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Jizerská louka v severních Čechách je jedním z několika 
historicky známých výskytů drahých kamenů, prostorově 
spjatých s kenozoickými vulkanity oherského riftu a na-
lezištěm korundu (Seifert et al. 2014). Drahokamová aso
ciace korundu (safíru), doprovázená zirkonem (hyacintem), 
se nachází v kvartérních aluviálních sedimentech v povodí 
říčky Jizerky spolu s hojným „iserínem“ (historický ná-
zev – varieta ilmenitu popsaná poprvé Klaprothem v roce 
1810), titanomagnetitem, spinelem, pleonastem a picotitem 
(obr. 1). Chemické složení a genetický původ této minerální 
asociace studoval již také Zippe (1824), Janovsky (1880), 
Garanin et al. (1984), Novák (1986), Kotrlý et al. (1987), 
Malíková (1996), Ulrych a Langrová (1997) a Seifert et 
al. (2014). Podle Slámy a Klomínského (2019) je výskyt 
drahých kamenů a „iserínové“ minerální asociace v oblasti 

Jizerské louky spjat s velmi mladou vulkanickou událostí 
(UPb stáří zirkonu ca 5,64 Ma).

Tento článek navazuje na provedené výsledky výzkumu 
a zabývá se dále popisem neobvyklých povrchových skulp-
tur, připomínajících stopy magmatické flotace, variabili-
tou magnetismu a chemickým složením velkoobjemového 
vzorku minerálů „iserínové“ asociace z řečiště Jizerky.

Nové studie odhalily nukleaci bublin na minerálech, 
jako je magnetit a ilmenit, vedoucí k jejich magmatické 
flotaci během odplynění bazického magmatu (Gualda – An-
derson 2007). Podobný proces nukleace fluidních bublin 
na povrchu magnetitu zjistili již při experimentech Gard-
ner a Denis (2004). Ve vulkanických horninách obdobnou 
asociaci fluidních bublin a magnetitu popisuje v podobě 
magnetitem bohaté pěny Edmonds (2015). Knipping et al. 
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Summary: The Jizerka Rivulet in the Jizerské hory Mts. is the best 
known gemstone alluvial placer in the Czech Republic at least  
since the 16th century (Fig. 1). Dominant tracker of sapphires and 
zircons (hyacinth) is “iserine”(Mg−Fe3+-rich variety of ilmenite), 
which is the most common heavy mineral originally described 
from Jizerská louka (Iser meadow), Jizerské hory Mts. (Iser Mts.) 
by Klaproth in the 19th century (Klaproth 1810). 

This article deals especially with the traces of the magmatic 
flotation in nodules of the “iserine”mineral assemblage from the 
Jizerka Rivulet in the Jizerské hory Mts. The process of the magmatic 
mineral separation is documented with the bubble-shaped concave 
imprints onto “iserine”grains, resembling the slag texture. Deep 
sink of the fluid bubbles into soft “iserine” nodules indicates the 

coexistence of this mineral association with the magmatic melt 
in thermodynamic equilibrium at the temperature above 1000° C. 
Actually, ilmenite is a liquidus mineral, which is the first or among 
the first mafic minerals to crystallize in Fe-Ti rich magmas. Herein 
documented massive invasion of the fluid bubbles onto minerals 
of the “iserine”assemblage produced their magmatic flotation and 
accumulation at the roof of the magma chamber. Deep seated 
basaltic melt at the basement of the Krkonoše-Jizera Granite 
Massif facilitated fast transport of “iserine”nodules/aggregates 
with the assistance of fluid bubbles via volcanic diatremes on 
the ground surface. A weak abrade of the bubble imprints into 
“iserine”nodules indicates short transport of the “iserine”mineral 
association from the volcanic source to the Jizerka Rivulet. This 
model represents another link of the Pytlacká Hollow volcanic 
diatreme with occurrence of the “iserine”mineral association in 
the neighbouring Jizerka Rivulet.

Stopy magmatické flotace v „iserínu“ z říčky Jizerky 
v Jizerských horách
Imprints of the magmatic flotation in “iserine” from the Jizerka Rivulet in the Jizerské hory Mts., 
Czech Republic

03–23 (Harrachov)



(2019) aplikovali mechanismus flotace (stejný, jaký se po-
užívá při průmyslové separaci minerálů) k vysvětlení těchto 
magmatických procesů a vzniku železem bohatých ložisek, 
kde je magnetit jako likvidní fáze vodou bohatých relativně 
oxidovaných magmat ostrovního oblouku. 

„Iserínová“ minerální asociace 

„Iserínová“ minerální asociace je skupina těžkých mi-
nerálů, která v hojném množství doprovází jako markér 
drahokamové odrůdy korundu, zirkonu, spinelu a rutilu 
v kvartérních sedimentech Jizerky v Jizerských horách. 
Nejhojnější z nich je „iserín“ (MgFe3+ bohatá varieta il-
menitu), spinelidy (pleonast, picotit) a titanomagnetit jsou 
zastoupeny v podstatně menším množství. 

Ze sedimentů Jizerky známý „iserín“ je hořečnato-
železitý ilmenit s vysokým obsahem hematitové složky 
(10,9–13,5 mol. %; Garanin et al. 1984). Vyskytuje se 
většinou jako zaoblené valounky (nodule) černé, ocelově 
šedé a někdy hnědočerné barvy (obr. 2). Na povrchu jsou 
matné, na čerstvém lasturnatém lomu silně kovově lesklé. 
Jejich velikost kolísá nejčastěji mezi 2–10 mm, výjimečně 
až 30 mm. Významnou vlastností „iserínu“ je variabilní 
feromagnetismus, jehož intenzita s přibývajícím podílem 
složky Fe2O3 stoupá. 

Mezi ilmenitovými oválnými zrny (nodulemi) jsou il-
menity slabě i silně magnetické (Malíková, 1996). Tento 
rozdíl je přičítán odlišnému poměru Ti/Fe (resp. Fe2+/Fe3+). 
Intenzita jejich magnetismu je přímo úměrná obsahu he-
matitové složky, a je tedy pravděpodobně funkcí fugacity 
kyslíku v prostředí, kde vznikaly. Spolu se vzrůstem obsahu 
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Obr. 1. Rozsah výskytu „ise-
rínové“ minerální asociace 
v povodí Jizerky a pozice vul-
kanické diatrémy Pytlácké jámy 
(podle Rouse et al. 2019). 1 – 
velice hojný „iserín“, 2 – hojný 
„iserín“, 3 – sporadický „iserín“, 
4 – plocha výskytu „iserínu“, 
5 – topografické vrstevnice,  
6 – hranice NPR a PR, 7 – hlavní 
cesty a silnice, 8 – lokalita od-
běru koncentrátu „iserínové“ 
asociace minerálů, 9  – negativní 
aeromagnetické izolinie v Pyt-
lácké jámě.
Fig. 1. Areal extent of the „ise - 
rine“ mineral assemblage in 
the Jizerka Rivulet alluvial 
sediments with location of the  
Pytlácká Hollow, volcanic dia-
treme (according to Rous et al. 
2019). 1 – plentiful “iserine”, 
2 – abundant “iserine”, 3 – 
sporadic “iserine”, 4 – area of  
the “iserine” mineral assem bl-
age occurence, 5 – topographic 
isolines, 6 – NPR and PPR 
boundary, 7 – main roads, 8 –  
site of “iserine” concentrate 
sample, 9 – negative aeromag-
netic isolines in the Pytlácká 
Hollow.



hematitové (Fe2O3) složky klesá obsah ilmenitové (FeTiO3) 
a geikielitové (MgTiO3) složky (obr. 3). Podle chemického 
složení se část „iserínů“ nachází v poli ilmenitů z kimber-
litů a část ležící mimo toto pole odpovídá ilmenitovým 
megakrystům z alkalických bazaltů podle Haggettyho 
a Tompinsové (1983), bílé pole v obr. 3.

Většina jizerských ilmenitů („iserínů“) však má velice 
nízký, téměř nulový obsah Cr (Malíková 1996). Obsah 
do 0,2 % Cr byl zjištěn podle mikrosondových analýz (Ma-
líková 1996) u nízkomagnetické frakce (paramagnetické) 
„iserínové“ minerální asociace (tab. 1). Obsah MgO je 

naopak u studovaných „iserínů“ (ilmenitů) značně vysoký  
(až 6,8 hm. %), což ukazuje na jejich vznik za vysokých 
tlaků (Malíková 1996). 

Podle Ulrycha a Langrové (1997) se na Jizerské louce vy  
skytují jak paramagnetické, tak i feromagnetické ilmenity 
(nejspíše 2 generace), lišící se zastoupením hematitové a gei  
kielitové složky. Starší, hlubinnější generace „iserínu“ po-
chází z prostředí nižší fugacity kyslíku fO2

 a vysokého obsahu  
MgO. Pro druhý typ jsou naopak typické vyšší hodnoty he-
matitové a nižší zastoupení geikielitové složky. Tato mladší 
generace vzniká za vyšší fugacity kyslíku fO2

 při výstupu 
magmatu za zvýšeného obsahu Fe2O3. Podle vysokého ob-
sahu hematitové složky se také Malíková (1996) domnívá, 
že megakrysty „iserínu“ vznikaly v prostředí bohatém vo-
latilními komponentami s vysokou fugacitou  kyslíku fO2

.
Některá zrna „iserínu“ mají charakteristickou plošně pa-

ralelní stavbu, indikující alteraci za vzniku leukoxenu podél 
jeho štěpnosti (obr. 2). Obdobnou laminaci titanomagnetitu 
v Mgilmenitu uvádějí Leblanc et al. (1982) z ilmenitito-
vých xenolitů z bazaltu na lokalitě Silet v Alžírsku. Podle 
Karkhanavaly a Momina (1959) ilmenit oxiduje při teplotě 
850° C na směs hematitu, pseudobrookitu a rutilu v pro-
dukt odpovídající „hnědému leukoxenu“. Podle Templeho 
(1966) je při teplotě nad 900° výsledným produktem oxi-
dace ilmenitu pseudobrookit.

Metodika výzkumu „iserínové“ minerální 
asociace

Koncentrát minerálů „iserínové“ asociace o hmotnosti 11,5 
kilogramů a zrnitosti od 1 mm do 12 mm pochází ze se-
dimentů řečiště Jizerky asi 20 m pod soutokem se Safíro-
vým potokem (obr. 1 a 4). Koncentrát obsahující výhradně 
paramagnetické minerály „iserínové asociace“ byl pomocí 
NdFeB magnetu jako magnetického separátoru roztříděn 
do deseti segmentů pokrývajících celé spektrum jejich in-
tenzity magnetizace, od silně magnetovatelných až po velmi 
slabě magnetovatelné skupiny a nemagnetovatelný spinel, 
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Obr. 2. Charakteristické tvary zrn „iserínu“ z řečiště Jizerky v Jizerských horách.
Fig. 2. Characteristic shape of “iserine” nodules from the Jizerka Rivulet in the Jizerské hory Mts.

Obr. 3. Složení „iserínu“ z Jizerky [podle mikrosondových analýz 
Malíkové (1996) a Seiferta et al. (2014)] v FeTiO3–MgTiO3–Fe2O3 
diagramu podle Haggertyho a Tompkinsové (1983) a Mitchella 
(1986). Zelené pole vymezuje složení ilmenitů pocházejících 
z různých lokalit kimberlitů. 
Fig. 3. Composition of “iserine” from the Jizerka Rivulet (according 
to micoprobe data in Malíková 1996 and Seifert et al. 2014) 
in FeTiO3–MgTiO3–Fe2O3 diagram after Haggerty and Tompkins 
(1983), and Mitchell (1986). Green area outlines the composition 
of ilmenites from different localities of kimberlites.



pleonast a picotit (obr. 5 a tab. 1). Koncentrát byl rozdělen 
sítováním na hrubou frakci 6–12 mm Fmax a jemnou frakci 
Fs < 6 mm. (obr. 5 a tab. 1). Na povrchu několika nodulí 
„iserínu“ v každé ze sedmi frakcí testovaného koncentrátu 
pomocí spektrometru Delta byly v laboratoři Archeologic-
kého depozitáře v TeplicíchSobědruhách stanoveny obsahy 
Fe a Ti (detekční limit 0,X %), Mn (0,0X %), Zr, Nb, V a Cr 
(0,00X %). U každé frakce byla stanovena hmotnost, její 
podíl z celkové hmotnosti koncentrátu v % a magnetická 
susceptibilita (MS) v jednotkách SI (10–3 SI) pomocí pře-
nosného kappametru SM20 (tab. 1). Aritmetické průměry 
obsahu uvedených prvků pro jednotlivé frakce (tab. 1) byly 
použity pro konstrukci diagramu (obr. 5).

Při vizuální prohlídce všech frakcí koncentrátu „iserí-
nové“ minerální asociace byla zvláštní pozornost věnována 
povrchům oválných zrn „iserínu“ s dutinami kulovitého 
tvaru. Pro jejich mikroskopický výzkum bylo vybráno ze 
zrnitostní frakce Fs celkem 174 zrn (frakce Fb). Pro stu-
dium interiéru výplní jednotlivých dutin byly zhotoveny 
nábrusy minerálů „iserínové“asociace.
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Obr. 4. Objemný (11,5 kg) koncentrát minerálů „iserínové“ asociace 
z řečiště Jizerky v Jizerských horách (obr. 1). Delší strana obrázku 
24 cm.
Fig. 4. Voluminous (11.5 kg) concentrate of the „iseríne“ mineral 
association from the Jizerka Rivulet in the Jizerské hory Mts. (Fig. 1).  
Longer picture frame 24 cm.

Obr. 5. Intenzita magnetizace minerálů „iserínové“ asociace z řečiště 
Jizerky v porovnání s magnetickou susceptibilitou a obsahy Fe, Ti, 
Mn, Zr, Nb, V a Cr v „iserínu“ z jednotlivých skupin koncentrátu 
(magnetický separátor NdFeB a spektrometr Delta).
Fig. 5. Magnetic intensity of the “iserine” mineral association 
in correlation of the magnetic susceptibility and Fe, Ti, Mn, Zr, 
Nb, V and Cr content in “iserine” from individual groups of the 
concentrate from the Jizerka Rivulet (magnetic NdFeB separator 
and Delta spectrometer). 

Obr. 6. Charakteristické otisky fluidních bublin na povrchu „iserí-
nových“ nodulí (delší strana obrázků A – 8 mm, B – 12 mm). 
Fig. 6. Characteristic fluid bubbles imprints onto “iserine” nodules 
(longer picture frames A – 8 mm, B – 12 mm). 

A

B
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Výsledky výzkumu „iserínové“ asociace 
minerálů

Provedený výzkum magnetických vlastností a obsahů che-
mických prvků „iserínové“ minerální asociace ve velko-
objemovém vzorku z řečiště Jizerky potvrdil jednak výše 
uvedené závěry Malíkové (1996) a Ulrycha a Langrové 
(1997) a dále poskytl informace o interní variabilitě v jejím 
minerálním složení. Analýza koncentrátu prokázala výraz-
nou variabilitu v magnetických vlastnostech a chemickém 
složení „iserínové“ minerální asociace (obr. 5 a tab. 1). 
Magnetická separace ukázala tři významné skupiny „ise-
rínů“ a čtvrtou, téměř nemagnetickou frakci, která obsahuje 
spinelidy (pleonast a picotit). Magnetická susceptibilita 
koreluje s magnetickými vlastnostmi celé skupiny, ale ne-
vytváří žádné jasně oddělitelné skupiny. Z analýzy prvků 
vyplývají výrazné změny poměru Fe a Ti u velmi slabě 
magnetické skupiny, ve které byl zaznamenán i nárůst ob-
sahů prvků Mn, Zr, Nb, V a Cr. Nodule s otisky fluidních 
bublin jsou homogenně zastoupeny ve všech skupinách 
„iserínové“ minerální asociace. 

Větší část hmotnosti analyzovaného koncentrátu „iserí-
nové“ minerální asociace se vyznačuje vysokou intenzitou 
magnetizace i vysokými hodnotami magnetické suscepti-
bility (obr. 4). 

První skupinu (56 %) tvoří ilmenity (I. typu) s velmi 
vysokou magnetickou susceptibilitou (896–537 MS 
10–3 SI). Druhou skupinu (27 %) reprezentují ilmenity 
(II. typu) se středně vysokou magnetickou susceptibili-
tou (220–64 MS 10–3 SI). Třetí skupina (15 %) ilmenitů  
(III. typu) má nízkou magnetickou susceptibilitu (36–18 

MS 10–3 SI) a zvýšený obsah V a Mn. Čtvrtou minerální 
populaci (1,6 %) tvoří směs paramagnetických minerálů 
(5,4 MS 10–3 SI), zastoupených spinelovou skupinou se 
zvýšenými obsahy Cr, Nb, Ti a Mn. 

Makroformy oválných zrn (nodulí) 
„iserínové“ minerální asociace 

V popisu morfologie minerálů „iserínové“ asociace z po-
vodí Jizerky v Jizerských horách řada autorů uvádí ne-
obvyklé „bobulovité“ útvary na povrchu některých zrn, 
zejména „iserínů“ a pleonastů (Novák 1986). Podle Bauera 
a Hříchové (1967) neobvyklé formy ilmenitu s jamkovi-
tými prohlubněmi vznikly již při jeho krystalizaci. Dokla-
dem toho jsou leukoxenizované bílé proužky zakřivující 
se kolem dutinek. Malíková (1996) popisuje v „iserínech“ 
z Jizerské louky velké kulovité dutiny připomínající frag-
menty mýdlových bublin zpravidla s velice hladkými 
a lesklými povrchy (obr. 6). Tyto druhy povrchů byly 
později zakonzervovány výplní druhotných minerálů, po-
cházejících převážně z říčních sedimentů (obr. 7). Ostatní 
povrchy „iserínu“ obsahují stopy magmatické koroze (Ma-
líková 1996). Jednotlivé otisky těchto bublin se na zrnech 
„iserínové“ minerální asociace vyskytují buď samostatně, 
nebo tvoří skupiny až tří těsně sousedících různě velkých 
částí otisků bublin kulovitého eliptického až dutinkovitého 
tvaru (obr. 6). 

Malíková (1996) i Seifert et al. (2014) uvádějí příklady 
inkluzí kulovitého tvaru zcela uzavřených v „izerínu“ 
z Jizerky i v ilmenitech z dalších lokalit oherského riftu 

Sample
numbers

“Iserine”
groups

Weight
in g

Weight 
in %

MS
10–3 SI Fe Ti Mn Zr Nb V Cr

38

I group
(Fe)

478 4.3 768 61.71 31.68 0.245 0.09 0.08 0 0

35 1789 16.0 896 – – – – – – –

29 2645 23.7 792 64.36 32.21 0.316 0.1 0.08 0.18 0

25 1350 12.1 537 63.11 33.3 0.3 0.11 0.3 0.27 0

22
II group 

(V)

1366 12.2 220 – – – – – – –

20 743 6.7 101 59.4 35.9 0.33 0.1 0.09 0.55 0

18 944 8.4 64 – – – – – – –

14 III group 
(Mn)

910 8.1 36 61.0 36.96 0.42 0.13 0.11 0 0

10 770 6.9 18 61.0 37.0 0.36 0.14 0.15 0 0

Nonmag
IV group

(Ti, Cr, Nb,
Mn, Zr, V)

177 1.6 5.4 55.0 40.5 0.6 0.21 0.35 0.43 0.21

Total 11 172 100.0 %

Tab. 1. Klasifikace „iserínové“ minerální asociace podle intenzity magnetizace, magnetické susceptibility a obsahů chemických prvků 
v „iserínu“ z jednotlivých skupin koncentrátu z řečiště Jizerky (XRF spektrometr Delta a SM-20 kappametr). Čísla vzorku odpovídají 
vzdálenosti magnetu v mm (obr. 5)
Table 1. Classification of the heavy mineral concentrate “iserine“ mineral association from the Jizerka Rivulet according to magnetic 
intensity, magnetic susceptibility and chemical elements content in “iserine“ from individual fractions of the concentrate (XRF spectrometer 
Delta and SM-20 kappameter). Sample numbers correspond to the NdFeB magnet distance in mm (Fig. 5)



s výplní různých minerálů, mezi kterými uvádějí karbonáty 
(kalcit), pyrhotin, klinopyroxen, magnetit a sklo.

Hojné jsou také konkávní tvary symetrického kruhovi-
tého obvodu (obr. 7). Některé dutiny mají tvar úzké tru-
bice nebo části anuloidu (https://cs.wikipedia.org/wiki/ 
Torus).

Velikost otisků jednotlivých bublin se pohybuje v rozpětí 
od 150 μm až do 2650 μm. Většina fragmentů bublin má 
hladké, ostře omezené okraje. Můžeme proto předpokládat, 
že reprezentují fluidní bubliny hluboce zanořené vlivem 
vysokého tlaku a teploty do povrchu jednotlivých zrn mi-
nerálů „iserínové“ asociace a sloužily k jejich transportu 
směrem k povrchu během náhlé dekomprese při erupci 
magmatického krbu. 

Diskuse

Mechanismus magmatické separace minerálů „iserínové“ 
asociace odpovídá principům fyzikálního procesu flotace, 
způsobu rozdružování, tedy třídění materiálů o různém 
složení, založeném na rozdílu smáčivosti jejich povrchů. 
Do skupiny nesmáčivých minerálů patří zejména magne-
tit, ilmenit a také minerály spinelové skupiny (pleonast 
a picotit). Podle Knippinga et al. (2019) primární magma-
tický magnetit krystaluje ze silikátové bazaltické taveniny 
a vzhledem ke své vyšší hustotě klesá na dno magmatic-
kého rezervoáru, kde při náhlé dekompresi dojde k uvol-
nění vysoce mineralizovaných, chlorem bohatých fluid, 
které se v podobě bublin přichytí na povrchy magneti-
tových krystalů. Magnetit společně s přichycenými bub-
linami může lehce stoupat a vytvořit v magmatu fluidy 
bohatou magnetitovou suspenzi v podobě pěny, která může 
z magmatu uniknout při dalším náhlém extenzním uvolnění 
tlaku směrem k povrchu (obr. 8). Podobný model vzniku 
a transportu nodulí ilmenitu ze svrchního pláště směrem 
k povrchu uvádí Leblac et al. (1982). 

Závěr 

Povodí Jizerky v Jizerských horách je od 16. století velmi 
známé jako rýžoviště safírů a zirkonů (hyacintů). Jejich 
dominantním průvodcem je hojný ilmenit, zde nazývaný 
„iserín“.

„Iserínová“ minerální asociace z řečiště Jizerky obsa-
huje ilmenit a spinelidy (pleonast a picotit) a vyznačuje se 
výraznou variabilitou magnetických vlastností a obsahů 
chemických prvků (Fe, Ti, Mn, Zr, Nb, V a Cr). 

Neobvyklé „bobulovité“ tvary na povrchu některých zrn 
„iserínové“ minerální asociace mají vzhled vysokopecní 
strusky. Kulovité dutiny připomínají fragmenty „mýdlových 
bublin“ s velice hladkými a lesklými povrchy. Jsou to otisky 
původně fluidních bublin magmatického původu, které byly 
později vyplněny dalšími minerály různé geneze a složení 
(Malíková 1996; Seifert et al. 2014). Tyto dutiny kulovi-
tého tvaru reprezentují stopy magmatické flotace, vedoucí 
k selektivní separaci minerálů „iserínové“ asociace. Ilme-
nit krystaluje v magmatech bohatých na Fe a Ti jako první 
nebo mezi prvními mafickými minerály. O duktilním stavu 
jednotlivých „iserínových“ nodulí svědčí hluboké zanoření 
fluidních bublin do jejich povrchů, kdy při vysokém tlaku 
a teplotě nad 1000 °C vytvořily krystalbublinovou taveni-
novou konfiguraci. Dokumentovaná nahromadění fluidních 
bublin v interiéru „iserínových“ nodulí generovala jejich 
rychlý transport, pravděpodobně společně se safíry a zir-
kony (hyacinty), prostřednictvím explozivního bazaltického 
magmatu z hlubokého podloží krkonošskojizerského gra-
nitového masivu na povrch. Stopy vysokotermální oxidace 
nodulí „iserínové“ minerální asociace v prostředí explozivní 
fáze jsou indikovány vznikem leukoxenu. Nízký stupeň  
supergenní alterace minerálů „iserínové“ asociace a zacho-
valost tvarů kulovitých dutin na povrchu minerálů „iserí-
nové“ asociace indikuje jejich relativně krátký transport 
v řečišti Jizerky od jejich primárního zdroje, kterým může 
být i sousední vulkanická diatréma v Pytlácké jámě (obr. 1).
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Obr. 7. (A) Dutina makroglobule v nábrusu „iserínu“ vyplněná směsí 
detritických minerálů. (B) Kulovitá deprese na povrchu „iserínu“ 
zčásti vyplněná jílovými minerály se zrnem křemene (delší strana 
obrázku 8 mm).
Fig. 7. (A) Cavity after macroglobule in the “iserine” polished section 
filled up by a mixture of detritic minerals. (B) Globular cavity onto 
“iserine” partly filled up by clay minerals with quartz grain (longer 
picture frame 8 mm).

A
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