Eugenia GAJDA

Żyły pegmatytowe okolic Szklarskiei Poręby
(Karkonosze)
WSTĘP

Masyw granitowy Karkonoszy obejmuje obszar polo:hony w południo
wo-wschodniej części pasma karkonoskiego, kształtem swym przypomina
ował CassWniego, wydłużony ze wschodu .na żachód a zwężoruy z północy
na południe. Na wschodzie sięga po Rudawy Janowickie, na zachodzie
przekracza gtmnice państwa, od północy oddzielony jest od Gór KaczaIWskich głównym uskokiem śródsudec:kim, od południa mś, jak TóWndeż
wrehodu i 'ZlaiChodu, tworzy kontakt iniIruzyw.ny. Otoczony jest osłoną metamorfiC71l1ą, tworzącą ramy masywru.
Masyw granitowy Karkonoszy jest stosunkowo na. niewielkich obszarach odsł!onięty, a w przeważnej części przykryty aluwiami rzecznymi,
częściowo !Utworami morenowymi oraz WalrStwą wietrzen:ia, Illa której
1'OZWIinęły się gleby. SZ'aIta roślIDna pokrywająca przewaJŻną część przestrzeni s'Pra'w ia, iż granit odsłan!ia się bezpośrednio jedynie w oddzielnych
wyspach w postaci. skałek i zwiebrz.ałych, oderwaniJcll od podłoża bloków,
tzw. ,,kamieni".
Mimo to llirtura masywu granitowego zosta,la dość wcześnie I"OI7lpO'm.allI8J. Przyczyniły się do tego roboty górnicre prowadzone zarówno na terenie masywu, jak i w jego obramowaniu. Np. kopalnię magnetytu w Kaw,arach załoŻOllto w 1138 roku, a z roku , 1600 pochodzi pierwsza wzmiaIl1ka
u Kasparrao Schwenckfelda (fide Wedding, 1859).
Z ok.arzji kartowania geologicznego grooit ka:nkonoski opisują K. Raumer (1813), później G. Berg (1913, 1923). W pracach ostatniego autora
spotykamy sporo analiz ,ehemiCZ!I1ych i opisów petrograficmych.
S7JCZególowe badania masywu karkonoskiego Zawdzięczamy H. Cloosowio W pmcy o tektonice skal głębinowych Śląska (1920) autor ten stwierdza, że W grarude poddanym rozciąganiu moŻlIla ustalić kierunek maksymalnego ciśnienia, gdyż linijność jest prostopadła do ciśnienia. Poprzeczne
naprężenia. powstają w kierunku działania ciśnienia, prostopadle Z'aś do
rozciągania. W następnej swej pracy H. Cloos (1925) stwierdza obecność
kopulastej linijlI10lŚci w graJl.1iicie karkonoskim i stąd wnlioslruje o tym, że
~~ granitowy stanowi płaską intruzję, któm wykorzystała starszy gotowy gmach tektoniczny utworów kaledońskich.
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Magmowe pochodzenie masywu KaTkonoszy!nie było poddawane wąt
pliwości. Według K. Smulikowskiego (1958, str. 41) mas.yw grabitowy Karkonoszy wieku późnowaryscyjskiego nie jest pochodzerniaJ dyferencjacyjnego, gdyż brak w jego sąsiedztwie wielkich masywów gabrowych. Pomimo że jest niewątpliwiepochod:zend;a magmowego, jednak z braku kryteriów nie można rozpoznać czy geneza jego jest palirngenetyczna, czy też.
rege1l€!["acyjna, czyli: czy powstał z wtórnego upłynnienia kOrrtpleksów
suprakrusta1nych, czy też z wtórnego upłynnieniaJ s1Ja;rych gralIritoidów.
Masyw karkonoski jest przecięty liczrnymi żyłami pegmatytowymi
z interesującą mineralizacją. Z danych piśmiennictwa (H. Traube, 1888;
G. Berg, 1926'; F.Becke, 1924; H. CloosJ, 1925) wynika, że skupiają się one'
głównie w okolicach Szklarskiej Poręby. Z okoIJic Szklairskiej Porębyopi'"
sarno rmdkie minerały, występujące w żyŁach pegmart;ytowych. G. Hoss,
(1844) opisał głównie skalenie z żył pegmatytowych i z granitów Karkonoszy, :iJn:ne natom:iJasit opisy zawd!liięc:zamy M. Webslkiemu (1865, 1868).
W latach ostatnich wykonano szereg praIC z zakresu petrografii i geologii Dolnego Śląska, żyły pegmatytoweJ KaT'ko!Iloszy nie stanowiły jednak
przedmiotu badań. ,
,
'
Dlatego w roru 1957 podjęłam się niniejszego opracowania korzystając
ze wsk,a:zówek prof. dr A. Laszkiewicza.
WYKAZ ZBADANYCH STANOWISK

Pegmaltyty w masywie KarkO!Iloszy występują w niewielkich partiach
w tOWiall"Zystw1e aplitów.
Miejsca ' pobI'arua przeze :mnie próbek grupują się koło Szklarskiej Poręby i sązamaczone liczbami na szkicu (fig. 1), na które będę się powoływała w dalszym ciągu.
'
1. Żyła pegmatytoW8! ,na południowy 7JaChód od SzkliuSikiej Poręby
, na wzgórzu Skalna Brama 1 (dawna kopalnia skalenia);
2. Żyła pegmatytowa ze wzgórza Skalna Brama., poniżej poprzednio
opisanej dawnej kopa.Inli.;
3. Żyła · pegmatytowa z zachodniej części SzkLarskiej Poręby z Bialej
Doliny 2;
4. Żyły pegmatytowe znajdujące się na północ od Szklarskiej Poręby,
na wzgórzu zwanym Zbójeckie Skały 3;
5. Żyła pegmatytowa z lewego brzegu Szklarki 4 pomiędzy jednym
a drugim wodospadem na Szklarce;
.
6. Masy pegmatytowe w gra!Ddtie występującym w miejscu, gd2ie potok
Bystroń 5 wpada do Szklarki;
..
7. - Masy pegmatytowe w granicie z kamieniołomu w Michałowicach 6;,
8. Gratnit z kamieniołomu nr 3 :zmajdującego się przy sz.os:ie biegnącej
ze Szklarskiej Poręby na zachód, a sąsiadujący z pegmatytem;
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Fig. 1. Szkic sy!j;ua,cyjny okolic Szklarskiej Poręby w Karkonoszach. Miejs·ca pobcania:
próbek OZiIlaCZOOO krzyżykami
Diagrammastic map of the regIon of Szk:la!!"'Ska Po.ręba din the Karkonosze
Mountains. Loca1ities of collecting sampies are marked by crosses

9. Gram.it z kamieniołomu nr 2 znajdującego się przy stacji kolejowej
Jóźw;in 7 sąsiooujący z pegmatytem;
,
10. Granit z kamieniołomu w Mic'hałow:ioadh zaw.ieoojący :masy pegma~
tytowe;
11. GrIalllitognejs ze wzgórza Gapy 8
z gr,anitem masywu karkonoskiego.

1roł:o

Jeleniej Góry,

sąsiadujący

PIERWIASTKI ŚLADOWE W PEGMATYTACH I W SKALACH
OTACZAJĄCYCH

Zawartość

pierwiastków śladowych w pegmatytach KaTkonoszy oraz
porównaalie ich z granitami i granitognejsem badałam metodami aoo.li'Zy
Widmowej w łlllłru prądu stałego na spektrogna:Jlie o średnrl.ej dY'spersji typu
Q-24. Stosowa>laim n,atężenJie prądu ;rówme 6A, czas ekSlpozycjd 90 sekund r
elektrody grafitowe "spektT'alnie ~te", płyty :fotoognaficzne .A!gia Spektreł-Platten blau hart, wywoływacz Agia 111, czas wywoływania 50".
Zdjęcia wykonałam w zakresie długości fal od 2150A do 5000A. Obecność
pierwiastków w widmie identyfikowałam przy pomocy atlasu z wzorcowym widmem żelaza (1. A. Kalinina i in., 1952).
7

Da.wna nlloZWa : 'Joseph1nenhtl.tte.

8

Da.wna nazwa.: Kappen-Berg'.
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'Tabela 1
N
I
Skład mineralny skały
pr6~ki Składniki gł6wne i podrzędne I Składniki akcesoryczne

r -

Pierwiastki

śladowe

Fergusonit, monacyt,
Ag, Ba, Be, Ce, er, Cu, Oe
cyrkonII, uraninit, kse- In, La, Li, Nb, Ni, Pb, Sn,
notym, gadolinit, otenit, Ta, Th, Tł, U,Zn,Zr, Y,Yb.
dumortieryt, arsenopiryt,
piryt.

1

Mikroklin, mikropertyt
mikroklinowy, ortoklaz, oligoklaz, kwarc,biotyt.
CyrkonI , apatyt, magnetyt, he-matyt, ilmenit kemereryt.

2

Oligoklaz, biotyt, kwarc.
Ksenotym, monacyt, gra- Ag, Ba, Be, Ce, Cu, La, Nb,
Cyrkon, apatyt, magnetyt, he- nat, tytanit.
Ni, Pb, Sn, Sr, Ta, TI, Zn,
matyt, ilmenit.
Zr, Y, Yb.

3

Mikroklin, mikropertyt mikro- Fergusonit, monacyt, toryt, Ag, Ba, Be, Ce, Cr, Cu, La,
Li, Nb, Ni, Pb, Sn, Ta,
klinowy, ortoklaz, oligoklaz, niobit, srebro rodzime,
syderyt.
Th, Y, Zn, Zr, Y.
kwarc, biotyt.
Cyrkon, apatyt, magnetyt, hematyt, ilmenit

4

Mikroklin, mikropertyt mikro- Fergusonit, toryt, wolfra- Ag, Ba, Bi, Ce, er, Cu,
Li, Nb, Ni, Pb, Sr, Ta, W,
klinowy, ortoklaz, oligoklaz, mit, bizmut rodzimy.
Y, Zn, Zr, Y.
kwarc, biotyt, hornblenda
zwyczajna, muskowit (wt6rny).
Cyrkon, apatyt, magnetyt, ilmenit.

5

Mikroklin, mikropertyt mikro- Bizmut rodzimy, ksenotym, Ba, Bi, Ce, Cr, La, Ni, ST,
Y, Zr, Y.
klinowy, ortoklaz, oligoklaz, monacyt, ortyt, epidot.
biotyt, kwarc.
Cyrkon, apatyt, hematyt, magnetyt, chloryt

6

Mikroklin, mikropertyt mikro- Lepidolit, cyrkonrr, mona- Ba, Be, Ce, er, La, Li, Ni
klinowy, ortoklaz, oligoklaz, cyt, ksenotym.
Y, Zr, Y.
kwarc, biotyt.
CyrkonI, apatyt, hematyt, magnetyt, muskowit, chloryt.

7

Mikroklin, mikropertyt mikro- Molibdenit, turmalin, te-- As; Ba, er,Cu, Li, Mo,
klinowy, ortoklaz, oligoklaz, traedryt, piryt, syderyt, fer- Nb, Ni, ·Pb, Sb; Y, Zo,
biotyt, muskowit, kwarc.
gusonit.
Zr, Y.
Cyrkon, apatyt, magnetyt, hematyt, epidot.

8

Nie oznaczane

Cyrkon, fergusonit, mona- As, Ba, Be, Bi, Ce, er,cu,
cyt, gadolinit, toryt, ortyt, La Nb, Ni, Pb, Sr, Za,
bizmut rodzimy.
Zr, Y.

9

Nie oznaczane

Cyrkon, fergusonit, mona- Ba, Bi, Ce, Cr, Cu, La, Nb
cyt, gadolinit, toryt, tytanit. Ni, Pb, Th, U, Zo, Zr, Y

10

Nie oznaczane

Fergusonit, monacyt, m:r Ag, As, Be, Ce, Co, Cr,
libdenit, tetraedryt, chalko-Cu, La, Mo, Nb, Ni, Pb,
piryt, pirYt, cyrkon.
Sb, Tł, Y, Zo, Zr, Y-

11

Nie OznaClane

Fergusonit, uraninit, mo- Ag, As, Ba, Be, Co, Cr,
nacyt, tytanit.
Cu, Oe, Li, Nb, Ni Sr,
'Ta, Th, U, Y, Zn, Zr, Y.

Cyrkon pierwszej generacji, II -

cyrkon

dru~ej

generaoji.
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Wyniki jakościowych ozn.aczeń spektrograficznych zestawiono na tabeli 1. RozpChtrzone skały pod względem zawartości. pierwiastków ślado
wych wy~ją niewielkie zróżnicowanie, a więc skały pegmatytowe występujące lIla południe od Szklarskiej Poręby zawieDają pierWiastki śladowe
charakterystyczne dla resztkowej magmy granitowej, natomiast na północ
od Szklarskiej Poręby występują pooa. charakterystycznymi składnikami
pegmatytów również pierwiastki złóż kruszcowych. Chrom, nikiel i wanad są charakterystyczne dla magmy zasadowej, do skał pegmatytowych
musiJały się dostać prawdopodobnie z otoczenia.
Wśród pierwiastków śladlOlwych pegmatyrtów KarlronJOszy Nb, Th i Li
wysuwają się na pierwszy pllm jako pi.erwli.astkd. dmmlkterysltyczne. PielI"wiastki te występują w większych ilościach śladowych i mogą mieć pewne
m,aczenie użytkowe. OZ11iaCZYł:am je więc półilościowo.
Niob i tantal są to meta.le rzadkie o batrdzo zbliżonych wlaslIl.ościach
geochemicznych, ich promienie jonowe są prawie identycme Nb+5 O,69A i Ta+ 5 - 0,68A. Pomimo tego oba pi€lI"Wiastki mogą koncentrować
się w oddzielny.ch złożach. Przeciętny klavk niobu w skorupie ziemskiej
równa się 0,0024, natomiast tantalu 0,00021, czyli tantal jest 11,4 razy
rzadszy od niobu. Oba, pierwiastki wykazują sklOIllnOŚĆ do koncentrowania
się w resztkach pomagmowych, a więc np. w pegmatytach granitowych.
Cechą chaorakterystyczną różniącą te dwa pierwiastki jest fakt, że tantal
wydziela się raczej w wyższych tempera!turalCh, niob zaś w !nli:i:szych.
Lit ma nadmllliejszy promień jonowy wśród wszystkich potasowców,
wynosi on 0,78A, -WSkutek czego wykazuje diadochię z magnezem. Miejscem konoontracji - tworzenia się nUneralów litowych są magmy resztkowe, zw1las!zcza kwaśne. M:i.rneralły lli'towe koncentrują się głównie w pegmatytach granitowych.
Następnie wykonałam oznacz€lIlia półilościowe Nb, Ta li Li w takich
samych warunkach, jak QZlW.czenia jakościowe z zastosowaniem wrorców
z mieszaniny czystego kwarcu z tlenkami Nb20 5, Ta205 i węglanem Li2COa.
Płyty speMralne nie były kalibrowane. Fotometr\Ofw1ałam linie 2646,26;
2671,90A niobu, linię 3318,84A taJntalu oraz linie 2741,31 i 3232,61A litu
w stosunku do tła płyty fotogra,ficznej, na mikrof.otometrze firmy Zeiss,
model II. Uzyskane wyniki podaje tabela 2.
Tabela 2
Zawartość niobu, tantalu

I~
Wzorce

i litu w gramach na

tonę
I

1

6

7

8

9

10

11

X

X

20

30

50

30

20

X

X

X

X

X

X

X

950

X

X

X

X

X

5

3

4

4{)

80

40

10

20

X

X

X

X

X

2

stosowane

N~Os

I

TazOs
Li2C03

50
15
400

Z zestawieni!a w tabeli 2 widać, że nidbu jest więcej niż tall1itJa,lu. W dwu
pegmatytach nr 1 i 6 dochodzi do pewnego IIl.agrom~nia litu. · Występuje
on w pegmatycie .oznaczonym liczbą 1 w postaci lepidolitu skupionego
w gniazdach, W pegmatycie zaś o numerze 6 również w postaci lepid.olitu,
lecz rozproszonego i przerośniętego muskowitem.
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1. PEGMATYT ZE WZGÓRZA SKALNA BRAMA (dawna kopa.Jma skalenia)
Skała ma budowę zbitą, strukturę granofi1'Ową, Z charakterystycznymi
przerostami kwaTC'U i skla[eniia w tzw. pismo hebrajskiie lub w niektórych
partiach ziarnistą o bardzo grubym ziame. Mikroskopowo dadzą $ę wyróżnić następujące minerały : duże , dochodzące do pa!l1.l centymetrów, intensywnie różowe skalenie, następnie j.asnokremowe skalenie, brunatnoczam.y
biotyt i szary kwarc.
Anailiza mikroskopowa wykazała, że . skala ma budowę niejednolitą,
miejscami granofli.rową, miejscami zaś z:iatmistą z g:riiJazdiaroi i ży'ł!klami
kwarcu i nielicZlIl.ego skalenia.
Jako skladniki główne występują: kwarc, mikroklin, ortoklaz, mikropertyt mikroklinowy, oligokLa,z, biotyt. Składnikami. podirzędnymi są: apatyt, cyrkon, hemart;yt i roagnetyt, chloryt, muskow:i.t, ilmenit, mineraly
~cesoryczne zaś reprezelD.tują:

moIlJalCyt, ura!nlicit, ferguSOOJit, OItein:Lt, kse-

notym, gado1init, kemereryt, arnenopiryt, pi~, dumorti.eryt1;.
K war c występuje w nieregularn,ych zi.arrnach lub stanowi zorientowane wrostki w skaleniach tworząc pismo hebrajskie. Wykazuje niekiedy
faliste m:ik.anie światŁa. Przepełniony jest inkluzjami. Jako wrostki w kwarcu stwierdzillam: liczny apatyt - w sześciobocznych słupkaJCh z charakterystycznym spękan,iem proootopadłym do ścian słupa, w przekrojach poziomych :rówtnoległych do (0001) wykazuje zarysy s~elścioboczne. W świetle
zbieżnym jest jednoosiowy i ujemny daje bardZQ niewyraźny, rozmyty
ciemny krzyż Oprócz apatytu jako wrostki występuje monacyt, rzadko,
w bardzo małych taiblicowatych kryształach barwy ciemlnoczerwonej o bardz;D wysokim współczynniku załamania światła i. silnym reliefie. Drobne
.wymiary li intensywna barwa uniemożliwiły pomiary stałych 'optycZiIlych.
W postaci wmootków występują również tle:n'ki żelaza . i . ciekłe iJnJlduzje
o zaokrąglonych zarysach. Kwarc w przerostach pegmatytowych zrasta się.
w sposób prawidłowy ze wszystkimi skaleniami, a więc z ortoklazem, nrikroklinem i oligoklazem. Między innymi. oznaczyłam bliżej na stoliku Fiodorowa z:rosty pegmatytowe kwalI"cu z mikropertytem roikroklinoviym.
Zachodzi tu sZlCzeg,ól:ny przypadek pI"8JWa trapezoedryemego, tzw. prawo Rosego, w którym ściana. (1010) kwarcu zrasta się ze ściaJIlą (010) mikroklinu (W. C. Sobolew, 1954; str. 205).
M d. kro k l i n występuje dość obficie w pOlrównanri.u z innymi skaleniami. Często jest idiomorficznie wykształcony. Wykazuje charr-akterystyczną siatkę drobnych zbliźnia, czeń, dobrze widoczną pomiędzy skrzyżowany
mi nikolami. Są też ziarna z wyra2m.ie zaznaCZOlIlą łupliwością równoległą
do (001) i (010). Kąt osi optycznych zmierzony z pomocą stolika Fiodorowa wyil10Si 2Va= 80°. Również na stoliku Fiodarowa oznaczylam indykatrysę mikroklinu i jej orienm:::ję w stosunku do śladów łupliwości, a mianowicie a'j(OOl) na przekroju równoległym do (010)= +6°, a'j(010) na
przekroju równoległym do (001) = + 18°. TwoQ'rzy też mikroklin dwojaki
według prawa karlsbadzkiego. Badania mikroklinu metodąpros:z:kową dyfrakcji rentgenowskiej wykonałam w kamerze o śIIednicy 57,3 mm, stosują,c promieID.ioWlam1e Cu Ka filt'l'OWlane przez folię niklową, 45 kV.
13 mA (fig. 2).
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Natężenie prążków ocenia'11a:m wi2ruane w skali 10-Sltoprlll{)lWej. Obliczane z Tentgenogramu odległości sieci.owe przedstawiono w formie wykresu. N a osi odciętych zostały umieszczOlIle odwrotności .odległości siecii()oo
wych, na osi zaś rzędnych intensywności prążków. Część góm..a wykresu
<>ZI1aczona literą a .obrazuje m:ikrok1in z pegmatytu lIlT 1 w KarkoIlOO7Jach,
-część górna oznaczona. literą b - wzorzec mikroklinu wedrug W. 1. Miehiejewa (1957, str. 647).
Na zdjęciu mikr.oklinu była też stwierdzona słaJba lind.a w położeniu
odpowiadającym naj intensywniejszej linii a1bitu 040, mim.o że me był
to rnikropertyt mikroklin.owy (sprawdzony mikroskopowQ). W nieznacznym stoprriu nastąpiło tu odmieszaru.e się fazy al'bi'lx>wej bogatej w Na
w temperaturach niższych od 700°C (według E. MiimenJaJ, 1917). Jest to

a

b
Fig. 2. Rentgenogramy mikroklinu wykonane metodą
X-'ray ipOwder photograph of microcUne
a -

pIt>Szkową

m!kroklln z pegllULtytu nr l, b -

wzornec wkrokllnu wg. W. l. Mlahlejewa

a- mlcrocllne from pegma.tlte No l, b kheev (1957, p. 647)

standard mlcroc11ne, a.ccortting to W. l. Ml-

(1957, str. 647)

tzw. kryptopertyt. Bad.a:ny kryptopertyt wykazuje

dość dUŻJe nieuporząd-

k.owanie struktury.
.
W celu oonJaczeIl1ia skaleni potasowych stosoW1B1Łam w metodzie proszk.owej dyfrakcji rentgen.owskiej karneTY o średnicy 114 mm, aby .otrzymać
większą dyspersję rentgenowskieg.o widma charakterystyczneg.o. Skaleń
potasowy istnieje według F. Lavesa (1952) w dwu stabilnych, polim.orficznych modyfikacjach: sanidY1rl' - trwały powyżej temperatury 700°C
i mikroklin - poIl1iżej tej temperatury. Sanidyn przedstawia :nieuporząd
kowaną w stosunku d.o atomów Al i Si, jednoskośną farzę, mikr.oklin zaś uporządkowaną, trójskośną. Istnieje przejśdowa, metastabilna, lIJIieuporządkowana faza jednosikośny ortoklaz który oziębiony poniżej
700°C dąży d.o pr,z'ejścia wstabi1ną mikJTaklin.ową fazę. Stopień przejścia
w mikrokliin zależy od warunków fizyczno-chemicznych, głównie od temperatury i czasu. Fazy przejściowe w ortoklazie zaznaczają się zmiennością
wŁasności .optycznych. P.owstająca modyfikacja nigdy nie byw:a w ,pełni
uporządkowana, a sam.o uporządkowanie okazuje się funkcją temperatury.
MacKenzie (1952) za.obserwował, że niektóre refleksy z rentgen.ogramów wykonanych metodą proszkową jed!rroSkośnej struktury sallloidynu
f'O:ZSfZczep:iają się 00 dublety w t:rójskoś1n.ym Illii.!k!roklmie. Autor ten wybrał
refleks 130 dla oznaczenia stopni'a tryklinizacji milcr'ok:1linu, z którego tworzy s!ię dublet 130 i 130 w strukturze trójskośnej. R. Goldsmń.th i F. LaJves
(1954) przyjęli refleks 131 i jeg.o dublet w rentgenogramie Debye'a ScherTera mikroklinu za najwygodmejszy do pomilatru tryklli!n!iq;aJcjii, czyli
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UIpO!I'Ządkowarua struktury W ooniesderu.u do Al-Si. Najwiię.kszą zaobserwowaną odległość 0,08 cmaltltorzy ci przyjęli za równą jedności - w najbard2li.ej uporządkowanej strukturze trójSkośnej, InJa.to:miast gdy odległość
ta równa się zeru, odpowiadało to najbardziej nieuporządkowanej strukturze jednoskośnej. Wj'2lI1łaczony stopień trykI:inizacji 1 badanego kryptopęrtytu

wynosi: A ~ 0,38.
..
Niektóre ziarlIlla' kryptopertytu są jak: gdyby !plamiste, tzn. miejscami
jest w'idoczn'a SlLatk!a mikroklinowa, miejscalI1li zaś zanika. Niielciedy ziarna
kryptopertytowe są skaolinizowane.
Mi krope rt y t m ikr o kI i Ii o wy. Mikroklin ma te same cechy
optyczne, co w wy:hej opisanym kryptopertycie. PlagiokLaz We wrostkach
pertytowych jest zbliźniaczony według prawa albitowego i należy do albitu
o zawartości ogruwa anortytowego od 5 do 8% (zmierzonej na 3 kryształach). Scianao (010) mil«'oklinu (ślad łupliwości) i albitu rzutują się w jed- .
nym p!lIll!k;cie projekcji srtereograficznej (oznaczono przy pomocy metody
Fiodorowa). "Wrzeciona" przerostów albitowy;ch w milwopelI'ltycie mik,roklinowym są różnie zorientowane w stosunku do form krysta1ogra:fficzin,ych
mikroklinu. Spotkano zorientowane przerosty według (100), (001), oraz według plaszczyznly podzielności murchisoru.towej.
O r t o k l a z. Występuje również skaleń potasowy o ,cechach optycznych przypisywanych ortoklazowi, według dawnej nomenklatury. Kąt
osi optycznych jest ujemny i wynosi od 66° do 70°. Widoczna jest łupli
wość równoległa do (001) i (010). W badanych szlifach mikroskopowych
nie spotkano zbliźniaczeń na ziarnach odpowiadających wlasnościom 0rtoklazów. Jest to metastabilna faz81 skalenia potasowego o nieuporządkowa
nej strukturze - stadium przejściowe między jednosilroślnym saJrlidynem
a trójsikośnym mikroklinem. Ortoklaż występuje bardzo rzadko w porównaniu z :innymi skaleniami. Rentgenogram wykOOO!ll,y mertndą proszkową ortok}azu odpowi8lda wzorcowi W. r. Michiejewa. W8JI"unlki zdjęcia
rentgenowskiego: Cu Ka - filtrowane przez foNę ntiklOlWą, 45 kV, 13 mA
(fig. 3).

a
b
Fig. 3. Rentgenogramy orboklazu wykonane metodą
X-ray powder photograph ol orthoclase,

proszkową

a - ortoklaz z ~tytu nr l, b - wzorzec ortoklazu wg w. l. MlchleJewa (1957, str. 646)
a- orthoclase from pegma.tlte No. l, b - sta.nda.rd orthoclase, a.ccord1ng to W. l. Mlkheev (1957, p. 646)

P l a g i o k l a z. Plagioklazy badałam na stoliku Fd.odorowoa określa
osi bliźniaczej w stosunku do :indykat1rys oIbu osobniików
plagioklarrowych.
.

jąc polożetni:at

D

Prof. dr K. Smullkowskl proponuje tenwn stopień trój skośności.
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.' Poza tym ' stosowałam metody dyfraikcji rentgenowskiej w celu porqwz wynikami badań mikroskopowych. Stosowałam metody: proszkową i obracanego kryształu. Metodę obracanego kryształu w przypadku
plagioklazów stosowalam w celu sprawdzenia istnienia lub nieobecności
dodatkowych refleksów ugrupowanych na 'Podrzędfn:ych warstwicach charakterystycznych dla pośrednich ogniw z szeregu izomorficznego albit anortyt.
Te pośrednie struktury są właściwie uporządkowaną nadstrukturą,
zmieniającą swój charakter w zależności od składu chemicznego (dla! szeregu ndskotemperaturowych p1ag.iolclazów).
Zmda.ny te są związane według P. Gaya (1954) zezmia:ną porządku
rozkładu atomów Ca, Na i Al Si w strukturze. Autor tenJ wykazał, że przejście od wysolro- do 'lliskotempemturowych form plagioklae.ów jest następstwem procesów uporządkowania struktury (porządku dalekiego zasięgu). Jednak nie może to być przyjęte za kryterium oceiny temperatury
krystali'Zacji, gdyż w naturalnych sikale!D.~ach końcowy stan ich struktury,
czyli \Stopień uporządkowania struktury, jesrt wynillciem WS'Zystkich po Sldbie
następujących zmian termicznych, a zatem zależy od historii termicznej
skalenia . .
Plagioiklaz 2le wzgÓTZa Skalnl8J Brama występuje dość licznie, jednak
górują nad oim ilością skalenie potasowe. Tworzy bUźniaJ.ci, najczęściej
wąskie, listewkowate, trudne do oznaczenia. Zbliźniaczony jest według
pra.w: przeważnie albitowego, perykl:i.nowego, ałbitowo-karlsbadzkiego. Kąt
osi optycznych wynosi 2V')I = 82°. Z wykresów A. Kiihlera i H. TertscM
(1941) ,podających własności optyczne WYS()lko- li niskotemperaturowych
plagioklazów widać, że badaalJy plagioklaz jest oligoklarzem niskotemperaturowym o zawartości anortytu od 12 do ISO/o. Jest bardziej rozłożony niż
inne skalenie, zserycytyzowany lub czasami skaolinizowany. Rentgenogram
wykonany metodą proszkową badanego oligoklazu odpowiada wzorcowi
olligok1azu według testów J. Goodyearn i W. J. Duf:f:inJa (1954). Warunki
zdjęcia: CuKa - filtr9Wal1ęprz:e?: . folię niklową, '45 kV, 13 mA.(fig. 4).
nanńta

a
b

Fig. 4. RentgenQg["amy o1igoklazu wykonane metodą
X-ray powder photograph of oligocliase
a -

oligoklaz z pegmatytu nr 1. b -

fina. (1957. str. 646)

proszkową

wzorzec oligoklazu wg J. Goodyeara 1 W. J. Duf-

a - oligocl&Se !rom pegmat1c No. 1. b and W. I. Dumn (1954)

standard oligoclase. accordlng to J. Goodyear

Rentgenogram badanego oligoklazu wykonany w tych samych warunkach metodą obracanego kryształu, równolegle do ooi c nie wykawl istnienia refleksów ugrupowanych na podrzędnych wa!I'Stwicach, co się zgadza
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z danymi rentgenJOgramu w tabeli W. F. Cole'a, i H. SO:rurna (1951) dla oligoklazu o zawartości 16,90f0anortytu.
B i o t Y t występuje nieliCZ'rue'. Ma zabarw:i.enie brunatne i jest silnie
pleoohroiczny. W kierunku wektora a jest szarożółltawy, w kierunku 'Y
ciemnobrunatny, w kierunku ~ równdeż ciemnobrunatny. Jego schemat
atbsoJ:.pcyj.ny jest następujący: a < ~ ~ 'Y, kąt osi optycw.ych 2V a = 28 0 •
Opis składników podrzędnych i alkcesorycznych podany będzie w oddzielnym opraoow;aniu (E. Gajda, 1960).
Zyła pegmatytowa '~e' wzgórza, Skalna Brama zawiera większe ilości
śladowe Nb, Ta, Zr, Y, Li. Zna:jdują się one w minerałach aikcesoryc2lThych
takich jak: fergusonit (Y, Er, Ce, U) ·.(Nb, Ta, Ti)04, monacyt - (Ce, La ... )P04, cyrkon - Zr Si04, ksenotym - YP04, lepidolit w małych
gn!ia.mklach (znaleziOlllY w paru zaledwie okazach) - KLi2Al(Si010) • (F,OHh.
Natomiast pierwiastki takie jak Ni, Cu nie tworzą własnych minerałów,
lecz są prawdopodobnie ukryte w sieciach krystalicznych in!nych skŁad
ników minera.Jnych, w biotycie, arsenopirycie i pirycie. Cr - może wchodzić endokryptnie w sieci krystaliczne biotytu, skaleni potasowych i plagioklia.zów (wg J. M. Braya, 1942). Obecność U i Th jest uzasadniona występowaniem ur:aniniitu. Pozostałe pierwiastki śladowe są ukryte w sieciach krystalicznych składników (minerałów) głównych, podrzędnych lub
akcesorycznych.
Jest to żyła pegmatytowa dość bogata w milnemły charnkterySltycme
dla !resztkowych roztworów magmowych. Posiada wyraźną przewagę skaleni portJaoowych nad sodowo-wapiellIDymi. Skalenfi.e potasowe WJ7'lmzlują
różny stopień uporządkowania struktur. Ponadto stwierdzić l'IlIOŻna albityz,ację skale m potasowych. Spotyka się żyłki ;i. gniazda albitu. Kwarc
tworzy charakterystyczne przerooty pegmatytowe ze wszystkimi skaleniami. Niektóre mikropertyty mikroklinowe są właściwie makropertytami
z dużymi dość plamami a,lbitu. Monacyt i cyrkon występują w dwóch generacjach.
,
Z wymieniJOnych wy:2iej faktów i obserwacji terenowych sądzłć można,
że opisyw,ana skała jest typową żyłą pegmatytową mającą kierunek Q
spękań wyzn.aczOlllych przez H. Cloosa (1925). Podlegała 0łIla dzia!ł:a.niu roztworów i par od chwili powstania aJŻ do tempe.ratur IIlajniższych, to jes:t
do temperatur krystalizacji pirytu i otenitu.
Wczasie krystalizacji żyły pegmatytowej z ma!gmy resztkowej wzbo~
gaconej w skladn.ik;i. łatwo lotne i pierwiastk;i. rZadkie prawdopodobnie
musiał nastąpić dopływ gazów i !roztworów obfitujących w sód oraz pierwiastki ziem ,r zadkich. Rozpoczęła się albityzacja. Być może, że w związ;ku
ze zmiaoną pH roztworu podczas wydzielaJIria się albitu . nastąpiła krystalizacja drugiej generacji mOlllacytu, cyrkonu i prawdopodobnie uraninitu.
Pierwiastki ziem rzadkich w roztwora,c h hydrotermalnych występują
według A. W. Kooterina (1959) w postaci !kompleksu typu (TR/COa/a)3-,
który llatwo się rozpada przy zmianie zasadowości roztworu. Ponadto roztwory hydrotermalne miały przypuszczalnJie charakter nieco anatektyczny ,
doniosły bowiem trochę materiallU obcego. Swiadczy o tym obecność takich mine!ralów jak kemereryt i znaczna !iJlość ilme.nii1ru..
Według K. A. Wlasowa (1951), który dzieli pegmatyty powsta,le w tych
satnyćh mniej więcej warunkach na pięć typów w zależności od stadium
rozl,'V0ju ogn;isk pegmatytowych i czasu wypełnienia szczelim: przez ich
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.stopy-roztwory, jest to typ drugi, W którym za.chocrm. iniekcja w później
:szym stadium ewolucji ogniska pegmatytowego, gdy następuje wzboga·cenie ma.gmy pegmatytowej w lotne składniki, 00 Siprzyja powstawaniu
-typu pegmatytu napisowego.
2. PEGMATYT DIORYTOWY ZE ZBOCZA WZGORZA SKALNA BRAMA

Jest to skJaJla zbita. Makroskopowo mo2Jna wy'I"óżn;ić bialy skaleń, biotyt
:i ~arc. Skaleń jest przerośnięty z kwarcem., biotyt zaś występuje w długich, cienkich pasemkach.
.
Mikroskopowo skala ma, miejscami strukturę gralllitową, miejscami ~ś
"intersertaln.o-pegmatytową".
Listewki biotytu układają się trójkątnie
j tworzą gniazda, dokoła których skupia się plagidklaz przerośnięty kwarcem. Głównymi skła.dn:ikarni są: plagi6klaz, biotyt i kwa!I'c.
P l a g i o k l a, z tworzy bliźniaki, według praw: .al>bitowego, peryklinowego, albitowo-kalI'lsbadikiego i karlsbadzkiego. Zawartość anmtytu
waha Sii.ę od 15 do 18010. Jesrt; trochę skJaolinii:zowaJnY. ReJIltgetnlOgmm wylkona'llly metodą proszkową badanego oligoklazu jest następujący: WarL1!l1.ki
'zdjęcia CuKa f:i!ltI"OWlaJlle przez folię niklową 45 kV, 13 mA (fig. 5).

a

b
.Fig. 5. RentgeIllOgramy oligoklazu wykonane metodą
X-rp.y powder photograph of oligoclase

pI'OS2limwą

a -

ol1goklaz z pegmatytu nr 2, b - wzorzec ol1goklazu wg J. Goodyeara 1 W. I. Duffina (1954)
,
a - ol1goclase trom pegmatite No. 2, b - standard ol1goclase, accordlng to J. Goodyear
and W. I. Duft.in (1954)

B i O t Y t występuje dość obficie, ma zabarwienie brunatne i jes,t silnie
pleochroiczny: a - szaroźóltawy, y i f3 - ciemnobruna1Jny. Schemat
.absorpcyjny jego jest następujący: a::;;:;;;;; f3 :::::::: y. Jest optycznie ujemny. Kąt
·osi optyczn~ch wynosi 2 Va = 30 0 • Niektóre zia,r.ria po brzegach zmienione
są w chloryt. Kryształy biotytu zawierają liczne wrostki.
K war c jest bezbarwny. Występuje w zorientowanych wrostkach
w olig6klazie lub nieregu1arnych ziarnach. W przerostach pegmatytowych
., :zrasta Sii.ę z oligoklae:em według pr:awa trapez..oedrycznego. Jest przepełniony wrostkami.
'
Jako sikladn:i!ki pod,rzędrte występują: apatyt, tlenki żelaza i cyrkon;
jako akcesoryczne: ksenotym, monacyt, granat i tytalIlit (E. Gajda, 1960).
Pegmatyt ze wzgórza Slmlna Brama, poniżej dawnej kopami zawiera
Większe ilości śladowe Ce, La, Y, które tworzą mim.eraly: ksenotym i monacyt, występujące w tej skale w ilościach trochę większych niż w innych
.zy1Jach pegmatytowych. Poza tym w cokolwiek większ~oh ilościach śla
dowych występują Pb i Ni, wc.hOOząoo zapewne enrlokryptnie w sieci
krystalicżne ' mirierał6w głó~ł'ch i ~nych: biotytu, apatytu.
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GłóW1JlJymi i podrzędnymi składnikami mineralnymi opisywanego pegmatytu są: oligoklaz, biotyt i kwarc oraz cyrkon, apatyt, magnetyt, hematyt i ilmenit. Skalenie potasowe nie występują. Oligoklaz twol.rZy prze-o
rostypegmaltytowe z kwarcem. Pegmatyt ten różni się składem rn:ineral-·
nym, a więc chemizmem od innych pegmatytów li. granitów Karkonoszy.
Jest to pegmatyt ~dziej msadowy, odpowiadający ['odzinie sk:aJł: diory_o
towych. Uległ on również działaniu roztworów hydrotermalnych, lI1B. co
W$kazuje obecność śladowy'ch ilości takich pierwiastków jak Sr, Cu, ~,.
Ag, Be.

3. PEGMATYT GRUBOZIARNISTY Z BIALEJ DOLINY W SiZiKLARSKIEJ

PORĘBIE.

Jest to skała zbita, o bardzo grubym ziarnie. Niektóre kwarce dochodzą·
do 20 cm średnIicy, skalenie zaś do 10 cm. Wygląda jak gdyby cała żyła
pegmatytowa była jedJnym ziarnem kwaroowym, w którymtkwi.ą·duże·
skalenie i bardzo !TZadko, również duże, kryształy biotytu. Kwarc jest
jasnosZ'alTy, skalenie jasnoróżowe, miejscami lekko fioletowe i biało
cieliste. Makroskopowo zauważyć można w tej skale gniazda zielonego
epidotu i hematytu,
Mik,roskopowo widać, ż·e struktura skały jest zdamiista (szlify wyko-·
nano z części bardziej drobnoziarnistej). Przerosty pegmatytowe charak-·
terystyczne dl<il dwóch poprzedniich pegmatytów tutaj nie występują.
Składnikami głównymi są: kwarc, mikroklin, mikropertyt mikroklinowy,.
ortoklaz, plagioklaz, biotyt.
K wa 'I" c - przepełniony inkluzjami ciekłymi, w ruektórych nawet są.
zachowane pęcherzyki gazowe, wrootkarrri. apatytu, cyrkonu i dość dużymi idiomorficznie wyks'Ztałoon~i kryształami skaleni, oligoklazu i orto-kla~m.

M ikr o k l i n jest wykształcony przeiważnie idiomorfli.cznie. Wykazujedrobnych zbliźniaczeń. Kąt osi optycznych 2V a = 72°. Orientacja
optyCZIlia. w stosunku .do ścian kryształu jest tatka samą jak. w mikroklinie'
z pegmatytu nr 1 poprzednio już opisa:rLci. Rentgenogram również !Iliiczymsię nie różni od poprzednio przytoczonego. To znaczy występuje również.
baJrdzo slabo widoczna najs:i.1niiejsza linia albitu 040. Więc i w tym pegmatycie mikroklin jest raczej kryptopertytem mikrokli.:nowym. Stopień.
upocządkowania SJtruktury mik'I"oklinu, 1Jalk zwany stopień trykl:i.nizacji,.
nie jest wys'Oki, a mianowicie wynosi. ~~ 0,4. Niektóre 'k<ryswtaJ:y IIlikro-·
klinu uległy w niewielkim stopniu kaolinizacji,gdziie indziej zaś nastąpiło wydzielenie się hematytu.
.. .
M i kr o pe'r t y t m i k rok linowy składa; się z mik:oo!klinJU o zwy-'
kłych cechach optycznych oraz plagioklazu występującego we wrostkach.
pertytowych, który jest albitem ~ do An7 , zbliźniaczonym według prawa.
albitowego. Orientacja ' optyC2mia plagioklazu jest prawidłowa z orientacją;
mikroikl.ii1u.
O r t o k l a z. Kąt osi. optycznych 2Va = 72°. Kąt między śladami
łupliwości (001) i (010) wynosi 90°. Jest to metastalbilna faza skalenia po-'
tasowego o nieuporządkowanej strukturze jednoskośnej. Stadium przejściowe między sanidynema mikroklinem. Rentgenogram badanego oTto-'
klazu zgadza się całkowicfe z wZOlTcem.
. P la g i o k l a z tworzy bliźniaki wielokrotne, listewkowate. Zbliźnia
czan~ jest według praw: albitowego, peryklinowego, adbitow~kar1sbadzsiatkę
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kiegO' i kadsbadzkiego. Zawartość anortYtu w plagiaklazie wynosi od 12
00 16010. Kąt osi optycznych 2V,. = 83". Jest to więc oligoklaz. Rentgenogram ~gadza się ściśle z wzorcem.
.
B i o t y t posiada taikie same własności optyczne jak biotyt z pegmatytu 1 i 2.
Jako skladniki podrzędne występują: apatyt, cj'lrkon, hematyt, magnetyt i ilmenit; jako akcesoryczne: fergusond:t, monacyt,toryt, lIliobi<
t,
.srebro rodzime i syderyt.
Pegmatyt z Białej Doliny mwiera większe ilości śladowe: Nb, Zr, Ta,
Ce, Y. Niob tworzy: odrębny minerał - lIliiobit, występujący w nieznacznych ilościach. Ta, Ce, Y, Zr znajdują się w fergusonicie, monacycie, cyrkonie. Pooa tym występują w większych ilościach śladowych pierwiastki
charatkterystyczne dla r~twOTów hydroterIOO!lnych: Cu, Pb, Ag (wtórne
srebro rodzime), a w ilościach mniejszych: Sr, Zn:, Be.
Jest to żyła pegmatytowa o bardro podobnym składzie minera1nym do
'Żyły pegmatytowej ze wzgórza Skalna Brama. Pegmatyt ten uległ dzialaniu roztworów hydrotertna<lnych, \które miały trochę inny chatrakter niż
w żyle pegmatytowej ze wzgórza Skalna Brama. Były 100 roztwory kruszconośne, bogate w sód.
Spowodowały one albityzację skały, a. następnie
impregnowały ją w minimalnym stopniu minerałanń kruszcowymi. ZnBlleziano dość dużo drobnych kryształów g,yderytu i srebro irOdzime.
Wedrug K. A. Własowa (1951) dzielącego ·p egrnatyty powstałe w tych
samych mniej więcej warunkach na typy w zaJ.emości od stadiium rozwoju ognisk pegmatytowych i czasu wypełniania szczelin przez ich stopy,
jest to również typ drugi, mimo że brak w nim przerostów pegtn.aJtytowych, tzw. pegmatyt blokowy (osobniki poszczególnych minerałów mają
bardzo duże wymiary).
4. PEGMATYT ZE ZBOJECKICH SKAL

ta

Skała
jest ba~dzo podobna do pegma.ty1Ju ł1!I" 1 ze wzgórm Skalna
S'trukturę ma zmienną, miejscami granitową, miejscami zaś pegmatytową. Kwarc tworzy przerosty pegmatytowe ze skalendam;i,. Jako
składniki główne występują: kwarc, mikrdklin, oI"t9klarL,miikropertyt mikroklinowy, oligoklaz, biotyt, hornblenda zwyczajna - w bardzo małych

Brama.

ilościach,

muskowit (wtórny).
Pegmatyt ten różni się od pegmatytu ze wzgórza Skalna Brama wyższą
"Zawartością oligoklazu (An14+An1S) niż skaleni potasowych, zawartością
hornblendy zwyczajnej i muskowi tu. Skalenie i biotyt są bardzd.ej roz:ło2Jone. Oligoklaz jest przepehriony drobniutkim muskowi1em, w niektórych k<ryształach są skupienia .dużych blasretk muskowitu. Biotyt P<YLostał
we fragmentach obok skupień zielonych blaszek chlO'rytu. Hornblenda zwyczajna zost.al!a oznaczona metodą dyfrakcji If'€łIltgen'Owskiej. ReIIltgenogmm
jej wylronany me1x>dą proszkową jest następujący. Warunki zdjęcia: FeKa.filtrowane przez filtr man:glaIIlowy, 30 kV, 10 mA (fig. 6).
Pegmatyt ze Zbójeckich Skał w ilościach śladowych Większych 2!awiera
Y, Nb, Zr, Bi, zaś w ilościach śladowych mruiejszych Li, Ce, Ta, W. Tworzą one następujące minerały: fargusonit,cy~kon, bizmut ,rodzimy oraz
wolframit. Poza tym występują pierwiastki, charakterystyczne dla. zjawisk hydrotermalnych. Są to Cu, Pb, Ag, Sr, Ba, Ni, Zn. Pierwiastki te
.sąiawarte w mineralach kruszcowych, z wyjątkiem strontu i ba~u; które

.
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a

b

Fig. 6. Rentgenogramy hornblendy zwyczajnej Wylronane
X-ray powder photograph of norma! .hornblende

metodą proszkową

a - hornblenda zwyczajna z pegmatytu nr 4, b - wzorzec hornblendy zwyczajnej wg Mlrolej ewa (1957, str. 795)
common hornblende tram pegm,atlte No. 4, b - standard normal hornblende•.
a accordlng to W. L Mlkheev (1957, p. 795)

są iromOr:ficżną domieszką w skaleniach. Wśród tych żył pegmatytowych
występują Iliiewielkie -gniazda i żyłki arsenop:iIrytu, kJtóre były dawniej

eksplOOftoiwane na miedź.
Zyly pegmatytowe tworzą

.

serię o większej i mnd.ejszej miąższości. Pod
względem zawartości skłatdruików głównydh, z wyjątkiem hornblendy zwy-czajnej, skala ta nie różni się od żylypegmatytowej ze' w~órza Skalna

Brama. Ma przerosty pegmart;ytowe kwarcu ze wszystkimi występującymi
skaleniami. Cyrkon występuje w jednej tylko generacji, w pos.taci wrostków.
W pegmatycie tym zachodziła również albityzacja oraz zj.awiska hydrotermalne. Zaliczyć go również moma do drugiego typu, według klasy-fikacji K. A. WlasiOwa.
5. PEGMATYT Z LEWEGO BRZEGU SZKLARKI

Jest to skała" która na pierwszy rzut oka robi wrażenie sklradającej się
tylko z iintensywnie różowych skaleni i ciemnoS'zmego kwarcu. Dopiero
pod mikJ:'laSk:opem można rozpoznać właściwy jej skład. Pegmatyt ten ma
strukturę zmienną, miejscami granitową, miejscami zaś pegmatytową_
Przerostypegmatytowe z kwarcem tworzy biały oligoklaz, występujący
w małej lilości i w małych kryształach. Różowymi s:kaleniami są przede
wszystkim w dlUJŻej ilości występujący mikroklin i mihoperty't mikroklinowy. Ortoklaz jest rzadki. Biotytu jest -niewiele i jest rozłoż.o!ny, zmieniony w chloryt. Oligoklaz zawiem od 12 do 16°/.. anortytu; tworzy bUź-
niaki ,albitowe. Mikroklin 'Posiada takie same własności optyczne jak
w mych pegmatytach poprzednio już opisanych. Stopień trykliTIjizacji wynosi 11 = 0,42, 00 świoadczy o niewielkim uporządkowaniu strukltury.
J,a:lm składn!iki podrzędne występują: magnetyt, hematyt, apatyt, cyrkon. Składnikami akcesorycznymi i cha<I'akterys,tycznyrrrl są: epidot, ortyt._
'
ksenortym, monacyt, bizmut rodzimy.
Pegmatyt z lewego brzegu Szkla!iki zawiera w większy;ch ilościach śla
dowych Bi. Two<I'zy on -odrębny mine:ooł - bizmut rodzimy. Porm tym
w ilośCiach śladowych występują Zr, Ce, la, Y, będące skladn,ikami na-stępujących miinerałów: cyrkonu, ksenotymu, monacytu, ortytu.
W ilościach ś1adOlWych występują pierwiastki takie jak Sr, Ba, Ni,
wchodzące prawdopodobnie diadochowo w sieci krystaliczne minerałów
głóWlIlych.

Żyły
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W tej żyle pegmatytowej zalZl1aczają się również zjawiska albityzacji
oraz późniejsza chlorytyzacja biotytu. Skałę tę można zaliczyć do drugiego typu pegmatytów według charakterystyki K. A. Własowa.
6. MASY PEGMATYTOWE W GRANICIE NAD BYSTRONIEM I

SZKLARKĄ

Jest 10 skała masywna o intensywnie różowych skaleniach, białym
i :rm.łożonym biotycie - zmienionym w zielony chloryt.
Mikroskopowo widać, że budowa jej jest gra.ndtowa, bez przerostów
pegmatytowych. Jako składniki główne występują: mikroklilIl, mikropertyt
mikroklinowy, ortoklaz, oligoklaz (w bardzo ma,lej ilości), kwarc i fragmenty biotytu. Skla,dniki te mają takie same własności optyczne jak ich
odpowiedru.ki w poprzednio omówionychpegmart;ytach. Składnikami podrzędnymi są: chl'Oryt, mus!kowit, magnetyt, hematyt, cytrkon, ,apatyt, akcesorycznymi zaś: cyrkon, monacyt, kseIliOtym (wszystkie trzy miil1JeTaity
w bardzo małych ilościach) oraz lepidotlit.
Masy pegmatytowe w grnnicie nad Bystroriiem i Szk1aTką zawierają
lit w ilościach większych ru.ż śladowe. Pod mikrookopem mori:na przekOll1ać się, że lepidolit tworzy zrosty z muskowitem i jest go dość dużo.
W ilości;p.ch śladowych występują: Zr, Ce, La, Y, które wytWi()rzyły nao.stępujące minerały: cyrkon, monacyt i ksenotym. Pierwiastki takie jak
Ba, Be, Ni, występujące w ilościach również śladowych wchodzą pl'awdopodobnie w sieci krystaliczne głównych skladnii.ków tej skały. Skała ta
jednak tworzyła się inaczej niż pegmatyty żyłowe. Jest to socwwkowate
wypełnii.enie "próżni", o koncentrycznym zorientowaniu kryształów.
kwalI"CU

7. MASY PEGMATYTOWE Z KAMIENIOŁOMU GRANJ)TU W MICHAuOWICACH

Makroskopowo można wyróżnić duże różowe skalenie, następnie jaś
niejsze rÓŻowe skalenie, ciemnoszary kwarc często w przerostach pegmatytowych, biotyt - w małej ilości i dość obfity muskowit.
Mikroskopowo widać, że składnikami głównymi są: mikroklin, mikropertyt mikroklinowy, ortoklaz, oligoklaz, biotyt, · muskowit. Jaką skład
niki podrzędne występują: cyrkon, 8Ipatyt, ilmenit, magnetyt, hematyt.
Składnikami zaś akcesorycm.ymi są: fergusoIliit, epidot (czerwono.-zielony),
syderyt, turma.J.iIn, piryt, molJibden!it, tetrnedtryt, minerał bliiżej rtieoznaCZOIlJy o składzie: Cu; Zn, CT, Sb, S.
Masy pegmatytowe w granicie z kamie.nidomu w MichałQwicach za~
wierają Mo 'w ilościach trochę większych niż śladowe, tworzący minerał
molibdecit. W ilościach śladowych występują: Li, Zr, Y, Nb. Z wyjąt
kiem li:tu są to skladniki cyrkonu i fergusonitu.
W opisywanym pegmatycie obficie występują pierwiastki charakterystyczne dla roztworów hydro1Je'l"lnaln~h: w Hościach większych niż śla...
, dowe Cu i Pb d w ilościach śladowych Zn, Sb, As. Są one składnikami
rlnerałów kruszcowych lub wchodzą w ich sieci krystaliczne, jako domieszki izomorficzne tetraedrytu, pirytu, syderytu. Pierwiastki takie jak:
V, Ge, Sn wchodzą ptzypusZCZlalnie diJaKiochQlWlo w skład m.[,z}Jernłów głów
nych lub pobocznych tej skały. er jest głównym składnilciem minerału
bliżej nieóznaczonego obok Cu, Zn, Sb i S: Jest topodobrue jak poprzednio
wypełndenie nieregulame "pr.óżni".
'
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8 -11. STANOWISKA GRAl'hTOW SĄSIADUJĄCYCH Z PEGMATYTAMI
ORAZ STANOWISKO, GRANITOGNEJSU

8. Granit z kamieniołomu nI' 2, najbardziej oddalonego w kie.runku
zachodnim od SzkJ:aa-skiiej Poręby, zawiera Bi, Y, Nb ooaJZ Be, Zr, Ce, La,
będące składnikami takich minerałów jak: bizmut rodzimy, cyrkon, fergusonit, monacyt, gadolinit, ortyt. Sr, Ba, Ni, Cu, Pb, Zn, As, Be przypuszczal.nii.e wchodzą diadochowo w sieci krystaliczne minerałów głównych lub
podrzędnych.

9. Grnnit z ' kamieniołomu nr 3, położonego również na zachód od
Szk:1aTSkiej Poręby, zawiera Zr or8JZ Bi, Ce, La, Y, Th, U, Nb - składniki
następujących minerałów: cyrkonu, fergusonitu., monacytu, torytu. Ba, Ni,
Cu, Pb, Zn - przypuszczalnie wchodzą diadochowo w sieci ikrysta1iczne
minerałów gMW\IlJych lub podrzędnych. '
10. Grandt z kamieniołomu w M!khalowicach zawiera Mo oraz Zr, Be,
Ce,La, Y, Nb - będące składnikami następujących :rrrlnerałów (z wyjąt
kiem Ba): molibdenitu, cyrkonu; fergusonitu, monacytu, a nooto Cu, Ag,
Pb oraz Zn, Co, Ni, Sb, As - wchodzące w sklad minerałów: chalkopirytu, tetraedrytu i pirytu.
11. W granitognejsie okrywy metamorficznej gr.aJIl'itu Kockonoozy wy~
stępują następujące pierwiastki w ilościach śladowych większych i śla
dowych mni,ejszych: er oraz Be, Z,r, ce, La, Y, Th, Nb, Li, Sr, Ba, Ni, Co,
Cu, Zh, As,Ag, U, V, Ge. Jako minerały akcesoryczne zostały wykryte
fergusonJit, uraniJnit, monacyt, tytanit.
WNIOSKI
Sumując wyniki wyżej opisanych badań można wyciągnąć następu
jące wnioski:
1. Nie ma wybitnej różnicy między pierwi,astkami śladowymi wystę
pującymi w pegmatytach i w granitach Karkonoszy.
2. Wśród pierwiastków śLadowych pegvlaltytów ś:rodkowej części Karkonoszy występują głów.rui.e pierwiastki charakterystyczne d1a magmy granitowej. Są to: Ag, As, Ba, Be, Bi, Oe, Cu, Ge, In, La, Li, Mo, Nb, Pb, Sb,

Sn, Sr, Ta, Th, Tl, W, Zn, Zr, U, Y, Yb.
Pierwiastkami obcymi dla środowiska magmy granitowej są: Co, Gr,
Ni.
3. Badane pegmatyty są przewa·żnie niobowo-tantałowe. Niektóre z nich
są litowe. Z oznaczeń póIilościowych widać, że niobu jest więcej' niż tantalu. W więksmści przypadk9W pegllUlltyty mają strukturę granofirową.
4. Skały pegmatytowe występujące na południe od Szklarskiej Poręby
zawier:ają pierwiastki śladowe ora~ miIleI'lały akcesoryczne, charakterystyczne d1a resztkowej magmy granitowej, natomiast nlłJ północ od Szklarskiej Poręby występuje poza charakterystycznymi składnikami pegmatytów również słabe oIkruszcowanie.
5. Występow,aIIlie większych niż śladowe ilości chromu oraz śladowe
ilości Co, Ni, V w granitognejsie oraq; w pegmatytach ze wzgórza SkalnaBrama i w masie pegmatytowej z granitu w Michalowicach wskazuje na
to, że pierwiastki te dqostały się do żył pegmatytowych masywu graa:litowego ze skał starszych. Z faktu tego praJWdopodobnie sądzić mOŻ!OO
o sluszn.ości tezy H. Cloosa, według którego masyw Karkonoszy nie jest
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poobaw'ionym dna batolitem, leczplaskIl" od północy wyciŚ'l'liętą intruzją,
w której spągu występują:' ~ 'skały ! metamorfic:me.
6. Uogólniając wniosek 5 rooroa przypuszcZćllĆ,że roztwory działające
na niektóre żyły pegrruvtytowe miały prawdopodobnie cłmrakter anatektyczny.
7. Z szeregu pierwiastków śl.adowy;ch, stwie.rdzooych w pegmatytach
z okolic Szklarskiej Poręby, jedynie nagromadzenie nieiktórych pierwiastków wydaje się perspektywiczne dla, dalszych poszukiwań. W rachubę
mogą wchodzić m:iJedź, pierwiastki promieniotwórcze, lit, ewentualnie też
niob i ziemie rzadkie jak np. itr.
ZlIIkład Petrografii
.Nadesłano dnia 22

1 Geochem11 I.G •
marca 1960 r.

PISMlENNICTWO
BECKE F. (1924) - Struktuir und Klil.:litung. Fortsch. Min., Krist., Pet!r., 9, p. 185-213.
Jena.
BERG G. (1913) - Beitrage 7iU!r Geologie von Ndederschlesien mit besonderer BerucksichtigUlllg der Erzla:gerstatten. Abh. preuss. geol. L.-A., N. F., 74, p. 73.
Berlin.
BERG G. (1923) Der Gra:nit des Riesengebi!l'ge Uilld seine G8Illggested.ne. Abh.
preuss. 'geol. L.-A, N. F., 94, p. 1-90. Berldn.
.
BRAY M. J. (1942) .....:.. Spectt-oscopic distributiCiin ol minor eleme:nts in igneous rocks
from Jamesrown, Colorado. BulI. GeoL Soc. America, 53, nr 5,
p. 765- 814.
CLOOS H. (1920) Geologde der Schollen in schlesifK'hen Tiefenges'teinen.Abh.
preuss. geol. LandeSl8!llStalt, 81, p. 123, Bocldin.
CLOOS H. (1925) - Einfil.hrung in die ,tektolliische Behallldhmg magmaJtisoher Eł'
sch.eiinunge:n (GmnittekJtonik). Das Riesengebirge dn Schlesien, [1].
Berlin.
COLE W. E., S{jRUM H., TAYUOR W. H. (1951) - The structures of the plagloclase
feldspars. I. Acta Cryst., 4, p. 2().-,2J9. Copenhagen.
cIlEPCMAH A E. (1955) - H3ópaBHbI~ 'l'Py~bJ, 3. MocKBa.
GAJDA E. (1960) - Minerały żył pegma1;yitowyCh okolic Szkla'l'Skiej Poręby (Karkonosze). Kwart. geol,. 4, p. 566--584. Warszawa.
GAY P. (1954) - The structu!res of the plagioclase feldspail'S<, V, The heat treatment
of lime-ł.'ich plagioclasses. Min. Mag., 3~; ,i l' ..~ London.
GOLDSMITH R., LAVES F. (1954)- The roicrocline-sanodine s'taibiłity relations.
Geochim. et Cosrnochim. Acta, 5, p. 1-19. London.
GOODYEAR I., DUFFIN W. I. (1954) - '!'he identd!fd.cation and determ.i.!llation of
plagioclase feldspars by the X-ray powder method. Min. Mag., 30,
p. 306-326. London.
XOCTEPHH A. (1959) ~ cIlopMbJ riepeuoca Pe~OOeMenbHbIX sneMeH'l'OB. rOOXMMHH,
4, p. 310-315.. MOCKBa.
KOHLER A (1941) - Die Abh1i.ngigkeit der . Plagioklasopti,k vorn vOll"8lllgegangenen
Warmeverhalten. Tschermaks Min. Petr. Mitt., 53, p. 24-49. Leipzig.
KAJIHHHH H. A., HBHEJIb A A, AJIEKCEEB A. H., HA:A:MAPK JI. E. (1952) ATnac cneKTPaJIbHbIX JIlIDBdł;qnH KBapqeBoro cneKTporpalPa. MocKB-a.
..

Kwartalnik Geologiczny -

2

.

!

Eugenia Gajda

562

LAVES F. (011952) - Bhase relation of the alkali feld&pars, I, Introductory remavks.
J. Geoł. 60, p. 4G6-415O. London.
LAVES. F. (1952) - Phase relation of ,the alkali fe1dspars, liI. The slaJbłe and pseudostable phaserelati.on in the ,alkald feldspa;rs system. J. Geo!. 60, p. 549-"674. London.
MACKENZIE W. S. (1952) - The effect .of temPex'atll're on the sYmmetry of hdghtemperatU(re soda~rich feldspars. Amer. J. Soi., Bowen volume, (2).
p. 319-"-342. Co:runecticut.
MA.K'INEN E. (1913) - Die Gl'an:i:tpegmatite von Tammela in F\irnnland und ihire
. Minerale. BulI. Commission geol. Finlalllde 35, p. 101. Helsilllgfm'S.
MHXEEB B. M. (1957) - PeHTreH.oMeTIH1QeCKIDi: <mPe~eJUrieJlh MYIIHepaJlOB; M.oiCllma.
RANKAMA K., SAHAMA T. G. (1955) - Geochemistry. Ohicago.
RAUMER K. (1819) - Die Gebkge Niederschlesiens der Graf'Chaf.t GlJatz und eines
Teiles von Bomen und der Ober-Lausitz, geognostisch dargestellt, p. 182.
Berlin.
ROSE G. (1844) - tybel' den Granit des Riesengebi['ges. N. Jamb. f. Min. p. 446-447.
Stuttgart.
SMULIKOWSKI K. (1958) - Zagadnienie genetyc:zJnej klasyfikacji ga:anitoddów. Studia Geol. Pol. L, Wa['s:zJawa.
TERTSCH H. (1942) - ZUlI." Hochtemperai\;1J['Qptik basischer .Plagioclase. Tschermaks
Min. Peta:. MiM. 54, p. 193-217. LeipZlig.
TRAUBE H. (1888) - Die Minerale SChlesiens. Bresla'l.l.
WEBSKY M. (1865) - "Ober Titaneisen, Fergusondt, Mona:Zli,t und Gado1indt im Riesengebirge. Zs. deutsch. geol. Ges, 17, p. 566-568, Hanlllover.
WEBSKY M. (1868) - tl'ber Sa,['kopS!id ll'nd Kocheldt, zwei neue Minerale aus Schlesien. Zs.deuts'Ch. geol. Ges. 20, p. 245-257. Hannover.
WEDDING (1859) - Die Magneteisensteine von Schmiedeberg. Zs. deutsch. geol. Ges.,
21, p. 399-433. HaIlIllover.

DErMATlłTOBLIE

1KIIJILI OKPECTHOCTEO mKJUIPCKOO DOP3MBLI
(KAPKOHODIE)
Pe3lOMe

npoBe~eHhI reoXHMHQecKiHe H neTporpaIPHQecKHe HOCJIe~.oBaiHIIDI nel'MaTWl'OBhIX
lKHJl H3 .oKPecTHOCTetł mKJlapcKotł II0IX3M6hI B KapKOHowax c IJ;eJlhlO .on:pe,ll;eJleHHft,
paCCe.IIHHhIX SJleMeHTOB H IPOPM HX K.oHIJ;eHTpaIJ;HH. )1;Jl.R: cpaBHeHH.R: 6hIJlH rrp.oBe~eHhI
aHaJlOrH'JHhle o:rrpe,ąeJlemm B rpam1Tax iH3 -rpex OMeJKIHhIX C nerMaTJ1Ta!oU! nyHKTOB
H B rpaHHTOrHe:H:Ce H3 .oKa:H:MJleHH.R: rpaHHTHoro MaCCHBa KapK.oHOwetł.
KOHCTaTHP.oBaHO co~eplKaHHe CJle~yroIIJ;HX paCCe.R:HHhIX SJleMeHT.oB K.oHIJ;eHTpHpyroIIJ;HXC.R: B aKIJ;ecC.oPHhIX MHHepaJlaX nerMaTHT.oB HJlH 3H~OKpHIITHO BXO~mn;HX
B KpHCTaJlJlH"'ieCKHe peWeTKa rJlaBHhIX H BTopOCTeneHHhIX MHHepaJl.oB: Ag, As, Ba,

~~~~~~~~_~~~~~~~n~~~~~
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Streszczenie

B Taomu~e 1 Il'OJIbCK'OrO TeKCTa n:pHBe~eHbI rJI8iBllłble, BTOpocTeIIeHHbIe 11'1 aK~ec
copHbIe :Mmiepa.JWHble K'OMIIOHeHTbI nel'MaTWl'OB H CO~epEa.HHe paCCeJłHHhIXMHHe
paJIOB.
nepe'mIC'JIeHHbIe 3JIe'MEmTbI npeHMy~ec'l'BeHHO xapaKTePHbI WISI ·l'paBIWrHotl: MarMhI. HeKOTopbIe H~ HHX npHHeceHbI napaMH H rasaMH, npHHHMaIO~HMH yTIaCTHe
B SlBJIeHHSIX rmeBMaTOJIH3a, HJIIH mm>orepMaJIbiHblMH paCTBopaM!H. ~P<>Me TOro Haxo~SlTCSI S~ecb 3JIeMeHTbI TIy:lK~bIe ~JISI rpa~ Mal'MbI. 3'1"0 Co, Cr, Ni, V. BepoSITlIO
paCTBopbI ~enC'l'ByroLQHe Ha HeIrOTOpbIe nel'Ma'l'H'l'OBbIe :lKHJIbI, HOOHJIM ·aHa~
KHH xapaKTep. 3TO nO,l\TBep~aeT TeSHC KJIooca (H. Cloos) o TOM, TITO rpaHHTHbIn
MaCCHB KapKoHowetl: SlBJISleTCSI He JIHWeHHbIM ,lIHa OaTOJIHTOM, a nJIOCKHM, BbITSlHy'l'bIM C ceBepa HHTpySHBOM, B nO,l\OWBe KO'l'OpOro nOSIBJISIIOTCH OOJIee ~eBHHe MeTaMOPIPH'łeCKHe nopO~I. KpOMe Toro KOHCTaTHpOBaHO, TITO HeT OCHOBHOn pa3H~br
Me:lK,l\Y paCCeSIHHbIMH 3JIeMeHTaMH HaxO~~HMHCSI B nerMaTHTax H rpaHHTaX KapKOHOIUeti:.

rJIaBHbIMH KOMnOHeHTllMH nerMaTHTOB SlBJISIIOTCH : KBap~, MHKpOKJlHH, MHKPOJIHHOBbm MHR:ponePTHT, OpTOKJIaS, OJIHrOKJIaS, OHOTHT. MHKpOKJIHH SlBJIHeTCSI He
CTOnpO~eHTHbIM MHKpOKJIHHOM, TaK KaK He OOJI~aeT nOJlHOCTbIO ynopSl,llOTIeHHOH
CTPYKTYPOtl:, ero CTeneHb TpHKJIHHH3a~HH e,l\Ba ~OCTHraeT .1 ~ 0,4. B HeKoTopbIX
nel'MaTHTaX rJIaBHbIMH KOMIIOHeHTaMH (KPoMe nepe'łHCJIeHHbIx) e~e SlBJIHIO'l'Ca:
ooi:.IKHoBeHHaSl porOBaH OOMaHKa H BTOPHTIHbIH MyCKOBHT. KBap~ oopasYeT nerMaTHTOllbIe npopaCTaHHe c nOJIeBbIMH mnaTaMH, T.e. c MHKpoKJIHHOM, MHKpOKJIHHOBbIM
MHKponepTHTOM, OpTOKJIa30M H OJIHrOKJIa30M, a HHOr,l\a TOJIbKO c KaJIHeBbIMH mnaTaMH HJIH TOJIbKO c OJI'Hl'OKJIa3OM. 3To yKa3bIBaeT IRa Heo~OBble TeMnepaTYPbI
KpHCTaJIJIH3~HH OT~eJIbHbIX :lKHJI nerMaTHTOB.
COrJIaOIro KJIaOCMctrnKaqHH K. A. BJIaCOBa nerMaTWl'bI rpam1T'Horo Mac~a KapKOIHOWeH IIpmta,l\JIe:lKaT K BTOpoMy TmIY, ~JISI KOT'OPOI'O xapaKTeJ)HbIlIlH SlBJIHeTCSł
l'PaHoqlHpoBble CTI>yKTy1pbI HJLH OJIOK'OBOe ~e.
J1ICIcJIe~eMbIe nerMaTHTbI nipeHMYll(ecTB€IHHIO HM060B<>-TaHTaJIOBbIe, a HeKOTOpbtc
H3 HHX - Jrn'l'HeBbIe. CO,l\ep:lKam1e Nb, Ta H Li B g/t npHBe,l\eHO B Ta6JI~e 2 Ha
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PEGMATITE VEINS OFTHE REGION OF SZKLARSKA

PORĘBA

(KARJKONOSZE · MNTS)

Summary
The a,uthor under:took geoclJ.emical a:nd petrographical examinations of pegmatite
veins from the region of Szklarska Poręba in tthe Ka,r konosze Mountains, In order
to determine their trace elements anO' llhe forms of their concentrations. For comparison's sake, ahe carried out identical deter:minations in granites
three
localities adjoining these pegmatites, as well as of the granite gneiBB frOllD . the
surroundiong of the Karkonosze granite massif.
The author ascertaiJlled the occurrence of the follow.ing trace elemants concentrated in the aca!Ssory mineraIs of the ,p egmatites, or diadocllally enter:ing into the

rrem.
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orystalline lattices of the main Ol' secondary mine!l"als: Ag, As, Ba, :Be, Bd, Ce, Cu.
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~
Table 1 in the Polish text p!l"esents the main, the seconrtlary and the accessory
mineral oomponents of the peg:matirtes, and thedr COIl1tent of traee minerals.
The enumerated elements are mositly charaderistic for a g!["anite magma. Some
ol them have been supplied by vaipours and gases taking part in the phenomenon
of pn,eumatoly'Sis, OT by hydrothermal solutions. Furthermore, there alBo occur elemenrts which are fore:ign dn a graillite magma. These are: Co, C!r, Ni, V, It seems
probable that the solutions acting UpOill some of the pegmatite vei!lls WeTe Ol amatectic
eharacleT. This ~uld confi!l"m H. Cloos's opiJnion rthalt the gTanite massif of the
KrarkonOS!Ze Mountains is not a boittomless batholi1lh, but a fIat d!Iltrusion squeerzed
out from the north, containd:ng older metamorphic irocka in Ms bottom pm'i. Moreo~er,
the authOl' ascertaJ.ned rthat rthere do not exIist any maTked ddfferences between the
trace elements occuTTing iill rthe pegmatites and those in the Karkonosze gralllites.
The chief components of pegmatirtes are: qualI"tz, microcline, miCll'ocline mie·roperlhite, orthoc1ase, oligoelase, biotite. The microcUne is nm a 100% microcline,
i. e. it does !!lot possess .a thoroughly regular structure; trielinity barely '" ~ 0.4.
In some pegmatirtes there mm:eover OCCUil', as chief cIomponents (aside of the abov€
mentioned), nO!rmal hornblende and secondary musoovite. Quartz forms pegmatite
inteTgrowths with feldspars, i. e. with mriorocline, microc1ine microperthite, orthoclase a,nd oligoclase, sometimes only with the potassium feldsipars, Ol' only ' with
oligoc1ase. This indicates non'Ullliform temperatures of crystallization of the :iIndividual
pegmatites.
According to K. A. Wlasow's classificatiOlll, the pegmatites of the Karkonos'ze
• granite massif belong to the seoond type f O![" which graillophy,re textures and a block
structure is characteristic.
The investigated veins contain mostly niobium-tantalum pegmatite, only some
of them are llithium pegmatites. The contents of Nb, Ta and Li in grams per ton
are given in Table 2, on page 5419.

