
Mineralia slovaca, 5, 3, 309—311 (1973) 

DISKUSIA 

Ešte raz o klasifikácii eruptívnych hornín 

(2 obr. a 2 tab. v texte) 
DUSAN HOVORKA* 

V 15. čísle tohto časopisu pokúsil som sa podať prehľad Streckeisenovej klasifikácie (1967) 
eruptívnych hornín, prípadne poukázať na niektoré problémy slovenskej petrografickej termino
lógie a nomenklatúry eruptiv. Považujem si preto za povinnosť informovať čitateľov aj o najnov
šom vývoji tejto problematiky, tak ako sa vyvinula v priebehu roka 1972. 

Terminológiu a nomenklatúru eruptívnych hornin ovplyvnili najmä zasadnutia Medzinárodnej 
pracovnej komisie pre systematiku a nomenklatúru eruptívnych hornín. Zasadnutie komisie bolo 
v apríli 1972 v Berne pod predsedníctvom prof. Streckeisena. Niektoré úpravy boli prijaté na za
sadnutí terminologickej komisie na XXIV. IGC v Montreale v auguste 1972. Na obidvoch za
sadnutiach sa zúčastnili zástupcovia mnohých národných terminologických komisií. Je preto žia
dúce, aby sa uznesenia komisií realizovali aj v prácach našich autorov. 

Na tomto mieste treba uviesť, že obidve zasadnutia sa zaoberali kvantitatívnominerálnymi 
klasifikáciami eruptívnych hornín. Z toho je zrejmé, že i v najbližších rokoch treba počítať s mo
dálnym zložením ako vedúcim klasifikačným kritériom eruptívnych hornín. 

Oproti Streckeisenovmu návrhu (1967) v priebehu minulého roka došlo k niektorým zmenám 
názvov i variačných šírok polí hlbinných hornín. Zmeny sú zobrazené na obr. 1, na ktorom sú 
vyznačené polia hornín s M < 90 %. Na klasifikačné účely hornín s M >90 % sa používa osobitná 
trojuholníková projekcia (obr. 2 — A, D). 
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Obr. 1. Grafické zobrazenie hlbinných hornin 
A = A. Streckeisen (1967); B = Návrh Terminologickej komisie (Bern. 1972); Návrh Termino

logickej komisie (Montreal 1972) 

* Doc. RNDr. DUŠAN HOVORKA, CSC, Katedra petrografia Prírodovedeckej fakulty UK, 
Gottwaldovo nám. 2, Bratislava. 
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Obr. 2. Grafické zobrazenie ultramafitov, gabroidných hornin a charnockitov. 
A, B, C = Návrh terminologickej komisie (Bern 1972); D, E = Návrh terminologickej komisie 
(Montreal 1972) 

Tab. 1 

A 
Streckeisen — 1967 

la kremité horniny s. s. 
l b kremitý granit 
lc kremitý granodiorit 
2 alkalický granit 
3 granit 
3a syenogranit 
3b monzogranit 
4 granodiorit 
5 kremitý diorit 
6 alkalický syenit 
7 syenit 
8 monzonit 
9 monzodiorit, monzogabro 

10 diorit, gabro, anortozit 
11 foyait 
12 plagiofoyait 
13 essexit, essexitické gabro 

14 theralit 
j 15 foiditit 

B 
Bern— 1972 

1 silexit 

alk. živcový 
granit 

granodiorit 
tonalit (plagiogranit, trondhjemit) 
a alk. živcový syenit 

syenit 
monzonit 
monzodiorit, monzogabro 
diorit, gabro 
foidový syenit 
ľoidový plagio enit, 
foidový monzodiorit, 
foidové monzogabro, essexit 
foidový diorit, foidové gabro 
foiditit 

C 
Montreal — 1972 
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Pre horniny v poliach 6—10 (obr. 1 — B) s 5—20 % modálneho kremeňa sa používa označenie 
„kremitý". Toto adjektívum sa používa aj pre granitoidné horniny so 60—90 %ným obsahom 
kremeňa. Pre horniny z dolných častí polí 6—10, t. j . horniny s obsahom foidov do 10 %, sa pou
žíva označenie „foidy obsahujúci" (napr.: foidy obsahujúci syenit atď.). 
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A. D 
ultramafity 

1 olivinit (dunit) 

2 harzburgit (saxonit) 
3 lherzolit 
4 wehrlit 
5 ortopyroxenit 

6 websterit 
7 klinopyroxenit 

B, E 
gabroidné hominy 

anortozit 

troktolit 
oliv. gabro, oliv. norit 
gabro, norit 
plag. olivinit 

plag. peridotit 
plag. pyroxenit 

C 
charnockity 

alkalicko-živcový 
charnockit 
chamockit 
charnoenderbit 
anderbit 
alk.-živcový 
hypersténový syenit 

hypersténový syenit 
hypersten. monzonit 
8 hypersten. monzo

diorit, hypersten. 
monzonorit 

9 hypersten. diorit, 
hypersten. norit 

Na zasadnutí terminologickej komisie v Berne bola rozpracovaná najmä problematika klasifi
kácie a nomenklatúry ultramafických (ultrabazických) hornín, hornín skupiny gabra a chamocki-
tov. Príslušné návrhy so zmenami po XXIV. IGC v Montreale sú na obr. 2. 

Ultramaŕkké horniny (t. j . horniny s M 90 %), ktorých projekčné body sa nachádzajú v hor
ných častiach polí 5, 6, 7 (obsahujúc viacej ako 10 % olivínu), sa označujú ako „olivinické" (oli
vinické ortopyroxenity a pod.). 

Pri gabrových horninách (trojuholník B, E) v hornej časti polí 2,3,4 sa nachádzajú horniny so 65 
až 90% plagioklasu. Pred rodovým názvom prijímajú adjektívum „leukokratný" (leukokratný 
troktolit a pod.). Horniny nachádzajúce sa v spodných častiach uvedených polí (obsahujú 10—35 % 
plagioklasu) prijímajú adjektívum „melanokratný" (melanokratný troktolit a pod.). Používanie 
uvedených adjektív v uvedenom zmysle odporučilo i zasadnutie terminologickej komisie v Mont
reale. 

Nutnou podmienkou zadslsnia hornín do skupiny charnockitov je prítomnosť modálneho hyper
sténu. 
Doručené: 2. II. 1973 Katedra petrografia PFUK Bratislava 

RECENZIA 

Preston Cloud, red.: Adventures in Earth His
tory. — W. A. Freeman and Co, San Fran
cisco, 1015 p., 1970. 

„Vývoj Zeme jako dobrodružství poznaní" 
by se dal volné pŕeložit název sbomiku vybra
ných článku o kosmologii, geológii, klimatológii, 
vývoji organického sveta a o dalších oborech 
duležitých pro pochopení postavení Zeme, 
její biosféry a človeka v prostoru a čase. První 
část — Tŕídéní v histórii Zeme — začína statí 
o vývoji vedy od starého Ŕecka do začátku 
novoveku. Vznik geológie je kladen do roku 
1669, kdy vyšlo dílo Nielse Stensena Prodromus. 
V ném byl napr. definován základní geologický 
zákon — zákon superpozice. Dúležitost zkou
máni geologických jevú metódou nékolika pra
covnich hypotéz dokázal Gilbert pri studiu 
porúch postihujicích terasy jezera Bonneville 
v USA. K. Krauskopf v článku nazvaném 
Príbeh deseti plutonú upozorňuje na nebezpečí 
nesprávneho objevování zákonitostí tam, kde 
vládne nahodilost. Ŕíká, že „nahodilost nebo 

anarchie je do určité míry prírodní zákon. 
Rád, který se nékdy domníváme vidét, je jen 
sen našeho rozumu". 

Druhá část sbomiku pojednáva o vzniku 
Vesmíru, sluneční soustavy a planet. „Na po
čátku bylo Slovo, to slovo bylo „Vodik", 
počet jeho atómu na začátku vékú Ize vyjádŕit 
číslem se 79 nulami s dvojkou na začátku" 
(Shapley). Složitou cestou vznikl z vodíku Ves
mír, jehož nejvzdálenéjší časti se od nás vzdalují 
nejrychleji. Hranice Vesmíru jsou od nás vzdá
leny 13 miliárd svetelných let. Za tuto hranici 
človek nikdy nepronikne žádným zpúsobem, 
dokud búdou platit dosavadní fyzikálni zákony 
(Coleman). Zeme a ostatní planéty vzniklý 
kondenzací částic rozptýlených v plynných ví
rech okolo prvotního Slunce (Urey). 

Tretí část O starí Zeme a o jeho geologických 
dokladech začína Darwinovou statí z jeho dila 
O púvodu druhú z roku 1859, v niž se autor 
zabýva neúplností historickogeologického da
tovaní. Moderní metódy radiometrického dato
vaní odstraňuj í tento nedostatek (Woodford). 
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