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UZAVØENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH
GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM
Anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Moravia and their
genetic significance
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Abstract:
The first find of common anhydrite and barite inclusions in Jurassic geodes from Olomuèany (Rudice formation) and abèice
(Pleistocene gravels) in Moravia was determined by EDX- and XRD-analyses. Size of inclusions ranges between 0.X - 0.0X mm. They
are concentrated mostly in external parts of the geodes in quartz aggregates. The silica geodes with cauliflower surface originated
through replacement of sulphate nodules by SiO2. This model was proposed for first time by Petránek (1995) according to the
morphological similarity of Moravian geodes with some geodes from England and Iraq containing sulphate inclusions. From the
paleoclimatic point of view, nodular anhydrite is typical for sediments originating by precipitation from hypersaline groundwaters in
marginal marine or continental sabkha or playa situations. Our new results allow to suppose similar sedimentary conditions during
the Upper Jurassic in Moravia.

Moravské køemièité geody ( mezi sbìrateli té zvané
rudické geody nebo rudické koule) nepochybnì pocházejí
z platformních jurských sedimentù, jejich malé denudaèní
relikty v souèasnosti vystupují jednak ve východní èásti
brnìnské aglomerace, jednak ve støední èásti Moravského
krasu. Geody jsou vak známy pouze ve výskytu jury u Olomuèan, jejich nejpìknìjí a nejvìtí kusy pak pocházejí ji
z jejich druhotného uloení v rudických vrstvách v irím
okolí Rudice a Olomuèan. Rudické vrstvy (elezné rudy,
pestré jíly, písky, rohovcové tìrky) pøedstavují zvìtraliny
spodnokøídového stáøí, které vznikly bìhem tropického
zvìtrávání zejména jurských sedimentù a pozdìjí redepozicí
rezidua do depresí krasového reliéfu v oblasti dneního
Moravského krasu. Jejich dalí nálezy byly v posledních
letech zaznamenány ve staromiocenních sedimentech na
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vrcholové ploinì Krumlovského lesa, co svìdèí o zcela
oddenudovaných výskytech jury i v této èásti Èeského
masivu. Koneènì ji vícekrát bylo upozornìno na jejich
pøítomnost v kvarterních terasových tìrcích napø. pískovny
v Brnì-Èernovicích nebo v abèicích (podrobnì viz Krua
1953).
Geody dosahují rozmìrù pøevánì 3-7 cm, ojedinìle
10 i více cm. V mateèné horninì (køemité vápence u Olomuèan, oznaèení podle Bosáka 1978) se koncentrují v horizontech nebo jsou roztroueny nepravidelnì. Mívají
centrální dutinu, obklopenou nejmladími generacemi
chalcedonu (èasto v bílé varietì kaolong) nebo krystaly
køemene (variety køiál, ametyst nebo citrín). Charakteristický je pro geody jejich vnìjí povrch, jen se velmi
èasto podobá hlávce kvìtáku.
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Tab. 1 - Chemismus inkluzí anhydritu z geod na lokalitách
Klepaèov u Olomuèan a abèice. Stanoveno EDXanalýzami (V. Vávra).
Tab. 1 - Compositions of anhydrite inclusions from geodes
determined by EDX-analyses (analyst V. Vávra). Localities
Klepaèov near Olomuèany and abèice.

O/7.
O/9.
2/1.
2/2.
4/3.
4/4.

Ca1.05 Si0.02 S0.97 O4.00
Ca1.06 Si0.02 S0.97 O4.00
Ca1.06 Si0.02 S0.97 O4.00
Ca1.04 Si0.02 S0.97 O4.00
Ca1.05 Si0.02 S0.97 O4.00
Ca1.05 Si0.03 S0.96 O4.00
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Tab. 2 - Chemismus inkluzí barytu z køemenných geod
lokality Klepaèov u Olomuèan. Stanoveno EDX- analýzami
(V. Vávra).
Tab. 2 - Compositions of barite inclusions from geodes,
determined by EDX-analyses (analyst V. Vávra). Locality
Klepaèov near Olomuèany.

O/X.
O/7.
O/8.
O/9.

Ba0.91 Sr0.09 Mn0.17 Ca0.02 S0.94 O4.00
Ba1.00 Sr0.04 Na0.08 S0.97 O4.00
Ba1.09 Sr0.01 Na0.07 S0.96 O4.00
Ba1.01 Sr0.04 Na0.08 Ca0.02 S0.96 O4.00

Empirické vzorce anhydritu (empirical formulas of
anhydrite).

Empirické vzorce barytu (empirical formulas of barite).

V jurských geodách z primárního výskytu
u Klepaèova z. od Olomuèan a ze sekundárního uloení
v syrovicko - iváòské terase u abèic byly mikroskopicky,
bodovými EDX-analýzami a prákovými RTG-analýzami
identifikovány èetné drobné inkluze anhydritu. V relativnì
mením mnoství se vyskytují i uzavøeniny barytu, urèené
bodovými EDX-analýzami. Velikost uzavøenin obou sulfátù
se pohybuje v intervalu 0.X-0.0X mm. Ve vìtinì pøípadù
lze prokázat rovnobìné zháení vzhledem k jejich protaení. Inkluze se koncentrují pøedevím ve vnìjích partiích
geod a jsou uzavírány v jednotlivých køemenných zrnech.
Jejich distribuce je vìtinou nepravidelná, objevují se ale
také kulovité shluky v jádrech nìkterých køemenných zrn.
Nejmladí vnitøní køemenné nebo chalcedonové zóny
inkluze sulfátù obvykle neobsahují.
Chemismus anhydritových uzavøenin dobøe odpovídá krystalochemickému vzorci. Stejnì tak je tomu u barytu,
který navíc pravidelnì obsahuje malé koncentrace stroncia
(0,3-3,5 hm. %). Pøítomnost anhydritu vedle pøevládajícího
køemene byla rovnì prokázána prákovými RTG-analýzami
3 vzorkù z vnìjích èástí geod na lokalitách Olomuèany
a abèice (obr. 1). Byly jednoznaènì identifikovány 2 nejsilnìjí difrakce anhydritu - 3,499/100 a 2,849/10 (d/Ir).
Pùvod rudických geod je od druhé poloviny 19.století vysvìtlován silicifikací moøských ivoèiných hub Porifera (Wankel 1882). Uvedený výklad se traduje v odborné i populární literatuøe dodnes (napø. Mejzlík 1977).
Autoøi tohoto pøíspìvku mìli k dispozici jednu geodu
houbovitého tvaru se stopkou o velikosti 9 x 6 cm z lokality abèice (geody takového tvaru jsou velmi vzácné
vzhledem k bìnému kulovitému typu). Na pøíèných

naletìných øezech nebyly nalezeny ani nejmení stopy
po skeletu houby èi jiného organismu.
Pøítomnost hojných inkluzí anhydritu a barytu
v køemeni geod naopak ukazuje na jejich vznik nahrazenímím anhydritových konkrecí. Nae interpretace je
v souladu s pøedpokladem Petránka (1995), který si viml
nápadné morfologické podobnosti (kvìtákovitý povrch)
rudických geod s geodami v Iraku - Rutby a Anglii Bristolu. V iráckých a anglických geodách byly ji døíve
anhydritové inkluze prokázány (Tucker 1976), a proto je
velmi pravdìpodobné, e geneze vech studovaných geod
je podobná. Tím ale nevyluèujeme, e v ojedinìlých
pøípadech mohly geody vzniknout i jako pseudomorfózy
po ivoèiných zbytcích (viz Mejzlík 1977).
Nálezy hojných inkluzí sulfátù v køemenných
geodách jsou významné z hlediska paleoklimatologického.
Tvorba anhydritových konkrecí v sedimentu indikuje
existenci hypersalinních pórových roztokù v sedimentech
na okraji moøe, pravdìpodobnì za podmínek jeho regrese.
Sedimentaèní prostøedí nejspíe odpovídalo tzv. sabchám.
K pseudomorfování anhydrit - barytových konkrecí fázemi
SiO2 dolo pøi následných intenzívních silicifikaèních
procesech, které jsou v rudických vrstvách dokumentovány.
Na základì naich výsledkù se domníváme, e ve
svrchní juøe na Moravì existovalo podobné sedimentaèní
prostøedí jednak u Olomuèan, jednak v prostoru Krumlovského lesa. Výzkum pokraèuje studiem geod ze zbývajících
lokalit na Moravì a jejich srovnáváním se zahranièními
výskyty.
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Obr. 1 - RTG-difrakèní analýzy rudických geod z Olomuèan a abèic. Transmisní difraktometr STADI-P fy. STOE, záøení
CuKa1, digitalizovaný záznam poèítaèem, výstup zpracován pomocí firemního software Visual XPow (Z. Losos).
Fig. 1 - XRD-powder analyses of Rudice geodes from Olomuèany and abèice. (analyst Z. Losos). Transmission
difractometer STADI-P fy. STOE, radiation CuKa1, digitalised record by computer, evaluation by softwareVisual X Pow.

Literatura:
Bosák, P. (1978): Rudická ploina v Moravském krasu - èást III. Petrografie a diageneze karbonátù a silicitù jurského
reliktu u Olomuèan. - Èas. Mor. muzea, Vìdy pøír., 63, 7-28. Brno.
Mejzlík, Z. (1977): K rozíøení a genezi jurských geod ve støední èásti Moravského krasu. - Sbor. Okres. vlastivìd. muz.
v Blansku VI-VII (1974-1975), 137-146. Blansko.
Petránek, J. (1995): Sedimentární acháty. - Bull. min. - petr. odd. NM v Praze, Vol. 3, 100-103. Praha.
Tucker, E. M. (1976): Quartz replaced anhydrite nodules (Bristol diamonds) from the Triassic of the Bristol District. Geol. Mag. 113 (6), 569-574. Cambridge.
Pøichystal, A. - Losos, Z. - Richterová, D. (1999): Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia. - Berichte der Deutsch.
Miner. Gesell., Beihefte zum Europ. J. of Miner., Vol.11, 183. Stuttgart.
Wankel, H. (1882): Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit. - Wien. (Èeský pøeklad MVS v Brnì
a OM v Blansku 1988).

Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, Brno 2000

