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Fosfats de Rapid Creek i Big Fish River,

Yukon, Canadà

RESUM

A principis de la dècada dels anys 70 es va descobrir un 

important dipòsit mineral en una formació ferrosa fosfa-

tada, situada a les muntanyes Richardson, al nord-oest 

del territori del Yukon, Canadà. En diferents localitza-

cions de tres àrees dels marges del Rapid Creek i del Big 

Fish River s’ha trobat un grapat espectacular de minerals 

fosfatats. Els exemplars de latzulita, wardita i whiteïta- 

(CaFeMg) d’aquestes àrees són considerats com els de 

millor qualitat per a aquestes espècies.

Entre els prospectors de minerals d’aquella època mereix 

una especial menció Alan Kulan.

-

-

El propòsit d’aquest treball és el de proporcionar una 

zona, la història dels pioners i la descripció dels fosfats 

d’aquella remota regió canadenca.
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ABSTRACT

In the early 1970s, an important mineral deposit was dis-

Richardson Mountains, in the northwest of Yukon, Cana-

da.

A spectacular series of phosphate minerals has been 

Creek and Big Fish River slopes. The specimens of lazulite, 

wardite and whiteite-(CaFeMg) from these areas are con-

sidered the highest quality for these species.

Rapid Creek and Big Fish River are type locality of the spe-

-

terlyite and wicksite.

The purpose of this work is to provide an overview of the 

-

-

Rapid Creek, Big Fish River, Yukon, Canada, phosphates, 

arrojadite, kulanite, lazulite, wardite, whiteite.
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Situació geogràfica
Les zones dels rius Rapid (Rapid Creek) i Big Fish 

(Big Fish River) formen part de les muntanyes Ri-
chardson, situades a l’oest del delta del riu Macken-
zie, a prop del límit fronterer que separa el Yukon 
dels Northwest Territories (Territoris del Nord-oest), 
i una mica per sobre del Cercle Polar Àrtic ( ).

És una regió remota i no és fàcil arribar-hi. Una de 
les dues millors opcions és fer-ho en helicòpter des 

l’est. Fins a Inuvik es pot arrivar per carretera des de 
Dawson City, passant per Eagle Plains i Fort McPher-

-
joria sense asfaltar i havent d’agafar a més un parell 
de ferris). Per estalviar temps i problemes és millor 

viatjar a Inuvik en avió, ja que hi ha la possibilitat de 
fer-ho tant des de Whitehorse (capital del Yukon) 
com des de Dawson City. L’altre millor opció es arri-

 
( ). De Whitehorse a Dawson City es pot anar 

km).
Cal afegir que qualsevol expedició a aquesta llunyana 

regió suposa un important cost econòmic. 

Condicions per a la recerca de minerals
Aquesta regió, situada al nord del Cercle Polar Àrtic, 

predomini de vegetació baixa (herbes, líquens i mol-


