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Abstraet
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u Telče, západní Morava: Aeta Musei Moraviae, SeL geol., 84:45-48 (with English summary).
Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite ar Kostelní Vydří near Telč, western Moravia.

New occurrence of hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, central Mol
danubian pluton is described. Mineral assemblage, optical properties, unit-cell dimensions and chemical
composition are given. Hurlbutite is suggested to originate during primary (possibly magmatic) crystallization.
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Úvod
Hurlbutit, CaBez(P04h, popsala jako nový minerál MRosE (1952) z beryl-colum
bit-fosfátového pegmatitu Smith Mine, Newport, New Hampshire, USA. Od té doby byl
nalezen ještě na několika dalších pegmatitových
lokalitách, vesměs bohatých na fosfáty:
amblygonitový pegmatit od Viitaniemi, Finsko (VOLBORTH 1954), beryl-columbit-fosfá
tové pegmatity z Norro a Raně, Švédsko (NYSTEN 1992), berylový pegmatit v Otově,
Česká republika (STANf:K 1966) a také leukokratní granit Beauvoir, Francie (CHAROY
1999). Hurlbutit vzniká jako sekundární minerál po berylu nebo beryllonitu (VOLBORTH
1954, NYSTEN 1992, CHAROY 1999), nebo jsou jeho většinou nedokonale vyvinuté priz
matické krystaly a nepravidelná
zrna zarostlá v blokovém křemeni nebo hrubozrnném
albitu (MROSE 1952, STANtK 1966).
Nový výskyt hurlbutitu byl zaznamenán v beryl-columbitovém pegmatitu v Kostel
ním Vydří u Telče na západní Moravě. Tento článek uvádí jeho optická a RTG data, che
mické složení a stručně diskutuje způsob vzniku.

Geologie a popis pegmatitu
Berylový pegmatit leží na poli asi 1,5 km jižně od obce. Proniká dvojslídnými gra
nity centrálního plutonu moldanubika (eisgamský typ), obsahujícími hojné enklávy rul,
a to jako rozrnrštěná žíla nebo žilník o celkové mocnosti do 1,5 m, přičemž mocnost jed
notlivých žil nepřevyšuje 0,5 m. Jednotlivé žíly (odžilky) jsou koncentricky zonální
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a směrem od okraje se objevují středně až hrubě zrnitý granitický pegmatit (Qtz + PI
+ Kfs + Ms), blokový K-živec a blokový křemen v centru; grafický pegmatit jako typic
ká texturní jednotka pegmatitů moldanubika nebyl na lokalitě zjištěn. Místy se v pegma
titu objevují drobné dutiny s krystaly křemene a berylu. Na kontaktu s okolním granitem
je možno vyčlenit asi 0,5 cm mocnou přechodnou zónu, projevující se zvětšováním zrna
a vymizením biotitu (NOVÁK 1995).
Pegmatit má jednoduchou minerální asociaci. Vedle křemene, živců (K-živec
> albit) a muskovitu se zde poměrně vzácně vyskytují stébla černého turrnalínu, tabulko
vité krystaly ferrocolumbitu a světle žlutozelené až zelené sloupcovité krystaly berylu do
5 cm dlouhé.

Popis hurlbutitu
Hurlbutit tvoří nedokonale vyvinutý sloupcovitý krystal částečně omezený prizma
tickými plochami 4x 1,8 cm velký, zarostlý v blokovém záhnědovitérn křemeni. Hurlbutit
má světle béžovou až světle hnědou barvu, skelný lesk, v malých zrníčkách je průsvitný.
Poblíž se objevuje oválná, asi 1 cm velká dutina, vyplněná jemnozrnnou směsí muskovi
tu, albitu a křemene. Původ dutiny není jasný, podle jejího vzhledu a hojných černých až
černozelených povlaků v těsné blízkosti by mohlo jít o zcela přeměněný primární fosfát
Fe a Mn. V tom případě by mohl být alterován také hurlbutit, který je ale čerstvý bez vi
ditelných znaků alterace.
Tab. I. Optická data hurlbutitu.
Tab. I. Optical data of hurlbutite.
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1- Kostelní Vydří, 2 - Smith mine, Newport, New Hampshire (MROSE 1952),3 - Viitaniemi,
(VOLBORTH 1954),4 - Oto v (STAl'iĚK 1966).

Erajarvi, Finsko

V mikroskopickém preparátu je hurlbutit bezbarvý, homogenní, bez náznaků altera
cí a celé zrno je pravděpodobně tvořeno jedním krystalovým individuem. Optická data
hurlbutitu z Kostelního Vydří jsou uvedeny v tab.T, Studovaný hurlbutit má indexy lomu
srovnatelné s jinými lokalitami, ale poněkud nižší dvojlom.
Tab. 2. Mřížkové parametry hurlbutitu.
Tab. 2. Unit-celí dimensions of hurlbutite.
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1 - Kostelní Vydří, 2 - Smith mine, Newport, New Hampshire

(MROSE 1952).

Hurlbutit byl identifikován pomocí RTG - difrakce. Vypočítané rnřížkové paramet
ry jsou uvedeny v tab. 2 a jsou srovnatelné s literámími údaji (MROSE 1952).
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Chemické složení
Hurlbutit byl analyzován na přístroji CAMSCAN, analyzátor AN 10000, EDS me
todou (tab. 3). Chemická analýza se blíží teoretickému složení CaBe2(P04)2 a kromě Ca
a P nebyly detekovány jiné prvky s atomovým Č. A > II. Analýzy poskytly poněkud vyš
ší sumy oxidů a jsou srovnatelné s hurlbutitem z typové lokality Smith Mine (MROSE
1952), tamější hurlbutit ale vykazuje přebytek Be a deficit Ca (tab. 3).
Tab. 3. Chemické složení hurlbutitu.
Tab. 3. Chemical composition of hurlbutite.
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ze stechiometrie Be = 2; calculated from stoichiometry Be = 2.
1-2 - Kostelní Vydři, 3 - Smith mine, Newport, New Hampshire (MROSE 1952), BeO - determined.

* počítáno
Diskuse

Dosud známé výskyty hurlbutitu lze rozdělit podle jeho pozice ve vývoji mateřské
ho pegmatitového tělesa, vztahu k okolním minerálům a jeho minerálních asociací do
dvou odlišných skupin.
Do první patří hurlbutit tvořící izolované krystaly nebo zrna, někdy až několik cm
velká, zarostlá v blokovém křemeni nebo v hrubozrnném albitu doprovázená muskovi
tem (MROSE 1952, STANtK 1966). Ve stejné texturně-paragenetické jednotce se často ob
jevuje beryl popř. trifylín. Hurlbutit není hydrotermálně alterován a ani není doprovázen
sekundárními fosfáty. Jeho chemické analýzy se blíží teoretickému vzorci (MROSE 1952,
tato práce). Lze předpokládat, že tento typ hurlbutitu vznikl během primární magmatické
krystalizace ve stejné etapě jako primární fosfáty (trifylín, triplit, aj.) a beryl. Za primární
považuje hurlbutit v granitických pegmatitech také MOORE (1982).
Druhý typ hurlbutitu je jemnozrnný a zřetelně zatlačuje starší minerály, především
beryl (VOLBORTH 1954, NYSTEN 1992). Vznikl velmi pravděpodobně během hydro
termální fáze, kdy při alteraci primárních fosfátů došlo k uvolnění P. Fluida s vysokou
aktivitou P reagovala s primárními minerály Be, hlavně berylem, za vzniku sekundárních
fosfátů Be - beryllonitu, hurlbutitu, hydroxylherderitu a vayrynenitu.
Hurlbutit z Kostelního Vydří nese typické znaky primárního minerálu aje velmi po
dobný výskytu hurlbutitu z jeho typové lokality Smith Mine, Newport, New Hampshire
(MROSE 1952), kde se hurlbutit vyskytuje převážně v blokovém křemeni. Velikost jednot
livých pegmatitových těles i jejich minerální asociace se ale poněkud liší. Pegmatit
Smith Mine je větší, více frakcionovaný, patří k beryl-columbit-fosfátovému
subtypu
s trifylínem. Pegmatit v Kostelním Vydři je relativně malý a náleží k beryl-columbitové
mu subtypu. Přítomnost primárního hurlbutitu naznačuje zvýšenou aktivitu P a nízkou
aktivitu F (BURT 1975) a také určitou příbuznost k beryl-columbit-fosfátovéhu
subtypu.
Přítomnost hurlbutitu také ukazuje na odlišnost tohoto pegmatitu od berylových pegmati-
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SUMMARY
New occurrence of hurlbutite from beryl-colurnbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Mo
ravia is described. Beryl-colurnbite
pegmatite has simple mineral assemblage and internal structure, and pene
terates granites of the Central Moldanubian
Pluton. Hurlbutite occurs as unperfectly developed prismatic
crystal, 4xl.8 cm in size, enclosed in blocky quartz. lts optical properties and unit-cel! dimesions are cornpa
rable with those of hurlbutite from the type locality Smith Mine, New Hampshire, USA. lts chemical cornposi
tion is close to the theoretical formula. Hurlbutite is suggested to originate during primary magmatic
crystal!ization. Presence of hurlbutite along with beryl indicates elevated activity of Pand low F in residual
pegmatite melt and similarly as columbite fracionation trend in this pegmatite suggests existence of at least two
different populations of beryl-columbite pegmatites in the Moldanubicum.
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