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Abstract: The Mushugai Khuduk alkaline carbonatitic volcano-
plutonic complex in southern Mongolia is crosscut by numerous
dykes. In this article, we describe a new findings of intermediate
calc-alkaline lamprophyres (SiO2 ~53 wt. %). Mineralogical
composition of the subvolcanic dykes corresponds to augite
minettes passing into kersantites which prevail. The lampro-
phyres contain abundant xenocrysts as well as immiscible
leucocratic ocelli. The lamprophyres are spatially associated with
apatite-rich dykes (nelsonites) with preserved unique mingling
textures between the silicate and carbonatite melt. Occurrence
of calc-alkaline lamprophyres in association with nelsonites
and carbonatites suggests important interaction between the

metasomatised (phlogopite-clinopyroxene-apatite) lithospheric
mantle and CO2-rich asthenospheric mantle during the formation
of volcano-plutonic association of Mushugai Khuduk.

Geologická pozice

Vulkano-plutonická asociace alkalických hornin a karbo-
natitů Mushugai Khuduk se nachází v centrální části seve-
rogobijské riftové zóny (hlavní mongolský lineament) již-
ního Mongolska (např. Samoilov – Kovalenko 1983,
Badarch et al. 2002, Yarmolyuk et al. 2008), přibližně
550 km jjz. od hlavního města Ulánbátaru. Asociace intru-
dovala ve svrchní křídě do vulkanosedimentárního horni-
nového komplexu paleozoického stáří. První zmínku o al-
kalických vulkanických horninách v oblasti Mushugai
Khuduk nalezneme v práci Zenkovima (1970). Komplexně
byla asociace zpracována pouze v práci Samoilova a Kova-
lenka (1983). Karbonatity a s nimi související horniny zde
nově studoval např. Kynický (2006). Taveninové inkluze
v minerálech této asociace nově charakterizovali Andreeva
et al. (2007). Nejrozšířenější horninové typy vulkano-plu-
tonické asociace (nefelinické syenity a trachyty) jsou podél
řady zlomových linií prostoupeny mafickými intruzemi,
a to včetně lamprofyrů, které nově popisujeme v tomto pří-
spěvku, nebo tzv. nelsonitů (apatitem bohaté magmatické
horniny tvořené asociací apatit + magnetit + tmavá slída ±
alkalický živec). Podél těchto zlomových linií docházelo
k intenzivním projevům brekciace a průnikům mladších
kalcitových karbonatitů. Mocnost lamprofyrů je značně
proměnlivá – největší žilná tělesa mají maximální mocnost
okolo 5 m a délku do 300 m. Časté je vykliňování i tekto-
nická redukce mocnosti žilných těles, jejich kontakty
s okolními horninami jsou vždy ostré. V rámci asociace
byly pozorovány také karbonatit-lamprofyrové a karbo-
natit-nelsonitové brekcie, které dosahují mocnosti až 10 m
a které je možné vysledovat i do vzdálenosti prvních kilo-
metrů.

Metodika

Vzorky studovaných lamprofyrů byly odebrány převážně
v povrchových výchozech blízko okraje hlavního syenito-
vého masivu zakrytého relikty trachytových lávových
proudů (obr. 1). Deset srovnávacích vzorků bylo odebráno
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Obr. 1. Geologické schéma vulkano-plutonické asociace Mushugai Khu-
duk s vyznačením vzorkované oblasti (upraveno podle mapy Samoilova a
Kovalenka 1983).



z vrtných jader vrtu „Muskacho“ (GPS-koordináty jsou
44°23´27,4˝ s.š. a 104°00´02,2˝ v.d.), založeného v blízkosti
mohutné poruchy u jižního kontaktu hlavního syenitového
masivu. V rámci tohoto vrtu jsme pozorovali přechody nelso-
nitů do glimeritů. Minerální složení lamprofyrů bylo studová-
no pomocí optické mikroskopie a elektronové mikrosondy
(CAMECA SX100) na ÚGV PřF MU (analytik R. Škoda).

Stavby a minerální asociace lamprofyrů

Horniny subvulkanického charakteru s tmavošedou až čer-
nošedou barvou obsahují ve velmi jemnozrnné až celistvé
základní hmotě nápadně lesklé vyrostlice tmavých minerálů
(do 0,5 cm). V mikroskopu dominuje porfyrická mikro-
struktura s pilotaxitickým charakterem základní hmoty.
Vyrostlice tvoří automorfně omezené tmavé slídy, klino-
pyroxeny a vzácně také apatity (obr. 2a–c). V základní
hmotě se objevují stejné minerály jako ve vyrostlicích spo-
lečně s živci (v různém poměru je obsažen K-živec, ternár-
ní živec a plagioklas) a minerály ze skupiny spinelu. Podíl
mafických minerálů na složení horniny nepřesahuje hrani-
ci 35 obj. %. S ohledem na variabilní charakter základní
hmoty odpovídají žíly popisovaných slídnatých lamprofy-
rů augitickým minetám až kersantitům, které převažují.
Žíly obsahují rovněž četné xenokrysty. Z xenokrystů ma-
fických minerálů převládá tmavá slída, která na rozdíl od
primárních vyrostlic je díky magmatické korozi zaoblená
a zpravidla na svém okraji mívá vyvinutý opacitový lem
(obr. 2d). Rovněž některé klinopyroxeny a apatity nesou
znaky magmatické koroze. Jako xenokrysty byly pozo-

rovány také zaoblené plagioklasy (obr. 2d). V zonálních
žílách se objevují také primární vyrostlice plagioklasů a
lamprofyry tak přecházejí do mikrodioritů. Geneticky dů-
ležitým znakem je přítomnost izometrických i mírně prota-
žených ocellárních útvarů obklopených slídami a pyroxeny
základní hmoty (obr. 2e). Na jejich výplni se dominantně
podílí agregáty tvořené směsí alkalického živce a kalcitu
(± fluorit a baryt). Při detailním zobrazení ve zpětně odra-
žených elektronech lze mezi vnitřkem ocellárních útvarů
a okolním matrixem pozorovat spojení, projevující se tím,
že některé jemnozrnné kalcit-živcové agregáty přecházejí
do okolní základní hmoty. Zdá se tedy, že ocellární útvary
nelze považovat za xenolity.

Chemické složení minerálů

Podle hodnoty relativní hořečnatosti vyjádřené jako mg# =
Mg/(Mg + FeT) a počtu atomů Si ve vzorcové jednotce
(apfu) odpovídají převážně normálně zonální slídy slože-
ním flogopitu (mg# = 0,74; Si 5,52 apfu) až Mg-biotitu
(mg# = 0,64; Si 5,28 apfu). Složení slíd je odlišné od slíd
lamproitů. V grafu FeOT-Al2O3 (Mitchell 1996) slídy sle-
dují vývojový trend vápenato-alkalických lamprofyrů
(obr. 3). Analýzy slíd xenokrystového původu vynikají vyš-
ší hořečnatostí i zvýšenými obsahy F (tab. 1). Tyto slídy se
svým složením podobají slídám okolních nelsonitů až gli-
meritů (obr. 2f). Analýzy klinopyroxenů odpovídají v cen-
trálních i okrajových partiích augitu (Ca = 0,80–0,88 apfu).
Studované pyroxeny jsou proti pyroxenům lamproitů nebo
anorogenních bazaltů charakteristické nízkými obsahy
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Obr. 2. Mikroskopická charakteristika studovaných hornin (PPL – fotografie s jedním nikolem, XPL – fotografie se zkříženými nikoly, BSE – fotografie
ve zpětně odražených elektronech, cpx – klinopyroxen, phl – flogopit, ap – apatit, x-phl – flogopitový xenokryst, x-plg – plagioklasový xenokryst,
mgt – magnetit, py – pyrit). a – celkový charakter subvulkanických lamprofyrů s vyrostlicemi pyroxenů a tmavých slíd obklopených jemnozrnnou živco-
vou základní hmotou (XPL); b – detail zonální vyrostlice pyroxenu a flogopitu (BSE, nepravé barvy); c – vyrostlice apatitu a pyroxenu; d – xenokrysty
plagioklasu a tmavých slíd s opacitovým lemem (XPL); e – ocellární albit-kalcitový útvar obklopený alterovanou tmavou slídou (XPL); f – ukázka nelso-
nitu přecházejícího v levé části snímku do glimeritu (PPL). Foto M. Krmíčková.



TiO2 a vyššími obsahy Al2O3 (tab. 2). Distribuce Al v tetra-
edrické a oktaedrické pozici pyroxenů ukazuje na výšetla-
kovou krystalizaci s určitým polybarickým vývojem zonál-
ních vyrostlic v průběhu výstupu lamprofyrické taveniny
(obr. 4). Apatit ve vyrostlicích i v základní hmotě obsahuje
velký podíl fluorapatitové komponenty (průměrný obsah
F = 3,1 hmot. %). Živce základní hmoty odpovídají svým

složením ortoklasu, anortoklasu, albitu a oligoklasu.
Orientačně zhotovený plošný sken (čtyři různá místa
v základní hmotě; plocha 100 × 100 μm) ukazuje vždy
mírnou převahu K2O nad Na2O (K2O/Na2O = 1,1–1,5).
Oligoklas (do An28) v základní hmotě bývá výrazně zatla-
čován mladším albitem. Rozšířený akcesorický minerál
základní hmoty ze skupiny spinelu odpovídá svým slože-
ním magnetitu s mírným podílem ulvöspinelové složky
(TiO2 = 7–9 hmot. %).

Diskuse a závěr

Vystupují-li v rámci horninových asociací s karbonatity
lamprofyrické intruze, jde zpravidla o ultramafické nebo
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Tabulka 1. Reprezentativní složení (hmot. %) a empirický vzorec
(apfu) tmavé slídy

vyrostlice vyrostlice xenokryst

střed kraj střed kraj

minerál flogopit flogopit flogopit Mg-biotit flogopit

SiO2 37,52 35,63 36,73 35,01 39,81

TiO2 5,76 6,34 5,71 6,59 5,33

Al2O3 14,09 14,70 13,67 14,31 12,43

Cr2O3 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

FeOT 10,63 11,34 12,15 14,45 7,04

MnO 0,06 0,00 0,09 0,27 0,17

MgO 16,83 15,80 17,26 14,52 21,02

BaO 1,05 2,56 0,83 2,45 0,51

CaO 0,00 0,00 0,06 0,09 0,00

Na2O 0,69 0,63 0,83 0,71 0,76

K2O 9,04 8,43 8,80 7,81 8,76

F 1,86 1,68 1,86 0,91 3,28

Cl 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

H2O* 3,18 3,21 3,18 3,55 2,63

-O=(F,Cl) -0,80 -0,71 -0,78 -0,38 -1,38

Suma 99,94 99,72 100,38 100,27 100,37

přepočteno na základ 22 kyslíků

Si 5,52 5,33 5,42 5,28 5,70

Al iv 2,44 2,59 2,38 2,54 2,10

Ti iv 0,03 0,07 0,20 0,18 0,19

Al vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ti vi 0,60 0,64 0,44 0,57 0,38

Cr 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Fe2+ 1,31 1,42 1,50 1,82 0,84

Mn 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02

Mg 3,69 3,53 3,80 3,26 4,49

Ba 0,06 0,15 0,05 0,14 0,03

Ca 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Na 0,20 0,18 0,24 0,21 0,21

K 1,70 1,61 1,66 1,50 1,60

OH* 3,12 3,20 3,13 3,57 2,51

F 0,87 0,80 0,87 0,43 1,49

Cl 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

mg# 0,74 0,71 0,72 0,64 0,84

Tabulka 2. Reprezentativní složení (hmot. %) a empirický vzorec
(apfu) klinopyroxenu

vyrostlice vyrostlice matrix

střed kraj střed kraj

SiO2 50,16 50,54 50,75 50,85 51,12

TiO2 0,79 0,67 0,72 0,54 0,59

Al2O3 5,02 4,18 3,64 3,25 2,92

Cr2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe2O3* 4,50 4,43 3,85 4,71 4,08

FeO* 4,43 5,01 6,41 5,60 5,35

MnO 0,17 0,17 0,31 0,33 0,39

MgO 13,85 14,18 12,99 14,04 13,84

CaO 20,85 20,58 20,73 20,01 22,01

Na2O 1,01 0,90 1,06 1,01 0,66

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100,79 100,67 100,46 100,34 100,96

přepočteno na základ 6 kyslíků a 4 kationtů

Si iv 1,86 1,88 1,90 1,91 1,90

Al iv 0,14 0,12 0,10 0,09 0,10

Al vi 0,08 0,06 0,06 0,05 0,03

Ti 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe3+ 0,12 0,12 0,11 0,13 0,11

Fe2+ 0,14 0,15 0,20 0,17 0,17

Mn 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Mg 0,77 0,79 0,73 0,78 0,77

Ca 0,83 0,82 0,83 0,80 0,88

Na 0,07 0,07 0,08 0,07 0,05

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

krajní členy [mol. %]

Wo 44,54 43,42 44,41 42,21 45,33

En 41,16 41,64 38,71 41,22 39,67

Fs 14,30 14,94 16,88 16,58 15,00



alkalické lamprofyry jako jsou aillikity, alnöity, damtjerni-
ty a monchiquity (Woolley – Kjarsgaard 2008). V asocia-
cích s karbonatity mohou rovněž vystupovat lamprofyrům
podobné kimberlity a lamproity. Námi studované mafické
žíly vázané na vulkano-plutonickou asociaci alkalických
hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk však svým mine-
rálním složením nejlépe odpovídají vápenato-alkalickým
(šošonitovým) lamprofyrům intermediálního složení. Tuto
skutečnost potvrzují i dílčí výsledky nově zhotovených
parciálních celohorninových analýz. Hodnoty SiO2 kolísají
okolo 53 hmot. %. Zjištěné hodnoty indexu alkalinity [mo-
lární poměr (Na2O + K2O)/Al2O3] nepřekračují limitní hra-
nici 0,87, oddělující vápenato-alkalické a alkalické horni-
ny (např. Mitchell 1996, Liégeois 1998). Nově popsané
subvulkanické augitické minety až kersantity společně
s rozšířenými výskyty trachytických hornin v rámci
vulkano-plutonické asociace Mushugai Khuduk jsou cha-
rakteristické pro postkolizní geodynamické prostředí. Hor-
niny lze považovat za analogii šošonitové série postkoliz-
ního vulkanického oblouku a jejich genezi můžeme
nejlépe odvodit parciálním tavením metasomaticky oboha-
ceného litosférického pláště. Naproti tomu alkalické horni-
ny vulkano-plutonické asociace Mushugai Khuduk jsou
svým vznikem vázané na prostředí intrakontinentálního
riftu. Horniny lze považovat za součást vnitrodeskové al-
kalické série a jejich genezi můžeme nejlépe odvodit de-
kompresním tavením astenosférického pláště. Zdá se, že
pro vznik uvedeného geodynamického prostředí je potřeba
souhra několika faktorů, jako je přítomnost subdukční
zóny podél aktivního kontinentálního okraje, která kolidu-
je s plášťovým chocholem orientovaným podél starší sutu-
rové zóny. Tato situace nastala v rámci severogobijské rif-
tové zóny již v průběhu hercynské orogeneze a vedla ke
vzniku horninové asociace s obdobně komplikovaným
geodynamickým prostředím (Yarmolyuk et al. 2008).
V případě vulkano-plutonické asociace Mushugai Khu-
duk můžeme výskyt šošonitové série se studovanými
vápenato-alkalickými lamprofyry, které se nacházejí
v rámci intrakontinentálního riftu, považovat za produkt
křídového vulkanismu podél staré suturové zóny s geoche-
mickou signaturou (zděděným chemismem) z varisky mo-

difikovaného pláště. Tento vulkanismus byl v interakci
s alkalickou taveninou produkovanou parciálním tavením
vyklenutého astenosferického pláště. Recentní analogii,
kdy v rámci vnitrodeskové alkalické asociace vystupují
také vápenato-alkalické horniny vulkanického oblouku,
a to včetně žilných augitických minet i jejich extruzivních
ekvivalentů, můžeme najít v oblasti kolimského riftu v Me-
xiku (např. Carmichael et al. 1996).

Ocellární útvary, které jsme pozorovali u lamprofyrů
vulkano-plutonické asociace Mushugai Khuduk, mohou
indikovat nemísivost primární plášťově derivované sili-
kátové a karbonatitové taveniny (např. Vichi et al. 2005,
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Obr. 3. Vývojové trendy tmavých slíd žilných lamprofyrů v grafu
FeOT-Al2O3 (Mitchell ed. 1996).

Obr. 4. Distribuce Al v tetraedrické a oktaedrické pozici zonálních pyro-
xenů žilných lamprofyrů v diagramu podle Aoki a Shiba (1973).

Obr. 5. Unikátní stavby apatitů žilných nelsonitů dokládají interakci sili-
kátové a karbonatitové taveniny. Apatity (ap I) byly během svého růstu
korodovány karbonatitovými fluidy (ca) za vzniku nepravidelných
kalcit-bastnäsitových nebo kalcit-monazitových partií a zón. Následně
docházelo k růstu dalších apatitových zón (ap II). Fotografie s jedním ni-
kolem. Foto L. Krmíček.



Andreeva et al. 2007). Naproti tomu jsme v apatitech okol-
ních nelsonitů zaznamenali unikátní stavby, které jedno-
značně indikují pozdější intenzivní interakci silikátové
a karbonatitové taveniny (obr. 5). Apatity nelsonitů byly
během svého růstu několikrát korodovány karbonatitový-
mi fluidy za vzniku nepravidelných kalcit-bastnäsitových
nebo kalcit-monazitových partií a zón. Obdobné stavby
byly nově popsané z karbonatitů z Uzbekistánu (Moore et
al. 2009).

Přítomnost vápenato-alkalických lamprofyrů společně
s nelsonity a karbonatity ukazuje na důležitou interakci me-
tasomatizovaného (flogopit-klinopyroxen-apatit) litosféric-
kého a na CO2 bohatého astenosférického pláště při genezi
riftové vulkano-plutonické asociace Mushugai Khuduk.

Poděkování. Za recenzní posouzení příspěvku autoři děkují
F. Holubovi, P. Hanžlovi a V. Kachlíkovi.
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Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska

Distribution and degradation of permafrost in selected areas of Mongolia
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Abstract: Recent extension of the permafrost area in the Mongolia
reaches nearly one-half of this country. The lower limit of moun-
tain permafrost is generally almost unchanged since the last glaci-
ation. This observation rests in the direct contrast to the significant
changes in mountain permafrost at the territory of Northern Amer-
ica and Europe. Consequently, there is an important finding that the
permafrost in the Mongolia is less sensitive to local warming
and/or aridisation, however exceptions exists. Within the Altai,
Khangai and partly in the Khentia Mts. noticeable degradation of
permafrost during the past 50 years was observed. It is highly prob-
able that influence of desertification, global warming and more fre-
quent occurrence of floods in connection with the melting of per-
mafrost in Mongolia will be continually increased during the 21st

century. The most important impact linked with melting of perma-
frost in future will be connected with degradation of water sources.
This represents potentially risk for the whole Mongolia.

Dlouhodobě zmrzlá půda, běžně označovaná také anglic-
kým termínem permafrost, je promrzlá půda či hornina,
která ani v létě (kromě povrchové činné vrstvy) nerozmrzá.
Je to nejsvrchnější část litosféry, jež má po dobu nejméně
dvou let stálou teplotu pod bodem mrazu. Mocnost perma-
frostu se může pohybovat od několika centimetrů až po
1500 m. Permafrost vzniká v oblastech pevnin, kde teplota
v zimních měsících klesá pod bod mrazu a zmrzlá půda
v létě zcela neroztává. Jsou to oblasti, které mají tzv. zápor-
nou tepelnou bilanci. Vrstvu, která v létě roztaje a v zimě
znovu zmrzne, nazýváme činnou vrstvou. Její mocnost zá-
visí na klimatických poměrech. V rašeliništích je mocná
pouze 10–20 cm, pod tundrou 30–50 cm a v suchých štěr-
cích Mongolska 2–4 m, výjimečně až 10 m. V činné vrstvě
intenzivně působí kryogenní pochody, tj. procesy souvise-
jící s fázovými změnami vody při zmrzání a tání hornin.
V hloubce okolo 15 m mívá permafrost teplotu blízkou
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