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ítium je vo fluidnej fáze mobilný stopový prvok 
zo skupiny alkalických kovov s malou nekom-

patibilitou. V prírodných podmienkach sa vyskytuje 
ako Li+. Lítium tvoria dva stabilné izotopy 6Li (pri-
bližne 7,5 %) a 7Li (92,5 %). Dominantným nosite-
om Li v kôrových magmatických horninách je bio-

tit, avšak až 10 % celkového kôrového obsahu Li je 
viazané na plagioklasy. Lítium je dôležitý petrogén-
ny prvok v zemskej kôre a jeho kvantitatívne zastú-
penie vo felzických magmatitoch indikuje genetické 
procesy vzniku a vývoja (napr. zdroj, miešanie mag-
mát, asimilácia & frakcionácia) granitických hornín.  

Izotopické zloženie lítia ( 7Li) bolo stanovené 
v S-, I-, A-, Ss-typových granitických, ako aj 
v sprievodných (gabro, diorit) horninách Západných 
Karpát (ZK) za ú elom: 
i) testova  správnos  publikovaných rozdielov 

v Li izotopickom zložení tradi ných S- a I-typových 
granitoidov zo známych svetových lokalít (Bryant et 
al., 2004; Teng et al., 2004); ii) prinies  nové dáta 
pre doteraz menej charakterizované A-typové grani-
ty (Teng et al., 2009); iii) potvrdi , alebo vylú i  Li 
izotopické zloženie ako ú inný nástroj na stopova-
nie pôvodu a zdrojových hornín jednotlivých typov 
granitických hornín.  

S-typové ortoruly a spodnokarbónske S-typové 
granitoidy tatridnej a veporidnej zóny ZK sú vä ši-
nou charakterizované ako peraluminózne muskovi-
ticko-biotitické granity až granodiority s menším 
zastúpením biotitických granodioritov až tonalitov. 
Ich chemické zloženie (hlavné, stopové prvky a REE) 
ako aj dostupné izotopické analýzy nazna ujú na ich 
kôrový pôvod z nie ve mi diferencovaného zdroja.  

I-typové granitické horniny vápenato-alkalickej 
charakteristiky sa asto vyskytujú spolu s S-typovou 
suitou granitov ZK. Sú vä šinou metaluminózneho 
až subaluminózneho charakteru, dominujúcimi sú 

biotitické tonality až granodiority lokálne aj s amfi-
bolom. Muskoviticko-biotitické granodiority až gra-
nity sú menej zastúpené v tomto type. Majú nižšie 
obsahy SiO2, avšak zvýšené hodnoty Zr, Ba, Sr              
a LREE. Prítomnos  mafických dioritických enkláv 
indikuje ich interakciu s bázickejšou magmou. Izo-
topy O, S indikujú tavenie bázickejšieho spodnokô-
rového protolitu.  

Permské stredno alkalické A-typové granity s ty-
pickým minerálnym a geochemickým zložením sa 
vyskytujú vo veporiku a na jeho styku s gemerikom. 
A-typová suita ZK je charakterizovaná peralumi-
nóznym chemizmom, zvýšeným obsahom SiO2, ako 
aj vyššími obsahmi F, HFSE, REE a vyšším pome-
rom Ga/Al. Dostupné stabilné izotopy (O, S) indi-
kujú spodnokôrový zdroj z metamorfovaných mag-
matitov.

Permské Ss-typové granity gemerika sú lokálne 
zrudnené (Sn, Mo, W) vo vrchnej greisenizovanej 
asti zonálneho plutónu. Ako typické výrazne pera-

luminózne granity majú zvýšené SiO2, Li, Rb, Cs, 
Be, B, F, Sn a Mo. Podobne vyššie iniciálne hodno-
ty 87Sr/86Sr spolu s menej radiogénymi Nd(i) ako aj 
vyššími 18O a 34S nasved ujú na kôrový pôvod 
a tavenie zrelého metapelitického protolitu.  

Li izotopové zloženie pre S-typové a I-typové 
granitické horniny Západných Karpát (Obr. 1) nena-
zna uje výrazne odlišný zdrojový materiál pre oba 
typy granitoidov. Nové dáta však ukazujú opa nú
systematiku 7Li hodnôt v porovnaní s publikova-
nými dátami (Teng et al., 2004; Bryant et al., 2004), 
pri om I-typové granitoidy ZK sa vyzna ujú nižšími 
hodnotami 7Li než S-typové granity.  

Vä šie variácie v hodnotách obsahu Li (ppm) 
spolu s menším rozsahom hodnôt 7Li v mineralizo-
vaných SS-typových gemeridných granitoch sa zho-
dujú s navrhovaným meta-pelitickým protolitom. 
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A-typové granity ZK majú dominantne ažké Li 
izotopické zloženie.

Bonin (2007) publikoval nasledujúci preh ad ná-
zorov na pôvod A-typových granitov:  
i) pretavenie granulitického rezidua po vytavení 

normálnych I-typových granitických tavenín; ii) HT 
anatexia neresorbovanej kôry zloženej zo starých 
vápenato-alkalických magmatitov; iii) extenzívna, 
viacnásobná frakcionácia pláš ovej magmy pri vý-
stupe na povrch; iv) anatexia spodnej kôry metaso-
matizovanej pláš ovými fluidami; v) tavenie zo 
zmiešaného zdroja OIB + kôra; vi) derivácia 
z ochudobneného vrchného pláš a modifikovaného 
impregná-ciami zo subduk ných fluid.  

Model: i) nemôže zosúladi  podobné obsahy Li  
a Rb v I- a A-typových granitoch s výrazne odliš-
nými 7Li, ktoré sa nemôžu tak výrazne zmeni  pri 
tavení; ii) sa podobne vylu uje, nako ko dehydra-
ta ným tavením metabazitov vznikajú trondhje-
mitické až tonaliticko/dioritické a nie granitické ta-
veniny. Existujúce Sr izotopické zloženie (UR) 
vyžaduje mladý zdroj s nízkymi Rb/Sr pomermi; iii)
a iv) z poh adu Li obsahov a zvýšených 7Li nezod-
povedá skuto nosti, nako ko vyžaduje prítomnos
ažkých izotopických hmôt pod ZK v období tave-

nia; v) vyžaduje prítomnos  fluíd uvo nených z vy-
stupujúceho astenosférického pláš a po as tavenia. 
Ke že existuje len málo indikácii (izotopických) 
o existencii OIB po as devónsko-karbónskej oroge-
nézy v priestore ZK, predbežne sa nestotož ujeme 
s týmto modelom; vi) tento model najlepšie zosú-
la uje A-typové charakteristiky (Y/Nb, Sc/Nb; 
Whalen et al., 1987) s Li izotopickým zložením         
našich A-typov. Predpokladáme, že bol tavený zdroj 
pochádzajúci z ochudobneného pláš a modifiko-

vaný fluidami z vyznievajúcej subdukcie oceanickej 
kôry. Takéto fluidá môžu ma ažší izotopický cha-
rakter (Magna et al., 2006). Myslíme si, že Li izoto-
pové zloženie A-typových granitov nevyžaduje vý-
raznú heterogenitu zdrojových hornín ako navrhuje 
Teng et al. (2009).  

Gabroidné a dioritické horniny ZK vykazujú po-
rovnate né nabohatenia Li obsahov s nízkymi 7Li 
hodnotami. Vyššie Li obsahy sú výsledkom magma-
tickej diferenciácie s prednostnou viazanos ou Li 
v amfibole a biotite (Teng et al., 2009), kým ahké
Li izotopické zloženie môže by  dôsledkom neúpl-
ného equilibria medzi granitmi a ich mafickými spo-
lo níkmi (Teng et al., 2009), prípadne akumulácia 
ferromagneziálnych fáz, bohatých Li, z felzickejších 
I-typových magiem. 

Obr. . 1: Li izotopické zloženie študovaných hornín ZK. 
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