tJKD 552.431.08:550.822.2(438-14 Oleszna POdgórska.)

'Teresa OBERC-DZIEDZIC

łyszczykowo-syderytowe

z

Wykazano, że drobnoziarniste łupki łyszczykowo-syderytowe mają wysoki stopień
metamorfizmu (występowanie biotytu), czym różnIą się od sąsiadujących z nimi
łupków kompleksu kaczaws'kiego. Na podstawie badań przedstawionych w artykule
zaliczono je do kompleksu izerskiego.

WSTĘP

Zagadnienie kontaktu gnejsów izerskich i łupków kaczawskich od dawna zajmuje umysły geologów i jest przedmiotem różnych rozważań i sporów. Określenie tego kontaktu utrudnia niezwykle słabe odkrycie terenu.
Z tego powodu każde nowe, sztuczne odsłonięcie dostarcza interesujących
danych. Ostatnio nowych wiadomości dostarczyły cztery otwory wiertnicze, wykonane przez, Kombinat Geologiczny "Zachód" we Wrocławiu
w związku z pracami ,dokumentacyjnymi prowadzonymi na złożu kwarcu,
położonym na północ od Olesznej Podgórskiej koło Lubomierza (fig. 1),
ok. 200 m w kierunku 1450 od szczytu wzgórza Skalnik (489 m n.p.m.).
Złoże to zostało opisane przez W. Smulikowskiego (1969). Skała kwarcowa od południa kontaktuje z drobnoziarnistymi granitami muskowitowymi (W. Smulikowski, 1969, 1972), dla których autorka wprowadziła nazwę
leukogranit (T. Oberc-Dziedzic, 1966), od północy natomiast z łupkami
łyszczykowymi, które W. Smulikowski (1969) zaliczył do kompleksu kacza wskiego.
Autorka pragnie podziękować mgrowi Z. Florianowi - głównemu specjaliście d/s surowcowych w Kombinacie Geologicznym "Zachód" za
wyrażenie zgody na pobranie próbek z otworów wiertniczych. Prof. drowi
T. Wieserowi i prof. drowi J. Obercowi składa podziękowanie za wnikliwą dyskusję zagadnień poruszonych w artykule.
Kwartalnik Geologiczny. t. 22, nr 1, 1978 r.
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OPIS

MATERIAŁU

Z OTWORÓW WIERTNICZYCH

Otwory wiertnicze usytuowane były w najbliższym
kwarcowej (fig. 1). Profile tych otworów

nięcia skały

sąsiedztwie odsło
przedstawiają się

następująco:
Głębokość

w m

Opis litologiczny

o t wór
0,00-50,60
50,60-58,60

Skała

Łupki

nr 3

kwarcowa.
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe z pirytem.

Otwór nr 2
0,00-7,00 Gleba, gruz.
7,00-16,60 Łupki kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe z nielicznym pirytem.
16,60-17,80 Brak rdzenia.
17,80-23,00 Skała biotytowa.
23,00-24,30 Łupki kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe z wkładkami łupków kwarcowo-albitowo-muskowi towo-biotytówych.
24,30-25,50 Łupki kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe.
25,50-30,20 Łupki kwarcowo-alibi towo-muskowitowo-biotytowe.
30,20-31,40 Łupki biotytowe z albitem szachownicowym.
31,40-35,80 ŁUJpki kwarcowo-albitowo-muskowi towo-biotytowe.
0,00-10,50
10,50-20,80
20,80-28,80

Skała
Łupki
Łupki

Otwór nr 2a
kwarcowa.
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe.
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowe.

O twór nr 2b
0,00-7,40 Granit drobnoziarnisty.
7,40-8,40 Skała kwarcowa silnie zażelaziona.
8,40-16,50 Łupki kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowe silnie zażelazione'
z cienkimi żyłkami kwarcu.
16,50-19,70 Łupki kwarcowo-albitowo-muskowitowo-sydery:towe z wkładkami łup
k6w kwarcowo-muskowitowo-syderytowych.

Z profili wynika, że granity zostały nawiercone tylko w jednym otworze (nr 2b). Łupki zapadają tu pod granity, co zakładano już dawniej
(T. Oberc-Dziedzic, 1966). W strefie granicznej granit/łupek występuje
skała kwarcowa (otwory nr 2a i 2b).

Fig, 1. Rozmieszczenie otworów wiertniczych (kółka) wokół odsłonięcia skały
kwarcowej (pole zakreskowane)
Distribution of boreholes (circles) around
out'crop of quartz rock (hatchured area),

Łupki

łyszczykowo-syderytowe

z Olesznej

41

G r a n i t Y d r o b n o z i a r n i s t e zbudowane są z kwarcu, albitu
muskowitu. Kwarc przeważa ilościowo nad innymi minerałami. Niektóre ziarna kwarcu mają automorficzne zarysy i wykazują jednoczesne zanikanie światła, inne są nieregularne i wygaszają faliście światło, jeszcze
"inne mają budowę mozaikową. Plagioklazy są słabo zserycytyzowane,
niektóre mają tabliczikowe zarysy. Prążki bliźniacze są niekiedy powyginane i poprzesuwane. W badanym preparacie nie stwierdzono ani skalenia
potasowego, ani też typowego albitu szachownicowego, które występują
w innych partiach tych granitów (T. Oberc-Dziedzic, 1966; W. Smulikow1969). Gruboblaszkowy muskowit grupuje się w małe gniazdka. Skałę tę przecinają drobnoziarniste smugi zbudowane z serycytu i mozaiki
kwarcowo-albitowej. Są one na ogół równoległe do siebie, czasem jednak
splatają się ze sobą. Ich powstanie należy wiązać, podobnie jak powyginanie i poprzesuwanie prążków bliźniaczych w plagioklazach, z deformacją granitu.
Ł u p k i k w' a r c Q wo - a l b i t o wo - m u s k o w i t o wo - s y d e r yt o w e z pirytem występują w otworach nr: 3, 2a i 2b pod skałą kwarco\vą i w górnej części otworu nr 2. Łupki te pojawiają się także w zwietrzelinie w sąsiedztwie skały kwarcowej, tu jednak są bardzo silnie zwietrzałe i zażelazione, co utrudnia przeprowadzenie obserwacji. Natomiast
w rdzeniach wiertniczych z głębokości kilku metrów są zupełnie świeże.
Mezoskopowopą to skały barwy beżowej i jasnoszarej o wyraźnej laminacji (tabl. I, fig. 2). Wyodrębnić w nich można laminy kwarcowo-albitowe, muskowitowe i syderytowe. Grubość lamin kwarcowo-albitowych nie
przekracza zwykle 1,5 mm, natomiast pozostałych jest zawsze poniżej
1 mm. Laminy kwarcowo-albitowe, zbudowane ,są z ziarn o zarysach izometrycznych, mają wymiary 0,09-0,06 mm. Jeśli występuje w nich podrzędny muskowit, wówczas ziarna kwarcu i albitu są drobniejsze, a granice lamin niewyraźne. Zaznaczają się wtedy stopniowe przejścia między
laminami kwarcowo-albitowymi i muskowitowymi. Laminy muskowitowe
zbudowane są z drobnych blaszek ułożonych równolegle do brzegów
lamin.
Najbardziej charakterystyczne dla opisywanych łupków jest występo
wanie syderytu. Minerał ten, którego zawartość w skale sięga 12°/0, tworzy warstewki równoległe do lamin kwarcowo-albitowych i muskowitowych i zgodnie z nimi zafałdowane. Pojedyncze ziarna w warstewkach
są trudne do wyodrębnienia. Zabarwione są na kolor żółto-zielonawy
i nigdy nie tworzą zbliźniaczeń. Obecność syderytu została potwierdzona
przez badania spektralne w podczerwieni, termiczno-różnicowe i rentgenowskie. Analiza chemiczna warstewki węglanowej wykazała znaczną
.zawartość MgO, co wskazuje, że mamy tu do czynienia nie z czystym
syderytem, lecz z węglanem mieszanym, prawdopodobnie z syderoplezytern. Potwierdzałaby to także nieco podwyższona (ok. 600°C) temperatura
reakcji endotermicznej. Wymienione badania wykazały także, że opisywane łupki nie zawierają kalcytu. W laminach syderytowych dość często
występuje muskowit. Niektóre partie łupków kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowych zawierają dość znaczną ilość równo rozsianego pirytu.
Omawiane łupki są niezwykle silnie pofałdowane (tabl. I, fig. 2). Fałdy
są symilarne, często także dysharmonijne. Wykazują zwiększoną 2-3-krotnie miąższość na przegubach. Równoczesne zmniejszanie miąższości na
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krótszych skrzydłach fałdów często prowadzi do ich porozrywania. Powierzchnie pęknięć lub redukcji miąższości na skrzydłach podkreślone bywają przez syderyt i muskowit, co wiąże
być może, z łatwiejszą rekrystalizacją tych minerałów. Osie fałdów nachylone są pod kątem 25 o,
natomiast skrzydła są strome, a nawet pionowe.
Ł u p k i k war c o wo - m u s k o w i t o wo - s y d e r y t o wop i r yt o we tworzą cienkie, kilkucentymetrowe wkładki w obrębie łupków
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowych (otwór nr '2b). Od wyżej opisanych łupków różnią się zielonawą barwą i brakiem skaleni. Muskowit wykazuje tu słabo dostrzegalny zielonawy pleochroizm. Drobne
rozmiary blaszek nie pozwalają na ustalenie czy jest to fengit. Łupki
kwarcowo-muskowitowo-syderytowo-pirytowe zawierają znaczne ilości pirytu, zawsze w bezkształtnych ziarnach, tkwiących zwykle w przegubach
fałdów. Syderyt tworzy warstewki zgodnie zafałdowane z laminami muskowitu, a także większe, pojedyncze, automorficzne kryształy, otoczone
powłoką rudną. Niektóre z tych kryształów występują w kilkuziarnowych
zespołach i wówczas obserwuje
słabo zaznaczoną budowę pasową. Te
nowotwory węglanów wiążą się prawdopodobnie z mineralizacją obserwowaną w tych łupkach. Minerały rudne występują w żyłkach tnących
skałę skośnie do! foliacji. Należy jednak podkreślić, że wspomniana wyżej
obecność pirytu nie wiąże się z tą mineralizacją, a podobnych żyłek nie
obserwowano w innych odmianach nawierconych skał.
Fałdki w łupkach kwarcowo-muskowitowo-syderytowo-pirytowych
mają amplitudę 1 mm i są asymetryczne. Skośnie do ich osi przebiegają drobne zmineralizowane pęknięcia, o których była już mowa.
Ł u p k i
k war c o wo - a l b i t o w o - m u s k o w i t o w o - b i o t yt o we (tab!. I, fig. 3; tabl. II, fig. 4) tworzą przejścia do łupków kwarco- '
wo-albitowo-muskowitowo-syderytowych (otwory nr 2 i 2a). Mezoskopowo przypominają cienko warstewkowe gnejsy. Grubość lamin nie przekracza 1 mm. Laminy jasne zbudowane są z kwarcu i zmiennej ilości
albitu. Albit przeważnie nie wykazuje zbliźniaczeń. Rzadziej występują
większe blasty albitu szachownicowego, który wobec stwierdzonego w tych
łupkach braku skalenia potasowego rozwijał się zapewne na koszt plagioklazu. Muskowit tworzy samodzielpe laminy, zbudowane z małych blaszek ułożonych równolegle. Towarzyszy mu biotyt zgodnie z nim poprzerastany. Biotytu jest w łupku znacznie mniej niż muskowitu. Jest on
silnie pleochroiczny a - jasnożółty, f3 = y - brązowy. Syderyt układa
się zgodnie z powierzchniami osiowymi fałdów izoklinalnych i przedłuża
w obręb skrzydeł. Wykazuje cechy analogiczne jak syderyt z łupków
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowych, jednak fakt, że wystę
puje wzdłuż powierzchni osiowych, zdaje się świadczyć, że krystalizacja
jego była tu nieco młodsza od deformacji.
kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowe są
pofałdowane.
są zawsze
harmonijne, wykazują
rzędu
cm.
Ł u p k i b i o t Y t o we tworzą
w łupkach kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowych (otwór nr 2; głęb. 30,20-32,40
Jest to
skała barwy brązowo-:szarej, zbudowana z biotytu o barwach pleochroicznych a' - jasnosłomkowy, f3 = y - jasnobrązowy. Blaszki biotytu
ułożone są równolegle do siebie, a tylko nieliczne zorientowane są skoś
nie. Te ostatnie nie różnią się jednak od pozostałych ani wielkością, ani
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cechami optycznymi. Blaszki wiją się w słabo widocznych fałdach. Oprócz
biotytu w skale tej występuje także albit w postaci nieregularnych ziarn
do 1 mm średnicy o niezbyt konsekwentnych prążkach bliźniaczych. Towarzyszy mu kwarc. Razem oba te minerały stanowią kilkuziarnowe zespoły do 1,5 mm średnicy. W nieco zwietrzałych łupkach uległy one wyługowaniu i pozostawiły po sobie puste otworki. Akcesorycznie w łupkach
tych występuje apatyt. Syderyt tworzy cieniutkie smugi o grubości
0,1 mm, których przebieg jest zgodny z foliacją wyznaczoną przez biotyt, czasem jednak są one wyraźnie skośne.
Łupki biotytowe występują także w strefie przejściowej (otwór nr 2;
głęb. 23,0-24,30 m) między łupkami kwarcowo-albitowo-muskowitowo-syderytowymi i łupkami kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowymi,
gdzie tworzą warstewkę grubości ki~ku centymetrów. Różnią się one od
poprzednio opisanych łupków lepiej wykształconą foliacją, ułożeniem
kwarcu i albitu w laminy oraz zgodnym z foliacją przebiegiem gęstych
warstewek syderytówych. Syderyt występuje także w cieniutkich żył
kach, biegnących pod dużym kątem do foliacji.
W otworze nr 2 na głęb. 16,601?/ - 23,00 m występuje skała brązowa,
masywna, bardzo krucha, zbudowana prawie wyłącznie z biotytu o barwach pleochroicznych a
słomkowy, f3 =y jasnobrązowy. Blaszki
biotytu są na ogół dowolnie zorientowane. Sporadycznie występuje w
skale kwarc i apatyt" dość częste są natomiast minerały rudne.
Granice litologiczne między wymienionymi odmianami skał są zgodne z laminacją i zapadają pod kątem 60-70°,

UWAGI O GENEZIE I POZYCJI TEKTONICZNEJ ŁUPKÓW
ŁYSZCZYKOWO-SYDERYTOWYCH

Łupki łyszczykowo-syderytowe mimo roznIC w składzie mineralnym
nlają pewne cechy wspólne. Są nimi: drobnoziarnistość, doskonale
ształcona laminacja oraz
intensywność sfałdowania.
odmianami
stopniowe przejścia, rzadziej ostre
granice. Warstewki
są na ogół
z przebiegiem lamin innych minerałów i
im
Są też równomiernie rozw płaszczyznach osiowych fałdów
ziarn tego minerału można wiązać
związany jest tylko z niektórymi od-

kwarcowo-m uskowi towo-syderytoNie
jest
czy też dopr()wadzalma
za tym,
mamy tu
Z czasów sedymentacji.

>-' ... "-<-< ... <.-< ......."-'.
Skład
łupków wskazuje, że
wyjściowymi mogły być
ilaste i mułowce powstałe w warunkach" facji syderytowo-pirytowej.
Trwałość syderytu według R. IVt Garrelsa i C. L. Christa (1955) uwarunkowana jest bardzo wysoką aktywnością rozpuszczonego w wodzie
2,

eo
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który dostarczany jest z rozkładu materii organicznej. Koncentracja syderytu mogła nastąpić jeszcze w czasie sedymentacji lub też w okresie
wczesnej diagenezy.
Warunki - w jakich powstały skały wyjściowe dla łupków łyszczy
kowo-syderytowych - mogły być zbliżone do tych, w jakich osadzały
się, opisane przez W. Narębskiego (1958), łupki istebniańskie górne, które cechuje także brak węglanu wapnia oraz niewielka ilość pirytu. Według W. Narębskiego łupki te osadzały się w morzu geosynklinalnym,
O ruchliwym dnie przy częstej redepozycji materiału terygenicznego.
_Koncentracja syderytu miała miejsce w stadium wczesnej diagenezy
osadu.
Łupki łyszczykowo-syderytowe różnią się znacznie zarówno od znanych dotychczas łupków izerskich, jak i od łupk6w kaczawskich. Od
]upków izerskich różnią się bardzo drobnym ziarnem, brakiem skalenia
potasowego, powszechną obecnością syderytu i stylem deformacji, natomiast od łupków kaczawskich odróżnia
wyraźnie wyższy stopień metamorfizmu, z czym wiąże się występowanie biotytu, który dotychczas
nie był opisany z tych skał.
Z tego powodu trudno jest ustalić pozycję łupków łyszczykowo-syde
rytowych. Ponieważ w niedalekim sąsiedztwie występują zarówno w zwietrzelinie, jak i w nielicznych odsłonięciach bardzo słabo zmetamorfizowane łupki kaczawskie, skały opisane w tym artykulę należy wiązać z kompleksem izerskim. W tym ujęciu byłyby one odpowiednikami łupków
z Pilchowic i zajmowałyby miejsce na granicy kompleksów kaczawskiego i izerskiego. Opisane łupki nie wykazują śladów oddziaływania termicznego sąsiednich granitów drobnoziarnistych, których magmowa natura nie została przekonywująco udowodniona. Przeciwnie, wszystkie cechy łupków świadczą, że metamorfizm odbywał się podczas silnych ruchów dyferencjalnych, a krystalizacja minerałów nie przekroczyła czasu
deformacji.
Warunki metamorfizmu łupków łyszczykowo-syderytowych określa
z jednej strony pojawienie się biotytu, z drugiej natomiast trwałość sy·derytu, co odpowiada wyższym zakresom facji zieleńcowej w ujęciu
F. J. Turnera (1968).
:lnstytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
I ·Wrocław, ul. CybulSkiego 30
.Nadesłano dnia 6 lipca 1977 r.
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Tepeca OEEPIJ,-,n:3E,n:3HIJ,

CJIAHQhI B OJffiIDHOH
HA CEBEPHOM KPAIO M3EPCKOrO EJIOKA
Pe3lOMe

Ha ceBep OT OJIenmOM IIo,n;rypcKoM OKOJIO nlO6oMe)Ka Ha rpamfu;e Me)J(,1J;Y MeJIK03epHHCTbIMH
rpaHliTaMH H CJIlO,n;HCTbIMH CJIaHIJ;aMH 3aJIeraeT KBapueBa.H nopo,n;a. ,n:JI.H ,n;OKyMeHTaUHOHHbIX
UeJIeM B6JIH3H 3aJIeraHH.H KBapueBbIX nopo,n; npo6ypeHO 'leTbIpe CKBa)KHHbI (qmr. 1). CJIlO,n;HcTble
CJIaHUbI 3aJIeralOT 13 CKBa)KHHe N2

3 H 2a no,n; KBapueBO.ll nopo,n;OH, B CKBa)KHHe N2 2b - no,n; rpaHHTOM
N22 OHI1 Ha'lImalO1'C.H OT nOBepxnocTH 3eMJIH, H norpy)KalOTC.H

H KBapueBO.ll nopo,n;o.ll, B CKBa)KHHe
Ha lOr no,n; rpaHIiTbI.

B CJIlO,n;HCTbIX CJIaHIJ;aX MO)KHO BhI,n;eJIHTb HeCKOJIbKO pa3HoBH,n;HoCTe.ll: KBapIJ;e13o-aJIb6HTOBO-M)'CKOBHTOBO-CH,n;epHTOBble CJIaHIJ;bI,

KBapIJ;eBO-aJIb6HToBO-MYCKOBHTOBO-6HOTHToBble

CJJaHIJ;bI,

KBapIJ;eBo-M)'cKOBHTOBo-cH,n;epHToBo-nHpHToBble CJIaHIJ;bI H 6HOTHTOBble CJIaRIJ;bI c CH,n:epHTOM.
Bce pa3HOBH,n;HOCTH MeJIK03epHHcTbIe c OTJIH'lHO.ll paCCJIOeHHOCTblO.

B

3aBHCEMOCTH OT pa3HO-

BH,n;HOCTH MO)KHO BbI,n;eJIHTb TOHKHe KBapIJ;eBble, KBapIJ;eBO-aJIb6HTOBble, CJIlO,n;HCTbIe H CH,n;epHTOBble
CJIOH. CH,n;epHT npHCyTcTByeT B BH,n;e CJIOeB, napaJIJIeJIbHbIX CJIO.HM ,n;pynix MHHepaJIOB, a HHor,n;a
B,n;OJIb oceBbIX nOBepXHOCTe.ll MeJIKEX CKJIa,n;OK. TIHpHT 'laCTO CKarrmmaeTC5I B nepefH6ax CKJIa,n;OK
H npHypO'leH fJIaBHbIM 06pa30M K KBapueBO-M)'CKOBHTOBo-cH,n;epHTOBO-TIEpHTOBbIM CJIaHIJ;aM.
CJIe,n;yeT OTMeTHTb OTCyTcTBHe B CJIaHIJ;aX KaJIbUHTa, a TaK)Ke np05IBJIeHE.H <peJlb,n;nmaTH3aIJ;HH
H npHTOKa ,n;pyrHx KOMIIOHeHTOB. Bce pa3HOBH,n;HOCTH CJIaHIJ;eB nepexo,n;.Hif o,n;Ha B ,n:pyrylO, a HX
JIHTOJIOfH'leCKHe rpaHHUbI norpy)KalOTCH no,n; yfJIOM
CJIaHIJ;bI CIIJlbHO CMHTbI (Ta6JI.

I,

<pHr. 2,

3;

60-70° H rrapaJJJIeJIbHbI CJIOHCTOCTH.
II, <pHf. 4), npe06JIa,n;alOT CHMHJI.HpHbIe

Ta6JI.

H ,n;HCfapMOHH'leCKHe CKJIa,n;KH.
CBO.llCTBa CJIaHIJ;eB fOBOp.HT o TOM, 'lTO COOTHOmeHH5i B HHX OCTaJIHCb HeH3MeHHblMH co BpeMeHH

ce,n:HMenTaąHH,

cy,n;5I no MlmepaJIbHOMY cocTaBy MO)KHO rrpe,n;nOJIaraTb, 'lTO HCXO,n:HbIMH

nopo,n;aMH MOTmI 6bITb rJIHHHCTbIe CJIaHIJ;bI H aJIeBpOJIHTbI, 06pa30BaBillHeC.H B CH,n:epHTOBO-TIHpHTOBOH 4;>aIJ;HU. KOHIJ;eHTpaIJ;H.H cu,n;epura MOfJIa npOUCXO,n;HTb BO BpeMH ce,n;HMeHTar(HU UJlH
B nepuo,n; paHHero ,n;HareHe3a.
CJIlO,Ll;HCTble CJIaHIJ;bI c CH,n;epUTOM 3na'lUTeJIbHO OTJIU'lalOTC.H KaK OT U3epCKHX TaK u OT Ka'laBCKHX CJIaHIJ;eB. OT u3epCKHX CJIaRIJ;eB ORU OTJIHlfaIOTCH O'leUb MeJIKHMH 3epHaMH, OTCyTcTBlIeM
KamłeBbIX nOJIeBbIX IillIaTOB, nOBceMeCTHbIM TIpHCyTcTBueM CH,n;epUTa II BU,ll,OM ,n;e<popMaIJ;HH.

ar

KaqaBCKHX CJIaHIJ;eB OTJIU'lalOTC.H BbIcme.n CTeneHblO MeTaMop<pH3aIJ;HH, 'leM 06YCJIOBJIeHO

c
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HaJIIPIHe 6HoTHTa, KOTOPbIH paHee He OTMeqaJICH B KaqaBCKHX CJIaHIJ;ax. TaK KaK no coce,n;CTBY
B npo,n;YKTax BbIBeTpHBaHHH HeMHOrOqHCJIeHHbIX 06Ha:lKeHHH BCTpe'leHbI cJIa60 MeTaMop<pH3 0BaHHbIe Ka'laBCKHe CJIaHIJ;bI, onHcaHRbIe B CTaTI:,e nopo,n;bI CJIe,n;yeT OTHOCHTb K H3epCKOMy KOMIIJIeKCY.

B

TaKoM Blr,n;e OHH MorYT HBJIHTbCH aHaJIOrOM CJIaHIJ;eB

IIHJIbxoBHIJ; H pacnOJIaraTbCH

Ha nOrpaHHqbH Ka'laBCKOro H H3epCKoro KOMnJIeKcoB.
Cmo,n;HCTbIe CJIaHIJ;bI C CH,n;epHToM He HOCHT Ha ce6e CJIe,n;OB TepMHQeCKOrO B03,n;eHcTBHH
coce,n;HHX MeJIK03epHHCTbIX rpaHHTOB, MarMOBbIH xapaKTep KOTOPbIX He 6bIJI ,n;OKa3aH. MeTaMOP<P03 CJIaHIJ;eB npOHcxo,n;HJI BO BpeMH CHJIbHbIX ,n;mp<pepeHIJ;HaJIbHbIX ,n;BH:lKemJH, a KpHCTaJIJIHBaIJ;HH TOJIbKO BO BpeMH ,n;e<popMaIJ;HH.

Y CJIOBHH

MeTaMOP<P03a CJIID,n;rrCTbIX CJIaHIJ;eB C CH,n;epHTOM

C O,n;HOH CTOPOHbI 06YCJIaBJIImaIDT n05!BJIeHHe 6HOTHTa, a

C ,n;pyroH YCTOH'lHBOCTb CH,n;epHTa.

Teresa OBERC-DZIEDZIC

MICA-SIDERITE SCHISTS FROM OLESZNA PODGORSKA, NORTHERN MARGIN
OF THE IZERA BLOCK

Summary
Quartz rock occurs at the boundary of fine-grained granites and mica schists
north of Oleszna Podg6rska near Lubomierz. In connection with dem01::lstrating
resources of the rock, four drillings were made in its proximity (Fig. 1). Two
drillings (no 3 and 2a) entered mica schists beneath the quartz rock, one drilling
(no 2b) - beneath granite and. the quartz rock, and the last one (no 2) - just
below the surface. The sohists are dipping southwards beneath the granites.
It is possible to differentiate several varietes of schists: quartz-albite-musco:vite-siderite, quartz-alhite-muscovite-biotite, quartz-muscovite-siderite-pyrite and
biotite schists with siderite. All the varietes are fine-grained and excellently laminated. Depending on the variety, it is possible to distinguish quartz, quartz-albite,
mica and siderite laminae. S1derite occurs in laminae parallel to those formed of
other minerals or, sometimes, along axial planes of small folds. Pyrite is often
concentrated in bends of folds and is primarily related to quartz-muscovite-siderite-pyrite schists. It should be emphasized that calcite is absent and that neither
traces of 'feldspatization nor supply of other elements were found here. There are
transitions between all the varietes of schists and lithological boundaries between
the varietes are dipping at the angle of 60-70° and are parallel to the lamination.
The schists are intensively folded (PI. I, Figs. 2-3; PI. Il, Fig. 4). Isoclinal and
disharmonic folds are most common here.
The nature of these schists suggest that their ratios are preserved unaltered
since the sedimentation. The mineral composition indicates that clay shales and
siltstones formed in the siderite-pyrite facies were parent rocks of these schists.
Concentration of siderite could have taken place during the sedimentation or at
the beginnin~ of diagenesis.
Siderite-bearing mica schists markedly differ from both the Izera and Kaczawa
schists. They differ from the former in being very fine-grained, the lack of potassium feldspar, omnipresence of siderite and the style of deformations, and from
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the latter in more advanced metamorphism and resulting presence of biotjte
which, up to the present, is not known from the Kaczawa schists. Weakly metamorphosed Kaczawa schists were found in the waste and innumerous outcrops in
the proximity of rocks described here so the latter should be considered as related
to the Izera complex. If this is the case these rocks would represent equivalents
of the schists from Pilchowice and occur at the boundary of the Kaczawa and
Izera complex,
Siderite-bearing mica schists do not display traces of thermal effects of neighbouring fine-grained granites which igneous nature is still to be proved. The metamorphosis of schists took place during strong differential movements and the
crystallization did not continue after the deformations. The metamorphism conditions are determined by the occurrence of biotite on the one hand and the persistence of siderite on the other hand.

TABLICA I
Fig. 2. Lupek kwarcowo-albitowo-muskowiiowo-syderytowy. Ciemne warstewki zbudowane Sq z syderytu. Widoczne liczne fardy symilarne i dysharmonijne z p~kniE::
ciami wzdluz powierzchni osiowej. Fragment rdzenia wiertniczego. Wielkosc naturalna; otw6r nr 2.
Quartz-albite-muscovite-siderite schist. Dark laminae are formed of siderite. Note
numerous isoclinal and disharmonic folds with fractures along axial plane. Core
material. Nat. size; borehole no 2
Fig. 3. Lupek kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowy. Zwracajq uwag~ in tensywne zafaldowania dysharmonijne. Fragment rdzenia wiertniczego z otworu nr 2.
Wielkosc naturalna
Quartz-aLbite-muscovite-'biotite schist. Note intense disharmonic foldings. Core material from the borehole no 2. Nat. size
TABLICA II
Fig. 4. Lupek kwarcowo-albitowo-muskowitowo-biotytowy. Partia skaly zawierajqca
mniej biotytu jest za,fafdowana w faMy symilarne 0 amplitudzie 1-2 cm (z lewej
strony), cz~sc bogatsza w biotyt wykazuje drobniutkie zmarszczenie lamin na
zdjl~ciu niewidoczne (pra,wa strona u g6ry)
Quartz-albite-muscovite-bio.tite schist. A part of rock impoverished in biotite is
folded into isoclinal folds 1 to 2 cm in amplitude whilst that richer in biotite
displays finely wrinkled laminae which are not visible on the photo (upper right
side)
Fot. J. Stachowiak
Photo by J. Sta{!howiak

TABLICA I

Kwart. geol., nr 1, 1978 r.

Fig, 2

Fig. 3
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TABLICA II

Kwart. geol. , nr 1, 1978 r .
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