Jadwiga PAJWlDWSKA

Wkładki gneisowo-łupkowe oraz inne skały
żyłowe w obrębie wychodni leukograniłów

w Kopańcu (Góry Izerskie)
W latach 196'3~1965 prowadzone były przez Zakład ZłÓŻ Surowc6w
Skalnych Instytutu Geologicznego szczegółowe roboty poszukiwawcze
w celu udokumentowania złoża leulkogranit6w w Kopańcu. IPrace poprzedzone były kilkuletnim okresem poszukiwań tego surowca na całym
obszarze Pogórza IzerSkiego. Wyniki tych prac omówiono w opracowan'iu monograficznym (J. Pawłowska, 1'966a) dotyczącym leukogranitmv
stanowiących źr6dło surowca skaleniowego. Nie obejmuje ono szczeg6łowej analizy wkładek obcych dla tych skał. Zagadnieniom tym poświę
cony jest niniejszy arty'kuł.
Obszar !Pogórza IzerSkiego wchodzi w Skła;d północnej okrywy waryscyjskiej intruzji Karkonoszy. W bud'Owie geologicznej metamorfiku
izerSkiego biorą udział dwie podstawowe serie skalne, tj. gnejsy i granitognejsy izerskie oraz wąskie, zaklinowane wśród gnejs6w serie zmetamorfiwwanych łupk6w kwarcowo-łyszczykowych. Łupki tworzą łuko
wato wygięte ku północy ciągłe strefy, o ogólnym przebiegu W~.
W dbrębie Pog6rza IzerSkiego wyróżnia się cztery strefy łupkowe. Trzy
z nich zbadane były przez G. Berga jeszcze w latach dwudziestych. J.
Oberc (1'9651) nazywa je: 1 - strefą łupkową Szklarskiej Poręby, 2 strefą łupkową Starej Kamienicy ŚWieradowa, 3 .strefą łuplkową
Złotnik LubańSkich. Dla strefy czwartej występującej w pobliżu MirSka,
proponuję nazwę "strefy łuPkowej Kotliny Mirskiej" (J. Pawłowska,
1966b). Łupki te należą zdaniem licznych .b adaczy do prekamlbryjgkiej
serii supralkrusta1nej, zmetamorlii7JOwanej w procesach metamorfi\zmu
regionalnego i tworzą dziś relikty ocalałe przed granityzacją.
Wiek i geneza gnejs6w izerskich jest ciągle jeszcze przedmiotem dyskusji. Niektórzy badacze uważają je za ciało intruzywne, zmienione
w czasie orogenezy kaledońSkiej, inni zaś, a między innymi J. Oberc
(119'615), widzą w nich produkty synkinematycznej pegmatytyzacji i homogenizacji starszych serii łupkowych. lPodobne rÓŻnice zdań dotyczą
wieku tych gnejsów: niektórzy autorzy zaliczają je do osadów proterozoiku i staroassyntyjskiej geosynkliny, inni zaś twierdzą, że są one młodKwartalnik Geologic2ny, t. 11, -nr 3, 1967
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Szkic geologiczny wychodni leukogranit6w w Kopańcu
Geological sketch ol leuoognanj,te outcrop at Kopaniec
n -

likały starsze od leukogranitów; 2 łeukog.ranity; 3 -'-utwor
. ~y równowiekowe
leukogranitami; 4 - żyły .znloidsIze; 5 - $!l"efa llllPlrowa Swie.ra!dów - Stara Kamienica; 6 - doże leUJkogranit6w w iKapańcu
il - rock ·older ·thsan leucograniltes; 2 - leuc<Jgran'nelS; 3 - for.m8ltlons correSIPon!ding in
age to l.eucogranltes; 4 - yownger lodas; 5 - schis·t zone Swieradów - stara Kamienica; 6 - deposi1ls ol leucogranites at Kapaniec
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sze od proterozoiku, niemniej starsze od górnego ordowiku, część autorów wiąże je z intruzją kaledońską i :granitem rumburskim.
W gnejsach wzdłuż południowego kontaktu serii łupków kTystalicznych rozwijają się leullwgranity. /Powstały one w procesach metasomatycznych przy dopływie emanacji zawierających sód, 'bor i fluor. Wychodnie leukogranitów tworzą ciągły pas po południowej stronie str~
łupkowych starej Kamienicy - Swieradowa, Złotnik Lu1bańskich i K~
tliny MirSkiej. Leukogranity nie występują jedynie wz'dłuż najbardziej
wysuniętej na południe strefy Szklarskiej Poręby.
Omawiane leukogranity z okolic Kopańca rozciągają się w zachodniej części pasa leukogranitowego strefy Starej Kamienicy - ŚWiera
dowa (fig. 1). W wielu miejscach, a między innymi na Martwym Kamieniu oraz w Kopańcu, stwierdziłam antyklinalny ulJdad fałdów łupkowych,
zamykających w swej strefie apikalnej partie leukogranitowe oraz niekiedy grejzenowe.
Leu'kogranity z Kopańca tworzą dwie łulkowato wyciągnięte wychodnie po północnej i południowej stronie góry Popiel. Badania,. których wyniki przedstawione są w niniejszym artykule, prowadzone były głó'w
nie na wychodni północnej. Materiał zebrany ,został w poprzecznie usytuowanych ciągłych rowach, oraz w licznych Wkopach i wierceniach. Ro~
wy dokumentacyjne sprofilowane ,były częściowo również przez J. Oberca {1'967). Autor ten traktował wszystkie wkładki i żyły, odmienne chaKWartalniik Geologiczny -
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rakterem petrograficznym od leukogranitów, jako Skały starsze od nich
i stanowiące w tym układzie "struktury sZkieletovve". W obrębie wychodni leukogranitów w Kopańcu Wyróżnia on prócz granitognejsów
i gnejsów izerskich tallde leu'kognejsy upada:bniające się cechami strukturalnymi i teksturalnymi do gnejsów izerskich, oraz łupki łyszczykowe.
łupki amfibolitowe ulegające niekiedy silnej biotytyzacji, kwarcyt biotytowy, a także cienkie ławice kwarcu i łupkiaplitowe (gnejsy leptytowe). Wszystkie te Skały, łącZnie z gnejsami, granitognejsami i leukognejsami. ostro konłaktujązleukogranitami, brak jest między nimi przejść
ciągłych 1, .konta~tów termicznych oraz mechanicznego wpływu leukogranitu na skały starsze. Wszystkie stanowią relikty w procesie homogenizacji i leukokratyzacji.
Opierając się na ,bogatym materiale analitycznym zar6wno w zakresie
obserwacji geologicznych, jak też petrograficznych, tektonicznych i chemicznych przyjęłam nieco odmienny w szczegółach pogląd w odniesieniu do niektórych obserwacji i wnioSków przedstawionych przez J. Oberca. Czy rzeczywiście wszystkie wymięnione przez a,Jltora w~ładki są
skałami starszymi od leukogranit6w? !Problem ten może być rozstrzygnięty po zestawieniu wyników badań kompleksowych, a przede wszystkim obserwacji palowych w powią;zaniu z ,badaniami petrograficznymi.
iW złożu leukogranitu z Kopańca wyróżniałam w obrębie SIkał nie
zleu~okratyzowanych takie skały jak: ,granitognejsy i gnejsy izerskie,
łup'ki kwarcowo-łyszczylrowe, amfi'bolitowe i amfibolity (z wkładką łup
ków flogopitowo-apatytowych), żyłki i szliry kwarcowe (w tym Skały o typie grejzenów i pegmatytów kwarcowych) oraz żyły lamprofirowe.
dZĘSC

ANM..ITYOZNA

Szliry granitognejsu zgrupowane są gł6wnie po południowej stronie
wychodni leulkogranitów. Kontury ich wyznaczają na powierzchni wrzecionowate soczewy, ułożone równolegle do łukowato wygiętej wychodni (kierunelk rozciągłości od 1118° do 126°). Grubość ich
jest ~óżna. ezęsto są to tylko kilkumilimetrowej grubości warstewki
szarobrunatne i rÓ:Wwoszare, z wyraźnie, zanikającym biotytem, w innych miejscach (szczególnie na krańcu wschodnim wychodni:) grubość
ich dochodzi do 510 m. Otoclione ,są zazwyczaj cienką strefą -zleukokratyzawaną, która następnie w spos6b ciągły przechodzi w czysty leukogranit,
różniący się jedyn~e 'bjałą,"barwą i brakiem minerałów żelazistych 2. '
Strefy przejściowe zleukokratyzowane zaznaczają się dobrze w anaIlzach chemi(:ZlIlych (ta'b. 1). Z zestawienia wynika, że wszystkie parametry chemiczne, poza FeA, wy'kazują nięznaczne tylko wahania, napółn'Ocnej

l Jaik: to wYnw z 'r ysuników J. Obercoa, r,bwnież leukog,ra:nlity -r6żniące się wielkością
ziarna alibo <lstro okontaktwją., a~bo są odJdz!elone paki'eltam! i szliram! ionnych ska'l.
• Ciągłe :prlZejśei!a granitognE!lsów do [elllkog.ran!t6w d, qpr,owadzały często do nieporozumień iW z~!f!kaw.aniu SlllrOWC8. .w opracowaniu dokwnooVacYJnym prlZyJęto nazywać:
leuikogoranitem - skały o zawartości ,tlenk6wba'l"Wią<:ych (Fe20a + TiO!) iW granicach do
O,llO'fo waJg" g'r anitO(gIlE!lsem i gnE!lsem 2lleulkokratyzowanym - Skały zawierające od 0,50 do
1,0% wag. 'tydh zattliecz~czeń, a Skałami gnejs'o Wymi - te, lIitóre 'zawi erały iPowYrl:ej ,1,0%
zanleczys'Zcozeń. Jest to, oczywiście, lPodIZ!!ał schematyczny. ale doskonale oddający stqpień
tlllldnośc!, z jaik:~ SiPotyik:a~ ą się geolodzy !prowadzący 'p race ;r (JZlpoznawcze.
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Zestawienie analiz chemicznych z pr6bek pobranych poprzez
w % wagowych
Numery
próbek
Strata
SiOz
Fel O3
TiOz

Ah0 3
CaO
MgO
NalO
KlO
Suma

prażenia

I

l

1,56
70,40
0,29
0,27
17,27
1,37
0,46
4,40
3,95
99,97

I

2
1,62
66,46
0,59
0,19
19,96
0,86
0,33
4,55
4,90
99,46

I

3
1,46
69,28
0,70
0,09
16,91
1,26
0,54
4,60
3,90
98,74

I

4
1,63
66,35
1,09
0,09
19,36
1,11
0,64
4,10
3,80
98,17

szlirę

I

w
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5
2,21
70,20
0,69
0,09
15,89
1,19
0,60
3,80
4,00
98,67

I

6
1,36
69,58
0,51
0,19
17,96
0,87
0,43
4,30
4,10
99,30

i

7
1,06
74,46
0,20
0,27
13,88
1,03
0,61
3,70
4,60
99,81

tomiast zawartość żelaza wyTaźnie wzrasta ku środkowi szliry, a następ
nie stopniowo maleje I(fig. '2). Ilość F~03 w tych skałach rzadko przekracza ~Ojo wag . .czyste gnejsy igranitognejsy izerskie zawierają od 1,00
do 4,()()Gjo lWag. żelaza trójwa,rtościowego (J. Pawłowska, 196&) oraz pewną
ilość żelaza dwuwartościowego (średnio 'O,2oojt) wag).
Grani'tognejsy obserwowane pod mikroSkopem mają strukturę granoblastową, rzadziej porfirc>blastową, 'tekstura jest zazwyczaj nieznacznie
kierunkowa, uwarunkowana równoległym ułożeniem łyszczyków. Głów
nymi składni!kami są skalenie, kwarc i łyszczyki; Częste są także turmaliny.
S k a l e n i e reprezentowane są zarówno przez mikrokUny, jak i plagioklazy. Mikroklin występuje w porlirdblastach oraz w postaci silnie
za1bityzowanych pertytów albitowych. Czyste porfiroblasty mają za.zwyczaj dobrze wykształconą kra&ę bliźniaczą, często obserwuje się równieżibliźniaczenie wg prawa karlsbad7Jkiego i peryktli.ndwego. Krys'z tały są śWieże, nie zmienione. Jeśli występują łuseczki serycytu, to przy;-:wiązane są głównie do przerostów albitowyc'h. IPlagioklazy reprezerito-;.
wane są przez albit 'O maksymalnej zawartości cząsteczki anortytowej
w granica'ch8+1:6 An, oraz przez albit szachownicowy. 'Częste są także
w mozaice mylonitowej, otaczającej większe porfirobla'sty mikroklinowe.
Plagiolklazy w mozaice mylon'itowej są zwykle silnie zserycytyzowane
i trudne do szczegółowych oŹhaczeń.
Ł y s z c z Y\k i Skupiają się najczęściej w liniowo wyciągnięte agregaty, rzadsze są ' łuski ' tkwiące pojedynczo '(poza serycytem). MuSkowit
przeważa ilościowo nad 'biotytem. Jest on barozo częSto skaolinizowany
i wtórnie zhydratyzowany. Zmiany hydrotermalne zaznaczają się głównie
w dwójłomności, a także w zmniejszonym kącie ~v. Szczególnie rozległe
wahania współczynników optycznych wylkazuje biotyt - od świeżych,
żywych barw i'TIterferencyjnych aż do zupełnie szarych, nisko dwójłonmych, właściwych dla chlorytów. Biotylt nie dotknięty zmianami
hydrotermalnymi jest w 'kierun'ku maksymalnej absorpcji światła ,brą
zowoczarny, przy obrocie o 90° - szarożółty. W niektórych szlifach ob-
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serwuje się dużą ilość świeżych porfiroblastów biotytowych o żywych
barwach p'leochroicznych, w odcieniach trawiasto-zielonych. W osobntkach dotkniętych chlorytyzacją i uwodnieniem często występują czarnobrą2!owe plamki i grudki skupionej substancji żelazistej, a niekiedy
automorficzne kryształy tytanitu.
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Fig. 2. Wykres zawartości Fe:ps w profilu poprzecznym ,przez szlirę zleukokratY21owanego granitognejsu w Kopańcu
Diagram of Fe:Ps content in cross section
through a schlier of leucocratic gramtenrpróbki
-gneiss at Kopaniec

K war c występuje zarówno w partiach mnylonityzowanych, jak też
w świeżych glomeroblastach, typowych dla leu:kogranitów. Kwarc świeży
nie wykazuje żadnych odkształceń dynamic211lych, natomiast ziarna drobne, strzaSkane, występujące w mozaice mylonitowej mają najczęściej
nierównoczesne, faliste wygaszanie światła. W większych ziarnach dostrzec można niekiedy wrostłki krystaliczne.
'W składzie minerałów akcesorycznych wyróżnia się apatyt, cyrkon
oraz fluoryt i niekiedy topaz. 'Występujące w niektórych miejscach gniazda czarnego turmalimu Ż!budowane są z silnie pleochroicznego szerlitu.
Kryształy osiągają nierzadko 2+3 cm długości, a średnica gniazd dochodzi do kilkunastu centymetrów.
W południowej części złoża stwierdzono występowanie bardzo dr(jb:noziamistego granitognejsu. Jest to wkładka o grubości powyżej 40 m,
z tym że partiami widać zleukokraltyzowlmie i ciągłe przejścia do drobnoziarnistego leukogranitu. Kontakty zewnętrzne ,tej w!kładki z leukogranitem są miejscami wyraźne, miejscami ciągłe. lBudowa petrograficzna skały nie zleukokraty2lowanej różni się od typowego 'g ranitognejsu
jedynie grubością ziarna. Być może, illależy ją zaliczyć do gnejsów leptytow~h, wyróżnionych przez J. Oberea (1!967). Wkładka ta przypomina kształtem wrzecionowatą ISzlirę, ułożoną równolegle do rozciągłości
złoża. Analizy chemiczne z próbek tej skały wykazały wyraźne jej zleukokratyzowanie.
Szliry gnejsowe występuj ą przy północnej granicy wychodni. Takie
same skały oddzielają leukogranit od gł~nej strefy łupkowej (strefa
ŚWiera:dów Stara Kamienica). Wyróżnić można wśród nich gnejsy
drobnooczkowe i smużyste, zbliżone wyglądem do · łupków. Dość często
występują wśród nich wkładki łupków kwarcowo-łyszczykowych. Pod
Illl'kroskopem wyka'zują istrukturę lepidograno- i granoblastyczną, tekstura jest kierunkowa.
Głównymi składnikami są: kwarc, albit, albit szachownicowy, mikroklin, muskowit i biotyt. K IW a r c ,występuje alIbo w postaci drobnych,
zkataklazowanych ziarn, albo też jako typowe glOO'ner,oblasty. .s 'k a l en i e w "oc'zkach" reprezelIltowane są głównie przez silnie zalbityzowane
mikrokliny oraz albity. Te ostatnie charakteryzują się zawszeO'becnością
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prążków bliźniaczych. Wszystkie plagioklazy są silnie zserycytyzowane.
WOkół zalbityzowanych mikroklinów liczne są poikildblasty i plamki
świeżego, synaIlJtetycznego kwarcu, powstałeg'O 'W trakcie ;wypierania skalenia potasowego przez plagioklaz. Często obserwuje się także wrostki

krwarcu korozyjnego.
Ł y sz c z Y k i Skupiają się głównie w partiach 2lffiylonityzowanych.
Często obserwuje się rekrystalizację serycytu -'W muskowit lub też rzadziej -:- porfirobla'sty bioty.towe. Łyszczyki są sprasowane, otulają
,,'Ocika" skaleniowe, zdarzają się także pakiety łyszczykowe typowe dla
łupków.
.
Łupki kwarcowo-łyszczykowe, podobnie jak gnejsy spotyka się rów. nież przy północnej granicy wychodni. Występują one rzadko i często
przechodzą w -sposób ciągły 'W wyżej omówione gnejsy smużyste. Pakiety łupkowe mają grubość kilkudziesięciu centymetrów, maksymalna grubość stwierdzona przy samym kontakcie z gnejsami wynosi .około 1,5 m.
Rozciągłość pakietów jest zgodna z uławiceniem gnejsów i leukogranitów, upad jest stromy, północny. Kontakt pakietów łupkowych z leukogmnitami jest ciągły, jeśli przejście międ'zy tymi skałami zaznacza się
wzrastającą ilością Skaleni w łupkach,_ aż do wykształcenia typowych
gnejsów smużystych, lub ostry - jeśli łupki kontaktują bezpośredn~o
z leukograni<tami. Rozdzielanie gnejsów od łupków jest w takich przypadkach raczej umowne .
. Czyste, nie sfeldspatyzowane łup'ki kwarcowo-łyszczykowe zbliżone
są wyglądem makroskopowym do sklał strefy łupkowej Swieradów Stara Kamienica. Pod mikroskopem wykazują one strU'klturę granolepidoblastyczną, teksturę kierunkową. Zbudowane są w zasadzie z kwarcu
i łyszczyków, w odmianach gnejsowych zwiększa się ilość mikroklinu,
akcesorycznie występuje apatyt oraz tlenki rudne.
K war c tworzy mozaikę ostrokrawędzistych ziarn, ,grupujących się
często w równoległe pokładziki, czasami silnie zmyloni!tyzowane. Często
spotyka się świeże glomeroblasty kwarcowe o rozmiarach sięgających
kilku milimetrów.
'
Ł Y s z c z Y k i reprezentowane są przez biotyt i muskowit. Blaszki
łyszczyków układają się zazwyczaj równolegle do tekstury skały, niekiedy pojawiają się typowe porfiroblasty biotytowe, ułożone bezładnie. Biotyt ma silną absorpcję w odcieniach brunatnych i żółtych. W niektórych
odmianach widać relikty mikroklinów i starszego kwarcu, przetykane
świeżym biotytem i muskowitem. Przy przejściu do gnejsów smużystych
ilość mikroklinu wyraźnie wzrasta . .:rest to zazwyczaj świeży mikroklin,
związany zapewne z wtórną feldspatyzacją skały, są to bowiem wyraź
nie ksenomorficzne ziarna tworzące się na łyszczykach i układające się
dłuższą osią zgodnie z kierunkiem złupkowacenia Skały. Wszystkie kryształy posiadają dobrze zaznaczoną ikratkę !bliźniaczą.
Łupki amfibolitowe i amfibolity powtarzają się dość często w profilu
poprzecznym przez wychodnię lewmgranitów w lKopańcu. Grubsze pakiety tych skał, o miąższości od 2 do 4 m, ciągną się na przestrzeni kilikuset metrów. Dwa pakiety ,przecinają całe złoże, długość ich, potwierdzona również metodą geofizyczną, wynosi około 1 km (w granicach przebadanych:). OIbok nic!h występuje cały system ławic Ikrótszyt!h. Rozciągłoś
ci i upady żył amfibolitowych są zgodne z 'Ogólną foliacją i zgnejsowaniem
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serii izerskiej w pobliżu Kopańoa i równoległe do uławicenia leukogranitów. Występują również cieńsze i krótsze pakiety amfi1bolitowe o rozciągłości skośnej do ,głównego systemu. Bieg ich wynosi 80 do 90°, upad
jest bardzo stromy w kierunku S. Kontakty z leukogranitami zarówno
jednych, jak i drugich są ostre. Pakiety skał amflboritowych występują
zarówno 'W leuikogranitach, jak i 'W gnejsach.
Obserwacje mikroskopowe wykamły strukturę granolepidOblastyczną,
teksturę częściej kierUIrltową, rzadziej zbitą, 'bezładną. Czasami pojawia
się tekstura fałdowa. lPrzejście Skałyamfibolitowej w typowe łupki amfibolitowe - przy powierzchni zchlorytyzowane - jest ciągłe. Z uwagi na skład mineralny skały można je podzielić na 2 typy, a mianowicie
na amfibolity biotytowo-epidotowe oraz amfibolity epidotowe . . Głównym
składnikiem w obydwu typach jest a m f i b o 1 w odmianie b i o t Y t 0w·o - e p i d o t o w ej, itość biotytu często jest równa hvb wyższa od iloś
ci amfilboli (tabl. I).
W'lŚTód. amfi!boli zdecydowaną przewagę ma h o r n b l e n d a.
Tworzy ona zazwyczaj automorficzne osobniki o wielkości 0,3+0,5 mm,
wykształcone w postaci nieco wydłużonych słupków, gęsto spękanych.
Pleochroizm jest wyraźny w odcieniach: a - jasnobrunatny, ~ - zielony, '( - ciemnooliwkowy. Kąt Z/y mieści się w przedziale od 1'5° do
216°, dwójłomność jest ~enna, w granicach 10,,018+,0,024. Często obserwuje się zbliźniaczenia oraz poi:kilitowe przetkanie wroStkami kwarcu.
Z innych odmian amfibol można niekiedy dostrzec pręcikowato wykształcone przejściowe ogniwa do aktynolitu.
W odmianie bioty'towo-epidotowej amfjJbole zrastają się równolegle
z biotytem. B i o t Yt jest intensywnie zielony, o normalnym schemacie
aibsorpcji i świeżych, wysokich barwach interferencyjnych. IW próbkach
pobranych przy powierzohni wychodni biotyt i amfibole są silnie zchlorytyzowane.
E p i d o t - tworzący drobne automorficzne kryształy - występuje
w obydwu odmianach skał amfibolitowych. Wielkość kryształów nie
przekracza na oogół 0,07 mm. Epilclot wykształcony jest przeważnie w postaci . mniej lub więcej ,wydłuż9nych słwpków, które wyróżniają się
w obrazie mikroskopowym dzięki silnemu reliefowi dodatniemu. Pleochroizm jest wyooźny, w odcieniach zielonkawych, większość przekrojów wykazuje skośne wygaszanie światła oraz wysoką dwójłomność.
Jasne minerały sialiczne są na ogół rzadkie. Przeważa kwarc, zachowany w postaci drobnych, nieregularnych ziarn, silnie korodowanych
od krawędzi. 'Z nacmie rzadziej spotyka się bardooZlIliszczone plagidklazy.
Z minerałów 'a kcesorycznych występuje apatyt oraz aUTomorfic'z ne kry~
ształy pirytu.
W . jednej z grubszych żył amfi!bolitowych stwierdzono występowanie
weWlnętrznego pakietu s k a l y f log o P i t o w o - a p a t y t o we; o grubości około 30 cm. Kontaktów tej skały z amfi'bolitami nie udało się
przebadać. Pakiet stwierdzony był w dwóch równoległych rowach, przecina:jących tę samą ławicę amfibolitową, stąd..też można sądzić, że długość

pakietu flogopitowego jest również znac~na. .szczegółowa charakterystyka tej skały jest p!rzedstawiona w osobnym artY'kule'~J. Pawłowska.
M. ~ittmarowa, 19671).
W obrębie wkładek amf~bolitowych częste są" także cienkie szliry
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k!warcużyłowego, układającego się 'zarówno zgodnie z ogólnym kierunkiem złupkowacenia, jalk i skośnie do niego. :Wzajemne kOOltakty są ostre.

Zyły i szliry kwarcowe nie mają jednolitej budowy. Można wśród
nich wyróżnić enklawy typu grejzenowego, żyły pegmatytów kwarcowych i wreszcie monommeralne iniekcje kwarcu żyłowego. Najczęściej
pojawia się kwarc żyłowy.
S z l i r y t Y P u g rej z e n o w e g o nie tworzą nigdzie ostrych kontalktów z leukogranitami. Jest to zazwyczaj typ grejzenu kwarcowo-muskowitowo-'skalerriowego (J. Pawłowska, 1966b) i to reprezentujący zarówno strefę z mikroklinem, jalk i mikr:oldinoWlo-alibItową. Szliry grejzen owe są cienkie, grubość ich jest trudna do ustalenia, niemniej możha
stwierdzić, że nie przekracza 30 cm. Przebieg szlir grejzenowych jest
zgodny z rozciągłością leukogranitów.
Malkrosk!opowo obsel'lWuje się przede wszystkim kwarc i muskowit,
skalenie dają się wyróżnić jedynie pod mikroskopem. Muslkowit jest
świeży, bezładnie rozmieszczony, tworzy plastry i agregaty o wielkości
kilku metrów. W paragenezie 'z muSkowitem obserwuje 'Się drobne \Wostki topazu, czasami także fluoryt i apatyt. W niektórych partiach grejzenu występuje duża ilość turmaliinu. Wymiary kryształów nie przekraczają zazwyczaj setnych części milimetra. Mikrolity grupują sięnajczęś
ciej w monomineralne warsteWki lub też nieregularne, zibite a'gregaty.
Tworzą słupki i pręciki silnie wydłużone według osi Z. Jest to zazwyczaj
szerlit o silnej absorpcji światła: E - oliwkowoszara, ro - niebieskaWiozielona lub oliWkowa. Wzdłu'ż Spękań wdziera się .w turmaliny muskowit,
niekiedy również biotyt.
We wszystkich skałach kwarcowych dostrzega się wyraźne zmiany
hydrotermaLne ..Zmianom tym ulega głównie biotyt, 'który jest przeważ
nie częściowo zchlorytyzowany lub 2Jbaurytyzowany. Kwarc wykazuje
prócz ograniczeń sutu,rowych <także silną resorpcję ziam, a często wtórne przekrystalizowanie.
Z y l Y P e g m a t y t o w e mają budowę strefową. Srod~k jest wypełniony grubdkrystalicznym kwarcem, po .dbydwu jego stronach wykształcona jest strefa skaleniowa, dalej otulające je pakiety biotytowe i wreszcie ,ponownie cienka strefa kwarcowa {fig. 3).

przekrój przez żyłę
w Kopańcu
Schematical cross section through
pegmatite cvein at iKopaniec

Fig, 3. Schematyczny
pegmatytową

WSw

grnlibokJrystaUczny tworzący
środek żyły; i2 strefy I>ka.1eni:owe; 3 strefy 'bloty.towe; 4 kwarc otuilający
:l:yłę; 5 'leulkog.ranit
i1 coa·me-claJStic quarrta: d',orlllling mliddle
!part of vein; i2 Ifelldspar 1Ziones; 3 bioticte zones; 4 qua!l"'1;z slll"Il"oundiIlg
vern; 5 - [eucQgranite
·1

-

kwarc

pegmatytowa odsłonięta w rowie wschodnim ma
810· cm. !Przejścia między :strefami są słabo zaznaczone,
na;tomia'st kontakty z otaczającym leutkogranitem są ostre. iRozciągłość
pegmatytów wynosi m5°, upad ,od. 40° do 4\5 0 ku NEE.
Najgrubsza

miąższość cOkoło

żyła
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W wielu przypadJkach nie dochodzi do pełnego wykształcenia. stref
pegmatytowych. Czasami obserwuje się ty}ko strefę wewnętrzną - biotytową otoczoną kwarcem IUJb też kwarc grU'bokrystaliczny z cienką
otoczką mikrdklinową, przechodzącą w sposób ciągły w otaczający leukogranit, albo 2-:-3 cm grU'bości pakiet Skały biotyt'owej i otaczający
leukogranit siJn.ie przepojony kwarcem. Ta'kie niepełne "żyły" są oczywiście cieńsze niż żyły poidstawowe. Zewnętrzna strefa Kwa;rcowa zawiera często wpryśnięcia dU'żych kryształów ilmenitu i tytanomagnetytu.
Strefy skaleniowe obfitują niekiedy w grubokrystaliczny turmalin
(szerlit). Skalenie reprezentowane są wyłącznie przez świeży, holOlkrystaliczny mikroklin o pokroju 'k senomorficznym i wyraźnie zaznaczonej
kratce bliźniaczej. Wielkość ich dochodzi do '5 cm.
'Biotyt jest wykształcony w postaci dużych plastrów, zupełnie świe
żych i nie porysowanych. Plastry układają się równolegle do przebiegu
żyły. Pod mikroskopem rwy'kazuje on silną absorpcję w 'Odcieniach: a słomkowożółty, y cynamonowobrunatny. Częsta jest budowa pasowa
i 'obwódki pleochroiczne.
Kwarc obserwowany pod mikroskopem ma strukturę granoblastyczną, najczęściej holokrystaliczną i teksturę masywną. Grubość kryształów dochodzi do 2 cm. WyJgaszanie światła jest proste, częste są równoległe systemy wrostków 'krystalicznych.
Ilmenit i tytanomagnetyt występują w postaci odosobnionych, automorficmych kryształów o średnicy dochodzącej do 1 cm, bądź też w formie 'Skupień, sięgających kilku centymetrów. Ilmenit krystalizuje w ukła
dzie trygonalnym, najczęściej IW postaci podwójnej piramidy; rzadziej
spotyka się ziarna pryzmatyczne i tabliczkowate. Tytanomagnetyt jest
zazwyczaj wykształcony w postaci nieforemnych ziarn. Barwa kryształów jest prawie czarna, ,połysk diamentowy. W świetle odbitym kryształy są szare, ilmenit wykazuje anizotropię ze słalbymi reflelksami vvewnętrznymi na brzegach ziarn, tytanomagnetyt jest izotropowy. Kryształy są twarde, magnetyczne. Niekiedy widać ~aźne zbliźniaczenia kolankowe.
.
K war c kry s t a l i c z n y występuje w leulkogranitach dość często.
Wypełnia on w formie żyłek przestrzenie międzyławicowe, tworzy szliry, wyciągnięte liniowo soczewki itp. Grubość -żył jest zmienna, od kilku mm do killkudziesięciu cm. Częste są skupienia równoległych żyłek.
szczególnie w partiach leukogranitów zmylonityzowanych i zgnejsowanych. Łączna ,grubość takich stref wynosi czasami ponad 2 m. Rozciąg
łości i upady żyłek są zarówno zgodne z podłużnym uławiceniem leukogranitów, jak też z ·systemem spękań diagonalnych. Czasami obserwuje- się cienkie żyłiki !kwarcowe, przecinające leukogranit niezależnie od uła
wicenia. Rozciągłooć tych ostatnich wynosi albo około 2(}0, albo 90°.
upad od 4!O0 do 5'00 w kierunku południowym. Bezpośrednie kontakty
z leukogranitami są ostre. Czasami ,kWlarc otacza z obydwu strOlIl zaklinQwane w leukogranicie pakiety łupków kwarcowo-łyszczykowych lubteż wdziera się VI ich przestrzenie międzypakietowe, podobnie jak w amfibolitach.
_ Niektóre żyły kwarcowe mają związek genetyczny. z pegmatytami.
Sw.iadczy o tym chociażhy ich parageneza 'z minerałami ilmenitu i tyta_·
nomagnetytu. oraz identyczna rozciągłość i upad ~155°/4'O°). W obrębie:
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wychodni leU'lrogranitu w Kopańcu stwierozGno dwie cienkie żyły monomineralne kwar~u z wtrąceniami ilmenitu i tytanomagnetytu.
Zyły lamprofirowe stwierdzone zostały w północno-zachodnim krańcu
badanego obszaru. J ędna 'z nich - żyła spessartytowa - przebiega zgodnie z foliacją serii izerskiej i przecina leu'kogranity, druga - mikrodiorytowa - ma przebieg skośny, występuje w gnejsach i przechodzi prawdopodobnie do łupków. Kontakty między skałami otaczającymi są wobydwu przypadkach ostre.
S p e s s a r t y t obserwowany pod mikroskopem wykazuje strukturę
hipidiomorfowo-ziamistą, miejscami panidiomorficzną oraz holokrystaliczną porfirową. SIkała zbudowana jest z ciasta skalnego, którego
średnia ilość wynosi około 15% objętości skały, oraz fenokryształów amfiboli, skaleni i minerałów femicznych (tab!. H, fig. 6 i 7). Ciasto skaLne
o strukturze felzytowej stanowi słabo przekrystalizowana masa skaleniowo-kwarcdWa. rFenokryształy amUboli reprezentowane są głównie
przez hornb'lendę. iWY'ks:lJtałcona jest ona w postaci mniej lub bardziej
wydłużonych słupków, ziarna izometryczne są rzadsze.
Ni~tóre osdbnilki są silnie wydłużone według ,osi Z. 'Wszystkie charakteryzują się wyraźnym pleochroizmem i(q bladozielona, 'Y - zielonobrunatna) oraz wyraźnymi rysami łupliwości równoległej do osi Z.
0
Kąt Z/'Ymieści się w granicach 13+23 , dwójłomność jest zazwyczaj
niska, w pobliżu 0,.0210. Wielkość kryształów amfibolowych waha się od
setnych c'zęści milimetra do 3 mm.
Znacznie rzadziej dcl horn'blendy występują włókniste minerały z szeregu aktynolitu. !Posiadają one słaby, ale wyraźny pleochroizm w odcieniach: q - bladożółty, 'Y - żółtobrunatny. Dwójłomność mieści się
zazwyczaj w pobliżu 0,0'215, kąt 2Va wynosi około 8I6°~ Zarówno hornblenda, jak i aktynoUty są znacznie zchlorytyzowane.
Skalenie, które wyróżnić można w skale okiem nie uzbrojonym, mają zazwyczaj długość dkoło 3 mm. Są one bardzo zmietnione, zchlorytyzowane i przetkane drdbnymi amf~'bolami, tak że tyl'ko niewielkie fragmenty na -brzegu pozostają stosun~owo czyste.
Czasami spotyka się 'b iotyt, który tworzy wydłużone blaszki, ułożone
równolegle do tekstury 'skały. Jest on świeży, hez wrostków. Cała skała
przepełniona jest ciemnymi plamkami i grudkami niemagnetycznych
tlenków rudnych.
M ikr o d i o r Y t badany mikroskopowo ma strukturę ofitową luh
hialoofitową, niclriedy intersertalną. Tek!stura jest bezł-adna, '2Jbita. Głów
nymi minerałami skały są amfibole, skalenie, chloryt, pirokseny oraz.
magnetyt. Sporadycznie spotyka się kwarc i inne minerały żelaziste.
Amfibole reprezentowane są głównie przez hornbleindę. Posiada ona
pokrój izometryczny, ,bądź słupkowy oraz plan:ti.ste, brunatne i zielone
zabarwienie oraz często wl\ostki ilmenorutylu i tytanitu. Obok hornblendy O'bserwuje się w Skale ksenomorficzne, postrzępione ziarna przypominające aktynolit i uralit. Amfibole wyklazują doskonale zarysowaną
łupliwość, niektóre mają delilka,tną {}bwód!kę 'opacytO'Wą, więkswść minerałów jest zchlorytyzowana. Wszystkie osO'bniki wykazują słaby, lecz.
wyraźny pleochroizm: a zielonożółty, ~, 'Y zieJ.ony lub hrunatny.
Wydłużenie ziarn jest zmienne. Najczęściej notowano dodatnie, kąt Z/y
waha się w granicach od 8 o do 2;3 c •
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Dobrze wykształcone pirokseny występują w podrzędnej ilości. Obecich została stwierdzona zarówno w szlifach, jak i w preparatach
proszkowych. Tworzą one prawie 'b ezbarwne, lekko żółte słupki, niepleochroic:zm.e, o dość silnej dwójłomności, około 0,028. Kąt Z/y waha się
od 3-8° do 44°. WięlklSzość krys'Z'tałów ma strzępiastą obwódkę uralitową
lub też wykazuje stopniowe przejście do amfiboli. ,spotyka się też pirokseny przecięte li.stewlkami skalenia.
Skalenie wykształcone są w postaci żerdek i listewek (talbl. III, fig. 1),
w których' jedynie obwódki pozostały jasne i czyste, a śrddki sązazwy
czaj przepełnione chlorytem, 'epidotem i tlenkami żelaza. Czyste fragmenty skaleniowe wykazują zbliźniaczenia, najczęściej albitowe, rzadko
w większych osobnikach dostrzec można '2tbliźniaczenia ka:dsbad2!kie. Niekiedy dostrzec można ślady 'budowy pasowej. Oznaczenia proszku skaleniowego w imersji według metody Tsuboi przy uwzględnieniu współ
czynników załamania światła pozwalają zaliczyć je do kwaśnych plagioklazów o drobinie anortytowej w granicach od 6 do 28 An. Są to zatem plagidklazy z szeregu albit - oligoklaz, a obserwowane czasami śla
dy budowy pasowej sugerują obecność w nich bardziej zasadowego rdzenia. Niewielkie wymiary osobników oraz intensywne przemiany chemiczne nie pozwalają na dolkłaldniejsze ich oznaczenia. Być może, jest to
również przyczyną nie wykazania w składzie mineralnym tych skał
skaleni potasowych, których obecność jest prawdopodobna. Skalenie
układają się bezładnie pomiędzy minerałami femicznymi, czasami w formie trójkątów, a często przerastają się nawzajem.
Ważnym składnikiem ilościowym skały jest rÓWlnież chloryt. Obok
form drobnołuseczlkowych częste są jego płaty pierzaste, wyraźnie pleochroiczne. Jalk to wyżej stwierdzono, chlorytyzacja obejmuje nie ty1Jko
tło Skalne, ale także minerały podstawowe. Obok chiorytu w tle ,s kalnym
występuje podrzędnie ksenomorficzny kwarc, rzadlko apatyt oraz duża
ilość tlenków rudnych. Badania preparatów proszkowych minerałów że
lazistych wykazują przewagę magnetytu. Obecny jest także, ale w mniejszej ilości, tytanomagnetyt. Magnetyt tworzy prawidł'owo W)11~ształcone
ośmiościany o mikvolitycznych wymiarach, barozo rzadko niekształt
ne ziarna.
Skład petrograficzny wyżej opisanych ISkał przypomina miJkrogranodioryty z okolicy Świeradowa, 'Opisane sZlCzegółowo przez A. N owa'kowSkiego 1(19516:). Z uwagi na wątpliwą obecnOść Skalenia potasowego w mikroziamistej masie skalnej, zakwalifikowałam omawianą skałę do mikrodiorytów.
ność
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IBudowa. 'geologic'zna złoża w Kopańcu, gdzie leukogranity poprzecinane są równoległymi pakietami skał o odmiennym slcladzie mineralogicznym, jest charakterystyczna dla dbszarów kontaktowych. Metasomatoza objęła zatem obszar występowania kompleksów ' nawzajem przeławicającyoh się stref łuPkowYch ze skałami granitoidowymi. Granityzacja i prze'krystali:lJowanie osa'dów związane były z procesem metamorfimlu regiona'lInego (I fw:a deformacji, J. PawłoWSka, l09'616b). Utworzyły się wówczas serie łuPków kwarcowo-łyszczykowych {z przekrysta-
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lizowania osadów ilastych), granity - wskutek homogenizacji i pegmatytyzacji skał arkozowych i innych piaszczystych, a warstwy utworów
pierwotnie węglanowych przeobra'ziły się w amfibolity.
Proces grani,tyzacji i hemogenizacji utworów objął także strefowo
najbliżej położone (partie łUfPków łyszczykowych (J. Oberc, 1916!5). Granityzacja nie zdołała całkowicie przeobrazić niektórych pakietów łupko
wych, a ślady ich spotyka się do dziś pomiędzy gnejsami.
Starsza faza deformacji kinetycznych, jaka miała miej'sce w czasie
trwania procesu regionalnego, 'spowodowała wyciśnięcie i skomprymowanie palkietów skał bardziej plastycznych i nasunięcie ich na sztywne partie granitowe. Powstały wówczas płaszczowinowe nasunięcia, które w pMmiej'szej fazie zostały wyciśnięte ku górze. !Powały łupkowe
sprzyjały gr.omadzeniu się ,gazów i przy dopływie emanacji sodowych
serie granitowe przeobraziły się w leukograni'ty. Dziś wychodnia Zbudowana jest z szeregu równoległych do siebie serii ,...- grubszycih warstw
leukogranitowych i cienikich zaklinowanych pakietów łupk'dWych. Proces leukra<'tyzacji nie działał wszędzie z jednakową siłą, stąd też w partiach le-Ulkogranitowych pozostały szliry nie 'całkowicie wy:bie1onych gnejsów, bądź też palkiety łU!pków łyszczykowych. Przejście pomiędzy tymi
Skałami jest ciągłe, co ·było już podkreślane w części analitycznej niniejszego artykułu. Trudno byłoby zres2Jtą o zachowanie ostrego kontaktu
(.o czym pisze J. Oberc, li9 67) w procesie metasomatycznym, który ogarniał swym wpływem zarÓWno jedne, ja'k i" drugie skały. Działaniu tego
procesu mogły oprzeć się jedynie skałyamfibolitowe z uwagi na za,sadnicze różnice w chemiźmie.
Nawo powstałe leukograni:ty ulegały również części.owej deformacji
w procesie zanikających ruchów kinetycznych (II faza deformacji, J. Pawłowska, 1196·6b). Ruchy te mogły również doprowadzić do wywalcowania partii łupkowych i wytworzenia wyraźnych kon'taJktów między skałami o różnej pla'StycZI1lości. W części opisowej 2JWracano uwagę na moż
liwość występowania dwojakiego rodzaju Kontaktów pomiędzy łupkami
łyszC'zyk,owymi a skałami otaczającymi.
Skały leulkogranitawe w Kopańcu mają również zmienną budowę.
Różnice polegają głównie na zmiennej grubości ziarna .oraz teksturalnym ułożeniu składników. Przypadki odmienności składu petrograficznego i chemicznego są rzadkie. W wychodni północnej spotkano dwie
cienkie, równoległe 's:zJliry dl'obnoziarn~stego apl.ogranitu (tabl. III, fig. 2),
które w analizach chemicznych wykazały zdecydowaną przewagę sodu
nad potasem, natomiast w pozostałej ma:sie, mimo różnic Ibudowy, utrzymywała się równowaga tych składników.
Podstawową przyczyną zmiennej grubości ziarna były zapewne róż·
nice w składzie skał wyjściOWych, objętych homogenizacją i granityzacją.
Należy tu podkreślić, 'że głó'wny etap albityzacji, z którym połączony był
silny dopływ sodu oraz ługowanie ciemnych składników femicznych
(.J. PawłowSka, l'966al), był w Kopańcu wyrażony dosyć sła:bo. Leukogranity położone w zachodniej części Pogórza Izel'Skiego cha'['akteryzowały się znacznie silniejszą albityzacją.
Struktury reliktowe skał wyjściowych w Kopańcu nie są zatem w takim stopniu zatarte, jak np. w Mlądzu południowym czy w Świerado1
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wie. Przejścia pomiędzy leuikogranitami drobno- i średnioziarnistymi mimo swej ciągłości są jednak niekiedy wyraźnie widoczne.
Krótkie te . wyjaśnienia pozwalają zrozumieć zagadnienie tak zwanych "struktur s~ieletowych"postawione przez J. Obe'l'ca (l'S67). Trudno
jednak zgodzić się z autorem, aby licznie występujące w leU'lrogranitach
szliry i iniekcje z przewagą kwarcu traktować ja'ko skały starsze od
leukogranitów i włączać je w obręb struktur szkieletowych. Cienkie szliry grejzenowe powstały w wyniku pra:widłowo rozwijającego się pxocesu metasoma'tycmego w ·~ecYficznych warunkach fizyC'2JIlych już po
głównym etapie albityzacji. lBo przejściu roztworów z etapu pneumatolitycznego w ~tap hydrotermalny pozostaje w roztworze wodnym duża ilciść krzemionki, 'która wypełnia przestrzenie Iniędzyławicowe nie
ty1!ko w leukogranitach, ale również w przyległych łupkach. Liczne
ini~kcje kwarcowe, tworzące soczewy i grubsze żyłiki w przestrzeniach
międzypakietowych łupków, występują za'z wyczaj tylko w otoczeniu bezpośrednim leukogranitów. Zjawisko to jest 'Obserwowane na całym IPOgórzu I'ZerSkim, a szczególnie tam, ,gdzie w pobliżu występują grejzeny.
Wychodnia leukogranitów w Kopańcu leży w strefie oddziaływania
intruzji waryscyj'skiej Karkonoszy. Swiadczą Q tym obecne tu żyły pegmatytowe, kwarcowe pakiety biotytowe oraz łupki flog'Opitowe z apatytem. Parageneza flogopitu z apatytem jest charakterystyczna dla wewnętrznej strefy metamorfizmu kontaktowego. 'W pegmatytach i żyłach
kwarcowych stwierciwno występ'Owanie grubych kryształów ilmenitu
i tjlltanomagnetytu. Stale utrzymujący się Ik ierunek rozciągłości około
1>55° jest SkOŚily do tekstur linijnych serii izerskich, a kontakty między
skałami otaczającymi są óstre. Przez badany (jbszar wychodni leukogranitów przebiegają diwie żyły zasaldowych lamprofirów - spessartytów
i mrkrodiory1ów. Te ostatnie zawierają lic:zmie występujący magnetyt
i tytan'Omagnetyt. Taki system U'żylenia oraz paragenezy mineralnej występuje również w Wojcieszycach i w pasie hornfelsów andaluzytowych
koło Szlarskiej Poręby. Obszary te, jak wia'domo, leżą 'w strefie wewnętrznej metamorfizmu kontakt'Owego.
Przedstawione materiały pozwalają zrewidować wnioSki przedstawione uprzednio przez J. Oberca (19671) odnośnie do tak zwanych "struktur szkieletowych" i odpowiedzieć na pytanie postawione we wstępie niniejszego artykułu. Jestem zdania, że problem wkładek i ich stosunek
wiekowy do leukogranitów jest przedstawiony przez J. Oberca niezwykle schematycznie i nie uwzględnia w pełni rozwoju procesów skałotwór
czych Pogórza Izer'S'kiego. Do skał starszych od leukogranitów należy
zaliczyć paikiety łupków kwarcowo-łyszczykowych, łupki amfilbolitowe
i amfibolity (charakterystyczna dla skał osadowych parageneza z epidotem;) oraz ·s zliry granitognejsowe i gnejsowe. Zespół tych skał powstał
oopewne w szeroko rozpowszechnionych na Pogórzu I'z erskim procesach
metamorfizmu regionalnego. W nomenklaturze J. Oberca (19617) stanowią one "struktury s2Jkieletowe".
'Bezpdśrednio po głównym etapie albityzacji (powstanie leukogranitów) następuje etap grejzenizacji, którego ślady działania obserwuje się
w Kopańou oraz innych punktach Pogórza Izerskiego, a u schyłku procesów metasoma,tozy ałbitowej tworzą się lic me żyły i soczewy kwarcowe, występujące dziś zarówno w łupkach, j'ak i w leukogranitach.
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Zyły ikwarcowo-pegmatytowe, kwarcowe, palkiety biotytowe, skała
flogopitowo-apa'tytowa oraz żyły lamprofirów (spessartyt, mikrodioryt)
związane są 'z ' granitową intruzją waryscyjSką Karkonoszy. W żyłach
pegma'tytowych i kwarcowych charatkterystyczna jest parageneza ilmenit - tytanomagnetyt. Wypełniają one system spękań skośnych do foliacji i zgnejsowania serii izerskiej, a także do uławicenia leulkogranitów
i są niewątpLiwie od nich młodsze.
Pr2ledstawiony powyżej ,obraz jest z konieczności bardzo uproszczony.
Lakoniczne stwierdzenie faktów geologicznych nilg dy nie odda właściwe
go charakteru budowy geologicznej jakiegoś obszaru. Można tylko żywić
nadzieję, że posłużą one kiedyś dla wyjaśnienia historii powstania górotworu izerskieg<:>, która jeszcze do dzisiaj jest dyskusyjna i niewątpli
wie wymaga kompleksowego .opracowania.
Zakład rzł6t
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H DpeACTaJIJIl[K)T co60:ll: no OTHomeHlllO K HHM TaX H83LIBaeMl.Ie "CKeJIenn.re CTPYKTYPLI". ABTOP,
HCXO,lVl H3 o6HJIbHoro aHaJIHTl£IIeC~OrO MaTepHaJIa, BLICK3.3LIBaeT HeMHOrO .lWyroe MHeHHe, B 'lJ3.CTHOCTH no HOMeHKJIaTYpe H reHeTH'lecKo:i!:. npHpo~e BLI,Z(e.JIeHHLIX npOCJIO:II:KOB, HX B03paCTHOMY
COOTHomeHlllO C JIe:II:KOrpaHHTaMH It xapaKTepy KOHTaKTOBMelK,I{}' OKPYlK8.IO~ nopop;ll.MH.

B CTan.e paCCMaTPIIBaIOTCg

CJIe,I{ylO~e

ropHLIe nopo~ mJIHpLI rpaHlITorne:ll:coB H rneii:-

COB, na'IKII K'Bap~eBO-CJIIO,$DIJdX CJJ.aBI:(eB, llM.pH6oJIHTOBLle ~ It llM.pH60JIHTLI, BlOUO'lIlHlIJ!
rpe:ll:3eHoBOro THUa, 1KIIm.I KBap~eBLlX nerMaTHTOB, mn.e~ lKWIhHoro KBap~a, nalJlCa .pJIoroDHTO-aDaTHTOBoii DOpO~ It JIaMDPO.pIIPOBLIe )KI[JILl (cneccaPTHT It MlIKpoW!0PIIT). 3TH nopO~I
06pa30BaJIHCb B pe3YnbTaTe P3.3HOB03paCTHllK H reHeTH'lecKII p~ Dopo~oo6p3.3YIO~
Dpo~eccoB. K DOpO~ GOJIee .JtpeBHHM, 'lIlM .JIe:II:KorpaHIITLI (.pHr. 1) OTHOCfiCg Da'IKII KBapueBO-

-cmoWlHLlX CJJ.aBI:(eB, aM.p1t60JIHTOBLIe CJIa~ H aM.pHGOJIllTLl, a TaKlKe B B~ peJ1lD[TOB rpaHlITOH,lVDaIX nopo~ mJIHPLI rpaHHTOrne:ll:coB It rnelcoB, XOTopLIe He nO~praJIHCL JIe:II:K0KPaTH~. OHH 06P3.30BIUlHCb B pe3YnbTaTe npo~eCCOB pernOHaJIbHOrO MeTllMOp.pH3Ma.

K nopo~ O,!{llOB03paCTHLlM mm HeMHOrO 60nee MOnOALIM, 'lIlM JIe:II:KorpaHHTLI OTHOCfiCg
rpe:ll:3eHOBLIe mJIHpLI, MHOrO'IHCJIeHHLIe KBap~eBLIe lKIIJlLI H mn.e~, BLIDOnHlIlOm;He HHor~a
MelKDJIaCTOBLIe npOCTPa1lCTBa B ne:II:KorpaHHTaX H MelKDJIaCTHH'laTLle B CJJ.aBI:(3X. B HcCJIe~MOM
palOlte.ua6Jllo~. TaDte MHOro~e.cJle~ rep~CKo:II: M3.rM3.TH'IecKo:ll: ACJ[reJIbHDCTB:. .

CBJ!3aHHoii C rpaHIITHo:ll: HHTPYlHe:ll: KpKOHomeii. 06pa3oBaBmHocg Ha 3TO:ll: CTa,tnm ropHLle nopo~ HaMHoro MOJIOllte JIe:II:KorpamITOB. K 3THM DOPO,t(aM aBTOp OTHOCIIT nerMaTHTOBLIe (KBap-

~eBo-noneBonmaTO-6HOTHTOBLIe) lKHJILI, 6HOTHTOBLIe na'IKH 11 KBap~eBLIe lKIIJILI, na'llCa .pJIoro-

DHTo-anaTHToBO:II: DOPO,tthI 11 JIllMnpo.pHpoBLIe lKHJILI.

Bee 60nee MOJIO,I(l,Ie

lKIIJILI (xpOMe .pJIO'"

rODHTo-anaTHTOBoii) laDOJIHlIlOT CHCTeMY 'l'pe~ ~arOHaJIbBLlX x OCHOBHOMY Hanpa.BJleHHIO
CJI~eBaTOCTH 11 JIHCTOBaTOCTH :IlH3epcKoii cePHH.

Jedwiga PAWOOWSKA
GNEISS-scmST INTERCALATIONS AND OTHER VEIN ROCKS WITWN
LEUCOGRANITE OUTCROPS AT KOPANmC (IZERA MTS.)

Summary
The article presents new opinions on intercalations in leucogranites. All
schliers and enclarves differing in their petrogIlaphic character from leucogranites,
were thought by J. Oberc (1967) to be older than ,leucogranites, and to represent.
in relation to these latter, the so-called "skeleton structures". Basing on rich
analYtical materials, !the present author states somewhat different opdnhm. The
differences concern nomenclature, genetical nature of illItereallftions, their age
relations to leucogranites, and character of, contacts wdth the aq,jacent rocks.
,T he following are rocks discussed in the article: schliers ()f gneilSsose granites
and of gneisses, series of quartz-micaceous schists, amphibolirte schists and
amphibolltes, enclaves of greisen type, veins of quartz lPegmatites, injections of
vein quartz, series of flogopite-apatite rock 'and lampr-ophyre veins '(spessartite and
microdiorite). These rocks originated due to numerous rocks-forming processes of
various age and different provenance. Series of 'quar:tz~micaceous schists,
amphibolite schIsts and amphiboldtes, as well as schliers of gneissose granites and
of gneisses, representing relics of granitoid rocks preserved from leucocratization.
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are referred to the rocks older than leucogranites (Fig. 1). They were formed
during the processes of regional' metamorphism.
Of the same age, or somewhat younger than leucogranites, are greisen schliers
and numerous veins of quartz injecti<lns ' that fill in at places the interspaces in
leucograndtes and in schists. Moreover, the area under study is characterized by
numerous traces of ¥adscan magmatic processes connected with the K'arkonosze
graniLte intrusion. Rocks prQduced at that period are diSltinctly younger than
leucogranites. The present author refers here pe~atite {quartz-feldspar-biotite}
veins, biotite series and quaTtz veins, as well as a series of flogopite-apatite rock,s
and lamprophyre veins. All younger veins, except for flogopite-apati,t e one, fill in
the fracture system running obliquely to the main trend of foliation and gneissic
structure of the Izera series.

TABLICA I
Fig. 4. Lupek amfiboHtowy; nikole skrzyzowane, pow. okolo 50 X

Amphibolite schist; crossed niools, enl. about X 50
Fig. 5. Amfibolit; nikole skrzyzowane, pow. ok. 50 X
Amphibolite; crossed nicols, enl. about X 50

TABLICA 'r

Kwar,t. geol., nr 3, 1967 r.

F:g.4

Fig. 5
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TABI1ICA Il

Fig. 6. Spessarty,t amfibolitowy z aktynolitem. W lewym rogu u dolu silnie zmiemony skaleil; Nikole skrzyzowane, pow. okolo 4D X
Amphibolite spessartite with actinolite. In the bottom left corner - strongly
altered feldspar; cro.ssed niools,en!. about X 410
Fig. 7. SkaleD w spessartyoieemfibolitowym; nikole skrzyzowane, pow. okolo 40 X
Feldspar in amphibole spessar,t ite; crossed nieols, en!. about X 40

TA<BLICA II

Kwar,t. g eol., nr 3, 1967 r .

Fig. 6

Fig. 7
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TABLICA III

Fig. 8. Mikrodioryt z Kopanca; widoczne listewki i zerdki skalenia; nikole skrzy. zowane, pow. okolo 40 X
Mierodiorite from Kopaniec. Visible are laths and strips of .feldspar; crossed
nicols, enl. about X 40
Fig. 9. Aplogranit sodowy z Kopanca; .wi~~c drobnoziarnisty kwarc i albity, nikole skrzyzowane, pow. okolo 40 X
Sodium aplogranite from Kopaniec. Note fine-grained quaI"ltz and alhites;
crossed nicols, enl. about X 40

TABLICA III

Kwar,t. geol., nr 3, 1907 r.

Fig. 8

Fig. 9
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