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T E R M I N O L Ó G I A 

Poznámka k niektorým geochemickovyhľadávacím termínom 

V článkoch o geochemickoprospekčných 
prácach sa používajú termíny prezrádza

júce nedostatočnú ujasnenosť ich význa

mu. Ide o termíny, ako je litogeochémia. 
metalometria. šlichometria, stream sedi

menty a pod. Podnet napísať túto poznám

ku nám dalo používanie termínu šlicho

vanie a vzorkovanie stream sedimentov, 
resp. iné spojenia s označením stream se

diment. Aj keď sa tento výraz medzi geo

lógmi vžil alebo vžíva, je problematický 
z dvoch hľadísk. Ak by sa mala používať 
slovenská podoba anglického slova 
..stream", bolo by vhodné písať ho ..strím", 
podobne ako tím (namiesto team). Aj keď 
je internaciolizácia pomenovacích prostried

kov bežná a v odbornej terminológii často 
aj užitočná, v tomto prípade pri používaní 
výrazu „stream sediment"' spolu s výra

zom šlichovanie narážame aj na odborný 
obsah uvedených výrazov. 

Pod doterajším označením „geochemic

ká prospekcia stream sedimentov' by sa 
mal chápať nielen odber vzoriek z jemno

zrnných (jemných) sedimentov potokov 
s cieľom ich ďalšieho laboratórneho, pre

važne spektrometrického spracovania, ale 
aj šlichovanie, t. j . proces získavania ťaž

kej frakcie taktiež z potočných sedimen

tov odstredivým premývaním na mieste 
odberu vzorky. Obidve metódy skúmajú 
potočné sedimenty, ale rozličným spôso

bom, preto obidve patria pod súhrnné 
označenie geochemická prospekcia potoč

ných sedimentov. Z uvedeného vychodí, že 

namiesto výrazov ..geochémia stream se

dimentov; odber vzoriek stream sedimen

tov a pod. je vhodnejšie a správnejšie 
používať termín metalometria jemno

zrnných (alebo jemných) potočných sedi

mentov. Teda geochemická prospekcia po

točných sedimentov zahŕňa šlichovanie a 
potočnú metalometriu. 

Ani termín metalometria bez nevhodné

ho atribútu alebo prídavného mena by sa 
nemal používať, pokiaľ nemá všeobecný 
význam, t. j . zisťovanie obsahu kovových 
prvkov ako nejaký proces. Termín meta

lometria sa zaužíval (nesprávne) len na 
zisťovanie metalických prvkov v pôde. 
Odporúčame (a to nielen pracovníci re

dakcií, ale často aj čitatelia článkov a 
správ o prospekčnej geochémii) dôslednej

šie odlišovať význam použitého termínu. 
Medzi odporúčanými termínmi sú: pôdna 

Medzi odporúčanými termínmi sú: pôd

na metalometria. horninová metalometria. 
potočná metalometria (resp. metalometria 
pôd, metalometria hornín, metalometria 
potočných sedimentov). 

Treba spomenúť ešte termín litogeoché

mia a horninová metalometria. Ak sa skú

ma obsah kovových prvkov v hornine, je 
vhodné použiť termín horninová metalo

metria. ale ak sa skúma obsah rozličných 
prvkov v hornine aj na iné účely (napr. 
petrochemické, petrogenetické a pod.), 
adekvátnejší je termín litogeochémia ale

bo geochémia hornín. 
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