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Abstract: The Permian post-collisional A-type peralkaline gra-
nitic complex of Khan Bogd is located in the Gobi desert in
southern Mongolia. The Khan Bogd, one of the world’s largest
peralkaline ring complexes, is a product of extended fractional
crystallization. Layered granitic ring dykes of the Khan Bogd
peralkaline massif occur near the contact with the host rocks and
the roof pendants of the surrounding volcanic arc complex.
Combined field and petrographic investigation of rhythmically
layered ekerite-aplite-pegmatite series suggest they were
emplaced during transitions from the ductile to the brittle re-
gime. Adiabatic changes of pressure (“swinging eutectic”) con-
nected with ductile-to-brittle transitions, resulted in repeated
episodes of undercooling during which crystallized the vola-
tile-rich ekeritic layers.

Spodnopermský postkolizní A-typový peralkalický masiv
Khan Bogd, ležící v poušti Gobi přibližně 520 km j. od
Ulánbátaru, je jedním z největších komplexů peralkalic-
kých granitoidů na světě (Kynický et al. 2010). Frakciono-
vané intruzivní horniny tohoto masivu obsahují pozoru-
hodně vysoké koncentrace Nb-Zr-REE prvků. Masiv byl
objeven společnou mongolsko-sovětskou expedicí v šede-
sátých letech. Přehled prací věnovaných tomuto masivu
může případný zájemce najít v souhrnné publikaci Kova-
lenka et al. (2006). V našem příspěvku jsme se zaměřili na
petrografický popis a genetickou interpretaci zajímavých
rytmicky páskovaných granitoidních hornin svázaných
s tímto masivem.

Širší geologicko-petrografická charakteristika

Výskyty magmatických hornin s páskovanou texturou
jsou vázané na mělce podpovrchovou přikontaktní zónu
peralkalických granitoidních hornin s horninami paleo-
zoického vulkanosedimentárního pláště. Horniny pláště
se dnes vyskytují jako denudační relikty, které v s. části
masivu, kde jsme magmatity s páskovanými texturami
vzorkovali, odpovídají svým složením trachyandezitům
až trachytům. Jak granitické, tak i trachytické horniny
masivu Khan Bogd jsou hojně pronikány různými varieta-
mi žilných peralkalických granitů s arfvedsonitem a egirí-
nem (tradičně jsou zde označovány jako tzv. ekerity –
např. Kovalenko et al. 2006; Kynický et al. 2010), aplitů
až pegmatitů se široce vyvinutým magmatickým pásko-

váním. Při pohledu na družicový snímek je patrné, že tyto
mladší žilné intruze mají vůči masivu zákonité ringové
(„subkalderové“) uspořádání (obr. 1). Jednotlivé variety
žilných hornin přecházejí jedna v druhou, přičemž kon-
takty jsou zpravidla ostré. Kromě těchto jednoduchých
přechodů jsou na tyto horniny vázány i peralkalické peg-
matity v jejich centrálních partiích, které se v nich střídají
s polohami ekeritů a aplitů s širokou škálou textur a velmi
variabilním číslem tmavosti (obr. 2). Ve většině těles do-
cházelo při jejich intruzi k uzavírání úlomků okolních
hornin a jejich metasomatické přeměně – fenitizaci.
V případě kontaktů s okolními horninami jsou kontakty
relativně ostré a nejčastěji je vyvinuta jen fenitizace níz-
kého stupně v prvních centimetrech. Jednotlivé zóny
všech páskovaných hornin jsou tvořeny minerální asocia-
cí křemene, K-živce, albitu, arfvedsonitu, egirínu, elpi-
ditu a akcesorických minerálů, mezi nimiž dominují roz-
padlé zirkonosilikáty, ke kterým dále lokálně přistupuje
neptunit, monazit, kalcit, fluorokarbonáty-Ce, titanit
a apatit. Ve v. části tzv. „severního ložiskového výskytu
masivu Khan Bogd“ bylo objeveno těleso aplit-ekeritu
(viz obr. 2 a) s vysokým podílem xenolitů okolních vulka-
nických hornin bez pozorovatelných znaků fenitizace.
Z tohoto tělesa vychází řada dílčích apofýz. V jednotli-
vých partiích a zónách tělesa je přítomna široká škála tex-
tur, a to od páskované až po šmouhovitou. Nezřídka jsou
přítomny i bizarní miarolitické stavby (drobné, ale i 0,5 m
v průměru široké dutiny indikující přítomnost a únik vel-
kého množství fluidní fáze).

Petrologická charakteristika
páskovaných granitoidních hornin

Aplity

Aplitické horniny vždy vystupují v asociaci s pegmatity,
a to jak na kontaktech, tak i v širším okolí (celková moc-
nost až 150 m). Mají vždy velmi výrazné páskování s typic-
kými polohami bohatými na arfvedsonit a egirín, které jsou
od sebe odděleny světlejšími zónami, v nichž dominují albit
a křemen. Rytmické páskování hornin začíná vždy tmavými
polohami s převládajícím arfvedsonitem a egirínem, mají-
cími ekeritové složení. Tmavé partie progresivně přechá-
zejí do světlejší aplitické vrstvy čistého albitu a křemene.
Křemen zpravidla vytváří větší xenomorfní krystaly, které
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obklopují lištovitě omezené plagioklasy s náznakem
proudovitého uspořádání. Křemen rovněž může poikilitic-
ky uzavírat starší lištovité živce. Konec každé světlejší
zóny bývá zpravidla ostře oddělen od nové tmavé sekvence.
Zatímco tmavé pásky jsou převážně středně zrnité až velmi
hrubozrnné (průměrná velikost zrna dosahuje 1–15 mm),
světlé pásky jsou převážně jemnozrnné (průměrná velikost
zrna kolísá v rozmezí 0,1–1 mm). Variace, které definují
pásky, jsou tedy modální a částečně i zrnitostní. Na modál-
ním složení hornin se podílejí zejména albit (50 %), kře-
men (40 %), egirín (9 %) a arfvedsonit (1 %). K-živce
(mikroklin i ortoklas) se objevují velmi vzácně. Stavba am-
fibolu a pyroxenu je poikilitická (částečně ofitická). V pří-
padě, že aplit je šmouhovitý a nevýrazně „páskovaný“, egi-
rín a arfvedsonit vyplňují drobné dutinky a křemen má
tenké odmíšeniny neidentifikovaných minerálů ve svých
xenomorfních a zaoblených krystalech. Agregáty částečně
omezených titanitů jsou vzácné, velmi časté jsou hnízdovi-
té polohy zirkonosilikátů a karbonáty vyplňující drobné
trhliny. Aplity vykazují stavby svědčící o vzniku v křehce
duktilním režimu: (1) velké krystaly plagioklasu rostly
a prorazily ne zcela vykrystalizovanými arfvedsonit-egi-
rínovými polohami; (2) krátké trhliny (syntektonické/syn-
deformační) a zlomové stavby jsou patrné, jak procházejí
jen několika polohami celkové aplitové sekvence, zatímco
ostatní je neobsahují.

Ekeritové žíly

Ekerit je mělce podpovrchová intruzivní hornina, která
svým složením a texturním vývojem nejlépe odpovídá per-
alkalickému mikrogranitu. Ekeritové žíly jsou pozdní a in-
trudovaly vrcholové partie již vykrystalizovaných granitů,
kdy využily trhliny vzniklé po kolapsu celkové kalderové
struktury, tak jak došlo k poklesu směrem do magmatického
krbu (srov. Kovalenko et al. 2006).

Ekeritové žíly jsou složením blízké peralkalickým gra-
nitům hlavní intruzivní fáze a velmi pravděpodobně byly
odvozeny ze stejného parentálního magmatického krbu.
Jejich struktura je holokrystalická a mikrogranulární. Na
modálním složení žil se podílejí křemen (40 %), K-živec
(38 %), egirín (10 %), arfvedsonit (5 %), plagioklas (5 %)
a zirkonosilikáty a produkty jejich rozpadu (2 %). Egirín
krystalizoval ve variabilní orientaci, ale většinou jako
protažené sloupečkovité krystaly, které mohou vykazovat
změny v orientaci v průběhu jejich růstu. Jejich barva je
variabilní od světle zelené až po zelenohnědou. Prizma-
tické průřezy bývají někdy „roztrhány“, což ukazuje na
stresové události v průběhu krystalizace ekeritových žil.
Méně častý arfvedsonit má krystaly výrazně tenčí a delší
než egirín. Je snadno pozorovatelný díky své tmavě mod-
rozelené barvě. Sericitizovaný draselný živec je přítomen
zejména jako špatně omezený mikroklin, vykazující
znaky částečné magmatické resorpce. Jejich jádra bývají
nahrazena albitem a/nebo druhou generací mikroklinu.
Jejich stavba je perthitická a poikilitická s inkluzemi
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Obr. 1. Srovnání zjednodušené geologické mapy (A – Kovalenko – Yar-
moluyk 1995) a družicového snímku (B – Landsat 4-5TM) masivu Khan
Bogd s dobře patrnými (tmavými) relikty vulkanosedimentárního pláště
a žílami s ringovým uspořádáním; prolnutí mapy A s rektifikovaným a ří-
zenou klasifikací vyhodnoceným družicovým snímkem Landsat 4-5TM
(B) je zobrazeno na obr. C. Legenda k obr. A a C (Kovalenko – Yarmolu-
yk 1995, upraveno): 1 – alkalický granit hlavní intruzivní fáze, 2 – jemno-
zrnný egirínový granit, 3 – porfyrický alkalický granit, 4, 5, 6 – alkalické
žilné horniny (mikrogranity, mikromonzonity, mikrosyenity ad.), 7 – eke-
ritové, aplitické a pegmatitové žíly s dominantním ringovým uspořádá-
ním, 8 – nerozlišené subvulkanické horniny, 9, 10, 11 – vulkanické
horniny bimodálního komplexu (ryolity, andezity, bazalty apod.),
12 – biotitové a amfibolové granity a granosyenity, 13 – spodnopaleozoic-
ké sedimentární horniny, 14 – horniny zaobloukového komplexu,
15 – asociace sedimentárních hornin mezozoického a kenozoického stáří,
16 – zlomy, 17 – puklinatost.

B

C

A



276 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Obr. 2. Reprezentativní asociace páskovaných hornin a pegmatitů s. části masivu Khan Bogd. a – celkový pohled na asociaci páskovaných hornin obklo-
pujících a částečně i prorážejících velké těleso pegmatitu v jeho centrálních partiích. Páskované horniny jsou zde zejména aplity, které se v nich střídají
s polohami ekeritů a jemnozrnných granitů, vykazujících znaky křehkého i duktilního postižení a deformací; b – detailní pohled na střídání pásků aplitů,
ekeritů a jemnozrnných granitů; c – reprezentativní pegmatit-ekerit-aplitová asociace vykazující znaky křehkých, ale zejména duktilních deformací;
d – koncentrická stavba aplitu/ekeritu s duktilním „kapkovitým“ protažením; e – reprezentativní výbrusový preparát s patrným střídáním
egirín-arfvedsonitových a křemen-živcových partií, foto s jedním nikolem; f – stejný preparát jako na obr. 2e, foto se zkříženými nikoly; g – detail z vý-
řezu obr. 2e, foto s jedním nikolem; h – detail z výřezu obr. 2f, foto se zkříženými nikoly.



křemene. Křemen bývá přítomen ve dvou generacích. Al-
bit tvoří drobné krystaly oproti starším vyrostlicím kře-
mene a K-živců. Zirkonosilikáty mají zpravidla rombické
průřezy.

Diskuse ke vzniku
páskovaných textur granitoidních hornin

Geneze páskovaných textur v granit-aplit-pegmatitových
systémech není dosud jednoznačně objasněna, i když jsou
tyto textury a procesy, vedoucí ke vzniku magmatického
zvrstvení, v posledních desetiletích intenzivně studovány
(viz souhrn London 1992, 2009). London (1999) vyzdvihl
význam podchlazení systému (>100 °C pod teplotu likvi-
du) pro vznik páskovaných textur v kyselých systémech.
Model založený na principu podchlazení však podle někte-
rých autorů nedokáže uspokojivě vysvětlit mnohonásobné
opakování vrstev po sobě. Proto Balashov et al. (2000)
publikovali model založený na představě kolísajícího eu-
tektika („swinging eutectic“). Breiter et al. (2005) navrhli
oba výše zmíněné přístupy kombinovat, aby tak vysvětlili
genezi magmatického zvrstvení v rámci vysoce frakciono-
vaného variského granitického systému.

Výsledky studia páskovaných hornin peralkalického ma-
sivu Khan Bogd přinášejí důkazy pro současný výskyt jak
duktilních, tak i křehkých deformací v rytmicky zvrstve-
ných ekerit-aplit-pegmatitových asociacích (Kynický et al.
2003; Vaglio 2007). Role křehce duktilního režimu v sou-
časných modelech pro vznik páskovaných textur zatím
zůstává opomíjena, podle našeho názoru má však zásadní
význam pro vznik celé asociace. Křehce duktilní režim, pa-
nující v přikontaktní zóně mělce podpovrchových peralka-
lických granitoidních intruzí masivu Khan Bogd, způsobil
opakované otevírání sytému a s tím spojené změny tlaku.
Rychlý pokles tlaku vedl vždy k podchlazení taveniny
a umožnil krystalizaci ekeritových (volatiliemi bohatých)
partií. Po čase se systém uzavřel, došlo v něm k nárůstu
teploty a rovnovážné krystalizaci aplitické partie.

Závěr

Výskyty magmaticky zvrstvených granitoidních hornin
peralkalického masivu Khan Bogd jsou vázané na mělce
podpovrchovou přikontaktní zónu. Páskovaná ekerit-aplit-
-pegmatitová asociace vykazuje znaky pro vznik v křehce

duktilním režimu, který hrál zásadní roli při opakovaném
otevírání sytému. Otevření systému vyvolalo rychlý pokles
tlaku a vedlo k podchlazení taveniny. Z podchlazené tave-
niny následně krystalizovaly ekeritové partie bohaté na vo-
latilní komponenty. Po určitém čase došlo pravděpodobně
k uzavření systému, což umožnilo rovnovážnou krystaliza-
ci výšeteplotní aplitické partie.

Poděkování. Za podnětné připomínky k původní práci děkujeme
všem recenzentům a konzultantům článku, zejména pak Doc.
V. Kachlíkovi, Dr. M. Renému, Dr. D. Dolejšovi, Dr. A. Chak-
hmouradian, Dr. Yo. Majigsuren a Dr. A. Rečnikovi. Příspěvek
byl podpořen v rámci interního grantu Mendelu v Brně a grantu
Anchor House Inc. (ARC 113).

Literatura

BALASHOV, V. N. – ZARAISKY, G. P. – SELTMANN, R. (2000): Fluid-
magma interaction and oscillatory phenomena during crystallization of
granitic melt by accumulation and escape of water and fluorine. – Pet-
rology 8, 505–524.

BREITER, K. – MÜLLER, A. – LEICHMANN, J. – GABAŠOVÁ, A. (2005):
Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the
Podlesí stock, Czech Republic. – Lithos 80, 323–345.

KOVALENKO, V. I. – KUZMIN, M. I. – PAVLENKO, A. S. – PERFILEV, A. S.
(1973): South Gobi Belt of rare-metal alkaline rocks in People’s Re-
public of Mongolia and its structural position. – Dokl. Akad. Nauk
SSSR 210, 4, 911–914.

KOVALENKO, V. I. – YARMOLUYK, V. V. (1995): Endogenous rare metal
ore formations and rare metal metallogeny of Mongolia. – Econ. Geol.
90, 520–529.

KOVALENKO, V. I. – YARMOLUYK, V. V. – SAĽNIKOVA, E. B. – KOZLOV-

SKY, A. M. – KOTOV, A. B. – KOVACH, V. P. – SAVATENKOV, V. M. –
VLADYKIN, N. V. – PONOMARCHUK, V. A. (2006): Geology, Geochro-
nology, and Geodynamics of Khan Bogd Alkali Granite Pluton in
Southern Mongolia. – Geotectonics 40, 450–466.

KYNICKÝ, J. – HADACZ, R. – TRUNDOVÁ, A. (2003): Asociace granitoid-
ních hornin alkalického masivu Khan Bogd v jižním Mongolsku. In:
KYNICKÝ, J. – SAMEC, P. – HADACZ, R. ed.: Scientific research of
Mongolia 2003, 51–63. – Lesn. dřev. fak., Mendel. univ. v Brně.

KYNICKÝ, J. – CHAKHMOURADIAN, R. A. – KRMÍČEK, L. – CHENG, X. –
KRMÍČKOVÁ, M. (2010): Distribution and evolution of Zr mineraliza-
tion in peralkaline granites and associated pegmatites of the Khan Bogd
complex, southern Mongolia. – Canad. Mineralogist.

LONDON, D. (1992): The application of experimental petrology to the ge-
nesis and crystallization of granitic pegmatites. – Canad. Mineralogist
30, 499–540.

LONDON, D. (1999): Melt layers and the growth of pegmatitic textures. –
Canad. Mineralogist 37, 826–827.

LONDON, D. (2009): The origin of primary textures in granitic pegma-
tites. – Canad. Mineralogist 47, 697–724.

VAGLIO, D. (2007): Mineralogy, geochemistry and geochronology of
pegmatites and associated alkaline granite rocks of the Khan Bogd
complex, South Mongolia. M.Sc. Thesis. – Univ. of Geneva.

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 277




