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Tinn.i Mariw; co,nep)KaHjte TepMiraoB 
B paóOTe o6cy«ÄCHH ocHOBHwe TepMimu cBsnaHHbie c npooJiCMaivm 

Mar.M (npnMapHaa, npiiMMTUBHaa, BOCnpon3BeflCHHaa, MaTepiiHCKan H flpyrwe 
Marivibi). B paĎOTe npnBe«eHbi ocHOBuwe KpiiTepmi ncnojib30BaHHbie coBpe
MeHHbi.Mii aBTopaiviii npn «ecpHHHniiax Bbiuie yKa3aHHwx ranoB iviarM. Pa
OOTa npeAHa3HaMeHa reojioraiuHe cnemiajui3iipoBanHbiM B npoôJieiviaTMKe 
appynniBHbix nopofl. 

Types of magmas; the meaning of the terms 

Contents of terms connected with magma problematic (primary, pri
mitive, fractional, parental and other magmas) is discussed in the work. 
Basic criteria used by the present authors for definition of the above 
magma types are given in this work. It is addressed to geologist — 
nonspecialists in problematics of igneous rocks. 

V celej histórii modernej geológie mag

ma predstavovala jeden z kľúčových ob

jektov dlhodobého poznávania. Keď 
k prostému pozorovaniu magmy, resp. jej 
výlevných ekvivalentov pribudl i aj rýchle 
sa hromadiace údaje o jej zložení, ale aj 
možnosti laboratórneho modelovania pod

mienok jej vzniku, poznatky o vzniku 
a vývoji magmy v priestore a čase, ako aj 
o procesoch vedúcich k vzniku hornín 
rýchlo narastal i . 

Od syntetizujúcej práce Bowena (1928), 
podľa ktorej s t redne bázické a kyslé typy 
hornín vznikli procesmi frakčnej kryšta l i 

zácie materskej magmy bazaltového zlože

nia, prekonali názory na vznik a následný 

vývoj magmy prudký a zložitý vývoj . Pr i 

tom je potrebné zdôrazniť, že Bowenov 
model bol celé desaťročia vedúcim a vše

obecne pr i j ímaným modelom vysvetľujú

cim vznik základných typov erupt ívnych 
hornín. 

Revolučné zmeny vo vedách o Zemi 
v 60. rokoch ovplyvnili aj petrogenetické 
štúdiá. V tomto období do problemat iky 
genézy magiem, resp. z nich vzniknutých 
hornín začali v nebývalej miere „zasaho

vať" či „hovoriť" aj geochemici. J e len lo

gickým dôsledkom rôznych prístupov, že 
petrológovia (či skromnejšie petrograf o via) 
a geochemici nepoužívali vždy rovnakú 
reč, i keď hovorili či písali o tej istej 
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problematike. Výsledkom uvedeného sta
vu je zrod, no najmä nejednotnosť obsahu 
termínov, z ktorých za najfrekventova

nejšie, ale zároveň najdôležitejšie možno 
považovať termíny primárna či odvodená, 
ale aj primitívna a materská magma. Ne

jednoznačne chápaný význam uvedených 
(a ďalších) termínov sa odráža aj v slo

venskej odbornej literatúre (vysokoškol

ské učebnice nevynímajúc). Preto v ďal

šom uvádzame prehľad významu týchto 
termínov s príslušnou diskusiou. 

Primárna magma 

Primárna magma je súčasne definovaná 
(Basaltic volcanism . . . , 1981) ako magma

tická tavenina bazaltového zloženia, ktorá 
vznikla tavením v priestore podpovrcho

vých zón planét. Za primárnu sa magma 
považuje dovtedy, kým jej zloženie ešte 
nebolo modifikované diferenciačnými pro

cesmi, medzi ktorými sú najdôležitejšie 
procesy kryštálovej frakcionácie, kontami

nácie, miešania rôznych typov magiem, 
vzniku nemiesiteľných tavenín či uvoľňo

vania prchavých zložiek. Tavenina (pri

márna magma) vznikla oddelením (po 
predchádzajúcom parciálnom vytavení) od 
kryštalického rezíduá (protolitu) a násled

ne začala prenikať na povrch planéty ale

bo do jeho blízkosti. Prienik je podmie

nený nižšou hustotou vzniknutej taveniny 
v porovnaní s hustotou restitu zóny tave

nia. Za najpravdepodobnejší zdrojový ma

teriál primárnych magiem je považovaný 
peridotit či pyrolit. 

Veľká väčšina autorov považuje za pri

márne bazaltové magmy (Barth, 1952; Bo

wen, 1947). Carmichael et al. (1974) zdô

raznili, že primárne magmy vznikli ta

vením zdrojových hornín každého druhu 
(teda nielen pyrolitu, peridotitu, pyroxe

nitu či eklogitu). Iní autori v minulosti za 
primárne magmy považovali aj granitické 
(Daly, 1933), resp. ultrabázické magmy 

(Holmes, 1933). Takáto nejednoznač

nosť náplne daného termínu viedla k ná

vrhu (Carmichael et al., 1974). aby sa pre 
magmatické taveniny, ktoré vznikajú pria

mym tavením pevných hornín, používal 
termín primárne magmatické taveniny, 
resp. primárne taveniny, ktorý by mal 
nahradiť nevhodný termín primárna 
magma. 

Podľa vyššie uvedeného významu ter

mínu primárna magma je súčasne mater

skou magmou, ktorá prostredníctvom dife

renciačných procesov umožňuje vznik 
a vývoj odvodených bazaltových, no naj

mä kyslejších derivátov. Na druhej strane 
materská magma môže a zároveň nemusí 
byť primárnou magmou. Za materskú 
magmu treba považovať každú magma

tickú taveninu, z ktorej sa vyvinuli od

lišné asociujúce či kogenetické magmatic

ké taveniny, a to procesmi uvedenými 
v predchádzajúcom (t. j . procesmi kryštá

lovej frakcionácie atď.). 
Proti predstave o primárnej bazaltovej 

magme ako jedinej magme tohto typu vy

stúpili Drewer a Johnston (1958, 1966). 
Priniesli dôkazy o existencii ďalšieho typu 
primárnej magmy, za ktorú považovali 
pikritovú magmu. Následne O'Hara (1965, 
1968) sformuloval argumenty v prospech 
predstavy, že väčšina magiem vznikla 
z primárnej magmy typu vysokohorečna

tých bazaltov. V prospech takejto pred

stavy uviedol nasledovné zovšeobecnenia: 
1. Primárne magmy majú vyššiu hustotu 
ako odvodené typy magiem, a preto 
zriedkavejšie dosahujú povrch terestric

kých planét; 2. Primárne bazaltové magmy 
(či správnejšie „primárne magmatické ta

veniny" v zmysle Carmichaela et al . 1974) 
môžu na svojej výstupnej ceste frakciono

vať. Tento proces prebieha v rôznych 
úrovniach vrchného plášťa či zemskej kô

ry. Proces frakcionácie primárnej magma

tickej taveniny bol predpokladaný napr. 
pre vulkán Kilauea na Havaji (Eaton, Mu
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rata, 1960) s produkciou tholeiitických 
a alkalických bazaltov. 3. V posledných 
rokoch sa hromadí stále viac dôkazov, že 
proces zmiešavania rôznych typov magma
tických tavenín je vedúcim procesom pre
biehajúcim v magmatických rezervoároch 
v najvyšších úrovniach plášťa, no najmä 
v zemskej kôre. 

V prípade, že nezohľadníme rôzne špeci

fické typy efuzív vyskytujúcich sa na te

restrických planétach (napr. KREEP ba

zalty na Mesiaci), možno odlíšiť 3 základ

né typy primárnych magmatických tave

nín: komatiitové, pikritových bazaltov 
a primitívnych bazaltov (význam posled

ného termínu je uvedený v ďalšom). V sú

lade s možnosťou ich generovania do 
popredia vystupujú nasledovné aspekty: 

a) Prevažná väčšina bazaltov zemského 
povrchu môže byť odvodená od komatiito

vých primárnych magmatických tavenín 
procesmi frakčnej kryštalizácie (0"Hara. 
1975; Nisbett et al., 1977). 

b) Komatiity predstavujú produkt ta

venia hmoty vrchného plášťa v určitej ča

sovej etape, ktorá je charakterizovaná vy

sokým teplotným gradientom. Dôsledkom 
je vysoký podiel generovaného výtavku 
v pomere k rezíduu. ktoré zostalo v zóne 
vzniku komatiitov. Tým sa predstava ko

maťiitov ako jediných primárnych mag

matických tavenín bazaltov, ktoré sa do

stávali na zemský povrch prakticky v ce

lej histórii formovania sa zemskej kôry, 
stáva málo pravdepodobnou. 

c) Možno logicky predpokladať, že exis

tujú aj ďalšie uvedené primárne magma

tické taveniny, ktoré odrážajú tavenie 
a opakované tavenie plášťa v astenosfére, 
pričom jej zloženie je nejednotné. Pri 
vzniku rozdielnych primárnych magmatic

kých tavenín zohráva podstatnú úlohu aj 
hydrostatický tlak, tlak prchavých zložiek, 
fugacita kyslíka a i. Podľa Yodera (1976) 
tholeiity, alkalické bazalty i nefelinické 
magmy patria do kategórie primárnych 

magiem. Problematika príslušnosti vyso

kohliníkových tavenín k primárnym alebo 
derivovaným magmám nie je zatiaľ jedno

značne vyriešená. 
Vstup geochemických aspektov do prob

lematiky diferencovania primárnych mag

matických tavenín znamená určenie limit

ných hodnôt obsahov kompatibilných 
prvkov. Tak napr. Sato (1977) uviedol, že 
pre primárne magmatické taveniny (pri

márne magmy) sú charakteristické obsahy 
MgO 10—12 ",] a Ni 240—390 ppm. Po

dobných údajov možno nájsť v literatúre 
veľké množstvo. Z hľadiska cieľa a roz

sahu tohto príspevku je dôležité konštato

vanie, že napr. tak lávy bazaltov oceán

skeho dna (t. j . riftových dolín stredo

oceánskych chrbtov), ako aj tholeiitické, 
ale súčasne aj alkalické bazalty na Havaji 
zodpovedajú kritériám na zaradenie do 
skupiny primárnych magmatických tave

Materská magma; odvodené magmy 

Základnou premisou problematiky exis

tencie materskej, a teda aj z nej odvode

ných (derivovaných) typov magiem, je 
konštatovanie, že materská magma má 
vždy vyššiu teplotu ako asociujúce či 
správnejšie odvodené typy magiem. Z geo

chemického hľadiska (súčasne je zrejmé, 
že geochémiu v petrologických či petro

genetických úvahách nemôžeme obísť) 
majú najvyššie pomery Mg Mg + Fe 
a Ca Ca + Na. Postupné znižovanie týchto 
pomerov v následne vznikajúcich magma

tických taveninách je odrazom trakčného 
vykryštalizovania olivínu a Ca plagiokla

sov. Všeobecne možno konštatovať, že ma

terské magmy sú charakterizované vyso

kými obsahmi Ni a Cr a zároveň nízkymi 
obsahmi inkompatibilných prvkov. 

I napriek diverzite názorov o obsahu 
diskutovaných termínov panuje medzi zá

stancami rôznych škôl v podstate zhoda 
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v názoroch na existenciu „matersko-dcér-
skych" vzťahov medzi horninami určitej 
magmatickej série. Príkladom môže byť 
klasická Bowenova syntéza (1928), v kto

rej centrálnu úlohu zohrávala materská 
bazaltová magma vo vzťahu k odvodeným 
magmám stredne bázického až acidného 
typu. Podľa Bowenovej predstavy (1. c.) 
však vývoj môže smerovať aj odlišným 
smerom. V zmysle uvedeného pikritické 
horniny predstavujú produkt akumulácie 
frakčnou kryštalizáciou vzniknutých oli

vínov z materskej bazaltovej taveniny. 
Odvodené magmy vznikajú z mater

ských magiem v procese ich postupného 
chladnutia. Výsledným produktom sú che

micky odlišné magmy jednej provincie. 
Je logické predpokladať, že v daných pro

cesoch zohrávali podstatnú úlohu procesy 
frakčnej kryštalizácie. Z uvedeného vy

plýva, že materská magma musí mať vo 
vzťahu k derivovaným typom magiem naj

vyššiu teplotu likvidu. Je to podmienené 
prítomnosťou fáz, ktoré majú vysoký bod 
tavenia (olivín, bázický plagioklas, klino

pyroxén). 
Prítomnosť prevládajúcich acidných láv, 

resp. ich ignimbritických derivátov v nie

ktorých vulkanických provinciách na

stoľuje otázku: vznikli všetky ryolitové 
magmy deriváciou materskej bazaltovej 
magmatickej taveniny, alebo existujú 
2 typy ryolitových magiem — jedna ako 
produkt frakčných procesov bázickej mag

matickej taveniny a druhá ako dôsle

dok odlišných petrogenetických procesov? 
Z uvedeného je zrejmé, že pri zaradení 
kyslej magmy do určitej magmatickej sé

rie nezastupiteľnú rolu zohráva aj cha

rakter a vzájomný objem asociujúcich ma

giem (láv). 
V posledných desaťročiach všeobecne 

akceptované členenie eruptív či magiem 
na série (tholeiitová, vápenatoalkalická, 
alkalická, šošonitová a i.) nastoľuje aktu

álnu otázku: vznikli magmy (horniny) 

týchto, resp. i ďalších sérií z jedného 
zdroja — primárnej magmatickej taveni

ny — pričom ich diverzita je odrazom 
následných procesov v plášti a kôre, alebo 
sa každá z uvedených sérií vyvíjala od 
okamihu generovania svojej materskej 
taveniny samostatne? Problematika je ná

plňou desiatok publikovaných prác. pri

čom sa pre každý konkrétny prípad uvá

dzajú „jednoznačné" kritériá (spravidla 
experimentálneho typu), resp. dôkazy pre 
danú interpretáciu tohoktorého autora. 
Vzhľadom na rozsah a zameranie príspev

ku túto problematiku ďalej nekomentu

jeme. 

Primitívne magmy 

V minulosti neexistovala významová hra

nica medzi termínom „primitívna magma" 
a „bazaltová magma" (MacDonald, 1968). 
Následne napr. Verhoogen (1970) za pri

mitívnu označil magmu, ktorá vzniká ta

vením hlboko pod povrchom geoidu situo

vaných zdrojových hornín. Termín primi

tívna magma sa v posledných rokoch po

užíva v záujme zdôraznenia genetickej 
spätosti vzniknutej magmatickej taveniny 
s prvotným primitívnym materiálom Zeme. 
No a tu začínajú úskalia. Keďže zloženie 
vrchného plášťa je značne hypotetické (py

rolit, peridotit, pyroxenit, eklogit), potom 
aj všetky geochemické kritériá na vyja

drenie „primitívnosti" určitej magmatickej 
taveniny sú len aproximatívne a zároveň 
diskutabilné. Ako to už často býva, tie 
isté údaje rôzni autori interpretujú dia

metrálne odlišne. Napr. Engel et al. (1965) 
v bazaltoch svahov stredooceánskych chrb

tov zistili obraz stopových prvkov, ktorý 
je podobný obrazu týchto prvkov v ka

menných meteoritoch — chondritoch. Na 
základe tohto zistenia uvedení autori (1. c.) 
považovali horniny súčasne označované 
ako tholeiity oceánskeho dna za primitív

ne. Naproti tomu iní autori predpokladajú, 
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že uvedená zhoda obsahov vybraných sku
pín stopových prvkov je dôsledkom „ochu
dobnenia" vzniknutej magmatickej tave
niny o niektoré prvky v porovnaní so 
zdrojovým materiálom plášťa Zeme. 
Z uvedeného vyplýva, že termín „primi

tívna magma" je okrem prípadov, keď sa 
vzťahuje na určitý konkrétny model či 
horninovú suitu, mnohoznačný. 

V súvislosti s termínom primitívna 
magma či primitívna magmatická taveni

na sa najmä v geochemický zameraných 
prácach používajú aj označenia „ochudob

nený" či „obohatený". Uvedené adjektíva 
sa uvádzajú v súvislosti s diskusiou obsa

hov najmä prvkov skupiny vzácnych ze

mín (TR či REE), ale aj ďalších (najmä 
kompatibilných) prvkov v stopových kon

centráciách vo vzťahu k obsahom týchto 
prvkov v chondritických meteoritoch. Toto 
porovnávanie vyplýva z predstáv, že zlože

nie chondritických meteoritov reprezentuje 
primárne zloženie Zeme pred uplatnením 
sa procesov gravitačnej diferenciácie zem

ského telesa. 
Problematika obsahu diskutovaných ter

mínov a najmä vzájomných vzťahov rôz

nych typov magiem je v detaile podstatne 
zložitejšia. Účelom tejto informácie je po

skytnúť čitateľom nešpecialistom na prob

lematiku eruptívnych hornín základnú in

formáciu v záujme porozumenia zahranič

nej literatúry na jednej a v záujme správ

nej formulácie vlastných záverov vyplý

vajúcich zo štúdia eruptívnych hornín na 
druhej strane. 

Diskuse k príspevku D. Hovorky: Typy magiem; význam 
termínov 

PETR JAKES 
Ústrední ústav geologický, Malostranské nám. 19, 118 21 Praha 1 
Doručené 6. 8. 1988 

Pŕíspévek D. Hovorky je výtečné nača

sován a jsem pŕesvédčen, že vyvolá tolik 
potrebnou diskusi. I když je napsán jako 
určité vodítko pro nespecialisty, objevují 
se v nem nékterá prevzatá tvrzení, která 
je nutno odmítnout, ač pocházejí od vel

kých autorít svetové petrologie. Pŕipojuji 
tedy ŕádky, v nichž se pokouším objasniť 
nékteré problémy s vedomím, ve kterém 
mne Hovorkúv pŕíspévek utvrdil: že totiž 
do své, tj. české a slovenské literatúry 
často prejímáme koncepce a terminológii, 
stavíme se k nim málo kriticky a príliš 
často podléháme slovu autorít. Vnášíme 
si tak do své terminológie i smetí. 

Domnívám se, že terminológie v petro

logii vyvrelín by méla být obecné, t j . pla

netárne platná, zejména základní termíny, 
které Hovorka probírá: primárni magma, 
primitívni magma, matečné magma. Proto 
se domnívám, že zavedení „méŕítek primi

tívnosti", jako je napríklad pomer Fe/Mg, 
je ošidné a nesprávne. Totéž se tyká kri

térií mineralogických. 
Magma, které vzniká zcela nepochybné 

pri prvotní diferenciaci planéty na plášť, 
kúru a jadro, není zrejmé nikde v púvod

ní forme zachováno ani na Zemi, ani na 
jiných planétach. Je to magma staré 
4,6X10° let, vzniklé ješté pri akreci. K je

ho tvorbe prispívá teplo vznikaj í cí z ki

netické energie dopadajících částic (plane

tesimál) i teplo radioaktivních, zejména 
krátkodobé existujících radioaktivních 


