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The typology of zircon from occucurence of durbachite series rocks in the vicinity of Nové
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Abstract
Typological study on zircon grains from an occurrence of durbachite series rocks in the vicinity of Nové Mìsto na Moravì revealed
distinct similarity with other intrusive bodies of this suite in the Bohemian Massif. The most widespread zircon type is S24. I.A. and I.T.
yield values 454 and 643, respectively. The whole suite seems thus to fall into a field of hybrid granites of crustal + mantle origin (Pupin
1980). This result is in good agreement with the theory of mixed origin of durbachites, postulated by Holub (1997).

V této práci jsou publikovány výsledky typologického
studia zirkonù pocházejících z tìlesa durbachitù pøi východním okraji Nového Mìsta na Moravì. Tento masivek
pøedstavuje jedno ze tøí intruzivních tìles v dané oblasti
(Plhal et al. 1967). Pro typologickou charakteristiku byl
vzhledem ke znaèné homogenitì hornin tìchto tøí výskytù
vybrán pouze jeden vzorek (cca 150 zrn). Ten byl odebrán
pøiblinì ve støedu zmiòovaného tìlesa (cca 1km jv.
od kostela v Novém Mìstì na Moravì) z dùvodu omezení
monosti kontaminace okolními horninami. Horniny
durbachitové série proráejí na Novomìstsku silnì
migmatitizované biotitické pararuly a migmatity
oznaèované jako tzv. okrajové ruly náleející stráeckému
moldanubiku (Kaláek  Weiss 1957).
Velikost vyseparovaných zrn zirkonu se pohybovala okolo 0,1 mm. V drtivé vìtinì pøípadù byla zrna
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automorfnì omezena. Zirkony spadají v typologické møíce
(Pupin 1980) celkem do 10 typù, které vechny náleejí
morfologickému S typu, který je v granitoidních horninách
veobecnì nejrozíøenìjí. Více ne 2 % je zastoupeno
pouze 5 typù. Konkrétnì se jedná o typy S18, S19,S22, S23 a
S24, které dohromady tvoøí 93,6 % (viz obr. 1a). Pro vechny
zmiòované typy je charakteristická pøítomnost dvou prizmat
(110) a (100) a dvou pyramid (101) a (211). Jednotlivé typy
se lií pouze jejich vzájemným pomìrem. U nejrozíøenìjího
typu S24, zastoupeného 30,3 %, pøevládá (100)>>(110) a
pro pyramidy (101)>(211) (viz obr. 2).
Pro studovaný soubor byly vypoèteny hodnoty
indexu teploty I.T. a indexu alkalinity I.A. podle Pupina
(1980). Prùseèík tìchto hodnot pøedstavuje tzv. støední bod,
vyjadøující prùmìrnou distribuci zirkonu v typologické
møíce (viz obr. 1b).
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Obr. 1  a) Èetnost typù zirkonù (vzrùstá se sytostí); b) T.E.T. je oznaèen ipkou. Bílé koleèko pøedstavuje tzv. støední
bod zirkonové populace. 1  peraluminické leukogranity, 2  (sub)autochtonní monzogranity a granodiority, 3 
peraluminické monzogranity a granodiority, 4(a,b,c)  granity smíeného korového a pláového pùvodu (hybridní
granity), 5  granity subalkalické suity , 6  granity alkalické série, 7  granity tholeitické série, ch  èarnokity, Mu 
vyjadøuje hranici, pod ní není v granitech pøítomen muskovit (upraveno podle Pupina 1980).
Fig. 1  a) Frequency of zircon types (the higher the frequency, the darker the field); b) T.E.T. (typological evolutionary
trend) is marked by an arrow. White circles represent the so called mean point of the zircon population. 1  peraluminous
leucogranites, 2  (sub)autochtonnous monzogranites and granodiorites, 3  peraluminous monzogranites and
granodiorites, 4(a,b,c)  granites of mixed crustal and mantle origin (hybrid granites), 5  granites of subalkaline suite ,
6  granites of alkaline series, 7  granites of tholeiite series, ch  charnockites, Mu  outlines the boundary, below which
the granites do not contain muscovite (adopted after Pupin 1980).
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Obr. 2  Zrno zirkonu s inkluzemi apatitu odpovídající podle
Pupina (1980) typu S24 (nejvyí èetnost).
Fig. 2  Zircon grain with inclusions of apatite, representing
the S24 type of Pupin (1980) (the most abundant type in
studied population).

Hodnoty I.T. a I.A. byly vypoèteny podle vztahu
uvedeného Pupinem (1980). Index I.T. se rovnal 643
respektive 454 u indexu I.A. Tyto hodnoty byly následovnì
vyuity ke konstrukci tzv. typologického vývojového
trendu T.E.T. (typological evolutionary trend), který je
veden prùseèíkem hodnot obou indexù. Sklon T.E.T.
odpovídá pomìru smìrodatných odchylek èíselného
oznaèení øad (I.T.) a sloupcù (I.A.) typologické tabulky
s nenulovými hodnotami zastoupení zirkonù.
Výsledný trend je patrný na obr. 1b, ze kterého je
zøejmé, e T.E.T. se blíí Pupinovì skupinì 4c, odpovídající
granodioritùm obsahujícím biotit ± amfibol ± pyroxen a
monzogranitùm obsahujícím biotit ± amfibol ± pyroxen. Tyto
horniny náleejí skupinì tzv. hybridních granitù, spojujících
v sobì znaky korového a pláového pùvodu. Jejich vznik
vysvìtluje Pupin (1980) vzhledem k pøítomnosti hojných
mafických mikrogranulárních enkláv a èasté asociaci tìchto
hornin s baziky míením pláových a korových magmat.
Srovnatelné výsledky poskytlo i studium morfologie
zirkonù v tøebíèském masivu provedené Králem (2002), který
urèoval typologii zirkonu na souboru cca 1200 zirkonù.
Støední bod I.T. se lií jen minimálnì (viz obr. 3). Jeho mírný
posun je zpùsoben absencí u Nového Mìsta na Moravì
málo zastoupených typù S17 a S22 a výskytem typù S20 a
S25, které zde naopak zjitìny nebyly. Je tedy patrný mírný
posun smìrem k alkaliètìjímu prostøedí. T.E.T. jsou u obou
souborù podobné. Vzhledem k prùmìrovému charakteru
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Obr. 3  Srovnání poloh støedních bodù (èísla v krouku)
pro horniny durbachitové série. 1  lokalita è. 4, 2  tøebíèský
masív (podle Krále 2002), 3  masív Èertova bøemene (podle
Holub  Cocherie - Rossi 1997), 4  tøebíèský masív (podle
Holub  Cocherie - Rossi 1997). Vysvìtlivky k trendùm (1
a 7) viz obr. 1. (upraveno podle Pupina, 1980).
Fig. 3  Comparison of the position of mean points for
rocks of the durbachite series. Numbers in circles denote: 1
 locality No. 4, Nové Mìsto durbachite body, 2  Tøebíè
Massif (after Král 2002), 3  Èertovo bøemeno Massif (after
Holub  Cocherie - Rossi 1997), 4  Tøebíè Massif (after
Holub  Cocherie - Rossi 1997). For explanation of trends
(1 to 7) see. Fig. 1. (adopted after Pupin 1980).

tìchto velièin a velikosti souboru z tøebíèského masivu
nelze usuzovat na výraznìjí rozdíly v chemismu obou
výskytù.
Støední body uvádìné v práci Holub  Cocherie 
Rossi (1997) pro horniny z masivu Èertova bøemene jsou
rovnì blízké (viz obr. 3). Vzhledem k tomu, e zmiòovaný
autor publikoval pouze hodnoty obou indexù, nebylo
mono stanovit T.E.T. Lze vak pøedpokládat shodu i
v tomto ohledu.
Je mono konstatovat, e na základì morfologických
charakteristik jsou si vechny srovnávané výskyty velmi
blízké. Horniny durbachitové série spadají s urèitým
rozptylem do skupiny granitù smíeného korového a
pláového pùvodu (hybridní granity). Tento výsledek je
zcela konzistentní se souèasným pojetím geneze hornin
durbachitové série podle Holuba (1997). Tento autor
vysvìtluje vznik durbachitù právì míením tavenin
z obohacených pláových domén a tavenin korových.
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