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Agaat is een doorzichtige, maar soms ook opake variëteit van kwarts en een
subvariëteit van chalcedoon. De chemische structuur van agaat is identiek aan
jaspis, vuursteen, hoornkies en wordt vaak samen met opaal gevonden. De
kleurrijke, gestreepte specimens worden gebruikt als halfedelsteen. De naam
agaat komt van het Griekse Ἀχάτης, Achatès, de naam van de huidige rivier de
Dirillo in het zuiden van Sicilië, waar agaten en andere chalcedonen gevonden
werden. Van oudsher werd agaat gedragen als gelukssteen of ter genezing.
Anno 2015 is agaat weer helemaal in door zijn forensische toepassing op het
gebied van vingerafdrukken welke hun DNA makkelijk op agaat loslaten.
• Er werden ook gebruiksartikelen van agaat gemaakt zoals knoopjes. Er wordt
een aantal geneeskrachtige werkingen aan agaat toegekend, zoals bescherming
tijdens zwangerschap, tegen hoofdpijn, huidaandoeningen en evenwichtsstoornissen.
• Agaat hoort volgens diverse literatuur bij de sterrenbeelden Waterman, Stier,
Schorpioen en Tweelingen. Agaatverbindingen vormen zich als oplossing van
kiezelzuur in holten in oudere rotsen. De belangrijke bronnen van agaat zijn
Brazilië, Uruguay en de Verenigde Staten (Oregon, Washington en rond het
Bovenmeer). Dichterbij Nederland en België wordt ook agaat gevonden in de
Hunsrück in Duitsland.

Agate is a translucent, sometimes opaque variety of quartz and a sub-variety of
chalcedony. The chemical structure is similar to jasper agate, flint, hear dial and
is often found together with opal. The colorful, striped specimens are used as
gemstone. The name agate comes from the Greek Ἀχάτης, Achates, the name of
the current river Dirillo in the south of Sicily, where agates and other chalcedonies found. Traditionally agate was worn as a lucky stone or cure.
Anno 2015 agate is back because of it's forensic application in the field of fingerprints which easily release their DNA on agate.
• There were also consumer items like buttons made of agate. Some medicinal
effects is attributed to agate, such as protection during pregnancy, for headaches, skin disorders, and balance disorders.
• Agate belongs according to various literature on the zodiac Aquarius, Taurus,
Scorpio and Gemini. Agate Connections form as a solution of silica in cavities in
older rocks. The major sources of agate are Brazil, Uruguay and the United
States (Oregon, Washington and around Lake Superior). Closer Netherlands and
Belgium are also agate found in the Hunsrück in
Germany.
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