mezo
zoickému magmatizmu patria aj niektoré gra
nity (rimavické, gemerické). Podlá môjho ná
zoru autori mohli v úvode vysvetliť, prečo 
sa zaoberajú len určitou častou magmatizmu 
mezozoika a kde môže čitatel získať infor
mácie o tej časti, ktorú v knihe nerozoberajú. 
Mezozoické ultramafity sú spracované v diele 
D. Hovorku: Ultramafic rocks of the Western 
Carpathians (GODS, 1985), ale táto práca nie 
je v recenzovanom diele citovaná. Rovnako 
sa postráda citácia diela Maheľa: Geotectonic 
position of magmatites in the Carpathians, 
Balkan and Dinarides (GUDS, 1978), ktorý 
prejavy mezozoického magmatizmu na našom 
území analyzuje dokonca aj z aspektu su
sedných regiónov, či diela Reichwaldera 
(1970, 1973) v súvislosti s medzevským vývo
jom meliatskej skupiny a pod. 

Uvedené poznámky nič nemenia na skutoč
nosti, že do rúk našej odbornej verejnosti 
sa dostáva významné dielo, ktoré mnohostran
ne obohacuje poznatky o vývoji Západných 
Karpát. Údaje, poznatky a námety, ktoré pri
náša, vyplňujú citelnú medzeru. Petrológia 
ním spláca dlh našej československej geológii. 

Ladislav Rozložnik 

S. A. D r u r y : Image Interpretation in Geo
logy (Interpretácia snímok v geológii). Alien 
Unwin, London, 1987, 243 s., 24 fareb. príl. 

Vypustenie družice ERTS1 v roku 1972, 
určenej na pravidelné snímanie zemského po
vrchu, bolo mocným impulzom na rýchly 
rozvoj metód diaľkového prieskumu Zeme 
ÍDPZ). Geológovia sú jedným z najvýznam
nejších užívateTov materiálov DPZ vo svete. 

Medzi vynikajúce práce zaoberajúce sa vy
užívaním snímok DPZ v geológii patrí aj pub
likácia S. A. Druryho. 

Kniha sa člení na 8 samostatných kapitol. 
V úvode autor stručne charakterizuje fyzi
kálnu podstatu elektromagnetického (EM) 
vlnenia, jeho vznik a pôsobenie na hmotu, 

špeciálne na prírodné materiály, ako sú mi
nerály a horniny. V druhej kapitole sa po
drobne rozoberá fyziológia ľudského videnia, 
jeho možnosti a obmedzenia. V odborných 
publikáciách o diaľkovom prieskume Zeme sa 
tomuto aspektu obyčajne nevenuje pozornosť. 
Zaradenie tejto kapitoly je však plne opod
statnené, pretože okrem rozlišovacej schop
nosti oka, možnosti rozlíšenia odtieňov šedých 
tónov farieb a pod. tu autor objasňuje aj 
úlohu subjektu pri interpretácii materiálov 
DPZ. Spôsoby získavania obrazových zázna
mov (fotografia, vidicon, skaner, mikrovlnové 
systémy, atď.), ich princípy, prednosti a ne
dostatky podrobne rozoberá nasledujúca ka
pitola, ktorá zahŕňa aj prehľad snímkovania 
z lietadiel a družíc, jednotlivé projekty v mi


