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V

znik ultrapotasických plutonických hornin moldanubické zóny ýeského masívu je pĜiþítán
míšení mafických tavenin pláštČ a kyselých korových tavenin, a to zejména vzhledem k jejich specifickému chemickému složení (napĜ. Holub 1997).
Potencionálním zdrojem informací o magmatických
procesech pĜi vzniku tČchto hornin jsou vzácnČjší
biotit-dvoupyroxenické syenity až monzonity,
v nichž jsou zachovány magmatické stavby a minerální asociace. PĜevažující amfibol-biotitické horniny
durbachitové série se naproti tomu vyznaþují extenzivním vznikem pozdních hydratovaných fází (zejm.
amfibol-aktinolit) a nejsou tedy ke studiu podmínek
krystalizace magmatu pĜíliš vhodné.
K detailnímu petrograficko-mineralogicko-geochemickému studiu jsme vybrali vzorky z jihlavského plutonu, umístČného ve vysoce metamorfovaných až migmatitizovaných sillimanit-biotitických
pĜíp. cordieritických pararulách moldanubika. Toto
tČleso je tvoĜeno kĜemenem chudými horninami
s promČnlivým obsahem tmavých minerálĤ, petrograficky odpovídajícími biotit-dvoupyroxenickým
kĜemenným syenitĤm až monzonitĤm a dokonce až
kĜemenným gabrĤm. U-Pb datování isometrických
magmatických zirkonĤ z monzonitu poskytlo stáĜí
335±0.6 Ma, interpretované jako stáĜí magmatické
krystalizace (Kotková et al. 2008).
V horninách jsou zachované magmatické stavby,
s vyrostlicemi K-živce dosahujícími velikosti až 1-3
mm v jemnozrnné základní hmotČ, tvoĜené K-živcem, kĜemenem a plagioklasem. Zachována je primární, magmatická minerální asociace ortopyroxenklinopyroxen-K-živec-kĜemen. Ortopyroxen a klinopyroxen obsahují odmíšeniny druhého pyroxenu,
K-živec má mikropertitický charakter, a v K-živci

(nČkdy také v pyroxenu) jsou pĜítomny hojné jehliþkovité inkluze rutilu. To vše indikuje vysokoteplotní
krystalizaci magmatu za podmínek granulitové facie, s nízkou aktivitou vody. Na základČ obsahĤ Zr
v horninČ byly vypoþtené teploty 820±10°C (podle
Watsona a Harrisona 1983). Skuteþnost, že se jedná
o horkou intruzi ve stĜední kĤĜe, indikuje také pĜítomnost vysokoteplotních gaber (~ 1 000°C) a kinzigitĤ (~ 900°C) v jádru masivu a migmatitĤ s granátem a ortopyroxenem (> 800°C, > 5 kbar) v jeho
exokontaktu (Leichmann et al. 2007).
Tento pĜíspČvek je zamČĜen zejména na vyrostlice K-živcĤ se složitými vnitĜními stavbami, pozorované v nČkterých horninových vzorcích. V jádĜe
tČchto K-živcĤ bývá pĜítomná koncentrická zóna
eliptického þi hruškovitého tvaru bez mikropertitických odmíšenin, nČkdy se svČtlou barvou v katodoluminiscenci, která mĤže obsahovat drobné, max. ~
30 μm velké inkluze klinopyroxenu, ortopyroxenu,
plagioklasu, kĜemene, apatitu a ilmenitu (obr. 1).

P
Obr. 1: Koncentrická zóna v K-živci s drobnými inkluzemi
minerálĤ.
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Pyroxeny v této zónČ mají mírnČ snížené XMg
ve srovnání se zrny v základní hmotČ (zejm. Opx –
mezní hodnoty 0,59 vs. 0,62), a vyšší obsah Jd
složky (až 3,4 vs. 2,0 v jádĜe klinopyroxenu). Zóna
bez mikropertitických odmíšenin ale bez inkluzí
dalších minerálĤ, výraznČji svČtlá v CL, je dále pĜítomná ve vnČjším lemu idiomorfních zrn K-živce.
TĜetím pozorovaným jevem je jak Ĝídká, tak hustá
oscilaþní zonálnost na okrajích idiomorfních živcových zrn, bez mikropertitických odmíšenin, slabČ
patrná i v katodoluminiscenci. NejjasnČjší katodoluminiscenci mají nepravidelné, diskordantní texturnČ mladší zóny a skvrny vyskytující se vnČ popisovaných zrn, v jejich lemu, pĜípadnČ i v nČkterých
jádrech.
Na profilech napĜíþ zónou bez mikropertitických
odmíšenin byly sledovány zmČny koncentrací Ba,
Sr, Fe, Mg, Ti a P. V této zónČ 50-90 μm tlusté výraznČ narĤstá obsah Ba. Vyšší hodnoty Ba mají zóny svČtlé v CL, maximálních hodnot dosahují Ĝídce
oscilaþnČ zonální okraje živcĤ. V zónČ s inkluzemi

minerálĤ mĤže být i výrazný nárĤst Fe, nicménČ
obecnČ zmČny v obsazích Fe nejsou vázány na rĤznou intenzitu CL ani na pĜítomnost þi nepĜítomnost
mikopertitických odmíšenin v živci. Titan sleduje
trend Fe, ale také má trendy opaþné. StejnČ jako
u Ba, i Fe i Mg hodnoty oscilují v pĜípadČ CLzonálních zrn.
Zonalita živcĤ pozorovaná v CL a promČnlivé
obsahy baria, zástupce kompatibilních prvkĤ s nízkou difuzivitou, jsou považovány za doklad rĤstu
krystalĤ z magmatu o heterogenním složení. Získaná data indikují, že vnČjší lemy krystalĤ se svČtlou
luminiscencí krystalizovaly z magmatu obohaceného bariem. Interakci s tímto magmatem indikují také
diskordantní zóny, s nejjasnČjší CL. Koncentrické
zóny v K-živcích s uzavĜeninami minerálĤ obdobných minerálĤm v základní hmotČ mohou indikovat
míšení magmat, anebo jen vysokou rychlost rĤstu
a nízkou rychlost nukleace živcĤ ve srovnání s ostatními minerály v horninČ.
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